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ÖNSÖZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhiryeti Milli Arşiv ve Araştırma
Dairesinde bulunan H. 1290 tarihli Bazı Esas ve İ'lam ve Kassam
Kaydı Defteri tam metin halinde transkripsiyon edilmiştir.
Bazı esas ve İ'lam ve Kassam Kaydı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhiryeti'nde kayıt altına alınan Osmanlı Devri
evrak koleksiyonlarındandır. Defter, içerdiği konuların çeşitliliği
açısından Osmanlı Devleti'nin Kıbns'taki son dönemi hakkında sosyal,
ekonomik, idari ve askeri durumlara ilişkin birinci elden kaynak
hüviyeti taşımaktadır.Toplumların geçmişlerini ana kaynaklardan
öğrenmek ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç son zamanlarda tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir şekilde his edilmeye başlanmıştır.
Ancak Osmanlı Döneminde tutulan kayıtların yazı dili Osmanlı
Türkçesi olduğundan günümüzde bu kayıt vesikalardan yalnızca
mesleği

profesyonel

tarihçilik

olan

araştırmacılar

istifade

edebilmektedir.Osmanlıcayı bilmeyen araştırmacılar ise daha ziyade
ikinci elden olan kaynakları kullanmak zorunda kalmaktadırlar.Bu ise
araştırmanın kıymetini ciddi anlamda düşüreceğinden tercih edilen bir
durum değildir.Bazı Esas ve İ'lam ve Kassam Kaydının tam metin
transkripsiyonlarının en az hata ile okunması, mesleği tarihçilik olan
araştırmacılar yanında her sahadan entelektüele de ana kaynak
hüviyetinde bilgiler sunmasını umarım.
Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın ortaya
çıkmasında başlangıçtan bitirme aşamasına kadar yardımlarını ve
tecrübelerini paylaşmak lütfunda bulunan tez danışmanı hocam sayın
Prof.Dr. Habib Derzinevesi'ye, Prof.Dr. Orhan Çiftçi'ye ve Yrd. Doç.
Dr. Hasan Samani'ye müteşekkirim. Bazı Esas ve İ'lam ve Kassam
Kaydı'nın asıl nüshadan kopyasını temin etmek konusunda gösterdiği
yardımlar sebebiyle Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Sayın
Gökhan Şengör ve arşiv personeline, beraber master yaptığım
arkadaşlarıma ve bana bu konuda yardımcı olan tüm arkadaşlarıma
gönülden teşekkürlerimi sunarım.
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GİRİŞ

İnclediğimiz kassam kaydında tereke, veraset iddialan, şehadet
ve kıbns adasında bulunan muvazzaf ve gayri muvazzaf askerlerin
sayısı ve aylık maaşları ile alakalı konular mevcuttur.
Kassam kaydı tüm kıbns'ı kapsadığı için genel yapısını
yansıtmaktadır.Müslim ve gayri müslim ayrımı yapılmamıştır.Metni
incelediğimizde

metinde

çokça

gayri

müslüm

isimlerine

rastlamaktayız. Örnek: (Cezire'! kıbns'ta vaki değirmenlik kazasına
muzafe vuni kariyesinde mütemekin iken bundan akten fevt olan
Tebe'a-i Devlet-i Aliye'nin Rum milletinden hacı Yorki Vele-i Baba
Hristoğlu... ) (K.No: 1 O mad. I.) ve (Cezire-i Kıbns'ta vaki mahruse-i
Lefkoşa'da Ayandoni mahallesinde mütemekkin iken bundan akten
vefat eden Tebe'a-i Devlet-i aliyenin Rum milletinden Babaciyali
Veled-i Adam'ın zahirde ... ) (K.No:15 I Mad. I vb.)
Gayri müslimlerin terekeleri de aynı müslümanların Terekeleri
gibi taksim edildiğini görüyoruz.Ölüm dolayısıyla geriye kalan
mirasın en ince ayrıntısına kadar( değerli, değersiz) incelenip hak
sahiplerine verildiğini görüyoruz. Örnek(... Sagir köhne kazgan 1/36
krş. lüp. legen 1/

müstamel legen 1/49 krş.Tahta sandık. 1/13

kuruş.yastık l Skrş

)

(K.No:1 /Mad. 9-10-12)
Bu gibi kayıtlarda dönemin insanlarının

yaşam şekli,

kullandıkları eşyalar ve mal varlıkları ile ilgili bilgiler elde
etmekteyiz. Incelemiş olduğumu bu kassam kaydında çok önemli
olduğunu düşündüğüm Kıbrıs adasında o dönemde var olan Osmanlı
Devleti'nin ordusuna ait iki tane bölük geçmektedir.Kayıtta muvazzaf
ve gayri muvazzaf askerin sayısı, maaşları ve nerden geldikleri bilgisi
vardır.(K.No:40,41,42)
Transkripsiyonda metnin aslına uygun kalınmıştır. Ancak
kassam kayıtlarının görülebilmesini kolaylaştırmak amacıyla metin
kısımları 12 punto ile yazılmıştır.

Metinde çok azda olsa bazı kelimeler okunamamıştır. Metinde
geçen Arapça ve Farsça asıllı kelimeler Ferit Devellioğlu'nun

(1993)

"Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat"indaki yazım kurallarına gore
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Kayıtta kullanılan Arapça, Farsça

ve Türkçe kelimelerin nasıl Transkribe
tablo halinde sunulmuştur.Böylece

edildiklerine dair açıklamalar

kassam kaydının metninin hatasız

bir transkipti ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Kayıtta kullanılan kısaltmalara

ilişkin bilgiler "Kısaltmalar"

bölümünde verilmiştir. Kayıtta geçen tarihler hicri tarihlerdir.
Üzerinde çalışılan defterde yer alan Arapça, Farsça ve Osmanlı
<

Türkçesi ile yazılmış kelimelerin Transkiripsiyonunda bu tür
çalışmalar da yaygın olarak kullanılan transkipsiyon sistemin
kullanılmıştır. Söz konusu system Türk Dil Kurumunca geliştirilmiş
olup, trans(TDK) olarak bilinmektedir. Yunanca kökenli kelimelerin
yazımında görevli katiplerin bu kelimeleri Türkçe söylenişi şeklinde
kaydettikleri bilindiğinden transkipsiyon sistemi yanı sıra uzun
vokalleride gösterilmek süretiyle söz konusu system uygulanmaya
çalışılmıştır.

1.1 Kassam Kaydında Geçen Konu Başlıkları

Sıra No

Kayıt No

1.

1.

Tereke

2.

2.

Tereke

3.

3.

İspat-I vekalet ve veraset

4.

4.

Şehadet

5.

5

Tereke

6.

6.

Tereke

7.

7.

Tereke

8.

8.

Tereke

9.

9.

Tereke

10.

10.

Tereke

11.

11.

Tereke

12.

12.

Tereke

13.

13.

Tereke

Konu başlığı

19.

14.

14.

Tereke

15.

15.

Tereke

16.

16.

Tereke

17 ..

17.

Veraset iddiası

18.

18.

Tereke

19.

Tereke

20.

Tereke

21.

Tereke

22.

Tereke

23.

Tereke

24.

Tereke

25 .

Yok

.

26.

Tereke

27.

Yok

28.

Tereke

29.

Veraset iddiası

30.

Veraset İddiası

31.

Tereke

32.

Veraset iddiası

33.

Tereke

34.

Veraset iddiası

35.

Tereke

36.

Tereke

37.

Tereke

38.

Tereke

39.

Tereke

40.

Birinci piyade bölüğü

41.

İkinci piyade bölüğü

42.

Kıbrıs adasındaki Muvazzaf ve gayri muvazzaf
askerlerinin sayilan ve aylık maaslan

43.

Tereke

44.

Şehadet

45.

Tereke

46.

Tereke

47.

Veraset iddiası

48.

Veraset İddiası
-~

49.

Şehadet

BAZI ESAS VE İLAM VE KASSAM KAYDI H.1290'NA
GÖRE ADLİ KURUM VE ŞAHISLAR

1.

Naibler:

Naib; kelime anlamı olarak vekil demektir. Istılah anlamı
kadıların kendi kazaları dahilinde ki nahiyelerde şer-i görevlerini
yerine getirmek için tayin ettiği bir memurdur. Kadıların
gitmedikleri yerlere gönderdikleri vekiller hakkında kullanılan
bu tabi, kadıya yargı görevinde yardım edenlerin başında
gelmektedir. Dolayısıyla kadılar belli bir görev ıçın naibleri
gerektiğinde şer'i mahkemede gerektiğinde de söz konusu
kadının

görevını

yerine

getirmesi

amacıyla

köylere

gönderebilirdi. (İnalcık-1988, S.150). Kadılann verdikleri yetki
çerçevesinde görevlerini yapan naibler bazen iş gerektiğinde
keşifler yapmak yada mahkemenin yetki alanına giren bölgede
görev alırlardı.
2.

Katipler:
Kadının bir diğer yardımcısı ise mahkeme katipleridir.
Kadının vermiş olduğu kararlan için belirlenmiş usullere göre
deftere geçirmektedirler. Hukuki metinleri yazmak konusunda
yetişmiş olan katiplerin en önemli görevleri arasında davalar
sırasında

tuttukalan

kayıtların

eksiksiz

olmasında

ki

üstlendikleri rollerdir. Ayrıca mahkeme dışında herhangi bir
keşif ve inceleme gerektiğinde katipler, bilir kişi olarak
görevlendirilirdi.
3. Kassamlar:
Vefat etmiş bir kimsenin terekesini varislere taksim eden şer'i
memura kassam denilirdi. Kassamlar, askeri sınıfın terekesini
tutan kazasker kassamlan ve halktan vefat edenlerin terekesini
tutan kassamlar olmak üzere ikiye ayrılmakta idi.
Kassamlar
kassamlıklan

Tanzimattan

önce

Rumeli

ve

adalardaki

Rumeli kazaskeri, Anadolu ve Arabistan'daki

kassamlıklan Anadolu kazaskeri tercih ederdi. Tanzimattan sonar
ise kassamlık yalnızca İstanbul' da kalmış diğer yerlerdeki kısmet
işi kadılar tarafından yürütülmüştür.

4.Şahitler:

Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğünün 3. cilt 304.
sayfasında "şehadet edici, eden, bir madde hakkında gördüğünü
veya işittiğini söyleyen olarak ifade edilen ve daha çok sufiye
terimi olarak kullanıldığını görmekteyiz. Şer'iye sicilleıinde ise
şer'i mahkemede bir davanın görüldüğü sırada, söz konusu davada
bulunan davalı, davacı ve kadının dışındaki kişilere verilen addır
diyebiliriz. Söz konusu mahkemelerde en az üç kişinin bulunaması
gerekmekteydi. Mahkemede hazır bulunan bu kişilere (şuhudu'l
hal) denilmekteydi. Bunun sebebi de davanın görüşüldüğü sıra da
dava ile ilgili olaylara şahit olmalarındandır. Kadı tarafından
verilen kararın altında bu şahitlerin isimleri bulunmaktadır.

KASSAM KA YD INDA YER ALAN KONULAR

1. Tereke Kayıtları:

Hukuken söz konusu ölmüş kişinin geride bıraktığı malların belli
kurallara ve kıyaslara göre varisleri arasında paylaştırılmasının
şer'i hukukun alanına girmektedir. (Karaman 1982, S.355).Buna
göre tereke olarak adlandırılan bu durumun doğrusu "terike"dir.
Bu da "ölünün bıraktığı mal" yerinde kullanılmaktadır. Bazen
bunun yerine "muhalefat" terimi de kullanılmaktadır. Alanına
girdiği konular ise;
1. Ölünün techiz ve tekfini
2. Ölünün borçlan
3. Vasiyeti

4. Veresenin hakkı oluşturmaktadır.
Tereke

paylaşımı

İslami

kural

ve

geleneklere

göre

yapılmaktadır.

2. Kıbrıs Adasındaki Muvazzaf ve Gayri Muvazzaf Askerlerin
Sayıları ve Aylık Maaşları:

Kassam kaydında geçen askerler birinci ve ikinci bölük
askerleridir. Askerlerin bazılarının Anadolu' dan Kıbrıs adasına
muvazzaf olarak gönderildikleri görülüyor.
Aynca kayıtta geçen muvazzaf ve gayri muvazzaf askerlere
verilen aylık maaşlar da görülmektedir. Kıbrıs adasında istihdam
olunmakta bulunan süvari birliği ve piyade birliği 369 kişi oldukları
görülmektedir.

SONUÇ
Kassam
Kıbns'ın

kaydı muhteva

toplumsal,

bakımından

ekonomik,

idari

ve

yazıldıkları
sosyal

dönemde

hayatına

ışık

tutmaktadır. O dönemle ilgili bazı bilgilere ışık tutmaktadır.
Konumuz

olan H. 1290 yıllarında

kazası, Karpaz kazası, Mesarya
kazası,

Gime

kazası,

incelediğimizde

Omorfo

çeşitli kazalara

kazası, Değirmenlik
kazası

vb.)

(Lefkoşa

kazası,

ait Kassam

Baf

Kaydını

bu kazalara ait ekonomik ve sosyal yapı hakkında

bazı bilgiler edinebiliriz.
Kassam kaydında çokça görülen tereke kayıtlan o dönemdeki
insanların mal varlığına ışık tutmaktadır. Müslim ve Gayri Müslimlere
ait kayıtlan da sıkça görünmektedir.

Bu da iki toplumun bir arada

sükünet içinde yaşadıklarını göstermektedir.
Netice
bakımından

olarak
o

Kassam

dönemin

Kaydı

genel

yazıldıkları

yapısı

hakkında

dönem

ve yer

bazı

bilgiler

vermektedir.
Aynca kayıtta geçen iki tane bölüğün
askeri yapılanmayı da göstermektedir.

Osmanlı Kıbnsında

•

METNİN TRANSKRİBİ

-

KAYITN0:1
KONU: Tereke

1.

Ma'ruz da'ileridir ki :

2.

Cezayir-i Bahr-i Sefıd vilayet-i celilesi dahilinde kain Kıbrıs
adasında

vaki'

mülhegatından

kürsi

liva

bulunan

mahruse-i

Lefkoşa

Baf kazası nevahisinde kukla nahiyesine tabi'

İstavrinko karyesi· ahalisinden
3.

iken bin iki yüz doksan

dört senesi

Zü'l-hicce-i

Şerifesi

hülulunda vefat iden Süleyman bin Muhammed bin Abdullah'ın
verese-i mahrusunda

sulbiye kebire kızı olup Trablus

Garb

vilayeti dahilinde kain Habib Gime
4.

kazası naibi bulunan zevci Nuh Efendiler elyevm orada bulunan
Aişe Hatun 27Şaban tarihiyle ve mahtum bir kıta defter-i kısam
ı natık olduğu üzre ezğayri emlak

5.

hisse-i araziyesi olan beş yüz seksen kuruşun resm-i emınesı
yirmi beş kuruş bi'l-ihrac baki olan dört yüz seksen üç kuruş Baf
emval müdürü

6.

Hüseyin

Esra'

Efendi

müteveffa

ve ma'ruse-i

Karihadim

Efendinin kefaletle ğaibe-i mezkurenin karındaşı Ahmed Rasih
Efendiyi edani alınıp resm-i emine mezkur yirmiş beş

7.

kuruş ve nısf karye ve defter on beş kuruş nısf dellaliye otuz
kuruş ve cem'i

yetmiş kuruş mal sandığından

ber mantık-i

defter-i kısam mezkur varidat hazine-i celile
8.

olduğundan meblağ-ı mecmu-u

mezkur yetmişer kuruş idhal-ı

cedvel olunarak hazine-i celileye irsal ve teslim itmek üzre kazayı mezkur mal müdürü
9.

Fütüvetlü Ahmed Aziz Efendiye teslim olunmak üzre meblağ-ı
mezkurun

işbu i'Iam ile rna'a idhal-ı cedvel iderek hazine-i

celileye irsali lazım geldiği
10.

huzurlarına i'Iam olundu.12 Haziran sene 94.
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KAYITN0:2
KONU: Tereke

1. Cezire-i Kıbns'ta vaki' kürsi liva bulunan mahruse-i Lefkoşa
mahallatından Ayasofya Mahallesi kenarından iken bin iki yüz
doksan bir senesi Muharremu'l-Haramın yirmi sekizinci günü
vefat eden Murad Zade Elhac Ahmed Efendi ibnu'l-Hac Halil
2. Efendi ibn-i Abdullah'ın veraseti sulbiye kebire kızlan Nimeti
ve Hatice ve Faika Hanımlar ile sulbiye sağire kızlan Sıdıka ve
Zahide Vasili Kiroğlu olup ğaib 'ani'l-beled olan Halil Efendi
nam kemisneye münhasır olduğu
3. bi'l-ihbar inde'ş-Şer'i'l-Enver zahir ve mutahakkak olduktan
sonra sağiratan mezburatan Sıdıka ve Zahide'nin zaman-ı
buluğ ve vakd-i rüşd ve sedatlanna deyin tesviye-i umurlanna
min kıbeli'ş-şer' vasi-yi nasb ve taayun daileri
4. Hafız Salih Senai Efendi ibnu'l-Hac Hüseyin ile cezire-i
mezburede bu mekule veresesinden kayıp olduğu halde vefat
edenlerin marifet-i Şerile tahrir olunan terekelerinden verese-i
ğaibat kendileri veyahut

5. Vekil-i Şerileri zuhuruna değin hisse-i irsiyelerini bi'l-emane
alız ve kabz ve cezire-i mezbure mal sandığında hıfzına ba
irade-i
seniye
memur
buyurulan
cezire-i
mezbure
muhasebecisi İzzetlu İbrahim Edhem Efendi
6. tarafından mürsel vekil-i müseccel-i
Ser'isi muhasebe
ketebesinden Musa Efendi ibn-i diğer İbrahim Edhem Efendi
ile verese-i saire muma ileyhim taleb ve ma'rifetleri ve
ma'rifet-i Şer'Ie tahrir ve terkim ve bey' ve beyne'l-verese
taksim
7. muteveffa-yı muma ileyhin terekesi defteridir ki ber vechi ati
zikir ve beyan olunur.Hurrira fı'l-yevmi'l-hadi
min şehri
Seferi'l-Hayır lisene ihda ve tis'in ve mieteyni elf .(1291)
8. mustamel şanı cübbe 1/6krş.10p.
musta'mel bakır sını
1/79krş20p. Tefasir-i Din-i Şeyhzade cild 4/301krş Kamus-u
Lefati cild 3/188krş Ruhu'l-Bani tefsiri cild 4/433krş sağir sini
1 /19krş sağir köhne kazğan 1/36krş 1 Op.leğen 1/
9. Tarikat-ı Muhammediye
Şerhi cild 2/63krş Tibyan cild
1/1 OOkrş Dürer Tercümesi cild 1/84krş.20p.İzhar Şerhi cild
1/15krş.20p. kapaklı tencere 1/28krş.20p. kapaksızl/ defa
İzhar Şerhi cild 1/13krş. 1 Op. İchar-ı Arabi cild 1/18krş.
10. Öumul Şerhi maa Müreb cildl/ def a tencere 2/37krş.20p.
sahan 1/ Esile Risalesi cild 1/8krş.30p. Zübdetü'I-Münşeat
1/lOkrş.lOp. müstamel leğen 1/49krş. yazma Kelam-ı Kadim
1/520krş. Basma Kadı Beyzavi tefsiri cild 2780krş.
11. Ğuruf Risalesi cild 1/lkrş.30p. Akayid Şerhi Ramazan Efendi
cild 1/26krş. Şerh-i Ebyat cild l/17krş.20p. Yazma Kelam-ı
Kadim 1/80krş. Def a tencere 2/40krş.20p. kuşanın ala 1/ tara
1/ Mülteka Şerhi cild 2/68krş. Delail-i Hayrat cild 1/21krş.
12. Mecmu'a cild 1/260krş. yün memluv minder 3/650krş. Yastık
18/ Yazdeh kaplamış duhan kutu 4/24krş. Basma Molla Cami-i
cild 1/17krş.2p. musella camii üzerine izam cild 1/6krş. 1 Op.
13. defa kaplanmış duhan kutu 4/24krş. lebiska kürek 1/561krş.
Basma Halebi cild 1/22krş. Def a kaplanmış duhan kutu
4/24krş.20p. Defa çelebi cild 1/16krş. Defa kaplanmış duhan
kutu 2/12krş. Defa kaplanmış duhan kutu 2/12krş.
14. defa kaplamış duhan kutu 2/12krş. Bu dahi /12krş. Bu dahi
/12krş. Şeyh Atar Şerhi İsmail Hacı Efendi cild 1/40krş. Ali
ensari cild 2/1 OOkrş. Kılınc 1/280krş. Mahmudiye Şerhi cild
1/50krş.
15. sim kabzalı maa ğılaf bıçak 1/331 krş. Tasavvurat defa
kaplanmış
duhan kutu 2/24krş. cuka şalvar 1/46krş.

Temcid/halı seccade 1/25krş. müstamel adi kürek maa kap
1/51krş. Bu dahi
16. basma Delail-i Ğiyrat l/IOkrş. Kaside-i Beride Şerhi 1/12krş
Kaffe-i Mürebbi cildl .I Sandık 1/160krş. Müstamel yorğan

1/43krş. Tuhvet-u Vehbi
1/Lenyoda kitap cild 2/

1/6krş Tercüman-ı

Mirvaha

17. Mütenebbi cild 1/21krş. Kaside-i tmali 1/ tecamülat 3 lkrş.30p.
Ta'likat-ı Abdül-Vahab kapan 1/18krş. 30p kapan 1/9krş. 30p.
musta'mel kilim 1/102krş. İhram 1/ adi kitap 6/37krş. Kundura
çift 1/6krş. Defa adi kitap 5/20krş. Gülistan cild 1/23krş. Şerh-i
Akaid 1/
18. Tahta sandık 1/13krş. Basma kuşak 1/35krş. Küp ma'a oturak
1/14krş. 30p. Minder tahtası 2/ müsta'mel

çoka şalvarı

1/25krş. 30p. Tecamülat bahat 1/88krş. Mevkufat cild 1/Sükrş.
Tecamülat baha 1/12krş. Kasidesi Beride 1/54krş. Tencere
ma'a kapak 2/31krş. Defa tencere ma'a kapak 2/54krş.
19. Yumumlu şişe 1/102 enfiye kutusu 1/80krş. Def a sim enfiye
kutusu 1/74krş. Tunusfesi 1/24krş. Tecamülat 1/13krş. Arakiye
1/4krş. 1 Op altun saat 1/673krş. sefare takımı 2/20krş. Def a
tecemmülat 3/3ükrş. kantar 1/57krş. çekmece 1/40krş. tesbih
1/.

20. Beyaz ve siyah tesbih 1/20krş. Def a tesbih 2/12 tecemmülat
2/24krş. Def a çekmece 1/75 enfiye ve şişesi 1/25krş. tarak
1/2krş. keser 1/ köhne şemsiye 1/3krş. sim gözlük 1/25krş.
Ma'a sim kılıf 1/25krş. tesbih 1/ mikras 1/6 levha 1/5krş.
21. Sağir elmas yüzük 1/50krş. sim rrı'acun kaşığı 1/5krş. ayna
1/26krş. duracı 1/5 sağir küp 6/60krş. abdest leğeni 1/36krş.
Müsta'mel seccade 1/56krş. kapak ma'a sahan 2/25krş. kebir
ve sağir şamdan çift 2/38krş. el şamdanı 1/
22. Şahan kapağı 2/35krş. minder 2/karavana 1/ pamuk memluv
şilte 1/40krş. Müsta'mel bakır mangal 1/34 müstamel kazğan
1/65krş. Müsta'mel

kebir tencere ma'a kapak 1/29krş.

tecamülat 1/41krş. şişe 4/43krş. Sünger 1/ müsta'mel

yorgan

1/35krş.
23. Müsta'rnel

şalvar 1/50krş. defa müsta'rnel

pamuk memluv
tecamülat./1 Okrş.

yorğan 1/29krş.

yastık 7/60krş. Mest babuşu çift 1/lükrş.
Şilte 3/13krş.-30p

kısa müsta'rnel

kürek

1/16krş. tecemmülat./41. İnce şilte 1/20krş. Seccade 1/.
24. Defa tamlas./20krş.

1 Op. Cuka hibe 1/125krş. cuka şalvar

1/75krş. cuka latahiye 1/129krş. kebe 1/40krş. Macar tefenk
1/140krş.

Müsta'rnel

mestan

1/23krş

don

1/8krş.

kantar

1/50krş. Müsta 'mel sandık 1/21 k tüfenk 1/34krş.
25. Bu dahi 1/50krş. Bu dahi 1/8krş. kebir dayarcık takımı ./80krş.
kebir sandık

1 I40krş. sağir

sandık 1 il Okrş. basma sa' at

1/148krş. melaya saat 1/181krş. peştul çift l/7lkrş. Def'a
kehribar takımı 2/5lkrş.
26. İngiliz üzengi saat 1/72 defa sim enfiye kutusu 1/83 kehribar
takımı 4/80 tecemmülat baha./ İngiliz ayna 1/500 evsat ayna
2/900krş. yüm memluv minder 3/1000 yastık ma'a makat 18/.
Minder tahtası 2/100 hasır 1/.
27. Avize 1/150 evsat sandık 1/200 kebir kazan 1/120 san leğen
rna'a ibrik 1/80 İstambol çurası 50/500 yatak yorgan 1/100
defa telli yorgan 1/100 şal çarşab çift 1/300 harir gömlek
10/400 vele-i
28. Sim ma'cun kaşığı 11/100 sim gül abdan maa bohurdan maa
bohurdan 2/400 sim zarf 26/400 hamam leğeni 1/100 kebir
dolabı 2/150 yağ küpü 6/100 yağ küpü 2/80 bulgur değirmeni
1I100pirinç küpü 1 I. Adi küpü 4/.
29. Çamaşır teknesi 3/20 kalbur 3/5 elek 6/. Ekmek tahtası 2/1 O
tahta 2/. Kapu iliği ve dolap minder tahtası 1/100 hasır 1/.
Kebir pilav sahanı 1/50 ma'a kapak 1/. Katık 400/400krş.
30. Defa küp 2/10 seccade 1/300 çarşab 1/. Cangır üzerine
tepehaş yorğan 1/500 def a tepebaş top 1/500 şal çarşab 1/.

İşleme yüz yastık 6/200 defa küp 1/5 bir nefer cariye ile evladı
esmanı./1500krş.
31. Lefkoşalı Ermini Dank zimmetinden tahsil kılınan ./1057krş.
Estrombal karyeli Hacı Binayinin 999 kuruşu zimmetinden
tahsil kılınan 3/300krş. karye-i

merkumeli Hristofı Veled-i

Hacı Pavli ve Hacı Kiryako Veled-i Papas Vasili ve Sava ve
nikolaci

Veled-i

İstavrinonun

Hacı

zimmetleri

İstifani

ve

Hacı

Pavli

olan 15680 kuruştan

Veled-i

tahsil olunan

6822 kuruş
32. Lefkoşalı Barutcu Zade Hacı Ali Efendinin zimmetinden tahsil
kılınan 11713krş. Balcı Ayazmalı Hacı Haranbo Veled-i Bapas
Sava ve Nikolanın
Estromal

zimmetlerinden

karyeli Sava ve Nikolacı

tahsil kılınan
Veled-i

1320krş.

Raci İstafani

zimmetleri olan 1120 kuruştan tahsil 620krş. Benağra karyeli
Ebrominin 4920krş. zimmetinden tahsil kılınan 1421krş.
33. Ermeni Ertn oğlu Mağosun zimmetinden tahsil kılınan 3690krş
mecmu'

47171krş.

30p.

Müteveffayı

muma

ileyhin

çekmecesinde zuhur iden nakdi
34. Selim Mecdiye 3/26miskal kuruş-84krş. Nısf memdukal
1/12krş. nicasi akçe /49krş. zer mecidiye 40/120 miskal4800krş. Fransız altunu 5/106 miskal-530krş. çifte İstanbol
altunu 1/70krş. Fındık altunu 2/92krş.
35. Nısf Mahmudiye altunu 1/40krş. Memduhiye altunu 9/216krş.
Hayriye altunu 1/28krş. Cemu'l-nakdi 6003kuruş-30para
36. Balada

mezkuru'l-isim

Hacı Binai'nin

deyni mezurundan

gayrez makbuz baki kalan dahi sened-i cedide rabtla verese
muma ileyin Nimeti ve Hatice ve Faika Hanımlar ile vasiy-yi
muma ileyh Hafız Salih Efendinin haveleten kabul eyledikleri
700kuruş yine balada mezkuru'l-isim Kristofi ve Hacı Kiryako
ve Sava ve Nikoraci ve Raci Bavlinin zimmetlerinden
makbuz baki kalan zimmetleri

ğayrez

sena-i cedide rabtla muma

ileyhim Nimeti ve Hatice ve Faika Hanımlar ile vasi-i muma
ileyhin havaleten kabul eyledikleri 500krş.

37. Yine balada mezkürül-isim
deyn-i mezkurlanndan

Hacı Haralaci

ve Nikolaci'nin

baki kalan zimmetleri

sene-i cedide

rabtıyla muma ileyhim Nimeti ve Hatice ve Faika Hanımlar ile
vasi-i muma ileyhin havaleten kabul eyledikleri 3900krş.
•

Yine

balada

mezkurlanndan

mezkuru'l-isim

Sava

ve Nikola'nın

deyn-i

gayrez makbuz baki kalan zimrnetleri sene-i

cedide rabtıyla muma ileyhim Nimeti ve Hatice ve Faika
Hanımlar ile vasi-i muma ileyhin havaleten kabul eyledikleri
500kuruş.
38. Yine balada mezkuru'l-isim

Ebrominin

baki kalan zimmeti

sene-i cedide rabtiyle muma ileyhim Nimeti ve Hatice ve
Faika Hanımlar ile muma ileyhinin havaleten kabul eyledikleri
3900krş.
•

Lefkoşalı Milyalizade Kazım Efendinin zimmetinin olup sene
i cedide rabtıyla vasi muma ileyhin kabul eyledikleri 2300

•

Lefkoşa'Iı Basmacı Abdulcelil'in zimmeti olum muma ileyhim
Nimeti ve Hatice ve Faika Hanımlar ile vasi muma ileyhin
kabul eyledikleri 1576krş.

•

Lefkoşa'lı

Babuşçu

Osman

Ağa'nın

zimmeti

olup sene-ı

cedide rabtıyla Nimeti ve Hatice ve Faika Hanımlar ile vasi
muma ileyhin kabul eyledikleri 1120krş.
39. İlence karyeli Kapucu Cirkako ile oğlunun zimmetleri olup
sened-i cedide
Faika

rabityle muma ileyhin Nimet ve Hatice ve

Hanımlar

ile vasi muma ileyhin

havaleten

kabul

eyledikleri 805kuruş.
•

Lefkoşa'Iı

Aydağlı

Hacı Mehrned'in

zimmeti

olup muma

ileyhim Nimet ve Hatice ve Faika Hanımlar ile vasiyeti muma
ileyhin havaleten kabul eyledikleri 1150
40. Lefkoşa'lı Kirmazade Mahmud Naili Efendinin zimmeti olup
muma ileyhim Nimetive Hatice ve Faika Hanımlar vasiy-yi
muma ileyhin havaleten kabul eyledikleri 5332-30

•

Lefkoşa'Iı Hafız Hasan Efendizadeler İbrahim ve Muhammed
Nazim Beyin zimmetleri olup muma ileyhim Nimeti ve Sıdıka
ve Faika Hanımlar ile vesivr-i muma ileyin havalete kabul
eyledikleri 1 792-20

•

Ayasofya

mahallesinde

Şebistan

sokağında

kain

beşinci

numara ile mukayyed lede'l-ahali ve'l-ciran ma'l-umu'l-hudud
fevkani ve tahtani

buyut-u

adide muctemel bir bab mülk

menzilin rub'u hisse-i şaiası olup muma ileyhin Faika Hanıma
bey' olup sememi kabz olunan 7000kuruş
41. Değirmenlik kazasında muzafe Dizdar karyesinde kain mahal-ı
ma'lumede

mağrus zeytun eşcarı 17 sak 3000krş. Cem'an

yekünü'l-mezurat

4153krş.

lüp.

Mine'l-mecmu'l

mezkurat

94709krş.30p.
42. Minhe'l-ihracat:

Techiz ve tekfin mesarifi

85kuruş varaka

SQık'r,~

baha:

lO~r~.A"~~e
GfJk-rş.f E1/r'k t

•

Müteveffa-yyı muma ileyhin kerimesi Faika Hanımın validesi
müteveffa hanımla Hüsna Hanımın terekesinden muteveffa-yı
muma ileyhi hayatında bilvesaya kabz eylediği badeleri
kassam muma ileyha Faika Hanımın hissesine isabet eden otuz
beş bin kuruş muteveffa-yı muma ileyhin zimmetinde alacak
hakkı olduğunu meclisi Şer'a isbat-ı bey'ine ideceği bade'l
isbat yemin dahi ideceği vasiyyesi muma ileyh Hafız Salih
Efendi ve müvekkilun mezburun meczumları ve bade'l-isbat
ve'l-yemin meblağ-ı merkum hüküm olacağı malumları olup
olvech ile zikr-i-ati sulh dahi sağiratani

mezburatan

huzurlarında enşa ve evla olduğunu bilihbar inde Şer' hazır ve
mutehakkik olduktan sonra bü tavassut-u

mezbure Faika

Hanım ile akd-i sulh olunan 21 OOOkrş.
•

Lefkoşa'Iı Namvanzade Hüseyin Efendi ani'l-meblağ 20krş.

43. Dellaliye 202krş. Arz ve hamaliye 88krş. mesarif-i müteferrika
31krş.

kaydiye

yekünü'l-ihracat
44. Sıhhu'l-baki

l l Okrş,

sarfı'

kısmet

1985krş.

cem'an

23551krş. 20p.

li't-taksim-i

beyne'l-vereseti'l-mezburat.71138k

lüp.
45. Hisse-i.Iıint-i
5229krş

kebire mezbure Nimeti hanım:

05p mine'n-nakdi

müstahsile ve'l-menzil
4504k
428k
10162k

ve semeni'l-mebi

ve zimemi'l-

lkezğayri ihracat.

35p mine'z- zimemi'l-kabule
22p min kıymeti'l-eşcar
22p min hisseti

ibni'l-ğaibi'l-muteveffai'l-mezbur

Halil Efendi

3399k 20p
13562k 02p
~ Hisse-i binti kebire Hatice Hanım:

5229k

05p keza

4504k

35p keza

428k

22p keza

10162k 22p keza
3399k 20p
13562 02

~ Hisse-i bint-i kebire-i mezbure Faika Hanım: 5229k 5p keza
4504k 35p keza
428k 22p keza
1 O 162k 22p keza
3399k 20p
13 562 02
~ Hisse-i bint-i sağire-i mezbure Sıdıka:

5229k

5p

keza
4504k

35p keza
428k

22p keza

10162k 22p keza

3399k

20p

13562

02p

~ Hisse-i bint-i sağire-i mezbure Zahide: 5229k

5p

keza

4504k 35p keza
428k 22p keza
1O162k 22p keza
3399k 20p
13 562 02
~ Hisse-i ğaib mezbur Halil Efendi

10358 lüp keza
9009 30p keza
857k 04p keza
20325 04p
6097 20p meblağ merkum
ecnası akçe

olduğundan yüzde otuz hesabıyle tenzil olunan
14227 24p Resm-i beytül-mal furuşahan
712k
15p
13515k
09p
440k
OOp
Mezbur Halil Efendinin vefatı
sabit olmakla harc-ı ilan
ve masarif.-i saire minha
13075k
09p
3922k
20p
16997k
29p Meblağ-ı merkume miri olduğundan yüzde
otuz hesabıyla zamm
olunan
46. Ğaib mezbur Halil efendinin hisse-i irsiyesi olan on dört bin
iki yüz yirmi yedi kuruş yirmi dört paradan resm-i beytü'l-rnal
olan yedi yüz on iki kuruş on beş para ba' de tenzil onüç bin
beş yüz
47. on beş kuruş dokuz para ile dellaliye ve kaydiyenin yüzde otuz
hesabıyla iskontosu lede't-tenzil

ğaib mezburun hissesine a'it

olan dellaliye ve kaydiyenin nısflan ki cem'an otuz bir kuru on
para
48. ve resm-i beytü'l-rnal ile min haysü'l-mecmu'
üç kuruş on para cezire-i mezbure

yedi yüz kırk

mal sandığına

teslim

olunduğu

işbu

mahalle

şerh

virildi.Hurrira

fi't-tarihi'l

mezbur.Naib-i liva Kıbnsi Muhammed Esad
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KAYITN0:3
KONU: İsbat-ı vekalet ve veraset
1. Ma'ruz-u

da'ileridir

ki.Derun-u

i'Iamda muharrer mebaliğ-i

bi'I-ita' doksan senesi Kanun-u Evvel masraf cedveline idhal
olunduğu rrı' alume içun şerh virilmedi.
2. Mahruse-i Lefkoşa ahalisinden olup ber vech-i ati vekalet ve
bi'l-vekale

veraset iddi'a edenler Molla Mustafa bin Elhac

ibnu'I-Hac Hüseyin ve Cengiz Elhac Ali Efendi ibnu'I-Hac
Osman Efendi ve Hasan Efendi ibn-i Yorgancı Paşa Elhac
Mustafa Efendi namun.

3. Mahruse-i

mezkure

mahkemesinde

Meclis-i

Şer'-i

Şerif-i

Enverde caü'z-zikir müteveffanın terekesine bi'l-emane vaz'-ı
yedi mütehakkak olan halen cezire-i Kıbrıs Mutasamfı Rumeli
Beylerbeyi

hayelulerinden

seadetlu

Nazif Paşa Hazretleri

tarafında vekil-i müseccel-i
4. Şer'ileri ve zikr-i ati da'vaya husumet ve redd-i cevaba kıbel-i
Şeriden mezun olan muhasebe ketebesinden Muhammed Asaf
Efendi ibn-i Yorgancı Başı Ahmed Ağa muvacehesinde

salif-i

zikr mahruse-i mezkure ahalisinden olup hasbe'l-memur.

5. Cezire-i
nahiyesine

mezburede
muzafe

vaki'

Baf

kazasına

Poli karyesinde

Balyo

Hirsofi

aşar memurlarından

mustahdem iken vefat eden Gazzaz Elhac Yusuf Ağa ibn-i
İsmail Ağa ibn-i Abdullah'ın

vereseti

zevce-i

menkuhe-i

metrukesi Hacce Kezban Molla

6. ve sulbiye kebire kızı bad-ı seb'a ve lieb kızkarındaşı Tevhide
Hanımlara munhasır olduğu mutehakkak
muteveffa-yı mezburu'l-Hac

olmakla mevruslan

Yusuf Ağa'nın

yanında mevcud

nakdi ile bi'l-cümle terekesi ba ma'rifet-i Şer'-i tahrir ve bey'

olunup bir kıta defter-i kassam-ı natık

7. olduğu üzre sıhhü'l-baki bin yüz kırk kuruş ile mahruse-i
mezkure mal sandığında tımanndan Eylül ma' aşı olan iki yüz
yetmiş üç kuruşundan min haysü'l-mecmu' bin dört yüz on üç
kuruşu mine'l-kabz olanlardan taleb
8. ve da'va ve alız ve kabza ve taraflarına isale mezburundan her
birerleri bizleri taraflarından vekalet-i amme-i mutlaka-i
sahihe-i Şer'iye ile vekil nasb ve tayin eylediklerine ve
müteveffa-yı mezburun hasran varisleri ber vech-i mübeyyen
mezburat Hacce Kezban ve bad-ı seb'a

9. ve Tevhide Hanımlar olduğuna binaen meblağ-ı mecmu'-u
mezkur bin dört yüz on üç kuruş müvekkilat-ı

mezburat-ı

Hacce Kezban Molla ve bad-ı seb'a ve Tevhide Hanımlar içun
bizlere teslim olunması muradımızdır deyu ba'de.'d-da'va

ve's

sual vekil-i mumaileyh Muhammed
10. Asaf Efendi dahi cevabında muteveffa-yı
defter-i

kısam

nakit

mevcuduyla

tımar

mezburun
mezkur

ba'de

maaşına

müvekkil-i Paşa-yı muşar ileyh Hazretleri bi'l-emane
yedini ikrar edip lakin müdde'iyyun-u

vaz'-ı

mezburunun ber vech-i

muharrer vekalet-i mezkure ile veraset-i mezbure

11. müdde'alarını inkar edecek müdde'iyyun vekillerine mezburun
Molla Mustafa

ve Elhac Ali ve Hasan Efendilerden

ber

minval-ı meşruh inhisar-ı veraset ve vekalet müddea'Iarına
mutabık her birerlerinden bey'ine talep olundukta salifi'z-zikir
mahruse-i mezkure

12. mahallatından

İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden

çavuşu Gelibolu Muhammed

Efendi ibn-i merhum Mustafa

Bey ibn-i Abdullah ve mahallat-ı mezkureden
Mahallesi sakinlerinden

zabtiye

Abdi Çavuş

Elhac İsmail Efendi ibn-i Sahandar

Ahmed Efendi nam kemisneleri herbiri

13. bi'l-muvacehe

şehadet-i Şer'iyye ile ber vech-i Şer'i isbat-ı

vekalet ve veraset ettiklerinden şahidan-ı mezburan ve veraka-i
mesture

sıran

lede't-tezkiyye

adil

ve

makbul-u

şehade

olduklarını varaka-i mezkureyi mecelleleri imam ve muhtarları
Efendi

14. Temyiz ve canib-i Şera takdim

ettiklerinden sonra alanen

dahi lede't-tezkiye kezalik makbulu'ş-şehade
müzekkide muharrer-ü'l-esami-yi
oldukdan

sonra

şehadetleri

oldukları ceride-i

müslimin ihbarlarıyla zahir
kabul

olunmanın

mucibince

meblağ-ı nakd-i mezkur.

15. Bin yüz kırk kuruş ile ma'arru'z-zikr tımar ma'aşı olan iki yüz
yetmiş üç kuruşunu min haysu'l-mecmu' bin dört yüz on üç
kuruş müvekkelat-ı mezburat Hacce Kezban Hanım içun vekil
i mezbur Molla Mustafa'ya ve Bad-ı seba' Hanım içun vekil-i
mezbur
16. Elhac Ali Efendi ve Tevhide Hanım içun mezbur Hasan
Efendiden her birerlerine teslime paşa-yı musarun ileyh
hazretlarine izafetle vekil-i muma ileyh Muhammed Asaf
Efendiye tenbih-i Şer' olunduğu tescil ve huzur-u alilerine
i 'lam olundu. Hurrira

17. fi'l-yevm-i tasi' ve aşar lisene ihde ve tisin ve mieteyn ve
elf.(1291) Muhammed Asaf
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KAYITN0:4
KONU:Şehadet
L Maruz da'ileridir ki:Doksan senesi Şubat cedveline idhalen

maliye-i hazine-i celilesine takdim kılındığı malum olmak içun
işbu mahalle şerh virildi.

2. Mahruse-i

Lefkoşa

mahallatından

Ayasofya

Mahallesi

ahalisinden iken vefat iden Muradı Zade Elhac Ahmed Efendi
ibnu'l-Hac Halil Efendi ibn-i Abdullah'ın veraseti sulbiye
kebire kızlan Nimet ve Hatice ve Faika Hanımlar ile

3. sulbiye sağire kızlan Sıdıka ve Zahide'ye ve ğaib ani'l-beled
sulbü kebir Halil Efendiye münhasıra olduğu bi'l-ihbar inde'ş
Şer'i'l-Enver

zahir ve mutehakkak

olduktan sonra verese-i

mezburundan Nimet Hanım'ın vekil-i Müseccel-i Şerileri

4. Ayasofya Cami-i Şerifi hatibi Elhac Ahmet Efendi ibnu'l-Hac
Mustafa Efendi ve sağiratan mezburatan Sıdıka ve Zahide'nin
tesviye-i umurlanna kıbel-i Şer'iden vasi nasb ve tayin olunan
Hafız Salih Senai Efendi ibnu'l-Hac

5. Hasan mahruse-i mezkure mahkemesinde Meclis-i Şer'imizde
cezire-i

mezkurede

ba irade-i

seniye-i

beytü'l-mal

emini

İzzetlu İbrahim Edhem Beyefendi tarafından mürsel vekil-i
Şer'Ieri kendisinden Musa Efendi ibn-i Diger İbrahim

6. Edhem Efendi muvacehesinde

da 'va ve takrir-i kelam idup

müteveffay-ı mezbur Elhac Ahmed Efendinin sülbü kebir oğlu
ğaib ani'l-beled

mezbur Halil Efendi işbu tarihinden dokuz

sene akdem yani seksen üç senesi Ramazan-ı

7.

Şerifinin onuncu günü Mısır Kahirede

vefat itmekle işbu

doksan bir senesi şehr-i Seferi'l-Hayrinin

on birinci vefat eden

pederi

müteveffa-yı

mezbur

Elhac

Ahmed

Efendinin

terekesinden mezbur Halil Efendinin bi'l-cümle hissesine

8. isabet ve ifraz olunup canib-i beytü'l-maldan

bi'l-emane vaz-ı

yed olunan hisses-i irsiye-i malumesinden müvekkiline izafetle
vekil-i muma

ileyh Musa Efendinin

keff-i

yedine kıbeli

Şeriden tenbih olunmak bi'l-vesaye ve bi'l-vekale
9. Matlubumuzdur

deyu da'va ittiklerimize vekil-i muma ileyh

Musa Efendi dahi cevabından ğaib mezbur Halil Efendinin

terekesine bi'l-emane

vaz-ı yedini ikrar lakin ğaib-i mezbur

Halil Efendinin vefatını inkar etmekle vekil-i mumaileyh

1 O. Elhac Ahmed Efendi ve vasi-yi muma ileyh Hafız Salih Senai
Efendiden müddealarına mutabık beyy'ine

talep olundukta

salifi'z-zikr Ayasofya Mahallesi ahalisinden Hasan Ağa ibn-i
İbrahim ve mahallat-ı mezkurelerinden

11. Ebu Kavuk Paşa Mahallesinde sakin Tuzlu Hacı Muhammed
Ağa ibn-i Halil nam kemisneler Meclis-i Şer'<i Şerif mezbure
liecliş-şehade hazırlar olup eseru'l-iştihad

fi'l-hakika işbu bin

iki yüz seksen üç sanesi Ramazan-ı Şerifinin

12. onuncu

günü Mısır Kahirede

Enbiya tabir olunur asker-i

mısrıye kışlası nam-ı mahalde vefat eylediğini r'ayu'I. 'ayn
müşahade ve cenazesine dahi hazırlar olmamızla bizler bu
vech üzere mezbur Halil Efendinin vefatına
13. şahidleriz ve şehadet dahi ederiz her biri müttefiku'l-lafız
me' ani bi'l-muvacehe

ve'l

ber nehc-i Şer'i ru-i şehadet-i Şer'iye

ittiklerinde şahidan-ı mezburattan Hüseyin Ağa ibn-i İbrahim
nam kemisne-yi Mahallesi

14. Ayasofya Mahallesi imam ve muhtarı taraflarında ba varaka-i
mesture
ittiğine

tezkiye-i

Şeriyesi

imam-ı mahalley-i

lede'l-icra
mezbure

makbulu'ş-şehade

Elhac Ahmed

Efendi

ibnu'l-Hac Mustafa Efendi ve muhtarı Mustafa Efendi

15. İbn-i İsmail Efendi ve Mahalle-i mezbure ahalisinden Mustafa
Şükrü Efendi ibn-i Deveciler şeyhi Ali Dayı namın kemisneler
adil ve makbul-u'ş-şehade

ittiğini imza ve tahrir eyledikleri

misullu şahid-i diğer tahriren Hacı Muhammed Ağa.

16. ibn-i Halil nam kemisne dahi mahallesi olan Ebu Kavuk Paşa
Mahallesi

imam ve muhtarı taraflarından

kezalik varaka-i

mesture tezkiye kılındıkta adil ve makbulu'ş-şehade

ettiğini

mahalle-i mezbure imamı Muhammed Fehmi Efendi

17. ibnu'l-Hac

Yusuf

Ağa ve muhtarı

Babuşçu

Mustafa ve mahalle-i mezbure ahalisinden
Ağa ibn-i İbrahim namun keminsneler

Ahmet

İbni

Keçeci Mustafa

adil ve makbulu'ş

şehade ettiğini imza ve temhir ederek varaka-i mesturelerini

18. mahruse-i mezkure mahkemesine
alanen dahi lede't-tezkiye

irsal eylediklerinden

adil ve makbulu'ş-şehade

cezire-i müzekkide muharreru'l-esam-i

sonra
ettikleri

müslimin ihbarlarıyla

mütehakkak olduktan sonra şehadetleri

19. ba'de'l-kabul
beytu'l-mal

mucibiyle müvekkil mır-ı muma ileyh emın-ı
İzzetlu İbrahim Edhem Efendiye izafetle vekil-i

muma ileyh Musa Efendi

ile muteveffa-yı

Efendinin

malumesinden

hisse-i

ırsıye-i

mezbur
keff-i

yed

Halil
ile

müddeiyyun-u

20. muma ileyhimaya redd-u teslim olunması mahruse-i mezkure
mahkemesinden

huzur-u alilerine i'Iam olundu. Bakiyyu'l

emir hazreti veliyyu'l-emir.
Seferu'l-Hayır

Hurrira fi'l-yevmi's-sani

min şehri

lisene isnani ve tisin ve mieteyni elf.(1292)

Naib-i Cezire-i mezbure Muhammed Esad.
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KAYITN0:5
KONU:Tereke
1. Doksan sene Haziran cetvelinde rabtına takdim olunmuştur.
Defter-i kassam.
2. Fi'l-asıl Harput ahalisinden olup katil maddesinden dolayı ha
eminıame-i sami hazreti vekalet penahi-i cezire-i Kıbns'ta on
beş sene mukaddem hükümet dairesinde hapishanede mahbus
iken bundan akdem vefat eden Çoban
3. Fahri bin Mustafa'nın varis-i m'aruf ve m'arufıyesi olmayup
kaffe-i terekesi canib-i beytü'l-mala ait ve raci' olmuş cezire-i
mezburede bu mekule varis-i m'aruf ve rrı'arufiyesi olmayarak
vefat edenlerin terekelerini hazine-i calile
4. içün alız ba irade-i seniye memur buyurulan cezire-i mezbure
mutasamf

Rumeli Beylerbeyliği payelulerinden

seadetlu

Muhammed Nazif Paşa hazretleri canib-i alilerinde mursel

vekil-i

Şer'ileri

hesap

emini Muhammed

Mukim

Efendi

İbnu'l-hac Hüseyin Himmeti Efendi
5. talep

ve m'arifet

ve m'arifet-i

Şer'ile tahrir

veya bi'l

müzayede bey'-i furuht olunan tereke-i mutevveffa-yı mezbur
defteridir ki bir vech-i ati zikr ve beyan olunur. Hurrira fi'l
yevmi'l hadi Seferi'l-Hayr

sene ihda ve tis'in ve mieteyn ve

elf.(1291)
6. İplik alaca kuşak 1/5 kuruş musta'rnel entari 1/7 kuruş gömlek
1/ para kesesi 50/16 kuruş musta'mel gömlek 12/6 kuruş don
2/ entari 1/ sandık 1/6 kuruş sim mecidiye 1/120kuruş.Cem'an
yekünü'l-mezkurat: 160krş.
7. Minha:Masarifat-ı
baha

20krş.Dellaliye

yekünu'l-ihracat
8.

techiz ve tekfin 41kuruş
40krş.

Hare

kısmet

25para.Varaka
3krş.Cem'an

46krş 5p.

Sıhhu'l-baki 113k 35p
2k

Tu Resm-i beytü'l-mal

furunhada

11 lk OOp
9. Ber vech-i terkim-i bala resm-i beytü'l-mal

olan iki kuruşdan

otuz beş para ile nısf dellaliye olan yirmi parası cem'an üç
kuruş on beş para ile beytü'l-mala

a'id olan yüz on bir kuruş

cezire-i mezbure mal sandığına teslim ve i 'ta kılındığı işbu
mahalle

şerh

verildi.Hurrira

Lefkoşalı Faik Ali Rıza Esa'd Hafız

fi 't-tarihi '1-mezbur.
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KAYITN0:6
KONU: Tereke

1. Doksan Haziran cedvelinde rabta-i takdim olunmuştur.
Defter-i kassam.
2. Cezire-i Kıbns'ta vaki' kürsi liva bulunan mahruse-i Lefkoşa
mahallatından Ömeriye Mahallesi sakinelerinden iken akdem
vefat eden Ayşe Hatun İbnu'l-hac Hüseyin ibn Ayşe varis-i
metrukesi olup Adana vilayeti dahilinde Silifke kasabasında
müsaferetle sakin Mustafa

3. Efendi Enise-i Yusuf Ağa ile mahalle-i mezkurede sakinler
pederi

mezburu'l-Hac

Hüseyin

ve validesi

Şemsi Hatun

ibnete-i Hüseyin ile sadriye sağire kızlan Zehra ve Şerife'ye
munhasıre olduğu

ledeş-Şer'il-Enver

zahir ve mutehakkak

olduktan sonra sağiratani mezbur
4. mezburatan Zehra ve Şerife'nin tesviye-i umurlanna kıbeli'ş
Şeriden vasi nasb ve ta'yin olunan min kıbeli'l-üm
mezburu'l-Hac

cedleri

Hüseyin ve mezbure Şemsi Hatun ile cezire-i

mezburede bu mekule veresesinde ğaib olduğu halde
5. vefat edenlerin ma'rifet-i

Şer'Ie tahrir olunan terekelerinden

verese-i ğaibinin kendileri veyahut vekil-i Şer'leri zuhuruna
değin hisse-i irsiyelerini bi'l-vesaye

alız ve kabz ve cezire-i

mezbure sandığında hıfzına bü irade-i seniyye

6.

memur buyurulan cezire-i mezbure muhasebecisi İzzetlü
Elhac Abdullah Hulusi Efendi ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i
Şer'le tahrir ve terkim ve bil-muzayede bey' ve beyne'l
verese tevzi ve taksim olunan muteveffa-yı mezburenin
terekesi ber vech-i ati

7. zikr ve beyan olunur. Hurrira fi'l-yevmi'l-hamis min Şevvali'l
Mükerrem sene tis'irı ve mieteyni ve elf(1290)
8. Yün mevluv döşek 1/7lkrş minder 1/ yorğan 1/41krş sıra
sandığı 1/41krş alaca top 2/41 peşkir 4/12krş 20para yerli bez
top 2/39krş basma entari 2/17k 20p sennari entari şalvar
1/65krş taklid şal hırka 2/32krş 29para def a entari basma ve
şalvar 3/51
9. defa peşkir 10/20k terbiye entari 1/15krş 10 şalvar 1/ defa
basma entari 1/3krş 20para şalvar 1/ köhne basma entari 1/9krş
şalvar 2/ harem takımı 1/25krş müsta'mel adi gömlek 3/17krş
20p. Basma hırka 1/20krş 20para yorğan 1/41krş 20p
müsta'rnel çarşaf 2114k20p
10. kaşık 1/7 kahve cezvesi 1/ müsta'mel seccade 1/28k 20p defa
müsta'mel seccade 1/51k müsta'rnel sandık 1/26k müsta'mel

kazan 1/78k müsta'mel

leğen ma'a ibrik 1152k müsta'mel

evsat bakraşı 1/51k kapaklı sahan 4/ çorba tası 1/66 sağir sahan
1/

11. tecammülat /14k 20p tepsisi 1133k 20p sağir ine 1165k tencere
36k ütü 1/ sağir cedid tencere 1172k 30p su tası 2/ şerbet şişesi
18/40k tabak 21/60krş kıyaklı şişe ~

su tası 1/5 atbeli

mahmudiye 2/36krş memdue altunu 5/1 Oüükrş.
12. Cem'an yekı1nu'l-mezkuratı 2443krş.
13. Minha:Varaka baha 2krş.Dellaliye 26krş.Tefrik-i eşya içün
gönderilen memura verileni 30krş.Kaydiye 3krş 20para.Harc
kısmet 483krş 27para.
14. Cem'an yekı1nu'l-ihracatı 12lkrş
15. Sıhhu'l-baki li't-taksimi beyne'l-verese-i mezbure:2322krş
16. Hisse-i zevc-i ğaib mezbur Mustafa Efendi 580k 20p
14k
20p
Beytü'l
mal minha
566k
80p
52k 20p
meblağ-ı mezburun üç
512k 20p
yüz on beş kuruş ecnası olmakla yüzde yirmi hesabıyla tenzil
olunan iskontosu
Hisse-i Ebi mezburu'l-Hacı Hüseyin 387krş 3p
Hisse-i Ümmü mezbure Şemsi Hatun 387krş 3
Hisse-i Bint-i Mezbure Zehra 483krş 27p
Hisse-i Bint-i Sağire Mezbure Şerife 483krş 27p
17. Ebi mezburu'l-Hac Hüseyin ber vech-i terkim-i bala kendi
hisse-i irsiye-i mezkuresi olan 387krş 3p ile sağiratan
mezburatan Zehra ve Şerife'nin ber vech-i terkim-i bala hisse-i
irsiye-i mezkureleri olan cem'an dokuz yüz altmış bir

.,ı

18. kuruş on dört para tamamen ve kamilen alız ve kabz ve ümmü
mezbure Şemsi Hatun ber vech-i terkimi bala hisse-i irsiye-i
mezkuresi olan üç yüz seksen yedi kuruş üç parayı alız ve kabz
eylediklerini her biri meclis-i Şer'i de ikrar ve i 'tiraf
eyledikleri
19. misullu zevc-i ğaib-i mezbur Mustafa Efendinin hisse-i irsiye-i
mezuresi olan ğayraz resm-i beytü'I-mal iki yüz elli bir kuruş
sikke-i hasse ve iki yüz altmış iki mecidiye kuruş ma'şuşe ki
cem'an beş yüz on üç mecidiye resm beytü'l-mal olan
20. ön dört buçuk kuruş ve nısf dellaliye olan on üç kuruş ve nısf
kaydiye olan bir kuruş otuz para ki cem'an beş yüz kırk iki
kuruş otuz para cezire-i mezbure mal sandığına tamamen
teslim
21. olduğu işbu mahalle şerh ve verildi.Hurrira fı't-tarihi'l
mezbur.
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KAYITN0:7
KONU:Tereke
1. Doksan

senesı

Haziran

cedvelinde

rabtan

takdim

olunmuştur.Kassam.
2. Cezire-i Kıbns'ta vaki' kursi liva bulunan mahruse-i Lefkoşa
mahallatından Ömeriye mahallesi sakinelerinden iken bundan
akdem vefat eden Hacce Emine Kadın ibnetehu Gülşen bin
Abdullah'ın veraseti mahruse-i mezkurede sakinler sadrı
3. kebir oğullan Elhac Muhammed Ağa ve Mustafa ibneyi'l-Hac
Hüseyin ve diğer sadrı kebir oğlu olup beriyyeş-Şam
dahilinde nefs-i Beyrut'da mukim Hacı Ahmed bin Hasan'a

munhasır

olduğu

bi'l-ihbar

inde'ş-Şer'i'l-Enver

zahir

ve

mutehakkak olduktan sonra
4. cezire-i mezburede bu mekule verasesinden ğaib olduğu halde
vefat edenlerin ma'rifet-i

Şer'ile tahrir olunan terekelerinden

verese-i ğaibinin kendileri veyahut vekil-i Şer'ileri zuhuruna
değin hisse-i irsiyelerini bi'l-emane
5. alız ve kabz ve cezire-i mezbure mal sandığından hıfzına ba
irade-i

seniye

memur

buyurulan

cezire-i

mezbure

mal

muhasebecisi İzzetlu Elhac Abdullah Hulusi Efendi tarafından
mursel vekil-i museccil-i Şerisi ser munadi Ahmed Ağa ibn
Salih Ağa ile
6. mezburata
ma'rifetleri

Elhac

Muhammed

ve ma'rifet-i

Ağa ve Mustafa

taleb

Şer'ile tahrir ve bi'l-muzayede

ve furuht ve taksim olan müteveffa-i

ve
bey'

mezbure terekesi ve

defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan olunur. Hurrira fi'l
yevrrıi't-tasi'

aşarmin

Zil-hiccei's-Şerife

sene

tis'in

ve

mieteyni ve elf.(1290)
7. Yün memluv minder 1/123krş yastık 5k pembe memluv şilte
1/37krş 20para yün memluv döşek 1/ 70krş 20para yorğan
1127k lüp defa yorğan 1125k siyah çarşab 1/20k basma hırka
1/26k basma şalvar

5113k basma entari 2/lük lüp

köhne

basma entari 2/9k 20p tecemmulat /21 krş
8. Müsta'mel

entari 1/25k lüp must'amel

fes l/2k 20p çarşaf 1

/31 hamam takımı 1125k hırka I/kuşak 1160k turra 1114k lüp
san tas 1/lük lüp baş yastığı 1/23 külseydan 1/ tencere ma'a
kapak 1/3 8k 20p.
9. sandık 1 /3 1 k tabak 2/3 k 1 Op kase 2/ küp 1 I 1 Ok mahra 1 I çarık
115k müsta'mel

hasır

~ müsta'mel

bakır

/41k lüp hamam

leğeni 1/31 Ömeriye Cami'-i Şerif müezzini Molla Hüseyin'in
harimi Penbe

Hatunun zimmeti olup tahsil olunanı

Ömer bint-i Adam'ın zimmeti tahsil kılınan /50k.

/1 Oükrş

1 O. Mezkur Ömeriye Mahallesi sakinlerinden Ercan İmamın oğlu
Molla Hüseyin'in bü temessük iki yüz otuz kuruş zimmetinden
kabz olunanı

il OOk. Mahalle-i mezbure sakinleriden Tavuk

Göğsü Emine Hatunun ba temessük

iki yüz kuruşu

zimmetinden kabz olunan 125krş. 30p nakd-i mevcut 321k1 Op beşlik ve metalik 189k 20p.
11. Cem'an yekünü'l-mezkurat: 1605krş 30para
12. Müteveffa-i mezburenin bazı ma'Iumatü'l-esami ve'l-eşhas
zimmetlerinden ba temessük bulunup henüz tahsil olunmayan
ber vech-i ati zikr olunur.
13. Ömeriye Mahallesi sakinlerinden Balcı Ali oğlu Hüseyin Ağa
366k. 20p Ayakir karyeli Hüseyin bin Mustafa l 955krş.
Balada mezkı1ru'l-ism Molla Hüseyirı'in ba temessük iki yüz
otuz kuruş deyninden ğayraz makbuz baki zimmeti 130krş.
14. Kezalik balada mezkuru'l-isim Emine Hatun'un iki yüz kuruş
deyninden ğayraz makbuz baki kalan zimmeti 74k lüp Cem'an
yekünü'z-zimem: 2525krş 20p
15. Min ciheti'l-mecmu'u'l-mezkurat: 4131krş 20p
16. Mine'l-ihracat:Ve vasiyet masarif-i techiz ve tekfin 419krş
varaka baha 12krş dellaliye 14krş hammaliye ve arziye 6krş
kaydiye 5-20 tefrik-i eşya içun gönderilen memura verilen
ücret 15krş harç kısmet 91krş.lüp.
17. Yekı1nu'l-ihracat 553 k lüp
18. Sıhhu'l-baki:3578krş.10p.

li't-taksimi

beynee'l-vereseti'l

mezbure
19. Hisse-i İbni mezburu'l-Hac Muhammed Ağa mine'l-eşya ve'n
nakdi ve'z-zimemi'l-makbuz ezğayri ihracat mine'z-zimem
350k 33p
841k 36p
1192k 9p

Hisse-i ibn-i mezbur Mustafa 350k 33p. Keza

841k. 36p. keza
1192k.29p.
Hisse-i ibn-i mezbur Hacı Ahmed

350k.33p. Keza
841 k.36p.Keza
1192k.29p.Resm-ibeytü'l

mal minha
29krs.32p.Resm-ibeytü'lmal minha
1162krş 36p

İçinde akçe olmadığından

yüzde yirmi hesabıyla iskonto-yu

minha
1162k.36p.
194k. ...
968k.36p.
20. Mezburan E'l-hac

Muhammed

Ağa ve Mustafa ber vech-i

terkim bi'l-hisse-i irsiye-i mezkureleri olan ezğayri zimem üç
yüz altmış kuruş otuz üçer paralannca tamamen alız ve kabz
eyledikleri misullu resm-i beytü'l-mal olan yirmi dokuz kuruş
otuz iki para
21. para ve dellaliyenin karz olan yedi kuruş ve kaydiyenin nısfı
olan iki kuruş otuz para ki:Cem'an otuz yedi kuruş yirmi iki
para ile ğaib merkum Hacı Ahmed'in hisse-i irsiye-i mezkuresi
olan ber vech-i terkim-i bala bin yüz altmış iki kuruş
22. otuz altı para balada gösterildiği vechle yüzde yirmi hesabiyle
iskontosu ba' de tenzil

dokuz yüz altmış sekiz kuruş otuz altı

para merbute pusula mucibince cezire-i mezbure mal sandığına
nakden ve havaleten teslim kılındığı

23. İş bu mahalle şerh vedildi.Hurrira fi'l-yevmi't-tarihi'l-mezbur
24. Makam-ı vala-yı cenabı mutasamf-ı efhamiye
25. Numro 153 hasılatı 148krş 20p masarifatı l Skrş
doksan senesi haziran cedvelinde raht takdim olunur.
26. Baf ahalisinden iken bundan akdem Girne kazasında

vefat

eden Hacı Salih Bin
Hasan'ın Temlusi karyesinde bulunan harup eşcarının seksen
dokuz

senesi hasılatından

varis-i

ğaibi bulunan

karındaşı

Muhammed ve validesi Aişe'rıin hisselerine
27. isabet eden varidatı balada gösterildiği üzre yüz kırk sekiz
kuruş yirmi paraya baliğ olarak
Bundan otuz dört kuruş masarifat vakı'ası bi'lihbar kusur yüz
on dört kuruş yirmi

para

Beytü'l-mala a'id bulunmuş olmakla merkum hissenizden

28. Aza. Aza. Aza: Osman Nuri Müdir-i mal: Ahmed Remzi.
Edda'i.Ebubekir

Sıdkı Kaymakam: Ali Rıza
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KAYITN0:8
KONU: Tereke

1. Mahmiye-i İstanbul ahalisinden olup cezire-i Kıbrısta vaki Baf
kazasında kaymakam iken sene-i mubarekede Recebü'l
ferdinin yirmi üçüncü günü vefat eden Muhammed Atıf Efendi
İbni Vehbi Efendi ibn-i Abdullah'ın veraseti mahmiye-i
mezkurede sakine zevce-i menkuhe-i metrukesi
2. Binnaz Hanım ibnete Abdullah ile kaza-yı mezburede sakine
validesi Ayşe Hanım ibnete Abdullah ve sulbu sağire oğlu
zevce-i muma ileyhadan mütevvellid mahmiye-i
mezburede validesi muma ileyha Binnaz Hanım yanında sakin
Muhammed Kemal
Efendiye munhasıra olduğu bil-ihbar ind-e'ş-Şeri
3. El Enver zahir ve mutehakkak olduktan sonra cezır-ı
mezburede bu mekule veresesinde ğaib ve ğaibesi olduğu
halde

vefat

edenlerin

ma'rifet-i

Şer'Ie

tahrir

olunan

terekeleriden verese-i ğaibelerinin kenduleri veyahud vekil-i
Şer'ileri zuhuruna değin hisse-i

4.

irsiyelerini bi'l-emane

alız ve kabz ve cezire-i mezbüre mal

sandığında hıfzına ba irade-i seniye memur bulunan cezire-i
mezbure

muhasebecisi

İzzetlu

İbrahim

Edhem

Efendi

tarafından mürsel vekil-i müseccel-i Şerisi Tuzla kazası mal
müdürü Cafer Efendi
5. Taleb ve ma'rifet-i Şerile tahrir ve bi'l-müzayede bey' ve
taksim olunan muteveffa-yı

muma ileyhin terekesi

defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan olunur. Hurrira fi'l
yevmi's-sani ve'l-işr'in min Şabani'I-Muazzam ihda ve tis'in
ve mieteyni ve elf (1291)
6.

müsta'mel gaz ustura l/235krş pantolon 1/ yelek 1/ müsta'rnel
siyah coka elbise takımı 1/85krş 20p şanı hırkası 1/65krş
müstamel keten bezinden elbise takımı 1/57 kamık gömleği
5/78 kahvehane sureti 1/ kıta mühür 1/ yelek 1/ aba 1/ kahve
pantolon 1/1 Oükrş yelek 1/

7.

Kısam mezbur yirmi beş teşrin-i sani tarihlu yazılan askıdan
olarak ve takdim-i makam-ı mütesarrifiyeye

8.

Satranç bezinden pantolon 1132k yelek 1/ katlı gölmlek
5/85krş. İplik çorap çift 5/1 O defa keten bezinden elbise takımı
1/100 krş lüp müsta'mel pantolon 1/95krş yelek 1/ çakı 1/4krş
20p müsta'rnel siyah kazmir pantolon 1/95krş yelek 1/

9.

Cafgastan kavuşdurma 1/20krş gömlek 1/21 def a gömlek
3/34krş 20p katla 4/67krş iç
pantolon 3/27k 30p mendil O/

halı seccade l/200krş def a

kazak elbise takımı 1/235 yün memluv yasdık 1/60krş. Minder
1/ yün memluv çilte yastık 1/5 lkrş.
10. Hilali saat 1/280krş. para kesesi l/5krş. harir gömlek 2/41krş.
fincan 5/22krş. kebir kase 1 /14krş 20p tabak 2/ kahve 6/ tuzluk
1/9krş. badana 1/6krş. Def a badana 2/1 l krş lüp tabak 2/8krş.
Defa tabak

1 1. Kulplu fincan ma' a tabak 3/8krş. 20p Trabzon kan güğüm
1/40 hokka 2/diğer şilte l/13krş.

Süngerlik

1/ köhne galoş

kundura 2/1 l krş 30p su bardağı 2/8krş lüp sa'atcı takımı
tecemmülatı

/1 l krş. tecemülatı /4krş 1 Op güllac deste 2/8k

kalemtraş 2/ makkta 1115k 20p mikras /Ikrş
12. bir mikdar kalem /3k 20p bal kaşığı 3/1 Ok 30p hoş ab kaşığı
4/ küçük bıçak 2/1 Ok 30p mühendis arşunu 1/1 Ok madenden
tatlı kaşığı 3/7 misk kutusu 2/

misvak 1/5 meşki 1/ yazma

kelam-ı kadim 1/60k basma Aliyyu'l-Kari ' cild 2/80k
13. Tefsir-i kadi cild 3/74 basma sabi cild 1/11 ecza yazma veled
i kül cezan cild 1/35 basma tarikat-ı nakşiyye-i birr risalesi
1/7krş lüp mezid-i ilmihal

1/9 nazariye

risalesi

1/ t'aam

risalesi l/7krş. 20p. hikaye-i Mevlüd-ü Şerif hikayesi 1/
14. Müstamel kısa nakid kürek l/96k pamuk cilte 1135k yazma
Delail-i-Şerif 1/20 defa sa'atci takımı tecemmülatı

/I Okrş adi

uçkur 7/39krş 20p üç yüzlük tesbih 1120k 20p def a tesbih 2/1
Mecmu'a Risalesi 115k 30p bir mikdar evrak perişanı /7k
15. Defa evrak perişane tecamülatı /7krş. 20p. tecemmülatı

/4

akik tecemmülatı /30krş. 20p. yazı Birgivi kitabı cild 1/3krş.
20p. bir mikdar tasdiği kağıdı /3k 1 Op muteveffa-yı

muma

ileyhin ma'aş-ı mahsusundan ezğayri mütesarrif-i baki alacağı
olup kaza-i mezkur mal sandığından kabz olunan mecellat fi 6
lira 98 şilin 91 para vech-i mevcud zermecidiye 7/840krş.
16. Cem'an yekünü'l-mezkurat:4596krş.

lüp.

17. Minhe'l-ihrat techiz ve tekfin mesarifi 175k varaka baha 3krş
müteveffa-yı muma ileyhin hayatında hademesi Muhammedin
bir aylık hissesiyle masarifat-ı mütefarrikası olup mezkur Baf
kazasında verilen 255krş 20p dellaliye 63krş hammaliye 8krş.
Kaydiye 6krş. Harc-ı kısmet 102krş.
18. Cem'an yekünü'l-ihracat
19. Sıhhu'l-baki

3983krş

mezbure 2983krş 30p

612krş 20p
30p. Li't-taksim-i

beyne'l-vereseti'l

20. Hisse-i zevce-i ğaibe-i mezbur Binnaz Hanım 497krş.37p.
82krs.04
415krş. 5p.
Akçe farkı olup tenzil olunanı 415krş.5p.
10krs.15p.

Resmi beytü'l-mal

furuhtta

Hisse-i ümmü mezbure Ayşe Hanım 663krş.38p. akçe farkı
olup tenzil olunanı
11 Okrs. 25p.
553krş. l Op.
Hisse-i

ibn-i

sağire

ğaib

mezbur

Muhammed

Kemal

2821 krş.34p.
470krs.04p.
235lkrş.30p.
Kaza resm-i beytu'l-mal furuhtta 2351krş.3üp.
58krs. 30p.
2293krş.
21. Ber vech-i bala resm-i beytü'l-mal olan altmış dokuz kuruş beş
para ve nısf-i dellaliye olan otuzbir kuruş yirmi para nısf-i
kaydiye olan üç kuruş ki ceman yüz üç kuruş yirmi beş para ile
ğaiban-ı mezburan Binnaz Hanım ve Muhammed Kemal ki ber
vech-i terkim-i
22. bala hisse-i ırsiyeleri olan bi hesab-ı miri iki bin altı yüz
doksan yedi kuruş otuz para nakden ve müteveffa-yı muma
ileyhin evrakı arasında zuhur eden dört adet şirket ikramiye
taksimi

aynen cezire-i mezbure mal sandığına takdim

23. kılındığını

iş bu mahalde

şerh virildi.Hurrira

fi't-tarihi'l

mezburat liva naibi Muhammed Ataullah
24. Kısam mezbur yirmi beş senesi Teşrin-i Sani tarihli yazılan
senedin
kılınmıştır.

liecli'l-takdim

makam-ı

mutasamfiye

takdim
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KAYITN0:9
KONU:Tereke

1. Mahmiye-i İstanbul sakinlerinden olup müehharan kendinden
mukaddem vefat eden oğlu Muhammed Atıf Efendi ibni Vehbi
Efendi cezire-i Kıbrıs 'ta vaki' Baf kazasında ikamet üzre iken
sene-i mubareke Recebü'l-Ferdi'nin yirmi altıncı günü vefat
eden Ayşe Hanım ibnete Abdullah
2. Zahirde varis-i ma'ruf ve ma'rufesi olmayup kaffe-i terekesi
canib-i beytü'l-mala a'id ve raci' olunan cezire-i mezburede
mevcut varis-i ma'ruf ve ma'rufesi olmayarak vefat edenlerin

terekeleri canib-i hazine-i celile için ahzve kabza ba irade-i
saniye-i memur olan cezire-i mezbure muhasebecisi
3. İzzetlu İbrahim

Edhem

Efenedi

tarafından

mürsel

vekil-i

müseccel-i Şer'isi Tuzla kazası mal müdürü Cafer Efendi talep
ve ma'rifeti ve ma'rifet-i Şer' ile tahrir ve bi'l-müzayede

bey'

ve füruht olunan müteveff-yı muma ileyhin terekesi
4. defteridir ki ber vech-i ati zikr olunur .Hurrira fi'l-yevmi's
salis aşar min şehr-i Şabani'l-Muazzam

lisene ihda ve tisin ve

meteyn elf (1291)
5. Maii yorğan 1130k basma yorğan 1142k 20p yerli harşmesi
basma parça 5/51k pamuk mevlüv şilte 1/30k lüp hırka 2/28k
müsta'rnel

pamuk ince şilte 1/6k bezde çarşaf 2118k 20p

namusiyelik tül parça 2/44k 20p müsta' el yorğan /27k def a
yüzlü yorğan 1/45k
6. yerli peşkiri 11/30k peştamal ve tor 2/5k pamuk mevluv yastık
5/46k bohçalık bez 5113k ihram 1/51k 20p yün mevlüv döşek
1160k defa yün mevlüv döşek 1170k sağir sini 1/53k lüp tepsi
1141k def a tepsi 1120k 30p abdest eğeni /6k
7. mendil 6/15k 20p kaşık 10/lük 20p müsta'mel leğen ma'a
ibrik 1/60k 1 Op tunç şamdan 2/35k 30p kevgir ve kaşık 2/6k
tunç ateşlik 1 I 12k çorba tası 1 I 15k tepsi 1 I kapaksız tencere
1116k 20p def a tencere ma'a kapak 1/35k müsta'mel sahan
3/30k def a sahan 3/20k
8. cedid kapaklı sahan 01121k müsta'mel tencere ve tava 2/36k
30p Nevhatü'l-Uşşak

kitabı 1/ Delail-i Hayrat 1125k yaylan

tepsi 1/41 köfün 114k tecammülat /43k 15p fildişi tarak 111 lk
20p gül 1/ şit sandığı 1136k 1 Op bir köhne elbise 1136k 1 Op

KAYITN0:10
KONU:Tereke

1.

Cezire-i Kıbns'ta vaki' Değirmenlik kazasına muzafe Vuni

karyesinde mütemekkin iken bundan akdem fevt olan tebea
i devlet-i aliyenin Rum milletinden Hacı Yorki veled-i Baba

Hristoğlu
2.

veled-i Adam'ın veraseti tebe'a ve millet-i merkumede
zevce-i metrukesi Maryo bint-i Luizi ve validesi Basolya
ibnete Sava ile sulbü sağir oğlu Toğlu ve sulbiye-i sağire
kızlan Brokomi ve Basoma ve'l-yevm

3.

İskenderiye canibinde bulunan babası merkum Baba
Hristoğlu mahzarda olduğu bil-ihbar lede'l-Şer'i'l-enver
zahir ve mütehakkak olduktan sonra kaza-i mezkurede
bulunan veresesinde ğaib

4.

olduğu halde vefat edenlerin ma'rifet-i Şer'ile tahrir olunan
terekelerinden verese-i ğaibinin kendileri veyahut vekil-i
Şer'ileri zuhuruna deyin hisse-i irsiyelerini alız ve kabz ve
kaza-i mezkur

5.

mal sandığında hıfza ba irade-i seniye memur olan kaza-i
mezkur mal müdürü fütüvetlü Zeki Efendi tarafından
mürsel Zabtiye Hüseyin Ağa ibn-i Muhammed ve sağirun
u merkumenin tesviye-i umurlanna ba hüccetü'f-Şer'iye.

6.

Vasi nasb ve tayin olunan valideleri merkume Maryo taleb
ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i Şeriler muharrer ve bi'l
müzayede bey' ve taksim olunan müteveffa-yı merkumun
terekesi defteridir ki ber vech-i ati zikr

7.

ve beyan olunur. Hurrira fi'l-yevmi's-sani ve'l-işri'in min
şehri Recebi'l-Ferd lisene ihda ve tis'in ve mieteyni ve
elf.(1291)

8.

Mevcut hınta kil İstanbul 48 I 1 OOOkrş.Mevcutşa' ir kil
İstanbul 63/800krş.Saman yük 50/1OOkrş. Erkek merkep
1/600krş. yekun esmanı:23000krş.

9. Karye-i mezkurede

vaki'

lede'l-ahali

vel ciran malumu'l

hudud ve tahtani üç bab oda ve bir mikdar havluy-u
müsta'rnel

bir

bab

mülk

menzil

beyn'el-veresetü'l

merkumun ibka olunup ta'yin ve takdim olunan.
10. Ve yine karye-i mezkure hududu dahilinde vaki' Lori nam
mevki'inde

mağrus

üç

veresetü'l-rnerkumun
~,.

sak

zeytun

eşcarı

beyne'l

ibka olunup tahkik olunan semen

750 krş.
~

Ve yine
mağruse

Vuni
beş

koruğu

demekle

sak zeytun

veresetü'l-merkumun

Arif mevki'inde

eşcar-i

ibka

kezalik

olunup

tahmin

beyne'l
olunan

kıymet 1 OOO krş.
11. Yekünu'I-kiymetü'l-emlak:
12. Yekünü'l-mezkurat:
13. Mine'l-ihracat:

5750 krş,

8050 krş.

Müteveffa-yı merkume sene 88 ve sene 89 ve

sene 90 seneleri ve bir güne mahsuben
mezkur

muhtarı

Lazari

ma'rifetiyle

deyni olan karye-i

kaza-yı

mezkur

mal

sandığına ilm-u haber yekun:357krş
7120krs
42820krş.Akçe farkı.
~ Yine muteveffa-yi mazburun geçen 90 senesi Iahiku'f-zira'
canib-i miriye mal olduğu tahminen esmanından deyni
olup muhtar-ı merkum ma'rifetiyle sandık-ı mezbura
teslim olunan: 516krş
103krs lüp
619krş. 1 Op.
14. Tahrir-i tereke içun giden memurlara

istikra olunan iki

aded hayvan ücreti: 50krş.
~

Bala da muharrer olan hinta ve şair hin-i tahrirde mezru'
olup harman olduktan

sonra liecl-i tekyii'l ve'l-furuht

muahharan giden memurun hayvan ücreti olup verileni: 34
krş,

15. Evrak ve ferman ve nakil masrafı olarak vasi-yi merkume
ma'rifetiyle

askeriyeye verildiği lede'l-ihbar

ine'ş-Şer'i'l

Enver sabit olanı: 675 krş.

~ Dellaliye

ve esya-yı mebia-i

bera-yı

hazine-i

merkume

ve

celile ve

münadi:66
98
558krşAkçe farkı

~ Kaydiye-i

bera-yı

hazine-i

mukayyed-i

mahkeme: 124
216
1420krş.Akçe farkı

16. Minha kağıt baha keza ôkrş Okrş 32p. 4krş 32p Harc-ı
defter-iadi
154krş.8p
30krs.32p
185krş.Akçe farkı. Y ekün-ül ihracat: 2066krş.

17. Sıhhu'l-baki: 5983krş 30p. Li't-taksim beyne'l-verese

ve

bi '1-farizeti' ş-Şer'iyye

18. Hisse-i zevce-i merkume Maryo 29krş.5p. Hisse-i bakiye-i
eşya:718krş. 30p. Hisse-i emlak: 747krş 35p.

~ Hisse-i zevc-i merkume Maryo: 29krş.5p
718krs.30p.
747krş.35p

~ Hisse-i ümm-ü merkume Yasomiye 38krş.33p lakçe
958krs.13p.1 akçe
997krş. 6p. 2 akçe.

~ Hisse-i ibn-i sağır merkum Toğlu: 63krş.4p.lakçe
l 557krs.1 lp.2akçe
1620krş.16p.
~ Hisse-i bint-i sağire merkume Brokobi: 37263krş.4p.2akçe
776krs.25p 2akçe
809krş 30p.

19. Hisse-i bint-i sağire merkume Yasomiye 33krş.4p.2akçe
776krs.25p 2akçe
809krş.30p
~ Hisse-i ebi ğaib merkum Baba Hiristoğlu:38krş.33p. lakçe
958krs.13p.1 akçe
997krş.6p.2akçe
958krs. 13p. lakçe
38krş. 33p. lakçe

Ber vech-i bala emlak hissesi olup ihracı lazım gelen resm-i
emin-i bera-yı hazine-i

celile-i mezkure sıhhu'l-baki

bera-yı hazine-i celile-i merkume
997
38
62
3 8 1
958
il
37
38
33 1
35 1
20. Derun-u ihracatta muharrer olan emlakın hissesi yirmi üç

.u_ı

kuruş ve kaydiye defterinin nısf hissesi altı kuruş iki para
ve resm-i ebniye-i mezkure otuz para ki cem'an varidat-ı
hazine olarak
21. ve ğaib-i merkumun ez ğayri emlak sihhu'l-baki

hisse-i

irsiyesi otuz yedi kuruş otuz para bir akçeye dahi liecli'l
hıfz usulüne tatbikan idhal-ı cetvel beru canib-i hazine-i
22. celile-i mezkureye

irsal ve takdim

itmek üzre müdir-i

muma ileyh tamamen ve kamilen alız ve kabz eylediği
misullu emlaktan hissesine isabet eden dokuz yüz elli sekiz
kuruş on üç para.

23. bir akçe dahi vazi'u'l-yed olan

verese-i merkumundan

alız ve kabza müdir-i muma ileyh ihale kılındığı işbu
mahalde

şerh

verildi.

Fi't-tarihi'l-mezbur.Değirmenlik

naibi Esseyyid Muhammed Rüşdi.
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KAYITN0:11
KONU:Tereke

1. Kıbrıs ceziresinde kain kürsi liva bulunan mahruse-i Lefkoşa
mülhagatından

Gime kazasına

tabi'

nefs-i

Gime kasabası

mahallatından Acem Zade Mahallesi ahalisinden olup kasaba-i
mezkurede vaki' mektebi-i sibyan
2. Mu'allimi oldğu halde sene-i sabıka yani bin iki yüz doksan
bir sensinde zi'l-hicce-i

Şerifenin altıncı günü emanet eden

Ahmed Efendi İbni Mustafa İbni Abdurrahman zahiren vezce-i
menkuhe-i metrukesi
3. Akile Hanım bint Muhammed

bin Abdurrahim

vasiyetinden rna'a ada varis-i ma'ruf ve ma'rufesi
kaffe-i

terekesinin

ile sülüs-i
olmayup

rub'u zevcesi mezbureye ve sülüsü

vesayasına ve bakisi dahi canib-i beytü'l-mala
4. aid ve raci' olmakla livai merkumede bu mekule vefat
idenlerin terekelerini kabza memur olan liva-i mezure
muhasebecisi İzetlu E's-seyid İbrahim Bey Efendi ibin
Abdurrahim Efendinin vekil-i müseccel-i serisi halen kaza-yı
5. merkume mal müdürü Fütüvetlu Ahmed Efendi ibn İbrahim ile
sülüs malını alız ve kabza mahküm bih dahi muhtarı olan
zevce-i mezburundan taleb ve marifetleri ve marifet-i Şer'le
tahrir ve terkim ve bey' ve defter-i kassamda.
6.

Tereke-i müteveffa mezbur ber vech-i ati zikr ve beyan
olunur. Fi'l-yevmi't-tasi' min Muharremi'l-Haram sene isney
ve tis'in ve mieteyin ve elf (1292) yazma Mushaf-ı Şerif
hediyesi 66krş.

7. Zarflı köhne saat 1/157 müsta'mel kundura çift 24/20krş köhne
divid 1/1- 1 O şallı köhne cübbe 1 /20k yeşil sarık 1/9k tuzlu
zeytun 22k/33p kamçı 1/lk-20p basma boğça 1/3k

8. Köhne açık takım
bulgur

10/15

sandığına

116k köhne şal 2/6k 20p zeytun

10/15 hınta

32k/ yevmiye

10k/15p

20/120krş kaza-yı mezkure mal
104 akçe-i mezkurun

farkı 26k

mahalle-i mezkure
9. Yalnız iki bin üç yüz on yedi kuruş.2317krş
1 O. Mihr-i müeccel

müsbet

zevce-i mezbure

Akile

Hanım

bişehadet-i çiftçi esnafından Abdurrahman Çavuş ibni Kasım
ibni Abdullah ve kız karındaşı Hakan Ağa ibn-i mezbur Kasım
ibin mezbur Abdullah ba varak-i mesture evvela sırran ve
ba'dehu 251k Tevfikan bi usulihi ve bi't-tahlif
11. Ba vasiyet techiz ve tekfin ve levasım-ı saire 445 krş Dellaliye
Beray-ı Hazine-i

Celile-i ve mukayyid-i mahkeme

4krş

varaka baha 2 krş.Dellaliye ve kaydiye ve varaka bahasının
iskontosu 15krş Cem'-i yekün 763krş.
12. 1554k minha's-sülüs vasiyet-i müsbete
0518k
1036k.Resm-i adi hazine-i celile 26k ba iskontosu 2k cem'an
32k yalnız 0032k

yedi yüz altmış üç kuruştur.

1004k Hisse-i zevce-i mezbure Akile Hanım.Rayic-i

vakt ile

hazine-i celile fiyatı
0251k tenbih olan akçe farkı sıhhü'l-baki

bera-yı hazine-i

celile 0558k
13. Derun-u ihracatta muharrer dellaliyenin nısf hissesi yirmi üç
kuruş ve kaydiye-i defter-i mezkurun kezalik nısfı iki kuruş ki
cem'an yirmi beş kuruş ve sıhhü'l-baki merkun beş yüz
14.

Elli sekiz kuruş ki: Min haysu'l mecmu'un beş yüz seksen üç
kuruş usulüne tevfikan idhal-ı cedvel olunarak hazine-i celile-i
muşarun ileyhaya irsal ve teslim itmek üzre kaza-yı
15.

Merkum mal müdürü mumaileyh Ahmet Efendi bi'l

emane tamemen ve kamilen alız ve kabz eylediği işbu mahalle
şerh verildi. Elhac Hasan

KAYITN0:12
KONU: Tereke
1. Deyn-i mutahakkak Leymasonlu Topal Ahmed oğlu Salih'in
bir aylık hizmet ücretinden dolayı ba ikrar verese-i merkumuna
veba vasiyet müteveffa-yi merkum 30 krş,

>-

Müteveffa-yı merkumun müzayedeye verilen turalarım talibine
teslim olununcaya değin virilen da'i ücreti 45 krş.

2. Nakliye-i eşya ve masarif-i müteferrika 30 krş,
Techiz-i tekfin 150 krş.
Yekünü'l-ihracat 4805 krş.
Sıhhu'l-baki adedi 4924 krş 1 Op.
2000 krs. Op. Beyne'l-verese ibka olunan mandıran kıymet-i
muhakkakası minha:2924krş.
487 krs ili
sağ akçe itmek hesabı içun bin yüz yirmi kuruş da
yirmi kuruş tenzili
2436krş 35p
2000 krs
443l krş

Oüp Ber vech-i bala kıymet-i muhakkak ikar-i zamm
35p

3. Mine'l-ihracat Harc-ı kısam: 111 krş kaydiye 14 krş lüp
varaka baha 3 krş. Dellaliye eşya-yı mebia 104 krş. Yekunü'l
ihracat 232 krş 1 Op.
4. Sıhhü'l-baki an kıymeti'l-masarif ve'l-menkulat taksim olunan
beyne'l-verese 4204 krş 25p.
5. Hisse-i zevce-i mezbure Gülsabah menkulat ve zimemattan
551k 06p ikar kıymetinden
500k00p
1051krş. 06p
Menkulat ve zimemattan 428krş 26kp 2p ikar kıymetinden
288k ili
847k 22k Op
Hisse-i ah liebeveyn ğaib mezbur cezzar menkulat ve
zimemattan
428k 26k 2akçe
ikar kıymetinden
388k J.lı lakçe
819k 22p Op

Hisse-i uht liebeveyn mezbure ziba menkulat ve zimenatta
214 13k lp ikarkıymetinden
194k
1 7k 32akçe
408k 31 p 2akçe
6. Hisse-i uht liebeveyn mezbure Fatıma menkulat zimematten
214k 13p ikar kıymetinden 194
11
_Q
};>

};>

};>

408 .11
_Q
Hisse-i uht liümm mezbure Zeliha menkulat ve
zimemattan
367krş 17krş 2p İkar kıymetinden
333k lli 1 akçe
700k 31p O
Beytü'l-mala ait olan mebaliğin suret-i mahsubu Gaib
mezbur cessarin menkul ve zimamath hissesini resm-i
eminiyesi 21k 20p
Ber vech-i bala nuf ba kaydiye
07k
05p
28

};>

25

Nısf dellaliye ber vech-ii bala.
52k
00
80
25

7. Verese-i hazımdan merkumun ber vech-i bala menkulat ve
zimemattan kisse-i musbibelerini tamamen ve kabilen alız ve
kabz eyledikleri misullu ğaib mezbur Cezzar'in ber vech-i
meşruh menkul ve zimemattan hissesine isbet edilen ber
vech-i
8. bala yalnız dört yüz yirmi sekiz kuruş yirmi altı para iki
akçeden resm-i eminiyesi olan yirmi bir kuruş yirmi para ve
ber vech-i bala kaydiyenin nısfı olan yedi kuruş beş para ve
dellaliyenin nısfı elli iki kuruş ve ezpayrın
9. Resm-i

eminiyesine ğaib

mezburun

mutebakiti

hisse-i

musebesi dört yüz yedi kuruş altı para iki akçe ki cem'an
dört yüz seksen yedi kuruş otuz bir para iki akçeyi usulüne
tatbikan idhal-i cedvel olunanı hazine-i celileye

1 O. İrsal ve teslim

itmek üzre muma ileyh

Emin Efendi halefi

mal müdürü Raşid Efendiye tamamen i'ta ve teslim olunduğu
işbu mahalle şerh verildi.

KAYITN0:13
KONU:Tereke

1. Ma'ruz-u dai'leridir ki:
2. Cezire-i

Kıbns'ta

kain

kursi

liva

bulunan

mahruse-i

mulhagatından Gime kazasına tabi' nefs-i Gime kasabasında
Acemzade

Mahallesi

sekinlerinden

olduğu

işbu

sene-i

mubareke Seferü'l Hayriyenin beşinci günü vefat eden Aişe
Hanım ibnete
3. ibn-i Abdullah'ın

veraseti her birisi kasaba-i

mezkureden

sakinler zevc-i metruku Halil Ağa ibn-i Ahmet ile sadr-ı kebir
oğullan Hasan ve İbrahim ve Ahmed ve sadri sağir oğullan
Azizi ve Muhammed Ali ve Hakkı Efendiler ile diğer sadrı
4. kebir oğullan olup cezire-i Girit ile cezire-i Rados'da sakinler
Asakir-i Hazret-i Şahaneden ğaibah ani'l-beled
Hüseyin Ağalara munhasır olduğu bi'l-ihbar

Mustafa ve
inde'ş-Şer'r'l

Enver zahir ve mutehakkak olduktan sonra kaza-i
5. merkumede bu mekule veresesinden ğaib ve ğaibesi olduğu
halde

vefat

edenlerin

marifet-i

Şer'le

tahrir

olunan

terekelerinden verese-i ğaib hissesi Emval-ı Eytam sandığına
hıfz ve beş seneye kadar sahibi zuhur itmez ise cedvele idhal
hazine-i celileye takdim
6. kılınmak üzre hükümete teslim olunması Emval-i Eytam
nizamnamesinin zeyl olunan yedinci ve on ikinci maddeleri
iktizasından bulunmuş ise de hasılatının ortak cihetleri Sandık
ı

Emanete kimse rağbet etmediğinden mezkur

Kıbrıs

ceziresinde
7. elan hükrn-ü nizam olunmadığına deyu muteahhit varis-i ğaib
terkiyle vefat idenler tereke esmanı cedvel-i varidata ve
imtilamlanna nazaran idhal olunarak defter-i kassam ile me'an
ve merbuta-i maliye celilesine takdim olunmakla idu ki

8. anlaşıldığına
idhaliyle

mebni'

defter-i

verese-i

kısamının

derkenarı ifadesiyle

gaibin

hisselerinin

gönderilmesi

cedvele

muhasebe-i

işbu sene-i mübareke

liva

şehr-i Rabi 'ul

Evvelinin on beşinci günü tarihiyle müerreh ve yirmi altı
9. numro ile murakkam
Mutasamfide
Şer'iden

şerefvurud

iden Emimame-i

emir ferman buyurulmuş

verese-i

mevcude-i

olduğundan

mütevefat-ı

kılınmış olan mümza ve'l-mahtum

Hazreti
taraf-ı

mezbureye

i'ta

bir kıta defter-i kassam-ı

natıka olduğu üzre.
1 O. ebnan-ı ğaiban-ı mezburan Mustafa ve Hüseyin Ağaların her
mucib-i

kassam-ı

emlaklarından

başka

mezbur
gaibahı

beyne'l-verese
mezburanın

ibka
seviyen

olunan
hisse-i

irsiye-i nakdiyeleri olan yedi yüz altımış iki kuruş
11. beş paradan ikisinin hisse-i irsiyesi olan cem'an bin beş yüz
yirmi dört kuruş on paranın nakd-i reyici'l-vakt

ile Hazine-i

Celile fiyat beyninde akçe farkı olan üç yüz doksan dört kuruş
varaka baha-i i 'lam.
12. Bir kuruş on para ki: ceman üç yüz doksan beş kuruş on para
bi'-ttenzil-i baki olan bin yüz yirmi dokuz kuruş hazine-i celile
fiyat olarak mahruse-i merkume mal sandığına isal ve teslim
itmek üzre kaza-i mezbure
13. mal müdürü Fütüvetlü emanete tamamen ve kamil en teslim ol
dahi alız ve kabz itmeye meblağ-ı baki merkum bin yüz yirmi
dokuz kuruş işbu i'Iam ile mean mahruse-i merkume mal
sandığından irsali mukteza-yı maslahat
14. olduğu tescil ve huzuz-u alilerine i'Iam olundu. E'l-umru
limen lehi'l-emr fi'l-yevm's_sani

aşar min şehr-i Rebi'ü'J-Ahir

lisene isna ve tisin ve mieteyin ve elf(1292)

KAYITN0:14
KONU:Tereke

1. Ma'ruz Da'i mekineleridir ki:
2. Cezire-i kıbns'ta kain kurs-i liva bulunan mahruse-i Lefkoşa
mülhagatından
sakinlerinden

Gime

kazasına

tabi

Vasilya

karyesi

olub bundan akdem vefat iden Emine Hanım

ibnete Topal Ali bin Abdullah'ın
3. Varisi her biri karye-i merkumede

sakinler zevc-i metrüku

MustafaAğa ile Ahmed sadriye sağire kızlan Meryem ve Ziba
ve liebeveynin kız karındaşı Habibe Hanım ile liebeveyin er
karındaşı Asakir-i Hazret-i Şahaneden
4. ğaib ani'l-beled
bintan-i

Hasan Ağaya muma ileyhima kable'l-kısme

sağiratan-i mezburatani

olup varisi

ancak babası

zevc-i

mezbure meryem'den
mezbur

Mustafa

fevt
Ağaya

munhasır olduğunu bi'l-ihbar
5. linde'ş-Şer'il
mekule

Enver Zahir ve numayan

veresesinden

ğaib ve ğaibesi

olduktan sonra bu
olduğu halde vefat

edenlerin marifet-i Şer'ile tahrir olunan terekesinden verese-i
ğaib hisseleri Emval-i Eytam Sandığından beş sene hıfz ve beş
6. seneye kadar sahibi zuhur itmez ise cedvellere idhalen Hazine
i Celiliyeye takdim kılınmak üzre hükümete teslim olunması
emval-i nizamnamesinin

zeyl olunan yedinci ve on ikinci

maddeleri iktizasından bulunmuş ise de
7. hasılatının azlığı cihetiyle sandık-ı emanetine kimse tarafından
rağbet olunmayarak cezire-i merkumece elan hükm-ü nizam
icra' olunmadığına

ve bu misullü vürras-i ğaib-i terk ile vefat

edenlerin terekesi esmanı
8. cedvel-i varidata emsallerine nazaran idhal olunarak defter-i
kassam ile me'an ve merbut Maliye Hazine-i Celilesine takdim
olunmakda iduki anlaşıldığına mebni verese-i gaibin hisse-i
irsiyelerinin cedvele idhaliyle

9. defter-i

kassamın

derkenarı ifadesiyle

me'an

gönderilmesi

muhasebe-i

işbu sene-i mubareke

liva

şehr-i Rabi'u'l

Evvelinin on beşinci günü tarihiyle müerreh

ve yirmi altı

numra ile murakkam şeref-vurud iden
1 O. emimame-i

hazreti

buyurulmuş

mütesarrifiyede

olduğunden

taraf-ı

şer'i

emir

ve

ferman

den tanzim

vereseı

mevcudei müteveffatı merkumeye ita kılınmış olan mümza ve
mahtum bir kıta defter-i kısam-ı natıka olduğu üzre
11. Gayb-i mezbur Hasan Ağanın hisse-i irsiyesi olan bermucib-i
kısam-ı mezkur yetmiş kuruş yirmi paranın yirmi parası varaka
baha olarak bit-tanzil hakisi olan yetmiş kuruş idhal-i cedvel.
12. Olunarak mahruse-i merkume Mal Sandığına irsal ve tesim
itmek üzre kaza-i merkume

mal müdürü Fütüvetlü Ahmed

Efendiye emaneten tamamen ve kamilen teslim olduğu bi 'l
emane alız ve kabz itmekle meblağı baki-i merkum
13. yetmiş kuruş işbu i'lam ile mean ve mebuta-i
merkume

Mal Sandığına

irsali muvafık-i

mahruse-i

maslahat

olduğu

tescil ve huzuru alilerine i 'lam olundu elemru limen lehal
olduğu tescil ve huzuru alilerine ilam olundu. El-emru limen
lehu'l-emr fi'l yevmi'l-hadi.
14. ve'Lişrin

min şehri Rabi'u'l-Evvel

mieteyin ve elf(1292)

senen İsna ve tis'in ve
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KAYITN0:15
KONU: Tereke

1.

Cezire-i

Kıbns'ta

vaki'

mahruse-i

Lefkoşa'da

Ayandoni

mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem vefat eden taba
i devleti aliyenin Rum milletinden Babaciyali veled-i Adamın
zahirde varis-i
2. m'aruf ve m'arufesi olmayıp terekesi beytü'l-mala
olundu

cezire-i

mezburede

vansı

m'aruf

aid ve raci'

ve m'arufesi

olmayarak vefat idenlerin terekelerini canib-i hazine-i celile
içun alız ve kabzına
3. ba

irade-i

mütasamfı

seniye

memur

Rumeli

buyurulan

Beylerbeyliği

cezire-i

payeleriden

mezbure
Se'adetlu

Ahmed Aziz bey Hazretleri canib-i alilerinden mürsel vekil-i
Şerileri muhasebe-i ketebesinden Yusuf Ziya Efendi ibnu'l
Hac
4. Halil Ağa taleb ve m'arifet ve m'arifet-i

Şer'le tahrir ve bi'l

müzayede bey' ve furuht olunan tereke-i müteveffa-yı merkum
defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan olunur. Hurrira fi'l
yevmi'l-hamis

ve'l-işriin min Rebi'ü'l-Evvel

lisene isney ve

tisiin ve mieteyn ve elf( 1292)
5. Must'amel kazan 1/41

bakır tencere maa kapak 1/34 vukufe

iki kulplu bakır tava 2/26k su tası papuç takımı tecemmulatı 26
krş must'amel

sandık 1/5k kara müst'amel

sandık ~k

kapı

sını 3/6 dülger

aletı

tavlası 116k
6. def a must'amel
tecemmulatı 26krş

sandık

1/25 kara

hamur teknesi 1 tahta 1/2kl Op ip parça

3/8k boyacı terazisi tokmak 1/7k
7. bulgur değirmeni 1/20 şe'ir tekne 1/7 ahşap tecemmulatı
krş merdiven

13

1/5k mevcut kerpiç bir miktar yün 119krş 21

defa mest'amel merdiven 1/7 must'amel tekne 1/5

8. taş tekne
cem'an

1/ 16k must'amel
yekunu'l-mezkurat

tarabza 1/7 tut yaprağı 40krş
533krş

10 para

müteveffa-yı

merkumun sandık-ı derununda zuhur iden nakdi
9. beyaz eşya 77k 20p sim mecidiye

33dirhem

876k beyaz

mecidiye 126 krş nısf-i ruye altunu 41 dirhem 180 krş karmon
fransa 12/21
1 O. Sacii 290krş

252krş vergili fransa 7 dirhem/21 O krş
fransa 1 Odrm./29k yirmilik 390k altun izzetlu

altunu 3dirhem/26k

serd mahmudiye

altunu 70dirhem-35k

yarım zerbe altunu 2/30k-60p
11. Adliye altunu 26dr-23k

zinciri baid altunu atar Mahmud

turluğu 2/30k-60p cem'an yakunu'l-mezburat
12. Mine'l-mecmu'at

351 lk30p

13. Mine'l-ihracat:Varaka
196k

kaydiye

2978k 20p

baha

2k akçe farkı Masarif-i define
lk

12k

3k

keza
5k

17krş

Dellaliye

140 hammaliye 15krş terekei mezkur ketm

olunup

ihbariye verileni 60
52
---~2~1

keza
192krş
81 krş

Tefrik-i eşya içun gönderilen memura

50 keza

11
67krş
14. seksen üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve
doksan ve doksan bir seneleri askeriye ve dokuz senelik emlak
ve üç senelik tahakkukat vergileri olup kable eda vefat eylediği

15. Bi'l-ihbar-ı tahkik olarak memuru tarafından verilen
392

Hare kısmet

121

14keza

45 keza

539krş

166krş

16. Sıhhu'l-baki:

2234 k

1 Op

meblağ-ı mezbur ecnası akçe

olduğundan yüzde

578k

otuz beş hesabiyle iskontosu
1156

1O

61

00

resmı

beytul

mal

furunhada
1095krş

lüp

17. Balada terkim-i resm-i beytu'l-mal
nısf dellaliye olan

olan altmış bir kuruş ve

yetmiş kuruş on para ve nısf-ı kaydiye olan

altı kuruş ki ceman yüz otuz yedi kuruş on para ile beytü'l
mala aid olan bihesab-ı miri

18. bin beşyüz doksan beş kuruş on para bu kere cezire-i mezbure
mal saridığına tamamen

takdir kılındığı

verilmişdir, Hurrira fi 't-tarihi '1-mezbur.

işbu mahalle

şerh

KAYITN0:16
KONU:Veraset iddiası

1. Merkum

i'Iam

91 senesi şehri Kanun-u

Evvel cedveline

merbut maliye-i hazine-i celileisine takdim olunan
2. Fi'l-asıl

Kıbrıs

ceziresinin

Lefkoşa mahallatından

merkez

Ayandoni

livası

olan mahruse-i

mahallesi

ahalisinden

ve

devlet-i aliye tcbasının Rum milletinden olup hayli müddetten
beru Aydın vilayet-i celilesi merkezi bulunan
3. medine-i İzmir'de tavattun etmiş ve ber vech-i ati iddia-yı
veraset için mahruse-i mezkureye gelmiş olan sahib-i arz-ı hal
Hacı

İzergi

mezkure

veled-i

hükümet

Hirsoğlu
konağmdan

veled-i

Ağamlo

meclis-i

mahruse-i

temyiz-i

hukuka

mahsus odada
4. mak'ud

Meclis-i

Şer'i

hatirde

terekelerini canib-i beytü'l-mal
olunan

Ayandoni

Mahallesi

bila varis

fevt

olanların

içun kabza memur olup zikr
ahalisinden

kezalik

Rum

milletinden iken bundan akdem fevt
5. olan Yanni'nin terekesine vaz'ı yedi mutehakkak ve husumet
ve redd-i cevabiye kıbel-i Şer' den mezun olan mahruse-i
mezbure

muhasebecisi

rütbe-i

salise ashabından Rüfetlu

İbrahim Edhem Efendi ibnu'l-Hac Abdulğani tarafından zikr-i
caii hususda
6. redd-i cevaba vekil-i müseccel-i Şerileri muhasebe kalemi
hulefasıdan masarifat katibi Musa Nami Efendi ibni Edhem
Efendi muvacehesinde üzerine dava ve takdir-i kelam edip
müteveffa-yı merkumli Yanni ebeveyn benim karındaşım olup
babamız ismi Hiristoğlu ve dedemiz
7. İsmi Ağamo ve anamız ismi Marya binti nikola ve maskat-i
re'simiz Ayandoni mahallesi olmakla ol vecihle müteveffa-i
merkumun hasran veraseti bana münhasır olup benden ğayri

varisi

ve terekesine

müstehak-ı

ahar

kemisnesi

omakla

müvekkel muma iley İbrahim
8. Edhem

Efendi

mütevafa-yı

merkumla

za'mıyla terekesine vaz'ı yed

varisi

olmamak

ve bermucib-i defter-i kısam

bi'l-emane kabz itmiş olduğu bin bcşyüz doksan beş kuruş on
parayı bi'l-verase talep ederim deyu dava oldahi müvekkel-i
muma ileyhin.
9. ber mucib-i defter-i kısam müteveffa-yı
esmanına

bi'l-emane

etmekle

müddei-yi

muharrer

dava-yı

vaz'ı

yedini

merkum

merkumla

ikrar ma

Hacı Yorgi'den

mezkuresine

mutabık

terekesi

'adayı

inkar

ber vech-i

beyyine

taleb

olundukda her biri.
10. Devlet-i

aliye tebeasının

rum milletinden

Ayandoni mahallesi ahalisinden Hiristoğlu

ve salifı'z-zikr
Haci Mihaili ve

Ekmekci Dimitri Veled-i Lazari nam-ı kemisneler

liecliş

şehade meclis-i Şer'a hazıran olup cscru'I-istişhad fı'l-hakika
11. mudde'a-yı merkum Hacı Yorgi ile müteveffa-yı mezkur yani
liebeveyin karındaşları olup babalan ismi Hiristoğlu ve
dedeleri ismi Ağamo ve anaları ismi Marya binti Nikola ve
Maskat-i re'sleri

mezkur Ayandoni

Mahallesi

olmakla

müteveffa-yı merkum
12. Yanni'nin hasran veraseti işbu muddea-yı mezbur Hacı
Yorgi'ye munhasır olup ondan ğayri varisi ve terekesine
müstehak ahan olduğu malumumuz değildir. bizler bu hususa
bu vecihle şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu her biri
müttefiku'l13. lafz ve'l-meani iddea-yı şehadet-i Şer'iye itmeleriyle şahidan
ı merkumun usulü üzere ba mesture-i mahsusa her biri
mahallinden sirran ve alanen lede't-tezkiye makbulu'ş-şehade
ittukleri mesture mezkure zeylinde isimleri muharrer
14. müzekkiler tarafından iş'ar ve ihbar olmakla şehadetleri
makbule olduğu mucibiyle ber mucib-i defter-i kısam meblağ-ı

merkum

bin beşyüz

doksan

beş kuruş

on parayı vans-ı

merkum Hacı Yorgi'ye Şer'an teslim
15. iktiza iylediği huzur-u alilerine 'ilam olundu. Tahriran fi'l
yevmi's-sabi

ve'l-işrin

min şehri Zilk' ade Eşşerife Ii sene

isneyn ve tis'in ve mieteyin ve elf.(1292
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KAYTN0:17

.

KONU: Tereke
1. Cezire-i Kıbns'da kain k:ursi liva bulunan mahruse-i Lefkoşa
mülhagatından

Gime

kazasına

tabi

Fotsondi

karyesi

ahalisinden ve devlet-i aliye tebe' asının Rum milletinden çiftçi
esnafından olduğu halde bundan akdem fevt olan
. ,·

2. Yorgi veled Hacı yanni veled-i Adam'ın veraseti her biri
devleti muşaru'l-ileyhaya tebeasından ve karyei merk:ume
sakinlerinden zevce-i metrukesi Noronro binti Lefteri ile
sulbiye sağire kızı hristollo ve liebeveyn erkandaşları olup
mahruse-i
3. merk:ume

mulhegatından

Değirmenlik

kazasına

tabi

Değirmenlik karyesinde sakinler Hacı Luka ve Mihaili ve
Kostanti ve liebeveyn kızkanndaşları Hacı Eleni ve Hiristo ve
Aridi ve liebeveyn diğer erkandaşları olup ğaib ani'l-beled
4. Sava'ya münhasır olduğu bi'l-ihbar inde'ş-enver zahir ve
mutehakkak olduktan sonra bu mek:ule veresisinden ve ğab
olduğu halde vefat idenlerin marifet-i Şer'ile tahrir olunan
terekesinden verese-i ğaib
5. Hissesi olan eytam sandığından beş sene hıfz ve seneye kadar
sahibi zuhur itmez ise cedvele idhalen hazine-i celileye takdim
kılınmak üzre hükümet teslim olunması emval-ı eytam
nizamnamesinin zeyl olunan
6. yedinci ve on ikinci maddelerin iktizasından bulunması ise
sahihlerinin

azlığı

cihetle

sandık

emanetine

gitmiş

olunmayarak cezire-i merk:umece elan hükm-ü nizam icra
olunmadığına ve bu misullu varis-i ğaib
7. tereke ile vefat edenlerin terekesi esmanı cedveli varidata ve
emsallerine nazaran idhal olunarak defter-i kısam ile mean
maliye

hazine-i

celilesine

anlaşıldığına mebni verese-i

,,,:~

takdim

olunmakda

olduğu

8. gaibin hisse-i irsiyelerinin
veyahut

'ilamının

cedvele idhaliyle defter-i kısam

gönderilmesi

muhasebe-i

liva der kenarı

ifadesiyle işbu sene-i mubarekede şehr-i Rab'iu'I -Evvelinin
onbeşinci günü tarihiyle muerrah
9. ve yirmi altı nuımra ile murakkam şerefvarid eden emirname-i
hazret-i · mutesarrifıyeden

emir

ve

ferman

buyurulmuş

olduğundan taraf-ı Şeriden tanzim ve verese-i mevcudeye ita
kılınmış olan malız ve mahtum bir kıta
1 O. defter-i kısam-ı natıka olduğu üzre gaib-i merkum Sava'nın
hisse-i irsiyesi olan dörtyüz otuz dokuz kuruş otuz iki para
akçe-i tedavüle mi'ri akçesine tahvil oldukda farkı olan yüz on
dört kuruş
11. bi't-tenzi'Lbakisi

olan üç yüz yirmi beş kuruş otuz para dürun

u kısamda muharrer verilen dellaliyenin nısfı altmış

dokuz

kuruş on para ve kaydiye-i defteri mezkurun kezalik nısfı beş
kuruş ve resmi enbiyesi olan
12. yirmi iki kuruş ki cem'an nısfı doksan altı kuruş on para
varidat-ı hazine-i celile ile meblağ-ı baki-yi merkum üç yüz üç
kuruş otuz para idhal-i defter olunarak mahruse-i merkume
mal sandığına irsal ve teslim itmek.
13. üzre kaza-i merkume

mal müdürü

fütüvvetlu

Muhammed

Rüşdi Efendiye tamamen ve kamilen teslim olduğu bi'l-emane
tadiye alız ve kabz itdiği meblağ-ı baki merkum üç yüz üç
kuruş otuz para ile varidan-ı ahziye-i celile olunan rrı'arru'z
zikr doksan altı.
,

14. kuruş on para ki cem'an dört yüz kuruş beş bin akçe işbu 'ilam
ile mean ve merbut 'ilam oldundu el emru ilmen lehu'l-emr fi
yevm-i isneyn ve şiriin Zil-Ka'de-i Şerif
15. Lisene isney ve tis'in ve mietyen ve elf.(1292)
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KAYIT NO 18
KONU:Tereke

1. Fi'l-asıl İzmir vilayeti dahilinde Mülhak kasabası ahalisinden
olup katil maddesinden

dolayı ba emimame-i

vekalet penahi cezire-i Kıbns'da

sami hazreti

on sene muddetle hükümet

dairesinden hapishanede olarak mahbus iken
2. bundan

akdem

vefat iden teb'a-i

devlet-i

aliyenin

Rum

milletinden Yorgi veled-i Komi veled-i Adam'in zahirde varis
i m'arufve marufesi olmayub kaffe-i terekesi
3. canib-i beytü'l-mala
bu mekule

aid ve rac'i olmağın cezire-i mezburede

varis-i

m'aruf ve rrı'arufesi

olmayarak

vefat

idenlerin terekelerini canib-i hazine-i celile içun alız ve kabz.
4. ba

irade-i

saniyye

muhasebecisi

memur

buyurulan

cezire-i

mezbure

İzzetlu Ahmed Sabri Efendi tarafından mürsel

vekil-i Şer'Ieri Dellalbaşı Ahmed Ağa bin Molla

taleb ve

marifeti ve rrı'arifet-i Şer'Ie tahrir ve bi'l-müzayede

bey' ve

furuht olup b'adehu ihracu'l-mesarifu'd
5. duyunu'l-müsbete

bakisi canib-i beytü'l-mala

olan tereke-i

müteveffa-yı mezbur defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan
olunur. Hurrira fi'l-yevmi'l-işriin

min şehri'l-Muharremu'l

Haram lisene tis'in ve mieteyni ve elf(1923)
6. Helva

lüüdirhem/5krş

hellim

lüüdirhem/2krş

terazi ma'a

dirhem 1/1 Okrş zeytun 3üdirhem/2krş böğrülce l krş eski limon
1 krş

sigara kağıdı 1 krş duhan paket51I47krş

köhne kemer

1/lkrş
7. nakdi mevcud sim mecdiye lü/275krş altun 19/152krş nuhasi
akçe 3k lüp cerrı'a yekunu'l-mezkurat

521krş.

8. Minhe'l-ihracat:
9. Varaka baha 2ükrş masarif-i define l Ol krş lüp kaydiye 2krş
dellaliye 1 Okrş

~

Deyn-i müsbet:Duhancı
ba'de'l-isbat

~

Sabri an cihet-i semeni duhan

ve'l-half 26 krş

Deyn-i müsbet:Mahbus

Enizli Deli Benako an ciheti'l-

karz ba 'de'l-isbat ve'l-halef 18 l krş
~

Deyn-imüsbet:Mahbus

Nolsi an ciheti

karz ba'de'l-

isbat ve'l-half 126krş.
Deyn-i

~

müsbet:Mahbus

an ciheti

İştimadi

karzı

ba'de'l-isbat ve'l-half 27krş
~

Harc-ı defter-i kassam:7krş 35p

~

Cem'an yekunu'l-ihracat:206 krş lüp

10. Sıhhu'l-baki:

~

Para
316

30

16

ıo

298

30 Resm-i beytü'l-

mal furunhada
11.

Duyun-u ihracatta muharrer dellaliyenin sülüsü olan üç kuruş
üç para ile kaydiyenin nısfı olan bir kuruş ve resm-i emine
olan onaltı kuruş ki cem'an yirmi kuruş on üç para

12.

akçe-i mütedavile varidat-ı hazine-i celile ve sıhhu'l-baki iki
yüz doksan sekiz kuruş otuz para ki cem'an üç yüz on
dokuz kuruş üç para akçe-i mütedavile bü sened-i makbuz
cezıre-ı

13.

mezbure mal sandığına tamamen ve kamilen teslim
kılındığını mübeyyin işbu mahalle şerh virildi.Hurria fi't
tarihi'1-mezbur.

14. 182k

30p resm-i kıymet
63k
119k

30p iskontosu
00 fiyat bu vechle yalnız yüz on dokuz kuruş

alınacaktır.
Yalnız yüz on dokuz kuruş cerh etmiştir.
Doksan bir senesi cedveline idhal idilmişdir.

KAYITN0:19
KONU: Tereke

1. Kıbrıs ceziresinin merkez livası bulunan mahruse-i Lefkoşa
mahallatından

Korkut

Efendi

Mahallesi

ahalisinden

iken

bundan akdem vefat eden Zencirkıran Ama Hafız Ahmed bin
Ali bin
2. Abdullah'ın
menkuhe-i

veraseti
metrukesi

mahalle-i
Hanife

mezburede
bint-i

sakine

Hacı

zevce-ı

Mustafa

ile

muhaccereti Şam-ı Şerifte sakine ve bera-yı da'vası mahruse-i
mezkureye
3. gelmiş olan ve min ciheti zevi'l-aram

iddia-yı veraset iden

liebeveyn kızkarındaşı kızı Yutbe ve ğaibe

anil-beled olan

derseadette sakine olan liebeveyn sakine olan liebeveyn
erkarındaşı kızı Süveyda'ya munhasıre
4. olduğu zat-ı tarif-i Şer' ile ma'ruf mezbure Penbe Hatun
tarafından da'va-yı sahiha-i Şeriye sudurundan sonra tereke-i
müteveffa-yı mezbure bil-emane vaz'-ı yedi mütehakkak
halen cezire-i mezkure
5. muhasebecisi olan İzzetlu Ahmed Hamdi Efendi tarafından
vekil-i mürsel-i

müseccel muhasebe-i mezbure ketebesi

mütehayyiratından Ahmed Tevfik Efendi ibni'l-hac İbrahim'in
bi 'l-vekale inkarına mukarin
6. veraset-i mezkure müdde'asına her biri mahallerinden ba
varaka-i

mesture sırran ve alanen lede't-tezkiye adl ve

makbulü'ş-şehade ittikleri ihbar olunan mahruse-i mezkurede
İplik Pazan
7. Mahallesi ahalisinden Cengiz Zade Hacı Ali Efendi ve
Ayasofa Mahallesi ahalisinden Laptavi Hüseyin Ağa ibni
Muahmmed şehadetleriyle bi'l-muvacehe her nehc-i Şer"i sabit
ve subut-u varislerine

8. hükm-ü

Şer'i

lahik

olduktan

sonra

verese-i

hazıratan-i

mezburatan Hanife ve Penbe Hatunlar ile muhasebeci-i muma
ileyh tarafından vekil-i mürsel Ahmet Tevfik Efendinin talib
ve ma'rifetleri ve marifet-i Şer'iyle
9. tahrir ve bi'l-muzayede
ihraci'l-masarifi'l-mufadda

semen-i misalleriyle

bey' ve ba'de

beyne'l-vereseti'l-mezburat

tevzi'

ve taksim olunan müteveffa-yı mezburun terekesi defteridir ki
ber vech-i ati zikr beyan olunur.
10. Hurrira fil yemi'l-hamis

aşar min şehri Seferi'l-Hayır

lisene

sülüs ve tis'in ve mieteyn elf.(1293)
11. Bakır kebir yol tası 1168k sağir yol tası 1160k kırmızı tencre
ma'a kapat 1162k kebir tencere ma'a kapak 1/71k sağir sini
1152k def a evsat tencere rrıa'a kapak 1/50k cedid tencere ma'a
kapak 1/75k leğen ma'a ibrik 1190k
12. def a tencre ma'a kapak 1152k yumurta tavası 1/30k sağir
kadayif tepsisi 1/21 k kazgan 1130k

def a kebir tencere ma' a

kapak 1164k 1 Op def a yumurta tavası 1/26 def a yumurta
tavası 1/24k def a sağir yumurta tavası 1122k
13. müst'amel

sağir sini 1/20k sağir hamam leğeni 1122k tası 1

sağir hamam kazğanı 1/23k kapaklı sahan 10118kkaravana 1
süzecek 1117k sağir kapaklı sahan 1126k çorba tası 1
14. kil kutusu 2/1 Ok sağir tepsi 2119ktunç kapaklı sahan 121166k
şerbet şişesi 10/25k pilav sahanı 1 /31k kapaklı sahan 1 def a
sahan 2112k kara yemeni çift 1 /9k iki kulplu tava 1/ 19k bir
kulplu sini
15. taş havan 1/25k taş bulğur değirmeni 1/28 bakır tecemmulat
6/22k tumur mangal 1117k çekmece kapı çengeli 1119k
müsta'rnel seccade 1180k yün memluv döşek 1185k yastık 5
16. kebir bakır sini 1/12 balta 1 kilid 1/15k10p yorğan 1 dink 2/2
çamaşoy teknesi 1/13kcam 1/3 kase 7/82k tabak 17 hicazi
nargile 1/5k güllü kolu 9/38k

17. ustura tecemmulatı

1/20k dağarcık 1/7k 30p timurlu sağir

sandık 1/88k müst'amel

sandık 1155k tahta tarabza 1/8k yağ

destisi 2/5k aşhab tecemmulatı 1/40k temmulatı 30k
18. Börümcek köynek 3/27minder tahta 3/30 hamam sileceği 5/67
don 1/8k dam merdiveni

V,;k çanta 1/1

buz suri tesbih 1/20

minhal 1/20k2p
19. Mahalle-i mezburede

Cuma Pazan

Suukunda kain üçüncü

numro ile mukayyed lede'l ahali ve'l-ciran ma'Iumu'l-hudud
bey' olunan mülk menzil bab 1/7500krş cem'an yekünu'l

mezkurat 1 1 1 1 1 krş 1 Op
20. Minhe'l-ihracat:
21. Varaka baha 6krş 30p Masarif-i techiz ve tekfin 390krş
150krs
'

.
..52krs K d.
' ay ıye:
De 11 a1 ıye
202krş

l5krş .. lp
.. 5krş 25P Hammaliye ve arziye
22krş 5p

30k deyn-i müsbet zevce-i mezbure Hanife Hatun an ciheti
mihr-i müeccel 25l krş tefrik-i eşya içun gönderilen memura
verilen 60krş.
22. Harc-ı kısam-ı defter 182krş 30p Cem' an yekünü'l-ihracat
1145krş 5 p
23. Sıhhu'l-baki litaksim beyne vereseti'l-mezbure 8966krş 5p
24. Hisse-i zevce-i mezbure Hanife Hatun 224k 21 p
Hisse-i ühtu'l-binti'l-mezbure Penbe Hatun 2241k 21p
Hisse-i ehi'l-bint-i ğaibe-i mezbure Süveyda Hatun
4483k 2p

meblağ-ı merkum ecnası akçe olduğundan

1162k 22p

yüzde otuz beş hesabıyla iskontosu resm-i

emme
3320k 20p
91k Oüp
3229k 20p
25. Zevce-i mezbure Hanife Hatuna ber vech-i terkim-i bala hisse
i irsiye-i mezkuresi olan iki bin iki yüz kırk bir kuruş yirmibir

para ve derun-u ihracatda murakkam mihr-i müeccel müsbet
alacak hakkı olan
26. iki yüz elll: bir kuruş ki cem'an iki bin dört yüz doksan iki
kuruş yirmi bir parayı tamamen alız ve kabz ve uht-u binti'l
mezbure Penbe Hatuna dahi kezalik her vehc-i terkim-i bala
Iıisse-i irsiye-i mezkuresi
27. Olan iki bin ikiyüz kırkbir kuruş yirmi bir parayı tamamen alız
ve kabz eylediği

derun-u

ihracatda

muharrer

dellaliyenin

iskontosu ihrac olundukdan sonra fiyat-ı mir-i vechle sülüsü
olan
28. elli kuruş ve ezgayri iskonto kaydiye-i defter-i mezkurun nısfı
olan sekiz

krş, yirmi para

Süveyda'nın

hisse-i

ve yalnız

irsiyesinden

yüzde

ğaibe-i

mezbure

on beş kuruşdan

cem'an bin yüz
29. altmış iki kuruş yirmi iki para iskontosu ba'de'l-ihracat-ı

fiyat

ı miriye vechle bakisinden alınması lazım gelen her vech-i bala
resm-i emine doksan kuruş ki cem'an varidat-ı hazine-i celile
bulunan yüz elli.
30. ve ğaibe-i mezburenin

fiyat-ı mezkure vechle sıhhu'l-baki

hisse-i irsiyesi olan üçbin ikiyüz yirmi dokuz kuruş yirmi para
ki cem'an üç bin yüz yetmiş dokuz kuruş yirmi

paradan

varidat-ı
31. hazine-i celile olan yüz elli kuruş usule tatbiken idhal-i cedvel
olunarak

hazine-i

celileye

irsal

kılınmak

merkumenin hisse-i irsiyesi olan anifü'l-beyan

ve

ğaibe-i

üç bin iki yüz

yirmi dokuz kuruş yirmi
32. para dahi hıfz olunmak üzre cezire-i mezkure mal sandığına
tamamen ve kamilen vaz' -ı teslim oldunduğu işbu mahalle
şerh verildi.Hurrira fi't-tarihi mezbur.
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KAYITN0:20
KONU:Tereke

1. Doksan bir senesi Şubat cedveline idhal olunmuştur.
2. Manastır

Sancağına merbut Koloyna Kazasına baliğ zirğaş

karyesi ahalisinden olup Kbıns ceziresi sancağı dahilinde kain
Baf kazasında işbu bin iki yüz

doksan bir senesi emaneten

idare olunan
3. Aşar memuru iken bi emr-i Teala vefat eden Erğab Ağanın bin
Celil zahiren maruf ve rrı'arufe varisi olmayub bi'l-cümle
terekesi canib-i beytü'l-mala

aid ve raci' olmakla kaza mal

müdürü
4. Fütüvetlu Emin Efendi marifet ve marifet-i Şer'iye tahrir ve
sevk-i

sultaniyede

rrı'arifetiyle

mecmau'n-nas

bi'l-müzayede

olan

mahalde

Furuht olunmasına

munadi

müteveffa-yı

müma ileyhin terekesidir ki ber vech-i ati
5. Zikr ve beyan olunur.Tahriran

fi't-tasi'

ve ışnın min şehr-i

Zi'l-Hicce lisene isneyn ve tis'in ve mieteyn elf.(1292)
6. Bakır res 1/750 sa'at maa kordon 11135k kahve değirmeni
1/30k-30p köhne cezve 1/lük mustamel

şemsiye 1/6k10p

mustamel fes 1/5 köhne elbise fan 1/41k lüp tecemmulat 20k
7. Yekün-ü tereke:978k

8. Techiz ve tekfin 87k12p dellaliye 19k resm-i adi 34k18p
kaydiye lk lüp varaka baha 20k yekün-ü ihracat 133krş

856
9

856krş

9.

30p
30p

Sıhhu'l-baki :

celileye
nısf dellaliye

balada muharresr hazine
aid

vech-i bala sıhhu'l-baki sekiz yüz kırk bir kuruş ve ber
mucib-i nizama aid murakkam-ı eşya-yı mebi'at dokuz kuruş

1 O. ber

0

otuz para nısf dellaliye zam' olunarak cem'an sekiz yüz elli
11. dört kuruş otuz para liva mal sandığına irsal olunmak üzre Baf
kazasına mal sandığına teslim olunduğunu müş' ar iş bu
muhalle tahrir kılındı.Hurrira fi't-tarih-i mezbur

KAYITN0:21
KONU:Tereke

1. Fi'l-asıl

İzmir ahalisinden

olup katil maddesinden

dolayı ba

emımame
i sami hazreti vekalet penahı cezire-i Kıbns'da onbeş sene
muddetle hulus dairesinde hapishanede bir prankabend
2. olarak mahbus iken bundan akdem vefat iden teb'a-i devlet-i
aliyenin Rum milletinden
Yakomi veled-i Kloydi veled-i Adam'ın zahirde yaris-i m'aruf
vem' arufesi olmayub kaffe-i terekesi
3.canib-i beytü'l-mala aid ve raci' olmağın cezire-i mezburede bu
mekule varis-i m'aruf ve rrı'arufesi olmayarak vefat idenlerin
terekelerini canib-i hazine-i celile içun alız ve kabz,
4. ba

irade-i

seniyye

memur

buyurulan

cezire-i

mezbure

muhasebecisi İzzetlu Elhac Abdullah Hulusi Efendi tarafından
rmürsel vekil-i Şer'Ie ri hesab emini Muhammed Naim Efendi
ibnu'l-Hac Hüseyin
5. Himmeti Efendi taleb ve rrı'arifeti m'arifet-i

Şer'le tahrir ve

bi'l müzayede bey' ve furuht olunan tereke-i müteveffa-yı

mezbur defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan olunur.
Hurrira fi'lyevmi'l-hadi
6. ve'l işriin min şehr-i Recebi'l-Ferd lisene tis'a ve semaniye ve
mieteyn ve elf(1289)
7. Sim mecidiye 3/60krş.Mine'l-ihracat:defter mesarifi 5krş.
Varaka baha
20k harç kısmet lkrş 15p
8. cem'an yekunu'l-ihracat ökrş 35p
9. Sıhhu'l-baki

53krş

5

furuht.
lkrs

13krs

51krş

32p

resm-i beytü'l-mal

1 O. Ber vech-i terkim bala beytü'l-mal olan bir kuruş on üç para

ile beytü'l
mala aid olan elli bir kuruş otuz iki para cezire-i mezbure mal
sandığına teslim kılındığı işbu
11. Mahalle şerh verildi. Hurrira fi't-tarihi'I-mezbur.
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KAYITN0:22
KONU:Tereke

1. Fi'l-asıl Karadağ ahalisinden olup eşkıya maddesinden dolayı
baemimame-i

sami hazreti vekaletpenahı cezire-i Kıbnsda

on beş sene müddetle hükümet dairesinde

hapishanede

prankabend olarak mahbus iken
2. bundan akdem vefat eden Nikola veled-i Corci 'nin zahirde
varis-i m'aruf ve m'arufesi olmayup kaffe-i terekesi canib
i beyt'ül-mala

aid raci'

olduğu cezire-i mezburede

bu

mekule varis-i m'arufve m'arufesi
3. olarak vefat idenlerin terekelerini canib-i hazine-i celile içun
alız ve kabz ba irade-i

seniye memur buyurulan cezire-i

mezbur

izzetlu

muhasebecisi

Elhac

Abdullah

Hulusi

Efendi tarafından mürsel vekil-i Şer'Ieri
4. Hesab emini Muhammed Naim Efendi ibnuhu Elhac Hüseyin
Himmeti Efendi taleb ve marifet-i Şer'Ie tahrir ve bi'l
muzayede

bey'

ve furuht

olan tereke-i

müteveffa-yı

mezbur defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan olunur.
Hurrira fi'l-yermi'l-hadi
5. ve'l-işrin min şehr-i Recebi'l-Ferd

lisene tis'a ve semanin ve

mieteyn ve elf(1289)
6. Fransız altunu 1/86k 20p mine'l-ihracat:

Defin 5krş varaka

baha 20k harac kıymet 2krş
7.

8.

Cem'an yekunu'l-ihracat:7krş

Sıhhu'l-baki:

79
2
77k

Resm-u beytu' ' 1-mal frunhada

9. Ber vech-i terkim-i bala resm-ü beytü'l-mala olan iki kuruş ile
beytü'Lrnala-aid olan yetmiş yedi krş cezire-i mezbure mal
sandığına teslim kılındığı işbu mahalle şerh virildi. Hurrian
fi 't-tarihi'l-mezbur.
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KAYITN0:23
KONU: Tereke

1. Fi'l-asıl

Aydın vilayeti ahalisinden

dolayı ba emimame-i
Kıbns'da

on

beş

olup katil maddesinden

sami hazreti vekalet penahı cezire-i
sene

müddetle

hükümet

dairesinde

hapishanede prangabend
2. olarak mahbus
Muhammed

iken bundan

akdem vefat eden Efe oğlu

bin Muhammed'in

zahir de varis-i maruf ve

m'arufesi olmayup kaffe-i terekesi canib-i beytu'l-mala

aid ve

raci' olmağın cezire-i mezburede.
3. bu mekule varis-i m'aruf ve marufesi

olmayarak

vefat

idenlerin terekelerinin canib-i hazine-i celile içun alız ve kabz
ba

irade-i

seniye

memur

buyurulan

cezire-i

mezbure

muhasebecisi izzetlu Elhac Abdullah
4. Hulusi Efendi tarafından mürsel vekil-i Şer'Ieri hesab-ı emini
Muhammed Naim Efendi ibnu'l-Hac Hüseyin Himmeti Efendi
taleb ve marifeti ve marifet-i Şer'Ie tahrir ve bi'l-müzayede
bey' ve füruht olan tereke-i müteveffa-yı
5. mezbur defteridir ki her vech-i ati zikr ve beyan olunur.
Hurrira fi'l-hadi ve'l-işriin min şehr-i Recebi'l-ferd

ve lisene

tis'a ve semenin ve mieteyni ve elf(1289)
6. Yüzlük mecidiye

altunu 1/1 Oükrş mine'l-ihracat:

Masarif-i

defniye 5krş varaka baha 20para hare kıymet 2krşl5p
7.

sihhu'l-baki: 92k

5p

2k
89krş

12Q

33p

8. Ber vech-i bala resm-i beytu'l-mal
ile beytü'l-mala

olan iki kuruş on iki para

aid olan seksen dokuz kuruş otuz üç para

cezire-i mezbure mal sandığına teslim kılındığı işbu
9. mahalle şerh verildi. Hurrira fi't-tarihi'l-mezbur.
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1. 137krş 20p hare defter-i kassam
2. 47k

30p meblağ-I merkum akçe-i mütedavile olup yüzde

otuz beş hesabıyle
89k

30p iskontosu

3. yalnız seksen dokuz kuruş otuz para harç alınmıştır. Numro 90
18 Ağustos sene 92
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KAYITN0:25
KONU: Tereke

1. Kıbrıs ceziresinin merkez livası bulunan mahruse-i Lefkoşa
mahallatından Ömeriye Mahallesi sakinelerinden iken bundan
akdem vefat iden Şerife bint Mustafa Efendi bin Yusuf'un
veraseti zevce-i metruku Hacı Mustafa bin Hüseyin
2. ile anasının anası Hacce Şemsi Hatun ibnetehu Hacı Şami ve
babası gaib ani'l-beled
olduğu bi'l-ihbar

mezbur Mustafa Efendiye munhasıre

inde'ş-şer'i'l-Enver

zahir ve mütehakkak

olduğundan sonra zevc-i mezbur Hacı Mustafa
3. ve mezbure Hacce Şemsi Hatun ile cezire-i mezburede bu
mekule veresesinin ğaib olduğu halde vefat idenlerin marifet-i

Şer'le tahrir olunan terekelerinden verese-i ğaibin kendileri
veyahut vekil-i Şerileri zuhuruyla vekil-i hisse-i
4. irsiyelerinde bi'l-emane alız ve kabz ve cezire-i mezbure mal
sandığında hıfza ba irade-i seniyye memur buyurulan cezirei
mezbure muhasebecisi İzzetlu Ahmmed Hamdi Efendi
tarafından
5. vekil-i müseccel-i Şerileri

muhasebe ketebesinden Musa

Nami Efendi ibin İbrahim Edhem Efendi ve verese-i
mezburenin taleb ve marifetleri ve marifeti Şer'ile tahrir ve
bi'l-müzayade bey' ve füruht
6. olunarak b'ade ihraci'l-mesarif olm'anada hakisi beyne'l
vereseti'l-mezbure tevzil ve taksim olunan tereke-i müteveffat
ı mezbure defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan olunur.
Hurrira fi'l-yevmi'l7. hamis ve'l-işriin min şehri Cemazi-i Ula lisene selase ve tis'in
ve mieteyni ve elf(1293)
8. Keten memluv minder 1 yastık

16/233krş pamuk memluv

yastık 1/60k yün memluv döşek 1/80 pamuk memluv yuka
15krş

yorğan 1/lük defa yorğan ma'a çarşaf 1/41krşlüp

leğen ma'a ibrik 1/61k sini 1 iki kulplu tava 1 yumurta tavası
1 I 65krş 25p
9. müstamel seccade 1151k hamam leğeni 1160k cedid tencere
ma'a kapak 1/40k defa kebir tencere ma'a kapak 1/43. defa
tencere ma'a kapak 1/20 sağir cedid tencere kapak 1125k pilav
sahanı 3/22k evsat kazgan 1141k
1 O. kapaklı sahan 5 çorba tası 1 I 77k kerke 2115k fincan sadefı
2/88k sahanı tava 1/45krş kaloş kundura çift 1 potin çift 1133k
kapaklı şişe adi şişe 5/54k çiçeklik 2./54krş tabak 11141k kase
11/25krş
11. tecemmulat 26klüp ayna 1125k müsta'mel

hasır Yık kase 2

bardak 2/20k idare göynek 2/22k basma entari 1 yeşil dokuma
enteri 1/21k kırmızı dokuma entari /48k
12. Basma entari ma'a üstlük 2/llk defa basma entari ma'a üstlük
1/lük defa basma entari ma'a üstlük 1/24k samani dokma
entari l/45k yün hırka 1/28k hamam takımı parça 5/50k dokma
üstlük 2/26k
13: döşek çarşabı çift 1120k kırka 2114k göynek şalvar 1 entari
ma'a üstlük 1120k yemeni 12/1 Ik şal çarşab çift 11251k fıdelli
çarşab çift 11140k göynek 2/45krş 20para
14. Çorap 3 lenger 1/5k baş çarşabı 1117k tecemmulat

Skrş 1 Op

basma yorğan ma'a çarşab 1150k yemeni yorğanı 1/67klüp
samiye yorğan 11205k sini ayağı 1/28k çarşab 2170k
15. alaca çarşab 2/25 bez top 2/75 yüzük 6 ve bir mikdar gümüş
/45 tecemmulat /40 incili kür çift 1/29 leğen örtüsü 1/21klüp
tecemmulat Skrş defa tecemmulat 12krş
16. Hamam taşı 1

kil kutusu 1 bakırtası

1/26k sandık

1/50k

kelam-ı kadim cild 1/22k tarabza 1/llk defa sandık 1/lOOk
nakit mevcud bakır 149krş 30p ve bir zimmet-i zevc-i mezbur
Hacı Mustafa ancihet-i mihr-i müeccel 501krş

17. Müteveffat-ı

mezburenin

Lefkoşa

Ahmed Ağa ile mahdumu

ahalisinden

Muhammed

Bardakcı

Ağa zimmetlerinin

alacağı olup hayatta kabz etmiş olunan vürasın ikrarı sabit olan
18. ve küsürü olup kabz olunan 1442k 20p Cem'an

yekünu'l

mezkurat 5720k 20para
19. Mine'l-ihracat:Varaka

baha 2k kaydiye llk

4p/10p 10/lOp

hekime virilen
4k
7k
sülük baha 49k dellaliye

82 20k/30k hamaliye

ve arzıye

verilen 45krş tefrik-i eşya
28k
54k
için gönderilen memura 60krş harç defter-i kısam 127k 20p
20. Cem'an yekunu'l-ihracat

378krş

21. Sıhhu'l-baki li't-taksim beyne'l-vereseti'l-mezbur.
22. hisse-i zevc-i mezbur Hacı Mustafa 2671k
liümmi'l-mezbure

Ku

15p hisse-i ümmi

Hacce Şemsi Hatun 890k 18p hisse-i ebi
37p meblağ-ı merkum

ğaib mezbur Mustafa 1780krş
461

5442k 20p

30p akçe-i mudavele olup

1318 7p

12.,.

otuzbeminha
1418

07

65

36

1252

11

yüzde

resm-ı emme

23. zeve-i mezbur hacı Mustafa ber vech-i terkim-i bala hisse-i
irsiye-i mezkuresi olan iki bin altı yüz yetmiş bir kuruş on beş
parayı tamamen ve kamilen
24. alız ve kabz ümm-ül ümm-il mezbure Hacce Şemsi Hatun
kezalik ber vech-i terkim-i bala hisse-i irsiyesi olan sekiz yüz
doksan kuruş on sekiz para

25. ve'l-kemal

alız ve kabz

ve istifa

eylediği

ve mezbure

ihracatında muharrer dellaliyenin fiyat-ı mii'ri vechiyle sülüsü
olan on yedi kuruş yirmi para ve kaydiye-i
26. defterin nısfı olan kezalik miri vechiyle üç kuruş yirmi beş
para ve resm-i emine olan altmış bir kuruş otuz altı para ki
cem'an
27. seksen yedi kuruş bir para ile ğaib-i mezburun

ber vech-i

terkim-i bala hisse-i irsiye olan bihesab-ı miri bin ikiyüz elli
iki kuruş onbir para cezire-i
28. mezbure mal sandığına nakden takdim kılındığı şerh verildi.
Hurrira fi-ttarih-il mezbur.
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KAYITN0:26

1. 32k 20p harç defter-i kassam
2. 33k 20p duyun-u musbeteden resm 55k Op meblağ-ı merkum
akçe-i mütedavile olup yüzde otuz beş hesabiyle ıskonto minha
3. 40krş 1 Op yalnız kırk kuruş on para alınacaktır.
4. Yalnız kırk kuruş on para harç olunmuştur.
5. Nurnro 91 19Ağustos sene 92.
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KAYITN0:27
KONU:Tereke

1. Kıbrıs ceziresinin merkez livası bulunan mahruse-i Lefkoşa
mahallatindan

Tahte'l-Kal'a

mahallesi

ahalisinden

iken

bundan akdem vefat iden yorgancı Molla Hasan İbn-i San
Mustafa
2. Abdullah'ın veraseti liebeveyn kız karındaşları Akile ve Şerife
ve liebeveyn erkarındaşı ğaib ani'l-beled
Ağaya

munhasire

olduğu

bi'l-ihbar

Muhammed

Ali

İnde'ş-Şer'il-Enver

zahir ve mutehakkak
3. olduktan

sonra

taraflarından

uhteyni

mezbureyni

Akile

ve

Şerife

vekil olduğu her biri adl-i makbulü'ş-şehade

edukleri mezkur Tahte'l-Kal'a

Mahallesi imamı Hafız Mustafa

4. Efendi ve muhtarı Haşim Ağa ve Ayasofya Mahallesi imamı
Hacı Ahmed Efendi ve muhtarı Hacı Kamil Efendi nam-ı
kişilerin ihbarlarıyla mutehakkak olan marr-u'z-zikr Tahte'l
Kal' a Mahallesi ahalisinden
5. Kasap Hasan
ahalisinden

Ağa ibin Hüseyin

Hüseyin

ve Ayasofya

ibn-i İbrahim

Mahallesi

şehadetleriyle

sabit ve

subut-u vekaletine hükm-ü Şer'i lahik olan mezkur Tahte'l
Kal' a Mahallesi sakinlerinden Hacı Ali
6. İbin İsmail ile cezire-i mezburede bu mekule veresesinden ğaib
olduğu halde vefat idenlerin rrı'arifet-i

Şer'le tahrir olunan

terekelerinden verese-i ğaibin kendileri veyahut
7. vekil-i Şer'Ieri zuhuruna değin hisse-i irsiyelerin bi'l-emane
alız ve kabza ve cezire-i mezbure mal sandığında hıfza ba
irade-i

seniye-i

memur

buyurulan

cezire-i

mezbure

muhasebecisi
8. İzzetlu

Ahmed

müseccel-i

Hamdi

Şer'Ieri

Efendi

muhasebe

tarafından
ketebesi

mürsel

vekil-i

mülazımlarından

Mustafa Efendi ibn-i Muhammed Efendi ve vekil-i mezbur
Hacı Ali taleb ve marifetleri

ve nı'arifet-i Şer'le

9. tahrir ve'l muzayede bey' ve furuht olunup bade ihraci'd
duyuni'l-musbete

ve

vereseti'l-mezbure

masarif-i

istifade

bakisi

beyne'l

tevzi' ve taksim olunan tereke-i müteveffa-

yı
10. Mezbur defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan olunur.Hurrira
fi yevmi'l-hamis min şehri Cemazi'l-ahir

lisene selase ve tis'a

ve mieteyn ve elf(1293) Amerikan bezinden kırmızı yorğan
41139k lüp
1 1. Yerli bezinden yorğan 2/176k def a yerli bezinden yorğan
41176k def a yerli bezi yorğan 41176k def a yerli bezi yorğan
4/i8k defa yerli yorğan 9/401k
12. Defa yerli bezi yorgan 5/240k defa yerli bezi yorğan 4/331k
beyaz yorğan 2170k tecemmulat

115krş sandık 1115k bay 1/

ma'a tokmak 1/11 lk must'amel sandık 1/11 lk
13. Pamuk 201105k tecemmulat 20k

hasır 1119k yorğan 1146k

şilte 1 yasdık 1/6k diyot 114k mikras 1 trabza endaze 1/16krş
20p
14. Cem'an yekanu'l-mezkur.zôôôkrş

15. Mine'l-ihracat:

30p

Varaka baha l krş kaydiye 4 dellaliye

mesarif-

47

1

16

3

31k

i techiz ve tekfin 249krş
Deyn-i müsbet: Lefkoşalı Boyacı Hacı Y orki veled-i Hristoğlu
an semeni'l-berra

ba şehadet-i tüccar Hacı Molla Hasan ve

Yusuf bin Ali veba varaka-i mesture sirran ve alenen b'ade't
tezkiye ve't-tahlif

16. Deyn-i

müsbet:

Muhammed

Merkum

Fehmi Efendi

Mes'ud

Efendi

an maliye

eytamlan

varisi

elyetim ba şehadet

Kazzaz Hacı Ahmed Ağa ve Hafız Şiirazi Efendi ibin Hasan
ve ba varaka-i mesture sirran ve alanen b'ade't-tezkiye

ve't

tahlif 301krş lüp
Deyn-i müsbet: Lefkoşalı bazirgan Kosti Savidi an semen
ile mülk19krş tefrik-i eşya içun gönderilen memura 6krş
harç defter-i kassam 36k 20p
17. Cem'an yekunu'l-ihracat
18. Sıhhu'l-baki

1098krş

li't-taksimi beyne'l-vereseti'l-mezbur.

1258k

30p
19. Hisse-i uht liebeveyn elmezbure Akile 314k 27p
Hisse-i uht liebeveyn mezbure Şerife 314k 27p
Hisse-i eh liebeveyn elmezbur ğaib ani'l-beled Muhammed
Ali

m

Para

629

14
21 Meblağ-ı merkum akçe-i

217

mutedavile olup yüzde otuz beş
41 7

34 iskonto

20

24

391

1 O Resm-i emine olan

20. Uhteyni mezbureteyni Akile ve Şerifenin ber vech-i terkim-i
bala hisse-i irsiye- i mezkureleri olan üç yüz on dört kuruş
yirmi yedişer paradan cem'an altıyüz yirmi dokuz kuruş.
21. on dört parası alız ve kabza ve tarafeynlerine vekil sabitü'l
vekalesi olan mezbur Hacı Ali bi'l-vekale alız ve kabz
eylediği vurud-u ihracatta muharrer ve murakkam olan
dellaliyenin

22. fiyat-ı

miri vechile sülüs olan on bir kuruş ve kaydiye-i

defterin nısfı olan bir kuruş yirmi para ve resm-i emine olan
yirmi kuruş yirmi dört para ki cem'an
23. Otuz iki kuruş dört para ile ğaib-i mezburun
terkim-i bala hisse-i irsiyesi

olan bihesab-ı

ber vech-i
mırı

üçyüz

doksan bir kuruş on parayı cezire-i mezbur mal
24.

sandığına nakden

takdim

kılındığını

virildi. Hurrira fi't-tarihel mezbur.

işbu mahalle

şerh

KAYITN0:28
KONU:Veraset iddiası

1. M'aruz da'ileridir ki:
2. Fi'l-asıl

Kudüs-Ü

ahalisinden

Şerif

olup

mahallatından

sancağı

Kıbrıs

Y azıcızade

dahilinde

ceziresinde

Baf
Gime

Mahallesinde

kazası
kazası

müteehhil

mutevattın iken bundan akdem vefat
3. iden Hacı Salih bin Elhac Hasan'ın ber vech-i ati validesi ve
terekesinin

südüs hissesine müstehak

varisi olduğu iddia

eden zatı tarif-i şer'i ile muarrif olan sahib-i arzuhal Fatıma
bint
4.

Salih Şebhu'l-Cemale
livası

olan

nam Hatun cezire-i mezkurenin kürsi

mahruse-i

Meclis-i Temyiz-i

Lefkoşa' da

hükümet

konağında

Hukuka mahsus olan odada mak'ud-u

meclis-i Şer'irnizde arzuhal
5. Mezkur ve hamişinde mestur-u derkenar mutal'a olundukda
mündericatı mukaddemen

Gime kasabasında teehhül iderek

on altı sene mukaddem vefat iden Hacı Salih validesi olup
ğaibe-i

6. Ani'l-beled bulunduğu cihetle oğlundan muntekil hisse-i
irsiyesi mal sandığına teslim oldunduğundan tarafına red ve
i 'tası istirhamından ibaret bulunduğu ve kuyuda muracaat
olundukda müteveffa-yı
7. merkum geçen yetmiş dokuz senesinde vefat iderek sahib-i
arzuhal hissesiyle ğaib ani'l-beled birader hissesi olarak
tereksi esmanından ve eşcar ve arazi metrukesi hasılatından
şimdiye kadar
8. yirmi üç dokuz yüz doksan kuruş on iki para mal sandığına
gelerek bala mal muhasebatına idhalen maliye hazine-i
celilesine gönderildiği gösterilmiş ve müteveffa-yı

9. merkumun hin-i vefatında validesi müdde'iye-i
liebeveyn

erkarındaşı

bulunanlanyla

Muhammed'in

hisse-i irsiyelerinin

mezbure ile

ğaib

ve

ğaibe

bi '1-emane kabz idup

vazi'l-yed olmakla ve kibel-i
1 O. Şer'iden dahi her vech-i ati husumet vurud ve cevabı mezun
olan halen

salifu'l-beyan.

Kıbrıs

ceziresi

muhasebecisi

Ahmed Hamdi Efendi bin Hüseyin Efendi muvacehesinde iş
bu yedimde
11. olup bin iki yüz doksan üç senesi şehri Rabi'ü'l-Evvelinin
yirmi beşinci günü tarihiyle muverreh halen Baf kazası naibi
Esseyyid Abdurrahman Nafiz Efendinin imzasıyla
12. mümza ve mühürüyle

memhur bir kıta hüccet-i

Şer'iye

natıka olduğu üzre beyne müteveffa-yı mezbur Hacı Salih
bin Elhac Hasan bin Salih'in

validesi

olmakla terekesi

esmanıyla eşcar
13. ve arazi-i metrukesi

hasılatından

her mucib-i

derkenar

sıhhu'l-baki terekesinden sütlüsü hisse-i irsiyem olan onbin
altı yüz elli kuruş muhasebeci-i muma ileyhden bi'l-verase
halen taleb
14. ederim

deyu d' ava ittikde

müteveffa-yı

mezburun

ğib-ı sual oldahi

terekesinden

cevabında

validesi

mezbure

oğlunun hin-i vefatında ğaibe bulunması cihetiyle her mucib
i defter-i mümza ve derkenar
15. Hisse-i irsiyesine bi'l-emane
mudde'iyye-i
müdde'aısını

mezburenin

vaz'-iyedini
ber

inkar edicilerin

vech-i
muddea-i

ikrar idub lakin
muharrer

veraset

mezbure

Fatıma

mesbuku'z-zikr

Gime

Hatunun her minval muharrer mudde'asına
16. mutabık

beyy'ine

taleb olundukta

kasabası mahallatından
olup zat-ı mezbureyi

Cafer Paşa Mahallesi ahalisinden
bi'l-m'arifeti'ş-Şer'iyyc

Bayrakdar oğlu Osman bin Hasan

arifan olan

17. ve Yurtcu oğlu İbrahim bin Musa nam-ı kemisneler liecli'ş
şehade meclis-i Şer'a haziran olup eseru'l-istişhad

fi'l-harika

işbu mudde'a-i mezbure Fatıma bin Salih Şeyhu'l-Cemal'e
müteveffa-yı merkum
18. Hacı Salih bin Hacı Hasan bin Salih'in validesi ve tereksinin
südüsüne mustahakk-ı varisleri bizler bu hususuna bu vech
üzre şahidleriz ve şehadet dahi ederiz deyu her biri bi'l
müveccehe ber nehci Şer'i
19. şehadet etmeleriyle şahidan-ı merkuman usul-u mevzu'asına
tatbikan ba varaka-i mesture mahallinden
lede't-tezkiye

evvelen sirran

her biri 'adl ve makbulu'ş-şehade

ittikleri

mesture-i mezkure zeylinde isimlerin
20. imzalarıyla mümzat ve mühürleriyle memhur mezkur Cafer
Paşa Mahallesi imamı Ahmed Efendi bin Ali ve muhtarı
Molla Hasan bin Mustafa ve komisyon azasından

Hüseyin

Ağa bin Hacı Halil ve Muhammed Ağa bin Elhac İbrahim
21. ve İbrahim Ağa bin Ahmed ve Hasan Feyzi bin Mustafa ve
tezkiye-i aynilerinin dahi kezalik adl ve makbulu'ş-şehade
edukleri

mezkur

Gime

kasabası

ahalisnden

Muhammed

Efendi bin Ahmed ve Osman Ağa bin Hasan ve Hacı
Muhammed
22. bin Hasan namına zekilerin iş'ar ve ihbarlarıyla
mutehakkikin-i

mucib verasetine

b'ade'l-hüküm

zahir ve
meblağ-ı

mezkur on bin altı yüz elli kuruşdan ber mucib-i nizam-ı
resm-i eminesi olan beş yüz otuz iki kuruş
23. yirmi parası bade't-tenzil
buçuk kuruşun müdeiyye-i

küsürü olan on bin yüz on yedi
mezbure Fatma Hatuna red ve

teslim iktiza eylediği tescil ve bi'l-iltimas

huzur-u alilerine

i'lam
24. olundu

Hurriar

fi'l-yevmi'l-hadi

ve'l-aşar

min

şehr-i

Recebi'l-Ferd sene selase ve tis'in ve mieteyn ve elf.(1293)

KAYITN0:29
KONU:Veraset iddiası
1.

Se' adetlu Efendim Hazretleri:

2. An asıl Yafa'lı iken Kıbrıs ceziresinde kain Gime kasabasında
teehhül edip ikamet etmekte iken bundan on altı sene akdem
vefat eden Elhac Salih bin Elhac Hasan cariyelerinin oğlu olup
3. merkum emval ve nakid metrukundan cariyelerine isabet eden
südüs hissem ol vakit malından bi't-tasdik

cedveline idhalen

liva mal sandığına irsal-i meblağ-ı hisse-i cariyem olan sandık
ı mezburun mahzuz olup
4. eşcar-ı metrukesinin dahi senevi hasıl olan mahsulatı kasaba-i
mezbureli Muhammed Efendi bin Ahmed Çavuş m' arifetiyle

bi'I-furuhat esmanından cariyeleri ğaibet ani'l-beled olduğum
cihetle hisse-i musibem sandık-ı mezbure
5. teslim ber leh olarak hıfz olunduğundan ve cariyeleri efkar-ı
fukaradan olup hisse-i mezkuremin ahzı için cezire-i merkum
geldiğimden lütfen ve merhameten arzuhal cariyanemin iktiza
eden mahallere havalesiyle
6. işin meydane ihrac ve hisse-i musibe-i cariyanemin tarafıma
emir ve it'ası babında ve her halde emir ve ferman hazret-i
men lehu'l-emr
7. Kurns:

Sene

-- Para:

79

20316

mal muhasebesine idhal idilen

796

81

Keza

375

82

Keza

315

83

Keza

672

85

Keza

203

15

86

Keza

761

30

88

Keza

304

20

90

Keza

241

27

91

Keza

23990

12

8. mal arzuhale mukaddimen

Gime kasabasında teehhül iderek

cm altı sene mukaddem vefat eden Hacı Salih'in validesi olup
ğaib ani'l-beled bulunduğu cihetle oğlundan müntekil hisse-i
irsiyesi mal sandığına
9. teslim olunduğundan tarafına red ve i'tası istirhamından ibaret
bulunmuş

ve

kuyuda

muracaat

olundukda

müteveffa-yı

merkum geçen yetmiş dokuz senesinde vefat iderek sahibe-i
arzuhal hissesiyle
1 O. ğaib ani'l-beled bulunan biraderi hissesi ~larak terekesi olarak
tereksi esmanından

eşcar ve arazi metrukesi

hasılatından

şimdiye kadar yirmi üç bin dokuz yüz doksan kuruş on iki para
mal
11. sandığına

gelerek

balada

muharrer

mal muhasebatına

ve

idhalen maliye hazine-i celilesine gönderildiği tebeyyün itmiş
olmakla ol emirde isbat-ı veraset etmek ve gerek meblağ-ı
mezburdan ve gerek eşcardan
12. ve arazi-i metrukeden
Şer'isi

i'ta

kaymakamlığına
lehu'l-ernrindir.

hissesi bi't-tasdik

olunmak
havelesi

üzre

ta'alluku

icab iden i'Iame-i
cihetiyle

iktiza eder ferman

1 O Haziran sene 92

Gime

hazret-i men

KAYITN0:30
KONU: Tereke

10650
1. Aslı

532

20

1011 Tkrş

20p

Yüzde

elli

hesabıyla

resm-ı

eminesi olub tenzil olunan
2. Ba'is-i terkim-i sened oldur ki: Yalnız onbin yüz on yedi
buçuk kuruşdur,
3. Mukaddirnen Gime kazasında vefat eden mahdum Salih'in
terekesi esrnanından Kıbrıs liva mal sandığında bulunan ve
merbut i'larn mucibince taraf sakinanem reddi iktiza eden
ber veci bala on bin yüz on yedi buçuk
4. Kuruş bu kere sandık-ı mezkureden alız eylediğimi natık işbu
senedim i'ta kılındı. 5

Temmuz

sene 92 valide-i

müteveffası Fatıma
5. Merbut i'lam mucibince ba'dehu muamele-i

nakdiyesi icra

olunmak üzre işbu sendin ol emirde liecli't-tasdik meclis-i
idare-i livaya havalesi icab eder. 20 Temmuz sene 92
6. Müteveffa-yı ileyhin tereksi esmanından olup mal sandığından
irsal-ı hazine bulunan on bin yüz on yedi buçuk kuruşun
merbut ilam mucibince tesviye ve itası İcab eder. 21
Temmuz sene 92
7. Aza: Esseyyid Muhammed Arif Aza: Yorğaki. Müdir-i
tahrirat: Esseyyid izzet Aza: Gorili Muhasebeci: Hasan
Edip

Aza:

Mustafa

Mevat

Muhasebeci:

Ahmed

Muhammed Naib: Muhammed Sofi Kıbrıs Mütesamfi Raif
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KAYITN0:31
KONU:Veraset iddiası

1.

Se'adetlu Efendim hazretleri

2.

An asıl Yafa ahalisinden olup bundan on altı sene mukaddem
vefat eden oğlu Hacı Salih'in emval-i metrukesinden olup ol
vakit Gime kaymakamlığı marifetiyle canib-i beytü'l-mala

3.

Alınmış olan mebaliğin i'tasını müsted'iye Fatma imzasıyla
virilen arzıhal melfufen irsal buyurulduğundan malına ve
muhasebe derkenarına nazaran iktiza-i halin icrası ve
keyfiyetin arz ve inhası

4.

şerefvarid olan. 1 O Haziran sene 92 tarihlu ve doksan dört
nurnralu

Emirname-i

Aliyelerinin

emir

ve

fermanı

buyrulmuş ve lede'l-havale taraf-ı Şer'iden i'ta ve leffen
takdim ve isra kılınan i'lam
5.

Mülhalat-ı keşfiyatın müsteban olacağı derkar bulunmuş
olmakla olbabda emir ve ferman Hazret-i Veliyyü'l
Emrindir. Cemadiye'l-Ahar ve sene 92 ve fi 28 Haziran.

6.

B' adehu iktizası derkenar olunmak üzre ol emre iktiza-i halin
icrası zımnında işbu arıza ve merbut i'lam-ı Şer'i ve senedin
merkez liva niyabet-i Şer'iyesine havalesi iktiza

7.

İtler. Temmuz sene 92 Muhasebe-i cezire-i Kıbrıs

8.

Tafsil-i keyfiyet işbu merbut i 'lam-i Şer"i mealinden musteban
olacağı vechle iktazasının ifası zımmında muhasebeye
havale buyurulması icab eder ferman 20 Temmuz sene 92
Naib: Muhammed Şevki

9.

17 Gime Lamaka Ayasofyano Mahallesi
74

~ Gime Lamaka Ayasofyano Mahllesi
97kış

Gime Ağırdağı Menaromli Lofakoni

10. 16

Salyalı Zaptiyenin Hasan'ın haremi Şemsi Kadın

5

Sofi Hasan oğlu debbağ Hacı Salih

14

Cemadi'l-Ahir

1 Mart sene 79

95 Orta karyesinde vergisi olan baki Hacı Ahmed Efendiden
3 Mart sene 79 tarih-i takrir iken gönderilen 3 mart sene
79
11.

Gimeden Ababani mahalleli Kalaycı Toğlu
67
97

60

90

35

15

67

165

212

15

212krs
'

9

289krş
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KAYITN0:32
KONU:Tereke

1.

Cezire-i

Kıbns'da

mulhegatından
mahallatından

kain

. Gime

Kerbetlu

kazasına

Ebu
tabii

Y azıcızade Mahallesinde

Han
Gime

mahruse-i
kasabası

sakine olduğu halde

bundan akdem vefat eden Zenciye Sava Fatma
2. bin Abdullah bin Abdi zahiren varis-i maruf ve marufesi
olmayub kaffe-i terekesi canib-i beytü'l-mala

aid ve rac'i

olmakla bu mekule bila varis
3. Esmanı Emval-ı Eytam sandığına beşer sene hıfz ve beşer
seneye kadar sahibi zuhur etmez ise cedvele idhalen hazine-i
celile takdim kılnmak üzre hükümete teslim olunması Emval-ı

Eytam Nizamnamesinin
4. zeyil olunan yedinci ve on ikinci maddeler iktizasınca
bulunmuş ise de hasılatının azlığı cihetle sandık-ı emanetine
kimse tarafından rağbet olunmayarak cezire-i merkumece
alınan hükm-ü nizam icra olunmadığından
5. ve bu misullu varis-i ğaib terk ile vefat eden keza terekeleri
esmanı cedvele idhalen defter-i kısamıyle merbulat hazine-i
celileye takdim olunmak iduki anlasıldığına mebni şu hale ve
emsallerine
6. nazaran

ğaibi hissesinin

cedvele idhalen

gönderilmesi

muhasebe-i liva derkenarı ifadesiyle 1 Osene 92 diğeri 6
şerfurud eden emimame-i Hazret-i mutesarrif-i Ekramin emir
ve ferman buyurulmuş olduğuna binaen ğaib-i
7. mezburun hisse-i irsiyesini alız ve kabz ve irsale tarf-ı Şeriden
dahi nasb olunan halen kaza-i merkume mal-ı miriden ve
mahruse-i merkume muhasebecisi İzzetlu Ahmed Hamdi
Efendinin Şer'isi diğer sehm-i Şer'isi fütüvetlu
8. Muhammed Rüşdi marifeti tahrir ve terkim ve bi'l-müzayde
bey' olunan müteveffa-yı mezburenin terekesidir ki ber vech-i

ati zikr ve beyan olunur. Fi'l-yevmi

hamse ve işrun şehru

Rabi'ul Ahar sene selase ve tisin ve mieteyni ve elf.(1293)
9. serkub -1- sise _!_ tamamı pembe -1- leg- en buzmal -1- leg- an
'
8k ' ' 5
21
30
buzmal

1\

leğen döşek 1 yasdık 1/15 kase küleptan lamba

teknesi 5krş.
1 O. Carabena basma parça /9k cedid ve atik tencere maa kapak
/50k eski tencere maa hırdavat /5 elek ve kalbur /2k toprak
tencere /20k sağir caba /3k 20p
1 1. kerpic kalıp /2 tekne 1 I sepet 1/ tokaç sepet /2 şişe 4/2 bardak
3/ ve hırdavat-ı

saire l krş 20p sepet kavuşu /6k kebene derk

30k
12. Kebene sandık 2 krş defa sandık 1 l krş bazin 4/6krş
1 3. Ceman yekünü 214 krş 1 5p
14. Techiz 30k definlik ve mesarif-i saire 70k eşyayı nakliye
masarif

5krş dellaliye-i

bera-i hazine-i

celile-i maliye

muavini 4k defter-i bera-i hazine-i merkume-i

ve

mukayyed-i

mahkeme 20krş.
15. Resm adi hazine-i celile 3krş verese baha ma'a iskonto l krş
dellaliyenin iskontosu l krş 35p cem'an yekünü 86krş

krş
118

para rayic akçe olup mariye tebdilinin farkı baha
15

31

15

87

00

4
82

!Q

30

Resm-i eminesi

Sıhhu'l-baki bera-yı hazine-i celile-i

merkume
16. Deruni-i ahar muharrer verilen dellaliyenin

nısf hissesi iki

kuruş ve kaydiye defter-i mezkürun kezalik nısf hissesi on para
ve resm-i emınıy dört kuruş on para ki: Cem'an
hazine bulunan

varidat-ı

17. altı kuruş yirmi para ve sıhhu'l-baki merkum seksen iki kuruş
otuz para min haysu'l mecmu' seksen dokuz dört para usulüne
tatbikan

idhal-i

cedvel

olunarak

mahruse-i

merkum

mal

sandığına irsal ve teslim itmek
18. üzre emin-i mumaileyh bi'l-emane tamamen ve kamilen alız
ve kabz eylediği işbu mahalle şerh virilerek temhir kılındı.
Hasan

KAYITN0:33
KONU : Veraset iddiası
1. Cezire-i Kıbns 'da vaki' Değirmenlik kazasına tabi'

Çatoz

karyesi sakinlerinden olup ber vech-i ati veraseti iddia eden
Meryem bin Hanım nam-ı hatun mahruse-i
2. Lefkoşa' da hükümet
mahsus

konağında

olan odada mak'ud-a

meclis-i
Meclis-i

temyiz-i

hukuka

Şer'imizde

halen

mahruse-i mezkure muhasebecisi ve beytü'l-mal emini
3. Bulunan İzzetlu Muhammed Hayri Efendi tarafından vekil-i
müseccel-i Şer'iye muhasebe ketebesinden Behlül Efendi ibin
Ahmed muvacehesinde üzerine da'va ve takrir-i kelam
4. idup kaza mezbure muzafen Abohur karyesi ahalisinden olup
müddet-i fi'den beri mahruse-i Lefkoşa Mahallatından

Ebu

Kavuk Paşa mahallesinde

,s.

sakin ve kaza-i mezkure kaymakamlığı zabtiye neferatından
iken bundan akdem vefat eden Ali Onbaşı ibin Gül Ahmed bin
Abdullah'ın zahirde

6. varis-i ma'ruf ve ma'rufesi olmak za'mıyla tereksine bi'l
emane vaziu'l-yed olmakla müteveffa-yı mezbur Ali Onbaşı
benim validem Fatıma ile liebeveyn
7. karındaşı olup babalan ismi Gül Ahmed ve dedeleri ismi
Abdullah ve valideleri Emine ismi bint Abdulkerim ve
maskatü'r-reisleri mezkur Abahar
8. karyesi olup vecihle müteveffa-yı mezburun hasren veraseti
bana munhasıre ve benden ğayri varisi ve tereksine müstehak
ahar kemisnesi olmakla sual
9. olup

muhasebeci-i

müteveffa-yı

müvekkil-i

muma

ileyhin

tereke-i

mezburede keff-i yed ve bana teslim kıbel-i

Şer'iden tenbih olunmak muradımdır ve bu da'va etmekte
1 O. Öıb-ı sual vekil muma ileyh Behlül Efendi cevabında tereke-i
müteveffayı merkume müvekkil-i muedda ileyhin bi'I-emane
vaz'ı-ı yedine ikrar lakin müddei-i

11. mezburenin

veraset-i

müddei-yi

müddeasını

mezburenin

ber

bi'l-vekale
vech-i

inkar itmekle

muharrer

dava-yı

mezkuresine mutabık beyyine taleb
12. olundukda mahruse-i mezkure Mahallatından Ebu Kavuk Paşa
mahallesi ahalisinden Babuşcu Mustafa bin Hasan ve Mahmud
Paşa Mahallesi ahalisinden
13. Haydar oğlu Hasan bin Hüseyin

nam kemisneler

şehade Meclis-i Şer'i Haziran olup eseru'l-istişhad

liecli'ş

fı'l-hakika

işbu mudde'ı-i mezburenin validesi Fatıma
14. ile mütevafa-yı mezbur Ali Onbaşı liebeveyn karındaşları olup
babalan ismi Gül Ahmed ve dedelerinin

ismi Abdullah ve

validelerinin
15. ismi Emine bin Abdulkerim

ve maskatü'r-r'esleri

mezkur

Abahor karyesi olmakla müteveffa-yı Ali Onbaşı'nın varisini
hasran işbu müdde'iye-i
16. mezbure Meryem Hatun'a munhasıre ve ondan ğayri varisan
ve terekesine müstehakk-

ı ahar kemisnesi olmadığı

malumumuz değildir. Bizler bu hususa
1 7. bu

vecih

üzre

şahidleriz

ve

şehadet

dahi

ederiz

deyu

müttefıkü'l lafız ve'l-mana edayı şehadet-i şer'iye itmeleriyle
şahidan-ı merkuman-ı usulü
18. vecihle mahallerinden
lede't-tezkiye

bavaraka-i

mesture

her birisi adil ve makbul-u

sirran ve alanen
şehadet ittikleri

mesture-i mezkure zeylinde
19. İsimleri imzalarıyla mümza ve mühürleriyle memhur mezkur
Ebu Kavuk Paşa Mahallesi imamı Muhammed Kayyum Efendi
ve muhtarı Muhammed ve ihtiyaren
20. azalarından

ve Hanımı

Hacı

Süleyman

Ağa ve Bakkal

Muhammed Ağa ve Keçeci Mustafa Ağa ve Mahmud Paşa
Mahallesi imamı Ahmed Efendi ve ihtiyar azasından

21. Halil Ağa namun iş'ar ve ihbarlarıyla zahir ve mutahakkak
olmak

mucibiyle

mudde'i-yi

Meryem

Hatunun

22. müteveffa-yı merkumdan keff-i yed ve müdde'i-yi

mezbure

verasetine b'ade'l-huküm

mezkure

tereke-i

Meryem Hatuna teslim müvekkil-i mumaileyh izafetle vekil-i
merkum Behlül Efendi teybin beynine olduğu tescir ve huzuru

23. alilerine i'lam olundu. Hurrira fi'l-yevmi't-tasi aşar min şehri
Şevval Elmukerrem sene selase ve tisin ve mieteyni ve
elf(l293)

KAYITN0:34
KONU:Tereke

1. Ma'ruz da'i mekineleridir ki:
2. Cezire-i Kıbns'da kain kürsi liva bulunan mahruse-i Lefkoşa
müihağatından
ahalisinden

Ginıe
çiftçi

kazasına

esnafından

tabi
olduğu

mübareke şehr-i Rebi'ü'l-Evvelinin

Kömürcü
halde

karyesi

işbu

sene-i

yirmi sekizinci günü

3. vefat iden Elhac Halil Ağa ibn-i Nurullah bin Abdullah nam
kemisnenin varisini her bir merkumeden sakinlerin ve mebde-i
menkuhe-i metrukesi Aişe Hanım ibnete Muhammed ile Sulbü
sağır oğlu Muhammed
4. ve zevce-i uhrası Uluketli sünden akdem vefat iden Rahime
Hanım ibnete Cündiye mütevelliler sülb-ü kebir oğlu Nurullah

ve sulbiye-i kebire kızı Meryem ve diğeri sulb-ü kebir oğlu
olub Rodos ceziresinde
5. İstanköy'ü kal'asında Asker-i Hazret-i Şahanede ğaib ani'l
beled Osmanlıya münhasır olduğu bi 'I-ihbar inde- 'ş

şer'il

Enver zahir ve nümayan olduktan sonra bu mekule vereseden
ğaib ve ğaibesi
6. olduğu halde vefat idenlerin ma'rifet-i Şer'Ie tahrir olunan
terekelerden verese-i ğaib hissesi Emval-ı Eytam Sandığında
hıfz ve onbeş seneye kadar sahibi zuhur itmez ise cedvele
7. idhalen hazine-i celileye takdim kılınmak üzre hükümete
teslim olunması Emval-ı Eytam Nizamnamesinin zikir olunan
yedinci ve onsekizinci maddeler iktizasından bulunmuş ise de
hasılatın
8. azlığı cihetle sandık emanetine kimse tarafından rağbet
olunmayarak

cezirece

alınan

hükrn-ü

nızam

ıcra

olunmadığından ve bu misullu varis-i ğaib terk ile vefat
idenerin terekesi esmanı

9. emsalleirne nazaran cedvel-i varidata idhal olunarak defter-i
kısamıyla mea'n ve merbut maliye hazine-i celilesine takdim
kılınmakda iduki anlaşıldığına binaen verese-i ğaib hisselerinin
cedvele idhaliyle
1 O. defter-i

kısam

veyahut

i 'lam-ı

Şer'inin

gönderilmesi

muhasebe-i liva derkenarı mucibince bin iki yüz doksan iki
senesi şehr-i Reb'iü'l-Evvelinin

on beşinci

günü tarihiyle

müerreh ve yirmi altı numra ile
11. murakkam şerefvurud iden Emirname-i Hazret-i Mütesarrif-ı
Efhamileri emir ve ferman buyurulmuş olduğundan tarafından
şeref-i tanzim

verese-i

mevcuda

i'ta kılınan

mahzer

ve

mahtum bir kıta defter-i kısam-ı natıka olduğu
12. üzre ğaib-i mezbur Osman'ın derun-u kısam-ı mezk:ureda gıb-ı
şehade kılınub karındaşı Nurullah'a emaneten teslim
emlakıma olan hısse-i şeria-i malumesinden

olunan

maada nakdem

hisse-i
13. İrsiyesiyle mustakillen malı olub telef ve zıyaı iduki bil-ihbar
ind'<ş-şer'r'I-Enver

zahir ve mülhakatı

numeyan

olan ve

derun-u kısam-ı mezkı1rda muharer bulunan raz-ı beyaz.
14. sağir ineği ve ma'a tosun semeni olan cem'an üç bin beş yüz
seksen yedi kuruş para defter-i kassamıyla muharrer virilen
dellaliyenin

nısf hissesi doksan sekiz kuruş ve kaydiye-i

defter-i mezkı1run
15. nısfhissesi on bir kuruş hasbe'l-mecmu'
kuruş akçe-i müdavelenin

varaka

üç bin altı yüz doksan

i'lam ma'a iskonto

ve

kaydiyesi olan sekiz kuruş akçe-i mütedavile
16. baki olan üç bin altı yüz seksen iki kuruş akçe-i mi'riyeye
tebdil olundukda olan bin iki kuruş bi't-tezil ma'ada olan iki
bin altı yüz seksen kuruş akçe-i miri yeden varidat-ı
17. hazine-i celile olarak usulüne tevfikan işbu i'lam ile me'an ve
merbuta-l mahruse-i merkum mal sandığına irsal ve teslim
itmek üzre kaza-i merkume mal müdürü fütüvetlü

18. Rüşdi

Efendiye teslim-i sandık olunmuş

olmakla meblağ-ı

baki-i mezkurun işbu i'lam ile beraber mahruse-i merkume
mal sandığına irsal-i teslimi lazım geldiği huzur-u
19. alilerine i'lam olunarak. Elemr-u limen lahu'l-emr fi'l yevmi-s
salis aşar min Şabani'l Muazzam Essene selase ve tis'in ve
mieteyn ve elf.(1293)

KAYITN0:35
KONU:Tereke

1. Kıbrıs

ceziresının

hapishanesinde

merkez

bulunan

livası

olan rnahruse-i

Bulğar hapislerinden

Lefkoşa

olub bundan

akdern fevt olan Eslirno Sirnyon veled-i Nikola'nın
2. Zahirde varis ve ma'ruf ve ma'rufesi olmayub kaffe-i terekesi
canib-i beytü'l-rnala

aid ve raci' olmakla liva-i rnezkurede bu

mekule bila varis-Ü ma 'ruf ve ma 'rufe vefat
3. idenlerin terekelerini kabza memur olan halen liva-i rnezkure
mal muhasebeci
Hayri

Efendi

ve beytü'l-rnal
tarafından

rnürsel

emini İzzetlü Muhammed
vekil-i

Şerisi

mezkur

muhasebe kalemi ketebesinden
4. Muhammed Sarni Efendi taleb ve ma'rifetiyle

tahrir ve bey'

olunan rnüteveffa-yı merkumun terekesidir ki ber vech-i ati
zikr olunur.
5. Köhne kürek 55krş köhne yorğan

131 krş, Köhne rnelbusat

8krş. Y ekünü 94 krş.
6. Minhe'l-ihracat:
parası

Dellaliye 2krş. Harc-ı defin 2krş. 4p. Kaydiye

ôkrş. Varaka baha 20 para hamaliye 2krş. Y ekün-ül

ihracat:7krş.
7.

Sıhhü'l-baki:

87krş. Resrn-i emine bera-i hazine-i

celile-i

maliye
Krş.

para

87

00

4

4

82

6

Sıhhıü'l-baki bera-yi hazine-i rnerkurne

8. Derun-u ihracatta muharrer verilen dellaliyenin nısf hissesi bir
kuruş ve kaydiye-i defter-i mezkürun kezalik nısf hissesi üç
para resrn-i emine dört kuruş.

9. On dört para ki: Cem'an varidat-ı hazine-i merkume bulunan
beş kuruş on yedi para ve sıhhıü'l-baki seksen iki kuruş yirmi
altı para ki ve min haysü'l-mecmu'

seksen

1 O. sekiz kuruş üç para ki usülüne tatbikan idhal-i cedvel olunarak

hazine-i merkumeye irsal ve teslim itmek üzre vekil-i emin
mumaileyh bi'l-emane
1 1. tamamen ve kamilen alız ve kabz eylediği işbu mahalle şerh
virildi.
12. 2krş. 12p yalnız iki kuruş kuruş on dört para Lefkoşa
hapishanesinde sene-i fevt Eslimo Simyon'un beytü'l-mal
terekesinden harc-ı defter-i adi alız olundu
13. Yalnız iki kuruş on dört para hare alınmıştır. Numro 185 21
şubat sene 93

KAYITN0:36
KONU:Tereke

1. Efendim hazretleri
2. Ömeriye mahallesinde

müteveffiye

Hacce Emine Hatunun

varis-i ğaibi Hacı Ahmed-in hisse-i irsiyesi olan bin
3. Yüz altmış iki kuruş otuz altı para ecnas-ı akçe olduğundan
yüz yirmi hesabiyle ıskonto
4. olan yüz doksan dört kuruş lede't-tenzil dokuz yüz altmış sekiz
kuruş otuz altı para
5. fiyat-ı miriye kalarak mal sandığı canibine teslim kılmmışdır.
Deyu doksan bir senesi Cemadiye'l-Evvelinin
6. Yirmi birinci günü tarihiyle mukayyed

olarak doksan bir

sicilinde mukayyeddir. Efendim ol emr irade-i efendimindir.
7. Zi'l-Ka'de Katib-i Mahkeme-i Şer'

91/
/10

6/
/2

16/
/3

2

30

6

16

1

10

2

3

1

.1,.:
t,:;

KAYITN0:37
KONU:Tereke

1. Kıbrıs

ceziresının

merkez

livası

olan mahruse-i

Lefkoşa

hapishanesinde bulunan Bulğar hapislerinden ğayriden Edime
Mahalle mütemekkinlerinden

olub bundan akdem fevt olan

Hıristav veled-i Yunan diyarında
2. Zahirde varis-i m'aruf ve m'arufesi
canib-i beytü'l-mala

olmayub kaffe-i tereksi

aid ve raci' olmakla liva-i mezkurede bu

mekule bila varis-i m'aruf ve marufe vefat idenlerin
3. terekelerini

kabza

memur

muhasebecisi ve beytü'l-mal

olan

halen

liva-i

mezkur

emini İzzetlü Muhammed Hayri

Efendi taleb ve rrı'arifeti ve .m'arifet-i Şer'iyle tahrir ve bey'
olunan müteveffa-yı merkumun terekesi
4. her vech-i ati zikr olunur
5. Müsta'mel yorğan 1 yatak 1 yağmurluk 1=49krş
6. Minhe'l-ihracat:

Dellaliye parası 20krş hare defter l krş 9p

kaydiye parası 20krş varaka para yekünu'f-ihracat 2krş 2p
7.

Sıhhu'l-baki:

49

8p

Resm-i

2k

2p

Sıhh'ul-baki

emine bera-yı hazine-i

celile-i maliye
bera-yı

hazine-i

celile-i mezkure
44k

6p

8. Derun-u ihracatda muharrer virilen dellaliyenin nısf hissesi on
para ve kaydiye-i defter-i mezkürun kezalik nısf hissesi bir
buçuk para ve resm-i emine iki kuruş on iki para ki
9. cem'an varidat-ı hazine-i merkume olunan iki kuruş yirmi iki
para ve sıhhu'l-baki-i

merkum kırk dört kuruş on altı para ki

min haysu mecmu' kırk altı kuruş otuz sekiz para ki usulüne

1 O. tatbikan idhal-i cedvel olunarak hazine-i merkumeye irsal ve
teslim itmek üzre emin-i

sandık muma

ileyh bi'l-emane

tamamen ve kamilen alız ve kabz ittiği işbu mahalle şerh
virildi
1 1 . 1 krş 9p yalnız bir kuruş dokuz para Lefkoşa hapishanesinde
fevt-i

gayride

Hristo'nun

beytü'l-mal

terekesinden

harc-ı

defter-i adi haz olundu
12. 184 nurnro 2 Şubat sene 93 yalnız bir kuruş dokuz para kayme
akçe hare alınmışdır.

KAYITN0:38
KONU:Tereke

1. Kıbrıs ceziresının merkez livası olan mahruse-i

Lefkoşa'da

Kal'a-i Şahane Hastanesinde bundan akdem vefat iden asker-i
zabtiye neferatından Çerkez Yakub
2. bin Ahmet bin Abdullah'ın

veraseti Hüdavendigar

vilayeti

dahilinde Balıketri sancağında vaki' Yuyak kazasında Yusuf
Bey çiftliğinde sakin zevce-i menkuhe-i metrukesi
3. Habibe bint Abdullah'ın
olduğu bi'l-ihbar

sulbü sağır oğlu Abdullah müntehi

inde Şer'i'l-Enver

zahir ve mütehakkak

olduktan sonra bu mekule veresesinden ğaib ve ğaibesi
4. olmadığı halde vefat idenlerin

marifet-i

Şer'iye

ile tahrir

olunan terekelerinde verese-i ğaib hisseleri beytü'l-mal

emini

m' arifetiyle alız ve kabzı ve ğaib mezburun zuhuruna değin
hazine-i
5. celile-i maliyede
iktizasından

hıfz olunmak

olmakla

binaen

ba irade-i
aleyh

senıye

ğaiban-ı

nızamı

mezburatın

zuhurlanna değin hisse-i irsiyelerine alız ve kabzı ve ber vech
i muharrer hıfza memur
6. olub kıbel-i Şerden ğaiban-ı mezburatan

nasb ve ta'ayyün

olunan halen liva-i mezkur mal muhasebecisi ve beytü'l-mal
emini olan İzzetlü Hayri taleb ve ma'rifetiyle tahrir ve bey'
7. ve beyne'l-verese

bi't-tarik-i

Şeriye tevzi' ve taksim olunan

terekesi defteridir ki ber vech-i ati zikr olunur.
8. Köhne melbusat 70krş. Kesesinde zuhur iden nakdi 12krş.
Müteveffa-yı

mezburun

hayatında

ezğayri makbuzat-ı

baki

Varaka bahası para 20krş. Dellaliye

2krş

kalan ma' aşı 82krş.
9. Yekun tereke 181krş.
1 O. Minhe'l-ihracat:
kaydiye-i

defter para 1 Okrş. Resm-i kısmet

Yekünü'l-ihracat

7krş 4para

adi 4krş. 4p.

£:v
IJJ

11. Sıhhu'l-baki:

.

Hisse-i zevce-i ğaibe-i mezbure Habib I2ifatb-JBRARY

175krş. 6p taksim beyne'l.

~6,0
.

.

.

verese 21krş 5p Resm-i emme bera-yı hazine-i mezbure

,~-

', .

~~

~;;~.-c:

16krs 4p
202krş. Sıhhu'l-baki

Hissetü'l-ibn sağirü'l-ğaib mezbur Abdullah'a
151k lp kezalik resm-i
sıhhu'l-baki
7k
7p
145k 4p Sıhhu'l-baki

emine bera-yı

cezire-i

mezbure

12. Derun-u ihracatta muharrer defterin dellaliyenin nısf hissesi
bir kuruş ve kaydiye-i defterin nısf hissesi beş para ve ğaibanı mezburana hisse-i irsiyelerinden iktiaza iden
13. resm-i emine-i merkume sekiz kuruş otuz para ki cem'an
dokuz kuruş on beş para varidat-ı hazine olarak ve ğaiban-ı
merkumatın sıhhu'l-baki hisseleri
14. olan meblağ-ı merkumun
liecli'l-hıfz

yüz altmış altı kuruş altı parayı

emın-ı muma ileyhe nakden alız ve kabz idub

usulüne tatbikan idhal-i cedvel
15. idilerek canib-i hazine-i merkumeye

irsal ve teslim ideceği

işbu mahalle şerh virildi.
16. Yalnız dört kuruş otuz dört para Lefkoşa Kal' a-i Şahane
Hastanesinde vefat iden asker-i zabtiye neferatından

Çerkez

Yakub terekesinden resm-i kısmet alız olundu.
1 7. Yalnız otuz dört kuruş otuz dört para kaime hare alınmışdır,
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KAYITN0:39
KONU:Birinci Piyade Bölüğü

1. Piyadegan birinci bölük
2. Bölük Ağası Lefkoşa'Iı Muhammed Nuri bin Molla Mustafa

Mu'avini Lefkoşa'Iı Hasan bin Hacı Tahir Ağa
Birinci kol vekili Lefkoşa'Iı Muhammed bin Mustafa Bey 40k
Birinci Mu'avini Lefkoşa'Iı Halil bin Hasan -32k
Vadili karyeli Musa bin Osman -27k
Lefkoşa'Iı Muhammed bin Hacı İbrahim -32k
3. Lefkoşa'lı Hacı Muhammed bin Hacı Mustaaf -35k
Lefkoşalı Salih bin Rençber Muhammed -25k
Lefkoşa'Iı İbrahim bin Abdullah -22k
Lefkoşa'Iı Hasan bin Mustafa bin Hacı Ali -32k
Lefkoşa'Iı Hasan bin Hüseyin -23k
Sandallar karyeli Ali bin Hüseyin -36k
4. Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Mustafa Hacı Ali -32k
Komyekir karyeli Mustafa bin Hacı Hasan -25k
İkinci muavini Kanye karyeli Abdulkadir bin Hasan -34k
Lefkoşa'Iı İbrahim bin Mustafa -40k
Lefkoşa'Iı Muhammed bin Ali
Ayasiro karyeli Hüseyin bin Osman -29k
Aya karyeli Hasan bin Hacı Yusuf -35k

5. İstronca karyeli Halil bin Mustafa -35k
Lefkoşa'Iı Ahmed bin Hüseyin -35k
Anfesta'lı Hüseyin bin Ahmed -25k
Mağosa kasabalı İbrahim bin Emir Hüseyin -30k
Lefkoşa'Iı Mustafa bin Hacı Hasan -35k
Lefkoşa'Iı Halil bin Usta Muhammed -35k

6. İkinci kol vekili Lefkoşalı Şükrü bin Hüseyin -34k
Birinci Mu' avini Lefkoşa'Iı Bibişe karyeli Salih Bin Hasan 38k
Lefkoşa'lı Ahmed bin Aşık Hüseyin -22k
Lefkoşa'Iı Ahmed bin Osman -28k
Lefkoşa'Iı Ali bin Osman -21k
Aktepe karyeli Ali bin İbrahim -38k
Niyağara Karyeli Ahmed bin Mustafa -27k

7. Erani karyeli Hasan bin Rüstem -27k
Minareli Karyeli Şükrü bin Hacı Hüseyin -28k
Kukla karyeli Zenci Muhammed bin Said -28k
Haleb'li Muhammed Abid bin ağa -21k
Lefke Kasabalı Zenci Recayi bin Abdullah -35k
İkinci muavini Lefkoşa'Iı Eyyam bin Osman -28k
Mağosa Kasabalı Ali Osman bin Hasan -26k

8. Yenağra karyeli Mustafa bin Muhammed -35k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Kaşif İbrahim -35k
Lefkoşa'Iı Mustafa bin Halil -32k
Lefkoşa'Iı Mustafa bin Nalbant bin Hacı Hasan -28k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Musaddak Ahmed -30k
Zehara Karyeli Derviş Ali bin Ahmed -35k
Lefkoşa'Iı Derviş Ahmed bin Hasan -22k

9. Bafkasabalı Ali bin Hacı Ahmed -28k
Lefkoşa'lı Kamil bin Muhammed -27k
Üçüncü kol vekili Ali bin Tabak Hüseyin -33k
Birinci muavini Kanili Karyeli Hüseyin bin Rençber Hasan 25k
Lefkoşa'Iı Mustafa Mustafa -35k
Lefkoşa'Iı Hasan bin Hüseyin -36k
Lefkoşa'Iı Derviş Mustafa bin Kasab Hüseyin -32k

1 O. Lefkoşa'Iı Halil bin Muhamd -25k

Lefkoşa'Iı Muhammed Emi bin Yusuf -40k
Lefkoşa'lı İzzet bin Ali -27k
Masarya'lı Hüseyin bin Abdullah -33k
Lefkoşa'Iı Ali bin Hasan -40k
Ostranca karyeli Muhammedbin Emir Hüseyin -28k

11. Lefkoşa'lı Salih bin Arif -30k
İkinci Muavini Lefkoşa'Iı bin Hasan -35k
Lefkoşa'Iı Deniz Abdullah bin Muhammed -40k
Lefkoşa'Iı Hacı Abdullah bin Abdullah -28k
Lefkoşa'Iı Hacı Ahmed bin Hasan -40k
Lefke kasabalı Salih bin Hüseyin -35k

12. Lefkoşa'Iı Halil bin Mahmud -21k
Lefke'li Kamil bin Ali -32k
Mesarya'lı Hasan bin Hacı Yusuf -32k
Lefkoşa'Iı Mahmud bin Ramazan -27k
Lapta karyeli Ali bin Abdullah -21k

13. Dördüncü kol vekili Mağosalı Nuri bin Muhammed
Birinci muavini Lefkoşa'Iı Kaşif bin Boyacı Hasan -35k
Lefkoşa'Iı Molla Muhammed bin İbrahim -28k
Gime'li Hüseyin bin Ahmed -22k
Tarsus'lu Muhammed bin Mustafa -30k (T.C)
Lefkoşa'Iı Şükrü bin Muhammed -27k

14. Mesarya'lı Süleyman bin Hamza -45k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Ahmed -30k
Lefkoşa'Iı Raşid bin İbrahim -42k
Aya karyeli Hasan bin Yusuf -30k
Y enağra karyeli Hüseyin bin Mustafa -25k
Mesarya'lı Ahmed bin Yusuf -35k

15. İkinci Muavini Lefkoşa'Iı Muhammed bin Hüseyin -32k
Lefkoşa'Iı Bekir bin Abdullah -23k
Mesaryalı Ali bin Halil -43k
Lefkoşa'Iı Hammal Hasan bin Abdurrezzak -35k

16. Lefkoşa'Iı Hasan bin Osman -35k
Mağosa Kasabalı Muhammed Emin bin Mustafa -30k
Lefkoşa'Iı Ali bin Mustafa -32k
Baf kasabalı Muhammed Ali bin Musa -28k
Lefkoşa'Iı Ahmed bin İbrahim -30k
Lefkoşa'Iı Ali bin Ahmed -35k
Lefkoşa'Iı Ahmed bin Mustafa -3 lk
Beşinci kol vekili Lefkoşa'Iı Hasan bin Ali -27k

17. Birinci Mu'avini Vadili karyeli Arif bin Musa -30k
Antalya'lı Osman bin Süleyman -27k (T.C)
Lefkoşa'Iı Muhammed bin Mustafa -26k
Tuzla kasabalı Muhammed bin Ahmed -35k

Kondra(Konedra) karyeli İsmail bin Mustafa -30k
Lefkoşa'Iı Hüseyin İbrahim bin Mercan -30k

18. Tuzla kasabalı Hüseyin bin Hafız Muhammed -35k
Lefkoşa'lı İbrahim bin Ahmed -28k
Mağosa'lı

Mustafa bin Hacı şükrü -32k

Lefkoşa'lı Aşık Hasan bin Ali -32k
Lefkoşa'Iı İbrahim bin Deli Arif -39k
İkinci Mu Davini Mustafa bin Hasan -35k

19. Kazabfan karyeli Salih bin İsmail -38k
Lefkoşa'lı Halil bin Yusuf -32k
Kaymaklı karyeli Muhammed bin İsmail -30k
Benağra karyeli Hasan bin Halil -30k
Mesarya'lı Hasan bin Muhammed -35k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Muhammed -40k

20. Lefkoşa'Iı Abdurrezzak bin Abdullah -40k
Mesarya'lı Hüseyin bin Hasan -30k
Lefkoşa'Iı Hasan bin Mustafa -30k
Lefkoşa'Iı Tahir bin Hasan -23k
21. Diğer mu' avini Lefkoşa'Iı Hasan bin Kara Ali -30k

Osgotralı Hacı Şaban bin Kasım -45k
Lefkoşa'lı İsmail bin Ahmed -23k
Avlona karyeli Kara Hüseyin bin Abdullah -30k
Lefkoşa'Iı Muhammed bin Ahmed -25k
Magunda Karyeli Tahir bin Muhammed -42k
Bafkasabalı Emir Hüseyin bin Ahmed -21k
Ayatoytra karyeli Ali bin Kara Muhammed -35k

22. Lefkoşa'Iı Muhammed bin Ali -28k

Yekünü:

Nefer

Nefer

1

1

330 Bölük ağası

1

1

235 Muavini

5

1

100 Kol vekili

11

1

095 Muavini

9720

108

090 Neferat

111830
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KAYITN0:40
KONU:İkinci Piyade Bölüğü
1. Piyadegan ikinci bölük
2. Bölük ağası Lefkoşa'Iı Hacı Halil Ağa bin Hasan- 45k.
Mu'avini Sivaslı Muhammed Ağa bin said- 42k.
Birinci kol vekili Lefkoşa'Iı İbrahim bin Ali- 35k
Birinci Mu'avini Lefkoşa'Iı Kom-iş Muhammed Bin Halil- 28k
Lefkoşa'Iı Ali Onbaşı bin Ahmed- 40k

3. Lefke kasabalı Ahmed bin Hacı Muhammed -49k
Lefke kasabalı Osman bin Muhammed -38k
Lefke kasabası Hüseyin bin Hasan -45k
Lefkoşa'Iı Emir Hüseyin bin Salih -23k
Ostranc karyeli Hüdaverdi Bin Musa -27k
Elye karyeli Muro Osman Bin Hüseyin- 39k

4. Lefkoşa'Iı Muhammed bin İbrahim -28k
Lefkoşa'Iı Hüda Verdi bin Nuri Ağa -21k
Kandu karyeli Salih bin Abdullah -45k
İkinci Mu'avin Lefke'li Muhammed Emin bin Ali -45k
Lefke'li Zenci İbrahim Bin Abdullah -26k
Arkadez karyeli Hasan bin Mustafa -28k

5. Lefkoşa'lı Mahmut bin Halil -37k
Lefkoşa'Iı Hasan bin Delil Ali -35k
Lefkoşa'Iı Ahmed bin Hasan -28k
Lefkoşa'Iı Süleyman bin Osman
Gime'li Muhammed bin Hasan -30k
Lefke'li Muhammed bin Ali -40k

6. Aynakafa karyeli Hasan bin Ahmed -30k
Magunda karyeli Osman bin Selim -28k
İkinci kol vekili Lefkoşa'Iı Ahmed bin Ahmed -39k
Birinci Mu'avin Lefke'li Hasan bin Süleyman -32k
Celye karyeli Hasan bin Osman -22k
Tuzla kasabalı Namık bin Osman -25k

7. Tuzla kasabalı Ali bin Osman -35k
Tuzla kasabalı Hüdaverdi bin Muhammed -23k
Angliya karyeli Abdurrahman bin Mustafa-20k
Lefkoşa'Iı Mustafa bin Hacı Ahmed -39k
Tuzla kasabaı Zenci Abdullah bin Abdullah -3 7k

8. Flatya karyeli Muhammed bin Ahmed -23k
Benağra karyeli Halil bin Hasan -25k
Lefkoşa'Iı Hasan bin Ali -30k
İkinci Mu'avini Tuzla Hasan Efendi bin Muhammed -22k
Voda karyeli Bilal bin Muhammed Şerif -26k
Anora karyeli Hüseyin bin Cezzar Ahmed -27k

9. Lefkoşa'Iı Yusuf bin Hüseyin -39k
Lefkoşa'Iı Keçeci Muhammed bin Yusuf -29k
Tuzla kasabalı Hasan bin Muhammed -26k
Lefkoşa'Iı Barumzade Ahmed bin Yusuf-23k
Girit'li İmam oğlu Tevfik bin Muhammed -28k
Lefkoşa'Iı Zenci Mesur bin Abdullah -25k

1 O. Lefkoşa'Iı Ahmed bin Hasan -33k
Lefkoşa'Iı Keçeci Hüseyin bin Abdullah -32k
Üçüncü kol vekili Omorfa'lı Arif bin Muhammed-25k
Birinci Mu'avini Lefkoşa'lı Hüseyin bin Kurnri Yusuf -28k
Baf kasabalı Ali bin Hasan -27k
Mağosa kasabalı Ali Onbaşı bin Hacı Osman -45k

11. Gime'li Mustafa bin Ali -23k
Lefkoşa'Iı İmam Abbas bin Muhammed -32k
Kazabfanlı Ömer bin Hasan -35k
Lefkoşa'Iı Ali Usta Ahmed -35k
Baf kasabalı Molla Ahmed bin Salih -32k
Bafkasabalı Hasan bin Hüseyin -50k

12. Bafkasabalı Muhammed Efendi bin Hacı Molla -40k
Baf kasabalı Hasan bin Hacı Mahmud -32k
İkinci Mu'avini Mesarya'lı Hasan bin Hüseyin -28k
Baf kasabalı Muhammed bin Şükrü -28k
Lefkoşa'Iı Muhammed bin Emin -23k
Lefkoşa'Iı Reyhan bin Abdullah -30k

13. Aya karyeli Yusuf bin Muhammed -32k
Bafkasabalı

Muhammed bin Hasan -45k

Leymesun kasabalı Karagözlü İbrahim bin Ali -40k
Mağosa'lı Hasan bin Ahmed -32k
Lefkoşa'lı Ali bin Mahzar Muhammed -32k
Bafkasabalı

Mustafa bin Muhammed- 32k

Kazabfan karyeli İbrahim bin Hasan -35k

14. Dördüncü kol vekili Lefkoşa'Iı Müverrihzade Mustafa bin İbrahim
-32k
Birinci Muavini Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Hasan Ali
Lefkoşa'Iı Yakup bin Ahmed -27k
Lefkoşa'Iı Muhammed bin Hüseyin -38k
Kumyalı'lı Muhammed bin Mustafa-38k
Ondalye'li Yusuf bin Abdurrahman -32k
Lefkoşa'Iı Kara Hasan -30k

15. Tuzla'lı Zenci Bakır bin Abdullah -30k
Emdinli'li Kasım bin Selim -25k
Lefkoşa'lı Çerkez İbrahim bin Muhammed-26k
Coyi karyeli Bilal bin Muhammed -34k
Lefkoşa'Iı Hüseyiri bin Ahmed -45k
İkinci Mu'avin Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Ali -36k
Bafkasabalı

Hasan bin Hasan

16. Geylan karyeli Muhammed bin Hasan -29k
Geylan karyeli Ali bin Molla Muhammed -32k
Gime kasabalı Molla İbrahim bin Halil -35k
Lapta karyeli Mustafa bin Hasan -40k
Diyarbekir'li Ahmed bin Hüseyin -23k
Gime'li Zenci Abdullah oğlu Ali -40k
Gime'li Hasan Basri bin Hacı İbrahim -22k
17. Lefkoşa'lı Mustafa bin Hüseyin -23k
Mesarya'lı Arif bin Süleyman -38k
Beşinci kol vekili Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Hasan -28k
Birinci MuaviniMağusa'lı

Arif bin Süleyman -38k

Mağosa kasabalı Eyub bin Hüseyin -25k
Livanya karyeli Muhammed bin Osman
Mağosa'lı Hasan bin Mustafa -28k

18. Karpas'lı Mustafa bin Hüseyin -23k
Karpaz'lı Hasan bin Halil -32k
Lefkoşa'Iı Ali bin Salih -38k
Mağosa'lı Hüseyin bin Hüseyin -25k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Ali -30k
Ayandronika karyeli Hasan bin Mustafa -25k
Süleymaniye'li Muhammed Emin Bilal Efeccndi -40k
19. İkinci Mu'avini Mağosa'lı Hüseyin bin Muhammed -29k
Amutya'lı Ahmed bin Osman -29k
Karpas'lı Hasan bin Muhammed -30k
Mesarya'lı Hasan bin Musa -33k
Mağusa kasabalı Hüseyin bin Muhammed -30k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Süleyman -35k
Lefkoşa'Iı Ali bin Salih -25k
20. Mağosa'lı Ali bin Salih -25k
Lefkoşa'Iı Muhammed Emin bin Halil -23k
Mağosa kasabalı Ahmed bin İzzet Efendi
Aya karyeli Halil bin Halil -26k

Yekünü

Nefer

Nefer

330

1

1

330 Bölük Ağası

230

1

1

235 Muavini

500

5

1

100 Kol vekili

950

10

1

095 Mu'avini

9000

100

1

090 Neferat

21. Muvakkaten kayıd olunan
22. Bölük ağası mu'avini Halil Hasan Ağa bin Muhammed-40k
Kol vekili Lefkoşa'Iı Tahir bin Muhammed -38k
Birinci Mu'avini Gime'li Raşid bin Remzi -27k
Peristerona karyeli bin Muhammed -42k
Peristerona karyeli Süleyman bin Hacı Süleyman -32k

23. Mesarya'lı Mustafa bin Muhammed -32k
Aya karyeli: İsmail bin Halil -35k
Mesarya'lı Hasan bin Halil -29k
Lefkoşa'Iı mahmud bin Mahmud -30k
Mesarya'lı Kara İbrahim bin Süleyman -35k
Mesarya'lı Süleyman bin Kander -28k
24. Lefkoşa'Iı Halil bin Mustafa -30k
Baf Kasabalı Hilmi bin Hasan Çavuş -23k
İkinci Mu'avini Lefkoşa'Iı Mustafa bin Yusuf -35k
Mesarya'lı Hassan bin Hüseyin -32k
Dohni karyeli Hasan bin Hüseyin -28k
Lefkoşa'lı Ahmed bin Hasan -32k
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KAYITN0:41
KONU:Kıbns

adasındaki

muvazzaf

ve

gayri

muvazzaf

askerlerinin sayılan ve aylık maaşları

1. Kıbrıs ceziresinde istihdam olunmakta bulunan muvazzaf ve
ğayri

muvazzaf

süvari

ve piyade

zabtiye-i

zabıtan

ve

neferatının mikdannı mübeyyin defteridir.
2. Tabur ağası Düraliyeli Akıska'lı oğlu Ali Efendi bin Hüseyin -

55k
Hesab emini Lefkoşa'Iı Muhammed Naim Efendi bin Hacı
Hüseyin

-32k

Bölük ağası Gönyeli karyeli Hüseyin Ağa Gulamı Zenci Hacı
Mercan Ağa bin Abdullah -42k
Mu'avini Yanya vilayeti dahilinde Burak kazası sakinlerinden
Ağalı oğlu Yahya Ağa bin Ali -40k
3. Kol vekili Lefkoşa'Iı Abdullatifbin Mustafa -39k
Mu'avini Lefkoşa'Iı Halil Efendi bin Hüseyin -30k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin İsmail -42k
Lefkoşa'Iı Muhammed bin Hacı Ali -33k
Lefkoşa'Iı Musa bin Mustafa -30k
4. Ayalyorgi karyeli Raşid bin Hasan -27k
Lefkoşa'lı Mercan bin Abdullah -38k
Lefkoşa'Iı Ahmed bin Remzi -35k
Lefkoşa'Iı Arab Ahmed bin Hacı Hasan -35k
Lefkoşa'Iı Derviş Muhammed bin İbrahim -38k

5.

Sengrasi karyeli Kelleci oğlu Hüseyin bin Osman -28k
Tuzla İskelesi sakinlerinden Yorğancı oğlu Ahmed bin Hasan 28k
İkinci kol vekili Lefkoşa'Iı Yusuf bin Hüseyin -42k
Mu'avini Lefkoşa'Iı Hasan bin İbrahim -42k
Vadili karyeli Yusuf bin Yusuf -27k

6. Lefkoşa'Iı Hacı Ali bin Hüseyin -40k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Ahmed -27k
Lefkoşa'Iı Bekir bin İbrahim -27k
Lefkoşa'Iı İsmail bin Tahir -29k
Lefkoşa'Iı Kara Ahmed bin Hacı İbrahim -39k
Lefkosa'Iı Nasub bin İsmail -30k

7. Tuzla'lı Beyazıd Hüseyin bin Muhammed -25k
Lefkoşa'Iı Hüseyin Hüdaverdi bin Hasan -35k
Lefkoşa'Iı Nuri bin Hasan -35k
Üçüncü kol vekili Dürülyeli Vasıf Bey bin Ali -21k
Mu'avini Lefkoşa'Iı Muhammed Emin bin Muhammed -36k

8. Lefkoşa'Iı Hacı Hüseyin bin Osman -45k
Vadili karyeli Muhammed bin Süleyman -32k
Lefkoşa'Iı Ahmed bin Ahmed -39k
Vadili karyeli Mustafa bin Hasan -35k
Lefkoşa'Iı Mercan bin Abdullah -36k

9. Lefkoşa'Iı Şükrü bin Yusuf -32k
Tuzla kasabalı Süleyman bin Ahmed -26k
Ayana karyeli Emir Ali bin Ahmed -35k
Lefkoşa'lı İstronc Ali bin Hacı Hasan -45k
Lefkoşa'Iı Hasan bin Osman -45k

1 O. Dördüncü kol vekili Lefkoşa'Iı Hasan bin Yusuf -42k
Mu'avini Tuzla kasabalı Mustafa bin Abdullah -46k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Hasan -25k
Tuzla kasabalı Muhammed bin İbrahim -49k
Lefkoşa'Iı Salih bin Muhammed Emin -28k

11. Diyarbekir sancağında Siverek karyeli Yusuf bin Bekir -27k
Leymesun kasabalı Mustafa bin Abdullah -40k
Leymesun kasabalı Bekir bin İbrahim -39k
Vuda karyeli Osman bin Mustafa -35k
Prasyu karyeli Mahmud bin Mustafa-32k

12. Lefkoşa'Iı Muhammed bin ·salih -42k
Lefkoşa'Iı Muhammed bin Said -35k
Beşinci kol vekili Lefkoşa'Iı Ali bin Hasan -34k
Mu'avini Cermani kasabalı Mustafa bin Hacı Hüseyin
Lefkoşa'Iı Osman bin Muhammed -40k

13. Vadili karyeli Ali bin Mercan -40k
Mağosa kasabalı İbrahim bin İsmail -25k
Vadili karyeli Hasan bin Alımed -35k
Lefkoşa'Iı Hacı Halil bin Osman -38k
Bafkasabalı Haşim bin Muhammed -37k

14. Lefkoşa'Iı Necib bin Alımed -28k
Melatya karyeli Hüseyin bin İbrahim -40k
Vadili karyeli Mustafa bin Ali -35k
Petre karyeli Muhammed bin Hasan -35k
Altıncı kol vekili Bafkasabalı Emir Alımed bin Süleyman -45k

15. Mu'avini Lefkoşa'lı Raşid bin İbrahim -35k

Bafkasabalı Ramazan bin Muhammed -27k
Leymesun kasabalı Mustafa bin Emir Hüseyin -31k
Sinde karyeli Molla Hasan bin Muhammed -26k
Mesarya'lı Salih bin Hasan -27k

16. Mağosa kasabalı Necib bin Yusuf -35kuruş
Lefkoşa'Iı Naim bin Osman -27k
Lefkoşa'Iı İsmail bin Karabıçak Muhammed -32k
Lefkoşa'Iı Zenci Hüseyin bin Ali -30k
Trabzonlı Hacı Mahmud bin Hafız Muhammed -38k (T.C)

17. Lefkoşa'Iı Osman bin Muhammed -28k

Yekunü:

Asker sayısı

Komutanlar

Nefer

Neferatı
1

1

710

Tabur

1

1

380

Hesab

1

1

380

Bölük

285

1

1

285

Mu'avini

720

6

1

120

Kol vekili

660

6

1

110

Mu'avini

6600

60

1

110

Neferat

710
ağası
380
emını
380
ağası

9735 krş

76

7

18. Tuzla kasabalı Hasan bin Derviş Ahmed -42k

Ercuz karyeli Mustafa bin Muhammed -35k
Mesarya'lı Deveci Ahmed bin Mercan -32k
Karpas'lı Hüseyin bin Hasan -32k
Omorfa nahiyesine tabi' Peristora'lı

Hasan bin Mercan -

32k
19. Bafkasabalı

Salih bin Tahir

Anonyo karyeli Hüseyin Bin Ahmed -28k
Berustrona karyeli Kamil bin Hüseyin Efendi -30k
İkinci kol vekili Lefkoşa'Iı Hacı Hüseyin Baş -45k
Birinci Mu'avini Girid'li Sabi Bin Hasan -32k
20. Lefkoşa'Iı bin Ali 27
Akba'lı Ahmed bin Muhammed -25k
Magunda karyeli Ahmed bin Sadi -40k
Lefkoşa'Iı Hüseyin bin Hasan -32k
Mesarya'Iı Muhammed Hasan -25k
Omorfa'lı Osman bin Hasan -28k
Mesarya'lı Muhammed bin Hüseyin -35k
Lamaka karyeli Ali bin Hasan -33k

21. Bafkasabalı Molla Salih bin Hasan -36
Mumya karyeli Mercan Bin Abudllah -28k
Oşfonda'Iı Abdullah bin Ali -40k
İkinci Mu'avini Lefkoşa'Iı Kamil bin Hacı Mustafa -26k
Magunda karyeli Hüseyin bin Pehlivan
Lefkoşa'lı Hasan Bin Hüseyin -30

22. Budamya karyeli Darbaz Hasan -28k

Budamya karyeli Hüseyin bin Hasan -29k
Melatya Karyeli Baid bin Mahmud -35k
Harça karyeli Mustafa bin Selim -35k
Baf Kasabalı Hüseyin bin Muhammed -30k
Lefkoşa'lı Hüseyin bin Osman -25k

23. Lefkoşa'lı Ahmed Bin Hüseyin -35k
Mesarya'lı Molla Hüseyin bin Hasan -30k
Lefkoşa'Iı Hasan bin Zurnacı Hüseyin -21k
Yekünü:
......... Nefer

Nefer

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

235

1

1

235

Bölük Ağası

200

2

1

100

Kol Vekili

380

4

1

095

Mu'avini

3870

43

1

090

Neferatı

4685 krş 50.

25.

Nefer

Nefer .......

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

710

1

1

710

Tabur Ağası

380

1

1

380

Hesab Emini

180

1

1

380

BölükAğası Suvari

285

1

1

285

Mu'avini

720

6

1

120

Kol Vekili

660

6

1

110

Muavini

6600

60

1

110

Neferat

0660

2

1

330

Piyade Bölük Ağası

0705

3

1

235

Mu'avini

1200

12

1

100

Kol Vekili

2375

25

1

095

Muavini

22590

251

1

090

Neferat

37265krş

369

745 12krş Eytam ma'aşı karşılığı olarak yüzde iki hesabıyla
tenzil olunan
36519k 28p

25. Kıbrıs Cezire'sinde istihdam olunmakta bulunan ma'a Zabıtanı
Süvari

ve

Piyade

Asakir-i

Zabtiyenin

miktarı

balada

gösterildiği vechle üçyüz altmış dokuz nefer mah be mah
virildikde olan maaşlarıdır.

26.

Balada muharrer olduğu vech üzre yalnız otuz altı bin beşyüz
on dokuz kuruş yirmi sekiz para olduğu natik

işbu defter-i

tanzim ve takdim olbabda emir ve ferman Hazret-i Alidir ki

27. 17 Rebi'u'l-Evvel

sene 91 ve Fi 21 Nisan sene 90
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KAYITN0:42
KONU:Tereke

1.

Kıbrıs

ceziresının

mahallatından
tebe'a-yı

merkez

Fenaromli

Devlet-i

livası olan mahruse-i

mahallesi

Aliyenin

Lefkoşa

müternekkinlerinden

Rum milletinden

ve

iken bundan

akdem vefat iden Bavlaki Veled-i Yorğaki
2. Veled-i Yiyondile'nin

zahirde varis-i m'aruf ve marufesi

olmayub kaffe-i terekesi canib-i beytü'l-mala
olmakla liva-i mezkurede

aid ve raci'

bu mekule bila varis maruf ve

m' arufe vefat idenlerin
3. terekelerini

kabza memur

muhasebecisi ve beytü'l-mal

olan, halen liva-i mezkur

mal

emini İzzetlü Muhammed Sabri

Efendi tarafından mürsel Vekil-i Şeriyesi Muhasebe Kalemi
ketebesinden Nazım Efendi taleb ve m'arifetiyle
4. tahrir

ve bey'

ve defter

olunan

mütevefa-yı

merkumun

terekesidir ki ber vech-i ati zikr olunur. Hurrira Fi'l yevm-i i's
Sefer sene 94
5. Yün memlüv döşek 1/lOOkrş pamuk memluv şilte 1/70krş
müst'amel yorğan 1/23 krş. Defa yorğan 1/30 krş def a sağir
pamuk şilte 1/lOkrş 20p Çaput tecemmulat 37krş
6. Defa çaput tecemmulat 56krş 20p Üzengi Çift 1/75krş sağir
müst'amel sandık 1/30 krs defa sandık 1/23krs Küfe ma'a sise
'

'

' '

1/15krs, Varil me'a tecemmulat 23krs,
7. Bakır miskal 1/78krş Bakır leğen 1 tencere ma'a kapak 1/24krş
şamdan 7/20 krş 20p Sandık 1/31krş 20p Müst'amel sandık
1/12krş Altun Saat 1/455krş.
8. Drabeza 2/55krş Müstamel sandalye 12 drabeza /70krş Ceviz
sandık 1160k Defa sağir çekmece 1/47krş Sini 22krş Tahta
dolab 1/40krş.
9. Def a tahta dolab 1/ ma'a oturak /25krş Defa sandalye
secemmülat Skrş Müst'amel seccade 1/128krş Tahta tekne

l/12krş Bardak 5/5krş Tahta karyola

1/29 krş Def a tahta

karyola l/l 5krş.
10. Mertek tecemmülat l Skrş Antika yüksük 1/55 krş Müst'amel
mertek tecemmülatı 30krş Çamaşır teknesi l/20krş. Taş dibek
1/50krş.
11. Mahalle-i mezburede Orta Odası zukağında dokuz numro ile
cem'an yekün-ü tereke 22220 krş
12. Murakkam

lede'l-ahali

ve'l ciran m'alumu'l

mülk hudud

menzil bab 22220 krş.
13. Mine'l

İhracat:

Minha

müteveffa-yı

merkumun

defin

masarifiyle yapılanlara 421 krş
Dellaliye parası hazine-i celile-i maliye ve münadi 444krş
Harc-ı defter-i adi 540krş
Kaydiye-i

defter parası

hazine-i

merkume

ve mukayyid-i

mahkeme 35krş.
14. Müteveffa-yı merkumun doksan üç senesi bi'l-ihbar-ı virgü ve
istihrar olub mahalle-i
Hammaliye-i

mezkure muhtarı tarafına 99 krş.

eşya 50 krş varaka bahası

15 krş Yekünü'l

ihracat: 194
15.

El baki: 20725 krş
1041 krs
19689 krş Resm-i

emine

bera-yı

hazine-i

celile-i

mezkue sıhh-i mezkure.
Sıhhu'l-baki bera-yı hazine-i celile-i merkume.
16. Derun-u ihracatda muharrer virilen dellaliyenin
ikiyüz yirmi iki kuruşdan

nısf hissesi

on para ve kaydiye-i

defter-i

mezkurun kezalik nısf hissesi olan on yedi buçuk kuruş ve
resm-ı emme
17. bin otuz altı kuruş on para ki cem'an varidat hazine-i merkume
bulunan bin iki yüz yetmiş altı kuruş ve sıhh-ı merkume on
dokuz bin altı yüz seksen dokuz kuruş on para kimin hays-u'l

mecmu' yirmi bin

18. dokuz yüz altmış beş kuruş on para usulüne tatbikan idhal-i
cedvel olunarak hazine-i mezbure irsal ve teslim itmek üzre
vekil-i emin-i mumaileyh bi'l-emane tamamen ve kamilen alız
eylediği işbu mahalle şerh
19. virildi.
20. B'ade'd-defter-i

müteveffa-yi

merkum

Bavlaki

Veled-i

Yorğaki Veled-i Liyondini'nin ceddi merkum Yiyondiyo'nun
liebevey kız karındaşı Hristo'nun kızı Melisa ve bint-i Hacı
Loizi evladı ve binneseb cihetinden varisleri
21. olduğunu iddi'a iden mahalle-i mezbure mütemekkinlerinden
ve her biri tebe'a ve millet-i merkumede bakkal Hacı Kostanti
ve Şahıslan m' aruflar Hacce Kaderina ve Atena ve Hacce
Hristollu veledun-u Parşuka Namun
22. Kemisneler mahruse-i mezkure

mahkemesinde meclis-i

Şeriyede müteveffi-yi merkumun hin-i fevtinde zahirde varis-i
m'arufe ve m'arufesi olmayub kaffe-i terekesi canib-i beytü'l
mala aid ve raci' olup
23. terekesine bi'l-emane vaz'i'l-yed olarak canib-i Şer'iyyeden
dahi husumet ve redd-i belaya mezun olan muhasebeci-i muma
ileyh Muhammed Sabri Efendi tarafından mürsel museccel-i
Şer'ileri muhasebe kalemi ketebesinden Muhammed
24. Asaf

Efendi

ibnuhu

Yorğancı

Başı

Ahmed

Ağa

muvacehesinde fedevi-i merkum Busa Bavlaki veled-i Yorğaki
veled-i Yondiyo hal-i hayat ve kemal-i akıl ve sıhhatinde
bizler içun cedd-i merkum Yondiyo'nun liebeveyn
25. Karındaşı kız evlatları ve fevtimden sonra varislerimdir ve
eşlerden ğayri varisim ve terekeme müstehak ahar kemisnem
yokdur deyu mazhar-ı şuhudd-u ikrar ve işhad ve bizler dahi
muvaceheisnde
26. ve musırran ilel-i ikrara vefat itmekte sual olunup tereke-i
müteveffa-yı merkumeden emin-i muma ileyhin her mucib-i
defter munhasıran bizlere mevrus sıhhu'l-baki on dokuz bin

27. seksen dokuz kuruş on para terekesini bizlere teslim müvekkil
emin-i muma ileyh vekil-i muma ileyh Muhammed
Efendiye kıbel-i Şeriyesi subut olunması

Asaf

matlublarımızdır

dediklerinde tahriren
28. vekil-i muma ileyh Muhammed Asaf Efendi dahi cevabında
müteveffa-yı

merkumun

terekesine

ber

vech-i

muharrer

muekkel muma ileyhin bi'l-emane vaz'-ı yedine ikrar ve itiraf
idup lakin muddei-i merkum
29. Müteveffa-yı

merkum

Yondiyo'nun
varislerimdir

Bavlaki

liebeveyn

kız

hayatında

cedd-i

merkum

karındaşı

kızı

evlatları

deyu ikrar eylediği m' alumun değildir

deyu

müekkel-i mumaileyh izafeten vekil-i muma ileyhin
30. inkar etmek müddeisini

merkumun

Hacı Kostanti ve Hacı

Kaderina Alena ve Hacce Hrisiollo'dan
ikrar-ı müdde'

ilerine

mutabık

ber vech-i muharrer

beyyine

taleb olundukda

mahalle-i mezbure
31. mütemekkinlerinden

ve

her

biri

milletinden Hacı Nikola veled-i
mütemekkinlerinden

tebe' a-i

devletin

Rum

Kozma ve Basma Mahallesi

Y orğaki veled-i Fil yo nam-ı kimseler

Iiedi'ş-şehade Meclis-i Şeriyede
32. haziran olup eser-i ala eş-şehadet fi'l-hakika

müteveffa-yı

merkum Bavlaki Veled-i Yorğaki Veled-i Yondiyo hal-ı hayat
ve kemal-ı akıl ve sıhhatinde işbu müdde'i-yi merkumun Hacı
Kostanti ve Hacı
33. Kaderina ve Atena ve Hacı Hristollo veledun-u Braşako için
ceddi merkum Yondiyo'nun

Alyasi kız karındaşı Hristonun

Kızı Milya bint Hacı Luizi'nin

evladları varislerimdir

deyu

bizlerin
34. Huzurumuzda ikrar ve bizlerin işhad ve merkumdan her birisi
dahi muvacehesinde b' ade tasdik ve musırran ala ikrarihi vefat
eyledi.Bizler bu hususa bu vech üzere şahidleriz ve şehadet
dahi ederiz

35. deyu her biri muttefiku'l-lafz
Şer'iye

itdiklerinin

sahiden

ve'I-rn'ana
merkum

eda-i

usul-u

şehadet-i

mevzusuna

tatbikan ba varaka-i mesture evvelen sirran ve ba'de alenen
lede't-tezkiye her biri makbulu'ş-şehade
36. İtdukleri
mümza

mesture

mezkure

ve mühürleriyle

zeylinde

memhur

isimleri

mezkur

imzalarıyla

Paşa

Mahalle

muhtarı Petri Veled-i Andirya ve müeveffası azalarına Niyako
Fakoharid ve Hiristafi
37. Lokaidi ve mezkur Fenaromi muhtarı Hacı Nefomari Manastır
azalarından Neccar Hacı Tefodolu Veled İstavriğo ve Bezirgan
Dimitri Veled-i Yirido ve Mihaili Veled-i Leftiridi
38. namun tezkiyenin
olmağın

iş'ar ve ihbarıyla

mucibiyle

b'ade'l-hüküm

mudde'iyyun-u

müddeiyyun-u

zahir ve mütehakkak
merkumun

varislerine

merkumun vekil-i mumaileyh

Muhammed AsafEfendi muharrir-i
39. tereke-i

müteveffa-yı

merkumdan

sihhu'l-baki

meblağ-ı

mezbur on dokuz bin altı yüz seksen dokuz kuruş on para
muvekkil-i Emin muma ileyhe izafetle vekil-i muma ileyhe
Muhammed Asaf Efendi tenbih
40. olmaklığı meblağ-ı mezburun vekil-i muma ileyh Muhammed
Asaf Efendi

yedinden

her birimiz

bi'l-varis

tammen

ve

kamilen alız ve kabz idup müvekkil-i Emin-i muma ileyh yed
ve zimmetinde bir akçe
41. kalmamak deyu her birimiz ikrar ve itirafları işbu mahalle şerh
virildi 27 sefer sene 94
42. yalnız beş yüz otuz kuruş Feneromni

Mahallesinde

fevt

Pavlokinin terekesine.
43. yalnız iki yüz kırk altı kuruş beş para Bakkal Hacı Kostanti ve
Hacı Filirineve Atena ...
44. yalnız yedi yüz yirmi dokuz kuruş yirmi beş para ğaibe-i
merkume ...

45. Kasaba-i mezburede İslam çarşusunda vaki' beyne'l-verese

ifa

olunan rrı'alumu'l- hudud birbiri içinde iki bab dükkan 2000
krş,
Mahalle-i mezburede vaki' kezalik beyne'l-verese
m' alumu'l-hudud

ve'l-müştemilat

ifa olunan

bir bab mülk

menzil 2000krş.
Leyrnesun karyesinde

mağrus kezalik beyne'l-verese

ibka

olunan on sekiz sak zeytun eşcarının onüç sehrnde bir sehrn
hisse-i şayiası 300krş.
46. Cem' an yekünü: 5957krş
47. Harc-ı kısam 143krş 2p kaydiye 8krş 2 varaka baha 3krş
Eşya nakliyesi 5 krş dellaliye 17 krş Techiz-i tekfin 91krş
Dört senelik virgü olan borç 125 krş
Mezkur dükkanların bera-i masarifi 56 krş.

48. Yekün-ü ihracat:449 krş
49. Sıhhu'l-baki:

50. Hiss-i eh liebeveyn Raşid Efendi: 201 13p min'el-mankul
716 26p ve mine'l-ikar
917krş39p
Hisse-i leha şakir Efendi: 201krş 13p keza
716krş 26p keza
917krş

39p

Hisse-i leha Hacı Mahmud Efendi: 201krş 13p keza
716krş 26p keza
917krş 39p
Hisse-i eh leha ğaib Hasan Efendi

201krş 13p keza
716krs .ıfu'Lkeza
917krş 39p

51. Hisse-i eh liurnm Hacı Hüseyin ağa 201krş 13 menkulden
716krs 26p keza
917krş 39p
Beyt-ül mal: 05krş resm-i emine
08krş 20p nısf dellaliye

fuş

l.Qp_nısfkaydiye
17krş 30p

52. Derun-u defter-i kısamda zikir ve beyan olunduğu üzre ezğayri
ihracat eşya-yı mübeyyene esmanıyla resm-i muhasıla-i
mezkureden verese-i muhasıla-i
mezkureden verese-i hazirun muma ileyhim Raşid Efendi

53. ve Şükrü ve Hacı Mahmud ve Rifat Efendiler ve Hacı Hüseyin
Ağa hisse-i irsiyelerini tamamen ve kamilen alız ve kabz
eyledikleri misullü derun-u ihracatta muharrer defter beha nısfı
olan dört kuruş
54. On para ve dellaliye nısfı olan sekiz kuruş yirmi para ve ğaib-i
muma ileyhin hisse-i irsiyesi resm-i muma eminesi olan beş
kuruş ki: Cem'an on yedi kuruş
55. Otuz para hazine-i celile-i maliyeye varidatı olmak üzre müdir
mumaileyh Raşid Efendiye tamamen teslim olunduğu ve ğaib
i mumaileyh Hüseyin Efendinin ezğayri resm-i emine
56. hissesi olan yüz doksan altı kuruş onüç parayı dahi ğaib muma
ileyhin zuhuruna değin bi'l-emane

liecli'l-hıfz

usulüne

tevfikan idhal-i cedvel ve canib-i
57. mezkureye irsal ve teslim itmek üzre müdir mumaileyh Raşid
Efendi bi't-tamam ve ve'l-kemal alız ve kabz eylediği işbu
mahalle şerh kılındı.

KAYITN0:43
KONU:Şehadet
1. Maruz da'ileridir ki:
2. Adana vilayet-i celilesi dahilinde vaki' İçel sancağına tabi'
Ermenak

kasabası

mülhagatından

ahalisinden

Leymesun

olup

Kıbrıs

kaymakamlığında

cezıresı

asker-i zabtiye

süvarisi
neferatından iken bundan akdem
e

3. vefat iden Ahmed Dilaver Ağa bin Abdullah'ın sulbü oğlu
olduğu iddia iden Hacı sahib-i arz-ı hal Muhammed Nuri
nam-ı kemisne cezire-i mezkurenin merkez livası olan
mahruse-i Lefkoşa'da hükümet
4. konağında vaki' meclis-i temyiz hukuka mahsus olan odada
ma'kkud Meclis-i Şer'irnizde müteveffa-yı mezburun zahirde
varis-i m'aruf ve m'arufesi olmamak zarnıyla terekesi esmanı
olub kaza-i mezkurda
5. cezire-i mezbure merkez liva sandığına vurud iden sağ akçe
olarak dörtyüz elli üç kuruş mevguf-u sandık olduğu muhasebe
derkenanndan müteban ve ol vechle bi'l-emane
6. Vaz-ı yedi mütehakkık-ı Şeriden husustan mucib-i mezun
olan halen cezire-i mezbure muhasebecisi İzzetlü ve vekil-i
museccil-i muhasebe-i mezbure ketebesinden Nazım Efendi
ibnu'l-Hac Hüseyin
7. muvacehesinde üzerine da'va

ve takrir-i kelam idub ben

müteveffa-yı merkum Ahmed Dilaver Ağa bin Abdullah bin

Abdurrahman'ın sulbü oğlu olub veraseti benimle zikir olunan
Ermenak kasabasında
8. sakinler olan zevce-i mezküresi validesi Habibe bint Hüseyin
ile diğer sulbü oğlu Mustafa ve Habibe kızlan Fatma ve
Havva'ya münhasıre ve benimle mezburundan ğayri varisi ve
terekesine müstehak
9. ahar kemisnesi olmadığından sual olunub mütefeffa-yı mezbur
terekesi esmanı olarak mevguf-u sandık bulunan ve müvekkil-i

muma ileyhin bi'l-emane vaz'i'l-yed olduğu meblağ-ı merkum
dört yüz elli
1 O. üç kuruşdan benim hisse-i irssiyem olan yüz otuz iki kuruş iki
para bi'l-vekale halen taleb iderim deyu ba'de'd-d'ava ve sual
ve kefil-i mumaileyh Nazım Efendi
11. ve vekil muhasebesici

muma ileyh izafetiyle muteveffa-yı

merkumun terekesi esmanı olarak meblağ-ı mezburun dört yüz
elli üç kuruş vaz'-ı yedin bi'l-vekale ikrar idup lakin
12. Mudde'i-yi

merkumun

varisi

mudde'asını

inkar

itmekle

müddei-yi merkumun Muhammed Nuri'yi ber vech-i muharrer
veraset

müdde'asına

mütabık

beyy'ine

taleb

olundukda

usulüne tatbikan mahallinden
13. ba varaka-i mesture sirran ve alanen beherbiri lede't-tezkiye
'adl ve makbulu'ş-şehade

ittikleri mesture-i mezkur beyninde

isimleri imzalarıyla mümza ve mühürleriyle memhur
14. asakir-i merkume Tabur Ağası Muhammed Emin Efendi ve
Yüzbaşı Hacı Mercan Ağa bin Abdullah ve Molla Zenci Hasan
nam-ı metrukelerin iş'arı ve ihbarlarıyla zahir ve mutehakkik
olananifu'z-zikr
15. Ermenak kasabası ahalisinden olup cezire-i mezburda asakir-i
zabtiye neferatından İmam Hüseyin Efendi bin Süleyman ve
yine asakir-i merkume

neferatından

Lüleci Hasan bin Ali

Nam-ı kemisnelerin
16. ber vech-i tafsil şehadetleriyle bi'l-muvacehe
isbat itmek mucibince

verasetine

ber nehc-i şer'i

b'ade'l-hüküm

meblağ-ı

tereke-i merkumede müdde'i-i merkum Muhammed Nuri'nin
hisse-i irsiyesi mezküresi
17. olan

yüz

otuz

iki kuruş

iki parayı

müdde'i-i

merkum

Muhammed Nuri'ye ba sened-i makbuz teslim ve i'tası iktiza
eylediği tescil ve huzur-u alilerine i 'lam olunur.
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KAYITN0:44
KONU:Tereke

1. Ba'is defter-i kassam oldur ki:
2. Fi'l-asıl

Aydın vilayet-i celilesinde Kıbrıs ceziresi dahilide

Tuzla kazasıda nefs-i İskele kasabasında liecli'l-ticare

sakin

iken bunda akdem fevt olan
3. Mustafa

bin

olmadığından

Abdullah'ın
muteveffa-yı

varis-i

m'aruf

ve

m'arufesi

merkumun terekesi beytü'l-mala

raci' ve aid bu misullu tereke-i kasabada memur olan kaza-i
mezkurun
4. halen mal müdürü Ruf atlu Mustafa Efendi Nureddin hazır
olduğu halde bu rrı'arifet-i Şer-i Şerif mumaileyh
tahrir ve sevk-i sultanide bi'l-müzayede

m'arifetiyle

b'ade'l-bey'

esmanı

hasılatından
5. b'ade'l-ihraci'l-masarif

sıhhu'l-baki

beytü'l-mal

sandığına

teslim olunan tereke-i müteveffa-yı mezbur defteridir ki ber
vech-i ati zikr-u beyan olunur.Tahriran Fi'l-yevmi'l-hamis

min

şehr-i Zil-K'ade'ş-Şerif

6. lisene selase ve tis'in ve mieteyn ve elf (1293)
7. müteveffa-yı merkumun bakır akçe olarak akden mevcudu
160krş 20p bakır fiatı müst'amel 1/7krş lüp seccade 1/20krş
çanak çömlek hırdavat 31 krş 31p bel saatı 40krş 1 Op kahve
değirmeni 31 krş 1 Op
8. Yekün-ü metrukesi :291krş
9. mine'l-ihracat:Techiz

ve

tekfin

118krş

müteveffa-yı

merkumun mal sahibi zat kefilliği halinde Şeyh Bakid Arab
ibin Abdullah nam-ı kemisneye Muhammed Efendi ibin
Mustafa bin Ali şehadetleriyle b'ade'd-tehlif ücret-i duyun-u
müsbet 40krş resm-i adi 3krş varaka baha kaydiye dellaliye
2krş 2p
10. Yekünü'l-ihracat:164krş 3p

11. Sıhhu'l-baki :127krş 37p
12. Balada murakkam

sıhhu'l-baki

tamlas akçe olan yüz yırmı

yedi kuruş otuz yedi para ki mal sandığına havale ve teslim
lazım gelen ilim ve haberinin

emir ve i 'tası buyurulması

babında müteveffa-yı mezburun
13. işbu bir kıt'a defter-i kısamıyla meblağ-ı mezkur yüz yirmi
yedi kuruş otuz yedi para

tamlas

akçe me'an

canib-i

kaymakamlıklarına takdim kılındığına arz ve beyanıyla şerh
14. ve temyiz olunduğu ol babda irade efendimindir.
15. Yekünü:127 kuruş

37p meblağ-ı mezburun ıskontosu olup

tenzil olunan
33 kuruş

07para

94 krş

30 p

16. 3krş 15p de'un-u kısamda murakkam üç kuruş on üç para
tamlas akçe teslim-i sadık olundu sene 93
17. ber vech-i terkim-i bala yalnız üç kuruş on beş para teslim-i
sadık olunmuştur.Geçer akçe olarak.
18. Numro 86 20 Teşrin sene 92

KAYITN0:45
KONU :Tereke

1. Kıbrıs ceziresinde vaki' Leymesun kasabası mahallatından
Cami' -i Cedid mahallesinde

sakin iken bundan akdem

vefat iden Pembe Hanım ibnete Elhac Muhammed Efendi
İbni Ali'nin varisi liebeveyn kebir er kanndaşlanrıdan
2. Hacı fi'l-beled Raşid ve Şükrü ve Hacı Mahmud ve Rifat
Efendilerle

ğaib ani'l-beled

liümm

er karındaşı

Elhac

Hüseyin Ağa ibu'l-İbrahim
3. Ağaya

munhasire

mütehakkak

olduğu

oldukdan

inde'ş-Şer'i'l-Enver

sonra bu mekule

ahir ve

varis-i

ğaibin

olduğu halde vefat idenlerin terekesi rrı'arifet-i Şer'le tahrir
ve terkim ve bey' verase-i
4. ğaibenin hissesi beytü'l-mal

memuru m'arifetiyle

alız ve

kabz-ı verase-i ğaibenin zuhuruna deği hisse-i ırsiyeleri
hazine-i celile-i maliyede hıfz olunmak ba irade-i seniye
nizamı iktizası
5. olmağın ğaib mama ileyh müma Hasan Efendinin hisse-i
ırsiyesini ber minval-i muharrir alız ve kabza memur olup
ve kıbel-i Şer-i Şerifden üzerine vasi-i merkum nasb ve
tay'in kılınan mallar mezkur
6. Leymesun kazası mal müdürü Ehi Musa Reşid Efendi
m'arifet ve m'arifet-i
beyne'l-verese

Şer'Ie tahrir ve takdim ve bey' ve

bi'l-fariza-i Şe'iyye tevzi' ve teslim olunan

tereke-i müteveffiye-i muma ileyhadır ki ber vech-i ati
7. zikr olunur.Hurrira

fi'l-yevmi't-tasi'

ve'l-işrin min şehr-i

şerif .Lisene selase ve tis'in ve mieteyn ve elf (1293)
8. leğen ibrik 1/40krş lüp müst'amel

tencere 2/42krş 20p

cedid tencer ma' a kapak 2/14krş

cedid kapak tencere

1/34krş defa tencere ma'a kapak 1/40krş

9. kapaklı sahan 1/20krş kuşhane

1/20 kil kutusu ve tası

bahası 1/10 hamam leğeni 1/55 mirat 1/33krş 20p köhne
tencere 1/15krş 20p çorba tası 1/5krş tava ve sini bahası
31krş lüp
1 O. saten entari 1/31 krş kazğan ve kırtasiye bahası 90krş adi
tas 1/5krş kapaklı

sahan

10/150krş

şilte ma' a yastık

2/61krş lüp peştimal 1/5krş mecidiye entari 2/50krş
11. basma entari ve gömlek 2/32k tecammülat bahası 18krş
şalvar 1/1 Ok sandık 1/31 k Arazi içun sened tahsil olunan
45krş 20p bahçe hissesi bedelinden tahsil kılınan 765krş
12. Yekünü:1666krş

-2.k
1657 krş akçe farkı

'-,

KAYITN0:46
KONU:Veraset iddiası

1. Maruz daileridir ki:
2. Fi'l-asıl

Manastır

Sancağı

mülhagatından

Kolonya

Kaymakamlığına tabi' Zergana karyesi ahalisinden olup hasbe'l
memure

cezıre-ı

Kıbns'da

vaki'

Baf

.kasabasında

aşar

memurunda
3. Müstahdem iken bundan bir buçuk senesi mukaddem ecel
mevcuduyla vefat iden Bağab Ağa ibni Halil bin Abdullah'ın
liebeveyn er karındaşı oğlu ve müfred neseb cihetinde sağiran
varisi olduğu
4. ba arzuhal iddia iden karye-i mezbur ahalisinden sandık Ağa ibni
Hayreddin nam-ı kemisne cezire-i mezburenin merkez livası
olan mahruse-i Lefkoşa'nın

hükümet konağında Meclis-i

Temyiz-i Hukuka mahsusu olan
5. odada ma'kud-u Meclis-i Şer'imizde müteveffa-yı merkumun
zahirde m'aruf ve m-m'arufesi olmamak za'mıyla ba defter-i
kısam sekiz yüz elli dört kuruş terekesine bi'l-emane vaz'-ı
6. yed mütehakkak olan ve canib-i Şer'iyesine husumet ve redd-i
cevaibe mezun olan halen cezire-i mezbure mal muhasebecisi
rütbe-i saniye ashabından İzzetlu Muhammed Hayri
7. Efendi tarafından vekil-i müseccel olan muhasebe kalemi
ketebesinden Asaf Efendi ibni Yorğancı Paşa Ahmed Ağa
muvacehesinde üzerine da'va ve takrir-i kelam
8. idup müteveffa-yı mezbur Rağıb Ağa ibn-i Halil bin Abdullah ve
hali hayatda müvekkelimin akıl ve sıhhatında benim içun
liebeveyn erkarındaşı oğlu ve fevtimden sonra
9. hasiran varisimdir ve andan ğayri varisim ve terekeme müstehak
ahar kemisnem yokdur deyu mahzar-ı suhudda ikrar ve işhad
ben dahi muvacehesinde ba'de't-tasdik

10. ve musırran 'ala ikrarihi vefat itdiğimde sual olunup tereke-i
müteveffa-yı 'mezburumdan
yediyle

bana

teslim

müvekkel-i

kıbel-i

muma ileyhin keff-i

Şerden

tebyiin

olunmak

matlubumdur
11. didikde
Efendi

ğabbı's-sual

vekil-i

dahi cevabının

muma

ileyh Muhammed

ma'arr-u'z-zikr

tereke-i

Asaf

müteveffa-yı

mezbure müvekkel-i muma ileyhin ba defter-i kısam meblağ-ı
mezbura vaz'-ı
12. yed ikrar lakin güzeran iden bin iki yüz doksan üç senesi 13
şaban sene 93 tarihiyle işbu keyfiyetin burada Meclis-i Temyiz
kararıyla keyfıyet-i canib-i
13. mutasamfiden

ba tahrirat olunan istilam üzerine 25 Şaban sene

93 ve 11 Eylül sene 92 tarihlu Bir numrolu mezkur Kolonya
kaymakamlığı
14. da'vi Meclisi canibinden mevrud mazbata ile melfuf bir kıta
şehadet name meallerine nazaran müteveffa-yı merkumun varis-i
mezkur Zerkan karyesi sakinlerinden
15. Zevci-i menkuha-i metrukesi Küslihan ile sulbiye kızı Küslü ve
liebevy

er karındaşı

oğlu Sadık Ağaya

munhasıre

olduğu

anlaşılmak olmakla
16. mezkur mazbatada beyan olunan Sadık Ağa işbu müddei-yi
mezbur

Sadık Ağa olup olmadığı

ve müteveffa-yı

merkum

Rağıb Ağa dahi hayatında merkum
17. Sadık Ağa içun karındaşımın
inkarına mukarin mude'i

oğlu varisimdir deyu bi'l-vekale

merkum

Sadık Ağadan ber vech-i

muharrer ikrar-ı müdde'isine
18. Mütabık

beyyine

mahallatından

taleb

Cami-i

olundukda

mahruse-i

Cedid mahallesinde

mezkure

ahalisinden

arz-u

halcı Kamil Efendi ibni Ahmet ve Arp Ahmet Paşa Mahallesi
ahalisinden Mustafa

19. Sabri Efendi ibni'l-hac Halil Efendi nam-ı kemisneler liecli'ş
şehade Meclis-i Şer'a hazıran olup eseru'l-istişhad

fi'l-hakika

müteveffa-yı merkum Rağib Ağa ibni Halil bin Abdullah

.
20. Hal-i hayat ve kemal-i 'akıl ve sıhhatinde işbu müdde'i merkum
Sadık Ağa bin Hayreddin içun liebeveyn er karındaşı oğlu ve
varisimdir deyu bizim huzurumuzda
21. İkrar ve bizi işhad-ı merkum Sadık Ağa dahi muvacehesinde
ba'de't-tasdik ve musirran ala ikrarihi vefat eyledi bizler bu
hususa bu vech üzere şahidleriz ve şehadet
22. dahi ideriz deyu her biri eda-i şehadet-i Şer'iye önlerinde
sahidan-ı
merkum usülü vechle sirran ve alenen
her biri adl ve
,
.

makbulu'ş-şehade itdukleri mahruse-i mezkure
23. mahruse-i mezkur ahalisinden bakkal Muhammed Salih Ağa ve
Duhancı Hacı Süleyman Ağa ve Muhammed Ağa nam
ihbarlarıyla zahir ve mütehakkık olmağın mucibiyle veraset
ba'de'l-hüküm

24. Ber mucib-i defter-i kısam müvekkel-i muma ileyhin bi'l-emane
vaz'-ı yed eylediği anifu'z-zikr sekiz yüz elli dört kuruş bi't
tarikati'ş-Şer'iye semen-i hissiyesi zevce-i ğaibe-i mezbure
25. Küslühan ve nısf hissesi dahi kızı ğaibe-i mezbure Küslüye a'id
olup hakisi olan üç yüz yirmi kuruş on paranın müdde'-i
merkum Sadık Ağaya ba sened-i makmuza
26. ha ve teslimi iktiza eylediği tescil ve bi'l-iltimas huzur-u
alilerine i'Iam olunur.21 Cemadiye'l-Ahir sene 94

KAYITN0:47
KONU: Veraset iddiası

1. Ma'ruz da'ileridir ki:
2. Kıbrıs

ceziresinin

merkez

mahallatından Tahte'l-Kal'a

livası

olan

mahruse-i

Lefkoşa

mahallesi ahalisinden ve Yorğancı

esnafından iken bundan akdem vefat iden Molla Hasan bin Sarı
Mustafa
3. bin Abdullah'ın liebeveyn er karındaşı olduğu ba arzuhal istid'a
iden

Muhammed

Ali

nam-ı

kemisne

mahruse-i

mezkure

hükümet konağında vaki' Meclis-i Temyiz-i Hukuka mahsus
olan odada ma'kud meclis-i
4. Şer'imizde müteveffa-yı mezburun terekesi esmanı olarak dört
yüz yirmi üç kuruş on dört para doksan iki senesi Ağustos
cedveline idhalen maliye-i hazine-i celilesine gönderildiği
5. Muhasebe derkenarında gösterilmiş ve olvechle meblağ-ı hisse-i
mezkureye bi'l-emane hükmen vaz'-ı yedi mütehakkık ve canib
i Şer'den hukuk ve redd-i cevaba mezun olan halen cezire-i
mezbure muhasebecisi
6. İzzetlu Muhammed

Hayri Efendi

tarafından

müseccel muhasebe-i mezbur ketebesinden

mürsel

vekil-i

Nazım Efendi ibni

Hüseyin Ağa muvacehesinde ben müteveffası mezbur Yorğancı
Molla Hasan bin Sarı Mustafa bin Abdullah'ın liebeveyn
7. er karındaşı olup terekesinin hiin-i tahririnde Rodas ceziresinde
bulunduğum cihetle ğaib hisse-i ırsiyem olan meblağ-ı mezkur
dört yüz yirmi üç kuruş on dört para liecli'l-hıfz
8. Kıbrıs merkez liva mal sandığına vaz'

olunduğu derkenar-ı

mezkure gösterildiğinden hisse-i irsiyem olan meblağ-ı merkum
bana tesellüm müekkel-i muhasebeci mumaileyh izafetle vekil-i
merkum Nazım Efendi kıbel-i
9. Şer'iden tenbih olunmak bi'l-verase

matlubdur

deyu ba'de'd

da'va ve's-sual vekil-i merkum Nazım Efendi dahi cevabında

müteveffa-yı

merkumun

terekesi esmanı olarak ber mucib-i

derkanar-ı meblağ-ı mezkur
10. dört yüz yirmi üç kuruş on dört paraya müekkel-i muhasebeci-i
muma ileyhin bi'l-emane vaz-ı yedi bi'l-vekale ikrar idup lakin
müde'i-yi

merkumun

veraset

müddeasının

inkar

itmekle

müdde'i-yi merkum
11. Muhammed

Ali'den ber vech-i muharrer veraset müdde'isine

mutabık yine taleb olundukda usul-i vechle sirran ve alenen
lede't-tezekkür

her biri adil ve makbulü'ş-şehaded

itdikleri

Cami-i Cedid mahallesi imamı
12. Vehbi

Efendi

ve muhtarı

Molla

Süleyman

ve Sabri Paşa

Mahallesi imamı Sami Efendi ve Yorğancı Başı Ahmed Ağa
nam müzekkilerin

ihbarla zahir ve mütehakkak

olan mezkur

Cami-i Cedid mahallesi ahalisinden
13. ve Yorğancı esnafından Usta Mustafa bin Hacı Ali Seydi Paşa
Mahallesi ahalisinden kezalik esnaf-ı merkumdan
Salih bin Rüstem nam-ı kemisnelerin

Muhammed

ber vech-i tafsil bi'l

muvacehe
14. Şehadetleriyle berhüccet-i Şer'i isbat itmeğin mucibince verasete
ba'de'l-hüküm

ber vech-i derkenar hisse-i irsiyesi olan anifu'z

zikr meblağ-ı mezkur dört yüz yirmi üç kuruş on dört parayı
muma-yı merkum
15. Muhammed Ali'ye ba sened-i makbuz ve o teslimini ve maliye

nezaret-i celiliyesine dahi malumati'tası iktiza eylediği huzur-u
alilerine i 'lam olunur 15 Temmuz sene 93

DİZİN

ADA:

Girit. .. 71
İstanköy ... 139
Kıbrıs ... 16,21,31,38,40,45,51 ,55,59,64,71 ,74,77 ,81,84,87,91 ,96,99, 1 O
1,103,107 ,114,119, 120,123,128,131,135,139,143,147,150,177,182,

19

0,193,196,199,203
Rodos ... 71,139,203

VİLAYET:

Adana .. .40, 190
Aydın ... 81,103,193
Cezayir-i Bahr-ı Sefıd ... 16
Hüdavendigar. .. 150
İskenderiye ... 59
İstanbul ... 51 ,5 5
İzmir. .. 81,87
Kahire ... 35,36
Trablusgarp ... 16
Yafa ... 123,128

KAZA:

Baf. .. 16,31,49,51,53,55,96,97,119,120,
Girne ... 16,49,64,71,74,84,119,126,128,129,131,139
Lefkoşa ... 16,21 ,30,34,40,45,64,74, 77,81 ,84,91,107, 109,119,135,139,
143,150,182,190,203

Değirmenlik

Kazası. .. 27,59,84,135

Tuzla ... 51,56,193
Koloyna

96

Karadağ

1O1

Lamaka

128

Yuyak

150

NAHİYE:

Bal yo Hirsofi ... 31
Kukla ... 16

l(ARYE(KÖY)~

Abohur
Çatoz

135,136
135

Değirmenlik ... 84
Dizdar. .. 27
F otsondi

84

İstavrinko

16

Kömürcü

139

Poli ... 31
· Tamlusi ... 49
Vuni ... 59
Vasilya
Zirğaş

74,81
96

Leymesun ... 187
Zergana ... 199,200

KASABA ADLARI

Baf. .. 199
Ermenak ... 190,191
Gime ... 64,71,119, 120,121,123,124,131
Nefs-i İskele... 193
Leymesun... 196
Silifke.. .40

SAHIS ADLARI:
Muhammed Atıf Efendi ibn-i Vehbi Efendi ibn-i Abdullah ... 51,55
Binnaz Hanım ibnete Abdullah
Ayşe Hanım ibnete Abdullah

51,54
51 ,54,55

Muhammed Kemal Efendi ... 51,54
İbrahim Ethem Efendi... 52,56
Cafer Efendi
Muhammed

52,56
53

Muhammed Ataullah ... 54
Hacı yorki Veled-i Baba Hristoğlu Veled-i Adam ... 5962
Maryo Binti Luizi... 59,61
Basolya ibnete Sava... 59
Toğlu... 59,62
Brokomi

59,62

Yasomiye
Zeki Efendi

59,62
59

Hüseyin Ağa ibn-i Muhammed ... 59
Lazari... 60
Muhammed Rüşti ... 63
Ahmet Efendi ibn-i Mustafa ibn-i Abdurrahman

64

Akile Hanım bint Muhammed bin Abdurrahim

64,65

İbrahim Beyefendi... 64
Ahmet Efendi ibin İbrahim... 64,65

Abdurrahman Çavuş ibni Kasım ibn-i Abdullah ... 65
Hasan Ağa ibn Kasım ibn Abdullah ... 65
Elhac Hasan ... 65
Gülsabah ... 67
Ziba

68,74

Fatıma

68

Zeliha

68

Cezzar. .. 68
Emin Efendi

69

Raşit Efendi

69

Ayşe Hanım ibnete ibn-i Abdullah ... 71
Halil Ağa ibn-i Ahmet. .. 71
Hasan

71,7475

İbrahim

71

Ahmet

71,74

Azizi

71

Muhammed Ali ... 71
Hakkı Efendi ... 71
Mustafa ... 71,72,74
Hüseyin Ağa ... 71,72
Emine Hanım ibnete topal Ali bin Abdullah ... 74,81
Meryem 74
Habibe Hanım
Mustafa Ağa
Ahmet Efendi

74
74
75

Babaciyali veled-i Adam ... 77
Ahmet Aziz Bey ... 77
Yusuf Ziya Efendi ibnu'l-Hac Halil Ağa ... 77
Hacı İzergi veled-i Hirsoğlu veled-i Ağamla ... 81
Yani ... 81
İbrahim Ethem Efendi ibnu'l-Hac Abdulgani ... 81 ,82
Musa Nami Efendi ibni Ethem Efendi ... 81,107

Marya bint-i Nikola ... 81
Hacı Yorgi ... 82,83
Hristoğlu Hacı Mihaili ... 82
Y orgi veled-i Hacı Yanni veled-i Adam ... 84
Noronro binti Lefteri ... 84
Hristollo

84

Hacı Loka

84

Mihaili .. 84
Kostanti ... 84
Hacı Eleni ... 84
Hristo ... 84
Aridi .. 84
Sava ... 84,85
Muhammed Rüşti Efendi ... 85
Yorgi veled-i Komi Veled-i Adam ... 87
Ahmet Sabri Efendi ... 87
Ahmet Ağa bin Molla .. 87
Enizli Deli Benako ... 88
Nolsi ... 88
İştimadi ... 88
Hanife bint-i Hacı Mustafa ... 91,92,93
Yutbe ... 91
Süveyda ... 91 ,93 ,94
Penbe Hatun ... 91,92,93,94
Ahmet Hamdi Efendi ... 91,107,114
Ahmet Tevfik Efendi ibni'l-Hac İbrahim ... 91,92
Cengiz Zade Hacı Ali Efendi ... 91
Erğap Ağa bin Celil ... 96
Emin Efendi ... 96
Yakomi veled-i Kloydi veled-i Adam ... 99
Elhac Abdullah Hulusi Efendi ... 99,101
Muhammed Naim Efendi ibnu'l-Hac Hüseyin ... 99

Himmeti Efendi ... 99, 1 O 1
Nikola veled-i Corci ... 1 O 1

Efe oğlu Muhammed bin Muhammed... 103
Şerife bint Mustafa Efendi bin Yusuf. .. 107
Hacı Mustafa bin Hüseyin ... 107,108,109
Hacce Şemsi Hatun ibnetehu Hacı Sarni... 107,109
Muhammed Ağa... 109
Akıle... 114,116
Şerife..114,116
Muhammed Ali Ağa... 114,116
Haşim Ağa... 1 14
Hüseyin ibn-i İbrahim... 114
Mustafa Efendi ibn-i Muhammed Efendi... 115
Yusuf bin Ali

115

Mesut Efendi

116

Muhammed Fehmi Efendi. .116
Hacı Ali ibn İsmail... 114,115
Hacı Salih bin Elhac Hasan ... 119,120,121
Fatıma bint Salih Sebhul
Cemale Hatun... 119,120,121
,
Muhammed... 120
Ahmet Hamdi Efendi bin Hüseyin Efendi... 120
Ahmet Nafiz Efendi... 120
Bayraktaroğlu Osman bin Hasan... 120
Hüseyin Ağa bin Hacı Halil. .. 121
Muhammed Ağa bin Elhac İbrahim... 121
İbrahim Ağa bin Ahmet
Hasan Feyzi bin Mustafa

121
121

Muhammed Efendi bin Ahmet. .. 121
Osman Ağa bin Hasan... 121
Hacı Muhammed bin Hasan ... 121
Elhac Salih ibn Elhac Hasan ... 123,124,126
Muhammed Efendi bin Ahmet Çavuş... 123

Yorğaki .. :126
Gorili .. :126
Hasan Edip ... 126
Mustafa Mevat. .. 126
Ahmet Muhammed ... 126
Muhammed Sofi ... 126
Raif. .. 126
Hacı Salih ... 128
Fatıma ... 128,135,136
Muhammed Şevki ... 128
Şemsi Kadın ... 128
Hacı Ahmet Efendi ... 129
Ahmet Hamdi Efendi ... 131
Muhammed Rüşti ... 131
Hasan ... 133
Meryem bint Hanını ... 135,136,137
Muhammed Hayri Efendi ... 135,143,147
Behlül Efertdi ibn Ahmet. .. 135,137
Ali Onbaşı ibn Gül Ahmet bin Abdullah ... 135,136
Abdullah ... 135,136
Emine bint Abdulkerim ... 13 5,136
Haydar oğlu Hasan bin Hüseyin ... 136
Hacı Süleyman Ağa ... 13 6
Halil Ağa ... 13 7
Elhac Halil Ağa ibn-i Nurullah bin Abdullah ... 139
Aişe Hanım ibnete Muhammed ... 139
Muhammed ... 139
Rahime Hanım ibnete Cündiye ... 139
Nurullah

139,140

Meryem

139

Rüşti Efendi ... 141
Eslimo Simyon veled-i Nikola ... 143,144

Muhammed Sami Efendi ... 143
Hacce Emine Hatun ... 145
Hacı Ahmet. .. 145
Hristav veled-i Yunan ... 147
Habibe bint Abdullah ... 150,151
Abdullah ... 150,151
Hayri ... 150
Bavlaki veled-i Yorğaki veled-i Yiyondiye ... 182,184
Muhammed Sabri Efendi .... 182,184
Nazım Efendi ... 182
Yiyondiyo ... 184,185
Hristo

184

Melisa

184

Hacı Luizi ... 184,185
Hacce Kaderina ... 184,185
Atena
Parşuka

184,185,186
184

Muhammed Asaf Efendi ibnuhu Yorgancı başı Ahmet Ağa ... 184
Busa Bavlaki Veled-i Yorğaki veled-i Yondiyo ... 184,185
Muhammed Asaf Efendi ... 185,186
Hacı Kostanti ... 185
Hacı Nikola veled-i Kozma ... 185
Yorğaki Veled-i Filyo ... 185
Niyako Fakoharid ... 186
Hristafı Lokaidi ... 186
Mihaili veled-i Leftiridi ... 186
Hacı Filirine ... 186
Rasit Efendi ... 187,188
'

Şakir Efendi ... 187
Hacı Mahmut Efendi ... 187
Hasan Efendi ... 187
Hacı Hüseyin Ağa ... 188

Şükrü ... 188
Rıfat Efendi ... 188
Ahmet Dilaver Ağa bin Abdullah ... 190
Hacı. .. 190
Muhammed Nuri ... 190,191
Nazım Efendi ibnu'l-Hac Hüseyin ... 190,191
Habibe hint Hüseyin .... 190
Mustafa

190

Habibe

190

Fatıma

190

Havva

190

Muhammed Emin Efendi ... 191
Mustafa bin Abdullah ... 193
Mustafa Efendi Nurettin ... 193
Şeyh Bakit Arap ibn Abdullah ... 193
Muhammed Efendi ibn Mustafa bin Ali ... 193
Penbe Hanım ibnete Elhac Muhammed Efendi ibn-i Ali ... 196
Raşit. .. 196
Şükrü ... 196
Hacı Mahmut. .. 196
Rıfat Efendi .... 196
Elhac Hüseyin Ağa ibnu İbrahim ... 196
Hasan Efendi ... 196
Musa Raşit Efendi ... 196
Ragıb Ağa ibn-i Halil bin Abdullah ... 199,200
Sadık Ağa ibn-i Hayrettin

199,200,201

Muhammed Hayri Efendi

199,203

Asaf Efendi ibn-i Y orğancı Paşa Ahmet Ağa ... 199,200
Küslihan .. 200,201

Küslü ... 200,201
Kamil Efendi ibn-i Ahmet. .. 200
Mustafa Sabri Efendi ibnu'l-Hac Halil Efendi ... 201

Sadık Efendi bin Hayrettin ... 201
Muhammed Ağa

201

Muhammed Ali 203,204
Nazım Efendi ibn-i Hüseyin Ağa ... 203
Muhammed Salih bin Rüstem ... 204
Hacı Salih bin Hasan .. .49,
Muhammed .. .49
Ayşe .. .49
Osman Nuri .. .49
Ahmet Remzi . .49
Ebu Bekir Sıtkı. . .49
Ali Rıza .. .49
Süleyman bin Muhammed bin Abdullah ... 16
Habib ... 16
Nuh Efendi

16

Ayşe Hatun

16

Hüseyin Esra Efendi ... 16
Mustafa Efendi Enise-i Yusuf Ağa .. .41
Elhac Hüseyin .. .41 ,42,
Şemsi Hatun .. .41 ,42,43
Elhac Abdullah Hulusi Efendi .. .41,46
Mustafa Efendi .. .42,43
Ahmet Ağa ibn Salih Ağa .. .46
Zehra .. .41,42
Şerife .. .41 ,42
Hacı Ahmet bin Hasan .. .45
Hacce Emine kadın .. .45
Gülşen bin Abdullah .. .45
Elhac Muhammed Ağa .. .45,46
Mustafa ibneyil Hac Hüseyin .. .45,46
Karihadim Efendi ... 16
Ahmet Rasih Efendi ... 16

Ayşe Hatun ibnu'l-Hac Hüseyin ibn Ayşe
Ahmet Aziz Efendi ... 1 7
Murat Zade Elhac Ahmet Efendi ibnu'l-Hac

Halil Efendi ibn-i

Abdullah ... 21 ,28,29 ,36
Nimeti ... 21 ,26,27 ,28,34,35
Ercan İmamın oğlu Molla Hüseyin .. .47
Hatice

21 ,26,28,34

Faika

21 ,26,27 ,28,34

Sıdıka

21 ,27,28,35

Zahide Vasili Kiroğlu ... 21,29,35
Hafız Salih Sanai Efendi ibnu'l-Hac Hüseyin ... 21 ,27
İbrahim Etem Efendi ... 22,35,37
Musa Efendi ... 22,37
Musa Efendi ibn-i Diğer İbrahim Etem Efendi ... 35
Muradı Zade Elhac Ahmet Efendi ibnul Hac Halil Efendi
Abdullah ... 34,35,37
Hristofi Veledi Hacı Pavli ... 25
Hacı Kiryako veledi Papaz Vasli ... 25
Sava ... 25,26
Nikolaci Veledi Hacı İsti fani
Hacı Pavli Veledi İstavrino

25
25

Nikola ... 25,26
Molla Hüseyin .. .46
Penbe Hatun .. .46
Ömer ibn Adam .. .46
Ermeni Ertınoğlu Mağos ... 25
Muhammed Esat ... 37
Mustafa .. .48
Hacı Ahmet. . .48
Elhac Muhammed Ağa .. .48
Muhammed Fehmi Efendi ibnu'l-Hac Yusuf Ağa ... 37
Hüsna Hanım ... 27

İbni

Molla Mustafa Bin Elhac İbnu'l-Hac Hüseyin ... 30,32,33
Muhammed Nazif Paşa ... 38
Muhammed Mukim Efendi ibnu'l-Hac Hüseyin Himmeti Efendi ... 39
Hasan Ağa ibn-i İbrahim ... 36
Cengiz Elhac Ali Efendi ibnu'l-Hac Osman Efendi ... 30,32,33
Hasan Efendi İbn-i Yorgancı Paşa Elhac Mustafa Efendi ... 30,32,33
Nazif Paşa Hazretleri ... 31
Hafız Salih Senai Efendi İbnu'l-Hac Hasan ... 35,36
Muhammed Asaf Efendi ibn-i Yorgancı Başı Ahmet Ağa ... 31,32,33
Hacce Kezban Molla ... 31 ,32,33
Muhammed Asaf. .. 33
Bad-ı Seba ... 31 ,33
Tevhide Hanım ... 31 ,32,33
Elhac İsmail Efendi ibn-i Sahandar Ahmet Efendi
Elhac Ahmet Efendi ibnu'l-Hac Mustafa Efendi

32
35

Hüseyin Ağa ibn-i İbrahim ... 36,
Elhac Ahmet Efendi İbnul Hac Mustafa Efendi .... 36
Mustafa Efendi ibn-i İsmail Efendi ... 36
Mustafa Şükrü Efendi ibn-i Deveciler Şeyhi Ali Dayı. .. 36
Hacı Muhammed Ağa ibn-i Halil. .. 36

ÜLKE ADLARI

Mısır. ..35,36

MAHALLE ADLARI

Ayasofya 21,27,34,36,114
Yazıcızade 119,131
Cefer Paşa 120,121
Ayasofyano 128
Ababani... 129
Abu Kavuk Pasa
, ... 135,136
Mahmut Paşa ... 136
Edime ... 147

Fenaromli ... 182, 186
Basma ... 185
Cami-i Cedid ... 196,200,204
Arap Ahmet Paşa ... 200
Sabri paşa 204
Seyyid Paşa 204
İbrahim Pasa 32
Ömeriye ... 40,45,47,107, 145
Tahte'l-Kal'a 114,203
Abdi Çavuş 32
Ebu Kavuk Paşa ... 36,37
Acemzade
64,71
Ayandoni 77,81 ,82
Korkut Efendi ... 91
İblik Pazan ... 91
Ayasofa ... 91

SOKAK ADLARI

Şebistan ... 27
Cuma Pazan ... 93
Orta Odası. .. 183

ÇİFTLİK İSMİ

Yusuf Bey Çiftliği ... 150

ELKAB(Coğrafı)
Lefkoşalı Ermini Dank ... 25
Estrombal Karyeli Hacı Binayi ... 25
Lefkoşalı Barutçu Zade Hacı Ali Efendi ... 25
Asrtromal Karyeli Sava
Benağra KaryeliEbrorni

25
25,26

Lefkoşalı Milyali Zade Kazım Efendi ... 26
Lefkoşalı Basmacı Abdulcelil. .. 26
Lefkoşalı Baboşcu Osman Ağa

26

İlence Karyeli Kapucu Cirkako

26

Lefkoşalı Aydağlı Hacı Mehmet ...
Lefkoşalı Kirma Zade Mahmut Naili Efendi ... 26
Lefkoşalı Hafız Hasan Efendi Zadeler İbrahim ... 27
Lefkoşalı Faik Ali Rıza Esat Hafız ... 3 9
Muhammed Nazım Bey ... 27
Lefkoşa'Iı Namvanzade Hüseyin Efendi ... 28
Kıbnsi Muhammed Esad ... 30
Gelibolu'lu Muhammed Efendi İbn-i Merhum Mustafa Bey ibn-i
Abdullah ... 32
Ayakir Karyeli Hüseyin bin Mustafa .. .47
Leymasonlu Topal Ahmet oğlu Salih ... 67
Laptavi Hüseyin Ağa ibn-i Muhammed ... 91
Lefkoşalı boyacı hacı Yorki veled-i Hristoğlu ... 115
Lefkoşalı Bazirgan Kosti Savi di ... 116
Solyalı Zaptiye Hasan ... 128

ELKAB(LAKABLAR)
Balcı Ayazmalı Hacı Harambo Veledi Papaz... 25
Gazzaz Elhac Yusuf Ağa ibn-i İsmail Ağa İbn-i Abdullah ... 31
Babuşcu Ahmet ibn-i Mustafa... 37
Keçeci Mustafa Ağa ibn-i İbrahim... 37
Çoban fahri bin Mustafa ... 38
Balcı Ali oğlu Hüseyin Ağa.. .47
Ekmekçi dimitri veled-i Lazari... 82
Duhancı Sabri... 88
Duhancı Hacı Süleyman Ağa...201
Zincirkıran Ama Hafız Ahmet bin Ali bin Abdullah ... 91
Bardakçı Ahmet Ağa... 109
Yorgancı Mollalı Hasan ibn-i San Mustafa Abdullah ... 114
Hafız Mustafa Efendi... 114
İmam Hacı Ahmet Efeiıdi... 114

Muhtar Hacı Kamil Efendi ... 1 14
Kasap Hasan Ağa İbn Hüseyin ... 114
Tüccar hacı Mollalı Hasan .. 1 15
Kazaz Hacı Ahmet Ağa ... 1 16
Hafız Şirazi Efendi ibn Hasan

116

Yurtçu oğlu İbrahim bin Musa

121

İmam Ahmet Efendi bin Ali ... 121
Muhtar Moll ah Hasan bin Mustafa ... 121
Esseyyid Muhammed Arif. .. 126
Esseyyid İzzet. .. 126
Sofi Hasan oğlu Debba Hacı Salih ... 129
Kalaycı Toğlu .... 129
Zenciye Sava Fatma bin Abdullah bin Abdi ... 131
Gül Ahmet ... 135
Babuşçu Mustafa bin Hasan 136
İmam Muhammed Kayyum Efendi ... 136
Muhtar Muhammed ... 136
Bakkal Muhammed Ağa .... 136
Keçeci Mustafa Ağa

13 6

İmam Ahmet Efendi

136

Çerkez Y akup bin Ahmet bin Abdullah ... 150,151
Bakkal Hacı Kostanti ... 184,186
Muhtar petri veled-i Andriya ... 186
Muhtar Hacı Nefomari .. 186
Neccar Haccı Tefodolu veled-i İstavrivo ... 186
Bezirgan dimitri veled-i Yirido ... 186
Yüzbaşı Hacı Mercan Ağa bin Abdullah ... 191
Molla Zenci Hasan ... 191
İmam Hüseyin Efendi bin Süleyman ... 191
Lüleci Hasan bin Ali ... 191
Bakkal Muhammed Salih Ağa .... 201
Mollalı Hasan bin San Mustafa bin Abdullah .. 203

İmam Vehbi Efendi ... 201
Molla Süleyman ... 204
İmam Sami Efendi ... 204
Y organcıbaşı Ahmet Ağa ... 204
Tavuk Göğsü Emine Hatun .. .47
Tuzlu Hacı Muhammed Ağa ibn-i Halil. .. 36
Usta Mustafa bin Hacı Ali ... 204

YER VE MEVKİ ADLARI
Ayasofya Cami-i Şerifi ... 35
Asker-i Mirsiye Kışlası. .. 36
Balıketri Sancağı

150

Bulgar Hapisleri

147

Harput .. .3'8
İçel Sancağı. .. 190
İslam Çarşusu ... 187
İstanköyü Kal'ası. .. 139
Kolonya Kaymakamlığı ... 199,200
Kudus-ü Şerif sancağı. .. 119
Lefkoşa Hapishanesi ... 143,144,147,148
Lefkoşa Kal'a-yı Şahane hastanesi ... 150,151
Leymesun Kaymakamlığı. .. 190
Lori ... 60
Manastır Sancağı .... 199
Manastır Sancağı. .. 96
Ömeriye Cami-i Şerif
Piyadegan Birinci Bölük
Piyadegan İkinci Bölük
Şam .. .45
Şarn-ı Şerif.. .91
Vuni Koroğu ... 60

154
162

SÖZLÜKÇE

A

Ab: f. Su. * Mc : Yağmur. * Letafet, güzellik. * İtibar. * Irz, namus. *
Vakar. * Cila. *Keskinlik.
Ah: Erkek kardeş
Ahali: Halk, umum; bir memlekette oturanlar, yaşayanlar.
Alız: Alma. * Tutma. * Kabul etme. * İşkence etme.
Akçe-i mütedavile: Geçerli para.
Akdem: Daha önce. Daha ileri. Daha mühim
Arakiye: Dervişlerin giydiği tiftikten yapılan ince külah, Bir tür uzun
hırka.
Arzuhal: (Arz-ı hal) Bir iş için bir makam veya resmi daireye bir iş
sahibinin verdiği dilekçe. İstida-name
Asker-i Hazret-i Şahne: Osmanlı ordusuna mensup asker
Asker-i Zabtiye neferatından: Zaptiye askeri ferdinden
aşar:Toprak ürünlerinden para veya mal olarak toplanan vergiler,
üşürler.

B

Ba irade-i seniye: Padişah emri, buyruğu ile.
Ba'dehu: Ondan sonra
Ba'de ispat: İspattan sonra
Baki: Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
ebedi, daimi, sonu gelmez, ölmez, sonsuz, geride kalan, arta kalan
Bala: Yüksek. Yukarı. Yüce. Yüksek kat, Küçük çocuk, Yavru,
Korunması gereken
Balada mezkuru'l-isim: Yukarıda adı geçen

Basma: Beyaz dokunup sonra renk ve çiçekleri basılmış pamuk ince
dokuma.
Bey':satış
Beyne'l-verese
Beyt'ül-mal:

taksim: varisler arasında miras paylaşımı
Devlet hazinesi, Varisleri bilinmeyen veya hazır

olmayan ölmüş kimsenin mallarını koruyan ve saklayan idare veya
devlet kurumu.
Beyyine: Delil, açıklık, Kanıt
Bi'l-cümle: umumiyetle, tamamen
Bi'l-emane:

Emaneten,

Bi'l-i'ta: Verilerek
Bi'l-İhrac: çıkarılarak
Bi'l-müzayede:
Bi'l-vesaya:

Açık artırma, açık artırma ile satış

Vasiyet ederek

Bin(İbn):Oğul,

Veled

Bint: Kız evlat,
Bölük Ağası:Bölük komutanı
Buyut-u adide: Çeşitli evler, birden çok evler

C

Cariye: İslam toplumlarında genç ya da yaşlı kadın kölelerdir.
Osmanlı Devleti'nde de uzun süre yasal olan bu uygulama 1847
yılında çıkarılan bir yasayla yasaklanmıştır. Cariyeler üzerinde
sahipleri mutlak kullanım hakkına sahipti. Cariyelere istenilen işler
gördürtülebilinir ve cariyeler satılabilirdi.
Cau'z-zikir: Zikri gelen
Cedd:Babanın babası veya ananın babası.

* Büyüklük, azimlik. *

Kat'edip geçmek. * Tali'li olmak. * Kesmek
Cedid:Yeni
Cemazi-i ula: Arabi ayların beşincisi

Cemaziye'l-Ahir: Arabi ayların altıncısı

* Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak. *
Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek. * Birisinin
Cerh: Yara.

fikrini çürütüp kabul etmemek. * Şahid, yalancı ve fasık olduğundan
dolayı mahkemede hakimin şahidin şehadetini reddetmesi.

* Kesb u

kar eylemek. Kazanmak.
Cezire-i Kıbrıs:Kıbrıs adası

D

Def'a: Tekrar
Dellal:ilan edici, yüksek sesle bildiren.
Dellaliye: İlan edici, yüksek sesle bildiren.müşterileri çeken, davet

eden,
Der-kenar: Kenarda bulunan, Bir yazının kenarına yazılmış görüş ve

düşünce, hamiş, haşiye.
Deyn:Borç. Verilmesi lazım gelen şey. * Fık: Zimmetinde sabit olan
şey
Deyn:Borç. Verilmesi lazım gelen şey. * Fık: Zimmetinde sabit olan
şey.
Divid: Yazı yazmak için kullanılan hokka ve kalemi bir arada ihtiva

eden mahfaza.
Duhan Kutu: Sigara Kutusu
Duhan: Duman, sigara

E

Edani: Edna'nın çoğulu, deni ve alçaklar, pek alçak, en aşağı, pek az,

pek cüz'i
Elan: Şimdi, Şuan
Elyevm: Bugün. Hala. (Bak: Yevm)

Emlak:(Mülk.

C.) Mülkler. İnsanın tasarrufunda bulunan yerler.

*

Melekler.
Emval:(Mal. C.) Mallar.
Entari: Basma, Patiska ve kumaş gibi ince bir şeyden dikilen uzun
elbise, Kadınların gece yatarken ve ev içinde giydikleri düz ve süssüz
gıysı.
Er karındaş: Erkek kardeş
Esami: -İsimler
Esman: Fiyatlar.
Eşcar: Ağaçlar,
Eşhas: Şahıslar, Kişiler.
Eşkiya: Haydut, yol kesen.
--·

Evsat ayna: Orta boy ayna.
Evsat:Ortada olmak. * Vasatta olan. Orta. Orta halli
Fevkani: Üst, üst tarafta, üstteki.

F

Furuht: Satım. Satış.
Fütüvet:Dostlara afv ve safh ile muamele. * Yiğitlik. Cömertlik.
Lütuf ve ihsankarlık.

* Kerem ve seha. *

Soy temizliği

G

Gaib(Gaibe):Kayıp olan
Galoş: Lastik
Gan: Cemi' yapmak için, sonu "e" sesi ile biten kelimenin sonuna
gelir bir "ek" tir. Mesela: Bendegan: f. Hizmetçiler, bendeler

c

Gılaf: Birşeyin üzerinin örtüsü

H

Half: yemin, ant.
Hamiş: Dipnot, Haşiye
Hammaliye: hamal üçreti, hamalık
Harir gömlek: ipek gömlek
Hazine-i Celile:
Haziran: Hazır bulunmak, orda olmak

Hıfz:koruma, muhafaza etme; ezberleme.
Hınta: Buğday
Hisse-i irsiye: miras hissesi
Husumet: Düşmanlık. Hasımlık. Kincilik. Zıddiyet. Çekişmek.

Davacı olmak.
Hülul: Girme. Dahil olma. İçine gizlice giriş. * Birinin veya birkaç

kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp
girmek.* Halletmek. * Vuku' bulmak. Zuhur etmek.

* Gelip çatmak.

* Bir menzile inmek. * Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud
mesamatından kolaylıkla geçebilmesi ve bu esasa dayanan kimya
tahlil usulü.

* Fiz: Mesamatı olan bir perde ile ayrılan iki akıcı

cisimde mevcut bazı maddelerin birinden diğerine geçmesi hadisesi
ki, barsaklarda olan imtisas bu tarzdadır.

i
İbnete: Kız Evlat
İdhal-ı Cetvel: Cetvele
İhraç: bir şeyin içinden başka şey çıkarmak, bir manayı istidlal etmek,

meydana ve harice çıkarmak.
İkar: Doldurma, yığma, Tepeleme,

İkar: Doldurmak, yığma, tepeleme.

İktiza: Gerekme, gerektirme, lazım,gelme, işe yarama, icap etme.
İmtilam: Toplama
İrade: Buyruk, ferman, sadaret yazısı,
İrsal:Göndermek
iş'ar: Hissettirmek

K

* Tahsil etmek. Teslim
almak. * Amelde zorluk çekmek. * Kuşun süratle uçması. * Mülk.

Kabz:Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak.

Kain: olan, yaradılan, var olan.rbulunan, mevcut
Kanun-u evvel: Aralık ayı.
Karındaş: Kardeş, Aynı anne ve babadan olan
Karye: Köy. Nahiyeden küçük olan, insanlarla meskun yer.
Karz:Borç, ödünç. Kesmek, kat'etmek. * şiir söyleme
Kaydiye: Kayıt üçreti
Kayme:para,banknot
Kazgan: Kazan
Kebene:
Kebir: Büyük
Kebire:(Bayanlar için)Büyük
Keff:vaz geçme, el çekme,menetmek, imtina etmek, sakit olmak,avuç,
el, avuç içi.
Kelam-ı kadim: Kur'an-ı Kerim
Kemisne.Kişi
Kerime: Hanım
Ketebe : Kiitibler. Yazıcılar.

* Bir hattatın yazdığı eserinde imza

yerinde "Ketebehu; Onu yazdı" manasında kulllanılır.
Ketm:Saklamak. Gizlemek. Sır tutmak. Söylememek
Kezalik: Bunun gibi
Kıbel-i şer'i: Mahkeme tarafından

Köhne: Eski, eskimiş. * Zamanı geçmiş. Demode olmuş.
Kuşhane.Kuş etlerini pişirmeye yanyan yayvan küçük tencere.Helva
hanenin küçüğü
Kuyud:(Kayd.

C.) Kayıtlar. Resmi muamelelerin veya her hangi bir

şeyin kayıtlan, deftere geçirilmeleri, yazılmaları
Kürsi-l Liva: Başkent

L

Lahik:Yetişen, ulaşan, erişen. Eklenen, katılan.* Fık: Namaz
başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden
ımama uyan.
Li-eb: Baba için
Liebeveyn: Aynı anne ve babadan
Liecli'ş-şehade: Şahitlik için

M

Maada: Başka. Fazla. Bundan gayrı. (Bak: Ada) (İstisna kelimesidir
Mağrus: toprağa dikilmiş.
Mahal-lı ma'lum: Bilinen yer.
Mahbus:Hapsedilmiş olan.
Mahrus: Şehir, Memleket,
Mahruse-i Lefkoşa: Korunan Lefkoşa şehri
Mahzar:(Huzur. dan) Hazır olma. Gösteriş, görünüş. * Huzur yeri.
Büyük bir insanın önü. * Birçok kimse tarafından imzalı dilekçe. *
Mahkeme sicili
Mak'ud:Akd olunmuş, Bağlanmış; Bağlı, düğümlü
Mandıra: Süt veren hayvanların barındığı yer.

Marifet: bilme; Allah'ı isim ve sıfatları ve bunların tecellileri ile
bilmek, tanımak.
Ma'rifet-i Şer'ile:Mahkemenin

bilmesiyle

Masarif-i müteferrika: Çeşitli şeylerin masrafları
mazbata: Bir toplantıda konuşulanların neticesinin yazılı şekli.
Kararname.
Mebia: Satılmış olan
Meclis-i şer':Şeri meclis
Mecmu: bütün, tamam, toplam.
Medine: Şehir, Suudi arabistanda bir şehir.
Mekteb-i sibyan:İlkokul
Mekule:söylenilen
Melbusat.Giyilecek

söz
şeyler. Elbiseler

Memluv: Doldurulmuş
Menkulat:Nesilden

nesile veya ağızdan ağıza yayılıp duyulan. Nakle

dayanan bilgiler. Nakledilenler. (Bak: Mürtecel)
Mesture :Örtülü kadın. İslamiyetin emrettiği şekilde örtülmesi farz
olan yerlerini örtmüş olan kadın. (Bak: Tesettür) * Gizli tutulan resmi
işlerde harcanmak için hükümetin emrine verilen para. (Buna tahsisat
ı mesture de denir
Mezbur(e): Adı geçen. İsmi yukarıda geçen. (Bak: Merkum)* Taş ile
örülmüş kuyu
Mezburatan: Adı geçen iki kişi
Mezkur: sözü edilen, zikredilen, bahsedilen, anılan; bütün mahlukatın
kendisini zikrettiği Allah.
Mezru' :Ekili alan, Ziraat olmuş, ekilmiş, çift sürülüp tohum atılmış.
Mezun: Ehliyetli, İzin verilmiş.
Mikras: Makas.
Min heysu'l-mecmu: Toplam itibariyle
Min kibeli'ş-şer: Şer'i yönden

Min:Arapçada -den, -dan eki
Mine'l-menkul:
Menkulden, tasınır
mallardan
'
Minhe'l-ihracat: Çıkartılan
Mirat:kalıt, miras
Miri: Devlet malı, devlet hazinesine mensup.
Muallim:öğretmen.
Muarrif :Bilir kişi,
Muavin:yardımcı,

asistan

Muehharan:Sonradan
Muharrem: Hicri ayların birincisi
Muharrer:Tahrir olunmuş. * Yazılmış. Y azılı.(Muharrer : İyice
azadlanmış, tam hürriyetine kavuşturulmuş demektir ki; ibadette
muhlis veya mabed hadimi yahut da dünyadan azade manalarıyla da
tefsir edilmiştir. E.T
Muhasebe ketebesi: muhasebe yazıcısı.
Muma ileyhim: İşaret edilenler
Mutala: Okuma, Ders çalışma, Araştırma, inceleme, Görüş, düşünce
Mutasarrıf: Tasarruf hakkı ve salahiyyeti olan. Tasarruf eden. Bir işi
kendi isteğine göre idare eden. Bir malın sahibi. * Eskiden, vilayetten
küçük olan Sancağın en büyük idare amiri.
Muvakkaten:Az bir zaman için, şimdilik, geçici ve muvakkat olarak.
Muvazzaf:Vazifeli.

Bir işle meşgul.* İlk yapılan askerlik hizmeti

Muzafe: Eklemek, ilave etmek.
Müddet-i fi den beri: Belirsiz bir zamandan beri, Çokça zamandan
bu yana
Müekkel: Vekil edilen kimse. Vekil tayin olunmuş olan. (Bak:
Müvekkil)
Müfred: (Müfret) Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden
ibaret olan. * Basit, mürekkeb olmayan. * Gr: Yalnız bir şey veya

şahsa işaret eden veya bire mahsus olan kelime. Cemi veya tesniye
olmayan. * Edb: Başı ve sonu olmayan tek ve kafiyesiz beyit.
~

Mülhekat:(Mülhak. C.) Bir merkeze bağlı veya ait olan yerler. *
Ekler, ilaveler, katmalar.
Münadi: Seslenen, tellallık yapan, Ezen okuyan, müezzin.
Mündericat: İçine girmiş, içinde bulunan, yer alan.
Müsafferat: (Sefer. den) Misafirlik. * Yolculuk, seyahat.
Müsta'mel:Kullanılan, kullanılmıs. * Eski, köhne.
'

Müsteban: Vazıh, aşikar, beyanı açık olarak anlaşılan, açıklanmış.
Müşarileyh: İşaret edilen kişi
Müteehhil: İşinin ehli olan
Mütevaffa:Ölü, vefat etmiş, ölmüş. (Bak: Mevt
Mütevattın:yeri vatan edinmiş, tavattun etmiş, yurt tutmuş.
Müteveffa: Ölü, vefat etmiş, ölmüş. (Bak: Mevt)

Mevt: Ölüm. Ahirete göç. Dünyadan gitmek. * Mevt, mü'minler için
dünya vazifelerinden ve imtihanından bir paydostur
Müteveffa-yı muma ileyh: İşaret edilen ölü.
Müvacehe:Karşı, ön.* Yüzyüze gelme. Yüzleşmek.* Huzurunda
olmak

N

Naib: vekil,
Nam: İsim, ad. Lakab, Ün. Şan. * Vekillik. * Adres.
Nasb:Dikme. Bir rütbe alma. Bir memurluğa tayin edilme. * Gr:
Arapçada kelimenin i'rabının mensub ( üstün) olması, yani; (e, a) diye
okunuşu

Neseb: Sülale, hısımlık, karabet, soy. Baba soyu, atalar zinciri.

*

Vuslat.
Nevahi:[Nahiyenin çoğulu] Bölgeler, yerler, Yöreler
Nısf: Yarım, yarı
Nizamname: Düzen yazısı, Düzenleme ile ilgili belge.
Numayan:f. Görünen, aşikar olan, gözükücü olan. Parlayan.

o
01-vech: Bu şekil üzere

p

Paye: f. Rütbe, derece.

* Merdiven ayağı. * İlim sahibi olanların bir

derecesi.
Peder:Baba,
Piyade: yayan yürüyen kimse. Yayan giden asker
Piyadegan: Piyadeler
Pranga: Eskiden ağır cezalı mahkumların ayaklarına takılan kalın

zincir.Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire
verilen addır. * Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını
bozan ve taşkınlık gösteren mahkumların ayaklarına da pranga
vurulurdu.

R

Ramazan-ı şerif: Arabi ayların dokuzuncusu
Ra'yu'l-ayn: Gözle görmek.
Rub':Dörtte bir.

s

Sağir: küçük.
Sağiratan:İki küçük
Sak: Bir ölçü birimi

Salif-i zikir: Adı geçen, Bahsedilmiş.
Sedat: Doğruluk, haklılık

Seferi'l-hayır: Arabi ayların ikincisi
Semen: Fiyat
Senevi: Seneye ait. Bir yıl içinde olan. Senelik. Seneye mensub.

Sevk-i sultani: Sultanın Sevki ile.
Sıhhü'l-baki: kalan.
Sim: Gümüş, gümüş para, Gümüşten yapılmış. Gümüş taklidi sırma

veya maden.
Suuk: sokak, Cadde
Südüs: Altıda bir
Sülbiye(sülbi):Birinin sulbünden gelme. Kendi evladı. Kendi oğlu

Sülüs:Üçte bir. Üç parçadan biri.
Süvari:Atlı asker, atlı.

* Bir yazı çeşidi

* Gemi kaptanı.
§.

Şa'Ir: Pirinç
Şaban: Hicri ayların sekizincisi

Şehadet-i şeriye: Resmi şahitlik
Şerh: açıklama,
Şevval: Arabi ayların onuncusu

T

Taayun:Meydana

çıkmak, aşikar olmak, belli başlı ve itibarlı görünen

insanlardan olmak, belli olmuş
Tabur ağası: Tabur komutanı
Tahrir :Osmanlılar, yeni zaptettikleri ülkelerin arazisini tescil ve
toprağın mülkiyeti ile kullanım biçimini ve vergi oranlarını belirlemek
ve saptamak amacıyla düzenli olarak yazıp, kaydını tutarlardı. Buna
tahrir denirdi. Tahrir otuz yılda bir yeniden yazılırdı. (*a.)
Tahrir: Osmanlılar, yeni zaptettikleri ülkelerin arazisini tescil ve
toprağın mülkiyeti ile kullanım biçimini ve vergi oranlarını belirlemek
ve saptamak amacıyla düzenli olarak yazıp, kaydını tutarlardı. Buna
tahrir denirdi. Tahrir otuz yılda bir yeniden yazılırdı. (*a.)
Tahtani: Alt, Alt tarafta, Alttaki
Takrir: iyi ifade etmek, bildirmek ağzından anlatmak, yerleştirmek,
kararlaştırmak, yerini belirtmek.
Takrir-i Kelam: "Konuşmak, söylemek" anlamında kullanılan tabir.
Tarabza(Drabeza): Masa,
Tavattun: Bir yeri vatan edinmek. Bir yerde yerleşmek vatan tutmak;.
yer edinmek, kalmak
Tebea:(Tabi. C.) Tabi olanlar, uyanlar
Tecemmülat:(Tecemmül.

C.) Eşya, levazım. Tetümmat.

Techiz: Hazırlamak, Donatmak
Tekfin: Ölüyü kefenlemek
Tekyil: Ölçülmüş
Temhir: mühürleme.
Temhir: Mühürlemek
Terkim: rakam koyma, sayı atma.
Tereke(Terike):

Ölen bir kimsenin bıraktığı malların hepsi.

Tesviye: düzleme, canlıların azalarını güzel, düzgün ve tertipli
yaratma
Tesviye-i umur: İşlerin düzenlenmesi
Tevzi':dağıtma,

paylara ayırma.

Tezkiye: Doğruluğuna şahadet etmek, temize çıkarmak

u
Uht:(C. Ahavat) Kızkardeş
Umur: (Emir. C.) Emirler. İsler.
Hususlar. -Maddeler
'
Umm: Ana, anne, valide. Nine.

* Asıl, esas. * Başlıca olan şey
V

Vaki: vukua gelen, olan, mevcut, var. Saklayan, koruyan, vikaye
eden, esirgeyen. * Önleyici tedbir veya ilaç.
Vakt-i Rüşt: Buluğ zamanı, kişinin akıl ve idrakinin güçlü olduğu
zaman
Valide:anne
Varaka-i mesture: Gizli evrak
Varidat: gelirler, karlar
Vasi: Bir ölünün vesayetini yerine getirmeye görevli kişi; bir yetimin
veya akılca zayıf ve hasta olan bir kimsenin malını idare eden kimse
Vasi: Vasiyet eden
Vasi-yi nasb:
Vaz'-ı yed: El koymak
Vekil-i museccel-i şer'i: Dini hükümlere göre kayıt yapan kişinin
ve/veya tescil edenin vekili.
Vekil-i müseccel-i şer'i: Mahkeme yazıcısı vekili

Veled:Erkek çocuk. Oğul. Çocuk. * Döl, yavru
Verese: Mirasçılar. Miras alanlar.
Verese-i saire: Diğer miraslar
Vürras: Varisler.

y

Yed: El.* Mc: Kuvvet, kudret, güç.* Yardım.* Vasıta.* Mülk.
Yevm: Gün. Yirmidört saatlik zaman. * Sene. * Asır. Devir. * Devre.

z
Zabtiyye~ Tanzimattan sonra memleket içi güven ve emniyet işleriyle
vazifeli daireye verilen ad. Polis, Jandarma
Za'm: Zannetmek,
Zaman-ı buluğ: Buluğ zamanı
Zamm:Bir şeye bir şeyi ekleme. Artırma. Katma. Fazla olarak verme.
* Kenarlarını bitiştirme. *Gr: Bir harfin zarnrneli (ötreli) okunuşu
Zevc: Çift. İki şeyden meydana gelen. * Sınıf, cins, Nev'. * Kan ve
kocanın herbiri. * Koca.eş,
Zeyl:Ek, ilave, bir şeyin altı, devamı. * Etek
Zımnında:Hakkında,
Zikr-i ati: zikri gelek, Bahsedilecek, sonra konuda adı geçecek
Zi'l-hicce: Arabi ayların onikincisi
Zimem: Borçlar, Zimmetler.
Zuhur: ortaya çıkma derecesi, meydana çıkma, ansızın meydan
gelme, baş göstermek, görünmek; hulül.
Zü'l-hicce: zilhicce, kameri ayların sonuncusu
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