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ÖNSÖZ
Osmanlı yazı çeşitlerinden kırık rika usulüyle yazılmış olan bu defter,
Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesinde üs-Mut
14 kayıt numarasıyla saklanmaktadır. Defterin orijinal ismi "Kazalara yazılan
Muharrerat Nihayet Tarihi 27 Haziran Sene 1294 - M. 9 Temmuz l878"dir.
Defter mezkur tarihler arasında Kıbrıs Meclis İdaresi tarafından Kazalara
yazılan resmi yazıları ihtiva etmektedir.
Hacim olarak küçük lakin muhteviyat itibariyle oldukça zengin olan bu
defter arşivimizin raflarındaki torbaların derinliklerinden alınarak gün ışığına
çıkarılmış ve yeni harflerine acizane tarafımdan aktarımının yapılmış olması
şüphesiz bu sahada araştırma yapma arzusunda olan meraklılar için bir yol
haritası niteliğindedir. Ayrıca defterin Kıbrıs'ın İngilizlere kiralandığı tarihe
oldukça yakın olması Adanın sahip olduğu özelliklerin bilinmesi açısından son
derece mühimdir.
Osmanlıcayı
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merakımın

bu

aşamaya

gelmesinde;

yoldaşlıklarını ve birikimlerini paylaşan daha evvel master çalışması yapmış
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çalışmamın başından sonuna kadar manevi ve psikolojik

desteklerini her daim yanımda hissettiğim değerli eşim ve sevgili çocuklarıma,
kalemin yüceliğine inanarak kalem tutmayı öğreten ilk öğretmenimden
başlamak

üzere öğrenim

süremin

her safhasında

esirgemeyen çok değerli öğretmenlerime,

emek ve katkılarını

tez konumun tespitine katkılarından

ötürü Gökhan ŞENGÖR'e, engin birikim ve tecrübelerinden istifade ettiğim
değerli hocalarım Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ ve Doç. Dr. Ali Efdal ÖZKUL'a
müteşekkirim. Şüphesiz teşekkürlerin en derinine layık olan çok muhterem
hocam Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ'ye

sonsuz minnet duygularımı ifade

ederken, yemeyip yediren, dişinden tırnağından artırarak kendi okuma yazma
bilmeyişine inat beni okutmak için fedakarlık sembolü bir duruş sergileyen
sevgili anneciğime Allahtan rahmet dilerken babama da hayırlı uzun ömürler
diliyorum.
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ÖZET
Master

tezi olarak üzerinde çalıştığımız

"Kazalara

Yazılan

Muharrerat"

adlı

mutasarrıflık belgesi R.12 Şubat 1292-25 Temmuz 1294 IM. 24 Şubat 1877-6 Ağustos 1878
tarihleri arasında Kıbrıs Meclis İdaresinden Kazalara gönderilen 189 adet resmi belgeyi ihtiva
etmektedir. Belgeler tahlil edildiğinde; kazalarda görev yapacak memurların atama şartları ve
maaşları, Ada çiftçisine zor anlar yaşatan çekirge afetiyle ilgili yapılan çalışmalar ve alınan
önlemler, Adadan Selanik başta olmak üzere birçok yere nakledilen buğday ve arpa
sevkiyatları, ve bu sevkiyatlar esnasında alınan tedbirler ve sevkiyat memurlarına ödenen
harcırahlar,

Adada yetiştirilen ürün çeşitleri, ve ürün rekolteleri,

yetiştirilen ürünlerin

müzayede usulüyle satılma yöntem ve şartları, tarım ve hayvancılığın geliştirilebilmesi için
sarfedilen çabalar ve toprak reformları gibi daha bir çok muhtelif konu göze çarpmaktadır.
Şüphesiz master tez çalışmamız o günün Kıbrıs'ının

içinde bulunduğu siyasi, iktisadi,

ekonomik ve tarımsal faaliyetlerin daha da berraklaşmasına katkı sağlayacak ve bu sahada
çalışma yapmayı arzulayanların işini bir nebze olsun kolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Mutasarrıflığı, Osmanlı Döneminde Kıbrıs, Kıbrıs Türk Tarihi

iv

ABSTRACT

Master's thesis work as '' Kazalara yazılan Muharrerat''

has contain 189 offıcal

writing that send Cyprus Parliamentary Administration to the districts between February 12
1292/ July 25 1294 - February 24 1877 I August 6 1878. When we analysis the documents,
various topics are outstanding such as ; terms of assignments and salaries of civil servants ta
act in districts, the studies and precautions taken about the locust disaster which deliver hard
times to the Island farmers, wheat and barleycorn shippng from Island to the many places
especially in Selanik, precautions and travel expence paid to the officers during the shipment.
Types of product grown on the Island and the product yield, the methods and conditions of
sale in auction to the crops grown, Effords mad efor the development of agriculture and
animal

husbandry

and

land

reforms.

Master's

thesis

work

clarify

the

political,

ecenomical,financal and agricultural activities in that days. This Master' thesis work will
contribute and elucidation to further of those that wish to work in this field makes a little bit
easier.
Keywords: Cyprus Mutasarrıflığı,

Cyprus during the Ottoman Period, Turkish Cypriot

History
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GİRİŞ
Ecdadımız milli ve dini kültüründen aldığı ilhamla ilime, bilime ve kaleme verdiği
değerin neticesi olarak hatırlarındakileri satırlara nakşetmişlerdir. Evlat olarak bize düşen
sorumluluk da ata yadigarı satırların okunarak kullanılabilir hale getirilmesidir. Bu kabilden
olarak Kıbrıs'a ve Kıbrıs tarihine önemli katkı sağlayacak olan "üs-Mut 14" ismiyle KKTC
Milli Arşiv Dairesinde bulunan Mutasarrıflık Defteri R.12 Şubat 1292/25 Temmuz 1294 M.24 Şubat 1877/6 Ağustos 1878 tarihleri arasında yazılmıştır. Belgelerin kayıt tarihleri
Adanın İngiltere'ye kiralandığı dönemin arifesine tekabül eder. Kıbrıs'ın ekonomik, siyasi ve
iktisadi pozisyonunun bir çerçeveye oturtulabilmesi için bu belgelerin bilinmesine ihtiyaç
olduğu bir realitedir.
Mezkur tarihler arasında Kıbrıs Meclis İdaresi tarafından Kazalara gönderilen resmi
yazılan ihtiva eden belgeler o dönemde bölgenin içinde bulunduğu durumun resmini tasvir
eder. Bu belgeler tarihe şehadet eden ve tarihe ışık tutan belgeler olmaları hasebiyle arşivlerde
saklanıyor olması arşivlerin ehemmiyetini de artırmaktadır. Acizane bu belgeleri KKTC Milli
Arşiv Dairesi raflarından alarak yeni harflere aktarımını yapmış olmam, tarih sevdalılarına,
iktisatçılara, ekonomistlere, siyaset bilimcilerine hasıl bu sahada ve bu tarihler arasında
araştırma yapacaklara

katkı sağlayacaktır.

Yukarıda da ifade ettiğimiz

gibi Adanın

İngiltere'ye kiralandığı tarihin arifesinde ki olayları içermesi açısından ayrı bir kıymete ve
öneme sahiptir. 17 aylık bir zaman dilimini kapsayan belgeler Osmanlıca yazı türlerinden
rik'a usulüyle yazılmış olup defterin yazımında tarihi sıralamaya riayet edilmemiştir. Bunun
içindir ki "Nihayet tarihi R.27 Haziran 1294" ifadesinden, defterdeki en son tarihli belgenin
R.27 Haziran 1294 olduğu anlaşılabilirse de bu tarih, defterin son sayfasındaki belgenin
tarihini ifade etmektedir. Nitekim defterin sondan 3.belgesinin (87 Numaralı belge) tarihi
R.25 Temmuz 1294'tür. Bu da kronolojik sıraya riayet edilmediğinin numunesidir.
1- Master tez çalışmamız "YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Önerisi ve Tez Yazım
Kılavuzu ~O 11" deki kriterler baz alınarak hazırlanmıştır.
2-Yeni harflere aktarımını yaptığımız belgelerde Türkiye Türkçesinde kullanılan 29 harf
kullanılmıştır. Türkçemizde tam karşılığı olmayan seslerin aktarımı ise en yakın sesi veren
harfle sağlanmıştır.
3-Seslerin tam karşılığının kolay bulunabilmesi için metinlerin orijinal sureti de çeviriyle
birlikte verilmiştir. Ayrıca araştırmacının işini kolaylaştırmak adına ve zaman kaybının

minimize edilmesi için metnin her bir satırına numara verilerek metin ve çeviri arasındaki
takip kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.
4-Defterin bazı sayfaları zamanla tahrip olmuş, yazılar okunamayacak derecede silinmiştir.
Bu tahribattan dolayı okunamayan kelimelerin yerine ( ..... ) nokta konulmuştur. Silinti ve
tahribatın fazla olduğu 198 ve 525 no'lu belgeler, okunamayan kelimelerin çokluğundan
dolayı anlam bütünlüğü sağlanamamış ve belgeler okunamamıştır.
5-Çalışma esnasında miladi tarihe çevirisi yapılan rumi tarihler, TTK'nin resmi internet
sitesindeki tarih çevirme kılavuzundan faydalanılarak yapılmıştır.
6-Çeviride geçtiği halde bugün kullanılmayan kelimeler Merhum Ferit DEVELİOÖLU'nun
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugatı baz alınarak bir sözlük hazırlanmış ve çalışmanın son
kısmına eklenmiştir.
A-OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS
I-Osmanlı Devleti Açısından Kıbrıs'ın Önemi
Bir ülke veya milletin üzerinde yaşadığı coğrafya ile siyasi hayatının gelişimi arasında
büyük bir etkileşim söz konusudur. (Çevikel, 2000, s.3) Bu bağlamda ülkelerin siyasi, iktisadi
tarihleriyle bulundukları coğrafi konumları yakın ilişki halindedir. Bunun için Kıbrıs'ın dünya
coğrafyasındaki konumuna ve ülkeler açısından sahip olduğu öneme kısaca temas etmekte
fayda var.
Kıbrıs Akdeniz'in kuzeydoğusunda yer alır ve 9.251 km2'lik yüzölçümüne
Anadolu ile Kıbrıs arasındaki en kısa mesafe 70 km'dir. Kıbrıs Akdeniz'deki

sahiptir.
Sicilya ve

Sardunya adalarından küçük Rodos Girit ve Malta başta olmak üzere diğer tüm adalardan
büyük olmasıyla Akdeniz'deki 3. büyük ada hüviyetindedir. Dünyadaki diğer adalarla ve
memleketlerle mukayese edildiğinde, büyüklük açısından önemli bir yer işgal etmemekle
beraber Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de olması önemini hep korumuş ve Akdeniz'e sahip olmak
isteyen devletler önce Kıbrıs'a sahip olmak istemişlerdir.( Alasya, 1988 s. 1; Çevikel, 2006,
s.165; Bedevi, 1978,s.5) Osmanlı Devleti de bu duruma bi-gane kalmamış dolayısıyla Suriye
ve Mısır'ı alıp Kuzey Afrika'nın en mamur kısmına sahip olduktan sonra yol üzerinde
bulunan, tüccar vs. gelip geçen gemilere rahat vermeyen Kıbrıs Adasının elde edilmesi zaruret
halini almıştır. (Uzunçarşılı, 1995, s.10)
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2-0smanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı Fethi
Türklerin
Selçuklular

Kıbrıs

zamanında

Osmanlıya

Adası

ile ilgilenmeleri

başlar

ve Kıbrıs

harekatı,

Osmanlı

Devleti tarafından
çıktığından

katılmış

yapmaları

anlaşmaları

Türklerin

1570 Mayısın

Magusa'nın

oldu. (Uzunçarşılı,

itibaren, Magusa

kuşatmalar

ayında

fethedilmesini

yapılan yardımlar

Anadolu

imzalanır.

da başlayan

Adanın

fethedilmesiyle

1995, s.13-14)

sona

Kıbrıs

Osmanlı'nın

erdi ve Kıbrıs

Adasının

isteyen adanın yerli halkı, Kıbrıs'a, Osmanlı

kalesi

alınıncaya

Kıbrıs adasında

sırasında yerel halkın yardımları

kadar her türlü yardımı

askerleri

yapmışlardır.

hızlı bir şekilde ilerlemelerini
sayesinde

Osmanlı

ordu daha güvenli

sağladığı

ilk
Bu
gibi;

hareket etmiştir.

2005, s.40-41)

3-0smanlının

Kıbrıs'taki

Fetihten
statüsüne
eyalet

ticaret

2005, s.34-35)

1571 Ağustos

Devletine

(Özkul,

Kralıyla

ile ticaret

geçmesine kadar ki süre zarfında müteaddid defalar Osmanlı'yla Kıbrıs hep sıcak

temas halinde olmuşlardır.(Özkul,
Kıbrıs

ve ada

İdari Yapılanması

sonra

Lefkoşa

alınarak Osmanlı'nın

olacak

vasıfta

merkez

olmak

üzere

Kıbrıs

idari

bir eyaleti (ili) ilan edildi. Bununla

olmadığından

bu yeni Beylerbeyiliğin

yönden

Beylerbeyilik

beraber tek başına bir

gelişmesi

için Anadolu 'nun

Alaiye (Alanya), İçel, Tarsus sancakları da Kıbrıs Eyaletine bağlandı. (Uzunçarşılı

1995, s.15)

Bununla beraber Kıbrıs mülki taksimata tabii tutularak idare merkezi olan Lefkoşa dışında 16
kazaya ayrılmıştı. Bu kazalar: Tuzla, Limasol, Piskopi, Gilan, Evdim, Magusa, Karpas, Dağ,
Değirmenlik,
Kıbrıs

Baf, Kukla, Hirsofu, Lefke, Morfo Meserya ve Gime idi. (Alasya,

1670

yılında,

Beylerbeyilik

halkın

Beylerbeyiliğin

statüsünden çıkarılarak

Kaptan Paşaya bağlanmıştır.
Has olarak verilmiştir.
muhassıllara

1703 yılında Kıbrıs Kaptan Paşalıktan

1785'te

(Gazioğlu

1839 Tanzimat Fermanıyla
ki bunlardan

verilmesidir.

gibi

muhtariyet

ek

alınmışsa

da l 748'de

bir muhassıl

(azınlıklara

etkilenmiş,

teşkilatı ilk defa Kıbrıs'ta kurulmuştur.

görevlerine

alınarak Vezir-i Azama
tekrar

(vergi memuru)

1995, s.69 ; Çevikel, 2006, s. 145)

tabiidir ki Kıbrıs'ta

lüman halk muhtar, gayri müslimler
temizlik

dolayı

Osmanlı devlet idaresinde son derece köklü değişikliklere

birisi de "ekalliyete

Bu değişikliklerden

fermanla muhtarlık

bir il olma statüsüne

Ada Bab-ı Ali'nin atadığı

tarafından yönetilmeye başlamıştır.

gidilmiştir

karşılayamamasından

idari merkezi Rados olan bir paşalık haline getirilmiş ve

l 745'te yeniden

bırakılmış,

gelirlerini

1988, s.72)

olarak

4 Haziran

seçmişler,

mahallelerine

yüklenen

bunlar emniyet,
vergilerin

hakkı)"

1839 tarihli bir

Ferman hükümlerine

ise kahyalarını

3

seçme-seçilme

halk

göre Müs
asayiş ve
arasında

bölüştürülmesi

ve toplanması gibi önemli işleri de üstlenmişlerdir(Çiçek,

Tanzimat Döneminde

2002, s.375). Kıbrıs

Rodas Paşalığına yani Cezair-i Bahr-i Sefıd'e bağlı mülhak bir sancak

olarak yönetilmekteydi.(Gazioğlu,

2000, s.126) Yine bu dönemde Kıbrıs'ta idari, adli, hukuki

pek çok yenilik uygulamaya konulmuş ve yönetiminin

daha yerel ve özerk bir duruma geldiği

bir dönem başlamıştır. Ayrıca Tanzimat Fermanının

getirdiği değişikliklere

kaza

yardımcı

oluşturulmuştur.

Hıristiyanlann
ettirilmiş,

Buralarda

temsilcilerinin

Lefkoşa'da

bulunacağı

mutasarrıf

idare meclisi kurulmuştur.

kaymakamlara

olmak

paralel olarak altı

üzere

Müslüman

ve

birer kaza idare meclisi ve yargı meclisi teşekkül

başkanlığında

Bu meclislerde

ona danışmanlık

yapmak

üzere bir sancak

Türkler, Rumlar ve diğer azınlıklar nüfuslarıyla

orantılı biçimde temsil edilmiştir. (Çiçek, 2000, s.375)
1868 de Çanakkale

vilayetine

bağlı bir mutasarrıflık

merkeze uzaklığı yönetimde aksamalara
lığa dönüştürülmüştür.

olarak yönetilmeye

başlamış,

fakat

sebep olunca l 870'te tekrar bağımsız bir mutasarrıf

(Çiçek, 2000, s.375)

1870 yılında bağımsız mutasarrıflık

olan Ada 22 Temmuz 1878 tarihinde İngiliz

yönetimine kiralanmıştır.

Resim I :Kıbrıs Haritası. (Harita KKTC Mi!li Arşiv Dairesinden temin edilmiştir.)
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B- MUTASARRIFLIK
Tanımı ve Kıbrıs Mutasarrıflığı
Mutasarrıf: tasarruf eden, kendinde kullanma hakkı ve selahiyeti bulan anlamlarına
gelirken, Tanzimat'tan sonra bir sancağın en büyük idare amiri anlamlarında kullanılmıştır.
(Develioğlu, 2008, 691)
Mutasarrıf kelimesinin
Tanzimat'la

sancağı idare etmekle görevli kişi anlamını

başlayan bir süreçtir. Tanzimat'la

yaygınlık kazandı. 1864 Vilayet Nizamnamesi

kazanması

beraber müstakil mutasarrıflık

sistemi

ile sancağın idaresi mutasarrıfa verildi.

Mutasarrıfın başkanlığında toplanan meclisin tabii üyeleri mutasarrıf, naib, muhasebeci, tahri
rat müdürü, nafıa mühendisi, ziraat memuru, müftü ve gayri müslim

cemaatlerin ruhani

liderleriydi. Mutasarrıflann öncelikli görevi asayişi temin etmek ve vergileri toplamaktı.
Ayrıca emlak-i hümayunu İdare etmek, sancağı şenlendirmek, halka iyi muamele etmek,
bölgesini düşmandan korumak ve sefer durumunda maiyetiyle birlikte savaşa katılmak diğer
önemli vazifelerindendi. Sancaktardaki inşaat ve bayındırlık işleri, bazı dini ve içtimai
yapıların ve su yollarının tamiri de görevleri arasındaydı. Cumhuriyetin ilanından sonra vila
yet teşkilatına dair yapılan düzenlemelerle mutasarrıf tabirinin idari manada kullanımına son
verilmiş oldu. (Örenç, 2006, s. 377-378)
Kıbrıs mutasarrıflık yönetimi olarak 1861 'den 1868'e kadar Bab-ı Ali'ye, 1868'den
1870'e kadar da Çanakkale iline bağlı bir mutasarrıflık olarak idare edilmiştir. 1870'e
gelindiğinde daha önce gerek Bab-ı Ali'ye ve de gerekse Çanakkale'ye bağlı olarak yürütülen
mutasarrıflık mezkur merkezlere uzaklığından mütevellid bir takım yönetim aksaklıklarına ve
işlerin gecikmesine neden oldu. (Gazioğlu, 1995, s.70-71) Kıbrıs, Bab-ı Ali'ye yansıyan bu
haklı gerekçelerden sonra 22 Temmuz 1878'de İngiltere'ye kiralanıncaya kadar bağımsız
mutasarrıflık olarak idare edildi.
308 yıllık Osmanlı idaresi süresince, Fikret ALASY A'nın kitabında kaleme aldığı
listeden (Alasya, 1988, s.120-123) hareketle Kıbrıs'ta ilk Beylerbeyi Muzaffer Paşa'dan
başlayarak son yönetici mutasarrıf Sami Paşa'ya kadar 12 tanesi bağımlı ve bağımsız dönem
mutasarrıfı olmak üzere 125 idareci görev almıştır; Bu idareciler; Beylerbeyi, Vali, vezir,
Mutasarrıf, Kaptan Paşa, Muhassıl vs. çeşitli unvanlarla Ada'yı idare etmişlerdir. Ada'nın
mutasarrıflık olarak yönetildiği son yıllarında ünlü Türk Edebiyatçı ve aynı zamanda bir
devlet adamı olan Ziya Paşa da 1861 'de Kıbrıs Mutasarrıfı olarak görev yapmıştır.
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Numara 19

Kazalara Yazılan Muharrerat
Nihayet Tarihi
R.27 Haziran Sene 1294/M.9 Temmuz 1878

6

Ya Muin
Kıbrıs Mutasamfına
Ahidname
1- Memalik-i mahrüsa-i şahanenin her tarafına zer'olunan her nev' hububattan birer
ve kıyesinin numune olmak üzere bulundurulması ticaret nezaret-i
2-celilesinden ha-tezkire iş'ar buyrulmuş oldığından vilayet-i celilelerin evliye-i
mulhakasından zer' olunan her nev' hububattan dahi birer
3-ve kıyesinin hemen nezaret-i müşarun-ileyhaye irsal ve keyfiyetin iş'ar buyrulması
Fi 1 Haziran Sene 92

1-İş bu telgrafnamede talep ve irsali beyan buyrulan her nev' hububattan birer kıye
miktar numunelerin kazalara müracaat olunmaksızın
. 2-buraca tedariki kabil olacağından bunun ol-vechile bi't-tedarik ayru ayru topralar
derünlerine konılarak ve bunların her birinin
3-üzerine sırasıyla numaralar vaz' idilüb tutulacak defter-i mahsus her numarada
bulunan hububatın mahalli ve cinsi ve miktarı

7

4-üzerine olan mülahisat şerh kılınarak tehıyye ve ihtar idilmesi hususunun daire-i
belediyeye ve eğerçi miktarı cüzvi ve ehemmiyetsiz ise
5-nasıl olsa onların mübayaası ve lazım gelen topraların yapılması ve cümlesi içün
bir veya iki sandık i'rnal iddirilmek gibi bazı
6-masrafa ihtiyaç aldığından ve bu masrafın dahi iş bu telgraf mucibince mal
sandığından tesviyesi lazım geleceğinden burasının dahi muhasebe-i livaya
7-havalesi lazım gelür
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 12 Haziran Sene 92

1-Değirmenlik Nahiyesi Doksan İki Senesine mahsuben husule gelen a'şariyyenin
müzayede pusulası üzerine yazılan karar

8

I-Kıbrıs Ceziresi dahilinde kain Değirmenlik Nahiyesinin iş bu doksan iki sene
malileyesi hôsılat-ı uşriyyesinin icra olunan müzayede-i aliyyesinde rağbat-ı nasın
inkıta'rndan
2-ve tarih-i karar-dattan itibaren müddet-i mahdüde-i nizamiyesi olan beş günün
inkızü'sından sonra altı yük kırk bir bin kuruş bedel ile Hacı Yorki kefaletiyle
3-Liğoğolu uhdesinde tekarrur itmiş ise de nahiye-i mezbürun ğayr-i ez rub' bedeli
sabıkı dokuz yük kırk bir bin kuruşa baliğ oldığına ve cezire a'şannın ahval-i
4-umfuniyesi hakkında 29 Mayıs Sene 92 tarihiyle keşide olunan telgrafa cevaben
Maliye Nezaret-i Celilesinden 31 Mayıs Sene 92 tarihiyle alınan telgrafnarnede sôl-i
hal a'şannırı
5-bedel-i sübıkından nihayet yüzde yirmi noksanıyla talibi bulunduğu halde ihalesi
ve olmadığı surette emaneten idaresi irade ve iş'ar buyrulmuş
6-olup nahiye-i mezbüranın bedel-i sabık üzerine idilen müvazene iktizasınca yüzde
elliden ziyade noksanı olarak bunun şu halde emaneten idaresi ilzôrnen
7-ihalesinden daha hayırlu görünmüş idüğüne mebni uşr'i mezbürun telef ve
zıya'ından muhafaza ve vakayasıyla emaneten hüsn-i idaresi zımnında a'şôr
talimatında
8-gösterildiği vechile işe rnübaşiratlan tarihinden itibaren ikmal-i maslahata yani
şubat nihayetine kadar şehri yedişer yüz ellişer kuruş maaşlarla devam

9

9-ve gayretleri meşhud olan Cafer ve Efendi Doğanın Ağanın nazır tayini ve a'şar-ı
mezbürenin sureti ta'şiri zımnında muktezi olan muaşşerlerin tasarrufiita kaide-i
mültezimesine
10-riayetle meclis-i idare-i mahalle marifeti ve nüzzar muma ileyhima ra'yiyle tayin
ve maaşlarının dahi daire-i i'tidalde tutularak takdiriyle miktarının iş'arı ve alınacak
l l-kefalet senetlerinin ba'de't-tasdik bu canibe tesyarı ve uşr-i mezbfırun suret-i
idare veyahut ilzômen ihalesi zamanına kadar hasıla-ı uşriyyeyi
12-sebt-i defter itmek üzere mukaddemce ta'yin olunmuş olan memurların işlerinden
ehliyet ve emniyetsiz adamlar aldığı suret-i sahihada ve mevkfıfede
13-istihbar olunmuş olub halbuki varidat-i uşriyyenin telef ve zıya'uıdan muhafaza
ve vekayesi vezaif-i esasiye-i asliyeden olarak bir suretle ve idame-i
14-icraatları karin-i cevaz olamayacağından her makule memurlardan gayretsizlikleri
görünenlerin hesabları bi'r-ru'yet kendilerine yol virilerek diğer müstekim
15-ve mukaddem olanların ifasıyla hüsn-i istihdam ve memurin-i müstahdeme adem
i kifiiyede bulundığı takdirde usül-ü muharrereye tatbik-i muamele ile tayin olunacak
Iô-memurlann her halde sıfat-ı matlübeyi cami' olmasına ve birde masarıfütın yüzde
on derecesini tecavilz itmemesi a'şar talimatı ahkam-ı icabında

10

17-olmağla bi-hüde ve zaid memurlar istihdamıyla maaş i'tasırıdan ve masraf-ı
ifüından ictinabla masanfın daire-i mahdüdesi harice tecavüz iddirilmesine
18-fevkal-ade
Değirmenlik

dikkat ve itina olunması
Kaymakamlığına

tahrirat-ı

zımnında
ser'ıyye

vesayeyi
testiri

ve

lôzime derciyle
nüzzar-ı

muma

ifüy-ı muktezasının

canib-i

ileyhimanın dahi kefalet-i
19-kaviyye rabtıyla

alınacak senedatın tasdikiyle

muhasebeye havalesi lüzumuna müttefikan karar virilmiştir
Fi 3 Haziran Sene 92
Aza

Aza

Aza

Muhasebeci Evkaf
Sadreddin

Burgaki Mihaili Hirsofaki Mehmet Raif

Aza
Mustafa Fuat

Müdir-i Mal

Baş Piskopos

Naib

Mutasarrıf

Ahmed Hamdi

Solüro

Sofi

Er-Raif

11

1-Mademki iki katibe virilmek üzere bin
2-k:uruş maaş i'tası mukarrerdir şu halde
3-memur müma ileyhe iş'ün vechile
4-mezkfır bin kuruş maaşın beş yüz
5-k:uruşunu bir ve beş yüz kuruşunu dahi diğer
6-bir katibe virilmesinde beis olmayacağından
7-ol-vechile bu hizmeti kitabete ta'yin olunacak
8-katiplerin isimleri tasrih ve lazım
9-gelen kefalet senetleri alız ve hıffaz olunmak
1 O-üzere ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi
l l-Iazım gelür
Fi 13 Haziran Sene 292

12

l-Saadetlü Efendim Hazretleri
2-Emaneten idareye bırakılan Magusa ve Mesarya ve Karpaz Kaza ve Nahiyelerinin
katib-i evveline altı yüz ve sanine dört yüz kuruş maaş tahsisi
3-buyrulmuş ise de muma ileyhimdnın istikamet ve ehliyetleri birbirinden noksan
olmadığına ve böyle mevaadd-i mühimmede ise ikisinin dahi lüzumu
4-ehemm ve elzem bulundığına binaen muma ileyhirrıarıın ale's-seviye olarak
maaşlarının beş yüz kuruştan i'tası nezd-i aciziyyede tensib kılınmış
5-olmağla ol-babda emr ve ferman hazreti men lehül emrindir
Müdir-i A'şar Magusa

Fi 3 Cemaziye'I-Ahir Sene 293

Mehmet Kufi

13

I-Tuzla Kazası

2-Değirmenlik Kazası
a-Mildir Hıfzı Efendi

1500 Krş

a- Nazır-ı Evvel Biladu

750 Krş

b-Katib-i Evvel Cafer Efendi 1 OOO "

b-Nazır-ı Sani Molla Ahmed Efendi 600 "

c-Katib-i Sani Faik Efendi

c-Anbar Emini Ebkeri Mavromadi

400 "

d-Diğeri Tütüncü İsmail Efendi

400"

e-Diğeri Halil Mustafa Efendi

400"

f-Diğeri Ehliya İlyasidi

400"

400"

d-Nazır-ı Evvel Musaddık Zade
Ali Efendi

750"

e-Nazır-ı Sani Kostantino
Finumidi

600"

f-Anbar Emini Hacı
Hüseyin Efendi

400 "

g-Diğeri Andoni Hristofaki

400

"

14

3-Mesarya Nahiyesi

4-0morfo Nahiyesi

750 Krş

a-Nazır-ı Evvel Ebrakli Krasi

1750 Krş

a-Mildir Kufi Efendi

b-Nazır-ı Sani Terzi Mustafa Efendi 600 "

b-Mesarya Nahiyesi Nazır-ı Evveli

c-Anbar Emini Bekir Efendi Zade

Limasonlu Hafız Raşid Efendi 750 "

Nazım Efendi

400"

d- Diğeri Burgacı Fenolidi

400"

c-Nôzırı-ı Sani Kaymaklılı
600"

Hamdi Efendi
d-Diğer Nazır-ı Sani Kerbaku
Kaymaklı' lı

600 "

e-Katibi Evvel Osman Efendi 600 "
400"

f-San! Aziz efendi

S-Nefsl Magysa Kazası

6-Kamas Nahiyesi
a-Nazır-ı Evvel Fedai Efendi 750 Krş
b-Sani Sefokli Komidi

600

"

c-Anbar Emini Eksinokovi

400

"

a-Nazır-ı sanı Ekisto Kofli

600 Krş

b-Anbar Emini Molla
Sadık Efendi

400"

c- Diğer Anbar Emini İstinyalu
Burgaki
15

400"

Numara/266
l-Kıbrıs ceziresinin havi olduğu kaza ve nevahinin iş bu doksan iki senesi maliyesi
hasılat-I uşriyyelerinden başka başka icra olunan
2- müzayede-i ayniyyelerinde mea' nevahi Limason Kazası bedel-i sabıkından
seksen iki bin altıyüz kuruş fazlasıyla on iki yük dokuz bin
so

3-ve Gime Kazası yüzde on dokuz kuruş derecesinde noksanıyla dört yük on altı bin
Dağ Nahiyesi yüzde yirmi noksanıyla
4-dört yük altmış yedi bin iki yüz ve Lefke Nahiyesi yüzde yirmi noksanıyla iki yük
otuz beş bin kuruşta
5-talipleri üzerlerinde tekarrur itmiş ve cezire a'şdrının ahval-i umümiyyesi hakkında

fi 29 Mayıs Sene 92 tarihiyle keşide kılınmış telgrafa
6-cevaben maliye nezaret-i celilesinden fi 31 Mayıs Sene 92 tarihiyle alınan
telgrafnameden sal-i hal a'şdrının bedel-i sabıkırıdan nihayet

16

7-yüzde yirmi noksanıyla talibi bulunduğu halde ihalesi ve olmadığı surette
emaneten idaresi irade ve iş'ar buyrulmuş olub kaza
8-ve rıevahi-i merkumeden ber-minval-i muharrer bedelat-ı sabıklannı tecavüz itmiş
olanların icray-i ihaleleri tabii olduğu gibi bedel-i sabıkından
9-noksan kılanların dahi miktar-ı noksanları ber-vech-i muharrer me'zünin
dairesinde bulunmuş bunların emaneten idaresinden il-zamen
10-ve ihaleleri daha hayırlu ve enfa' görülmüş olmasıyla hemen ihale-i kat'ıyyeleri
icra ve senedat-ı Iazimeleri bi'l-ahz süret-i zabt
11-ve tasarruflarını mübeyyen icab iden zabtnamelere i'ta kılınmış ve kusür-i Tuzla
ve Değirmenlik Kazaları Omorf o ve Mesarya ve Karpas
12-Nahiyelerinin bedelat-i mukarrereleri sene-i sabık-ın bedelleriyle icra idilen
muvazene iktizasınca noksanları yüzde yirmi derecesinde
13-pek baid olarak şu halde ilzami cihetine gidilmek hukm-i telgraf icabınca kabil
olamayub bi't-tab' emanete bırakılmış aldığına
14-ve bu makule emanet-i idareye bırakılan varidat-ı uşriyyenin husn-i idaresi
hakkında

tecarüb-i

mesbüka

ile

mazhara

17

i'timad

olan

zevatdan

l
')i,i,,ıiı'

l S-lüzüm-i miktar müdir ve nazır ve katipler ta'yin-i lazimeden ve ol-babda mevzu
ve müessis olan a'şar ta'liminin ahkam-ı cümlesinden
16-idüğüne binaen cezirece birinci ad ve i'tibôr olunan Magusa ve Mesarya ve
Karpas Kaza ve Nahiyesi cihetine sıfat-ı matlübe ile ittisaf
17-ve ez her cihet-i idare-i maslahata liyakat ve ehliyeti meşhüd ve mucerreb olan
ve balada esamisi muharrer olan Fütüvvetlü Hacı Kufi Efendi
18-müdir namıyla şehri bin yedi yüz ve Katib-i Osman Efendi altı yüz ve diğer
Katib Aziz Efendi dört yüz ve birinci nazıra yedi yüz elli
19-ve ikinci nazıra altı yüz ve anbar eminine dört yüz ve Tuzla Kazası inzimamıyla
Değirmenlik Kaymakamlığı müdiri Hıfzı Efendiye bin
20-beş yüz ve Katib-i Evvel Cafer Efendiye bin ve Katibi Sani Faik Efendiye dört
yüz ve Nazır-ı Evvelleri yedişer yüz elli beşer ve Nazır-ı Sünileri
21-altışar yüz ve Anbar Eminlerine dörder yüz kuruş maaş tahsis ve i'ta kılınması ve
a'şar-ı mezbı1ranın süret-i idaresi hakkında
22-muktezi olan muaşşerlerin dahi tasarrufat-ı kaide-i mukterimesine riayetle
mecalis-i idôre-i mahalliye ma'rif ve müdiran ve ve nüzzar müma-ileyhimin

18

23-inzımam-ı re'yiyle ta'yin ve muaşşerler maaşlarının ikişer yüz elli beşer ve
kolcıların yüz elli beşer kuruş dairesinde olarak
24-takdiriyle miktarının iş'ar ve alınacak kefalet senetlerinin mecalis-i merkumeden
ba'de't-tasdik bu canibe tesyar v.e a'şar ta'Iimütının
25-gösterildiği vechile memurin müma-ileyhimin şubat nihayetinde maaşları bi't
tab' kat' olunacağından ol-vakte kadar hususat-ı uşriyyenin
26-elde idilerek geriye bırakılması esbab ve vesaitinin tamamı istihsal ve istikmali ve
hasılat-I uşriyyenin tehvin-i 'muamelatında
27-muaşşer vesait memurlara bi't-tab' hacet kalmıyacağından derhal hesablarının
ru'yet ve tesviyesiyle taraflarına yol virilerek
28-masarıfütın daire-i mahdüdesi yani yüzde on derecesini tecavüz iddirilmemesi
ta'yin olunan muaşşer ve sairenin içlerinde devam
29-ve gayret ve ehliyetsizlikleri görünenler olduğu halde çünkü a'şar-ı mezbı'.irenin
telef ve zıya'ından muhafaza ve vakayası ve masarıfı
30-zaide vukuuna meydan virilmemesi vezaif-i esasiyye-i asliyyeden olmasıyla
derhal birilerine mukaddem ve işgüzar olanların bi'f-intihôb

19

31-ta'yin idilerek gerek bunların ve gerek sair memurların maaş-ımahsüsalarırun

ve

iş'ar içlin vukubulacak masanfın ba-senedat-ı
32-makbuz-a mahalleri mal sandıklarından tesviye ve i'ta kılınması ve'f-hasıl a'şarı
mezbüranın süret-i idaresi hakkında hakim-ane ve müdebbir-üne
33-hareketle tarik-ı telefat ve zıya'atmm

insidadına fevka'f-gaye dikkat ve i'tina

kılınması zımnında sa'yey-i lazime derciyle Kaymakamlıklara
34-muharrerat-ı

ser'ıyye

tastiri memurini

müma-ileyhimin

kefalet-i

kaviyyeye

rabtıyla alınacak senedatın hıfzı zımnıında canib-i muhasebeye ma'lümat
35-i'tası lüzümü tezekkür kılındı
Fi 10 Haziran Sene 92
A'za

Muhasebeci Evkaf

A'za

Müdir-i Tahrirat

MehmedRaif

A'za Hristofaki
A'za

Muhasebeci

Baş Nüfus

Mustafa Fuad

Ahmed Hamdi

Sofersusi

20

Müfti

Naib
Mehmed Şevki

Mutasarrıf
Raif

339
I-Değirmenlik Kaymakamlığının iş bu mazbatasında kable'f-ihale a'şann idaresi
içlin rıevahice ta'yin kılınmış olan sekiz nefer-i nazırlardan
2-dört neferinin maaşları nahiyelerin

ihale olunrqasından dolayı mültezimleri

tarafından tesviye kılınmış ise de kusurunun bulundukları mahaller emanete
3-kalmış oldığından bunlara virilmesi lazım gelen maaşın süret-i tesviyesi isti'zôn
olunmak vesair kazalarda dahi kable'l-ihale
4-nazır istihdam olundığı emsal gösterilmiş ise de emsal gösterilen mahallerde
istihdam olunmuş olan nazırlar bi'l-isti'zan
5-virilen ruhsat ve me'zfıniyete müstened olduğu gibi istihdam olunan nüzzar dahi
mücerred muaşşerler reissiz kalmamak ve muamelôtda
6-bir yolsuzluk vuku'u bulmamak içlin Magusa Kazası gibi beş altı nefer-i nazıra
-

muhtac olan bir kazaya ancak üç nefer-i nazır istihdamına ruhsat

21

7-virilmiş olduğuna ve şehri Değirmenlik Kazasının ber-minval-i muharrere bi'L
isti'zan istihdam itmiş olduğu sekiz nefer-i nüzzardan dördünün
8-tarih-i memuriyetlerinden

i'tibaren nazır sıfatıyla maaşlarının tesviyesini re'y

itmek kabil olamayub bunların tarih-i istihdamlanndan
9-ihaleye kaldığı güne kadar mürur iden eyyam maaşlarının emsal kazalarda aldığı
gibi her bir nahiye içlin birer nefer-i nazır i'tibariyle
Iü-emanete kalan iki nahiye içün iki nefer-i nazır maaşı tesviye ve ibka' idilmesi
lazım geleceğinden ol-vechile ifay-ı muktezası
r

l l-husüsurıun cevaben kaymakamhk-ı mezbüra iş'arıyla muhasebeye de ma'Iümat
i'tası lüzüm-u tezekkür kılındı
Fi 22 Haziran sene 92

Meclis-i idare-i Kıbrıs

22

410
l-A'şar nazırları tarafından vürüd idecek defatir ve saireyi tercüme ve kayıt itmek
üzere Andoni gibi Hristofakinin kitabete ve İlyanın
2-dahi anbar eminliğine lüzum-u tayini a'şôr müdiriyyeti tarafından virilen iş bu
takrirde beyan olunmuş ve vakıan emaneten idare olunmakta a'şar içün
3- ta'yin olunan memurlar müslim ve gayr-i müslim olarak bunlar tarafından tutulup
gönderilecek olan o makule defatir ve sairenin
4-kaydı lazimeden olduğu gibi seksen dokuz senesinde emanete bırakılan umum
a'şar meyanında Baf Kazasında öyle bir katip ta'yin ve istihdam
5-olundığı Iede's-sual muhasebeden alınan ifadeden anlaşılmış aldığından iş bu
doksan iki senesi şehri Haziranın yirmi dördüncü gününden
()

ô-itibaren şehri dört yüz kuruş maaşla muma ileyh Hristofakinin kitabete ve İlyanın
dahi maaş-ı mahsüsasıyla Lefkoşa
7-Anbar Emanete tayinleri tasvib olunmuş aldığından muhasebece

muamele-i

kaydiyeleri icra olunduktan sonra hemen istihdamları
8-husfisunun müdiriyyeti merkumeye iş'ar ve kefalet-i kaviyyeye dahi rabt-ı lüzüm-u
tezekkür kılına
Fi 28 Haziran sene 92

Meclis-i idare-i Cezlre-i Kıbrıs
23

406
l-Eşya-yı merkumenin bedelini hükumet her ne vakit ister ise bila tereddüd te'diye
itmek şartıyla bir kefıl-i mu'teber alınarak eşyasının ber-mücib defter-i muma ileyhe
2-teslim iddirilmesiyle beraber mezkur mağazanın mührü bozulmuş olmasından
dolayı hasıl olan zan üzerine bu maddede birinci derecede
3-mezkur mağazanın bulundığı çarşıdaki bekçiler mes'ül olmak lazım geleceğinden
bunun hemen celbi ile taht-ı muhakeme istintaka alınarak
4-tebyin idecek neticenin bildirilmesi zımnında keyfiyetin meclis-i temyiz-i livaya ve
salifü'z-zikr senedin alız ve eşyasının teslimi maddesinin dahi muhasebeye
5-havalesi icab itler.
Fi 26 Haziran sene 92

Meclis-i idare-i Cezire-i Kıbrıs

24

436
I-Değirmenlik Mal Müdürlüğü refakati maaşı olan yüz doksan kuruştan yüz kuruşun
müdirin ve doksan kuruşunun dahi emanet maaşına zam ve
2-ilavesi hakkında isti'zan-ı ra'ye şamil Değirmenlik Kaymakamlığından mevrüd iş
bu mazbata mütalaa olundu mademki refakatin ilgasından
3-dolayı idare-i umür-i maliyesine sekte irad itmeyeceği tahtı taahhüde aldırılmış ve
maaş-ı mahsus ile sandık-ı emaneti diğer bir ehil ve erbabının
4-tedarik ve ta'yini derece-i istihalede bulunmuşdur bu suret zaten tahslsat-ı mezünin
dairesi dahilinde aldığı gibi sancak
5-dahilinde böyle refiksız mal müdürleri aldığı cihetle bu suret emsaline dahi
muvafık bulunmuş aldığından şu halde refakat-i
6-merkume maaşından ber-mücib iş'ar yüz kuruşun rnüdirin ve doksan kuruşunun
0

dahi emanet maaşına zam ve ilavesi ve sandık

25

7-emanete Malbalı Zade Ahmet Efendi derece-i kifayede oldığı halde kefalet-i
kaviyyeye rabtıyla ta'yini zımnında iray-ı muktezasının
8-Değirmenlik Kaymakamlığına cevaben iş'ar ve bu yolda muhasebeye de ma'Iümat
i'tası lüzüm-u tezekkür kılına
Meclis-i idare-i Kıbrıs.

Fi 8 Temmuz sene 92

312
1-Bi'l-mübayaa

der-Saadete

irsal-i makam-ı

ser-askeriyeden

şeref-varid

olan

telgrafname ahkamına tevfikan komisyon marifetiyle mübayaa ve iştira olunan
2-elli re's top keşfine esterden ğayri-ez irsal kusur kalıp bu defa gönderilen yirmi üç
re's esterin birinci defa gönderilen
3-esterlerin nev'leri misillü Tuzla emvalinden tesviye ve if'ası ve bir de hayvanat-ı
merkumenin der-saadete kadar irsalinde vukfıbulacak
4-ekliye masanfıyla

sairelerinin kezalik emval-i merkumeden

i'tasıyla

ashabı

yedinden alınacak senedatın mazbatasıyla
5- bu canibe tesyarı zımnında ifay-ı Tuzla Kaymakamlığına iş'ar-ı lüzüm-u tezekkür
kılındı.
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 20 Mayıs sene 92

26

I-Der-Saadete gönderilmek üzere Tuzlaya irsal kılınan ester nolun ne taraftan tesviye
olacağı acentadan sorulmuş aldığı beyanıyla
2-bu babda teveccühle muamele olunmak lazım geleceği Tuzla Kaymakamlığınından
mevrüd iş bu telgrafnamede beyan ve isti'ziin olunmuş ve mukaddem
3-ve muahhar gönderilen esterlerin beherine dörder lira not i'ta kılındığı ınde't
tahkik anlaşılmış aldığından zikrolunan esterler içün
4- virilmesi lazım gelen dörder lira notun ve levazımatının Tuzla emvalinden tesviye
ve i'tasıyla hayvanat-ı merkumenin hemen
5-vapura konulması ve bununla beraber dört nefer-i zabtiye gönderilmesi lazım
geleceğinden ha-telgraf iş'iirıyla muhasebeye dahi ma'Iümat virilmesi
6-tezekkür kılındı
Meclis-i İdarei Kıbrıs.

Fi 22 Mayıs sene 92
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439
1-Değirmenlik ve Tuzla Kazalarından iş bu doksan iki senesine mahsuben Tuzla ·
Anbarına vürüd itmekte olan zehayir-i uşriyyeyi sebt-i defter itmek
2-üzere bir nefer katibin luzürn-ü irsali Tuzla Kaymakamlığından mevrüd iş bu
telgrafnamede beyan ve iş'ar olunmuş ve kitabet-i mezküreyi idareye
3-liyakat ve ehliyeti olduğu haber virilen U'za Efendi şehri üçyüz kuruş maaşla bi't
tayin kefalet-i kaviyyeye raht idilmiş olduğundan efendi muma
4-ileyhin mahalli memuriyetine

i'zamı

ile keyfiyetin Tuzla Kaymakamlığına

cevaben iş'ar ve maaş-ı mezkürun işe mubôşirat-i tarihinden
5-i'tibaren mah bi mah Tuzla Mal Sandığından ba-sened-i mazbut-a tarafına i'tası
hususunun dahi ilave raz-bar olunması lazım gelür.
Meclis-i İdare-i Liva

Fi 13 Temmuz sene 92

28

l-Saadetlü Efendim Hazretleri
2-Emaneten idareye bırakılan Magusa ve Mesarya ve Karpaz Kaza ve Nahiyelerinin
katib-i evveline altıyüz ve sanine dörtyüz kuruş maaş tahsis
3-buyrulmuş ise de muma ileyhimanın istikamet ve ehemmiyetleri birbirinden
noksan olmadığına ve böyle mevadd-i mühimmede ise ikisinin dahi lüzumu ehemm
4-ve elzem bulundığına binaen muma ileyhimanın ale's-seviye olarak maaşlarının
beşeryüz kuruşdan i'tası nezd'i acizide tensib kılınmış olmağa
S-ol-babda emir ve ferman hazreti men-lehü'I emrindir.
Meclis-i İdareye

Fi 3 Cemôziye'I Ahir sene 293

Müdir-i A'şarı Magusa

29

260
l-Mademki iki katibe virilmek üzere bin kuruş maaş i'tası mukerrerdir şu hal memur
müma ileyhin iş'ar-ı vechile mezkur
2- bin kuruş maaşdan beşyüz bir ve beşyüz kuruşu dahi diğer bir katibe virilmesinde
beis olmıyacağından ol-vechile bu hizmet-i
3-kitabete ta'yin olunacak katiplerin isimleri tasrih ve lazım gelen kefalet senetleri
alız ve hıfz olunmak üzere ifası
4-muktezasının muhasebeye havalesi lazım gelür.
Meclis-i İdare-i Liva

Fi 12 Haziran Sene 92
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Toprasında mahfuzdur.
261
l-Bi'J-mübüyea
komisyon-u

irsal-i

makam-ı

ser-askeriyeden

irade

ve

iş'ar

buyurulan

ve

mahsus marifetiyle bi'f-iştira iki defada irsal ve isra olunan elli

2-re's top keşne esterlerin muayene ve sair muamelesinde

Baytarbaşı

Hacı Hüseyin

Ağanın sebkat iden yirmi üç günün hizmetine mukabil yevmiye
3-on ikişer kuruş hesabıyla

iki yüz yetmiş altı kuruşun

i'tası muvafık

aldığından

meblağ-ı mezbı1run merkum Hüseyin Ağaya ba-sened-i makbuz mal
4-sandığından

tesviyesi zımnında ifay-ı muktezasının

canib-i muhasebeye

lüzüm-u tezekkür kılındı

Meclis-i İdare-i Liva

Fi 12 Haziran Sene 92
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havalesi

365
I-Emaneten

idare olunmakta

olan Değirmenlik

A'şar Nazır-ı Evveli ve Sanisi Nazif

Efendiyle Hacı Odasiyanın vukü'u isti'falanna mebni Ali Efendiyle
2-Tuzla Anbar Emini Kostantiyo

Dimitri ve emanet-i merkumeye

de Hacı

Ebkerin'in lüzüm-u ta'yininin a'şar müdiriyyeti tarafından mevrüd iş bu takrirde
beyan ve iş'ar
3-olunmuş ve süret-i hal meclisince dahi tensib ve tasvlb kılınlımş aldığından
muhasebece kayıtlarının tesviye olduktan sonra ifay-ı muktezasının müdiriyyeti
4-merkumeye iş' arı tezekkür kılındı
Fi 13 Haziran Sene 92

Meclis-i idarei Cezire-i Kıbrıs
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386
l-Vakıan

emanete kalan a'şar-ı zehariyenin

bir kısmı Tuzlaya

indirileceği

cihetle

bunlar içtin ve gerek nefs-i Tuzla a'şôr zehairi içtin anbar istikrasırıa
2-lüzum olduğundan

ol-vecihle

kaza-ı mezkur mal sandığından
3-idhali

emir

Değirmenlik

kılınması

iktiza iden anbarların tedarik ve istikra ve masanfın
tesviye olunarak tutulacak defteri masanfatırı

zımnıda

Kaymakamlığına

kaymakamlık-ı

mezbüra

tahrirat

dahi ma'lümat i'tılsı ve muhasebeye

testiriyle

kayıt olunması

lazım gelür.
Fi 19 Haziran

l-Omorfo
miktar

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Sene 92

Nahiyesinde
baklanın

doksan iki senesine mahsuben

şimdi

müzayedesi

zamanı

husule gelen otuzbeş bin kıye

olduğundan

ve

müşterileri

dahi

nizamiyenin

icra-i

bulunacağından
2-lılzım gelen
müzayedesi

zımnında

tanzim ve şerait-i lazime-i
ifay-ı

muktezasının

cônib-i

muhasebeye

havalesi

tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 23 Haziran Sene 92
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lüzüm-u

238
l-İşkodra Fırka-i Askeriyyesiçün talep olunan yüz re's esterden ma'de ihtiyat
toplarıçün yüz re's daha esterin mübayeasıyla
2-esmanının masarıfı fevka'f-adeden mahsüb olunmak üzere emval-i mahalliyeden
bi'l-i'ta alınacak senedat He defterinin varidat
3-cedvelinin masarıfüt hanesine idhali Maliye Nezaret-i Celilesinden şeref- varid
olan iş bu telgrafnamede irad ve iş'ar
4-buyurulmuş ve zikrolunan İşkodra fırkasıçün yüz re's esterin mübayeası içün
Belediye Reisi Naim Efendi riyaseti tahtında
5-olarak bir komisyon teşkil olunmuş ve hayvanat-ı merkumenin süret-i mübayeasını
müfesser yazılan karar üzerine keyfiyet
ô-riyaset-i merkumeye tafsilen bildirilmiş aldığından ihtiyat toplarıçün lüzum
göründüğü beyan buyurulan yüz re' s esterin

-

7-dahi karar-ı mezkur dairesinde rnübayeasıyla esmdnının masarifi fevka'J-adeden
mahsup olunmak üzere ernvalden bi'f-i'ta
8-ashabı yedinden alınacak senedat ile defterinin varidat cetvelinin masôrıfat
hanesine idhali zımnında ifay-ı muktezasının
9-komisyonu mezkur riyasetiyle muhasebeye havalesi lüzumu tezekkür kılındı.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 3 Ağustos sene 92
34

480
l-Magusa

ve Değirmenlik

Kazalarının

doksanbir

senesi a'şanrıdan

ambitek

fabrikasında bulunan çekirdeksiz penbenin buraca dahi
2-icra olunan müzayedesinde beher litresi yani iki buçuk kıyesi onaltı kuruş onbeş
para bedel ile Artin Bişmişyan Efendi
3-uhdesinde tekarrur iderek zammıyla iştirasma talib-i uhra olmadığı iş bu mezad
pusulası zirine Ser-münadi Ahmet Ağa tarafından
4-tetbir olunan der-kenar mefaddinden ve Tuzlada bulunan talibinin dahi keyfiyet
eylediği Tuzla Kaymakalığından mevrüd Fi 28 Temmuz sene 92
5-telgrafname mündericatından anlaşılmış ve fiyat-ı mukarrere hadd-i nisabında
olarak rayic-i hazıraya muvafık bulunmuş oldığından
6-zikrolunan pamuğun şerait-i müzayedeye tevfikan bedel-i mukarreresı üzerine
muma iley Artin Efendiye i'ta ve teslimiyle esman-ı hasılasının
7-Saadetlü Semünyan Efendi Hazretlerinin Kıbrıstan muhavvel mübayea-i küsüruna
icray-ı mahsuben zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesiyle
8-ve zikrolunan pamuğun mültezimi hazır olduğu halde müşteri muma ileyhe teslim
ittirilmesi maddesinde dahi Tuzla Kaymakamlığına iş' arı
9-tezekkür kılındı
Meclis-i İdôre-i Kıbrıs

Fi 12 Ağustos sene 92
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481
1-Magusa ve Değirmenlik
a'şarından
2- miktar

ve Mesarya Kaza ve Nahiyesinin

Ambitek Fabrikasında
pamuk

müzayedesinde

çekirdeği

geçen doksanbir

senesi

mevcüd olan on bin kıye

ile ondört

bin kıye pamuk

kozasının

icra olunan

zikrolunan pamuk çekirdeğinin

3-beher kıyesine onaltı ve pamuk kozasına dahi kırk para bedelat ile Artin Bişmişyan
Efendi uhdesinde tekarrur iderek zammıyla
4-iştiraya

talib-i uhra olmadığı iş bu mezad pusulası zirine Ser-münadi

tarafından tetbir-i der-kenar mefaddinin
5-taliblerinin

keyfiyyet

eyledikleri

Ahmet Ağa

ve Tuzlada olan

dahi mahallinden

mevrüd 28 Temmuz Sene 92

tarihli telgrafname mealinden anlaşılmış ve fiyat-ı mukarrere hadd

36

ô-nisabında olduğu ve rayic-i hazıraya muvafık bulundığı tahkikat-ı vakıadan
anlaşılmış aldığından salifü'l-beyan pamuk
7-çekirdeğiyle kozanın şerait-i müzayedeye tevfikan bedelat-ı mukarrereleri ile talib
i mümd ileyh i'ta ve teslimiyle ve esman-ı hasılalarının
8- Saadetlü Semünyan Efendi Hazretlerine Kıbrıstan muhavvel mebaliğ-i küsürin

icrü-ı mahsübi zımnında lfôy-ı muktezasının muhasebeye havalesiyle
9- zikrolunan pamuk kazasıyla çekirdeğin mültezimi hazır aldığı halde müşteri
muma ileyhe teslim iddirilmesi
10-maddesinin dahi Tuzla Kaymakamlığına iş'arı icab itler.
Fi 3 Ağustos sene 92

Meclis-i İdare-i Kıbrıs
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475
l-Merkez Sandık Emini Esbak Marko Andonun zuhur iden zimmetine mukabil taht-ı
hacze alınıp füruht olunan emvalinden başka malının aldığı
2-Lefkoşa

Ayabani Mahallesinde

Dimitri

Sokağının

kırküçüncü

numarasıyla

murakkem fevkani ve tahtanı oniki odaya şamil bir bab
3-hanenin zevcesi Herbakliyanın pederi idodine müntakil olarak tahminen onikibin
kuruş kıymeti asliyesi olduğu ernin-i
4- merkum tarafından hayli paralar

sarfıyla mücerred

suret tamir ve tevsi'

idildiğinden ve mebaliğ-i masrüfe sandık emaneti zamanında vukubularak
5-mal hazine-i celiliyye dimek aldığından mezkur hanenin füruhtuyle kıymet-i
asliyye ve mahzenesi olan mar-u'l-beyan onikibin kuruşun zevcesi
ö-Mezbüreye i'tasıyla küsfuininin zimrnet-i vakıaya mahsuben veyahut hane-i
merkumenin terki suretlerinde Gangusinin icrası lazım
7-geleceğinin isti'zana dair 12 Eylül Sene 90 tarihli ve yetmiş yedi numaralı takdim
kılınan mazbataya cevaben ve fi 6 Mayıs Sene 90 tarihi
8-ve elli bir numarasıyla merküme-i Maliye Nezaret-ı Celilesinderı şeref varid olan
tahriratı aliyyede hane-i mezbürun terki surete uyamayacağından

38

9-füruhtuyla

icray-ı muktezası irade ve iş'ar buyurulmaktan

naşi mucibince ale'I-usül

ıcab iden mezad pusulası tanzim ve kain olduğu
10-mahalle

ve numarası

ve müştemilatı

ve şerait-i

lazimc-i

nizümiyyesi

vaz'

ve

terkim ve ziri imza ve tahtım olunarak icra olunan müzayedesinde
l l-rüğıbat-ı

nasın inkıta'ından

ve tarihi karar-daddan

olan otuz bir günün inkıza'sından
12-kırk

iki bin kuruş

bedel

itibaren müddeti

nizamiyesi

sonra
ve süri kefaletiyle

Avantiye

binti

Mihailin

vekili

Hristofaki Guril uhdesinde tekarrur iderek
13-zammıyla

talib-i uhra olmadığı ser-münadi

tarafından

olunan ifadeden ve bedel-i

mukarrer mezbiirun dahi had nisabında oldığı
14-oldığı icra olunan tahkikattan

anlaşılmış

muamele-i

ferağiyyesinin

icrası yoluna

gidileceği sırada calib-i mezbüra
15-Avantiye

tarafından

virilen

arz-u

halde

hane-i

merküme

Marko

Andoninin

zevcesi Herbakliye uhdesinde oldığı gösterilmiş
16-olup nısfı hisse-i şayiası merkum Abidonun
itmesiyle muahhara hisse-i ırsiyesinin
39

diğer kerimesi

Alingoya

da intikal

17-emın-i merkum Marko Andonun kerimesi Artnisyeye ba huccet-i şer'iyye bey' ve
furuht eylediği mervi ve mütevatir idüği beyan ve ebna
18-ve hane-i mezbüra hakkında olan ilişiğin kat'ı halli hususi istid'ü olunmasıyla bu
babda icra olunan tahkikat ve tetkikat
19-ve ernin-i merkumenin irada.tına nazaran pederleri Abidonun vefatından sonra
mezbür hane-i kerimeleri zevcesi Herbakliya ile
20-Alingoya mütesaviyen intikal iderek merkum Alingo hisse-i ırsiyesinin emin-i
merkumun kerimesi Artmisin yedi bin beş yüz kuruş bedel ile
21-bey' iderek ba huccet-i şer'i uhdesinde aldığı ve huccet-i mezbüra Limason
Kazasında kerimesinin nezdinde idüği anlaşılmış
22-ve hisse-i mezburanın mübayeası emin-i merküme sandık eminliği zamanına
müsadif olduğu sicil-i mahkemeden iddirilüp görülen
23-huccet süret-i tarihi ve virilen yedi bin beşyüz kuruşun dahi hane-i mezkürun
masarıf-ı tamiriyye ve tevsiası misillü

40

24-zimmetine

geçirdiği emvalden

tesviye eylediği delail ve berahin ile sabit olmuş

'olmasıyla zikrolunan huccet-i suretinin leffiyle hane-i mezbüra
25-hakkmda

olacak muamelenin

istif sarını mutazammın

fi 17 Muharrem

9 Şubat Sene 91 tarihleriyle ve yüz yetmiş yedi numarasıyla
26-diğer

mazbataya

numarasıyla
27-aliyyede

cevaben

murakkemen

ve fi 30 Haziran

Sene

Sene 93 ve

takdim kılınan
92 tarih

ve yetmiş

dört

nezaret-i müşarurı ileyhaden şeref vürid olan tahrirat-ı

işarat-ı vakıa muvafık hal ve maslahat olarak şu halde mezbür hanenin

usülen ve kaideten canib-i miriden
28-zabtı lazım geleceğinden

mezbür hanenin füruhtuyla esmdnından kıymet-i

asliyyesi bulunan maru'z-zikr on iki bin kuruşun nısfının
29-mezbura Herbakliya ya i'tasıyla üst tarafının kamilen zimmet-i misliyye-i
mezbüra ya icrayı mahsübin ha reayet ile cereyan iden muhabere üzerine
30-şuray-ı devlet kararıyla hi'J-isti'zôn irade-i aliyyeye müteallik buyurularak ol
babda şeref varid olan buyurulduğu sami mantük-u celili vechile

41

31-varidat

ve esham-ı

umümiyye

muhasebesince

muamele-i

mukteziyyesi

icra

idilmiş aldığı beyanıyla ber-mücib irade-i iktizasının ifiiy-ı irade buyurulmuş
32-ve mezbüra Odantinenin

zevci Efligo Diyo meclis celbi ile hükm-i irade-i aliyye-i

nezaret penahi tarafına tebliğ ve ifade olundukta zuhür-u iradeye kadar
33-aradan

hayli müddet mürur eylediği

cihetle harıe-i mezbüra

esmanı diğer bir

mahalle sarf aldığı cihetle rnezbüra Odantine tarafından
34-bir mah müddet mühilli

talep ve istid'ü eylemiş ve mevaddi

müsted'ü

garib-i

tasvip olarak meblağ-ı mezbürun bir mah sonra tesviye ve i 'ta
35-olunacağı

mutazammın

kaviyy kefil ve senede raht idilmiş olduğundan

zikrolunan

hanenin mea- müştemilatı cari olan bir memura
36-suyu vesairesinin icray-ı ve ferağ-ı ve zimmeti vakıa-ı ma'Iümiyye
ıfiisı zımnında ifiiy-ı muktezasının

ye mahsübün

ve defteri hakanı

37-ve evkaf ve muhasebe kalemlerine

havalesi lüzüm-u tezekkür kılındı.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 2 Ağustos Sene 92
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498
L-Geçen doksanbir senesi hasılat-ı uşriyyesinden olan zehairin bir kıyesine takdir
olunan üç kuruş fiyat üzerine der-dest-i tahsil olduğu
2-beyanen ve miktar-ı hasılatı mübeyyen olan defterin gönderildiğine dair varid olan
iş bu mazbata ile melfilfi defterin icray-ı muktezıyyeti
3-zımnında muhasebeye havalesi ıcab ider
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 9Ağustos Sene 92

485
I-Değirmenlik

ve Mesarya

Kaza

ve Nahiyesinin

geçen doksan

bir senesi

mutasarrıflarının Magusa anbarında mevcud olup bedel-i ma'Iüm ile Artin
2- Efendiye satılmış olan hıntadan ğayri ez i'ta küsur kaldığı Anbar Katibi Osman
Efendi tarafından ifade olundığı Rıfat Efendi
3-canibinden beyan olunmasıyla zikrolunan hınta ne illet beyanıyla kabul olunmadığı
bilinmemiş aldığından o yolda virilen karar
43

4-üzerine ha tahrirat olunan isti'Iama cevaben Magusa Kaymakalığından varid olan
ınazbatada mevcud olan beşbin
5-beşyüzonaltı kile hınta muma ileyhin adamı tarafına teslim ve i'ta olunarak küsur
altmış kile mevcud kalmış ise de bununda
ô-çürüyen olmasından dolayı memur muma ileyh tarafından kabul olunmadığı ve
mevcud aldığı beyan olunan zahire bakayadan olup
7-tahsil olunan hınta idüği beyan ve iş'ar olunmuş ve çürük tutkun olan hıntanın
tefriki ol-babda olan
8-Gonido Ragu icabından olarak · bundan dolayı muma ileyh Artin Efendi bir
diyeceği kalmamış aldığından tahrirat-ı
9- mezbı1ra senedatının muma ileyh Rıfat Efendiye tefhim ve tebliğiyle gerek
çürümüş olan buğdayın ve gerek bakayadan tahsil olunan
I 0-hıntanın hemen başka başka müzayedelerinin icrasıyla tekarrur idecek bedelatıyla
talipleri esiimisinin ba mazbata iş'iirı
I I-zımnında ifay-ı muktezasının

Magusa Kaymakamlığına

cevaben ezbiirı ve

mevcud ve mahfuz bulunan senedin dahi hükmü kalmamış
I2-:-oldığından anın dahi muma ileyh Artin Efendiye i'tüsı hususunun muhasebeye
havalesi lüzumu tezekkür kılındı.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 4 Ağustos Sene 92
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I-Sefine içlin Beyrut Mutasarrıflığına

salı günü telgraf yazılmış oldığından bir

ma'Iümat olmak ve muamele-i kaydiyyesi icra kılınmak üzere
2-muhasebeye havalesi icab itler.
Fi 22 Temmuz Sene 92

473
l-Nasiphanesi ittihaz olunan hanenin sahibine virilmekte olan mahi yirmi kuruş kira
dun olduğundan kırk kuruş iblağı ve olamadığı
2- halde hanenin tahliyesi sahibi tarafından beyan ve ifade olundığı bu babda
teveccühle muamele olunmak lazım geleceği hapishane müdiriyyeti tarafından
3-virilen müzekkirede isti'zan olunmaktan naşi sahibinin bir kere celbiyle sabık-ı
vechile yirmi kuruş icar ile virdiği suretten febiha
4-olmadığı halde yirmi kuruş kira ile diğer bir hane istikra olunarak mahbüsinin
oraya nakl olunması hakkında virilen karar üzerine
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5-icray"'.ı icabı tapur ağalığına havale olunmuş ve cevaben tedbir olunan der-kenarda
yirmi kuruşa diğer bir hane tedarik olunmuş ise de şimdiki gibi
6-metin ve mazbut olmayub her taraftan inilir çıkılır surette aldığından

ve

müstakıllen bir bekçiye de lüzum görüleceğinden şu halde
7-bedel-i karının kırk kuruşa iblağıyla hali hazırında ibkası lüzum gösterilmiş ve
zikrolunan hane mahbes idare-i merkeziyye i'tasından
8-rifatlü Fuat Efendiyle Hristofaki Efendi marifetleriyle mebane iddirildikte mezbür
hanenin hal-i hazırı habshane ittihazına şayan
9-olamayacağı beyan ve ifade olunmuş ve sahibi dahi zammı icarda ve tahliyesinde
ısrar itmekde bulunmuş aldığına ve bedel-i icar üzerine
10-bir miktar zammı umür-i zarüriyye bulunduklarına binaen iş bu doksaniki senesi
Temmuzu ibtidasından itibaren fiyat-ı miriyye vechile şehri otuz kuruşun
l I-habshane tertibatından ba-senedat-ı makbuza tesviye ve i'tası zımnında ifayı
muktezasının tapur ağalığına havalesi ve bu yolda muhasebeye de
12-ma'lumat i'tası lüzumu tezekkür kılındı.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 21 Temmuz Sene 92
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Diğeri/265
l-Nasiphanesi

ittihaz olunan hanenin sahibine virilmekte

dun olduğundan

olan mahi yirmi kuruş kira

kırk kuruşa iblağı olamadığı

2-sfuette hanesinin tahliyesi Muhammed

Emin Ağa tarafından ifade ve istid'ü olduğu

beyanıyla bu babda teveccühle muamele olunmak lazım geleceği hapishane
3-müdiriyyeti

tarafından

icab-r mehmiyye

virilen iş bu müzekkirede

müstened olmayarak

isti'zan

zammı icar iddirilmesi

olunmasından

ve böyle

ğayr-i kabil bulunmuş

aldığından
4-sahibinin

bir kere celbiyle sabık-ı vechiyle

yirmi kuruş kiraya razı aldığı halde

febiha olmadığı surette yirmi kuruş ile diğer
5-bir münasip

hane istikra olunarak

mahbüsinin

oraya nakl olunması

tapur ağalığına emr-i havalesi lüzumu tezekkür olundu
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi l 7 Mayıs Sene 92
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hususunun

468
I-Bu misillü mücriminin

memleketlerine

azimeti içlin harc-ı rah i'tasına nizamerı

mesag yoğse de madem ki merkum Mustafa bu aleni esrıa-i mahbüsinde
2-miriyyede

kazanmış ve sülüsün müddetlerini

ikmal itmiş mahbüsin

afuv ve ihsan-ı merhamet nişan-ı hazreti padişahımıza
3-bulunmuştur

merkumun

memleketine

kadar azimeti

hademat-ı
hakkında olan

mazhar olanlar meyanında
içlin muktezi olan mebaliğin

istihsar ve i'tası müterettip zimmeti hükumet olmasıyla
4-Lefkoşadan

Tuzla iskelesine

kadar araba kirası olan yirmi ve iskeleden

vapura

vapurdan İzmire girip çıkma yani ma'üne ve hamaliyye
S-masanfı

olan elli ve nısfı vapur nolu olan seksen kuruşun cem'an yüzelli kuruşun

fiyat-ı miri vechile hapishane tertibatından
ô-tesviye ve i'tası zımnında lfay-ı muktezasının

canib-i muhasebeye

havalesi ve bu

yolda tapur ağalığına da ma'Iümat i'tası lüzumu tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 28 Temmuz Sene 92
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l-Miri hesabına Magusadan Selanik'e nakl olacak on dokuz bin kileden yirmi bin
kileye kadar hınta içün Avusturya Devleti teb'asından ve devlet-i
2-müşarun ileyha bandırası altında Diyara Zenti namında olan ve kendi malı bulunan
sefınenin kapudanı Pavlo Velenti ile Kıbrıs Meclis İdaresi beyninde
3-ber-vechi ati şirket mucibince akd mukavele olunmuştur.
4- birinci madde mezkur sefıneye tahmil olunacak hıntanın bin kilesi içün hükumet
beşte beş ve altıda altı altı kuruş olmak üzere yetmiş para naldan
5-vireceğinden akçe zahirenin tamamen sefıneye tahmilinde kapudan tarafından
virilecek poliçe mucibince tediye ve ıfü idilecektir

6-ikinci madde hükumet iş bu sefıneye tahmil olunacak zahire içün yirmi bin
mecidiyye üzerine yüzde elli para sigorta i'tasına müteahhid olup kapudan
7-tarafından iş bu sigorta muteber kampanyalara fiyat-ı muharrere ile sigorta
iddirilecek ve eğer elli paradan fazla bir şey virilmek lazım gelür ise
8-bu fazladan kat'an hükumet mes'ul olınayub kapudana ait olacaktır ve sigorta
ücreti sigortanın hükumete tesliminde tediye idilecekdir.
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9

9-üçüncü madde hıntanın magusadan tahmil ve Selanikten ihracı içtin furtunalı
günler sayılmak şartıyla istalıya müddeti yirmi altı gün olacaktır müddet-i
10-ıstalıya sefinenin

limana veya iskeleye vardığının

ertesi günden

itibaren

sayılacaktır.
1 I-dördüncü madde hıntanın makune ile sefineye nakl ve sefineden ihracından
kapudan mesul olmayacaktır. Fakat hıntaya Magusada da makuneden sefineye almak
12-ve Selanik'te de sefineden makuneye boşaltmak kapudana ait olacaktır.

13-beşinci madde hıntanın muhafazası içtin anbarın altına ve yanlarına masanf
kapudana ait olmak üzere hasr-ı ferş idilmesi cümle-i rnuhavvelôt iktizasındandır.
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4

14-altıncı madde. sefine zahire konulmağa başlanıldığı günden itibaren iş bu
zahirenin sevk memuru ile Magusa Meclis İdaresi tarafından her gün anbarın
15-kapağı zahire nakli tatil olduğu gibi üç dört yerinden mühürlenerek ve ertesi gün
bi'l-muayene açılub hasıl ernr tahmil bu suretlerden sonra
16-yine anbar kapakları ol vechile dört taraftan mühürlenilerek sefine Magusadan
hareket idecek ve Selanik'e vüsı'.ilundamemur müma ileyh
17-hükı'.imet-i mahalliyeye haber virüb orada dahi bu kaidede esas dairesinde zahire
tahliye ve ihrac idilecektir ve binaen aleyh kapudan
18-merkum sefinesine tahmil ideceği hıntanın miktarınca ziyade ve noksanından
mesul olmayacaktır.
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19-şu kadar var ki mezkur mühürlerin bozulması ve emr-i muhafazası kapudana ait
olacak yani anbarların Magusa Meclis İdaresinin mühürleriyle memhür olduğu
20-halde Selanik'in hükumetine teslim itmeye mecbur olacağı ve mühürler bozulur
ise noksaından mesul kalacaktır.
21-iş bu konturatnamenin hükmü ikinci bentde zikrolunan sigorta senedinin tuzla
hükumetine ibrazı ile oraca muteber kampanya sened-i yed-i tahrirat oldığı
22-beynü't-tüccar

tasdik ve teslim olunarak mezkur ma'lümat virildiği tarihten

itibaren muteber olacak ve bu senedin hükumete ibrazı içlin iş bu mukavele
tarihinden
23-itibaren nihayet altı güne kadar müddet-tayin olunmakla bu beş gün mürur iddiği
halde iş bu konturatnamenin havi olduğu mevadden hiç bir fıkrasının
24-hükmü kalmayub maksu' addedilecek ve bunun zımnında kapudan merkumun
hiçbir vesile ile hükumetten nesne talep ve davasını hakkı olmayacaktır
25-iş bu kontratname lede'I-bace ihcac ve istinad idilmek ve mündericatı tahsile icra
kılınmak üzere nüshateyn olarak bi't-tanzim kat'ı kılınmıştır.
Meclis İdare Kararı

Fi 15 Ağustos Sene 92
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1-Limason Kaymakamlığı dahilinde kain Gilan Nahiyesi Müdiri Ali Efendi'nin
vukü'u istifasına mebni yerine Evdim Nahiyesi müdiri İbrahim Ağa'nın ta'yini
ifadesine
2-ve mumaileyh Ali Efendinin virdiği istifa varakasıyla ahali tarafından i'ta olunan
Anaforanın gönderildiğine dair Limason Kaymakamlığından varid olan iş bu tahrirat
ve melfil.fu
3-evrak mütalaa olundu süret-i iş'ar yolunda aldığından muma ileyh İbrahim
Ağa'nın Gilan ve Hirsofi Nahiyesi müdiri sabık olup sıfat-ı matlübe ile ittisafı
4-der.,-karolan Atıf Bey'in dahi Evdim Nahiyelerine ta'yinleri tasvib olunarak kefalet
yerleri idilmiş aldığından şeref-tuhür idareye ta'Iikan memuriyetlerinin
5-icrasıyla mahallerine sevk ve i'zamı ve mahalli memuriyetlerine ve vusülleriyle
beraber

işe mübaşiretleri

tarihinden

itibaren

maaş-ı

mahsusalarının

emval-i

mahalliyeden mah bi mah
6-i'tası ve buraca muamele-i lazimesi icra olunmak üzere tarih-i muvasıletlerinin
canible

iş'arı

lazım geleceğine

cevaben kaymakarnlık-ı

mezküra

ezbar-ı ve

kayıtlarının
7- tashihi zımnında muhasebeye malumat i'tası lüzüm-u tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 16 Ağustos Sene 92
53

586
I-Hapishanece mücriminin gulüvv ve hareketlerini iltizam iden esbabdan biri de bazı
koğuşlarda kırk elli nefer-i mücriminin bir arada bulunması ve böyle
2-kalabalık

koğuşun kolaylıkla

her istediği

zamanda

içine girilüb

yoklama

idilememesi gaziyesi aldığına ve hatta şehr-i Ramazanın dördüncü
3-gecesi vuku bulan hareket ve firarın menşe'leri bu makule cemiyetli koğuşlar
idüğüne ve iş bu koğuşların diğerleri gibi ta ortalarından
4-baltalık tasfiye ve bu suretle kuvveti tefrik ve tağlil idilmesi ehemm ve elzem
bulunduğuna binaen ber- mücib-i keşfe lazım gelen duvarların
5-yapılması ve pencerelerin kapatılması bi-cah münasip olup fakat iş bu akçenin sarfı
I

zımnında hazine-i celiliyyeye beyan-ı hal ile istihsal
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6-me'zfıniyye itmek zamana mevkuf oldığından duvarların sür'at üzere set ve
bentlerinde olan ehemmiyet ise iza-e
7-vakt ve murür-u zamana ğayr-i müsait bulunduğundan zikrolunan keşf defterinde
muharrer olan iki bin yediyüz iki kuruş masrafdan
8-tasarrufatı mümkün icrasıyla daha ehven çıkarılmak üzere meblağ-ı mezbfırun bu
sene fazla kalacağı ınde:l-mukayese me'mfıl
9-olan hapishane tahsisatından sarf olunmak üzere komisyon-u mezkurdan mazbata
i'tasıyla mal sandığından virilmesi içün
10-Muhasebe-i Livaya havalesi lazım gelür.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 28 Haziran Sene 92

55

600
1-Hapishaneden

firar idüb Pirgo Karyesinde

ahz ve girift olunan üç nefer mahbüsinin

Lefkoşa nakilleri zımnında istikra
2-olunan

olan

altmış

tarafından virilen iş bu müzekkirede

istid'ü

3-ve

hayvanatın

meblağ-ı

zabtiyelerin

kirası

mezbürun

mücrimin

beş kuruşun

ve

eşhas-ı

i'tôsı

saire

Lefke

yanlarına

Müdiriyyeti

terfik

olunan

yevmiye ve harc-ı rahı olarak doksan iki senesi

4- buracasında

muharrer beş bin kuruşdan tesviye ve i'tası lazım geleceği bi'l-havale

canib-i muhasebeden
5-ve rrıahbüsin-i

ba der-kenar ifade ve ebna olunmuş

merkumenin

maşiyen avdeti ğayr-i tahmil olmalarından dolayı

hayvan tutularak kira i'tası ümür-u zaruriyyeden ve bunun
6-ol-vechile tesviye ve i'tası dahi usul ve nizamiye iktizasından olunmuş aldığından
mildir muma ileyh tarafından senet ahziyle
7-meblağ-ı

mezbürun

ol-suretle

mal

sandığından

virilmesi

zımnında

muktezasının canib-i muhasebeye havalesi icab eder.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 16 Teşrin-i Evvel Sene 92
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iffiy-ı

158
**-Değirmenlik
I-Doksan

Kazası Kaymakamlığından

bir senesi

virilen inha' üzere iş bu kararnamedir.

a'şür mahsulatından mültezimlerin ibdali ve Değirmenlik

Karyelerinde mevcut ve müdahhar bulunan ve fabrikalardan çıkartılması
2-karar-ı vaki' iktizasından olan ma'lılmü'l-miktar

çekirdekli pamuğun Lefkoşaya

naklinde hazır bulunması lazım gelen memura ödenen
3-günlük maaş virilüb virilmemesi hakkında isti'zan-ı re'ye şamil Değirmenlik
Kaymakamlığından varid olan iş bu tahrirat mütalaa
4-olundu mezkur pamuğun naklinde öyle bir memurun huzur-u lazım geleceğinden
müddet-i merkume tarafından müma ileyh süret-i maktü'a da
5-beşyüz kuruş ücret i'tasıyla bunun bu yolda vukıl'u tabi olan masanfınırı
hasılatından tesviye ve i'f'ası zımnında Değirmenlik Kaymakamlığından
ô-tahrirat-ı cevabiyye testiri ve ahali zimmetlerinde bulunan pamuğun dahi memur
müma ileyh ma'rifetiyle tahsil ve istifa' ittirilmesini ilave ve ezbarı
7-ve bu yolda da muhasebeye de ma'Iürnat i'tası lüzüm-u tezekkür kılındı
Fi 28 Ağustos Sene 92
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554
1-Değirmenlik

Kazasının

doksan bir senesi a'şôr mahsulatından

Lefkoşa Anbarında

mevcüd ve müdahhar olan üçyüz kileye garip hıntanın buraca
2-icra olunan

müzayedesinde

ondört

kuruş on para fiyat ile tüccarından

Akram

Kunumidi uhdesinde tekarrur itmesiyle zammıyla
3-taleb-i

uhra olub olmadığı

Tuzla Kaymakamlığından

Ağustos 92 tarihiyle müverrehan
4-Tuzla İskelesinde

lede'J-istirısür

cevaben

14

varid olan telgrafniimede

teslim olunmak şartıyla beher kilesi ondört buçuk kuruş fiyatla

mübayaa ve iştiraya taleb-i zuhur ittiği beyan ve iş'ar
5-olunmuş

ise de bu zam her vechi muharrer

halbuki bunun müdahhar aldığı mağazadan

İskelede teslim olmak şartıyla olub

Tuzlaya nakli kile

6-başına yetmiş seksen para kira i'tiisıyla zaarr-ı hazineyi mücib olub bu yolda rehin
cevaz olamayacağından

fiyat-ı mukarrer olan

7-on dört kuruş on para üzerine talib-i merkum Akrarna i'ta ve teslimiyle

esman-ı

baliğasmın bi'l-ahz zimmet-i vakıalarına
8-mahsfıbünün

i'tası zımnında

ifay-ı muktezasının

karar virildi
Fi 28 Ağustos Sene 92
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muhasebeye

havalesi

lüzümuna

492
1-Mukaddemen ha marifet hükumet Girne Naibi Esbak Mustafa Efendi üç bin kuruşa
bey' ve füruht olunan arsa bedelinden bin üç yüz yirmi
2-yedi kuruş Kaymakam Esbakı Şükrü Zade Ahmet Hulusi Efendi tarafından tahsil
olunarak hükumet konağının muhtac-ı tamir olan mahallinde
3-sarf ve i'ta ve küsur bin altı yüz yetmiş üç kuruş dahi bu defa meclis-i temyizin
kararı mucibince bi'f-istihsal bu mal sandığına teslim
4-ve ibka' olunmak aldığına ve bunun için yani mal sandığından alız ve kabz
olduğunu mütezammın yedine sened-i resmi virilmesi lazım geldiği gibi
5-zikrolunan arsanın dahi usul ve nizamına tevfikan mu'amele-i ferağiyyesinin icrası
dahi muktezi idüğüne binaen meblağ-ı mezbılrun
ô-süret-i kabzını mübeyyen icab eden 'ilm-ü haberin i'tası ve mahallince icabı icra
olunmak üzere bu babda olunacak mu'ümelerıin evvel-i
7-ol emirde der-kenar olunması zımnında ifay'ı muktezasının muhasebeye ve defter-i
hakanı kalemlerine havalesi lüzüm-u tezekkür kılındı.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs.

Fi 18 Ağustos Sene 92
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1-Değirmenlik Kaymakamlığı'nın kefalet senedi tasdik kılınmış olduğundan hıfzı ve
diğer atik senedin dahi tarafına i'tası zımnında
2-bunun canib-i muhasebeye havale icab eder.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 21 Haziran sene 92

'Umfım/203
1-Meclis idare odasının ne miktar masrafla tefrişi kabil olacağı anlaşılmak ve ona
göre icab-ı icra kılınmak üzere tasarrufatı fevka'l-ôdeye bi'z-zeaye ol-emirde keşfi
zımnında
2-meclis idare azasından izzetli Fuat Efendi'ye havalesi icab eder
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 14 Teşrin-i Sani sene 92
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Numara/648
1-Lefkoşa ile Tuzla tariki vasatında ve Çakıllı Dere üzerinde olan ve kesret-i paranın
nısfından ziyadesi menhı'.ib olub lede'l-keşf otuz üç bin
2-kuruş masrafla husı'.ilünden olacağı tahkik iden Biroi Köprüsü hakkında Büb-ı Ali
ile cereyan iden muhabere üzerine şeref-vôrid olan o emirde
3-köprünün masarıf-ı keşfiyyesinin Tuzla ve Değirmenlik menafi' sandıkları mal-i
hal ve kifayet itmediği takdirde sene-i atiye temniat sülüsatından tesviye ve i'ta
4-olunması irade ve iş'ar buyrulmuş ve mezkur köprünün diğer kararnamede tafsilen
beyan oldığı üzere icra olunan münôkısasında yirmi iki bin
5-küsı'.ir kuruş bedel ile Harabu uhdesinde tekarrur itmiş olub halbuki şimdiki halde
sandık-ı mezbı'.irda mevcut akçe olmadığı cihetle ta'mirat
6-ve inşaat-ı vakı'anın te'hiri halinde eyyamı şita hükmünü icra eylediği halde bir
taraftan diğer canibe geçmek kabil olamamasından dolayı
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7-Lefkoşa Kasabasıyla bazı kazalardan ve kuray-i mütecaviradan

gelen ashabı

mesalih derenin teskin-i cereyanına kadar orada
8-meks ve ikamet ve imtidad iddiği surette barınacak bir mahall olduğu cihetle sekiz
dokuz saat mesafeyi şedd-i rahl ile geldiği mahalleye bi'z-zarure
9-ric'at ve avdet iderek ve düçar-ı enva' ve sa'b-ı meşakkat olacakları ve hükumetçe
bazı mevaddi mühimme ve müsta' cile içün yazılacak
10-mekatibin vakit ve zamanıyla mahallerine isali bi't-tab' giriftar-ı teehhurat
olacağı der-kar olduğuna ve böyle umumun güzer-gahına
11-muhtass olan köprünün icray-ı ta'rnirat ve inşaatı maddesinin bir müddetcik daha
yani eyyamı şitôrıın hitamı müddetine kadar te'hiriyle
12-o makule amed il şüd olaylarının düçar-ı meşakkat ve muğayerat-ı vakıanın dahi
kesb-i ahd iddirilmesi kat' an ve testire rehin ve cevaz-ı hümayün zımnında
13-ta'mirat ve inşaat-ı vakıaya karşılık ittihaz olunan salifü'l-beyan

menafi'

sandıkları ne mikad-ı sülüsdtının hemen yerine konulmak üzere
14-yirmi iki bin kuruş senet ahziyle ta'vizen mal sandığından mütahhid-i merküme
i'tası define müttefekan karar virilmiştir.
Fi 17 Teşrin-i Sani sene 92
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859
1-Selanike

nakl itmek üzere Baf ve Tuzla ve Gemikonağı

sefinesine tahmil olunarak ma'Iümü'f-miktar

. . . . . . . . . Halil Kapudan

hıntayı mahalline teslim itmek

2-üzere memur ta'yini ve i'zamı Fi 15 Teşrin-i Sani Sene 92 tarihli Maliye Nezareti
Celilesinin telgrafnamesi
3-hıntanın

mahalline

masarıf-ı sairesi içlin

ahkamı iktizasınca

teslimine

memur

olmasıyla ber-mfıcib-i

irade mezkur

ta'yin kılınan Hacı Osman Ağa'nın nalıyla

usül ve emsaline tevfikan bin beş yüz kuruşun

4-ba sened-i makbuz tarafına i'tası zımnında ifay-ı muktezasının canib-i muhasebeye
havalesi icab ider.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 23 Teşrin-i Sani sene 92
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I-Sandıkça
emanetten

muhalif

usul ve nizamı· bazı hal ve hareketi

mukaddemce

azledilmiş

olan Ra'fet Efendi'nin

görülmesinden

dolayı

yerine diğer bir ehil ve

münaasibi
2-teharri olunmuş ise de sevabıkta yekdiğerine
yük içlin gösterimlerinden

müteakib bir iki sandık-karın

ve bu yolda birçok küfelanın emval

3-ve emlakları mücaz ve kendileri taht-ı nazifiyye olunmasından
dolmuş ve bu cihetle henüz sandık-karlığa
4-bulunamamasından
zımnında

sekiz on

dolayı

bir sandık-karın

gerek

dolayı halkın gözü

bir ehil ve münasib kimsenin
mu'ümelatın

doğruluğundan

kurtarılması

tedarik ve ta'yini kadar iki sandık hesab ve mu'ümelatına

kat'an
5-dokunulmamak

ve anın hesab ve mesuliyeti

sandık-karı

sabıka raci' olarak gelen

akçe başkaca kabz ve sarf ile serıedat-ı bi'l-hıfz
6-yeni sandık-kar

ta'yini kadar senedat-ı

merkürne

nakit akçe gibidür

olunarak teslimat vuküundan virilecek makbuz mucibince tanzim
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ve teslimi

7-konacak matbu' 'ilim ve haberler taraflarından temhir kılınmak üzere sandığın
muvakkaten idaresi meclis idare 'azasından 'İzzetlü
8-Fuat Efendi'yle Hristofaki Ağa'ya havale olunmuş ve şimdiye kadar ol-vechile
idare olup yalnız her-minvali muharrer matbu' 'ilim ve haberler
9-virilüb ta'yin kılınacak asli tarafından Nizamiye

Dairesinden tanzim idilüb

virilmek ve ileride iade kılınmak üzere muma ileyh
l O-tarafmdarı 'adi 'ilim ve haber virilüb ol-suretle idare ittirilmiş ise de sandık-ı
mezkur mu'amelatının şu suretle idare ve ru'yeti zarureti
l l-vôkı'üya

müstened olub yoksa devam ve istimrarı usulen ve kaideten

uyamıyacağıvarisinetafsil ve tekrar olub eğer emanet-i
12-merkumemu'amelatı husn-i idareye liyakat ve ehliyeti mertebe-i kifayede olan ve
üç yük küsur bin kuruşkıymet ve değerinin emlakı munsarıf
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13-kefil idare iden Magusa Sandık Emini Sabık Yanku Karami talih olmuş ise de
emanet-i merkümeye mahsus olan maaş
14-idare ve Intiaşına mertebe-i kifayede olamayacağından dolayı kabulde tereddüt
göstermiş ve maaş-ı mezbür ise hakikaten derece-i kifayeden
15-olamadığı gibi bu maaş ile idareye taahhüd ider şimdiye kadar bu gibi diğer bir
ehil ve münasib dahi bulunamamış oldığına ve bundan
16-dolayı sandık-ı mezbür mu'ümelatmdan bir dereceye kadar durgunluk gelerek bu
ise tesri'vı mu'amelat hakkında aranılan kaide ve esas bi'l-külliye
17-muğayir bulundığına binaen emin-i merkum tarih-i tayin olan doksan iki senesi
şehr-i Teşrin-i Saninin onbeşinci günüden itibaren maaş-ı mahsus
18-beşyüz yetmiş kuruş müceddeden yüz seksen kuruşun zammıyla yedi yüz elli
kuruşa iblağı ve muhasebece mu'amele-i kaydiyyesi icra olunduktan sonra
19-keyfiyyetin Maliye Nezarat-ı Celtlesine ha-mazbata arz ve iş'arı lüzumu tezekkür
kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 26 Teşrin-i Sani sene 92
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I-Mültezimlerin tahsil zimmetlerince suhület-i tahrir olmak üzere tekaside mahsüben
ve fiyat-ı sahihe-i mahalliyeye tevfikan ne miktar zahire elde idilebilirse müsare'aten
2-sefinelere tahmil ile Selanik Vilayeti Celilesine irsal olunması Fi 4 Temmuz Sene
92 tarihiyle

müverrihan

Maliye

Nezaret-i

Celiliyyesinden

şeref-varid

olan

telgrafnamede irade
3-ve iş'ar ve müehhiran Fi 15 Temmuz Sene 92 tarihli alınan diğer telgrafname ile
iş'arı sabık hükümle icrası te'kid ve ezbar buyurulmuş ve Baf Kazası mültezimi ile
4-sair mültezimler celbi ile olunan mukavele ve pazarlık üzerine mezkur hıntanın
fiyatı miri vechile beher kilesi on dokuz kuruşa kararlaştırılarak
5-keyfiyyet ol-suretle nezaret-i müşarun ileyhaya arz ve iş'ar olunmuş ve sureti
mukavele hazinece tasvib olarak zehair-i rnerkümenin fiyat-ı muharrereleri vechile
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6- mübayaa ve irsali irade buyurulmuş ise de bu iradenin zuhuruna kadar iradenin
biraz müddeti geçmesi cihetle ol-vakte cari olan fiyattın zehayirede biraz tenzil
7-vukfi.bulacak aldığına ve Tuzla Kaymakamlığına lede'l-muhabere fiyat-ı cariyeye
nazaran beher kilede birer kuruş kadar tenzil vukübuldığı anlaşılarak
8-burası ol-emirde Baf Mültezimi Salih Ağa celbi ile teklif olundukta Baf Kazası

a'şar mahsulünden ve Bafve Müngah olmak ve Mevliya ve Pissuri
9-Anbarlarında teslim olunmak şartıyla ve fiyat-ı sabıkadan kırk paradan tenziliyle
yani beher kilesi on sekiz kuruş olmak üzere on bin kile
10- hıntanın i'tasına muvafakat itmiş oldığına ol-vechile icab iden senedinin tanzimi
ve mu'ümelat-ı sairenın icrası zımnında ifay-ı muktezasının
11-canib-i muhasebeye havalesi icüb ider.
Fi 24 Ocak Sene 93
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konu

bütünlüğü

l-Fukarat-ı

yek-sandan

olup vefat idenlerin

kadar fiyat-ı miriyye vechile behiyyelerin
2-testinde

olarak tahsis olunub

marifet-i

techiz ve tekfin masarıflarını

şimdiye

otuz beş kuruş
çaker-anemle

sarf idilmekte

ise de eşya

fiyatının ğılası cihetle mebaliğ-i mezbür idareye
3-kafi

olamamakta

aldığına

ve bu cihetle

mevtalar

telkinsiz

ve imamsız

defn

idilmekte bulundığına ve bu ise hükm-i şeriatın tahmilinin
4-ıfü olunmasına

ve buna

ma'delet-i

seniyye

nail

olacağına

binaen

tahsisat-ı

mezkfıreye bir miktar akçenin hadd-i la yakine iblağıyla
5-yerine kaç akçe iradesinde sarf olunmak lazım geleceğinin
ferman buyrulması babının ve her halde ferman
ô-hazret-i men lehü'l-emrindir
Fi 23 Teşrin-i Sanı Sene 92
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taraf-ı şahaneye emr ve

I-Fukaradan vefat idenlerin techiz ve tekfınine sarf olunan otuz beş kuruşun derece-i
kifayede olamadığından hadd-i la yakine
2-'iblağ-ı memuru tarafından virilen müzekkirede beyan ve istid'a olunmuş ve vakıan
meblağ-ı mezbürun hasbe'l-vakt kifayet
3-itmeyeceği der-kar olmasıyla fiyat-ı miri olarak kırk beş kuruşa iblağ idilmiş
aldığından ol-suretle lfay-ı
4-muktezasının canib-i muhasebeye havalesi İcab eder.
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 19 Kanün-i Sani Sene 92
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l-Mübremü'J-ifa

olan masarıfat ve havalat-ı askeriyyeden ma'de tediyesi sikke-i

halisaya meşrılt olmayıbta beşlik ve metelik akçe olarak
2-ifa olunacak olan masarıfat-ı mahalliye ve havalatı bir akçeye sarf olunmayıb
bunlara mukabil sandıkta teraküm idecek akçenin hıfz
3- olunması Fi 17 Ağustos Sene 92 tarihli telgrafnarrıe cenab-ı vekalet-penahi de emr
ve ferman buyrulmuş oldığı halde Kıbrıs Sandık Emini Rafet
4-Efendi'nin

bu emr-i aliyyenin hilafında olarak mutasarrıf ve muhasebecinin

rna'Iümatı olmaksızın muamelesiz senetlerle haylice akçe çıkarıp
5-sarf itmiş aldığı bu kere Mal Sandığının tetkikatında görülmüş ve geçen perşembe
günü Lefke A'şdr Mültezimi Mal Sandığına teslim itmiş aldığını
6-otuz bin kuruş içinde altı yüz elli üç adet sim mecidiyye teslim itmiş iken mezkur
sikke-i haliseyı kat'an sandık yevmiyesine gösterilerek
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7-sikke-i mağşüşe ve ol vechile muhasebe kalemine sahte makbuz virdiği Meclis-i
İdare-i Liva'rıın huzurunda tahakkuk itmiş ve bu hale nazaran
8-muma ileyh Sandık Emini böyle desiselerle Mal Sandığından akçe sirkat-i i'tiyad
idinmiş dimek olacağı ve bu makule sandık ümena'smın
9-istihdamında bir çok fenalıklar zuhura geldiği emsali . . . . . . . müsbet bulundığı
varlığın muma ileyhin ahval-i ma'rfızası
I O-sandık muamelatının nizamı dairesinde devranına ve umür-u maliyenin esasına
tevfikan husn-i cereyanına kafi olamayacağı anlaşılmış oldığına
I I-binaen muma ileyh hakkında hükm-ü nizamın icrasıyla yerine diğer muteber ve. iş
bilir bir zatın ta'yini lüzumu der-kar bulunmuş oldığından
I2-bunun ve mal sandığının şimdiden temhir olunup muma ileyhin yed-i iğtişaşından
kurtarılması fakra-i müsellemesinin dahi tezekkürü zımnında Meclis-i
13-İdare-i Livaya havalesi babında ferman hazret-i men lehü'l-emrindir.
Muhasebe-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 18 Eylül Sene 92
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541
1-Kıbrıs Sandık Emini Rafet Efendinin sikke-i halisesinin

sandığa giren

akçeyi sikke-i mağşüşe olarak hesaba geçirmesinden ve hilaf-ı nizam
2-sandıktan

mu'ümelesiz

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

dolayı

evrakla
ba'de

ma hizmet-i

mezküreden

bekası caiz

olamayacağından bunun azli
3-ve ihracıyla yerine a.birinden ta'yin kılınması ve kendisinin taht-ı muhakeme-i
istintaka alınması canib-i muhasebeden virilen iş bu müzekkirede beyan
4- ve iş'ar kılınmış ve vakıan şu hal ile beraber sandığın muma ileyh yedinde
bırakılması sahin-i cevaz olamayacağından sandık odası
5-iş bu müzekkire tarihinde meclis idaresi ma'rifetiyle mühürlenerek sandık-karlık
hizmetine iş bu karar tarihine kadar bir ehil ve münasibi teharri olunmuş
6-ise de sevalifte yekdiğerini müteakip bir iki sandık-karın sekiz on yük kuruş açık
göstermelerinin ve bu yük bir çok
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7-kefaletin

emval ve emlakları hacz ve kendileri taht-ı nazifiyye alınmasından

dolayı

halkın gözü dolmuş ve bu cihetle henüz sandık-karlığa
8-başka bir ehil ve münasib

kimse bulunamamış

olduğundan

ve halbuki

sandığın

zaman-ı inşidatdan dahili ve harici bir takım tahsisat vuku bulub
9-bu tarih ise tabur ağası odasında

hazine bırakılarak

dunıb teraküm

itmekte ve

akçenin miktarı günden güne nasıl tenzil idilmekte
1 O-ise maslahatın

ehemmiyeti

ve muhatırası

dahi o nisbette

tezayid

eylemekte

olduğuna ve ba'de ma bu halde dahi devamı ğayr-i kabil olmakla beraber sureti
11-muvakkate

de kefaletle

bir sandık

emini tedarik

teşebbüs anlaşılub şu halde gerek mu'ümelatın
12-ve gerek mebaliğ-i müterakimenin
kar tedarik ve ta'yin olununcaya

dahi kabil

olamadığı

durgunluktan

muhatıradan

kurtarılması

zımnında bir sandık

kadar iki sandık hesab ve mu'ürrıelatına

75

bi 't

kat'an

13-dokunmamak

ve ·anın hesab-ı

mes'ülünü sandık-kar-ı sabıka raci' olmak ve gelen

akçe başkaca kabz ve sarf ile senedatı bi'l-hıfz yeni sandık-kar
14-ta'yinine kadar senedat-ı merküme nakit akçe gibi devir ve teslim kılınmak ve
sandığa teslimatı vuküunda virilecek makbuz mucibince Muhasebe-i
l S-Liva'dan tanzim kılınacak matbu 'ilm ve haberler taraflarına temhir kılınmak
üzere sandığın muvakkaten ve esbab-ı muharrereye binaen Meclis-i
l ô-İdare-i Liva tarafından Rif'atlü

Mustafa Fuat Efendi ile Hristofaki Efendi

tarafından idare idilmesi tezekkür ve tensib kılınmak olduğunu iş bu
17-karamame tanzim kılındı.
Fi 2 Teşrin-i Sani Sene 92

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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664
1-Selanike nakl itmek üzere Tuzla Anbarından Esmiyan Sefinesine tahmil olacak on
beş bin beş yüz beş kile hıntayı mahalline teslimine
2-memur ta'yin kılınan Hacı Osman Ağa'nın 'azimet ve avdet harc-i rahıyla masarıfı
sairesi içlin emsaline tevfikan bin beş yüz
3-kuruşun Liva Mal Sandığı'ndan ha sened-i makbuza tarafına i'tası zımnında ifay-ı
muktezasının cônib-i muhasebeye havalesi icab ider
4-ferman hazret- iı men lehü'l- emrindir.
Fi 4 Eylül Sene 92

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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666
l-Selanike nakl itmek üzere Magusa Anbarından Yorgi Kapudan sefinesine tahmil
olunacak yirmi bin kile hıntayı mahalline teslimine memur
2-ta'yin kılınan Muhsin Ağa'nın 'azimet ve avdet harc-i rahıyla masanfı sairesi içtin
emsaline tevfikan bin beş yüz kuruşun
3-ba sened-i makbuza tarafına Liva Mal Sandığı'ndan

i'tası zımnında ifay-ı

muktezasının muhasebeye havalesi icab ider ferman
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 1 7 Ağustos Sene 9

665
l-Selanike nakl itmek üzere Tuzladan üç bin ve Baf Anbarından sekiz bin sekiz yüz
elli kile hıntayı Yorgi Kapudan
2-sefinesine tahmil olunacak ma'Iümü'l-miktar

hıntayı mahalline teslimine memur

ta'yin kılınan Hacı Mehmet Ağa'nın 'azimet ve avdet
3- harc-i rahıyla masarıfı sairesi içün emsaline tevfikan bin beş yüz kuruşun Liva
Mal Sandığı'ndan ba sened-i makbuza tarafına
4-i'tası zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi icab ider
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 21 Eylül Sene 92
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919
1-İş bu doksan iki senesi hasılat-ı 'uşriyyesinden Tirgomi'de bulunan pamuğun beher
kıyesi beş kuruş yirmi paraya ve varoştaki
2-pamuğun dahi kezalik beher kıyesi beş kuruş otuz paraya talihleri uhdelerinde
tekarrur eylediği ve bundan daha ziyade
3-bedeli bulunduğu halde bildirileceği varid olan iş bu mazbatada beyan olunmasına
nazaran buraca dahi müzayedeleri icra olunmak
4-üzere şerait-i muharrerenin derciyle mezadd kaimesinin tanzimi zımnında canib-i
muhasebeye havalesi icab ider.
Fi 6 Recep Sene 92
79

l-Magusa ve Mesarya Kaza ve Nahiyesi mültezimlerinin geçen doksan bir senesi
a'şar-ı maliyye olan Magusa Anbarında mevcüd
2-ve müdehhar bulunan dört yüz otuz yedi kile burçağın sevkine kadar icra kılınan
mükerreresine ve miri akçesi
3-olarak beher kili on dört kuruş bedel ile varoşlu

Sotiraki uhdesinde

tekarrur eylemiş ve bedel-i mezkur
4-hadd-i la yakinde olub ve hatta bu seneki burçağın 'uşri dahi Meclis-İdare-i Liva
kararıyla on dört kuruş fiyatla tesbit
5-olduğundan mezkur burçağın bedel-i

mezbüru ile füruhtu enseb görülerek ol-

vechile bi't-tekınil tacir-i merkürne teslim

kılınmış

ô-olmakla arz-ı beyan-ı keyfiyyeti mübadirat olundu baki her halde emir ve ferman
hazret-i men lehü'l -emrindir.
Fi 19 Zi'l-Ka'ade Sene 93 ve 23 Kanün-i Evvel Sene 92
Aza

Aza
Sotiraki
Vekil-i Rusüm
Siyosi Ağa

Aza

Aza
Muhammed Bahaaddin

Katib-i Tahrirat
Mehıned Naim

Vekil-i Kaymakam ve Müdür-ü Mal
Ahmet Remzi
80

863
1-Magusa ve Mesarya Kaza ve Nahiyesi mültezimlerinin geçen doksan bir senesi

a'şar-ı malından olarak Magusa Anbarında mevcüd ve müdehhar
2- bulunan dört yüz otuz yedi kile burçağın icra kılınan müzayedesinde miri akçesi
olarak beher kili on dört kuruş
3-bedel ile Sotiraki uhdesinde tekarrur iderek teslim ve i'ta olundığı Magusa
Kaymakamlığı'ndan varid olan iş bu tahriratda beyan
4- ve iş'ar oluı:ımuş ve fıyat-ı mezkürun derece-i i'tidalinda bulunmuş aldığından ve
mu'amele-i lazimenin ifa ve zimmet-i vakı'aya rnahsübürıün icrası
5-hususunun canib-i muhasebeye havalesi icab itler.
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 1 Nisan Sene 92

81

1-Magusa Kaymakamlığı
Emanetine

tahvil-i

Sandık Emin-i olub bu kere Merkez Liva Sandık

memı'.iriyyet itmiş olan Yanku

Karaminin

selefi Lefteri

Karamidine devren makbuzu olan
2-mebaliğ ile müddet-i idaresi olan doksan bir senesi Martı ibtida'sından doksan iki
senesi Teşrin-i

Saninin

onuncu

gününe

değin ernval-i mürettebe

ve ğayri

mürettebeden vukubulan
3-kaffe-i makbüzat ve medfüatıyla halefi Espiro Karamiciye devren teslim eylediği
senedat ve nakdiyatm miktar ve kemiyyatını mübeyyen muhasebe defteridir
4-Makbuzat-ı ber-mı'.icib mazbata selefi Lefteri Karamidine devren makbuzu
5-97800 Krş. 21 Pr. Seneden Konya Vilayeti içtin alınan zehayir ve der-saadete
gönderilmek üzere alınan saman esmarıı ve rnasanfırıa
6- 74538 Krs 35 Pr
172339Krş 16 Pr

Nakden ve Marko Endonun mezrüatı muhafazası
masanfına ve muhacirine virilüb cem'an altmış kıt'a

senedat mefaaddine leffen
7- 82782 Krs 9 Pr
89557 Krş 7 Pr

10 Nisan 92 tarihli ve 54 ve 55 ve 56 numaralı üç kıt'a
mazbataya gönderilen elli iki kıt'a senedatın natık

aldığı
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4

8-74538 Krs 35 Pr
15018 Krş
9-3418 Krs

Zaman-ı yevmiyelerine yürütülen

12 Pr
,11 Pr

11600 Krş 1 Pr
1 O-7893Krs 30 Pr
3706 Krş 20 Pr

Halefi Espiro'ya devrolunan iki kıt'a senet mucibince
menafi' sandığı sermayesinden olarak muhacirine virilen
29 Nisan 92 tarihli ve 96 numaralı mazbata meyanında
gönderilen beş kıt'a senedatın natık aldığı meblağ olub

3706 Krş 20 Pr

mutasarrıftan tenzili lcab iden

11-Müddet-i idaresinde makbuzatı
12-3066107 Krş Doksan bir senesi Martı ibtidasından Şubat nihayetine değin
13-Doksan iki senesi
440303Krş

1 O Pr Haziran
056180 Krş 00 Pr Temmuz
148957 Krş 04 Pr Ağustos
093238 Krş 16 Pr Eylül
032865 Krs 37 Pr Teşrin-i Evvel

771544 Krş 27 Pr

771544 Krş

27Pr

263832 Krs 07 Pr
14-4101584 Krş 27 Pr 4101584 Krş 27 pr
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Teşrin-i sanlnin ibtidasından
onuncu gününe kadar

15-henüz yevmiyelere idhal olunmayarak açıktan makbuz
16-19607 Krş 38 Pr Menafi' Umümiyye Sandığı ifrazatından
17-13128 Krş

00 Pr Sene 91 a' şar mültezimleri bakayasından
11556 Krs 00 Pr Sene 92 a'şar hasılatından

18-4149583 Krş 05 Pr

44291 Krş 38 Pr

Medfilat
19-3066207 Krş 33 Pr
20-7893 Krs

30 Pr

3058314 Krş

03 Pr

21-0770544 Krs 27 Pr
Krş 30 Pr
22-Ta'vizen

Ber-mücib yevmiye doksan bir senesi içinde sarfiyatı
Konya zehayir-i esmanı ve masanfırıa devren aldığı
senedattan yürütüldüğü cihetiyle-tenzili lazım gelen
Doksan iki senesi martı ibtidasından teşrin-i

3829858

evveli nihayetine değin
virilip

henüz

mahsübü

icra

olunamayan

23-125878 Krş 19 Pr yevmiye mahsüsası mucibince sene 92 a'şar masarıfatına
virilen
24-11451 Krs

10 Pr

137329 Krş 29 Pr

A'şar-ı merkürne masarıf virilüb henüz
geçirilemeyen
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yevmiyesine

25-Temlikten
26-Medffüit
3066207 Krş 33 Pr Ber-mücib-i yevmiye doksan bir senesi içinde sarfiyat
27-7893 Krs

30 Pr

Konya zehayir-i esman ve masarıfat devren aldığı

3058314 Krş 03 Pr senedattan yürütüldüğü cihetle tenzili lazım gelen

28-771544 Krs 27 Pr
3829858 Krş 30 Pr

Doksan iki senesi martı ibtidasından Teşrin-i evveli
nihayetine değin

29-Ta'vizen virilip henüz mahsübi icra olunamayan
30-125878 Krş 19 Pr Yevmiye-i mahsus mucibince sene 92 esman-ı masarıfatıyla
virilen
31-11451 Krs 10 Pr
137329 Krş 29 Pr

A'şar-ı merküme masarıfına virilüb henüz
yevmiyesine geçirilemeyen

32-Menafi' sandığından yerine konmak üzere ta'vizen virilen
a-23731 Krş Sonraki esman ve masanfina
b-02702 Krş Kal'a kapusu ve köprüleri masarıfına
c-10530 Krs Su mecrası ta'miratına
36963 Krş
33- 36963Krş
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34-Hasılatından tesviye olunmak üzere virilen
699 Krş 15 Pr
1145 Krş
1291 Krş 37 Pr
35- 3136 Krş 12 Pr

Sene 92 ebrar memurlarına
Sene 91 zabıt memurlarına
Hazine memurlarına

3136 Krş 12 Pr

36-Askeri zabtiyyeye virilüb henüz mahsuben icra olunamayan
5841 Krş 28 Pr Sene 91 şubat maaşlarına virilen
23885 Krş 14 Pr Sene 92 maaşlarına virilen
29727 Krş 02 Pr
37- 29727 Krş

02 Pr

207156 Krş

03 Pr

38- 00065 Krş 00 Pr Vadilli Mektebi muallimine
Telgraf direkleri masrafına

39-00160 Krş

40- 3855 Krş 06 Pr Tahrir nüfusu memurlarına virilen
41-18562 Krş .30 Pr Sene 91 a'şar masanfatırıa virilen
42-0087 Krş 00 Pr Evkaftan alınmak üzere Sinan Başı Camii masrafına

43-11060 Krs 00 Pr Hükumet Konağı ve A'şar Odası ta'miratı ve
230945 Krş 39 Pr mefruşatına
230945 Krs

39 Pr

4060804 Krş 29 Pr
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44-Nakden halefi Espiroya devir ve teslim olunan
13982 Krş 10 Pr lira Osmani 135
.3
· 45- 33721 Krs

08 Pr Sim mecidiyye

0004 7703 Krş

18 Pr

46- 37368 Krs
85071 Krş
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.

1653 02016

18 Pr Beşlik ve altılık ve metelik
36 Pr

Krs

36 Pr
4145876 Krş 25 P
58071

Ber-vechi bila makbüzat kendisine medfüat

1-Magusa Kaymakamlığı Sandık Emini Yanku Karaminiden Merkez Liva Sandık
Emanetine tahvil-i memurin itmeye mebni ru'yet muhasebesine lede'f-lbtidar Selefi
Lefteri
2-Karamidin devren senet ve nakdi vechile makbuz olan mebaliğ ile müddet-i idaresi
olan doksan bir senesi martı ibtidôsından doksan
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3-iki senesi Teşrin-i
mürettebeden
4-dokuz

Sdnlsinin onuncu

vukfı'bulan

bi'l-cümle

gününe değin emval-i

ve ğayri

ber-vech-i terkim bala kırk bir yük kırk

bin beş yüz seksen üç kuruş beş paraya

müddet-i merkümede vukü'bulan

mürettebe

baliğ reside olmuş ve bundan

otuz

5-sekiz yük yirmi dokuz bin sekiz yüz elli sekiz kuruş otuz parada rrıasanfatına
mahsuben ifa ve henüz mahsübi icra olunamayan

iki

6-yük otuz bin dokuz yüz kırk beş kuruş otuz dokuz parada masarıfatın

senedatıyla

ecnası balada gösterildiği üzere seksen
7-beş bin yetmiş bir kuruş otuz altı para nakdiyatın halefi Espiro Karamici devri icra
kılininak ve 'ınöe'r-müvazene

sarkmış olanüç

8-bin yedi yüz altı buçuk kuruşun her ne kadar emin-i merkürnede
ise de meblağ-ı mezbı1r kendisine selefinden seneden devr olunup
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zimmeti görünür

9-şimdi yine senet irae itmesi lazım gelir iken bunun senedi ya zayi' olmuş ya
senedat-ı saire meyanında Liva Mal Sandığından geçmiş ve yahut
1 O-ol-vakit selefinden noksan senet alması dimek olacağından bunun için Lefkoşa da
icabına bakacağını beyan itmekte ise de kuyudat-I
11-mahalliyeye nazaran Konya Vilayeti içün mübayaa ve irsal olunan zehayir-i
esman ve masanfatın zaman-ı yevmiyelerinden on yedi bin dört yüz
12-yetmiş beş kuruş otuz altı paradan yürütülüb bunun on bir bin altıyüz kuruş on
parası devren aldığı senedat olub
13-kusfırü olan beş bin sekiz yüz yetmiş beş kuruş yirmi altı paradan zaman-ı
tahsilatından tesviye olunması anlaşılır ise de bunun dahi iş bu
14-zehayir-i esman ve masanfat beş kıt'a senet mucibince yedi bin sekiz yüz doksan
üç kuruş otuz paradan devren aldığı senedattan
15-yürütüb kusfırünü zaman-ı tahsilatından tesviye iddiğini ifade itmekte bulunmuş
ve iş bu üç bin yedi yüz altı buçuk kuruştan ma'de
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Iô-emval-i muharrere miktar ve ecnasınca emin-i sabık-ı merkümede

bir gün

zimmeti olmadığı iş bu muhasebe malından anlaşılmakla ale'I-usül tanzim olunan
17-muhasebe defterlerinden

iş bu nüshasında takdim kılınmış

olmağla ifay-ı

muktezası babında ve her halde emr ve ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir.
Fi 6 Zi'l-Kaade Sene 93 ve Fi 11 Teşrin-i Sani Sene 92
Aza

Aza

Lukas Mazbut

Sotiraki**

Katib-i Tahrirat
Es-seyyid

Mehmed Naim

Aza

Aza

Mustafa

Muhammed Bahaeddin

Vekili

Müdür-i mal

Miladilivas

Ahmet Remzi

Kaymakam

Emin-i Lahik

Emin-i Sabık

Mehmet Arif

Espiro Karamici

Yanko Karamini

**bulunduğu mezünen'Tuzla İskelesine gitmiştir.
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Ed-dai naib
Nu'man

871
1-Çekirgenin

zımnında muktezi olan yüz bin kuruşun ileride

tahsilatı vukü'unda çekirge parasından yerine konulmak üzere ta'vizen
2-Mal Sandığınan tesviyesi hakkında sebk iden iş'üra cevaben Maliye Nazarat-t
Celilesinden şeref-varid olan fi 14 Kanün-i Evvel Sene 92 tarihli telgrafrıamede
3-irade ve iş'ar buyrulmuş olduğundan meblağ-ı mezbfırun çekirge akçesinin
idaresine nezaret itmekte olan Menafi' Komisyonundan senet ahziyle tamamen
4-ve kamilen i'tası ve çekirge parasının tahsilatı vukfı'unda ta'viz-i mezkfırun yerine
konularak tesviye-i muamelatı zımnında iş bu mazbatanın
5-muhasebeye havalesi icab ider.
Fi 17 Şubat Sene 92

91

Konturatu
I-Miri hesabına Tuzla Viyori ve Moliya İskelelerinden Selanik'e nakl olacak on üç
bin kile hınta içün Yunan Devleti teb'asından ve devlet-i müşôrun ileyha
2- bandırası altında ve Nikolas namında olan ve kendi malı bulunan İbrik sefinenin
kapudanı Yorgo Foronyadi ile Kıbrıs Meclis İdaresi beyninde ber-vech'i
3- ati şerait mucibince akd mukavele olunmuştur.
4- birinci madde
5-mezkfır sefineye tahmil olunacak hıntanın bir kilesi içün hükumet miri fiyat üzere
elli beş para nol virecektir ve bu akçe zahirenin
6- tamamen sefineye tahmilinde kapudan tarafından virilecek poliçe mucibince
te'diye ve ifa olunacaktır
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'l-ikinct madde
8- hükumet iş bu sefineye tahmil olunacak zahire içlin on üç bin mecidiyye üzerinden
yüzde kırk para sigorta i'tasırıa müteahhid olup Kapudan
9-tarafından iş bu sigorta mu'teber kampanyaya icra iddirilmeyecek ve eğer kırk
paradan fazla bir şey virilmek lazım gelür ise bu fazladan kat'a
10- hükumet mes'ul olmayub kapudana ait olacaktır ve sigorta ücretinin sigorta
senedinin hükumete tesliminde te' diye idilecekdir.
1 I-üçüncü madde

12-mezkur on üç bin kile hıntanın üç bin kilesi Tuzladan ve küsür on bin kilesi ber
minval-i muharrer Moliya Viyori İskelelerinde tahmil olunacak
13-ve sefıneye tahmil ve tahliyesi içlin istaliya müddeti olmayacaktır.
14-dördüncü madde
IS-zahirenin maküne ile sefineye nakl ve sefıneden makune ile ihracından kapudan
mes'ul olmayacaktır. Fakat zahireyi mezkur iskelelerde
16-makuneden

sefineye

almak ve Selanikte

kapudana ait olacaktır.
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sefıneden

makuneye

boşaltmak

8

Yl-beşinci madde
18-zahırenin sentena ve sair mazarrattan muhafazası içlin anbarın altına ve yanlarına
masarıf kapudana ait olmak üzere hasr-ı ferş idilmesi cümle-i
19- mukavelat iktizasındandır.
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20-altıncı madde
21-sefineye zahire konulmağa başlanıldığı günden itibaren iş bu zahirenin sevk
memuru ile anbar bulunan mahallerin Meclis İdaresi tarafından her gün
22-anbarın kapağı zahire nakli tatil olunduğu gibi üç dört yerinden mühürlenerek ve
ertesi gün bi'l-muayene açılup hasıl emr-i tahmil bu suretle
23- bittikten sonra yine anbar kapakları tarafından mühürlenüb sefine iskelelerden bu
suretle hareket idecek ve Selanik'e vüsülunda memur
24- muma ileyh hükumeti mahalliyeye virüb orada dahi bu kaide ve esas dairesinde
zahire tahliye ve ihrac idilecektir ve binaen aleyh kapudan tnerkumun
25- sefinesine tahmil ideceği zahirenin miktarınca ziyade ve noksanından mes'ul
olmayacaktır şu kadar varki anbar kapaklarına konulacak mühürlerin
26- bozulmaması ve emr-i muhafazası kapudana ait olacak yani anbarların Baf
Meclis İdaresinin mührüyle memhür olduğu halde Selanik'in hükumetine teslim
27-itmeye mecbur olacak ve mühürler bozulur ise noksanından mes'ul olacaktır.
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28-yedinci madde

29-işbu mukavelenin hukmü ber-minval-i muharrere sigortanın icra ve senedinin
Tuzla Hükumetine ira-e ve i'tasıyla beraber şehri Eylülün yirmi üçüncü gününden
mu'teber
30-olacaktır
31-işbu kontratname Iede'J-hace ihtiyac ve istinad idilmek ve mündericatı
tamamıyla icra kılınmaküzere nüshateyn olarak hi't-tanzim teati kılınmıştır.
Fi 17 Eylül Sene 92
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l-Magusa ve Mesarya Kaza ve Nahiyesi Mültezimlerrıin

a'şar mahsulatından

Tuzlada mevcud bulunan sekiz bin kıye pamuğun icra olunan müzayedesinde dokuz
2-kuruş yirmi beş para bedel ile Artin Bişmişyan Efendi uhdesinde tekarrur eylediği
ve başka talibi olmadığı ol-babda olan mezad kaimesi zirine
3-Ser-münadi Ahmet Ağa tarafından yazılan şerh mealinden ve zammıyla talib-i uhra
zuhur itmediği o yolda sebkat iden iş'ar üzerine
4-Tuzla Kaymakamlığından

alınan fi 16 Şubat Sene 92 tarihli telgrafname

mündericatından anlaşılmış olduğuna ve fiyat-ı mezkiirda dahi revayic-i hôzıradan
5-ziyadeye olduğu tahkikat-ı vakıadan anladığına binaen mezkur pamuğun bedel-i
mukarrarasıyla hemen talibine i'tası ve teslimi hususunun Tuzlaya
ö-iş'ürı ve şerait-i müzayedeye tevfikan esmanın alız ve kabzı mültezimi müma
ileyhimin zimmet vakıalarına icray-ı mahsübi zımnında i:fay-ı muktezasının
7-dahi muhasebeye havalesi icab ider.
Fi 17 Şubat Sene 92

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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900
l-Hulül-ü tekarrüb iden doksan üç senesi varidat rusümiyyesinin toptan müzayedesi
icra olunmakta ise de ihale-i kat'ıyyesinin icra veyahut emaneten
2-idaresi karar-gir oluncaya kadar tabii vakte mürur ideceğinden rusüm-ü mezkürun
ikmal-i netayic-i muamelatına kadar emaneten idare itmek
3-üzere Mazhar Ağa olan Muttalip Zade Hacı Hüseyin Ağa yevmiye yirmi kuruş
ücretle memur ta'yin kılınarak kefalet-i kaviyyeye rabt
4-idilmiş olduğundan iş bu doksan iki senesi şehri Şubatın yirmi dokuzuncu Salı
günü akşamından itibaren zabt itmek üzere
5-mültezimi yedinde bulunan kile ve kantarlık memur muma ileyhe i'ta ve teslim
ittirilmesi yevmiye-i mukadderasının tarih-i mezkurdan itibaren hıtam-ı
6-maslahata kadar i'tası zımnında ifay-ı muktezasının canib-i muhasebeye havalesi
lcab ider.
Fi 27 Şubat Sene 92

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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860
I-Avcı ve ta~cı olması izafeten lüzum görünen barutun bey'i zımnında memur ta'yini
hakkında iktiza-i halin icrası Cerrah Mehmet Efendinin Pederi tarafından
2-virilen işbu arzuhalde istid'a olunmuş ve hükümet-i mahalliyenin ta'yin ve ilan
ideceği muvafık-ı mahsüsada barut bey' olunması hukm-ü nizam-ı icabından
3-olduğu canib-i muhasebeden

tenzir olunan der-kenardan

ve muma ileyhin

mesbükul-hadm olduğu icra olunan tahkikattan anlaşılmış olduğundan
4-lüzum-u miktar barutun tedarik ve istihsariyle bey' ve furuht olunmak üzere
kefalet-i kaviyyeye rabtıyla muma ileyhin i 'tası zımnında ıfüy-ı
5- muktezasının muhasebeye havalesi icab ider.
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 12 Şubat Sene 92
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1-Henüz ikmal olunamayan a'şar muamelatının ru'yetiyle defterleri tanzim itmek ve
ber-mücib talimat-ı ağnam rusümünü idare eylemek üzere
2-marttan itibaren seniyye-i sabıkada Liva ve Kaza Ağnam memurlarına virilen
maaşlar misillü mu'tedil ve münasib maaşlar tahsisiyle istihdam
3-olunmaları ve a'şardan mahsus olan maaşlarının şubat gayetinde kat' olunması
lazım geleceği,Maliye Nazareti Celilesinden şeref-varid
4-olan iş bu telgrafnümede irade ve iş'ar buyrulmuş ve Değirmenlik Kazasının
Merkezi Liva Dairesinde olduğundan kaza-i mezkürun
5-nazareti kendisine ve Tuzla ve Magusa Kazalarına a'şar memurları Kufi ve
Mustafa Hıfzı Efendilerin ve Limason ve Baf Kazalarına dahi
6-mutedil maaşlarla a'şar işlerinde ifiiy-ı husn-i hizmet itmiş olanların ta'yinleri ve
kazalar işlerinin ümür-u hısebiyesini tetkik ve umum
7-kazaların karye bi karye defterlerini tanzim ve kayıt itmek üzere muinlerinden
istihdam olunmakta bulunan Cafer ve Ali Efendilerin ta'yinine
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8-ve istihdamları olunan havale üzerine a'şar müdlriyyetinden yazılan der-kenarda
gösterilmiş ise de liva ağnam memuru namıyla burada
9-şimdiye kadar bir memur ta'yin olunmadığı gibi mu'tebiratta

dahi böyle bir

I

kalemin açılması talimat-ı mahsüsanın hilafı bulunmuş olduğundan a'şôr müdiriyle
10-Tuzla a'şar memuru meclise celbiyle yirmi kuruş maaşla biri Değirmenlik ve
diğeri Tuzla ağnam memuriyetlerine ta'yinleri
11-teklif olundukta bu miktar maaşla kabul idemiyeceklerini kat' iyyen beyanları ve
eda kılman rıef'I hazinenin ilzam olunması
12-ciheti ve talimat-ı mahsüsaya ve seniyye-i sabıkaya tevfikan icra-i muamele
idilmesi dahi telgrafname-i mezkürun fıkra-i haberiyyesi ahkamından
13-bulunduğuna binaen mukaddemce ta'yin olunan memurların yeni mahallerine
i'zamı ve şu kadar ki Magusa a'şar memuru burada bulunmadığı cihetle
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14-keyfiyetin kendisine beyan ve ifadesiyle kabul iddiği surette ağnam nezaretinin
kendisine havalesi

bahs ile mürur

15- idecek olur ise yerine diğeri tayin olunarak irsal olunmak üzere ha mazbata
bildirilmesi hususunun Magusa Kaymakamlığına iş'arı
16-ve bu yükün nezaret-i müşarun ileyhe ha telgraf cevab-ı testiri ve ber-mücib-i
irade liva ve kaza ağnam ve mildir ve memurlarıyla katiblerinin
17-talimat-ı mahsusa ahkamına tevfikan a'şar idaresinden dolayı mahsus olan
maaşlarının kat' idilmesi maddenin muhasebeye havalesi
18-lüzumu tezekkür kılındı
Fi 26 Şubat sene 92
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27
l-İlzamen ihale olunmak üzere taraf-ı hükumetten mevkı'i müzayedeye konulup
mezad kaymalarından

muharrer

hane-i mahsf:ısasına bi suret mültezimlerden

bazılarının
2-der-uhde ve iltizam eylediği a'şar ve rusümeti içün alınan kefillerin itibar ve
iktidarlarına derece-i matlf:ıbede olmamasından dolayı tahsil bedelatının
3-müşkilat ve suübata tesadüf olunmakta olduğu kazay-ı mesbf:ıkadan olub halbu ki
bu suret ol-babda mevzu ve müsemma olan
4-hüküm ve talimata ve vezaif-i esasiye-i asliyeye külliyen muğayir ve muhalif
olduğundan ba'de zin mevkı'i müzayedeye konulub bi sürecek mültezimlerin
5-der-uhde ve iltizam ideceği kaffe-i a'şar ve rusf:ımet bedelatının nısfı dairesinde
gerek kendisinin ve gerek irae idecekleri kefillerin
6-emlakça iktidarlar olmadıkça kabul idilmemesi usül-ü cereyan iden müzekkirüt
üzerine ittihaz olunmuş ve bu suret-i muamelat-I vakıanın
7-esası müstekim ve sahih üzerine cereyanı müeddi olacağı der-kar bulunmuş
olmağın ol-suretle ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi ve bu babda
8-kazalara da muharrerüt-ı mahsusa testiri icab itler
Fi 10 Mart Sene 93
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218
l-Lefkoşanın nüfus-u umümiyesini kayıt itmek üzere lüzumu olduğu nüfus kitabeti
tarafından virilen diğer müzekkireda beyan olunan defterlerin
2-yaptırılan numunelerine muvafık olmak ve etrafına konulacak tenekeler daha
ziyade muhakkim bulunmak üzere icra olunan münakısasında esas defterinin
3-dahi kezalik beher cildini on sekiz kuruş bedelat ile Mücellit Mustafa Naci
uhdesinde tekarrur itmiş ve ücret-i mukaddire-i teclidiyye daire-i adalette
4-olarak ol-vechile teclid itmesi muma ileyhe tavsiye ve tenbih kılınmış olduğundan
defatir-i merkumenin ikmaliyle nüfus kalemine i'tasının
5,-esman-ı hasılasının bi'l-hıseb

fiyat-I cari olarak tarafına ba sened-i makbuza

tesviye ve i 'tası zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye
ô-havalesi icab ider.
Fi 19 Mart Sene 93
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22
1-0n bin sekiz yüz yirmi beş kuruş bedel ile Tuzla Kazasının iş bu doksan üç senesi
sayd-i mahi rusümünün evvelce varid olan mazbata üzerine
2-buraca dahi mevkı' i müzayedeye konmuş ise de zammıyla talib-i uhra zuhur
itmediği ser-münadi tarafından mezad pusulasına yazılan şerh mailinden anlaşılmış
3-olduğundan bir kere daha müzayedesinin icra ve teşvika-i Iazime ifasıyla daha
ziyade bedel ile iltizama talib-i zuhur itmez ise
4-ol-halde ihale-i kat'ıyyesinin icra ve esmanının şerait-i müzayedeye tevfikan ahz
ve istifa'sı zımnında ifüy-ı muktezasının Tuzlaya cevaben iş'arı
5-ve bu yolda muhasebeye ma'Iümat i'tası tezekkür kılındı.
Fi 9 Mart Sene 93

I-Battal kağıddan ve beheri yetmiş beşer tabaktan olmak üzere nizami olduğu iş bu
müzekkirede beyan olunan otuz adet defatirin nüfus katibi hazır
2-olduğu halde mücellitlerin cildiyye icrasına münakısasında meclis-i belediyeye
emir ve havalesi icab ider.
Fi 29 Kanün-i Sani Sene 93
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22
I-Battal kağıddan ve beheri yetmiş beş tabaktan olmak üzere nizami olduğu iş bu
müzekkirede beyan olunan defterlerin nüfus katibi hazır
2-olduğu halde icra olunan münakısasında beher cildi içtin kırk beş kuruşa Hacı
Sifaro ve Baniko uhdelerinde tekarrur eylediği nüfus kitabeti
3-tarafından virilen iş bu müzekkire üzerine meclis-i mezkfırdan yazılan der-kenarda
gösterilmiş ve defatir-i merkume dahi ol-suretle tanzim iddirilmiş olduğundan
4-esman-ı vakıasının fiyat-I cari hesabıyla Mal Sandığından tesviye ve i'tası
zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi lcab ider.
Fi 9 Mart Sene 93
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52
I-Magusa

ve Mesarya

Kaza ve Nahiyesinin

zehayir-i mahcüzesinden

doksan

bir senesi

olup Magusa ve Vadilli anbarlarında

2-icra olunan müzayedesinde

beher kıyesi miri hisabiyle

mültezimlerinin

bulunan boyanın

altmış yedi para bedel ile

Üzengicizade Hüseyin Ağa uhdesinde tekarrur eylediği ve bundan başka
3-zammıyla

talib-i

uhra

olmadığı

Ser-münadi

kaymasının zirine yazılan şerh mailinden
4-iş'ar üzerine

cevaben

Magusa

Ahmet

Ağa

tarafından

mezad

anlaşılmış ve bu yolda sebk iden

Kaymakamlığından

varid olan iş bu mazbatada

zikrolunan boyaya zammıyla talib-i diğeri zuhur itmediği beyan olunmuş
5-olduğundan

salifü'z-zikr

boyanın

hasılasının dahi şerait-i müzayedeye
6-ifüy-ı muktezasının

muhasebeye

hemen

talibine

teslim

ve

i'ta

tevfikan alız ve istifa'sı zımnında
havalesi icab ider.

Fi 17 Mart Sene 93
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ve esman-ı

33
1-Ağnam

memurlarının

süret-i tayini münasip

olduğundan

a'şar tayininin

yetmiş

birinci maddesinin fıkra-i filıiresine tevfikan a'şôr müdirine
2-ikmal-i

vazife iddirilerek

Celilesinden

ve avdet-i harc-ı rahı virilerek iadesi Maliye Nezaret-i

şeref varid olan iş bu telgrafnamede

3-irade ve iş'ar buyurulmuş

keyfiyet müdir-i muma ileyhe beyan ve tefhim kılınmış

oluğundan ikmal-i vezaifle avdetine lazım gelen harc-ı rahının
4-bi'l-hıseb

i'tası zımnında

ifayrı muktezasının

ider.
Fi 16 Mart Sene 93
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canib-i muhasebeye

havalesi

icab

864
1-Baf Kazasının tahrir nüfüs-u kitabeti evveline Değirmenlik Kazası tahrir nüfus
katib-i sanisi bulunan Mehmet Efendinin tayin olunduğu
2-ve saniliğine dahi Terzi Zade Rıfat Efendinin tayin kılındığı ve kaza-i mezkürun
münhal olan katibi sanisine dahi Kemal Efendinin
3-intihab olunduğuı;ıdan tayini lüzümu nüfus kit:abetinden yazılan iş bu der-kenarda
gösterilmiş ve muma ileyhimanın memuriyetleri
4-meclisce dahi tasvib olunmuş ve icabı icra kılınmış olduğundan muhasebece dahi
senetlerinin tashih olunduktan sonra işe
5-mübaşiratları tarihinden itibaren maaş-ı mahsusalarının mukaddemce şeref-varid
olan talgrafname ahkamına tevfikarı ale'I-hıseb suretiyle
6-tesviyesi ve i'tası hususunun kaza-i mezkur kaymakamlıklarına tavsiye ve ezbarı
lüzumu tezekkür kılındı.
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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52
l-Magusa

ve Mesarya

Kaza ve Nahiyesinin

doksan

zehayir-i mahcüzesinden

olup Magusa ve Vadilli

2-anbarlarında

boyanın

bulunan

icra olunan

bir senesi

müzayedesinde

mültezimlerinin

beher

kıyesi

miri

hisabiyle altmış yedi para bedel ile Üzengicizade
3-Hüseyin

Ağa uhdesinde

tekarrur eylediği ve bundan başka zammıyla

talib-i uhra

olmadığı Ser-münadi Ahmet Ağa tarafından mezad
4-kaymasının

zirine yazılan şerh mailinden

anlaşılmış

ve bu yolda sebk iden iş'ar

üzerine cevaben Magusa Kaymakamlığından
5-varid

olan iş bu mazbatada

zikrolunan

boyaya

itmediği beyan olunmuş olduğundan

salifü'z-zikr

6-boyanın

ve

müzayedeye

hemen

talibine

teslim

zammıyla

i'ta ve esman-ı

talib-i

hasılasının

diğeri zuhur

dahi

tevfikan alız ve istlfa'sı zımnında

7-ifay-ı muktezasının

muhasebeye

havalesi icab ider.
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 17 Mart Sene 93
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şerait-i

102
1-Magusa ve Değirmenlik ve Mesarya Kaza ve Nahiyelerinin doksan bir senesi a'şar
mültezimlerinin ğayr-i ez istibka-i zimmet bakiyeleri içlin kendileriyle ve kefillerinin
uhdelerinde bulunan emlakın
2-füruht_olunub olunmaması hakkında sebk iden iş'ar üzerine 2 Mart Sene 93 tarihli
ve bir numarasıyla murakkem Maliye Nezaret-i Celilesinden şeref-varid olan
3-iş bu emirnôme-i aliyyeden nakden te'diye mültezim ve küfelanın emval ve emlak
mevcüdesinin füruhtuyla zimmetlerinin tahsili nizam-ı iktizasının
4-ve matlüb-u hazinenin sür'at-i istibkası lüzümiyyeden umür-u ma'Iümederı olduğu
beyanıyla kendileri

ba'dehü istedikleriyle Ii ecli'l-muhakkeme mahsusuna

müracaatta
5-muhtar tutulmak üzere zimmetlerinde nakden te'diye itmedikleri halde uhdelerinde
bulunan emlakın füruhtuyla esmanından matlüb-u hazinenin istibkası
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6-irade ve iş'ar buyrulmuş ve mültezimin ve küfela meclise celb ile hukm-i irade-i
aliyye taraflarına tebliğ ve ifade olundukta idday-ı vakıalarında ısrar ile muhakeme
olmadıkça
7-tesviye-i deyn itmeyecekleri beyan olunmuş ve tahrirat-ı aliyye hükmünün icrası
ve canibden bulunmuş olduğundan ber-mücib-i irade mültezimin ve küfelay-ı müma
ileyhim uhdelerinde
8-bulunan kaffe-i emlak miktarının tahrir ve şerait-i lazime ve nizamiyenin derci
neziriyle lazım gelen mezad kaymalarının tanzimi zımnında ol-emirde
9-ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Fi 6 Nisan Sene 93

112

l-Saadetlü Efendim Hazretleri
2-

Çekirgenin ernan ve itlafı zımnında çekirge parasından mevcut bulunmadığı

cihetle tahsilat vukuunda yerine konulmak üzere
3-Liva Mal Sandığından ta'vizen

yüz bin kuruşun ahz ve sarfı karar-ı vaki'

iktizasından bulunmak ve şimdiye değin seksen üç bin nakden
4-müsemma parası olub sandık-ı mezbüreden ahz ve irsal olunan on yedi bin kuruş
ile cem'an yüz bin kuruşa iblağ iddirilmiş
5-ve olunan müvazene-i nakdiyyeye nazaran daha iki yüz bin kuruşa eşedd lüzumu
olacağı der-kar bulunmuş olduğuna binaen keyfiyyet
6-Maliye Nezareti Celilesine arz olunmuş ve alınan cevabnamede bu babda Bab-ı Ali
ile muhabere-i muktezıyye der-dest olduğu
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7-emir ve beyan buyrulmuş ise de işin fevka'l-ade ehemmiyeti ve çekirgenin şu
zamanda önü alınamaz ise cezire ahalisini almış
8- felakete bakacağı görülen ahvalden müste'ün olduğu cihetle bu da çekirge
parasından yerine konulmak üzere şimdilik
9-yirmi bin kuruşun Mal Sandığından ta'vizen i'tası babında emir ve ferman hazret-i
men lehü'I-emrindir
Fi 9 Nisan Sene 93

Reis-i Komisyon-u Çekirge
Mustafa Fuat

I-Cezirenin bazı rnevakı' ında zuhur iden çekirgenin eman ve itlafı esbabına muktezi
olan ve müşemma esmanıyla memurin
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2-ve amele yevmiyeleri ve saire mukaddimen sebk iden iş'ar üzerine ta'vizen Mal
Sandığından sarfına mezuniyle virilen yüz bin kuruştan tesviye ve i'ta
3-olunarak iki yüz bin kuruşun daha ta'vizen sarfına mezuniyet i'tası hakkında
yazılan telgraf cevabının şeref-vüruduna kadar görünen lüzum
4-ve ehemmiyete mebni şimdilik yirmi bin kuruşun süret-i tesviyesi çekirge

komisyonuriyasetindenvirilen iş bu müzekkiredegösterilmiştirsene-i sabıkından
5-bu sene beş on mevkiden zuhfır iden çekirgenin miktarına nazaran bu yolda
istihdamolacak memurinve amele maaş ve ücretiyle alat ve edevatın
6-mevakı'i Iazimeye nakl ve celb gibi mübremü'l-ifü olan masanfata kifayet
itmeyeceğianlaşılmasıylaliecli'l-erbah ahali-i zira'a ikraz
7-idilmiş olan çekirge parasındanAğustosta bi't-tahsil yerine konulmak üzere iki yük
kuruşun daha o yolda ta'vizen sarfına mezünin
8-i'tası hakkında virilen karar üzerine Maliye Nezareti Celilesine bi'l-iş'ar cevaben
alınan telgrafnamedekeyfiyet Bab-ı Aliye bildirildiği cihetle
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9-alınacak cevaba göre ifay-ı muktezasının beyan buyrulacağı iş'ar olunmuş olup
halbuki işin der-kar olan ehemmiyeti cihetle ol-vakte
10-kadar yani zuhür-u iradeye kadar te'hir ve tevfiki şimdiye kadar vuku'bulan
masarıfın dahi beyhude hükmüne girmesi gibi muhaziradan salim
11-olamayacağından zuhür-u iradede icab-ı icra ve çekirge parasından bi't-tahsil
yerine konularak mahsübi ifa olmak üzere şimdilik
12-yirmi bin kuruşun ta'vizen Mal Sandığından Menafi' Komisyonuna ba sened-i
makbuza i 'tası zımnında muhasebeye havalesi icab ider
Fi 1 O Nisan Sene 93
Aza
Burgasi

Aza

Muhasebeci Evkaf

Müdür-i Tahrirat

Hirsofaki

Mehmet Arif

Mehmet Arab

Aza

Muhasebeci

Mustafa Fuat

Mehmet Sırrı
Naib
Mehmed Sufi

Memur-u Nüfus
. . . ..
Mutasarrıf
Mehmed Kamil
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Müfti
Mehmed Rahi

1-Çekirgenin

itlafı içün tayin olunan nazır ve sair memurinin

maaşat ve

masanfatının peyderpey vürüd idilen kanatlı çekirge kiralarının tesviyesi zımnında
otuz yedi bin kuruşun süret-i tesviye
2-ve i'tası Nizam-ı Çekirge Komisyonundan

virilen iş bu mazbatada

istid'a

olunmuştur mukaddimen ta'vizen Mal Sandığından sarfına mezünin virilen yüz bin
kuruşun bu yolda istihdam olunan memurin
3-ve amele maaş ve ücretiyle alat ve edavatının rrıevakı'i lazimiyyeye nakli gibi
rnübremü'l-lfa olan masanfata kifayet itmeyeceği cihetle harman vaktinde çekirge
parasından bi't-tahsil yerine konulmak üzere
4-iki yüz bin kuruşun daha sarfına me'zünin istihsaliyle şimdilik yirmi bin kuruşun
i'tası komisyon-u mezkurdan ba mazbata ifade olunmasıyla keyfiyet mucibince
Maliye Nezareti Celilesine iş'ar olunarak
5-taleb olunan yirmi bin kuruşun Mal Sandığından Menafi' Sandığına i'tası hususu
virilen karar üzerine tavsiye ve havale olunmuş idi Nezaret-i Müşarün ileyhaden
cevaben alınan
6-Fi 10 Nisan Sene 93 tarihli telgrafnamede iki yüz bin kuruşun sarfına me'zünin i'ta
buyrulmuş oldığından virilen maru'z-zikr yirmi bin kuruşla bu sene talep olunan otuz
yedi bin
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7-kuruşun cümlesine birden bir sened ahziyle Menafi' Komisyonuna i'tası ve diğer
kararnamenin fesh ve ibtali zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi
nizamına müttefikan
Fi 23 Nisan Sene 93

8-karar virildi

Muhasebeci Evkaf
Es- Seyyid Mehmet Arif

Baş Piskopos
Semufersisi

Müfti
MehmedRahi

Aza

Aza
Mustafa Fuat

Naib
Es-Seyyid Mehmet Sofi

Muhasebeci
Mehmet Sırrı

Mutasarrıf
Ahmed Kamil

133
I-Magusa ve Değirmenlik ve Mesarya Kaza ve Nahiyelerinin geçen doksan bir
senesi a'şar mültezimlerinin ğayri-ez istibkası zimmet bakiyeleri içlin uhdelerinde
bulunan emlaklarının icray-ı müzayedesi zımnında
2-canib-i muhasebeden bi't-tanzim i'ta olunan müzayede pusulaları meclisce dahi
temhir kılınmış aldığından ol-suretle ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi
tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 20 Nisan Sene 93
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51
I-Zuhur iden çekirgenin itlafı yoluna sarf olunmak ve vakt-i zamanıyla yerine
konulmak üzere iki yüz bin kuruşun Mal Sandığından ta'vizen sarfına me'züniyyeti
2-havi mukaddemce şeref-varid olan telgrafnamenin ol-yolda virilen karar üzerine
canib-i muhasebeye havale olunmuş aldığından mucibince ifüy-ı muktezası zımnında
işbu
3-telgrafnamenin dahi canib-i mezbüra havalesi icab itler
Fi 27 Nisan Sene 93
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153
l-İhtiyacat-ı ahalinin def-i zımnında Magusa ve Tuzla anbarlarından Lefkoşaya nakl
olunan ve Karpaz ve Gemikonağı anbarlarından dahi celbi der-dest bulunan ·
2-ma'lumü'l-miktar

hıntadan ekmekçilere tedricen ve takrir olunan yirmi yedi buçuk

kuruş fiyata tevfikan füruhtuyla esmamnın ahzi ve istihsali ve muamelat-ı sairenirı
3-icrası diğer kararname mucibince meclis-i belediyeye havale olunmuş ise de
muamelat-ı vakı'anın meclis-i mezbüra cihetle ta'liki olmayub sarfı umür-u devlete
ait mevadden
4-bulunmuş aldığından zehayir-i mezküranm anbar emini marifetiyle ekmekçilere
tedricen tevzi' iddirilerek esrnan-ı hasılalarının dahi peşinen ahz ve istibkasıyla
hısebatının
5-ru'yet ve tesviyesi zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi ve bu yolda
meclis-i mezbüra da muamelat i'tôsı tezekkür kılındı
Fi 28 Nisan Sene 93
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**Doksan üç senesinden

itibaren karar kaydıdır.

878
1-Beher sene olduğu

misillü

Doksanüç

Senesi Martında

mevcud

olan ağnam ve

keçinin emsal ve sevabıkına tevfikan emaneten husn-i idaresi Maliye Nezaret-i
2-Celılesinden

Fi 5 Şubat Sene 92 tarihli şeref-varid olan telgrafnamede

emir ve iş'ar

buyrulmuş ve vakt-i ta'dad dahi tekarrüb itmiş aldığından icôb-ı
3-.. ... .. . . . . .. . ..

lede'l-müta'laa

cezirenin

havi oldığı altı kaymakamlığın

emir ve

ta' dad ve tahsilatının nihayet üç mah zarfında arkası alınmak üzere
4-beher

. . . . . . . . . . . . . . . . iktizasına

göre evvel ve sani ve salis itibariyle

birerden

üç

nefere kadar muktezi olan memurlar buraca ve kaymakamlıkların
5-derece-i

vüs'at ve cesametine

lüzum görünen

olunmakta ve Gime ve Tuzla Kaymakamlıkları

kolcular

dahi mahallerince

tayin

ta'dad ve tahsilatı yalnız kolcularla

ô-nazırla hasr-ı tahsis olunarak bununla iktifa idilmekte bulunmuş ise de her kaza
dahilinde kain ağnam ve keçinin miktarını ve beher sürünün
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7-bulundığı mahallerin semt ve mesafesi buraca mechül olduğu gibi kaç kol ta'dad
memuru çıkarılmak kifayet ideceği dahi ağnam
S-ta'Iimatınm altıncı maddesi icabınca mahalleri rnecalis-i idarelerine müfevvez
bulunduğundan yalnız nazırların buraca ve muharrer ve kol memurlarıyla
9-kolcuların dahi kazalarca tayinleri daha ziyade idarece mazbütiyet ve muhassenatı
mücib olacağı ve bu suret hükmü ta'Iimata dahi
l O-muvdfık bulunduğuna binaen bu gibi işlerde bi'l-istihdam tecôrüb-i mesbüka ile
mazhara i'timad olan Sadreddin Efendinin Girne ve Lütfü Efendinin Baf
l l-veya emirname-i esasi bu canibe gelmiş ve ağnam nezareti muamelatının hüsn-i
idareye iktidarı derece-i kifayeden bulunmuş olan Mustafa Ağanın
12-Tuzla ve Hasan Efendinin Magusa ve Fedai Efendinin Lirnason ve Ebrakli
Ağanın dahi Değirmenlik Kaymakamlıklarına tayiniyle şehri biner kuruştan
13-üç mah zarfında üç bin ve Gime ve Tuzla Kaymakamlıklarının

vüs'atsizliği

cihetle şimdiye kadar tayin olunan nazırlar refakatlerinde kokulardan
14-ma'de muharrerlerden bulundurulmayarak ta'dad maddesi dahi yalnız bunlara
hasr ve tahsis olunmakta bulunmuş ise de bu suret hükm-ü talimata
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15-muğayir oldlğlndan bunlara da üç mah zarfında ikişer bin beşer yüz kuruş maaş
tahsis ve her-vechi muharrer her yerin mevki'ı icabına
16-ve maslahatın ru'yet ve iktizasına göre kaç kol memuru çıkarılmak lazım gelir ise
münasib miktar maaşla nüzzar müma ileyhim
17-marifetleriyle mahalleri mecalis-i idarelerinde bi'l-irıtihab tayin ve istihdamlarıyla
ehliyet ve Iiyakatları mücerreb olan Teba-i Osmaniyeden olmasına
18-itina ve dikkat kılınması ve talimat-I mezkfıra ahkamına tevfik ve hareketle
varidat-I hazinenin telef ve zıya'ınden muhafaza ve vakayası
19-ve bu sebeple hilaf-ı nizam bir güne hal vuku'a getirilmesi esbabının tamamen
istikmali ve o makule muharrerlerle kolcuların mahallerince kefalet-i
20-kaviyyeye rabtıyla Martın ihtidası günü emir ve ta'dad çıkarılması ve ta'dad
hitam bulunca muharrerlerle kokulara yol virildikten
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21-ve ücretleri kat' olunduktan sonra tahsilat maddesi yalnız birinci memurlara hasr
ve tahsis kılınması ve nüzzar-ı muma ileyhimin kefaleti kaviyyeye rabtıyla sureti
22-hareketlerini mübeyyen talimat ve evrak-ı sairenin yedlerine i'tası mahalli
memuriyetlerine i'zdm olunması ve emr-i ta'dad ve tahsilatın arkası alındıktan
23-sonra

maaş-ı

merkümenin

ağnam

rusümi

hasılatından

tesviyesi

nizarn-ı

iktizôsından ise de memurin muma ileyhimin der-kar olan zarureti
24-halleri cihetiyle ol-vakte kadar tehir ve intizara vakitleri müsait olmayacağından
ileride mahsüben icra olunmak üzere makbuz-u sened ahziyle ale'J-hısôb
25-olarak birer miktar akçenin i'tası usül ve emsali icabından bulunduğundan
muhasebece ol suretle iktizası icra ve muamelatı lazimelerin
26-ıfü olunduktan sonra keyfiyetin derciyle kazalara muharrerat-ı

seri'a testiri

lüzumu tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 20 Şubat Sene 92
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l-Umür-u

Maliyeye

memur olacakların

evvel emirde taht-ı kefaletine rabt-ı

müsemma olan nizamiye iktizasından bulunduğuna mebni bu kere Magusa Kazasının
doksan üç
2-senesi ağnam memuru evveline memur tayin olunan Lefkoşalı Hasan Azmi Efendi
umür-u

memürasında

da husn-i hizmet ve sadakat eyleyeceğine

.

zimmetine
3-akçe geçirmeyeceği ve şayet zimmetine akçe geçirdiği halde zimmet-i miriyye-i
menbeiyyesinin tarafımızdan tesviye ve ifasına müteahhid ve kefil-i bi'l-mal
olduğumu natık işbu senedim i'ta
4-kılındı
Keflan

Fi 18 Şubat Sene 93

A'şardan Mustafa
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l-Kefil mumaileyh ashab-ı iktidar ve emlak:tan olduğu gibi kendisi dahi meclis celbi
ile lede's-sual iş bu senedde muharrer mührü kendisinin olduğunu beyan ve ifade
2-itmiş olduğunu beyan-ı tasdik kılındı
Fi 23 Şubat Sene 93

Müdür-i Tahrirat

Aza

Aza

Hirsofaki

Burgaki
Aza

Mehmed Arif

İzzet

Aza

Muhasebeci Evkaf
Es-seyyid Mehmed Arif

Muhasebeci

Baş Piskopos

Mustafa Fuat
Naib

Es-seyyid Mehmet Sufi

Mutasarrıf
Mehmed Kamil
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Müfti

l-Umür-u

Maliyeye memur buyrulacakların taht-ı kefaleti rabt-ı müessis olan

nizamiye iktizasından bulunduğuna binaen bu kere Baf Kaymakamlığının doksan üç
senesi ağnam
2-memurluğuna tayin buyrulan Lefkoşalı Lütfi Efendinin umür-u memürasında hüsn

i hizmet ve sadakat eyleyeceğine ve ahval-ı mezkürada zimmetine akçe
geçirmeyeceğineher nizam-ı hal ve
3- harekette bulunmayacağına ve şayet zimmetine akçe geçirdiği ve bir tarafa

kaptırdığı halde zuhur idecek zimmet-i mübeyyinesinin kamilen tesviye ve if'asına
müteahhid olduğu
4-müşe'er iş bu kefalet senedimbi't-tanzim takdim kılındı
Keflan

Fi 19 Şubat Sene 93

El-hac Ahmed
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I-Kefil müma ileyh ashab-ı iktidar ve emlaktan olduğu gibi kendisinin
celbi ile lede's-sual

dahi meclis

iş bu sened derüninde muharrer mührü kendisinin olduğunu

2-beyan ve ifade itmiş olduğu beyanen tasdik kılındı
Aza
Burgaki
Aza
Mehmet Arif

Aza

Muhasebeci

Müdür-Ü Tahrirat

Hirsofaki
Aza

Esseyyid Mehmet Arif

İzzet
Muhasebeci

Mustafa Fuat

Evkaf

Müfti

Piskopos

Mehmet Hari Semufersisi
Mutasarrıf

Naib
Es-seyyid Mehmet Sufi
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Ahmed

Kamil

l-Bais-i terkim-i sened oldurki
2-Umiir-u Maliyeye memur tayin olunacaklarm evvel emirde taht-ı kefalet rabt-ı
müessis olan nizami seniyye iktizasından olduğuna mebni bu kere Girne
Kazasının
3-doksan üç senesi ağnam memur evveline memur tayin olunan Lefkoşalı
Sadreddin Efendi umür-u memurasında da husn-i hizmet ve sadakat eyleyeceğine
4- ve rusüm-ü memuranın üç mahda ve tahsiline gayret ideceğine ve emval-i
miriyyelerden zimmetine akçe geçirmeyeceğine ve şayet zimmetine geçirdiği ve
rusüm-ü memuru
5-mezkiiraya üç mahda tahsil ideceği halinde nizamen terettüb idecek mesuliyyet
tarafıma ait ve raci olduğunu natık iş bu kefalet senedim bi't-tanzim
6-i'ta kılındı
Kefıl-i memalik

Fi 13 Şubat Sene 93
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I-Kefil muma ileyh ashab-ı iktidar ve . emlaktan olduğu gibi kendisinin dahi
meclis celbi ile lede's-sual iş bu sened derüninde muharrer mührü kendisinin
2-olduğunu beyan ve ifade itmiş olduğunu beyanen tasdik kılındı
Fi 23 Şubat Sene 93
Müdir-i Tahrirat
İzzet
muhasebeci

Muhasebeci evkaf

aza

Esseyyid Mehmed Arif Mehmed Arif

Mustafa Fuat
Naib

Müfti

Piskopos

aza

Es-seyyid Mehmed Sufi

MehmedHari
Mutasarrıf

Aza

Aza

Ahmed Kamil

Burgaki

Hirsofaki
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l-Umür-u Maliyeye müteallik hizmetlere memur olacakların emval-i miriyyeyi
çürütmeyerek ve zimmetlerine dahi geçirmeyerek sıdk ve istikamet üzere hizmet
eyleyeceklerine
2-kaviyy kefil irae eylemeleri nizamı ikizasından bulunduğuna ve bu kere Tuzla
Kazası ağnam memuriyetine tayin kılınan Mustafa Ağanın hizmeti mezkürada sıdk
3-ve

istikamet

ile

hizmet

iderek

emval-i

devletten

zimmetine

bir

akçe

geçirmeyeceğine ve huda negerde mal-ı miriyyeden bir şey geçirir ise zimmetine
geçirdiği mal-ı miriyyenin
4-bila tereddüd derhal tediye ve ifasına kefil-i bi'l-mal olduğumuzu müşa'er iş bu
senedimiz i'tii kılındı.
Fi 18 Şubat Sene 93

Kefilan Memur Muma İleyh
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I-Kefil muma ileyh ashab-ı iktidar ve emlaktan olduğu gibi kendisi dahi meclis
celbi ile ledes-sual iş bu sened derüninde muharrer imza kendisinin olduğu beyan
ve ifade
2-itmiş olduğu beyanen tasdik kılındı
Fi 23 Şubat Sene 93
Müdir-i Tahrirat
Mehmed Arab

Muhasebeci evkaf
Es-seyyid Mehmet Arif

Muhasebeci
MehmetHari

Piskopos

Es-seyyid Ahmet Kamil

aza

Mehmet Arif

Mustafa Fuat

Naib

Müfti

············· ············

Mutasarrıf

aza

aza
Burgaki
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Es-seyyid Mehmet Sufi
aza
Hirsofaki

**-Bais-i terkim sened ol-durki
l-Umür-u
nizamı

Maliyeye

tayin buyrulacakların

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

Kaymakamlığının
2-ta'dad-ı

iktizasından

evvel emirde

bulunduğuna

taht-ı

mebni

kefaleti

rabt-ı ve

bu kere Değirmenlik

doksan üç senesine mahsuben

mukarrer

olan ağnam memuru evvelkine

Ebraklı Karani umür-u

memurasında

ba-karar-ı

meclis tayin olunan

ifüy-ı husn-i hizmet ve ağnam-ı

rusümetten

zimmetine
3-akçe geçirmeyeceğine
zimmetin

mübeyyinesinin

olduğumuzun

ve mühr-ü
senedi

ğayri memur zimmetine
karnilen

tediye

ve

akçe geçirdiği

if'asına

mübeyyin iş bu senedim i'ta kılındı
Kefil-i bi'l-rnal

Fi 23 Şubat Sene 93

Sinaki Atnasi
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müteahhid

halde
kefil

I-Kefil muma ileyh ashab-ı iktidar ve emlaktan olduğu gibi kendisi dahi meclis
celbi ile ledes-sual iş bu sened derununda muharrer mührü kendisinin olduğu
beyan ve ifade
2-itmiş olduğunu beyanerı tasdik kılındı
Fi 23 Şubat Sene 93
Aza
Burgaki

Aza

Müdür-il Tahrirat

Hirsofaki

Aza
Mustafa Fuat

Arab

Muhasebeci Evkaf

Aza

Esseyyid Mehmed Arif

Mehmed Arif

Muhasebeci

. Piskopos

Mehmed Harl

Semufersisi

Naib
Es-seyyid Mehmet Sufi

Mutasarrıf
Mehmed Kamil
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Müfti

1--Umur-u Maliyeye memur olunacakların evvel emirde taht-ı kefalet rabt-ı
müessis olan nizami iktizasından bulunduğuna mebni bu kere Limason Kazasının
doksan üç senesi
2-ağnam memur evveline memur tayin olunan Lefkoşalı Fedai Efendi emr-i fevr
memurasında husn-i hizmet ve sadakat eyleyeceğine ve rusüm-ü memuranın üç
mahda ve tahsiline gayret ideceğine ve
3-ve emval-i miriyyeden zimmetine akçe geçirmeyeceğine ve şayet zimmetine
geçirdiği ve rusüm-ü mezkürayı üç mahda tahsil idemediği halde nizfunen
terettüb idilecek mesuliyyetin tarafıma
4-ait ve raci olduğunu natık iş bu kefalet senedim bit-tanzim i'ta kılındı'
Kefıl-i bi'l-mal

Fi 18 Şubat Sene 93

Esseyyid Mehmed Hamdi
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1-Kefil muma ileyh ashab-ı iktidar ve emlaktan olduğu gibi kendisinin dahi
meclis celbi ile lede's-sual nezir seneddeki mühür kendisinin olduğu beyan ve
ifade
2-itmiş olduğunu beyanen tasdik kılındı
Fi 23 Şubat Sene 93
Aza
Burgaki

Aza

Müdür-ü Tahrirat

Hirsofaki

Arab

Muhasebeci Evkaf

Es-seyyid Mehmed Arif Mehmed Arif
Piskopos

Muhasebeci

Aza
Mustafa Fuat

Semufersisi

Mehmed Harl

Mutasarrıf

Naib
Mehmed Sufi

Aza

Mehmed Kamil
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Müfti

·············

I-Müzayede tarikiyle olmayub perakende suretiyle mid ormanların liecli't-ticera
bi'l-ihrac tulü sekiz zira' ve umgu sekiz parmaktan ekall olan
2-her nev'i kereste ile ez-ğayri yol resmi hatab ve kömürün mukatta'a ile mürid
beynindeki bu'd mesafeye nisbeten yüzde hısebiyle rnürideki geçmiş nakdiyesinden
3-nizamname-i

mahsüsunun tayin ve tebyin eylediği derecate tevfikan orman

hakkının ahz ve istifası orman talimatı icabından bulunmuş ve nehr
4-ve bahr ve şimendüfer mesafeleri dahil olmayarak bu'd ve mesafe itibariyle beher
yüz kuruşluk kerestede bir saatinden beş saate kadar
5-yirmi beş ve beheri yüz kuruşluk hatab ve kömürden on iki ve beş saatten on saate
kadar yirmi sekiz ve onsaatten on beş
6-saate kadar on beş ve altı ve on beş saatten yirmi saate kadar on iki ve dört ve
yirmiden yukarıya on ve iki itibar
7-idileceği zirindeki cetvelin ta'rifat ve mündericatından anlaşılmış olduğuna ve
Lefkoşaya vürüd iden kereste ve sairenin
8-ihrac olunan orman mevakı'mden Fakupitre Karyesinin Karuni dimekle ma'ruf
olan mahal ve civarının on beş ve İspidya Karyesinin
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9-on iki ve Omorfo Nahiyesinin on saatten ibaret bulunduğu tahakkuk iddiğine
binaen ba'de-zin mevakı'ı mezkfıradan Iıecli't-ticôra
10-nakl olunacak kereste ve hatab ve kömürün gösterilen mesafe mucibince bi'l
hıseb orman hakkının orman nizamnamesinin beşinci
11-maddesinde muayyen olan miktarın ahz ve istifası zımnında öndelikle bir
memurin tayinine lüzum görünerek ashabı kifayetten
12-Kemal Efendi işbu doksan üç senesi şehri Nisanın on yedinci günü hi'f-intihab
tayin kılınmış olduğundan vürüd idecek olan o makule
13-hatab ve kereste ve kömürden nizamname-i mahsusuna tevfikan resm-i istifası
hususunun muma ileyhe tebliğ ve tefhimi ve icab iden mahallere
14- yapıştırılacak pulların kendisine zimmet kaydıyla hemen i'ta ve tezakir-i
mersülenin dahi teslim ve ifiisı maddesinin canib-i muhasebeye
15-havalesi ve şu kadarki gelen kereste vesairenin tesviye-i muamelatı zımnında her
kapıya bir öndelikli memur tayinine nizamen mesağ olmadığı
16- gibi olsa bile istihsal olacak öndelik dahi üç memura derece-i kifaye
olamayacağından gelecek yük ashabının yalnız
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17-Baf .Kapısının muridd ittihazıyla diğer kapılardan hiçbirisinden içeriye idhal
idilmemesinin nöbetçilere nihayet lazıme-i ifasının tutulacağı
18-yekpa şifle ba tezkire-i mahsusa iş'arı ve ormanlar servet-i mülkiyenin bir men'i
siyaki olup bunların her halde giriftar-I hal
19-ve harabi olmaktan muhafaza ve gayesi ve canibden ve menafi-i hazinenin
teminine muktezi ashabının istihsali daha vezaif-i mahsüsadan
20-bulunmuş olduğundan ha' de-zin nizamına tayin iddiği ve derecatinin haricine
tayini orman memurlarının kat'ı içlin ruhsat tezkiresi
21-olmadıkça ağaç kestirilmemesi ve kesenler olduğu halde haklarında nizamen
muayyen olan derecat-i cezaiyyenin icrası lazım geleceğine
22-dahi bi'l-cümle kaymakamlıklara ezbarı ve birer öndelik memurlarının dahi bu
asıl dairesinde tayini ve istihbari ma' cülesinin mahreciyle
23-muriddleri beyninde bulunan bu'd mesafelere tasrihiyle ziri idarelerinde bulunan
mahallere ilan olunması hususunun dahi derci
24-ve ilavesi tezekkür kılındı
Fi 21 Nisan Sene 93
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1- Se\anik vilayeti Ce\l\esi tertlbatıç.ün Karadenizli Hasan kapudan sefinesine
2-tahmılen ve memurine tesliman vilayet-i mezkuraya irsal kılman hmtanm
3-miktar kile ve baha'sı
baha'sı

kile hınta

fiyatı

4-137173

8069

17 Tuzla Kazasının emanet-i a'şar malından

5-126412

7437

17 Değirmenlik Kazasının emanet-i a'şar malından

263585

15505

1- vilayet-i rnüşôrıın ileyhaye tertlbôtıçün Abdal Hasan kapudan sefinesine tahmilen
vilayet-i
2-merkumeye gönderilen şeirirı miktar kile ve baha'sı
baha'sı
3-116100

kile seir
12900

fiyatı
9 Değirmenlik Kazasının emanet-i a'şar malından
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1- vilayet-i müşôrun ileyhaye tertibatıçün kezalik kapudan Pavlo Velanti sefinesine
tahmil en
2-memurine tesliman vilayet-i mezküraya gönderilen hıntanın miktar kile ve baha'sı
baha'sı
3-378000

kile hınta fiyat
21000
18 Magusa Kazasının doksan iki a'şar malndan

1- vilayet-i müşerun ileyhaye tertibatıçün kapudan Yorgi Foronyadi sefinesine
tahrnilen memurine
2- tesliman vilayet-i müşerun ileyhaye irsal olunan hıntanın miktar kile ve baha'sı
baha'sı
3-51000

kile hınta fiyat
3000
17
Magusa Kazasının doksan iki senesi emanet a'şar

malndan
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l-vilayet-i müşerun ileyhaye tertibatıçün Halil kapudan sefinesine tahmilen
2-ve memurine tesliman vilayet-i merkumeye irsal kılınmış olan
3-hıntanın miktar kile ve baha'sı
baha'sı
4-146790

kile hınta fiyat
8150
18 Magusa Kazasının doksan iki senesi emanet a'şar
malndan

845
5-15210
a'şdr mahsulünden

18

Değirmenlik Kazasının sene-i mezbüra emanet-i

7850

17

Kaza-i mezkürun sene-i merkume emanet-i a'şôr

6-157000
malından

Şeir
12900

Hın ta
56350
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Baha'sı
. 1127685

I-Kıbrıs

Ceziresinin

doksan iki senesi emaneten

olarak Selanik Vilayeti Celilesi tertibatıçün

idare olunan

irsali ba-telgrafhame-i

2-Nezaret Perıahi irade ve iş'ar buyrulan malümü'I-mikyôl

a'şar mahsulünden
aliyye-i

zehayire mahsuben balada

esamisi muharrer kapudanlar sefainine tahmilen vilayet-i müşarün ileyhe irsal kılınan
3-elli altı bin üç yüz elli kile hınta ve on iki bin. dokuz yüz kile

şei'rin raic-i

mahalliyelerini ve masanf-ı ameliyye ve sairesi mübeyyen başka başka tanzim
olunan
4-mazbatalarını nezaret-i müşarün ileyhaye takdim kılınmış isede mezkur zehayirin
mahsı'.ibünden icrasına ve muamelatının

ifa ve ikmaline

dair henüz irade-i

cevabiyyesi
5-şeref-vürı'.id itmediğine ve cezire-i

mezkı'.ira Cezair-i Bahr-i

Sefid Vilayeti

Celilesine ilhak buyrulduğu ve senenin nihayeti olup şubat cetvelinin
6- dahi derdest-i tanzim bulunduğu cihetle zehayir-i mezkı'.iranınınde'I-hısôb esmanı
olan ve balada müfredatı murakkem bulunan on bir yük
7-yirmi yedi bin altı yüz seksen beş kuruşun ibrazı ve masrafının icrası lazım
gelmekle ol-babda emr ve ferman hazret-i men-lehül emrindir
Muhasebe Kalemi

Fi 3 Mayıs Sene 93
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149
I-Dört nüsha olarak ihracı ol-babda olan ta'Iimat ile emimame-i sôrni icabından olan
tahrir-i nüfüs-u esasi defterleri içtin yani
2-gösterilen üç nefer ketebeye tahsisat i'tasından Maliye Nezaretine iş'ürı ve defatir-i
merkumenin ne vakte kadar ikmal olunacağından ve ketebenin
3-beherine kaç kuruş maaş i'tası lazım geleceğinin tasrih ve tevzihine mütevakkıf
olduğundan ba'dehü icabı icra olunmak üzere keyfiyetin süret-i kat'iyyede
4-tayiniyle zilen iş'ürı zımnında ifay-ı muktezasının nüfus kalemine havalesi iktiza
ider.
Fi 27 Nisan Sene 93
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169
**Nazmi Efendiye virilmiştir
l-Teb'a-i Osmaniyenin nüfusuna rnübaşiratla şimdiye kadar Lefkoşa ile Değirmenlik
ve Dağ Kaza ve Nevahisinin tahriri hıtam bulduğu gibi Kaza ve Nevahi
2-saire tahrir-i nüfusu dahi karib-ü derdest ikmali bulunduğundan bahisle buyuruyu
vürüd itmekte olan esas defterlerinin birer suretini ihrac itmek üzere
3-altı nefer ketebeye lüzum göründüğünden şimdilik şehri ikişer yüz ellişer kuruş
maaşla üç nefer ketebenin tayini iktiza-i halin icrası nüfus kitabeti
4-tarafından virilen müzekkirede beyan olunmuş ve defatir-i nüfus suretlerinin bi'l
ihrac birleşmesinden re'si kaza ile merkez livada alıkonulması
5-ve bir kıt'asının nüfüs-u umfımiyyeye ve nüsha-i rabianın dahi her bir kazanın
mensüb olduğu orduy-u hümayun merkezlerine irsal olunması hükm-ü talimat.
icabından
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6-bulunmuş oluğuna ve suver-i merkümenin on beş mah ve bunun içlin yirmi iki bin
beşyüz kuruş maaş ihtiyar ve i'tasına mütevakkıf olacağı icra olunan
7-muvazene ve mukayeseden anlaşılmış ve süret-i hal Maliye Nezareti Celilesine ba
mazbata arz ve iş'ar kılınmış olduğundan zuhür-u
8-iradeden tahsis olunan maaşları i'ta olunmak şartıyla şimdilik üç nefer ketebenin
tayiniyle kayıtları tesviye olunmak üzere ifiiy-ı muktezasının
9-canib-i muhasebeye havalesi iktiza ider.
Fi 7 Nisan Sene 93

146

753
1-Değirmenlik Kazasının doksan iki senesi hasılat-ı u'şriyyesinden olarak ğayr-i ez
nakl ve tenzil Lefkoşa anbarında kaldığı a'şar
2-müdiriyyetinden virilen iş bu takrirde beyan olunan on iki kile miktarı şeirin
füruhtu naklinden daha hayırlı olacağından hemen
3-şerait-i nizamiyesinin derciyle lazım gelen mezad kaimesinin tanzim iddirilmesi
zımnında ifily-ı muktezasının canibi muhasebeye havalesi
4-icab ider
Fi 16 Kanun-i Sani Sene 92
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153
l-İhtiyacat-ı ahalinin defi zımnında Magusa ve Tuzla anbarlarından Lefkoşaya nakl
olunan ve Karpaz ve Gemikonağı anbarlarından dahi celbi der-dest bulunan
2-ma'lumü'l-miktar hıntadan ekmekçilere tedricen ve takrir olunan yirmi yedi buçuk
kuruş fiyata tevfikan fü.ruhtuyla esmanının ahzi ve istihsali ve muamelat-ı
3-sairenin icrası diğer kararname mucibince meclis-i belediyeye havale olunmuş ise
de muarnelat-ı vakı'anın meclis-i mezbüra cihetle ta'Iiki olmayub sarfı umür-u
devlete
4-ait mevadden bulunmuş olduğundan zehayir-i mezküranın anbar emini marifetiyle
ekmekçilere tedricen tevzi' iddirilerek esman-ı hasılalarının
5-dahi peşinen alız ve istibkasıyla hısebstının ru'yet ve tesviyesi zımnında ifay-ı
muktezasının muhasebeye havalesi ve bu yolda meclis-i mezbüra da
6- ma'Iümat i'tası tezekkür kılındı
Fi 28 Nisan Sene 93
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6tt

6tl

115
I-Doksan

iki senesine

Omorfo Nahiyesinde
2-müzayedesinde

mahsuben

emaneten

idare olunan

otuz dokuz para bedel ile Foriya uhdesinde

dahi haddi itidalde ve muvafık surette bulunduğu

olduğundan

hazıra

üzerine

icra

idilen

tekarrur

eylediği ve

Ser-münadi Ahmet Ağa

iş bu mezad kaimesi zirine yazılan şerh mealinden

4-ber-vechi

Kazasıyla

takriben on dört bin yüz kıye ketenin icra olunan

bundan başka zammıyla talib-i uhra bulunmadığı
3-tarafından

Değirmenlik

ve fiyat-ı mezküre

icra olunan tahkikat ile

müvazerıe

ve

mukayeseden

anlaşılmış

zikrolunan ketenin hemen talibine teslim ve i'tası ve esman-ı hasılasının

5-dahi şira' niza' müzayedeye

tevfikan alız ve istifa'sı zımnında ifay-ı muktezasının

Değirmenlik

tahrirat-ı testiri ve bu yolda da a'şar müdiriyle

6-muhasebeye

Kaymakamlığına
de ma'Iümat

i'tası tezekkür kılındı

Fi 18 Nisan Sene 93
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189
1-Emaneten idare olunan Magusa Kazası hasılatı uşriyyesinin miktarıyla vuku'bulan
maaş ve rnasanfın derecatini mutezammın olan mazbatanın icray-ı tetkiki
2-a'şar

müd'iriyyeti tarafından

virilen

iş bu takrirde

gösterilmiş

ve defat-i

merkumenin icra olunan tedk'ikatında ücret-i nakliyyenin idhal idilmediği görülmüş
ise de
3-ücürat-ı merkumenin i'ane-i cihadiye içün mukaddemce ehli tarafından Hazine-i
Celtliyyeye terk ve teberru' idildiği mahallinden mevrüd mazbatadan anlaşılmış
4-olduğundan gerek bunun ve gerek bundan böyle vuku'bulacak masarıfat-ı a'şar
defterinin nizamı dairesinde ilave virilen zımnında ifay-ı
5-muktezasının muhasebeye havalesi ıcab ider
Fi 16 Mayıs Sene 93
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1-Doksan iki senesi a'şarından olarak Karpazda mevcüd ve müdahhar bulunan

hıntanın thtlyacst-ı mahalliyeye sarfı Maliye Nezaret-i Celilesinden şeref-varid olan
iş bu telgrafnamede
2-beyan ve iş'ar olunmuş ve mezkur hınta celb ve sarf olunmakta bulunmuş
olduğundanmuktezasınınifası zımnında muhasebeyehavalesi icab ider
Fi 18 Mayıs Sene93
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'

Numara/181
1-Bakla ve basılın ve buna mümasil mahsulatın sebt-i tahriri zımnında mukaddemce
tayin olunan memurlar tarafından bi'l-i'ta Baf ve Tuzla Kaymakamlığından irsal ve
isra olunan
2-defterlerinin

tedkikat-ı

lazimesi

icra olundukta

muvafık

olduğu

görülmüş

olduğundan mahallerinde alıkonulan nüshalarında a'şar memurlarına i't:asıyla miktarı
3-gösterilen

hasılatın ashab-ı yedine

i't:a olunacak koçanlarda

zimmet kaydı

olunmasıyla beraber ona on para kaldırılacak barınanlardan tahsil ve istifa' olunarak
anbarlara
4-idhar iddirilmesi ve bedelen istihsal-i a'şar olunması lazım gelen mahsulatın dahi
talimatına

tevfikan

mahalleri

meclis

idarelerinden

bakaya

namıyla

bir

şey

bıraktırılmaması zımnında kazay-ı
5-mezkur kaymakamlıklarına tahrirat-ı cevabiyye testiri ve defatir-i mezkfıranın hıfzı

içün muhasebeye i't:ası tezekkür kılındı
Fi 18 Mayıs Sene 93
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*28 Mayıs Sene 93 tarihinde Nazmi Efendiye virilmiştir
I-Doksan iki senesi a'şôr malından terkümi ve varid şüde bulunan ma'lümü'l-miktar
mahlüc pamuğun gerek buraca ve gerek mahalli kaymakamlığıyla Tuzla İskelesinde
2-icra olunan müzayedesinde on bir kuruş bedel ile Hacı Yorgi uhdesinde tekarrur
iderek zammıyla talib-i uhra olmadığı olunan muhabere üzerine
3-alınan havale namelerden ve ol-babda olan mezad kaimesi zirine Serrrıünadi
Ahmet Ağa tarafından yazılan şerh mealinden ve diğer talihlerinin keyfiyet
4-eylediği ber-minval-i muharrer Magusa ve Tuzla Kaymakamlıklarıyla cereyan iden
muhabere cevabında gösterilmiş olduğuna ve fiyat-ı mukarrere-i mezküre
5-derece-i i'tidalde olduğu icra olunan muvazene ve mukayeseden anlaşıldığına
binaen mezkur pamuğun bedel-i mukarreriyle hemen talibi Yorgiye
6-teslim ve i'ta ve esman-ı vakıasının şerait-i müzayedeye tevfikan ahz ve istifa'sı
zımnında ifay-ı muktezasının Magusa Kaymakamlığına serian
7-iş'ıirı ve bu yolda muhasebeyede ma'Iümat i'tası tezekkür kılındı
Fi 11 Mayıs Sene 93
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2-GemiKonağı

3-Magusaya

Cevdet Efendi ve

Ali Efendi ve

Malyalı Ahmet Efendi

Kostanti Felaminu

Kostanti Nikolanidi

l-Girneye

Loizu Hrisrofyadi

4-Bafa
Osman Efendi ve Mavi Ali Efendi ve
NikolaciSandık Emini Veledi Haralambu

5-Hirsofuya
Cabbar Efendi
İlyasidi

6-Boriya
Baflı Terzizade Osman Efendi
ve Nikolaci Paskalyidi

7-Limasona
Duhancı İsmail Efendi
HacıMikaili Burkicu
*Yerine Raif Efendi tayin
olunmuştur

8-Tuzlaya
Budamyalızade Safvet Efendi
Kipru Povanidi
*Yerine Laptalı Kamil Efendi tayin kılınmıştır
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9-Değinnenlik içlin Tuzlaya
Duhancı Nazım Efendi
Pamondo Yorki

11-Karpaza

10-Magusa içlin Tuzlaya

Ali Efendi

Rıza Efendi
Corcu İskeleleri

Monro Eksinofu İlyasidi

12-Lefkoşaya
Hacı Hasan Efendi
Andoni Hacı Hristofaki

183
*29 Mayıs Sene 93 tarihinde Nazmi Efendiye virilmiştir
1-İş bu doksan üç senesi maliyesine mahsuben bi'l-umfun variddt-ı u'şriyyenin
emaneten idaresi mukarrer olmasıyla mukaddemce her bir kazaya birer memur ve
ref'akatlerine
2-birer ve ikişer katib ve üç beş karyeye birer mua'şşer ve kaza ve nevahiye ıcabına
göre birden üçer nefere kadar müfettiş ve lüzüm-u miktarda
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3-kolcu tayini ve bunların süret-i hareketleri
mahallen kaymakamlıklara
4-mahallerden

tebyin olunur icôb-r icra ve keyfiyetin

iş'ar ve ebna kılınmış idi bazı

varid olan muharreratta

hasılat-ı

merkumenin

kabz ve idharı içtin

anbar eminlerine dahi tayin ve irsalleri lüzum gösterilmiş
5-ve cezire-i arôziyyenin

kuvve-i

enbaniyesi

icabınca

iddiği cihetle ahalinin döküb hazırlayacakları
6-meselenin

te'hir

idilmesi

harmanların

Hüda-rıegerde

bir

takım

hasılat-ı

vakı'a tezce idrak

kaldırılması
rnesaibe

tesadüfle

gerek

ashabının ve gerek hazine-i celilenin azrarı gibi mahazirin
7-vuku'u netice vireceği cihetle tecviz olunamayacağına
ve idharı zımnında

Girne ve Gemikonağı

ve Magusa

ve hasılat-ı u'şriyyenin vaz'
ve Boriya

ve Limason

ve

Moliya
8-ve Poli ve Tuzla ve Kumyalık
Magusa ile Değirmenlik

ve Lefkoşa

mahalleri

anbar mevôkı'r

ittihaz ve

Kazası hasılat-ı u'şriyyelerinin idharı içtin

9-Tuzlaya iki anbar daha ilave idilmesi ve mevakı'ı mezküra anbarlarına
emininin tayiniyle iktifa olunması ve refakatlerinde

birer anbar

birerde katib bulundurulması

l O-lazım gelir ise bir anbar emini hasılat-ı u'şriyyeye vakti zamanıyla kabz ve idhara
dece-i kifayede olamayacağı

gibi bir rekabet dahi hasıl olamayacağından
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l l-balay-ı kararnamede esamisi muharrer olduğu üzere İslam ve Hristiyandan ve
ashab-ı 'ıffet-i istikametten ikişer anbar emini tayin kılındığına binaen
12-kefalet-i kaviyyeye rabtıyla hemen icab iden mahallere sevk ve i'zamı ve
mu'aşşir yedlerinde bulunan kileler ile anbarlarda isti'mal olunan kileler
13-yekdiğerlerine mutabık olmamasından dolayı anbarlara konulan zehayir hirı-i
füruhtunda veya bir mahalden diğer mahalle nakl ve isalinde ziyade ve noksan zuhur
14-iderek bundan dolayı su-i isti'rnalat vuku'a

gelmekte bulunduğuna

binaen

anbarlara konulmayacak bi'l-cümle zehiiyirin kabz ve naklinde
15-hasılat vuku'una mahal kalmamak üzere cümlesi bir ibareden olarak lüzumu
kadar kile şeir ve i'mal iddirilmiş olduğundan zehayirin hin-i kabzında
16-harman mahallerine mu'aşşirlerin tekmil iddiği vechile anbar memurları silme
olarak ölçüb alacağı cihetle füruht veya naklinde noksanı
17-zuhfır ider ise ol-halde anbar memurlarından tazmini buluna gidileceğinden
hasılat-ımerkumenin hin-i mekininde usul-il muharrere dairesinde
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18-hareket

iddirilınesi

anbar kapıları ale's-sabah

vürüd idecek hasılat-ı u'şriyyenin
19-muktezasıyla
mültezimeden
20-mahsusanın

ahalinin

ertesi

açılub ğurubda kapanacağı

misillü

dahi günü gününde tesviyesi
güne

kadar

arada

beklettirilmemesi

mevaddı

olup şayet bu babda iltizam-ı gaflet ve vezaif-i
tamamen

icrasına adem-i dikkat ile zikrolunan

anbar kapıları vakt-i

muayyeni mezkı1rada açılub kapanmadığı

ahali-i merkumenin

21-işleri günü gününe ikmal idilmeyerek

tül-i müddet beklettirildiği

muahhiran

icra

olunacak tahkikat ile meydana çıktığı halde çünkü ahali-i merkume orada bulunduğu
22-müddet zarfında kar-u kesbinden mahrum idilmiş dimek olarak bu süret-i tesri' ve
teshil muamelatı hususütınce arzolunan usul menafi' olub kat'an
23-ve katıbeten

tecviz

olunamayacağı

cihetle eyyam-ı

ta'tiliyyeleri

kendilerinden

tazmin olunduktan başka kanunla muayyen olan derecat-t cezaiyye ile dahi mazhar-ı
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24-mücazat idileceğinden buralarının şimdiden kendilerine husn-i tefhim ve tebliğle
beraber muamelat-ı vakıanın yoluyla sırasıyla cereyanına bi-gayet i'tina olunması
25-ve hasılat-ı merkumenin miktarı kabza ma'Iüm olmadığı içün anbar eminlerinin
tutacakları defterlerin biri Türki diğeri Rumi olacağı cihetle her akşam üzeri
26-yani ta'tili muamelatın birbirleriyle tedkik ve mukabele iderek bir gün sehven ve
hataları olmadığı halde Rumca tanzim olunan defterin Türki ve kezalik
I

27-Türkçe yazılan defterin dahi Rumi anbar emini tarafından zimmeti temhir ve
tasdik iddirilmesi ve ümenayı muma ileyhim taraflarından haftada bir kere anbar
28-mevcudunun defterinden bi'J-ihrac icmalen mensüb olduğu kaza a'şar memuruna
ha-jurnal i'tası muamelat olunması ve bir gün hıtam-ı ta'şirinin
29-hasılat-ı vakı'adan ne miktar gelüb anbara idhal olunması ve ne kadar bakaya
kalmış ise ol-mahallin muaşşiri tarafından tutulan el defteriyle
30-yevmiye defterinin tedkik ve tasdik iderek der-anbar olanla henüz vürüd
itmeyerek baka.yada kalan hasılatın ümenay-i muma ileyhime tasdik
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31-iddirilmesi usul ve ittihaz olunmuş olduğundan ol-vechile bakay-ı muktezay-ı hal
mübadiratla hilaf-ı hal ve hareket vuku'una meydan virilmemesi ve zehayir-i
32-merkumenin anbara hin-i vürüdunda cinsleri yekdiğerine karışmamak üzere ayru
ve ayru mahallere konulmasıyla beraber toz ve toprak ve yağmur rutubet gibi
çürüyecek
33-şeylerden masüniyyeti meselesinin tamamen istikmali ve ahali-i kur'a hasılat-ı
uşriyyelerini anbarlara nakl ve teslim eylediği yedlerinde bulunan matbu'

'ilm ve

haberlerin
34-ümenay-ı muma ileyhim taraflarından

zahrlarına temhir iddirilmesi

anbar

eminlerine ale's-seviye şehri dörder yüz ellişer kuruş maaş tahsis kılınmış
35-olduğundan maaşat-ı merkumenin işe mübaşiretleri tarihinden bi'l-i'tibar hıtam-ı
maslahata kadar mah bi mah ba serıedat-ı makbuza mahalleri mal
36-sandıklarından masraf kaydıyla tesviye ve l'tasıyla ta'şire ait kaffe-i masarıfın
a'şar tahsilatından mahsüb ve tenzil ve her ayın maaş ve masrafı
37-ol ayın a'şar tahsilatından tesviye kılınarak mah bi mah tanzim olunacak a'şür
icmaline masraf kaydıyla terkim olunması ve hasılat-ı merkumenin
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38-tekmili içün kileci tayin ve istihdamı

muktezi idüğünden

her anbarda bulunacak

Müslim ve gayr-i Müslim iki anbar emini refakatine birer kileci hi'{-intihab
39- mahalleri meclis idarelerince

ashab-ı 'ıffet ve iktidardan olanların ta'yin ve şehri

yüzer kuruştan nihayet'ün-nihaye

yüzellişer kuruş maaş

40-tahsisiyle kezalik emval-i mahalliyeden
yolda müracaatı vukü'unda

tesviyesi ve ümenay-ı muma ileyhimin bu

bi'l-ahir hemen tesviye noksan-ı u'şriyyenin

41-tehirden muhafaza ve vakayası ve üzüm ve incir ve elma ve buna mümasil kaffe-i
mahsulün müfettiş ve mu'aşşirler
42-böyle ücretle birer

hazır olduğu halde
ta'yin olunarak o makule mahsulatın

usul ve

emsaline tevfikan tahmin ve sebt-i defter iddirilmesi zımnında ifay-ı
43-

muktezasının

ta'rnimen

kaymakamlıklara

tavsiye

ve

iş'ürı ve bu yolda

muhasebeye de ma'lümst virilmesi lüzumuna müttefekan karar virildi.
Fi 14 Mayıs Sene 93
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Numara/238
I-Esbak Sandık Emini Marko Andoninin zuhur iden zimmetinden dolayı küfeladan
Burgakinin hacz olunan eşyası gazino derununda ne kadar müddet
2-kalmış olduğunun bilinmesi lüzum göründüğünden eşyay-ı mezküranın bidayet-i
haczinden şimdiki bulunduğu hafaneye nakline kadar aradan geçmiş müddetin
3-beyan ve i'Iamı zımnında ifay-ı muktezasının ol-emirde muhasebeye havalesi
lüzüm-u tezekkür kılındı
Fi 3 Haziran Sene 93

1-Lefkoşaya vürüd idecek hatab ve kömür ve keresteden nizamına tevfikan istihsal-i
resm eylemek üzere öndelikli memur tayin
2-olunan Kemal Efendinin vukü'u istifa'sına

mebni yerine ashab-ı iktidardan

Mustafa Efendi ta'yin olunarak kefaleti icra kılınmış olmağla muhasebece
3-kaydının tesviyesi lazım gelir
Fi 3 Haziran Sene 93
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252
*Me'a telgraf karar toprasında mahfuzdur
1-Doksan iki senesi hasılat-I u'şriyyesinden Karpaz Nahiyesi Anbarında mudahhar
olup Tuzlaya naklolunan ve fabrika vasıtasıyla
2-tefrik idilen yediyüz kile miktarı çürük hıntanın beher kilesi yirmi bir kuruş bedel
ile talibi
3-uhdesinde tekarrur eylediği Tuzladan alınan iş bu telgrafrn1mede beyan ve iş'ar
· olunmuş ve gönderilen numunesi
4-lede'l-muayene

hakikaten çürüdüğü ve bunun bir müddet daha tevfiki halinde

bütününün çürüyüp telef olacağı görülmüş
5-ve bedel-i mukarreriyle i'tası hazinece de haberli olacağı anlaşılmış olduğundan bir
kere daha müzayedesinin i'tasıyla daha
ô-ziyade bedel ile iştiraya talib-i uhra zuhur itmediği takdirde hemen icabının icra ve
talibine teslimiyle esmanının şerait-i
7-müzayedeye tevfikan istihsal ve istifa'ası

zımnında Tuzla Kaymakamlığına

tahrirat-I cevabiyye testiri lazım gelir ve bu yolda muhasebeye havalesi lazım gelir
Fi 4 Haziran Sene 93
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248
*Nazmi Efendiye virilmiştir
I-Mevcud olan şeirden bin yedi yüz elli kile Tuzlaya irsal olunarak yüz kile şeir
kaldığı ve doksan üç senesi mahsülatına karıştırılmasında
2-beis olamayacağı ifadesine dair Magusadan mevrüd iş bu tahriratta beyan ve iş'ar
olunmuştur mezkur şeirin tevfikıyle
3-hasılat-ı vakıaya karıştırılmasında

bir mecbüriyyet

görülmediğine

ve ileride

çürüyüb telef olması dahi ümmetin delaletiyle ma'Iüm ve münbit
4-olarak elden çıkarılması her halde hayırlı olacağına binaen mevcud olan miktarın
bi'l-müzdyede tekarruridecek bedeliyle talibine füruht olunarak
5-esmanının peşinen ahz ve istifa'sı netice-i keyfıyyetin ha mazbata bildirilmesi
zımnında mahalline tahrirat-ı cevabiyye testiri ve virilen zehira hısôbatının tedkiki
6-maddesinin dahi muhasebe-i livaya havalesi tezekkür kılındı
Fi 8 Haziran Sene 93
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218
*Nazmi Efendiye virilmiştir
1-Geçen doksan iki senesi hasılat-I u'şriyyesinden olup Karpaz anbarında mudahhar
bulunan hıntayı sevk eylemek üzere
2-memur ta'yin olunan Ali Ağanın ücret-i mukarreresi olan yevmi yirmi kuruşun ne
surette tesviye olunacağını meclise bildiren
3-mevrfıd iş bu müzekkirede beyan ve isti'zan olunmuştur memur muma ileyh
ücretinin beheri kili yirmi yedi buçuk kuruş sarf ve füruht
4-olunan hınta esmanmdan tesviye karar-ı vaki' icabından olduğundan hınta-ı
mezkürun sevkinde bulunduğu müddet-i tarikinin
5-yevmiyesinin bi'l-hısôb yekün-ü umümiyyesi her neye baliğ olur ise ol-suretle ba
sened-i makbuza i'tası zımnında ifay-ı muktezasının
ô-canib-i muhasebeye havalesi ve bu yolda belediyeyede ma'Iümat i'tası tezekkür
kılındı
Fi 27 Mayıs Sene 93

Meclis-i İdôre-i Cezire-i Kıbrıs
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274
**Nazmi Efendiye virilmiştir
I-Baf Kaymakamlığından
mevküfesine

varid olan iş bu mazbatada

Hirsofu

Nahiyesi

hasılat-ı

iş'ün beyan

ve iş'ar

nezaret itmek üzere şehri beş yüz kuruşla

2-Ali Ağa müfettiş-i

sani ta'yin olduktan

bahisle

icabının

olunmak vakıan hasılat-ı mevküfe
3-muamelat

ve nezaretin

dahi müfettiş

Hacı Abdullah

Efendiye

hasr ve tahsisi

halinde oraca müşkilat ve saübata tesadüf
4-olunacağı

der-kar

olup icraat-i

olduğundan işe mübaşiratı

külliye

yolunda

ve rrıevaki-i

surette

bulunmuş

tarihinden i'tibaren

5-tahsis olunan beş yüz kuruş maaşın

emval-i

mahalliyeden

tesviye

ve i'tası ve

hasılat-I merkume hısôbatına hiçbir şey karıştırılmayarak
6-defterlerinin
memurlarla
7-ba'de

başkaca

tanzim

iddirilmesi

ve

bununla

beraber

ta'yin

olunan

idare-i maslahat iddirilerek

ma masraf

ifa'ına

meydan

virilmemesi

cevabiyye testiri ve mersül senedin liecli'l-hıfz
Fi 19 Haziran Sene 93

zımnında

muhasebeye

mahalline

havalesi lazım gelir

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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tahrirat-ı

286

* Nazmi Efendiye virilmiştir
1-Lefke Nahiyesine tabi Ayatoğru Karyesi limanına vürüd iden sefine derununda
bulunub kapudanı marifetiyle karye-i merkume ahalisinden Müsevvereye
2-bi'l-füruht hanesinde bulunan yirmi bir kıye yüz dirhem barutdan dolayı barut
nizamname-i cedidenin on beşinci bendine tevfikan
3-cezayi nakdiye olmak üzere bin altmış iki buçuk kuruş merkum Müsevvereden ve
İsmail bin Hacının oğlu ile Hüseyinin
4-hanelerinde dahi tutulan dört kıye üç yüz dirhem barutun cezayi nakdiyesi olmak
lazım gelen iki yüz otuz yedi buçuk kuruşun
5-cem'an bin üç yüz kuruşun mukaddimen virilen karar üzerine merkumandan tahsil
idilmiş olduğundan meblağ-ı mezbürun
6-Mal Sandığına bi't-teslim muamele-i lazimesinin icrası zımnında muhasebeye
havalesi ıcab ider.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 23 Haziran Sene 93
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230
*Nazmi Efendiye virilmiştir
I-Tahrir-i

nüfüs-u umümiyye

Celil-i Ser-askeriyeden

hakkında

şeref'varid

sebk iden arz ve isti'zan üzerine Makam-ı

olan iş bu tahrirat-ı aliyyede

2-cezirenin havi olduğu her bir kaza ve nahiyelerin başka başka memurlar

marifetiyle

tahrir iddirilmesi ve henüz tahririne bed'a
3-olunmamış

kaza ve nahiyeler bulunduğu

halde der-dest-i tahrir bulunanların

arkası

alınıncaya kadar onların dahi te'hir iddirilmeyerek
4-bir an evvel memurlar ta'yiniyle sür'ati tahrir ve ikmaline i'tina ve dikkat olunması
lazım geleceği irade ve iş'ar buyrulmuş ve eğer ki nüfüs-u
5-merkumenin

tahriri içlin me'a nevahi

asker-i şahane zabıtanından

mukaddemce

kaymakamlıklar
birer memur

169

birer kaza i'tibar olarak

6-gönderilmiş. isede muamelat-ı tahririyye henüz bununla ikmal olunamadığı gibi
gerek memurinin ve gerek ketebenin dahi bir mah kadar
7-ta'til-i hizmet eyledikleri haber alınmış olduğundan der-dest-i tahrir bulunanların
arkası alınıncaya kadar te'hir idilmeyerek
8-hemen ikmali ve henüz tahririne mübaşirat olunmamış olan mahallerde zabıtanın
kalması cihetiyle başka başka memur irsali kabil olamayacağından
9-bunların dahi ikmal-i muôrnelütıda tahrir iddirilmek üzere memurin muma ileyh
havalesiyle şimdiye değin ne kadar müddet ta'til
10-olunmuş ise de ba'dehü icabına bakılmak üzere ha-mazbata bildirilmesi ve
memurin muma ve keteb-i muma ileyhimanın terakim idenlerle
l l-ba'de ma işleyecek olan maaşlarının emval-i mahalliyeden tesviye ve i'ta ve
masraf cetvellerine idhali ve imlası hususunun

170

1
12-Magusa ve Değirmenlik ve Limason Kaymakamlıklarına tavsiye ve iş'ürı ve
umür-u tahririyyenin şimdiye kadar böyle bir hal müteenniyanede
13-cereyan itmiş mücerred memurların

adem-i

dikkatten ve belki imtidad-ı

memuriyyetlerinden müstefid olmak maksadından olub bu ise tahririn sür'at-i
14-ikmali emrinde mukaddem ve muahhar şaref-varid olan o emri aliyye ahkamına
ve sıfat-ı memüriyyete bi'l-külliye muğayir olarak
15-tecviz olunamayacağından ba'de zin husn-i niyet ve muamelatı fevkal-ade ikdam
ve ihtimam eylemelerinin memurin muma ileyhim ekiden
16-ve şediden iş'ar tenbihi zımnında Topçu Binbaşılığına tahrirat-ı mahsus testiri ve
her bir kaza ve nevahiyerıin başka başka memurlarla
17-tahrir iddirilmesi lazım geleceğine dair gelen iş bu tahriratta bi'l-bahs bu yolda
virilecek maaş.it bu derece muharrer-i tahsisat
18-dairesinde tesviye idileceğinin dahi Maliye Nezaret-i Celilesine ha-telgraf ezban
ve bu yolda muhasebeye ma'lfunat i'tası tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 31 Mayıs Sene 93
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**Nazmi Efendiye virilmiştir
l-Güzeran iden şehr-i Haziran maaşını istifa' idemeğinden bahisle bazı ifade ve
istid'üyı havi askeri zabtiye efradından Hasan tarafından
2-virilen arz-u hal üzerine tabur ağalığından yazılan der-kenar feraş ve mütalaa
olundu tarafeynin ifadat ve ihbaratı yekdiğerine
3-mübayin olub bunun hakayık ve mahiyeti buraca mechül olduğuna ve askeri
zabtiyyenin tesviye-i maaşatı esnada muhasebe kaleminde
4-dahi bir iki ilden beru bir efendi bulundurulmakta bulunduğuna binaen merkum
Hasarım şimdiye kadar aldığı maaşlar içün sergi defterine
5-ne suretle mühür basmıştır ve iddi'ü eylediği maaşını kendisi bi'z-zat gelüb
tamamen istifa' itmiştir buralarının ol-emirde
6-muhasebe kaleminden istifa'sı lazım gelir.
Fi 13 Temmuz Sene 93

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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403
**Nazmi Efendiye virilmiştir
I-Ormanlardan çam kabuklarının ihracı görünen mazarrat üzerine mukaddemce taht
ı memniiiyyete alınarak her tarafa i'Ian hilaf-ı hareket idenlerin
2-gönderecekleri kabuklar zabt ve müsadere olunacağı ilave ve beyan kılınmış idi
şimdiye kadar yetmiş küsür yük kabuğun zabt
3-olunduğu orman müfettişliğinden beyan olunmasına nazaran icray-ı müzayedesiyle
zuhur idecek talihlerine füruht olunmak üzere lazım gelen
4-mezad pusulasının tanzim ve şerait-i lazime ve nizamiyenin derci ve terkimiyle
Ser-Münadi Ahmet Ağaya i'tası zımnında muhasebeye havalesi lazım gelir.
Fi 30 Temmuz Sene 93
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421
I-Kıbrıs A'şar Müdiriyyetine üç bin beş yüz kuruş maaşla Şevki Efendinin ta'yini
hakkında sebk iden iş'üra cevaben Maliye Nezareti
2- Celilesinden şeref-varid olan iş bu tahrirat-ı aliyyeden maaş-ı mezkur a'şar
müdirlerine tahsis olunan miktardan ziyade
3-olduğundan beş yüz kuruşunun tenzili ve mersfıl müfettişin ta'Ilmatına tevfikan
muamele olunarak tesviye-i muktezası irade ve iş'ar
4-buyurulmuş ve keyfıyyet mülhak kazalara iş'ar ve ta'Iimat-ı mezküra suretleri dahi
irsal ve tisyar olunduğu gibi Magusa a'şar idaresinin
5-teftiş ve tahkiki zımnında Meclis İdare Azasından Hristofaki Efendi dahi memur
gönderilmiş olduğundan tahsis olunan maaşından
6-beş yüz kuruşunun tenzil ve kaydının ol-suretle tashih ve icrası zımnında
muhasebye havalesi tezekkür kılındı.
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 4 Ağustos sene 93
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438
1-Hasılat-ı 'uşriyyenin muarrıelat-ı kalemiyye ve kuyiidiyyesinin icrası zımnında
evvel ve sani ve salis itibariyle üç nefer katibin lüzüm-u ta'yini
2-a'şar müdirinden mevrüd iş bu takrirde gösterilmiş ve husüsat-ı 'uşriyyenin vakit
ve zamanıyla tesviyesi mevad-dı mültezimeden
3-bulunmuş olduğundan iş bu doksan üç senesi Ağustos on beşinden itibaren şehri
dokuz yüz kuruş maaşla katib-i evveline ashab-ı
4-kifayetten Ali Efendinin ve şehri iki yüz elli kuruşlada şehri mezbür ibtidasından
itibaren üçüncü kitabete dahi Tahir Beyin ta'yini
5-tensib ve tasvib olunarak icab-ı icra kılınmış olmağın kayıtlarının ol-suretle icra ve
maaş-ı mabsaselannın nizamen
6-muayyen olan zamana kadar

ha

senedat-ı makbuza varidat-ı 'uşriyyeden i'tası ve

ikinci küttab içün şimdilik adam ta'yinine
7-lüzum olmadığından iktizası halinde icabına bakılmak üzere ketebe-i muma
ileyhima marifetiyle husüsat-ı vakıanın ru'yet ve tesviye
8-iddirilmesi zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye ve a' şar müdiriyyetine
havalesi tezekkür kılındı.
Fi 6 Ağustos Sene 93

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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421
I-Kıbrıs A'şar Müdiriyyetirıe üç bin beş yüz kuruş maaşla Şevki Efendinin ta'yini
hakkında sebk iden iş'üra cevaben Maliye Nezareti Celilesinden
2-şeref-varid olan iş bu tahrirüt-ı aliyyeden maaş-ı mezkur a'şar müdirlerine tahsis
olunan miktardan ziyade olduğundan beş yüz kuruşunun
3-tenzili ve mersül müfettişin ta'Ilmatına

tevfikan muamele olunarak tesviye-i

muktezası irade ve iş'ar buyurulmuş ve keyfiyet mülhak kazalarda
4-iş'ar ve ta'Iimat-ı mezküre suretleri dahi irsal ve tisyar olunduğu gibi Magusa a'şar
idaresinin teftiş ve tahkiki zımnında
5-meclis idare azasından Hristofaki Efendi dahi memur gönderilmiş olduğundan
tahsis olunan maaşından beş yüz kuruşunun
6-tenzil ve kaydının ol-suretle tashih ve icrası zımnında muhasebeye havalesi
tezekkür kılındı.
Fi 4 Ağustos sene 93

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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556

-

I-Tahrir nüfusu muamelatının

kayıt ve tahriri zımnında beheri yetmiş beşer tabaktan

olarak elli kıt' a esas defterleriyle

beşer tabaktan olmak üzere

2-on yedi kıt'a icmal defütiriyyenin
bu müzekkirede

lüzüm-u i'rnali nüfus mukayyidliğinden

virilen iş

beyan olunmuş ve defatir-i merkumenin

3-icra olunan münakısasında

esas defterinin beher cildini elli dört ve icmal defterinin

dahi kezalik beher cildi onaltı kuruş
4-bedelat

ile Mücellid Hıfzı Efendi uhdesinde

esmanının peşinen ve esas defterlerinin
5-vechile
merkumenin

i'tası

şerait-i

mukavele

tekarrur itmiş ve icmal defterlerinin

dahi tasfiye
icabından

bulunmuş

olduğundan

mebaliğ-i

bi'l-hısüb mal sand~ğından ha sened-i makbuza

ô-mürna ileyh tarafına i'tası zımnında

ifüy-ı muktezasının

muhasebeye

havalesi

büyük nüfus kitabetine de malumat virilmesi tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 5 Teşrin-i Sani Sene 93
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ve

599
1-Magusa ve Değirmenlik kazalarının ekserisi ve Gime ve Tuzla Kazalarının bazı
karyeleri hınta mahsulatıncabu sene geril kalarak derece-i
2~matlubedenkurben neşv ü nema olmasından naşi nasi dest olup muhtac-ı iane ve
imdad olan taife-i zaria virilmek üzere sebk
3- iden arz ve iş'ar mucibince cezirenin sal-i hal emanet a'şarından otuz üç bin kile
hıntanın tohumluk olarak i'tasına istihsal-ı müseade
4-olunmağla süret-i tesviyesive muamelat-ı saireye dair kaleme alınan ta'limattır.
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4-Birinci madde mevsim-i ziraat günden güne merv itmekte olduğu cihetle usul-ü
tevriyatının ber- sür'at-i mümkine ile icrası lazimeden ve ma'lümôt-ı vakıanın
5-müstakil bir heyet ve idareye tevdi-i matlüb ve mültezim olan inzibat ve teshilatı
mücib olacağı umür-u ma'Iümeden olmasıyla
6-A'şar Müdiri Şevki Efendinin riyaset tahtında olarak mükerrimetlü Hacı Ahmet ve
Rif'atlü .Agah ve Şükrü ve Paşaköylü Hacı Emin
7-Efendilerle Siyori ve Burgaki ve Balergodiseli Hacı Toğlu ve Paşaköylü Fransız
Finomidi Ağalardan mürekkeb bir komisyon
8-tertib ve teşkil kılınmış olduğundan daimi suretle muhasebe ketebesinden bir
efendi bulundurulacak ve bu komisyon-u umür-u tahririyye
9-ve kuyfıdiyesi devdir ve aklamdan

münavebe

marifetiyle icra iddirilecektir
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suretiyle gönderilecek

katib

1 O-ikinci madde Baf ve Limason Kazalarının bu seneki hınta mahsulatı geçmiş
seneki hasılatları radesinde olup tohumluk ihtiyaçları olmadığı
l l-icra

olunan

müvazene

mukayeseden

anlaşılmış

olub

ancak

Magusa

ve

Değirmenlik Kazaları taife-i ziraatin ekserisi
12-ve Tuzla ile Gime Kazalarının bazı karyeleri sene-i hazıra ziraati içlin tohumluğa
şiddetle muhtac oldukları tahkik
13-itmiş olduğundan ve zikrolunan tohumluk bu dört mahalle ziraatin en muhtac
dest-i van-ı atifeden ve imdad olanlarına mahsus ve muhazıra
14-olarak başka mahalle ahalisine virilmeyecekdir
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15-üçüncü madde Zikrolunan mahaller taife-i ziraatin sene-i hazıra ziraati içlin ne
miktar hınta tohumluğuna ihtiyaçları olduğu muhtar ve ihtiyar
16-meclisleri ale ma yeblüğ tetkiki ve hiçbir suretle tohum tedariğine kadar sebat
olamayanların tefrik iderek kaç nefere baliğ
17-olur ise birlikte Lefkoşaya gelip komisyon-u mezküra ihbar-ı keyfiyet iderek ve
bunların istedikleri miktar
18-zahire ihtiyaçlarından ziyade ve noksan olub olmadığı komisyonca bir dereceye
kadar tahkik olunarak anlaşılacak hal
19-ve ihtiyaca göre lazım gelen miktar kile zahire ol-karye ahalisinin mahsüb olduğu
mahallin olduğu en yakın
20-ve münasebetli olan anbardan virilmek üzere a'şôr müdiri mührüyle memhür
yedlerine bir kıt'a ilm ve haber i'ta olunarak
21-umfımu kefalet müteselsilleriyle bir-raht olunacak senedin tasdik olduğu miktar
zahire defteri mahsusuna kayt ve imla ve her akşam
22-üzeri hıtam-ı muamelatta kaç karye ahalisine tohumluk zahire virilmiş ise yekün
olarak zir-i heyet-i komisyon tarafından
23-temhır iddirilecektir.
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24-dördüncü madde
25-Tohumluk olarak virilecek zahire sal-imal a'şar malından olarak sene-i ati vakt-i
harmanında aynen ve kamilen istifa' olunması Maliye Nezareti
26-Celilesinden şeref-varid olan telgrafname-i ahkamiyye cümlesinden olduğundan
alınacak senedat-a istifa' idecekleri miktar zahirenin
27-mevsim-i harmanda aynen teslim ve ifa olacağı meselesi dere ve tahrir olunarak
takımıyla a'şar idaresine i'ta ve aracada muamele-i
28-lazimesi bi'l-icra senedat-ı saire misillü hıfz olunmak üzere muhasebeye ret ve ifa
olacak ve mezkur senetlerin husn-i tanzim
29-ve tahririnde nizam ve usulüne tevkifi içün muhasebece tayin olunacak efendi
tarafından bi ğayet i'tina ve dikkat ve hılaf-ı halinden tevki'
30-mücanise idilecektir.
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31-beşinci madde Komisyon heyeti hıtam-ı muamelata kadar beher gün saat üç
buçukta gelüb on buçuğa kadar a'şar dairesinde tecemmu' ve devam ve taife-i
ziraatin
32-tesviye-i maslahatlarıyla

beraber ol-mahallerine

iadeleri içtin ikdam-ı nam

itmişleri hamiyet ve mürüvvetlerinden me'mul ve muntazır olduğundan bu babda
33-ne derece teshilôt gösterilir ise hizmet-i mesbukaları memdüh ve mukadder ve
kendilerinin bi'l-hassa ecir ve mesubata müstehak ve mazhar olacakları
34-şübhesizdir
35-altıncz madde Taife-i ziraa virilecek zahirenin miktarını havi komisyondan
istihsal idecekleri ilm ve haberleri aid olduğu mahalli anbar emininin
36-irade ve i'ta ile matlüblan olan miktarını bi'l-isti:ffi' köylerine götürüb me'man
mahalle va'z ve idhar iderek kefalet-i müteselsileye raht olunan
37-rençberlere göre ihtiyar meclisi marifetiyle müteahhid oldukları miktar zahirenin
bila noksan tevzı'i icra ve hısab üzerine ziraa
38-idecekleri miktar zahire beher gün taraflarına teslim ve i'ta olunacak ve bu babda
hatır ve gönüller riayetle herkesin derece-i istihkakından
39-ziyade ve noksan virilmeyerek cümlesi mezadd-ı adalette siyahe tutularak ol
vechile icab-ı ifa kılınacaktır
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40-yedinci

madde

ihsan buyrulan

iş bu tohumluk

zahire en muhtac

olub

gerekmübôyaa suretiyle ve gerek süret-i saire ile tedarik ve tesviyeden aciz
41-ve bl ğaye kalanlar muhtac bulunduğundan

zikrolunan muhtar ve ihtiyar

meclisleri hın-i tevziade kur'ay-i adle tevfik-i muamele itmeyerek

.

42-bu zahireden ğayri müstehakka dahi i 'ta iden ve yahut birbirince tarafından alınan
zahire zer' idilerek ve telef idildiğini haber alurda
43-ve sa'y derecede men' itmez ve mahal-i hükumete binaen malumat eylemez ise
kanun dairesinde kaviyyen mes'ul ve muayib olacaktır
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44-sekizinci maddeİcra olunacak usül-u tevziat ıcabınca taife-i zira'a virecekleri
zahirenin miktar kili ve zer' idecekleri arazinin dönümleri
45-ihtiyar meclisleri tarafından bir deftere kayıt ve zabt olunarak hıtam-ı muamelatta
ziri imza ve temhir olunduktan sonra hükumete i'ta olmayub
46-canib-i hükumetten dahi bu babda etraflıca tahkikat icra olunarak virilen miktar-ı
zahare zer' olunmayarak ekliyesiçün sarf
47-idildiği ve yahut başkasına bey' ve füruht olunduğu tebyin ider ise mütecasirleri
nizamen muayyen olan deracat-ı cezaiyye ile mazhar-ı
48-mücezat idilecek ve bunu görüb haber virmeyenler dahi bu cezada müşterek
tutulacaktır
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49-dokuzuncu

madde İhtiyar meclisleri

ve yahut taraflarından

ve vekaleten

gönderilecekleri adamlar tarafından irae ve i'ta olunacak mühür ve komisyon
50-ilm ve haberinin natık olduğu zahireyi anbar eminleri tamamen ve karrıilen bi'l
i'ta defter-i mahsusa kayıt ve imla iddikten başka ol ilm ve haberleri
51-nakt makamında hıfz itmek ve bununla beraber ashabı hakkında irae ve teshilata
mecbur ve memur olduklarından şayet müracaat idenleri on dört
52-saatten ziyade anbar mahallinde alıkoymamaya sebebiyet virir ve yahut miktar-ı
mu'teberden noksan i'ta ve bundan dolayı bir zem ile akçe alız
53-ve istifa' ider ise ol anbar emini hakkında kanunun tayin iddiği ceza tamamen icra
olunacak virdiği noksanın ve aldığı paranın
54-kendisinden iki katı tahsil idilecektir
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55-onuncu madde Tohumluk zahireden yedi bin yüz altmış altı kilesi Tuzla ve iki bin
sekiz yüz doksan yadi kilesi Kumyalık ve on bin
56-beş yüz otuz altı kilesi Magusa ve altı bin iki yüz otuz üç kilesi Gemikonağı ve
beş bin yedi yüz otuz dört kilesi
57-dahi Lefkoşa anbarlarında mevcud ve müdahhar olduğu kayden tebyin itmiş
olduğundan komisyon tarafından virilecek ilm ve haberler cihetine
58-münasebet tevriyatına göre bu anbarlar namına olacak ve mezkur ilm ve haberler
hıtam-ı muamelatın a'şar idarelerinden alınub muamele-i lazimelerine
59-icra kılınacaktır
60-on birinci madde Çiftliklerle manastırlar ve daha sair ashôb-ı iktidardan olanların
arazisi içlin bu tohumluktan birce virilmeyecek ve usül-ü
61-tevziatın mecrası istikametinde cereyanına bu bôbda layıkıyla dikkat ve i'tina
kılınacaktır
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62-vuku bulan arz ve istid'fl üzerine Kıbrıs Ceziresi sal-i hal emaneti a'şür malından
otuz üç bin kile tohumluk hıntanın
63-sene-i atiye vakt-i harmanında aynen ve kamilen istifa' idilmek üzere kefalet-i
müteselsileye rabtıyla taife-i ziraa i'tası Maliye Nezareti
64-Celilesinden

şeref-va.rid olan telgrafnamede

irade ve iş'ar

buyrulmuş

ve

zikrolunan tohumluğun sür'at-i tevzii ve muamelatı
65-sairesi on bir bend üzerine kaleme alınan iş bu layihada tafstlen gösterilmiş
olduğundan tekrar tebyinôt ve izahat hacet görülemez
66-işte veli nimet-i a'zam ve şahin şôhi müşfik ve erham efendi hazretleri teb'a-i
sadıka-i mülı'.i.kaneleri hakkında minval-i ibdal olan
67-işkak mal'ün-nihaye-i

mülı'.i.kaneleri iktizasınca şu ğavôil-i hazıra ve zaman-ı

müzayigade bile muktezi olan tohumluk zahireyi inayet ve ihsan
68-ve bu nimet-i uzma ve muaddilat-ı aleynadan bi kudret ve bi gaye olan taife-i
ziram istifadesiçün uluvvü merhamet biraye perverinlerini
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69- tevzi' ve şayan buyurmuş olduklarından iş bu şefkat-i celile ve müseadôt-i
seniyyenin bi-hak kadr ve şükrü i:fa olunamaz tohumluk olarak
70-virilecek zahire taife-i zira' ın en muhtac ve bi kudret ve hiçbir suretle tohum
tedarik ve temin idemeyüb her halde şayan-ı
71-atıfe olanlarına mahsus ve münhasır olduğundan şu evsafta ne kadar zira'i takımı
var ise kendilerine muktezi olan hınta
72-tohumlukları hakkında buraca muamele-i lazimesinin icrası zımnında ihtiyar
meclisleriyle beraber hemen bu canibe gelmeleri
73-lüzumunun acilen tebliğ ve tenbih ve icab iden bendlerden dahi kendilerine
muamelat i'tası babında layiha-i merküme suretlerinin
74-nakline

Gime ve Tuzla ve Magusa

ve Değirmenlik

Kaymakamlıklarına

muharrerat-ı mahsusa testiri ve layihanın komisyon mahsusuna
75-ve telgrafname-i mezkurun muhasebe ve a'şar kalemlerine aynen kaydıyla
beraber Mösyö Harikinin adamına beyan-ı keyfiyet idilmesi hususlarına
76-müttefekan karar virilmiştir
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714
1-Kıbrıs Ceziresi bakayasının tahsili zımnında umum vilayeti bakayası memuru
Saadetlü Besim Paşa gönderildiğinden bakaya-ı mezkürenin tevzi'
2-olunan niza.mat nüshalarına tevfikan tahsiliyle tahsildarının ta'yin olunan miktar
üzerine i'tôsı canib-i vilayetten alınan iş bu
3-tahrirat-ı aliyyede irade ve iş'ar buyrulmuş ve nizômat-ı mezküra kelimesince
paşay-ı muma ileyhin riya.setleri tahtında olarak Evkaf Muhasebecisi Arif
4-Bey ve Şükrü Zade Ahmet Hulusi ve meclis idare azasından Hristofaki ve Gelibolu
Evkaf Muhasebecisi esbak Hüseyin Edip ve Komisyon Başkanı
5-Hakkı ve tüccardan Birukoyi Aftemyaves Efendilerle Değirmenlik Kaymakamlığı
meclis idare azasından Hüseyin ve Toğli ve tüccardan Hacı
6-Anastasi ağalardan mürekkep bir komisyon teşkil kılınmış olduğundan yarından
itibaren beher gün tahrir dairesinde ictima' ile devam
7-ve tahsilat madde-i mütenabihasına fevkal-ğaye ikdam-ı tam olunması zımnında
taraflarına tezakir-i resmiye testiri vuku bulacak tahsilatın miktarı
8-muayyen üzerine lazım gelen tahsildarının ba senedi makbuza i'tası hususunun
dahi muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Fi 28 Teşrin-i Sanı sene 93
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765
l-Nüfüs

Katibi Mehmet Efendinin

vuku-u

istifasına mebni yerine diğer bir ehil ve

erbabının ta'yini lazım gelmiş ve bir müddetten beri nüfus muavinliğinde
2-husn-i hizmet ve usul-il fürüuna kesb-i ma'Iümat

ifüy-ı

itmiş olan Mustafa Nadir Efendi

ve onun yerine de ashab-ı kifayetten ve tahrirat kalemi melazimelerinden
3-İrfan Efendi iş bu doksan üç senesi Kfinün-i evvelinin

yirmi beşinci

itibaren ta'yin kılınmış olduğundan

muatnele-i

4-icra ve mahsusu

mah bi mah i'tası zımnında

muhasebeye

olan maaşının

gününden

Iazimesinin
lfay-ı muktezasının

havalesi ve keyfiyeti dahi canib-i vilayete

5-iş'arı tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 28 Kôrıün-i evvel sene 93
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767
**897 bu numara Fi 7 Kanün-i Sani Sene 93 tarihli der-kenarımız mucibince
keyfiyyetin tezekkürü için meclis-i idareye virilmiştir
1-Habshane damı üzerine inşa olunan çıkmanın masanf-ı inşaiyyesi olan mebaliğin
habshane tertibatından tesviyesi caiz olamayacağı ve ol
2-emirde keşif defterinin irsaliyle hal-ı tehlikeye varmaksızın isti'zan-ı keyfiyyet
olunması lazım geleceği cevaben Canib-i Vilayetten alınan iş bu
3-tahrirat-ı aliyyede irade ve iş'ar buyrulmuş ve vakıan bir güne karşılığı olmayan bu
gibi masarıf-ı inşaiyyenin kable'f-isti'zan
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4-İcrası caiz olamaz ise de inşaat-ı vakıa masanfı içün bir güne karşılık bulunamamış
ve mezkur çıkmanın

süret-i

5-inşaasınca şiddet-i acil ve lüzum görülecek icab-ı icra ve masôrıf-ı vakıası bi'z
zarüre habshane tertibatından tesviye
6-ve i'ta kılınması ve bu makule te'hir mahzur ve mazarrattan salim olmayan inşaat
için kable'l-isti'zan icrasınca mesağ
7-nizamı olmak lazım geleceği melhuz bulunmuş olduğundan ba'dehü icabına
bakılmak üzere keyfiyetin bi't-tedkik beyan
8-ve iş'ürı zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi lazım gelir
Fi 28 Kanün-i Sani sene 93

Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs
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755
**zikrolunan

hanelerin

inşaasırıa dair bir kayda

zafer-yab

olunamadığından

keyfiyetin tekrar meclis-i idareye havale olunmuştur
l-Mağrib ve avakir muhacirlerinin hasılat-ı vakıalarını idhar itmek üzere lüzumu
olduğu beyan ve istid'ü olunan beş bab
2-hanenin beş kuruşta tekarrur eylediği Değirmenlik Kaymakamlığından alınan iş bu
tahriratta beyan ve iş'ar olunmuş ve bu makulelerin
3-iskanları içün nizamın müsait olduğu derecede hane inşa ve iraesi Iazimedcn
bulunmuş olduğundan ba'dehü icabına
4-bakılmak

üzere ol-emirde nizam ve iktizasının beyan ve i'Iamı

muhasebeye havalesi icab ider
Fi 18 Kanün-i Sani Sene 93
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zımnında

**892 numara
Kaymakamlığına
1-Siyak-ı

ve Fi 28 Teşrin-i

Sani Sene 93 tarihli

der-kenarımız

ile Tuzla

cevaben yazılmak üzere tahrirata virilmiştir.

iş'ara ve cereyan iden muameleye nazaran icab-ı izahan beyan olunmak

olunmak üzere ol-emirde ifüy-ı muktezasının muhasebeye havalesi
2-tezekkür kılındı
Fi 18 Teşrın-i Sani sene 93

195

759
l-Esbak sandık-kar müteveffa Haralambunun zimmeti olan mebaliğa karşılık ittihaz
olunan değirmenin bi'L-rnüzayede taliplerine füruht-u tahsilatı komisyona riyaset-i
2- aliyyesinden alınan iş bu takrirde beyan ve iş'ar olunmuş ve süret-i iş'üra muvafık
lüzum bulunmuş ise de zikrolunan değirmen mebaliğ-i mesrüfeye karşılık olarak
3-ne vakitten beri taht-ı hacze alınmış ve icare-i hasıla senedinden şimdiye kadar ne
miktar akçe istihsal olunub ne kadar daha açığı kalmış ve değirmen-i mezkürun
4-suret-i haczi ne gibi emire müstenid bulunmuş olduğundan beyan ve i'Iômı
zımnında ol-emirde ifay-ı muktezasının

canib-i muhasebeye havalesi tezekkür

kılındı.
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 21 Kanün-i Evvel Sene 93
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751
1-Mahbusin mevcudunun masanf-ı mu'tadleri içlin mal sandığından bir sabık alel
hıseb suretiyle akçe i'tôsı habshane müdiriyyeti tarafından virilen iş bu müzekkirede
2-beyan ve istid'ü ve habshane tertibatı namıyla muvazene-i umümiyye defterine
idhal olunan yüz elli bin kuruşun tamamen sarf ve i'ta olunmasından dolayı
3-bir akçe virilemeyeceği canib-i muhasebeden zilen yazılan der-kenarda ifade ve
ima'

olunmuş ve muvazene haricinde bir mecbüriyyet-i

kaviyyeye

müstenet

olmayarak sarf
4-ve i'ta olacak akçenin sarfından tazmin iddirileceği müsellemattan bulunmuş ise de
muhtaca izah değildir ki bu sene cezire hasılatının matlubu
5-vechile karyece husul olamamasındsan

ve ğavail-i hôzıranın icab iddirdiği

esbabdan dolayı her nev' eşyanın fiyatı bir dereceye kadar
6-terakki ve mahbüsirı-i merkumenin dahi miktar-ı vilayet-i alviyye-i mütecavireden
ve mahalli saireden her vapur ile gönderilen ve yerliden olup
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7-vaz'ı kürek olanlara tezayid iddiği gibi kavaim-i nakdiyenin fiyat-ı mevzuu bir
dereceye kadar tenezzül itmiş ve muvazene-i umfımiyyeden habshane masarıfı
8-olan mebaliğin sene-i sabık tertibatından elli bin tenziliyle yüz elli bin kuruş
tenkis-ı süret-i dahi usül-ü muharrereye inzimam iderek tertibatı
9-mezkfıra masarıf-ı vakıaya bi't-tab' kifayet idememiş olduğuna ve mahbusinin
masanfı ise mübremü'l-tfô olub te'hir mazallah-i teala
10-neticey-i ahval vehimey-i intac eyleyeceği tabii ve bedihi bulunduğuna binaen
masarıf-ı merkfımenin mal sandığından sabıkı vechile i'tası zımnında
l l-ifay-ı muktezasının canib-i muhasebeye havalesi ve keyfiyetin vilayetten isti'zan
olunub henüz cevabı alınamadığı siyak-ı iş'ardan anlaşılmasına
12-nazaran bir kere daha ba telgrafte'ki,di ve lüzumu tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 19 Kanün-i u Evvel Sene 93
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829
**948 Numara 21 Kanün-i Sani Sene 93 tarihli der-kenanmız mucibince meclis-i
idareye virilmiştir
I-Kasaba anbarında mevcud olan altı bin dokuz yüz küsur kıye çekirdekli pamuğun
bir miktar numunesi gönderildiği ve bakayası dahi der-dest-i
2-istifa' bulunduğu Baf'tan alınan iş bu tahriratta beyan ve iş'ar olunmuş ve mezkur
pamuğun bi'l-müzayede tekarrur idecek
3-bedeliyle taliplerine teslim ve tabii bulunmuş olduğundan altı binden on bin kıyeye
kadar olmak üzere lazım gelen mezad kaymasının
4-tanzim ve şerait-i lôzimesinin derci ve terkimiyle müzayedesinin icrası zımnında

ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 12 Kanun-i Sani Sene 93
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825
l-Hükümet

dairesinde

olunan müzayedesinde
2-Pavli uhdesinde
mukarreriyle

beyhude

ve bi-lüzum

durmakta

olan kazanın

icra

beher kıyesi on ikişer buçuk kuruş bedel ile

tekarrur iderek zammıyla

virilüb virilmemesi

3-iş bu müzekkirede

olarak

isti'zan

talib-i uhra olmadığı

süret-i tabur ağalığından

beyanıyla

bedel-i

virilen

olunmuş ve mezkur kazan çürük bulunduğu

cihetlke

bütün bütün telef olması melhuz olub herhalde füruhtu
4-hayırlı

olması tabii bulunmuş

yekun-il umümiyyesi
5-esman-ı hasılasının

olduğundan

ol-vechile

icabının

icra ve bi'l-vezn

her neye baliğ olur ise on ikişer buçuk kuruşa satınca
bi'l-ahz varidat kaydı olunmak üzere mal sandığına teslim ve

i'tası zımnında ifay-ı muktezasının
6-havalesi ve bu yolda muhasebeye

tabur ağalığına
de ma'Iümôt i'tası tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 11 Kanun-i Sani sene 93
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817
1-Baf Kazası hasılat-ı uşriyyesinden olup mevcud anbar olduğu alınan mazbatada
beyan olunan yüz doksan küsur kıye susam bin yedi yüz altmış kıyeden ibaret
2-olduğundan evvelce satılan miktardan ma'desinin

icray-ı müzayedesi a'şar-ı

cedidiyye iş bu müzekkirede beyan olunmuşdur mazbata-ı varidat-ı mezkürede
3-mevcut susamın yüz doksan küsur kıyeden ibaret olduğu gösterilmesi üzerine
mezad kaymasına dere olanak olunan müzayedesinde
4-beher kıyesi dört kuruş beş para bedel ile Durmuş Ağa uhdesinde tekarrur
itmesiyle ihale-i kat'iyyesi bi'I-icra şerait-i muharrareye tevfikan teslim
5-ve hatalı hususu virilen karar üzerine mahallen iş'ar vechi tesliminde bu miktardan
ziyade zuhur ider ise anın dahi beraberce virilmesi maddesinin

201

6-muahharen talib-i merkum Durmuş tarafından virilen arzu l:ıal mucibince başkaca
i'ta ve ezbar olunmuş ise de mezkur susamın miktarı bin yedi yüz altmış beş
7-kıyeden ibaret olduğu beyan olunmasına nazaran ara yerde bir sehviyyet vuküa
geldiği anlaşılmış ve mezkur susam bedelinin şu halde terakki itmesi lazım gelüb
8-evvelki müzayede üzerine olunan ihalenin hukm-i tesiri kalmamış olması cihetle
tekrar umumi üzerine olunan müzayede de beher kıyesi müteahhid muma ileyh
tarafından
9-beş kuruş beş paraya iblağ olunmuş olduğundan ol-vechile esmanının icra ve
mezkur susamın bedel-i mezküruyla talib-i muma ileyhe teslim ve i'tası
10-zımnının ifüy-ı muktezasının mahalline cevaben iş'ün ve bu yolda muhasebeye de
ma'Iümat i'tası tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 10 Kanün-i Sani sene 93
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824
l-Kuduz Zade Mehmet Efendiyle Hacı Mustafa Ağanın dükkan ve mağaza icaratıyla
sairelerinden

istihsal olunan seksen iki bin yedi yüz otuz dört kuruşun

2-mal sandığına teslim ve ifa ve memuru Hacı Mustafa Ağanın istihkakı olan dört
bin üç yüz altmış kuruş otuz paranın i'ta olunduğu Tuzladan
3-mevrud iş bu mazbatada beyan ve iş'ar ve maaş-ı mezkürun gangi tarafdan mahsüb
olunmak lazım geleceği canib-i muhasebeden
4-isti'zan

ve istifsar olunmuştur

dair mukaddemce

memur muma ileyh Mustafa ağanın süret-i ta'yinine

tanzim olunan kararnamede

5-altı yüz elli kuruş maaşın varidattan
olunduğu beyan olunan maru'l-beyan
6-kuruşun ol-vechile

yazılan der-kenarda

tahsis olunan

tesviyesi

lazım geleceği

gösterilmiş

ve i'ta

dört bin küsür

mahsübünün icra ve bakiyesinin zimmetlerine geçirilmesi tabii

bulunmuş olduğundan ifüy-ı muktezasının canib-i muhasebeye havalesi
7-tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 11 Kanün-i Sani Sene 93
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860
I-Kıbrıs Ceziresi Asôklr Zabtiyyesine muktezi olan elbise ve saireleri içlin vilayet-i
celileye gönderilen bir yük yetmiş iki bin altı yüz kırk beş
2-kuruşun vapur notuyla masanf-ı sairesine sarf olunmak üzere tabur deposundan bin
kırk yedi kuruşluk kaime alınarak mecidiyye
3-yirrnişer kuruş hesabıyla üç yüz yetmiş beş kuruş bi't-tebdil sarf olunduğundan
icabının icrası tabur ağalığından virilen
4-iş bu müzekkirede beyan ve istid'a olunmuş ve bunun muhasebece ol-emirde
tetkikiyle muamelat-ı vakıa usul ve kaide-i mer'iyyeye
5-tevafuk iddiği halde tesviye-i muktezıyyatı

lazımeden bulunmuş olduğundan

mucibince icabının icrası zımnında ifay-ı muktezasının
6-muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 23 Kanfin-i Sani Sene 93
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877
l-Kal'a-i Sultaniyyeye sevk ve irsali muktezay-ı irade-i saniyyeden olan efrad-ı
redife meyanında zevc-i Mustafa dahil olarak sevk
2-ve

i'zam

olunmasından

dolayı kendisinin

idaresine

bakacak

bir kimsesi

olmamasından duçar zaruret ve sefalet olmakta olduğundan
3-bahisle icab-ı muadeletin icrası Ziba tarafından virilen iş bu arzu halde beyan ve
istid'ü ve süret-i hal dahi merbütu bulunan
4-şehadetnamede tasdik ve ebna olunmuş ve bu makule bi-kes bi-vaye olanların
zarüret-i vakıadan muhafazaları zımnında şehri
5-otuzar kuruşla yevmiye yüzer dirhem hınta i'tası o evamir-i aliyye ahkamı
cümlesinden bulunmuş olduğundan ol-vechile
ö-roubassasatın tarih-i i'zamından

itibaren mah bi mah mezbüreye ba sened-i

makbuza tesviye ve i'tası zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi
tezekkür kılındı
Fi 25 Kanün-i Sani Sene 93

205

866
l-Emr-i infak ve idaresi Loğlu ve damadı Mehmet ve Hüseyin'e munhasır olduğu
hizmet-i redife ve askeriyyelerini ifa itmek üzere Kal'a-i Sultaniyyeye sevk
2-olunmalarından dolayı duçar perişan ve sefalet olduğundan icab-ı muaddeletin
icrası istid'a olunmuş ve bu makule bi-kes bi-vaye olan efrad-ı
3-redife-i hanelerine şehri otuz kuruş ile yevmiye yüzer dirhem hınta i'tası o evümir-i
aliyyeyi ahkamı icabından bulunmuş olduğundan istid'ôy-ı vakıanın
4-sıhhat-ı iktiranı halinde merkum mahallerin tarih-i sevkinden itibaren tahsisat-ı
merkumenin ha senedat-ı merküme i'tôsı zımnında ifay-ı muktezasının
5-canib-i muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 25 Kanün-i Sani sene 93

206

857

1-Baf Kazasının seksen beş senesi a'şar-ı mülteziminin zimmet-i vakıası içün
küfelôsmdan Haralambununsatılan hane bedelindenyüzde

2-beş aidat i'tası lazım gelüb gelmiyeceği canib-i muhasebeden virilen iş bu
müzekkiredeisti'zan ve istifsar olunmuşturzikrolunan hanenin
3-emr-i müzayedesi meclisce icra olunduğu der-kar ise de muamelat-ı vakıasının
ikmalive bedel-i mezkürunmal sandığınateslim ve i'tası bakayanın
4-tahsıline memur olan Saadetlü Besim Paşa Hazretleri zamanında vuku bulduğu
cihetleterettüb iden aidatın ol-vechile i'tası lazım
5-geleceğindenmucibince ifay-ı muktezasının canib-i muhasebeye havalesi tezekkür
kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 23 Kanün-i Sani Sene 93
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869
1-İş bu doksan üç senesi emanet-i a'şar malından olup mevcut anbar olduğu
Magusadan alınan tahriratta beyan olunan kırk beş bin beş yüz
2;.otuz beş kıye çekirdekli pamuk ile bin sekiz yüz yetmiş kıye boyanın ol emirde
müzayedesi icra olunmak üzere ıcab iden müzayede pusulasının
3-tanzım ve şerait-i lazimesinin dere ve terkimi zımnında ıfay-ı muktezasının
muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Fi 25 Kanun-i Sani Sene 93
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876
1-A'şar malından olup gayr-i ez füruht yirmi beş kil burçak mevcud-u anbar
olduğundan talibine satılub satılmaması Gime'den alınan iş bu tahriratta beyan
2-ve iş'ar olunmuş ve zikrolunan burçağın bir kere daha müzayedesinin icrasıyla
zammıyla talibi olmadığı halde bedel-i mukarrereyle teslimi ve esmônının
3-dahi alız ve istifa'sı hususu virilen karar üzerine mahalline yazılmış olduğundan
mezkur pamuğun dahi buraca müzayedesi icra olunmak üzere
4-lazım gelen mezad pusulasının tanzim ve şerait-i lazımenin dere ve terkimi
zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 25 Kanün-i Sani Sene 93

209

852
1-Muhalif hal ve hareketlerinden dolayı kanunen istihsal olunmakta olan cezay-i
nakdiyeleri içlin ashab-ı yedlerine matbu koçan i'tası muktezi iken işin
2-o cihetine gidilmemesinden dolayı o makfılelerden alınan cezay-ı nakdi muamelatı
bir daire-i gayri mazbütada devren ve cereyan itmekte olduğu
3-istihbar olunmuş ve bu gibi bir varidat devletin intizamsız olarak cereyanına bais
ve belki telef ve izaa'sına sebeb hadis olan bu misüllü halatın
4-ortadan kaldırılarak bir daire-i salimeye idhali akdem vezaif-i mahsfısadan
bulunmuş olduğundan ha' de zin o makfılelerden nizamı
5-dairesinde istihsal olunacak cezay-i nakdiyelerin cinsi ve miktarını mübeyyen
ashab-ı yedlerine virilmek ve kazalara bi'l-irsal musmelôt-ı vakıa
6-ona göre icra olunmak üzere lüzüm-u miktar koçan tab' iddirilmesi zımnında ifay-ı
muktezasının muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs
Fi 25 Kanün-i Sani Sene 93
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879
l-Sebk iden iş'ar üzerine cevaben Tuzla'danalınan

iş bu tahriratta Tuzla anbarında

altı yüz ve Değirmenlik anbarında dört yüz yetmiş kıye ki cem'an
2-bin yetmiş kıye çekirdekli pamuk mevcut bulunduğu beyan ve iş'ar olunmuş ve
zikrolunan pamuğun füruht-u zamanı tekarrub itmiş olduğundan
3-buraca müzayedesinin icrası zımnında ıcab iden müzayede pusulasının tanzim ve
ta'tisi zımnında i:fay-ı muktezasının muhasebeye havalesi
4-tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 25 Kanfın-i Sani Sene 93
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838
I-Geçenlerde

müzayedeleri

icra kılınan hubübat-ı uşriyyenin Moliya ve Laci

anbarlarında teslimi şerait-i müzayede iktizasınca olduğu cihetle Palu Karyesine
2-nakl olunduğundan zikrolunan anbarlara tekrar nakli halinde tabii ihbar olunacak
masrafın ne taraftan tesviye olunacak 'oları Oduncu Zade
3-Hüseyin Ağa ve şürekası tarafından virilen iş bu arzu halde mütalaa olundu
mevaddi rnüsted'ü buraca mechı'.il olub bu babda i'ta ve ra'y
4-olunması uyamayacağından ba'de icabına bakılmak üzere ol-emirde şürüt-u ihale
beyan ve der-kenarı zımnında ifay-ı muktezasının muhasebeye havalesi
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 25 Kanun-i Sani Sene 93
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644
I-Kamil Efendi tarafından virilen arzuhalin irsal olunduğu beyanıyla mail ve
mündericatına nazaran mu'amele ve muktezıyenin icrasıyla netice-i keyfiyyetin iş'ün
2-ve arzuhal-i mezkürun iade ve tesyan Vilayet-i Celile'den şeref varid olan tahrirat
ı aliyyede irade ve ezbar buyrulmuş Magusa ve Meserya Kaza
3-ve Nahiyesinin doksan bir senesi a'şôr mültezimlerinden taht-ı hacze alınan
hasılat-I vakıalarının mevcuduyla bakayada olanların tetkik
4-miktarı zımnında müma ileyh Kamil Efendi şehri yediyüz elli kuruş maaşla memur
ta'yin olunarak sebkat iden iki mah yedi gün
5-hizmetinden dolayı bin altı yüz seksen iki kuruş istihkakı olduğu kayden tebyin
iderek ifay-ı muktezası muhasebeye havale kılınmış olduğundan
6-keyfiyyetin vilayet-i müşarun ileyhaya cevaben iş'ar ve arzuhal-i mezkfırun dahi
iade ve tesyarı lazım gelür
Fi 13 Teşrin-i Sani Sene 93
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672
**Toprasında
I-Değirmenlik

iş bu karar makbuz olmuştur
Kaymakamlığı

dahilinde

kain Orunda Karyesinde

Mutasarrıf

olduğu

tarlasını tasfiye itmekte olduğu halde balada miktarı
2-ve ecnası ve kıymeti

muharrer

bir tencere

içinde tesadüfen

bulduğu

definenin

tarafına i'tası Hristoğlu Çangar tarafından ha arzuhal istid'a
3-olumuş ve me'zünen

icray-ı tahribat ideceklerin

bulacakları

asar-ı a.tike sülüsünün

canib-i miriye ve sülüsünün asar-ı atlkenin zuhur iddiği
4-arazinin sahibine ve diğer sülüsünün dahi bulana i'tası asar-ı atike nizamnamesinin
üçüncü maddesi icabından bulunmuş asar-ı mezküranın
5-iddiği araziy-i merkum Hristoğlunun
koçan ve şehadetname
ô-mezkürua

zuhur

kendi taht-ı tasarrufunda

olduğu irae eylediği

mailinden anlaşılmış olmasıyla nizamname-i

beşinci maddesi hükmüne tevf'ıkan sülüs ve

sülüsün itibariyle kıymet-i

taksimi bi'l-icra merkum Hristoğlunun hissesine bin dört yüz seksen sekiz
7-kuruş isabet eylemiş ise de merkum Hristoğlunun asar-ı atike içlin tahribat ve
hafriyata bir güne mezuniyeti olmayub zikrolunan tarlasını
8-kazar iken tesadüfen bulmuş olmasına ve bu makı'.'ıleleri bulduğu asarı hükumeti
mahalliyeye haber virmeye mecbur oldukları halde merkumun
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9-bu surette adem-i inkıyadından naşi haber virmeyerek başka tarafından istihbar
olunmasına nazaran devlete ait hisseden madesi olan bin dört yüz
10-seksen sekiz kuruş rub'u kıymetine müsavi cezay-i nakdiyesi olmak lazım geleµ
üç yüz yetmiş iki kuruşu bi't-tenzil baki kalan bin yüz on altı
11-kuruşun ba sened-i makbuza tarafına i'tası hususunun canib-i muhasebeye
havalesi ve asar-ı merkfımenin musaddık bir kıt'a defteriyle beraber ma'ürif
12-nezaret-i celilesine irsal ve takdimi lazım gelür
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 20 Teşrin-i Sani Sene 93
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** 1031

numara ve Fi 11 Kanun-i Sani Sene 93 tarihli der-kenanmız mucibince

meclis-iidareye virilmiştir.
l-Evkaf muhasebecisi Sabık Hüseyin Edip Efendinin zuhur iden dört bin küsur kuruş
zimmeti kendisindentalep olunmakta ise de mumaileyh Edip Efendi'nin
2-memuriyeti o anda kefaletten isti'fa iderek yerine diğerleri alındığından lcab-ı
halin icrası Müfettiş Zade Mehmet Efendi tarafındanvirilen arzuhalde
3-istid'a olunmuş muma ileyh Mehmet Efendi'nin mukaddemce vaki olan istid'ası
üzerine diğer bir kefil tedarik ve i'ta itmesi lazım geleceği Fi 8 Haziran Sene 93
4-ve üç yüz otuz altı numaralı virilen karar üzerine muma ileyh Edip Efendi'ye
bildirilerek ol-vechileicab-ı icra kılınmak olduğundan
5-alınan kefiller her kimler ise kayda bi'l-rnürace'a beyan olunmak üzere canib-i
muhasebeyehavalesi tezekkürkılındı.
Fi 1 Şubat Sene 93
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955
l-Kur'a efrüdından olup Bahr-i Sefid Boğazına sevk ve i'zamı lazım gelenlere yevm
virilmekte olan altmışar para kaimenin adern-i kifayeti cihetiyle
2-meskukat-ı

saire i'tası hakkında icabının icrası Topçu Kaymakamlığı'ndan

mevrüd

iş bu tahriratta iş'ar olunmuş ve efrad-ı merkümenin
3-zarfı.retten muhafaza

ve vekayeleri

mevadd-i

mültezimeden

bulunmuş

olduğundan

neferat-ı merküme .yevmiyeleri içün bin kuruşluk sim mecidiyyenirı

ba sened-i

4-makbfiz i 'tası zımnında ifay-ı muktezasının

havalesi tezekkür

canib-i muhasebeye

kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 22 Şubat Sene 93
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974
1-Kudokoya Karyesi ahalisine mukaddemce tohumluk olarak virilen on iki kile
hıntayı zer' itmeyerek füruht eyledikleri istihbar olunması üzerine
2-bi'l-istirdad anbara va'z ve idhar idildiği Girne'den alınan iş bu mazbatada beyan
olunmuş ve mazbata-I merkumenin tevziat komisyonundan
3-bi't-tanz'.im canib-i muhasebede mahfuz olan deftere ta'l'.ik ve karye ahalisi namına
virilen malumü'l-miktar tohumluktan istirdad olunan
4-on iki kile hıntanın tenzil ve terkim idilmesi karar-ı vakıa icabından bulunmuş
olduğundan ol-vechile '.ifüy-ı muktezasının canib-i
5-muhasebeye havalesi lazım gelür
Fi 22 Şubat Sene 93
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**Karar toprasında mahfuzdur
1-Füruht olunan şeir mademki teslim olunmuşdur bu yolda vuku bulan zayiat
müteahhide aid ve raci' olacağından küsur kaldığı
2-beyan olunan şeirin dahi hemen teslimiyle makbüz-u havi olan ilm ve haberin
sür'at-i irsali zımnında mahalline tahrirat-ı cevabiyye yazıldıktan sonra
3-muhasebeye havalesi lazım gelür
Fi 18 Şubat Sene 93

219

967
I-Varidat ve masarıfat-ı ta'şiriyyenin miktarını mübeyyen tanzim olunacak icmal
defteri içlin şehri şubat on beşinden mart gayesine kadar istihdam
2-olunmak

üzere

kifayeti

mücerreb

olan

Rıza

Efendi'nin

ta'yini

a'şar

müdiriyyetinden virilen işbu takrirde beyan ve iltimas olunmuş ve mukaddemen
3-katib-i evvel ile salisin hin-i ta'yininde

lüzumu halinde bir de katib-i sani

istihdamıyla tesviye-i maslahat iddirlmesi karar-ı vaki' icabından bulunmuş ve muma
ileyh
4-Rıza Efendi'nin iki yüz elli kuruş maaşla ta'yini meclisce tensib ve tasvib olunarak
ol-vechile icab-ı icra kılınmış olduğundan husn-i istihdamı
5-husfisunun a'şar müdiriyyetine virecek aylık maaşının dahi ba sened-i makbuza
varidat-ı uşriyyeden i'tası zımnında ifüy-ı muktezasının
6-dahi canib-i muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Fi 22 Şubat Sene 93
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979
I-Liva a'şar müdiri ve kerimesinin ik'adesi içlin tahsis olan odanın tefriş ve kebir-i
esasi defterleriyle evrak ve defatir-i sôiresinin
2-hıfzı içlin i'mal iddirilen yazıhane masarıfatının dört yüz doksan bir kuruşa baliğ
olduğu a'şar müdiriyyetirıden virilen işbu takrirde
3-gösterilmiŞ Ve a'şôra dair vuku'bulacak kaffe-i masanfüt ile maaşatın Varidat-I
'uşriyyeden tesviye ve ifıi kılınması a'şôr ta'Iimatınm cümle-i
4-ahkamından olduğu müdirin-i merkum tarafından ahiran yazılan der-kenarda beyan
olunmuş ve masarıf-ı merkumenin süret-i tesviyesi
S-umür-u zan1riyyeden bulunmuş olduğundan ol-vechile muktezasının ifa ve hıtam-ı
maslahatta zikrolunan yazıhane ile mefruşata
6-lüzfun kalmayacağından bi'I-müzayede
imlası

hususunun

canib-i

füruhtuyla esmanının varidata kayıt ve

muhasebeye

Fi 22 Şubat Sene 93
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havalesi

lüzumu

tezekkür

kılındı.

12
I-Kıbrıs Matbaasında isti'mal olunmak üzere der-saadete bi'z-zat mübaye'a idecek
taş içün ale'l-hıseb suretiyle ta'vizen bir miktar
2-akçenin i'tası matbaa memurundan virilen işbu müzekkirede beyan ve isti'zan
olunmuş ve matbaada bulunan taşın kifayetsizliği mebdeinde
3-bulunmuş ise de buracaya müracaat olundukta matbaa tahsisatından gayr-i ez sarf
bin elli bir kuruş kaldığı muhasebeden ba der-kenar ifade
4-kılınmış ve zikrolunan taşın ol-halde mübaya'ası

mütenasip ve bi-ea surette

bulunmuş olduğundan ol-vechile tesviye-i muktezıyyeti zımnında
5-muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Fi 9 Mart Sene 94

222

997
I-Doksan dört senesi rusümat-i mütenevvi'asının ilzamen ihale ve yahut emaneten
idaresi suretleri tekarrur idinceye kadar telef ve sirkatten
2-muhafaza ve vakayesi ile şimdilik emaneten husni idaresi içün emsali ve
sevabıkına tevfikan bir memur ta'yini mertebe-i vücüba varmış
3-ve ashabı istikamet ve kifayetten olduğu bi't-tecrübe sabit olan İstilyanu ta'yin
olunarak hıtam-ı muamelata kadar yevmiye yirmi
4-kuruş ücret tahsis kılınmış olduğundan kefalet-i kaviyyeye rabtıyla doksan dört
senesi martının birinci gününden itibaren işe
5-mübaşirat iddirilerek ihale ve idaresi cihetleri tekarrur idinceye kadar ücret-i
mukadderasının makbuzun tarafına i'tası zımnında ifa-yı
6-muktezasının muhasebeye havalesi tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Kıbrıs

Fi 28 Şubat Sene 93
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63
I-İşbu müzekkirede
tahsisatından

beyan olunan techiz ve tekfin fukara içün · doksan

üç senesi

fazla olarak ne miktar sarfiyat vuku' bulmuş ise

2-ba'dehü icabına bakılmak üzere miktarının zilen iş'arı zımnında bunun muhasebe-i
Livaya havalesi lüzüm-u

tezekkür kılındı

Fi 22 Mart Sene 93

58
I-Evkaf Muhasebecisi

Arif Beyin

zaman-ı

idaresi

muhasebesi

idare a'zasmdan

Hristofaki ve evkaf katibi Sabık Ali ve Lahiki Kamil Efendiler
2-a'za oldukları halde ru'yet olunarak ba'dehü

icabına bakılmak üzere tebyin idecek

halin ve zilen iş' arı zımnında işbu
3-arzuhalin muhasebe-i Livaya havalesi lüzümuna karar virildi
Fi 22 Mart Sene 94
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67
l-Ba'dehü
rna'lümôtın

icabına bakılmak üzere vergiy-i mezkur

hakkında

olan kayıt ve

zilen iş'arı zımnında bunun muhdsebe-i Livaya havalesi lüzüm-u

tezekkür kılındı
Fi 25 Mart Sene 94

82
I-Çekirgenin eman ve itlafı yolunda ihtiyar olunacak masôrıfat-ı muktezıyyeye sarf
olunmak ve ileride akçesi tahsilatından yerine konulmak
2- üzere mal sandığından ta'vizen i'tası işbu tahrirat-ı aliyye-i cenabı müsteşôride
emir ve iş'ar buyrulmuş olan elli bin kuruşun
3-suret-i ahzi hakkında Değirmenlik Kazası Menafi' Komisyonu tarafından tanzim
olunacak senedin usülen Meclis-i İdare-i Livada tasdiki
4-icra olunduktan sonra mal sandığından virilmek üzere işbu tahrirat-ı aliyyenin
Meclis-i İdare-i Ceziresine ba'de'l-kayıt

muhasebeye havalesi lüzüm-u tezekkür

kılındı
Fi 25 Mart Sene 94
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35
1-Sevki mukteza-yi irade-i aliyyeden olan efrad

meyanında zevc-i

Salih dahi bila muayene i'zam kılınmış ise de kendilerine bakacak bir kimseleri
olmamasından dolayı
2-düçar-ı zaruret ve sefalet olmakta olduğundan bahisle iktiza-yi muaddiletin icrası
Tevhide tarafından virilen iş bu arzuhalde beyan ve istid'a ve o yolda
3-sebkat iden isti'lama

cevaben Topçu Kaymakamlığından

yazılan der-kenarda

merkum Salih bi-kes olup mukaddemce bu maküleler hakkında yazılan defter sehven
4-idhal idilmediği ifade ve ebna olunmuş ve mezbüra Tenfide dahi efkarı fukaradan
olup şayan-ı lutf-i atafet bulunduğu mahallesi muhtar ve ihtiyar meclisinden
5-virilüb merbüta-i ira'e ve i'ta olunan şehadetnamede

tasdik idilmiş ve bu

makülelerin düçar oldukları zarürattan vekayeleri zımnında şehri otuzar
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6-kuruşun i'tası evamir-i aliyye iktizasından bulunmuş idüğünden merkum Salihin
tarih-i i'zarrundan şimdiye kadar aradan geçen müddet zarfında terakirn iden
7-maaşının bi'l-hıseb her ne miktara baliğ olur ise tarafına ba serıed-i makbuza i'tası
hususunun 'muhasebeye

havalesi ve Topçu Kaymakamlığının

der-kenarına

ve

mahallesi
8-tarafından virilen şehadetname mefaddına nazaran merkum Salihin haremine
muayyen ittihazına şayan bir kimsesi olmadığı anlaşılmış olduğundan buraya sevk
9-ve iadesi zımnında vilayet mazbatasının tanzimi lüzumu tezekkür kılındı
Fi 18 Mart Sene 94

227

715
l-Magusa Kaymakamlığı dahilinde kain bazı kura ahalisinin iş bu doksan iki sene-i
maliyesine mahsuben emaneten idare olunan a'şarın ücreti
2-nakliyesi

olarak

istihkakları

olan mebaliğin

iane-i

cihadiyye

olarak terk

eylediklerine ve meblağ-ı mezbürun nakden irsal kılınacağı
3-ifadesine dair Magusa Kazası Meclis İdaresinden varid olan iş bu balası defterli
mazbatanın tetkiki ve muamelat-ı Iazimesinin
4-icrası zımnında ol-emirde muhasebeye havalesi icab ider
Fi 1 Kanün-i Sani Sene 93

228

995
1-Beher sene olduğu misillü doksan dört senesi martında
keçinin emsal ve sabıkına tevfıkan

emaneten

husn-i

mevcut

olan ağnam ve

idaresi canib-i muhasebeden

virilen müzekkirede
2-beyan

olunmuş

lede'f-musaleha

ve vakt-i ta'dad

dahi tekarrüb

itmiş olduğundan

cezirenin havi olduğu altı kaymakamlığın

icabı iktizası

ta'dad ve tahsilatının

3-nihayet üç mah zarfında arkası alınmak üzere beher kaymakamlığa

iktizasına göre

evvel ve sani ve salis itibariyle birerden üçer nefere kadar muktezi olan memurun
4-buraca

ve kaymakamlığa

dahi mahallerince

ta'yin

derece-i
olunmakta

vüs'at

ve siyametine

lüzum görünen

Gime ve Tuzla Kaymakamlıkları

kolcular
ta' dad ve

tahsilatı
5-yalnız

kolcularla

nazırlara

hasr

ve tahsis

olunarak

bununla

iktifa

idilmekte

bulunmuş ise de her kaza dahilinde kain ağnam ve keçinin miktarı ve beher sürünün
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6-bulunduğu

mahallerin

semt ve mesafesi buraca mechul olduğu gibi kaç kol ta'dad

memurinin çıkarılmak kifayet ideceği dahi ağnam ta'limatının

altıncı

7-maddesi icabınca mahallerin mecalis idarelerine

mahsus bulunduğundan

nazırların buraca ve muharrer ve kol memurlarıyla

kolcuların dahi kazalarca tayinleri

8-daha ziyade idarece mazbutın ve muhassinatı
ta'ltrnata dahi muvafık bulunduğuna

yalnız bir

mücib olacağına ve bu suret hukm-i

binaen bu gibi işi de bi'l-istihdam

tecarübi

9-mesbuk ile mazhara i'timad olan Ahmet Efendinin Baf ve Mustafa Lütfi Efendinin
Değirmenlik

ve Mustafa Ağanın Magusa ve İbrakli Ağanın Tuzla
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1 O-ve Hacı Anastasi Ağanın Gime ve Kasti Hacı Karinenin

dahi Limason

Kaymakamlıklarına tayiniyle şehri biner kuruştan üç mah zarfında üç bin ve Gime ve
Tuzla Kaymakamlıklarının
11-vüs'atsizliği
kolculardan

cihetle

şimdiye

kadar

ta'yin

olunan

ma'de muharrirler bulundurulmayarak

nazırlar

refakatlerinde

ta'dad maddesi dahi yalnız

bunlara hasr ve tahsis olunmakta bulunmuş
12-ise de bu suret hukm-i ta'Iimata muğayir olduğundan ber-vech-i muharrir her
yerin ve mevki ve icabına ve maslahatın revş-i iktizasına göre kaç kol memuru
çıkarılmak lazım gelir ise
13-münasib miktar maaşla nazır-ı muma ileyhim marifetleriyle mahalleri mecalis-i
idarelerinde bi'l-intihab ta'yin ve istihdamıyla ehliyet ve liyakatleri mücerreb olan
teba' -i Osmaniyeden
14-olmasına i'tinave dikkat kılınması ve ta'İimat-ı mezküra ahkamına tevfık ve
hareketle varidat-ı hazinenin telef ve zıya'ından muhafaza redifen yeri ve bu sebeple
hılaf-ı nizam bir güne
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15-hal vukü'a

götürülmememsi

esbabının

tamamen

istikmali

ve o makule

muharrerlerle kolcuların mahallerince kefalet-i kaviyye rabtıyla süret-i hareketlerinin
mübeyyen ta'Iimat ve evrak-ı sairenin
16-yedlerine i'tasıyla mahall-i memuriyetlerine i'zam olunmaması ve emr-i ta'dad ve
tahsilatın arkası alındıktan sonra maaşat-ı merkumenin ağnam rusüm-ü hasılatından
tesviyesi
17-nizam-ı iktizasırıdan ise de memurin muma ileyhimin der-kar olan olan zarüret-i
halleri cihetiyle o vakte kadar te'hir ve intizarda vakitleri ma'de olamayacağından
ileride mahsuben
18-icra olunmak üzere makbüz-u senet ahziyle ale'I-hıseb olarak birer miktar
akçenin i'tası usül ve emsali icabından bulunduğundan muhasebece ol-suretle iktizası
19-icra ve muamelat-ı lazımeleri ifa olunduktan sonra keyfiyetin derciyle kazalara
muharrerat-ı seri'a testiri tezekkür kılındı
Fi 23 Şubat Sene 93
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55
l-Meclis-i

idareye

muhavvel

havalesi buyruluncaya
2-göründüğünden

evrakın

tesviye-i

ıcabatiyle

ait olduğu

mahallere

hıfzı ve defatir ve kuyudatın vaz'ı içün dolaba lüzum

icray-ı

icabı

meclis-i

idare

kitabetinden

ha müzekkire

ifade

olunmuş ve lazım olan iki adet sandığın kaime olarak iki yüz elli
3-kuruşa mübayaa idildiği meclis-i belediye muavinliğinden

ha der-kenar bildirilmiş

olduğuna ve mezkur sandık o makule defatir ve sairenin hıfzına derece-i
4-ki:füyeden
olduğundan
5-masarıfat-ı

ve bedeli

olan iki yüz elli kuruş

esman-ı vakıasının usul mevzüasına
müteferrikadan

tesviyesi

dahi hadd-i

Fi 22 Mart Sene 94
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bulunmuş

tevfikan

zımnında

havalesi lazım gelür

nisabında

ifay-ı

muktezasının

muhasebeye

896
1-Magusa ve Mesarya ve Değirmenlik kazalarının doksan bir senesi mültezimleriyle
kefillerinin bedeli iltizamdan dolayı ha i'lam mahkum bihe virecekleri olan
2-mebaliğden

.

.. .. . .. .

. istinaf müddetinin inkizasında nizam-ı dairesinde

füruht olunmak üzere şimdiden emr-i müzayedesinin
3-icrası canib-i muhasebeden virilen iş bu müzekkirede beyan ve iş'ar olunmuş
mültezimin ve küfeladan Hacı Rıfat ve Şükrü ve Sabri
4-ve Hasan Efendiler meclis celbi ile müzekkire-i mezküre mündericatı kendilerine
lede't-tebliğ kendileri evvelce raf'ü dava eyledikleri cihetle hazine-i celiliyyeye
5-bedel

zimmetleri olduğu ve virecekleri olmuş olsa bir taraftan

tedarik idüb nakden tesviye eyleyeceklerini beyan
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ô-ve ifade itmiş olduklarına
virecekleri

ve halbuki

mebaliğ-i

mezküre ba i'Iam mahkum bihe

olduğu der-kar olup şu yolda alınan ifade

7-ve iddaları hukuk-u hazineyi çürütmek
olduğundan

müddet-i istinafiyenin

8-kadar müzayedesinin

içün teannüd ve ısrardan ibaret bulunmuş

inkızasına

icrası içlin lazım gelen mezad kaimesinin

tanzim ve şerait-i

lazimenin dere ve terkimiyle ifa-yı
9-muktezasının

muhasebeye havalesi tezekkür kılındı

Fi 25 Kanfın-i Sani Sene 93

108
1-Ba'dehü

icabına bakılmak üzere bu misillü ta'rnirat

içün muvazene dahilinde bir

karşılık olup olmadığının ve olduğu halde doksan
2-üç senesi muvazenesinin muharrer-i mebaliğden ne kadar sarf olunup el-yevm ne
miktar kaldığının zilen iş'arı zımnında bunun Muhasebe-i Livaya
3-havalesi tezekkür kılındı
Fi 5 Nisan Sene 94
235

108

**

123 numara ve fi 12 Nisan Sene 94 tarihli der-kenarımz mucibince meclis-i

idareye virilmiştir
1-Ba'dehü icabına bakılmak üzere bu misillü ta'rnirat içün muvazene dahilinde bir
karşılık olup olmadığının ve olduğu halde doksan
2-üç senesi muvazenesinin muharrer-I mebaliğden ne kadar sarf olunup el-yevm ne
miktar kaldığının zilen iş'ürı zımnında
3-bunun Muhasebe-i Livaya havalesi tezekkür kılındı
Fi 5 Nisan Sene 94

236

134
**Fi 13 Nisan Sene 94 tarihli ve 169 numaralı der-kenarımız mucibince menafi'
sandık emini Ahmet Efendiye i'ta kılınmıştır
*Ahmet Selim
1-Çekirge komisyonunun iş bu mazbatası meclis-i idarede kıraat ve mütalaa olunarak
çekirgenin edan ve itlafı emrinde kullanılan amele ve saireye
2-sarf olunmak üzere elli bin kuruşın daha ta'vizen Liva Mal Sandığından i'tası
........................................................................

(silinti)

3-birkaç gün geçipte meblağ-ı mezbür tesviye idilemez ise bu babda idilen
teşebbüsat-t vakıa bütün bütün semeresiz
ahalinin azrar
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(silinti) bu suret hem

4-ve izmihlan-ı

mücib

ve hemde

hazine-i

celilenin hasarını

fevka'l-adesini

müstevceb olup bu da kat'an ve katiyen rehin-i cevaz olamayacağına mebni
S-ber-mücib-i karar-ı sabık çekirge akçesinden olup zimmet-i ahaliyede bulunan
mebaliğin ileride vukubulacak tahsilat

yerine

6-konulmak üzere meblağ-ı mezbür elli bin kuruş hemen ba sened-i makbuza
menafi' umumiye sandığına i'tôsı hususunun Muhasebe-i Livaya havalesiyle
7-bu yolda sarf olunacak akçe canib-i vilayet-i celileye arz olunmuş olan telgrafların
dahi yine telgrafla arz ve te'kidi lüzümuna karar virildi
Fi 16 Nisan Sene 94
Aza

Aza

Vekil Muhasebeci

Mehmet Arif

Mustafa Fuat

Mehmet Said

Müfti
Naib
Es-Seyyid Ahmet Asım Es-Seyyid Ahmet
Aza
Hristofaki

Vekil Mutasarrrıf
Mehmet Nesim

Muhasebe-i Evkaf
Mehmet Arif
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Başpiskopos
Samufersusi
Aza
Burgaki

996
I-Baş vekalet-i celilesinden mukaddemce şeref-va.rid olan talgrafhame-i samide
gönderildiği beyan buyrulan muhacirinin Tuzlaya
2-vusülleriyle beraber kendilerine et ve ekmek ve şurup gibi lazım gelen teinatlannı
mübaya'ası zımnında ianeden mevcud olan
3-mebaliğden beş yüz aded ınecıdiyenin Naim Efendiye tevd'i'an Tuzlaya irsali
karar-ı vaki icabından olmasıyla ol-vechile icab-ı icra
4-ve muma ileyh Naim Efendi mukaddemce

sevk ve isra kılınmış idi Karpas

Nahiyesinde Koınikebir karyesine karib Balluranam
5-Mahallede kazazede olan vapurun derünindeki muhacirinin iaşeleri içlin mezkur
beş yüz adet mecıdiyeleri bi'f-lstihab doğrudan
6-doğruya Magusaya lüzüm-u azimeti muma ileyh Naim Efendiye bi't-telgraf iş'ar
olunmuş olub halbuki telgrafname-i sabıkta beyan buyrulan
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7-muhacirin-i merkümenin icabından

mahallere sevk ve nakl olacağı

zamana kadar emr-i idarelerin zimmeti dahilinde hükumet bulunmuş olduğundan
8-iane akçesinden beş yüz adet mecidiyyenin idare azasından Nazım Efendiye i'ta
itmek üzere zabıtaya teslimen Tuzlaya irsali ile beheri içün
9-tahsis olunan yevmi üçer kuruşun muma ileyh Nazım Efendi marifeti Kaymakam-ı
Kaza riyaseti tahtında olarak teşkil olunan komisyon nezareti
10-tahtında beher gün sarf ve i'ta ve bunun kayıt ve zabtıyla hey'et-i merküme
tarafından tasdik ve imza idilerek karar-ı sabık dairesinde
11-tesviye-i

muktezıyyetine

Kaymakamlığına

i'tina

ve

dikkat

kılınması

zımnında

Tuzla

tahrirat-ı seri'a testiri ve muhacirin-i merkumenin umumuna

nezaret
12-itmek üzere Değirmenlik Kaymakamı Rif'atlü Hafız Efendi memur tayin kılınmış
olduğundan bunların Tuzlaya vusüllerinde
13-mfuna ileyh Hafız Efendi Magusadan celbi ile irsal olunmak üzere acilen
telgraf buraya ma'Iürnat i'tası hususunun
14-ilave ve ezbarı ve bu yolda muhasebeye de ma'Iümat i'tası tezekkür kılındı
Meclis-i İdare-i Cezire-i Kıbrıs

. Fi 26 Şubat Sene 93

240

ha

Limason Kaymakamlığına
I-Nisan ibtidasından Piskopi ve Limason nahiyelerine Müfti Zade Feyzi Efendi
2-Mayıs ibtidasından Piskopiye Hristofaki Evramindi
3-Mayıs ibtidasından Limason Kazasına Nikolaci Paskalyidi
4-Nisan ibtidasından Gılan ve Evdim Nahiyelerine Kostanti Komidi
5-Mayıs ibtidasından Gılan Nahiyesine Mustafa Efendi

Baf Kaymakamlığına
I-Mayıs ibtidasından Hirsofuya Burgaki Evramidi
2-Nisan ibtidasından Baf Kazasına Dimilli Molla Salih
3--Mayıs ibtidasından Baf Kazasına Hacı Nikolaci
4-Nisan ibtidasından Kukla Nahiyesine Kasabalı Derviş Hasan Efendi
5-Nisan ibtidasından Dağ Nahiyesine Hacı Abdullah Efendi

241

Değirmenlik Kaymakamlığına
l-Nisan ibtidasından Dağ Nahiyesine Mustafa Lütfü Efendi
2-Nisan ibtidasından Omorfo Nahiyesine Mehmet Efendi
3-Mayıs ibtidasından Omorfo Nahiyesine Kimo Komburkiyedi
4-Nisan ibtidasından Değirmenlik Kazasına Hamdi Efendi
5-Mayıs ibtidasından Dağ Nahiyesine Sofakli Komidi
ô-Mayıs ibtidasından Değirmenlik Kazasına Nazmi Efendi
7-Nisan ibtidasından Lefke Nahiyesine Kostanti Zaidi

242

Magusa Kaymakamlığına
1-Nisan ibtidasmdan Karpaz Nahiyesine Bilado Hristofaki
2-Mayıs ibtidasından Karpaz Nahiyesine Loizi Histofidi
3- Mayıs ibtidasından Maserya Nahiyesine Lefkeli Tevfik Efendi
4-Nisan ibtidasından Magusa Kazasına Hasan Tahsin Efendi
5-Nisan ibtidasından Mesarya Nahiyesine Cengiz Zade Hafız
6- Nisan ibtidasından Mesarya Nahiyesine Çergokocerci

Girne Kaymakamlığına
1- Nisan ibtidasından Girneye Lefteri Kostani
2- Mayıs ibtidasından Girneye Kostanti Burgaki Nikoloidi
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Tuzla Kaymakamlığına
1-Nisan ibtidasından Tuzlaya Eksinofu
2-Mayıs on beşinden Tuzlaya Mustafa Efendi

Numara/57
l-Bazı mahallerin şair mahsulatı bu sene erkence idrak idildiği cihetle paınukluk ve
saire bu gibi ihtiyacat-ı vakıalarının defi içtin geçen seneden
2-der-kar

olan

müzayıkalanna

mebni

ahali

tarafından

ufak

tefek

harman

kaldırılmakta olduğu istihbar olunmuş ve bunlar ile bakla ve susamlık
3-gibi sair mahsülatın telef ve sirkatten muhafaza ve vakayaları zımnında şimdiden
icab iden mahallere lüzüm-u miktar memurlar tayiniyle sebt-i
4-defter idilmesi lazimeden bulunmuş olduğundan sene-i sabıka a'şar müdir ve
memurları Meclis-i İdare-i Livaya celb ve cem' olunarak

244

o
ı

· 5-iktizası tezekkür olundukta mahsülat-ı

cedideyi sebt-i defter itmek ve işe

mübaşiratlan tarihinden itibaren şehriye biner kuruş
6-maaş virilınek üzere balay-ı defterde esamisi muharrer zevatın ba kefalet-i
ınu'tebere müfettiş ta'yini tensib kılınmış olduğundan
7-bunların mensüb olduğu kaza ve nahiyeyi güşt güzar iderek idrak iden her nev'
hububatı sebt-i defter eylemesi ve bazı
8-karyelere muteber tayini lazım geldiği halde hemen keyfiyetin res-i kazaya
bildirilmesi cümle-i vezaiflerinden olduğu misillü bunların
9-vukubulacak iş'aratı üzerine mezkur muaşşirlikle İslam ve Hristiyandan olarak ehil
ve erbab-ı istikametten kefilli adamlar
10-tayin kılınmasıyla bunlar içlin mevkileri icabınca mu'tedil maaş tahsisi dahi
Meclis-i İdare-i Kazanın cümle-i vazifesinden olduğundan
11- ve bunu vesile ittihaz iderek henüz mahsulatı idrak itmeyen mahallere memurlar
tayin olunduğu tahakkuk ider ise bunlara virilecek
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12-maaşat müfettişler tarafından tazmin iddirileceği

gibi tayin olunacak muaşşirler

içinde mücerred adam kayınnak za'miyla na ehil ve ellerinden iş
13 -gelmez bir takım adamlar ta'yin idildiği görülür ise bu suret hem Meclis-i İdare-i
Kaza heyetinin vehametini mücib ve hem de bu yolda
14-hazinece terettüp idecek zarar ve hasarın tazminatı hakkında kanunun tayin iddiği
cezanın tamamıyla icrasını müstevceb olacağına mebni
15-buraları şimdiden nazar-ı intibaha alınarak ve bir taraftan da hazinenin menafi'r
gözetilerek ona göre ta'mimen kazalara iş'ün
16-ve bir de her kaymakamlığa

ta'yin idilmiş olan muaşşırların

birer kıt'a pusulaları

ihrac idilerek vaktinin tarihte ta'yin olunrnaları
17-lazım geleceği hakkındaki şerh dahi isimleri halalarına yazılarak leffen irsali ve
bu yolda da Maliye Nezareti ve Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti
18-Celılelerine

seri'an ve acilen telgrafname

testiri tezekkür kılındı
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 27 Mart Sene 94

246

210
1- İş bu mazbatadaDağ

Nahiyesinin

doksan dört senesi a'şarı her ne kadar karye bi

karye müzayede olunmuş ise de üç dört karyeye pey sorup diğerlerine

pey

2-sorulmadığından

nisabına

iblağ

icra olunmak

üzere

idilmediğinden

ve pey sorulan

Merkez

karyelerin

Livaca nahiye

ise bedel-i

bi nahiye

hadd-i

müzayedesi

mezad kaymasının
3-tanzırn ve münadice i'tôsı zımnında Muhasebe-i

Livaya havalesi lüzüm-u tezekkür

kılındı
Meclis-i idare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 15 Mayıs Sene 94

202
I-Zikrolunan çekirdekli pamuğun buraca müzayede olunmak üzere lazım gelen
mezad kaymasının tanzimi seri'an münôdice i'tası muhasebeye
Meclis-i idare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 16 Mayıs Sene 94

247

223
1-iş bu doksan dört senesi a'şdnnm ilzamen ihalesi mukarrer bulunmuş ise de ol
emirde a'şôr alacaklara kefil olanların yüzde yirmi kuruşun
2-nisbeti emlağı bulunması meşrut olacağından ve böyle yüzde yirmi kuruşun emlak
sahibi olmayan küfelanın kefaleti mu'teber tutulamayacağından
3-ol-vechile giriftinin ıcab idenlere tebliğ ve tefhimi hususuna bi'l-ittifak karar virildi
Meclis-i idare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 22 Mayıs Sene 94

160
l-Varidat-ı uşriyye hakkında canib-i vilayetten şeref-varid olan iş bu telgrafrıôrne-i
aliye idarede kıraat olundu ba'dehü iktiza-i aliyyesine tevfik-i muamele
2-olunmak üzere ol-emirde ıcab iden mezad pusulalarının tanzimiyle serian kazalara
irsali zımnında

bunun Muhasebe-i

Livaya

Fi 22 Nisan Sene 94

248

havalesi

lüzumuna

karar virildi

154
l-Seydi mah! rusüm-ü hakkında Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayet-i Celilelesinden canib
i alı cenab-ı müsteşariyyeye

şeref-vôrid olup icray-ı icab-ı zımnında havalesi

buyrulan iş bu
2-telgrafname-i ali Meclis-i İdare-i Livada kıraat ve mütalaa olundu ba'dehü kabına
bakılmak üzere mezkur saydi mahi hakkında olan ma'lümôt-ı kuyı1diyyenin
3-zılen iş'arı zımnında bunun ol-emirde Muhasebe-i Livaya havalesi lüzumu
tezekkür kılındı.
Fi 22 Nisan Sene 94

249

163
**180 numara ve fi 9 Mayıs Sene 94 tarihli der-kenarımız mucibince meclis-i
idareye virilmiştir.
1-Kasaba anbarında mevcud

bulunan

ma'lumü'l-miktar

kendirin

icra olunan

müzayedesinde beher kıyesi yedi kuruş bedel ile Trabluslu Ahmet Ağa
2-üzerinde

tekarrur

iderek

zammıyla

talib-i

uhra

bulunmadığından

virilüb

virilmemesi BafKaymakamlığında mevrud iş bu mazbatada beyan ve iş'ar olunmuş
3-ve zikrolunan kendirin mukaddemce müzayedeye virildiği kayden anlaşılmış
olduğundan mazbata-i mezkurada muharrer fiyatın mezkur mezad kaymasına
4-derciyle buraca müzayede-i aliyyesinin icrası ve bu fiyattan ziyade talibi ve rağibi
zuhur itmediği surette ba'dehü icabına bakılmak üzere
5-keyfiyetin ba-i'lam ifadesi zımnında bunun ol-emirde Muhasebe-i Livaya havalesi
tezekkür kılındı
Fi 22 Nisan Sene 94

250

1-Lefkoşada müzayede olunmak üzere mezad pusulasının tanzimiyle münadisi
tarafından i'tôsı zımnında bunun Muhasebe-i Livaya havalesi lüzumuna karar virildi
Fi 1 Mayıs Sene 94

251

240
1-Der-saadet tüccar mu'teberanından

Mösyö Zarifinin doksan dört senesi a'şarı

hakkında canib-i celil vilayet penahime keşide olunan talgraf
2-mütalaa kılındı Kıbrıs Ceziresi a'şarının birkaç nahiyesine pey sorulduğundan
umum livanın yekünü nereye iblağ idileceği
3-mechill idüğünden eğerçi

mumaileyh

talibi bulunduğu ve vireceği pey ne

derecelerde olduğu bilinmek ve ona göre icab-ı icra
4-kılınmak üzere cevaben ba telgraf iş'ar buyrulması ve buracada mümkün ise bir
vekil iraesi mücib-i sühulet ve bu sene feyz
5-ve bereket dahi ve ileride ne derecede zam vuku bulur ise pey der pey
bildirileceğinden rü-rıürna olmakla ol-vechile iktizasının
6-ifası ve iş bu karar ve telgrafın muhasebeye aynen kaydı lüzumu tezekkür kılındı
Fi 24 Mayıs Sene 94

252

Umum59
**674 ve Fi 18 Haziran Sene 94 tarihli der-kenarımız ile meclis-i idareye virilmiştir
l-İhzôriyye tezakür-ü hasılatından maaş i'tasıyla ketebe istihdamının vukuu ve bu
babda bir güne emir ve karar kaydı varmıdır
2-ve hasılat-ı mezbüradan bir taraf maaş tahsis ve i'tası caizmidir buralarının bi'l
etraf beyan ve izahı zımnında
3-iş bu takririn ol-emirde muhasebeye havalesi lazım gelür

253

282
1-Kırtasiye bedeli olan dört yüz kuruşun adem-i kifayesi cihetle bunun bir hadd-i
layıkını iblağı içün keyfiyetin Vilayet-i Celileye arzı
2-ve inhas-ı muhasebenin iş bu der-kenarı mealinden anlaşılmıştır mezkur dört yüz
kuruş kırtasiye bedeli kankı seneden i'tibaren tahsis
3-ve tayin kılınmıştır eğerçi sinin-i fireden beril ise bir çok seneler idareye kafi
olduğu ve ale'l-husus bedel-i mezkur sikke-i halisadan
4-tesviye idildiği halde şimdi adem-i kifayesinden bahisle zam talebine kalkışılması
ne sebeple mebni bulunmuştur buralarının bi'l-~tfar
5-bilinmesine lüzum görülmüş ise de ol-emirde ber-müvazene-i sahiha icrasıçün
kırtasiye-i mezbürun sikke-i halisa hısebiyle bir rnahhğını muhasebeci
6-vekili Rifatlü Said Efendi marifet ve nezaretiyle idare olunarak vukubulacak
sarfiyatı her kaç kuruşa baliğ olur ise bir pusulasının
?-tanzimiyle keyfiyetin ba i'Iôm beyan olunması zımnında iş bu müzekkirenin vekil
mümaileyhe tebliği lüzüm-u tezekkür kılındı
Meclis-i idare-i Cezire-i Kıbrıs

Fi 7 Haziran Sene 94
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290
1-Doksan üç senesi a'şôr malından olup ahalinin def-i ihtiyacı içlin Gimeden celb ve
füruht olunan şeirin esmanı sandığa
2-ahz ve kabul olunmamakta olduğundan bahisle esman-ı mezbı1ranın ahzi ve bu
babda vukubulan masrafla terakim iden maaşatın tarafına
3-i'tası Anbar Emini Andonaci

tarafından

virilen iş bu müzekkirede

beyan

olunmuştur ahalinin defi ihtiyacı ve zaruretleri maksadıyla
4-mezkur Gime a'şür malından ma'Iümü'l-mikter şeirin celbiyle Değirmenlik ahalisi
içlin tefrik olunan miktarın nasbıla vüsül-ü
5-ücretleriyle kiyaliye resmine mukabil olarak fiyat-ı maktüası olan otuz kuruşa dört
kuruş daha zammıyla otuz dört ve Lefkoşa
ô-ahallsine i'ta idilecek şerrin dahi kezalik memur nakliye ve hamaliye ve kiyaliye
masanfı karşılığı olmak üzere beş kuruş zammıyla
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7-otuz beş kuruş hısebiyle ve kaime akçe ile sarf ve füruht olması Fi 28 Mart Sene 94
ve Fi 8 Nisan Sene 94 ve merkum anbar eminine dahi
8-dört yüz kuruş maaş i'tası Fi 9 Mart Sene 94 tarihleriyle
olunan üç kıt'a karar iktizasından
9-olmağla

zikrolunan

kararlar ahkamına

tevfikan zikrolunan

vakıa

[O-dahi

ashabına

senedi

Kaymakamlığına
11-muhasebeye

makbuza

tanzim

bulunmuş

ahz-i kabz olunmak ve masanfat-ı
ba

murakkemen

i'ta

kılınmak

şeirin esrndn-ı hasılası

ve

bu

yolda

dahi ma'Iümat virilmek üzere iş bu müzekkirenin
havalesi

lüzüm-u tezekkür kılındı
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 11 Haziran Sene 94
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Gime

270
**toprasında

olunduğu

l-Bahr-i Sefid Boğazına gönderilmek
neferatının harc-ı rahı

2-olunan

üzere kışlaya celb ve cem' idilmekte olan kura

içün tahsis ve i'ta

altmış beş para yevmiye

kaimenin

tenzili cihetle

idarelerine

kafi

olamayarak düçar-ı zaruret ve sefalet oldukları
3-beyanıyla

yevmiye-i

mezbüranın

sikke-i

meğşüşeden

i'tası

Topçu

Kaymakamlığından alınan 20 Mayıs Sene 94 tarihli iş bu tahriratta beyan
4-ve iltimas olunmuştur sevk olacak kura neferatının altmışar para hısebiyle yalnız
taraflarına virilecek yevmiyenin esnay-ı rahda
5-zaruret çekmemeleri zımnında sikke-i meğşüşe ve halisa i'tasında bir beis
olmayacağından ba'de ma merkümların yevmiyelerine mahsuben i'tası
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6-lazım gelen mebaliğin

mevcud sandık olduğu halde sikke-i meğşüşe

olmadığı takdirde kaime-i mu'tebera
7-içün keyfiyetin

Muhasebe-i

ve halisa ve

sarf olunması

Livaya havalesi ve ma'lfımatı

olmak içlin kaymakam

muma ileyhe dahi tahriratı cevabiyye testiri lüzumuna karar virildi
Meclis-i idare-i Kıbrıs
Fi 4 Haziran Sene 94

**mezad kayması yazılmış olduğundan toprasında hıfz idilmiştir
l-Akçe-i

maktfı'a

ile yani beyaz mecidiyye

otuz kuruş hısebiyle

hınta ve burçağın

saat başına on ve şeirin sekiz para ücret-i
2-nakliye

i'tası iş bu mazbata

da gösterilmiş

bulunmuş olmağla mezad kaymalarına
3- muhasebeye

ve fiyat-ı mezküra

hadd-i

i'tidalde

işaret olunmak üzere

havalesi lüzüm-u tezekkür kılındı
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 13 Haziran Sene 94
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Numara/04
l-Ber mücib-i karar nüfus katibi hazır olduğu halde tahliye iddirilecek
defterin icra olunan münakısasında
2-ile kırk beş ve kaime

beher adedi

yirmi bir adet

mütedavile

ile yetmiş beş kuruş fiyatla mücellid

İstinyalu

üzerinde

tekarrur eylediği belediye tarafından yazılan der-kenarda beyan olunmuş
3-ve zikrolunan
teclidiyyesi

defterin

yetmiş beş kuruş kaime ile teclid

iddirilmek

ve ücret-i

sandıktan bi'l-ahz tesviye olunmak üzere belediyeye

4-havalesi ve bu babda muhasebeye

dahi ma'Iürnat i'tası hususlarına

karar virilmiştir

Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 14 Haziran Sene 94
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Umum/39
**senetlerinin tasdikiçün tekrar meclis-i idareye virilmiştir
l-iş bu tahriratta beyan olunan hıntanın celbinde i'ta olunan nakliye kaç kuruşa baliğ
olduğu bi't-tedkik tebyin iddirilerek
2-ıcab-ı icra olunmak üzere muhasebeye havalesi lazım gelür
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 11 Temmuz Sene 94

Umum/84
1-İş bu mazbatada beyan olunan bakırların müzayedesi icra olunmak üzere ıcab iden
mezad kaimesinin tanzimi zımnında ifüy-ı
2-muktezasının canib-i muhasebeye havalesi lüzüm-u tezekkür kılındı
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 27 Haziran Sene 94

260

Numara 87
1-Muhacirin

içlin mukaddimen

Naim

Efendiye virilen beş yüz adet beyaz

mecidiyyeden muma ileyhimin nezdinde kaldığı Magusadan mevrüd muhasebe
2-defterinden anlaşılmış olan üç yüz kuruşun iki yüz yirmi dört kuruşu da yine
muhacirin-i merkume levazimatma ve yetmiş altı kuruşu
3-dahi kendi rükübüne mahsus olan hayvan kirasına sarf ve i'ta kılındığı ve ol-babda
Tuzla Kaymakamlığından alman senet ve mazbatanın
4-leffen gönderildiği Değirmenlik Kaymakamlığından varid olan iş bu mazbatadan
inha' ve iş'ar olunmuş olmağla mecmu'-u masarıfı mübeyyen olan
5-salif-üz-zikr Magusadan mevrüd deftere meblağ-ı mezbürun dahi idhali zımnında
iş bu mazbatanın me' a melfüfat muhasebeye havalesi lazım gelür
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 25 Temmuz Sene 94
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2
1- Gime ahali-i hamiyyet-mendane asker-i şahaneye ihda olunan ve bu kere makam-ı
ser-askeriyyeye irsal ve takdim olunacağı
2-belediyye reis vekaleti tarafından iş bu müzekkirede beyan kılınan beşyüz küsur
kıye duhanın Tuzla iskelesine kadar nakliyesi olan yüz seksen
3-kuruşun iane-i şehriyye akçesinden tesviye olunmak üzere muhasebe ve belediyeye
ma'Iümat i'tası ve vapur noluyla masarıfat-ı sairesi bi't- tesviye
4-vapura teslim kılınarak masanf-ı vakıayı natık makbüz-u senedatırıın ba mazbata
bu canibe isra'sı hakkında dahi Tuzla Kaymakamlığına
5-tahrirat testiri lüzumuna karar virildi
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 5 Temmuz Sene 94
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332
1-Doksan üç senesi a'şar malından olup Ayogrosin Karyesinde Hacı Yorgi namı
kimsenin mağazasında mevcüd ve müdahhar olan
2-kırk bir kantar harup mernıır-u mahsus irsaliyle Gimeye celb olunmuş ise de
mezkur haruptan bin yüz kıyesini merkum Hacı Yorgi kendi malıyla
3-bi't-tebdil çürük ve topraklı olarak i'ta eylemesinden naşi şakallı bazerganın adamı
tarafından adamı tarafından kabul ve alız olunmadığı Gime Kaymakamlığından
4-mevrud şukkada ifade ve beyan ve icôb-ı isti'zan olumuştur siyak-ı iş'ara nazaran
karye-i mezbürun harup uşri ashabından istihsal
5-olundukça merkum Hacı Yorginin mağazasında vaz' olunmuş ise de merkum
kendi malıyla karıştırarak ve bu vesileyle tarik-i hiyel ve desaise

263

6-inhimak

iderek uşr-i harubu yerine kendi malından

harup i'ta eylediği ve müma-ileyh

bir takım çürük ve topraklı

şakallının

7-adamı mezkur harubu kabul itmemesi çürük olmasından

ileri geldiği anlaşılmış ve

bu makule çürük harubun alız ve kabulü hazinenin

B-zamnı badi olup ber-vech ile tecviz olunamayacağı der-kar bulunmuş olduğundan
mezkur bin yüz kıyenin aynen ahzinden sarf-ı
9-nazarla fiyat-ı cariye-i hakikiyyesi üzerine meclisce kat' olunacak fiyattan bi'l
hısab esmanının merkumeden bedelen istifası ile mezkur
10-çürük harubun tarafına red ve i'ta ve netice-i halin bu canibe iş'ar ve ebna
olunması bakında Girne Kaymakamlığına tahrirat-I cevabiyye
l l-testiri ve mfıma-ileyh şakallıya teslim olunan harubun miktarını müşa'ar varid
olan senedin dahi icab-ı icra olunmak üzere canib-i
12-muhasebeye i'tası lüzüm-u tezekkür kılındı
Meclis-i idare-i Kıbrıs

Fi 27 Haziran Sene 94

264

SONUÇ VE DEGERLENDİRME

Master tezi olarak üzerinde çalıştığımız "Kazalara Yazılan Muharrerat Nihayet Tarihi
27 Haziran 1294" adlı Mutasarrıflık Defteri, 3 asırlık Osmanlı Devleti idaresindeki bağımsız
Kıbrıs Mutasarrıflığının son günlerinde kaleme alınmıştır. Bu dönem aynı zamanda 308 yıldır
idare edenlerin, idare edilen durumuna düşecekleri günün arifesidir. Bu özelliği itibariyle de
değer ve kıymeti bir o kadar büyüktür. Mezkur defter R.12 Şubat 1292/25 Temmuz 1294 M.24 Şubat 1877/6 Ağustos 1878 tarihleri arasında Kıbrıs Meclis İdaresinden Kazalara
gönderilen 189 adet resmi belgeyi ihtiva etmektedir.
Mutasarrıflık Defteri tahlil edildiğinde; Kazalarda görev yapacak memurların atama
şartları ve maaşları, Ada çiftçisine zor anlar yaşatan çekirge afetiyle ilgili yapılan çalışmalar
,

ve alınan önlemler, Ada'dan Selanik başta olmak üzere birçok yere ihraç edilen buğday ve
arpa sevkiyatları ve elde edilen gelirler, bu sevkiyatlar esnasında alınan tedbirler ve sevkiyat
memurlarına ödenen harcırahlar,

Ada'da yetiştirilen ürün çeşitleri ve ürün rekolteleri,

yetiştirilen ürünlerin müzayede usulüyle satılma yöntem ve şartları, arazi usulsüzlüğü ve
yasadışı işlerle iştigal edenlere verilen ceza-i müeyyideler, resmi makamlarda istihdam edilen
personelin iş verimliliğinin artırılması için gösterilen dikkat ve titizlik, hususiyetle bir tahıl
ambarı statüsünde

olan Ada'da

zahire

alımlarında

uyulması

gereken

kurallar,

tahıl

ambarlarının bakım onarım ve rutubetten arındırılması adıma verilen mücadeleler, yolsuzluk
ve usulsüzlük yapanlara verilen cezalar, ceza süresini dolduran mahkumların memleketlerine
dönmeleri için ödenen yol ücretleri, tarım ve hayvancılığın geliştirilebilmesi için sarf edilen
çabalar ve toprak reformları, Arnavutluk'un İşkodra kentine top arabalarını çekmek üzere
ihraç edilen katırlar, Mutasarrıflığın her kademesinde Türkler kadar Rumlara da ırk ayrımı·
gözetmeksizin en üst makamlarda görev verilmesi, vb. daha bir çok muhtelif konu göze
çarpmaktadır.
Çalışma konumuz olan Mutasarrıflık Defteri Sultan İkinci Abdulhamit'in

tahtta

olduğu ilk yıllarda yazılmış ve o günün Kıbrıs'ının içinde bulunduğu siyasi, iktisadi ve
ekonomik faaliyetlerin daha da berraklaşmasına katkı sağlayacak, bu sahada çalışma yapmayı
arzulayanların işini bir nebze olsun kolaylaştıracaktır.
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SÖZLÜK
A
Adem: Yokluk, bulunmama.
'Ademi: Ademoğlu.
Ağnam: Koyunlar.
Alız: Alma, kabul etme.
'Akd: 1.Bağ, bağlama, düğümleme, bağlanma, düğümlenme, 2. Sözleşme,
kar-arlaştırma. 3. Kurma, düzme. 4. Nikah.
Aklam: 1. Yazı aletleri. 2.Memurların çalıştıkları daireler.
Amed ü şüd: Geliş-gidiş; varıp-gelme; geldi -gitti.
'Arz-ı hal: Halin bildirilmesi, ne halde bulunduğunu bildirme; dilekçe,
'Asakir-i şahane: Askerler (umümi olarak)
•Asar-ı atika: Eski eserler.
'A'şar: Mahsullerden alınan onda birler.
'Atıfe, atıfet: Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, iyilik severlik.
'Ati: 1. Gelecek, gelen (kişi veya şey). 2. Gelecek zaman, istikbal.
'Avakır: 1. Kısırlar, verimsizler. 2. Fakirler, yoksullar. 3.Kudurmuşlar,
'Avdet: Geri gelme, dönme, dönüş.
'Azimet: Gitme, gidiş.
Azrar: Zararlar, kayıplar

B
Ba'de-zin: Bundan sonra.
Badi: 1. Sebep, mucip. 2. Sebebolan. 3. İlk, başlangıç.
Baha': Kıymet, bedel, değer.
Bahr: 1. Deniz. 2. Büyük göl veya nehir.
Bahr-i Sefıd: Akdeniz.
Bais: 1. Sebebolan. 2. Gönderen. 3. İcabettiren.
Bakaya: Fazla kalan şeyler, kalıntılar.
Ba-mazbata: Mazbata ile.
Bazergan: 1. Bezirgan, tacir. 2. Ağa makamında Yahudilere verilen bir ad.
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Bed'an: Başlangıçta;

ilkin, ilkönce.

Beher: Her, her bir, her biri.
Behiyye: Güzel.
Beis: 1. Zarar, ziyan. 2. Zahmet, zorluk. 3. Azap, şiddet, korku. 4. Fenalık.
Bend: Bağ, yular, rabıta, bağlama.
Bedihin: Deliller, tanıklar.
Ber-minval:

Eskisi gibi

Ber-mucib: Mucibince,

gereğince, uyarına göre.

Ber-vech-i ati: Aşağıda olduğu gibi.
Ber-vechi muharrer: Yazıldığı veçhi le.
Beyan:

1. Anlatma, açık söyleme, bildirme. 2. Belagat ilminin, hakikat, mecaz,

kinaye, teşbih, istiare gibi bahislerini öğreten kısmı,
Beyhude: Boş
Bi- lüzum: Lüzumsuz
Bi-ea: Yersiz.
Bi-gaye: Gayesiz, sonsuz.
Bt-büde: Boşuna, boş yere, beyhude.
Bi-kes: Kimsesiz.
Bi'l-intihab: Seçerek.
Binaen aleyh: Bunun üzerine, bundan dolayı.
Bi't-tanzim: Tanzim ile, tanzim ederek.
Bi-vaye: Behresiz, nasipsiz, mahrum.
Bi'z-zat: Kendi, kendisi,

C-Ç
Côh, cahe: İtibar, makam, onur, mevki.
Canib: Taraf, cihet, yan.
Carı fiat: Satış esnasında geçerli olan fiat
Ced'id, cedide: Yeni, kullanılmamış,
Celb: 1. Çekme, çekiş; kendine çekme. 2. Yazı ile çağırma.
Cesamet: Büyüklük, irilik,
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Cezair-i Bahr-i Sefid: Akdeniz adaları.
Cezire: Ada

D
Delail: Delalet eden şeyler,
Der: -de, içinde.
Der-dest: 1. Tutma, elde etme. 2. Elde olan, yapılmakta olan.
Der-kar: 1. Malum, aşikar, bilinen, belli. 2.İş de, iş üzerinde bulunan.
Der-kenar: l .Kenara yazılmış olan yazı, çıkma yazı.2.Kucaklama, kucağa
alma.
Der-saadet: İstanbul
Der-uhde: Üstüne alma, yüklenme
Derun: 1.İç, içeri, dahil. 2. Gönül, kalb, yürek,
Desais: Hileler, oyunlar, el altından yapılan işler.
Desise: Hile, oyun, el altından yapılan iş.
Devair: Daireler.
Deyn: Duyun, düyünat, borç.
Duçar: Tutulmuş, uğramış, yakalanmış.
Duhan: L'Iütün. 2. Duman.

E
Ebrar: Hayır sahipleri, iyiler; dindarlar, özü sözü doğru olanlar.
Ecnas: Cinsler, neviler, çeşitler, türlüler, soylar.
Edanl: En alçak, pek bayağı, aşağılık kimseler.
Efrüd-ı redife: Osmanlı ordusunda nizamiye hizmetini bitiren erler.
Ehem: Pek mühim, çok ehemmiyetli.
Ekall: En az, en aşağı,
Ekiden: 1.Te'kidli, kuvvetli olarak, muhakkak, sarih ve kat'ı olarak.
2.Mükerreren, tekrar olarak.
Evliye: Sancaklar, bayraklar,
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Emaneten: Emanet olarak, emanet suretiyle.
Emin: Emniyet sahibi, korkusuz; birine emniyet eden, güvenen; şüphe
etmeyen; kendisine güvenilen kimse.
Enseb: Pek münasip, uygun, çok yerinde.
Erbah: Faydalar, faizler, kazançlar.
Esami: Namlar, adlar.
Esham: 1.0klar. 2.Hisseler, paylar, nasipler. 3 Borç alınan paraya karşılık
senetler.
Esham-ı umümiyye: Tanzimat sıralarında devletin, halka borç karşılığı olarak,
verdiği senetler.
Esman: Bedel(ler), kıyrnetfler), değenler):
Ester: Katır
Eşedd: Pek şiddetli, çetin ve sert.

F
Febiha: Ne ala, ne güzel; öyle olsun!
Ferağ: lVazgeçme, bırakıp terketme. 2. Bir mülkün tasarruf, sahip olma
hakkını başkasına terketme. 3.İstirahat etme, dinlenme. 4. Hiç bir işle meşgul
olmama, rahat etme.
Fürı'.iht: Satma, satım, satış.
Fevka'l-gaye: Son derece, umulmadık kadar.

G
Gangi: Hangi, hangisi
Gavail: Dertler, sıkıntılar, felaketler, musibetler, belalar.
Gayet: 1. Nihayet, uç, son. 2. Çok, fazla, son derece.
Girift: Tutma, yakalama.
Giriftar: I .Yutulmuş, yakalanmış, esir. 2.Düşkün, uğramış, tutkun,
Gulüvv: Haddini aşma, ileri gitme, aşkınlık, taşkınlık.
Güzeran: Geçici, geçen,
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Güzer-gah:

1. Geçilen yer, geçit, derbend; uğrak. 2.Arazi veya harita üzerinde

yolun başlangıç ve son noktaları arasından geçirilen kırık hat.

H
Hakayık: Doğru olan asıllar, şüphesiz bulunan şeyler, hakikatler, gerçeklikler.
Hamiyyet-mendan: Hamiyetliler.
Harc-i rah: Yol harcı, yol masrafı
Harup: Keçiboynuzu
Hasr: LSıkıştırrna, dar bir yerin içine alma. 2. Hareketten menetme, etrafını
çevirme. 3.Mahsus kılma, kılınma. 4.Vakfetme, tahsis etme. 5. Zaman ayırma.
Havi: İhtiva eden, içine alan, şamil, kaplayan, toplayan,
Hınta: Buğday,
Hile: Oyun, aldatma, dubara:
Hin: An, zaman, vakit, sıra.
Hitam: 1. Son, nihayet. 2. Bitme, tükenme.
Hiyel: Oyunlar, aldatmalar, dubaralar.
Huda-negerde: Allah göstermesin.
Hulul: l .Gelip çatma. 2. Girme, hüsn-i hizmet: iyi iş görme.

1-İ
İane: Yardım için toplanan para, yardım parası.
İbka': 1. Baki, daim, devamlı, sürekli kılma. 2.Yerinde, evvelki halinde
bırakma. 3.Sınıf geçememe.
İbraz: Meydana çıkarma, gösterme.
İhtida: !.Başlama. 2.Başlangıç. 3.İlkin, en önce, başta.

İbtidar: Bir işe sür'atle, çabuklukla başlama.
Icab: 1.Lazım gelme, gerek. 2. Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3.0lumlama,
olumlu halde bulunma,
İctima': !.Toplanma, bir araya gelme. 2.Toplantı. 3.Yığılma, birikme.
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İdare: 1 .Döndürme, döndürülme, çevirme, çekip çevirme, yönetme. 2.
Kullanma, becerme. 3.Tutum, yerinde harcama.
İdhar: Tahkir, hakir görme.
ifa: LÖdeme, yerine getirme. 2.Bir işi yapma. 3. İş görme ..
İfrazat: 1. Bir bütünden parçalar ayırmalar; ayırmalar; ayrılmalar. 2. Vücuttan,
kan cerahat, irin, ter gibi ayrılıp çıkan şeyler, salgılar,
İğtişaş: 1. Karışıklık. 2.Duruluğu, saflığı kaybolma, bozulma.
İhale: Birisi birçok isteklilerin arasından en uygun görülen şartlarla kabul
edene bırakma.
İhcac: Hac vazifesini yapmak için bedel gönderme, gönderilme.
İhtiyat: I .İlerisini düşünerek, görerek davranma. 2.Sakınma, tedbirli, tedarikli
bulunma
İkraz: Borç verme, ödünç verme
iktifa': Yeter bulma, aza kanaat etme, yetinme.
İktiza': l.Lôzım gelme, gerekme. 2.Lazım getirme, gerektirme. 3.İhtiyaç,
gereklik.
İltizam: l.Kendi için lüzumlu sayma. 2.Birinin tarafını tutma. 3.Icabettirme,
gerektirme.
Ima': I .İşaret. 2.İşaretle anlatma, dolayısıyla anlatma.
İ'mal: l.Yapma, yapılma. 2.İşleme. 3. Kullanma. 4. Meydana getirme.
İmtidad: l.Uzama, uzanma; uzun sürme.
inha': I.Ulaştırma, yetiştirme. 2.Bir vazifeye tayin veya bir maaşa terfi için
yazılan yazı.
İnhimak: Bir şeyin üzerine fazla düşme, ziyade düşkünlük.
İnkıza': Tamam olma, nihayet bulma, bitme, sona erme.
İnsidad: Tıkanma, kapanma.
İntiaş: l.Hastalıktan kurtulup kalkma. 2. Doğrulup kalkma. 3.Geçinme.
İntibah: l.Uyanma, uyanıklık. 2. Gözaçıklığı. 3.Sinirlerin ve uzuvların harekete
gelmesi, uyanması.
İnzimam: Zam olunma, katılma.
İrad: I.Getirme. 2.Söyleme.
İrade-i seniyye: Yüce buyruk.
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İnle: Gösterme, tayin etme.
İrsal: 1 .Gönderme, gönderilme,

yollama. 2. Salıverme, koyuverme.

İsra': Geceleyin yürütme, yürütülme;

gönderme.

istibka': Devamını, sürmesini isteme.
istid'a': 1. Yal vararak isteme. 2.İstida, dilekçe,
istifa': Tamamiyle
İstifsarSorma,

alma, alınma; ödetilme.

sorulma.

İstlhab: Hibe, hediye, bağış olarak isteme.
istihdam: Kullanma, hizmete kabul etme.
İstihsal: l.Hasıl etme, meydana getirme, üretme. 2.Elde etme, ele geçirme, ele
geçirilme.
İstikra: LGezme, dolaşma; avarelik, konuklama.

2. Bir şey hakkında etraflı

bilgi edinme.
İsti'mal: Kullanma.
İstimrar: Bir düziye devam etme, bir düziye uzayıp gitme, sürme.
İstinôfı l.Yeniden
mahkemeye

başlama. 2.Bidayet mahkemesinden

verilen Hükmün bir üst

başvurarak feshini. isteme.

İstinsar: l .Su veya başka bir ilaç çekip burunu temizleme. 2. Püskürme.
İstintak: 1 .Nutka getirme, birini söyletmek isteme. 2. Sorguya çekme.
İstirdad: l.Geri alma, alınma. 2.Verilmiş veya gönderilmiş bir şeyin geri
gönderilmesini

isteme, geri isteme.

İş'ar, iş'arat: Yazı ile bildirme, haber verme.
İ'ta: Verme, verilme; ödeme.
İ'tibaren: ... den başlayarak,

... den sonra, ... den beri.

İ'tidal: Orta oluş, ortalama, aşın olmama hali, ölçülülük.
İ'timad: I .Dayanma, güvenme. 2.Emniyet,

güven.

i'tiyad: .A.det edinme, alışma; alışkanlık.
İtlaf: I.Telef etme, mahvetme, öldürme, 2.Lilzumsuz yere harcama.
İttihaz: 1 .Edinme, edinilme. 2.Kabul etme. 3. İtibar etme, sayma, tutma.
4.Kullanma.

5.Kurma, düşünme, tasarlama.

İttisaf: I.Muttasıf

olma, vasıflanma,

İ'zam: 1 .Büyütme, büyültülme.

nitelenme. 2. Bir hal takınma.

2. Lüzumundan

273

fazla ehemmiyet verme.

K
Kaffe: Hep, bütün, cümle.
Kain: Mevcut olan, bulunan, var olan.
Kal'a: 1.Kale, hisar. 2.Askerin talim veya savaşta, arkalan birbirine gelmek
üzere dört saftan ibaret bir kare meydana getirerek aldığı vaziyet.
Karar-gir: Kararlaşmış, kararı verilmiş, karara bağlanmış,
Karye: Köy, kasaba.
Kat'a: Hiçbir vakit, asla.
Kaviyy: I .Kuvvetli, güçlü. 2.Güvenilir, sağlam.
Kefalet-i müteselsile: iİki veya daha çok kimselerin birbirlerine karşılıklı kefil
olmaları.
Kerime:

·

ı .Ayet. 2.Kız

evlad.

Keşan: Çekenler, çekiciler.
Keşide: 1.Çekilmiş, çekiliş. 2.Tartılmış. 3.Tertibedilmiş, dizilmiş. 4. Yazılmış.
Keyfiyet: l.Nitelik. 2.Bir şeyin iyi veya kötü olması ciheti.
Kile: Kile, ölçek.
Kura: Köy, kasaba
Kuyudat: Resmi muameleler ve haberleşmeler defteri.
Küsur: l .Parçalar, artan parçalar, artıklar. 2.Kesirler.

L
Lahik: Eskisi ve yenisi, önceki ve şimdiki.
Layiha:.Düşünülen bir şeyin yazı haline getirilmesi.
Leff: Sarma; durup bir zarf içine koyma; devşirip kaldırma.
Leff en: Durulmuş, sarılmış olarak; zarf veya mektup içine koyarak.
Levazımat: lLazım olan şeyler, gerekli şeyler; yaşamak, geçinmek;yolculuk
için lüzumlu olan nesneler. 2. Aşk. askerin yiyecek, giyecek, yakacak ve savaş
eşyası ve bu işlerle uğraşan daire.
Liva':l.Bayrak. 2.Mülki idarede kaza ile vilayet arasında bir derece, sancak.
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M
Ma'delet: Adalet, adillik; insaflılık
Magrib: Garb, batı tarafında olan memleketler; Afrika'nın Mısır ötesindeki
şimal (kuzey) kısmı, ispanya, Portekiz
Mağşüşe: Saf olmayan, katışık
Mah: Senenin on ikide bir kısmı, ay.
Mahôzir: Mahzarlar, umümi dilekçeler, müracaatlar
Mahbes: 1.Hapsolunma yeri, hapishane, cezaevi, zindan, karanlık, sıkıntılı yer
Mahcuz: Haczedilmiş, mahkemece rehin altına alınmış
Mahsub: l .Hesabedilmiş, hesabadahil edilmiş, avans kapatma. 2.Büyük bir
zata mensup kimse
Mahzen: l.İçinde eşya saklanacak yer, yer altı, bodrum.2. Havasız, karanlık yer
Mail: l .Bir yana eğilmiş, eğik, eğri. 2.Hevesli, istekli, düşkün.
Makule: l.Takım, çeşit, soy. 2.İlim tasnifi yapılmış,
Masüniyyet: l.Mahfuzluk, eminlik, sağlamlık. 2.Korunma. 3.Dokunulmazlık
Maşiyen: Yürüyerek, yaya olarak,
Mazarrat: Zarar, ziyan; zarar verme, dokunma, zararlar, ziyanlar,
Mazhar: 1.Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer. 2.Nail olma, şereflenme.
Meblağ-ı mezbür: Adı geçen meblağ, para
Mechul : Bilinmeyen, meçhul.
Mecidiyye: Sultan Abdülme-cit'in tahta çıkışının altıncı yılında (1260

=

1844)

onun adına kesilmiş olan altın ve gümüşsikkeler, [daha ziyade 20 kuruşluk
gümüş sikkelere verilen bir addır]
Medfüat: 1.Sar-fedilmiş, verilmiş paralar, kasadan çıkan paralar. 2.Verilen,
harcanan paranın, hesap defterinde kaydedildiği hane, kolon
Mekin: l.Temekkün eden, oturan, yerleşen. 2.Vakarlı, temkinli, vakar, iktidar
sahibi.
Meks: l.Öşür, baç, vergi. 2.Öşür, baç, cibayet etme
Melfilf: Leffedilmiş, sarılmış, durulmuş; bir zarf veya mektup içine konulmuş,
Melfüfat: Mektuba iliştirilmiş, şanlı evrak
Melhuz: Mülahaza edilen, düşünülebilen, hatıra gelen; olabilen,

275

Memalik-i mahrüsa-i şahane: Osmanlı ülkesi
Memalik-i mahrı'.ise:Muhafaza edilmiş memleketler; Osmanlı ülkesi,
Memduh: Medholunmuş, övülmüş; övülecek,
Memnı'.iiyyet:Memnı'.i'luk, yasaklık, yasak edilme
me'mı'.il: LEmel edinilen, ümit olunan, umulan, beklenilen, 2. Ümit, umut
Menafi': Menfaatler, yararlar, çıkarlar
Menhüb, menhı'.ibe:Nehbolunmuş, yağma edilmiş, talanlanmış
Merbut: 1.Raptolunmuş, bağlanmış, bağlı. 2.Ulaşmış, bitişmiş, bitişik. 3.
İliştirilmiş, eklenmiş.
Mer'iyye: lRiayet edilen, saygı gösterilen. 2.Gözetilen, yürürlükte olan.
Merkum: Yazılmış, adı geçmiş
Mersüle: İrsal edilmiş, gönderilmiş makbuz ve benzeri evrak,
Mesag: İzin, ruhsat, cevaz
Mesaib: Zor işler, müşküller
Mesbı'.ik: 1.Sebk etmiş, geçmiş, başkalarından geri kalmış, arkada bırakılmış.
2. Önde bulunan, ondan evvel geçmiş
Meskukat: Sikke haline getirilmiş madeni paralar, akçeler
Mesı'.ibat:Llyiliğe karşı Allah tarafından verilen mükafatlar. 2.Edilen
ibadetlerin kıyamette göreceği mükafatlar
Meşhud, meşhı'.ide:Gözle görülmüş, görülen
Meşrut: Şart koşulmuş, şartlı, şarta bağlı
Mevrüd: Gelmiş, gelen
Mezad: Arttırma ile yapılan satış,
Mezbı'.ir: Adı geçen, yukarıda söylenmiş olan.
Mezkur: Zikrolunmuş, adı geçmiş, anılmış,
Mezrüat: Ekilip bitmiş tohumlar, ekinler
Me'zünin: Mezunlar
Mikya]: Ölçek, tahıl ölçeği
Miri: l .Beğlik, devlet hazinesine ait. 2. Devlet hazinesi.
Muadelet: Müsavilik, denklik. Eşdeğerlik, muadil
Muallim: Talim eden, öğreten, öğretmen, hoca.
Muamelat: Dairelerde yapılan kayıt, takip ve şaire gibi işler
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Mılcib:1.icabeden,

Iazırrıgelen, gereken, gerek.tiren. 2. Sebep, vesile

Muğayir: Aykırı, uymaz, başka türlü,
Muharrer: Tahrir olunmuş, yazılmış, yazılı
Muhavvel:

L'Iahvil olunmuş, değiştirilmiş.

2. Havale edilmiş, gönderilmiş;

ısmarlanmış,

bırakılmış

Muhavvelat:

Havaleler, devlet borcu olarak ödenmesi bir vilayet veya daireye

havale edilen paralar
Muhil: İhlal eden, dokunan, sakatlayan, bozan
Muhtass: Bir kimseye veya şeye mahsus olan,
Muin: I.İane eden, yardımcı. 2. Yardımcı
Mukadder:

I .Takdir olunmuş, kıymeti biçilmiş; kadri, değeri bilinmiş,

beğenilmiş.

2. Yazılı, alında yazılı.

Mukarrer:

I.Kararlaşmış.

2.Şüphesiz,

sağlam. 3.Anlatılmış,

Mukavele:

Sözleşme senedi; sözleşmenin

yazıldığı kağıt; kontrat

Muktezi: İktiza eden, Iôzımgelen, icabeden, icabettiren,
Müma-ileyh:

bildirilmiş

gereken; gerektiren

ima edilen, adı geçen, yukarıda anılan

Muntazır: İntizar eden, gözleyen, bekleyen
Musalaha: Barışma, uzlaşma.
Musta'cil:

I.İstlvcal eden, acele eden, çabuk, tez olmasını isteyen. 2.Acele

giden.
Mu'tad, mu'tade: İtiyad edilmiş, adet olunmuş, alışılmış
Mutasarrıf:

I .Tasarruf eden, kendinde kullanma hakkı ve salahiyeti bulunan. 2.

Bir sancağın en büyük idare amiri (Tanzimat'dan
Mu'teber:

sonra)

I.İtibarlı, hatın sayılır, saygın. 2. inanılır, güvenilir. 3.Yürürlükte

olan, geçer.
Muvakkat, muvakkate: Tevkit edilmiş olan, muayyen bir vakite mahsus,
süreksiz, geçici.
Muvakkaten:

Muvakkat, geçici olarak, eğreti olarak.

Mübayaa: Satın alma.
Mübayin:

I .Başka türlü, ayrı. 2. zıt.

Mübrem: Kaçınılmaz,

vazgeçilmez,

önlenemez.

Mücünis: Aynı cinsten olan.
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Mücaz: I .Caiz, uygun görülmüş. 2. İcazet almış, icazetname, izin verilmiş
Müceddeden: Yeni olarak, yeni baştan.
Mücellid: Teclideden, kitap ciltleyen, ciltçi.
Mücerred: 1.Tecridedilmiş, soyulmuş, çıplak. 2.Tek, yalnız. 3. karışık ve
katışık olmayan.
Mücrimin: Cürüm işlemiş olanlar, suçlular,
Müdebbir-a.ne: Tedbirli olana yakışır surette.
Müeddi: 1.Te'diye eden, eda eden. 2.Sebebolan, doğuran, meydana getiren.
Müessis: 1.Te'sis eden, kuran, temel atan. 2.Kuran, kurucu.
Müfesser: Tefsir edilmiş, açıklanmış, manası ancak açıklama ile anlaşılmış
ayet veya hadis.
Müfevvez: İhale ve sipariş olunmuş.
Mükerrer: Tekrarlı, tekrarlanmış, tekrar olunmuş.
Mülhak: İlhak edilmiş, sonradan takılmış, katılmış.
Mültezim: I .İltizam eden, bir şeyi veya kimseyi lüzumlu sayıp taraflık
gösteren. 2. İltizamcı, kesenekçi, kesimci, devlete ait bir geliri götürü olarak
üstüne alıp toplayan
Münavebe: Nöbetleşme, nöbetle iş görme, nöbetleşe.
Münbit: İnbat eden, ekileni güzel yetiştiren, verimli.
Mündericat: Kitap, gazete, mecmua gibi şeylerin içindekiler
Münhal: Yerinden çıkarılmış, sökülmüş, ayrılmış. boş kalan.açık olan,
me'muru bulunmayan
Müntakil: I.İntikal eden, geçen. 2.Miras kalmış. 3.Ölmüş, göçmüş, göçen.
Mürüvvet: I .İnsaniyet, mertlik, yiğitlik. 2.Cömertlik, iyilikseverlik.
Müsadere: I. Tanzimat'tan önce, herhangikabahatli bir kimsenin malının
hükümetçe, padişah adına zaptedilmesi. 2.Memnu, yasak bir şeyin kanuna
uygun olarak zabtı
Mütalaa: l Dkuma. 2. tetkik. 3.Düşünce.
Müteallik: l.Asıh, bağlı. 2.Taalluk eden, ilgili, ilişiği olan.
Mütecasir: Tecasür eden, cür'et gösteren, ... e kalkışan, yeltenen; küstah.
Müteenniyane: Temkinli olarak, sakınarak, çekinerek.
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Mütenevvi', Mütenevvia: tenevvü' eden, nevilenen; türlü, çeşitli, çeşit çeşit
değişik,
Müterakime: Teraküm eden, biriken, birikmiş, toplanmış, yığılmış.
Müteselsil, müteselsile: Teselsül eden, zincir gibi birbirine bağlı olan,
zincirleme, zincirleme giden.
Mütevakkıf: I .Tevakkuf eden, duran, bekleyen, eğlenen. 2.Bir şeye bağlı olan,
ancak onunla olabilen,
Mütevellid: l.Tevellüd eden, doğan, dünyaya gelen. 2.Meydana gelmiş,
doğmuş. 3.İleri gelmiş.
Müvazene: 1.İki şey, vezince, ağırlıkça birbirine denk olma. 2.Karşılıklı iki
şeyin denkliği, uygunluğu. 3. Gelir ile giderin bir gelmesi. 4.Kıyas, ölçü.
Müverrahan: Tarihli olarak.
Müzayede : Malın hakiki değeriyle satılmasını temin etmek üzere alıcılar
arasında, arttırma yapılarak tatbik olunan satış usulü.
Müzekkire: Bir iş için üst makama yazılan resmi kağıt.

N
Nahiye: l.Yan taraf, kenar, yan. 2. Civar, çevre. 3. Küçük yer; bölge
Naib: 1. Vekil, birinin yerine geçen. 2. Kadı vekili. 3. Kadı, şeriat-hükümlerine
göre hüküm veren hakim. 4. Nöbet bekleyen, nöbetle gelen.
Nam: 1. İsim, ad. 2. Ün, lakab. 3. Adres. 4. Yerine, vekillik
Naşi: 1. Neşet eden, edici, ileri gelen. 2. Ötürü, dolayı, sebebiyle.
Natık: söyleyen, konuşan, lakırdı eden.
Nazır: 1. Nazar eden, nezaret eden, bakan, gözeten. 2. Vekil, bakan
Nehr: akarsu, çay; ırmak.
Neşvünema: nebatların (bitki) gelişmesi.
Nev': 1. Çeşit, türlü. 2. Cins. 3. Sınıf.
Nev'i şahsına münhasır: kendine has, kendine münhasır, kendine özgü karakter
ve davranışı olan kimse.
Niza': çekişme, kavga,
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Nüshateyn: iki nüsha.

P-R
Penbe: pamuk.
Raht: 1. Bağlama, bağlanma, iliştirme. 2. Cümleleri lüzumlu harf ve edatlarla
birbirine bağlayarak yoluyla sıralama.
Ragabat: istekle karşılamalar.
Rah: Tutulan yol, meslek, usul.
Rayic: Revaçta olan, sürümü olan, sürüm değeri.
Re's: Baş, kafa.
Reside: Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Revş: Gidiş yürüyüş; usul, tutum, yol.
Ric'at: 1. Geri dönme. 2. Gerileme, çekilme; geri kaçma.
Riyaset: Reislik, başlık, baş olma, başkanlık.
Rubu': dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört kısımda bir kısmı.
Rfı-nüma: 1. Yüz gösteren, meydana çıkan. 2. Yüz görümlüğü.
Rüküb: 1. Binme. 2. Bir vasıtaya binme.
Rüsum: 1. Vergiler, gümrük vergileri. 2. Usul, merasim.

s
Saadetlü: Askerlikte miralay (albay) ile birinci ferik(korgeneral), sivilde vezir
ile mirü'l-ümeralık rütbeleri arasındaki kimselerin resmi Unvanı.
Sa'b, sa'be: Güç, zor, çetin.
Sahin, sahine: 1. Kahn. 2. Sık. 3. Katı, pek.
Said: 1. Mutlu, uğurlu. 2. Ahiretini hazırlamış kimse
Sal-i hal: İçinde bulunulan yıl.

Salif Geçen, geçmiş.
Salifü'z-zikr: Zikri geçen, bildirilen, mezkur.
Salis: Üçüncü.
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Sandfık-kar: 1. Veznedar, kasiyer. 2. Sandıkçı
Sani: Görülen iş, ikinci, yapan, işleyen, yapıcı.
Sarf-ı nazar etmek: Vazgeçmek.
Sa'y: 1. Çalışma, çabalama, gayret, emek. 2. Geçinmek için iş işleme.
Sayd-i mahi: Balık avı.Saye:l. Gölge. 2. Koruma, sahip çıkma, 3. Yardım,
muavenet.
Sebk: 1. İleri geçme, ilerileme, evvelce geçme, vaki olma. 2. Koşuda kazanan
hayvan.
Sebt: Yazma, kaydetme, deftere geçirme.
Sebt-i defter: Deftere geçirme.
Sefine: Gemi, vapur,
Sene-i ati: Gelecek yıl
Ser-maye: Anamal.
Sevalif: Geçmişler, geçmiş insanlar.
Sikke: 1. Para üzerine vurulan damga. 2. Madeni para, akçe.
Sikke-i halise :Halis altın veya gümüş akçe.
Sikke-i hasene: Para.
Sikke-i mağşfışe: 1. Karışık veya gümüş para. 2. Düz sokak, düz yol.
3. Mevlevi külahı.
Sim mecidiyye: Yirmi kuruş değerinde gümüş para
Sinin: Yıllar
Sirkat: Hırsızlık, çalma, çalınma.
Siyak: Sözün gelişi, irade şekli.
Subat: 1. Uyku, hafif uyku. 2. Soğuk sıtma denilen uzun uyku, koma.
Suhulet: 1. Kolaylık. 2. Kolaylık vasıtası. 3. Yavaşlık, usul
Sülüsan: Üçte iki, üç kısımda iki kısım,

ş
Şamil, şamile: İçine alan, kaplayan, çevreleyen.
Şayan: yakışır, yaraşır, değer,
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Şedd-i rahl: 1. Yola çıkma, yolcu olma. 2. Yağmurluk ve saire gibi yol
levazımı.
Şehri, şehriye: Aylık, aya mensup, ayla ilgili.
Şerait: Şartlar
Şeriat: 1. Doğru yol. 2. Allah'ın emri. 3. Ayet, hadis ve icma-i ümmet
esaslarına dayanan din kaideleri,
Şira': Satın alma, satın alınma.
Şita: Kış.
Mevsim-i şita: Kış mevsimi.
Şukka: 1. Parça; kumaş veya kağıt parçası. 2. Küçük tezkere, yazı.
Şüde: Gitmiş, giden
Şürüt-u ihale: İhale şartları

T
Tabu: 1. Tabiatle ilgili. 2. Tabiat icabı olan. 3. Olağan, alışılmış,
her zamanki,
Ta'dad: 1. Sayma; sayı. 2. Birer birer söyleme, sayıp dökme; sayım.
Ta' dad memuru: Sayım memuru
Ta'mimen: Tamim suretiyle, genelge ile.
Taharri: Arama, araştırma, araştırılma; aratma,
Tahkikat: Araştırmalar, soruşturmalar.
Tahmil: 1. Yükleme, yükletme, yükletilme. 2. Bir işi, birinin üzerine bırakma.
Tahrir: Yazma, yazılma.
Tahrir hey'eti: 1. Yazı kurulu. 2. Kompozisyon. 3. Kitap yazma. 4. Kaydetme.
Tahrirat: Bir dairece yazılan resmi mektuplar
Tahsilat: Halktan vergi ve rüsum alımı; para alımı.
Taht: 1. Hükümdarların oturduğu büyük koltuk. 2.Hükümdarlık makamı.
Tahtanı fevkani: Altlı üstlü.
Tahtım: Mühür basma, mühürleme
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Takdim:l. Öne geçirme, geçirilme, öne alma, ileriye sürme, sürülme. 2. Büyük
bir kimsenin huzuruna bir şey götürme, verme. 3. Sunma, küçük büyüğe bir şey
verme. 4. Birini, bir başkasına tanıtma.
Takriben: Aşağı yukarı, tahminen, tahmini
Ta'lik:l.Asma, asılma. 2. Bir şeye bağlı gösterme. 3. Geciktirme, asıntıda
bırakma, askıda bırakılma.4. Belli bir zamana bırakma,
Ta'm'im:1. UmCım'ileştirme,umiirnileştirilme. 2.Genelge,
Ta'mirat: Onarma, düzeltme, bozuk şeyi düzeltme, eski şeyi düzeltip yeni
haline getirme,
Tarik: Yol
Tasrih: açık açık söyleme, söylenme, açıktan açığa bildirme, bildirilme,
belirtme, belirtilme.
Tastir: Satır dizme, yazı yazma, yazılma.
Ta'vizen: Karşılık alınmak suretiyle; karşılık olarak; ileride gelirinden kesilmek
şartıyla.
Ta'yin: 1. Ayırma, belli etme. 2. Bir me'mfuiyete koyma.
Teati: Verişme, birbirine verme.
Tebdil: Değiştirme, değiştirilme, başka bir hale getirme,
Teberru': Bağış, bağışlama,
Tecemmu': Toplanma, yığılma, birikme,
Techiz ve tekfin: Ölünün yıkanıp kefenlenmesi işi.
Teclid: Ciltleme, ciltlenme.
Tecviz: Caiz görme, görülme, izin verme, verilme.
Tedarik: Tedarik, hazırlama; araştırıp bulma, ele geçirme, edinme.
Te'diye: 1. Ödeme; ödenilme. 2. Borcunu verme.
Teehhürat: 1. Sonraya, geriye kalma. 2. Gecikme.
Tefhim: Anlatma, anlatılma, bildirme, bildirilme.
Te'hir: Sonraya, geriye bırakma, geciktirme, geciktirilme.
Tehvin: 1. Ehvenleştirme, ehvenleştirilme, kolaylaştırma, kolaylaştırılma;
hafifletme, hafifletilme; ucuzlatma, ucuzlatılma. 2. Alçaltma, alçaltılma.
Tekasit: Taksitler.
Telef: 1. Yok etme, öldürme. 2. Boş yere harcama, yıpratma.
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Telkin: 1. Aşılama, kulağına koyma. 2. Yeniden Müslüman olan kimseye iman
esaslarını anlatma. 3. Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği
dini sözler.
Temhir: Mühürleme.
Temlik: Mülk olarak verme.
Tensib: Münasip görme, uygun bulma.
Tenzlr: Fena bir haber vererek korkutma,
Teraküm: Birikme, yığılma, toplanma.
Terfik: Arkadaş etme, birinin yanına katma, katılma.
Terkim: 1.. Rakam atma, atılma. 2. Yarma. 3. Yazma,
.
Teshilat: Kolaylıklar.
Tesri': Hızlandırma; hızlandırılma; çabuklaştırma.
Tesviye: Beraber etme, düz etme, düzleme.
Tesviye-i deyn: Borç ödeme.
Tesyar: Gönderme, gönderilme.
Tevki': 1. Padişah buyruklarına çekilen nişan. 2. Padişahın nişanlı buyruğu.
Tevzi': 1. Dağıtma, dağıtılma. 2. Herkese payını dağıtma, üleştirme.
Tezekkür: 1. Hatıra getirme. 2. Bir meseleyi konuşma, bir mesele konuşulma.
Tul: 1. Uzunluk, boy. 2. Zaman çokluğu, uzun müddet.

U-Ü
Uhde: 1. Söz verme, bir işi üzerine alma. 2. Vazife, birinin üzerinde bulunan
iş. 3. Yapma, becerme. 4. Sorumluluk,
Umur: İşler, hususlar, maddeler, şeyler, önem verme, aldırma, üzerinde durma,
iş sayma, iş edinme.
ümena'ı l . Güvenilir kimseler. 2. Eminler, alay hesaplarının veya sandık
muamelelerinin kendilerine bırakıldığı kimseler
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V
Vahamet: 1. Hazım güçlüğü, zor hazmedilen şeyin hali. 2. Güçlük, ağırlık.
3. Tehlikeli vaziyet, korkulacak hal.
Varid: Gelen, vasıl olan, erişen.
Vaz': Koyma, konulma.
Vekalet-penahi: 1 .Sadrazamlık (başvekillik). 2.Sadrazama mensup, onunla
ilgili.
Ve'l-hasıl: Sözün kısası, kısacası,
Vesait: Vasıtalar.

y
Yed: 1. El. 2. Kuvvet, kudret, güç. 3. Yardım. 4. Vasıta. 5. Mülk.
Yed-i emin: Kanunen güvenilir kimse olarak seçilen kişi.
Yek-san: 1. Düz. 2. Bir, beraber, 3. Her zaman, bir düziye.

z
Zafer-yab: 1. Zafer bulan, basan gösteren, aradığı şeye erişen. 2. Üstün gelen.
Zahair: Zahireler.
Zahire: Gerektiği zaman harcanmak üzere anbarda saklanan hububat, yiyecek.
Zahr: 1. Arka, sırt. 2. Kağıt ve sairenin arka tarafı, gerisi.
Zari': Ekin eken, çiftçi.
Zarr: Zarar, zararlı.
Zebr:l. Kitap, cüz. 2. Kitap yaprağı. 3. Yazı yazma. 4. Söz. 5. Yazı. 6. Zeka.
7 .Kuvvetli, sağlam
Zebun: Zayıf, güçsüz, aciz.
Zer': 1. Ekme, tohum saçma. 2. Ekilmiş ekin.
Zımnında: İçin, dolayısıyla.
Zıya' : Kayıp, yitim, kaybolma.
Zimmet: l. Sahip çıkma, koruma zorunda kalma. 2. Üst, üstte olan şey. 3. Bir
ticari kuruluşun borçlarının topu.
Zir: Alt, aşağı
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Metinde Geçen Yer İsimleri ve Sayfa Numaraları
Avusturya Devleti, 54
Ayabani Mahallesi, 43
Ayatoğru Karyesi Limanı, 173
Ayogrosin Karyesi, 268
Bab-ı Ali, 66-118-120
Baf Kaymakamlığı, 132-172-246-255
Baf Kazası, 9-28-72-73-114-206-212-246
BafMeclis İdaresi, 100
Bahr-i Sefid Boğazı, 222-262
Beyrut Mutasarrıflığı, 50
Biroi Köprüsü, 66
Boriya, 160-162
Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti Celilesi, 148
Çakıllı Dere, 66
Dağ Nahiyesi, 21-246-247-252
Değirmenlik Kaymakamlığı, 16-23-26-30-31-38-62-65-138-155-195-199-219-24
Değirmenlik Kazası Menafi' Komisyonu, 230
Dimitri Sokağı, 43
Evdim Nahiyesi, 58
Fakupitre Karyesi, 142
Gilan Nahiyesi, 58-246
Hirsofı Nahiyesi, 58
286

7-266

İspidya Karyesi, 142
İşkodra Fırka-i Askeriyyesi,

39

İzmir, 53
Kal'a-i Sultfuıiyye, 210-211
Karpaz Anbarı, 171
Kıbrıs A'şar Müdiriyyeti,

179-181

Kıbrıs Ceziresi, 14-21-148-193-195-209-257
Kıbrıs Ceziresi Asakir Zabtiyyesi, 209
Komikebir Karyesi, 244
Kudokoya Karyesi, 223
Kukla Nahiyesi, 246 ·
Lefke Müdiriyyeti,

61

Lefke Nahiyesi, 21-173-247
Lefkoşa Anhan, 63-152
Lefkoşa Kasabası, 67
Limason Kaymakamlığı,

58-246

Liva Mal Sandığı, 82-83-94-118-242
Magusa Anbarı, 48-83-85-86
Magusa Kazası Meclis İdaresi, 233
Magusa Meclis İdaresi, 56-57
Maliye Nezareti Celilesi, 105
Meclis-i İdare-i Liva, 33-35-36-78-230-249-254
Menafi' Umümiyye

Sandığı, 89
287

/'

Moliya, 97-98-162-217
Muhasebe-i Liva, 13-60-170-229-230-240-24 l-243-252-253-254-255-256-263
Omorfo Nahiyesi, 20-38-143-155-247
Orunda Karyesi, 219
Orunda Karyesi, 217
Palu Karyesi, 61
Pirgo Karyesi, 61
Poli, 162
Selanik vilayeti Celılesi, 72-145-148
Topçu Binbaşılığı, 176
Tuzla Anbarı, 33-82-216
Tuzla Hükumeti, 57-101
Tuzla İskelesi, 63-95-159
Vadilli Mektebi, 91
Viyori, 97-98
Yunan Devleti, 97
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Metinde Geçen Şahıs İsimleri, Ünvanları ve Sayfa No'su
Adı
Abdal Hasan kaoudan
Abdullah Efendi
Abido
Ahmet Ağa
Ahmet Ağa
Ahmet Efendi
Ahmet Efendi
Ahmet Efendi
Ahmet Efendi
Ahmet Hamdi
Ahmet Kamil
Ahmet Remzi
Ahmet Remzi
Akram Kunumidi
Ali Ağa
Ali Ağa
Ali Efendi
Ali Efendi
Ali Efendi
Ali Efendi
Andonaci
Andoni
Andoni Hacı Hristofaki
Andoni Hristofaki
Arif Bev
Artin Bismişyan Efendi
Atıf Bev
Aziz efendi
Baniko
Bekir Efendi Zade
Besim Pasa
Biladu
Birukoyi Aftemyaves
Efendi
Burgacı Fenolidi
Burzaki
Burgaki Ağa
Burgaki Evramidi

Ünvanı

Sayfa No:

Kapudan
Müfettiş

145

172-246
44-45
40-41-102-112-115-155-159-178-255

Ser-münadi

159
31-160-235-242

Menafi' sandık emini
Muhasebeci
Sandık Emini
Müdir-i Mal
Mutasarrıf
Vekil-i Kavmakam
Müdür-imal
Tüccar
Sevk Memuru
Müfettis-i Sani

242
25
31
16
137
85-95
95
63
171
172
19

Katib-i Evvel
Mildir
Nazır-ı Evvel
AnbarEmini
Katib

19
58-105
160-161-180
260
19-28-44-161
161

AnbarEmini
Evkaf Muhasebecisi
Tüccar
Mildir
Katib-i Sani

19
229
40-41-102
58
20-23
111

Anbar Emini
Bakava Memuru
Nazır-ı evvel
Tüccar
AnbarEmini

20

195-212
19
195
20
168-184-243

Aza

184
246

Memur
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Aza
Buraaki Mihaili
Aza
Burgasi
Cabbar Efendi
Nazır
Cafer Efendi
Katib-i Evvel
Cafer Efendi
Memur
Cengiz Zade
Cevdet Efendi
Hristoğlu
Çangar
Memur
Dervis Hasan Efendi
Durınus Alfa
AnbarEmini
Ebkeri Mavromadi
Ağnam Memuru
Ebrakli Ağa
Nazır-ı Evvel
Ebrakli Krasi
Nazır
Efendi Doğan
AnbarEmini
Ehliva İlvasidi
Nazırı-ı Sani
Ekisto Kofli
Memur
Eksinofu
AnbarEmini
Eksinokovi
Mutasarrıf
Er-Raif
Sandık Emini
Espiro Karamici
Emin-i Lahik
Esniro K.aramici
Es-seyyid Mehmed Naim K.atib-i Tahrirat
Müfti
Es-Seyyid Ahmet Asım
Kefıl-i
bi'l-mal
Esseyyid Mehmed Hamdi
Katib-i Sani
Faik Efendi
Nazır-ı Evvel
Fedai Efendi
Ağnam Memuru
Fedai Efendi
Foriya
Fransız Finomidi Ağa
Fuat Efendi
Fuat Efendi
Hacı Abdullah Efendi
Hacı Anastasi Ağa
HacıEbkeri
Hacı Emin Efendi
Hacı Hüseyin Ağa
Hacı Hüseyin Ağa
Hacı Hüseyin Efendi
Hacı Mehmet Ağa
Hacı Nikolaci
Hacı Odasiva

Meclis İdare Azası
Memur
Atmam Memuru

AnbarEmini
Bavtarbası
AnbarEmini
Memur
Memur
Nazırı-ı Sani
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16
121
160
19-23
19-23
248
160
219
246
206
19
127
20
15
19
20
161-249
20
16
87-93
95
95
243
140
19-23
20-127
140
155
184
51
65-70
172-246
236
37
184
36
103
19
83
246
37

Hacı Osman Ağa

Memur

Hacı Rıfat
Hacı Toğlu Ağa
Hacı Yorzi

Küfe la

Hafız Efendi
Hafız Rasid Efendi
Hakkı Efendi
Halil keoudan
Halil Mustafa Efendi
Hamdi Efendi
Hamdi Efendi
Haralambu
Hasan
Hasan Azmi Efendi
Hasan Efendi
Hasan Efendi
Hasan Efendi
Hasan kapudan
Hasan Tahsin Efendi
Hıfzı Efendi
Hıfzı Efendi
Hirsofaki
Hrisofaki
Hristofaki
Hristofaki Ağa
Hristofaki Guril
Hüseyin Ağa
Hüseyin Ağa
Hüseyin Edip
İbrahim Ağa
İbrakli Ağa
İlya
ilvasidi
İrfan Efendi
İsmail Efendi
İstilvanu
lstinvalu
lstinyalu
İzzet

68-82
239
184

Tüccar
Değirmenlik
Kavmakamı
Nazır-ı Evvel
Komisyon Baskanı

168-159

Kaoudan
Anbar Emini
Nazın-ı Sani
Memur
Sandık-kar
Askeri Zabtiye
Airnam Memuru
Ağnam Memuru

68-147

245
20
195
19
20
247
160-201-212
177
130
127
239
246

Küfe la
Kapudan
Memur
Mücellid
Müdir

145
248
182

Aza
Aza
Katib
Meclis İdare Azası
Tüccar

19-23
16-121-131-133-135
137-139-141
25-28-51-81
179-181-195-229-243
44
112-115

Oduncu Zade
Gelibolu Evkaf
Muhasebecisi
Müdir

217

Afu'ıam Memuru
AnbarEmini

235

195-221
58
28
19-160-161
196

Anbar Emini

19-160

Memur
Mücellid
AnbarEmini
Müdir-i Tahrirat

228
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264
20
131-135

160

Kamil Efendi

Kamil Efendi
Kemal Efendi
Kemal Efendi
Kerbaku
Kimo Komburkiyedi
Kipru Povanidi
Kostanti Felaminu
KostantiKomidi
Kostanti Nikolanidi
Kostantino Finumidi
Kostantivo Dimitri
Kasti Hacı Karine
Kufi Efendi
Kufi Efendi
Lefteri Karamidi
Lefteri Kostani

Liğoğolu
Lukas Mazbut
Lütfü Efendi
Marko Ando
Marko Andoni
Mehmet Arab
Mehmet Arif
Mehmet Arif
Mehmet Arif
Mehmet Efendi
Mehmet Efendi
Mehmet Efendi
Mehmet Efendi
Mehmet Efendi
MehmetHari
Mehmed Kamil
Mehmet Kufi
Mehmet Nesim
MehmedRahi
Mehmet Raif
Mehmet Said
Mehmet Sırrı
Mehmet Sofi
Mehmet Sevki

218-229

Nüfus Katibi

143
114-168

Nazırı-I Sani
Memur

20
247
· 160
160
246

Memur

160

Nazır-I Sani
Anbar Emini
Ai!namMemuru
A' şiir memuru
Mildir
Sandık Emini
Memur
Tüccar
Aza
Ai:rnamMemuru
Sandık Emini
Sandık Emini
Müdir-i Tahrirat
Aza
Muhasebeci Evkaf
Kaymakam

19
37
236
23
20
87
248
14
95
127
43-44-45-168
44-168
121
133-137-243
121-123-133-137-243
95
104

Nüfus Katibi
Kuduz Zade
Müfettiş zade
Memur
Muhasebeci
Mutasarrıf
Müdir-i A'şar
Vekil Mutasarrrıf
Müfti
Aza
Vekil Muhasebeci
Muhasebeci
Naib
Naib
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114-196
208
221
247
133-137
121-131-139-141
18
243
121-123
16
243
121-123
123
25

Mikaili Burkicu
Miladilivas
Molla Ahmed Efendi
Molla Salih
Monro Eksinofu İlvasidi
Mösyö Zarifi
Muhammed Bahaeddin
Muhammed Emin Ağa
Muhammed Naim
Muhsin Ağa
Mustafa
Mustafa Ağa
Mustafa Efendi
Mustafa Efendi
Mustafa Efendi
Mustafa Fuat
Mustafa Fuat
Mustafa Fuat Efendi
Mustafa Hıfzı Efendi
Mustafa Lütfi Efendi
Mustafa Naci
Mustafa Nadir Efendi
Naim Efendi
Nazım Efendi
Nazif Efendi
Nazmi Efendi
Nikolaci Paskalvidi
Nu'man
Osman Efendi
Osman Efendi
Osman Efendi
Pamondo Yorki
Pavlo Velanti
Ra'fet Efendi
Raif
Raif Efendi
Rıfat Efendi
Rıza Efendi
Rifatlü A.gahEfendi

160

Vekil
Nazır-ı Sani

95

Memur

246

19
161

Tüccar

257

Az11

95
52

Katib-i Tahrirat
Memur

85

Az11

210
127-136-208-235

Ağnam Memuru
Memur
Nazır-ı Sani
Girne Naibi
Reis-i Komisyon-u
Çekirge
Aza

83

249
20-246
64-168
81-119
121-123-131-133-135-137-139-141
81

A'şar memuru
Ae:narn Memuru
Mücellit
Nüfus Muavini
Beledive Reisi
idare azası
Nazır-ı Evvel
Memur
Memur
Ed-dai naib

105
235
109
196
39-244-266
20-161-245
37
150-159-161-170-171-172-173-174-177178-247
160-246
95
160

Katibi Evvel
Anbar Katibi

20-23
48

161
Kapudan
Kıbrıs Sandık Emini
Mutasarrıf

146
69
16-25
160

Nüfus Katibi

48-49-114
161-225
184
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Sabri Efendi
Sadık Efendi
Sadreddin
Sadreddin Efendi
Safvet Efendi
Said Efendi
Salih Ağa
Sefokli Komidi
Semufersisi
Semünvan Efendi
Sifaro
Sinaki Atnasi
Sivosi Ağa
Sofakli Komidi
Sofi
Solüro
Sotiraki
Sotiraki
Şevki Efendi
Şükrü Efendi
Şükrü Zade Ahmet Hulusi
Şükrü Zade Ahmet Hulusi
Efendi
Tahir Bey
Tevfik efendi
Tevhide
Toğli
U'zaEfendi
Veledi Haralambu
Yanko Karamini
Yanku Karami
Yorgi
Yorzo Foronyadi

Küfe la
AnbarEmini
Muhasebeci Evkaf
Aihıam Memuru

239
20
16
127-134
160

Muhasebeci vekili
Baf Mültezimi
Nazırı-ı Sani
Baş Piskopos

259
73
20
123-133-139-141
40-42
111

Kefıl-i bi'l-mal
Vekil-i Rusüm

138

Memur
Naib
Baş Piskopos

247

Aza
Tüccar
Kıbrıs A'şar Müdiri

85-95

Küfe la
Evkaf Muhasebecisi

184-239

Kaymakam
Üçüncü Katib
Memur

85
16
39
85-86
179-181-184
195
64
180
248
231

Meclis İdare Azası

195

Katib

33
160

Emin-i Sabık
Sandık Emini

95
71-87-92
83-159-268
97

Kapudan
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