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ÖZET 

Günümüzde siyasi tarih çalışmaları kadar sosyal, kültürel, yerel ve ekonomik tarih 

araştırmaları da hızla önem kazanmaktadır. Bu araştırmalar için kassam defterleri önemli 

arşiv kaynaklarını teşkil etmektedir. 

 Kassam defterleri Osmanlı idarî-adlî birimlerinden biri olan kazalarda kadıların 

yardımcıları olan kassam adı verilen memur tarafından tutulan tereke kayıtlarıdır. Terekeler 

kişilerin sosyal ve ekonomik yapıları hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. 

Tereke kayıtlarından dönemin aile yapısı, ailelerin sahip olduğu çocuk sayısı, servet 

yapıları ve miktarları, meslekler, unvanlar, fiyatlar vb. konularda fikir sahibi 

olabilmekteyiz. Tereke defterleri incelendiğinde Müslüman ve gayrimüslim halk arasındaki 

farklılıklar ve benzerlikleri de öğrenebiliyoruz. 

Bu çalışmada Ankara Milli Kütüphane’de 51 numaraya kayıtlı H.1311–1314  

(M.1893–1896) tarihlerini kapsayan kassam defterinin transkribi yapılmıştır. İzmir 

Kassamına ait on adet defter vardır. Bu defterlerden M.1903-1908 tarihli defter Sabri 

Yetkin,  M.1899-1902 numaralı defter Mehmet Başaran tarafından yüksek lisans tezi olarak 

çalışılmıştır. 51 numaralı (M.1893–1896) İzmir kassam sicilini tez olarak çalışmamızın 

nedeni önceden yapılan çalışmaların devamı olması ve tarihsel olarak tamamlanmasına 

katkı sağlamaktır. Defter içersinde 251 hüküm yer almaktadır. Bu hükümlerin incelenmesi 

sonucunda halk arasında kullanılan lakaplar, meslekler,  aile yapısı, mahalle ve köy adları 

hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İzmir, Kassam Defteri, Tereke 
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ABSTRACT 

Today, not only political history ,but also social, cultural, local and economic 

history research are gaining importance rapidly. Kassam records are very important 

archives resources for this reseach. 

Kassam records are tereke(herritage) documents writen by goverment employees 

who is assistant of kadı by called kassam in town which is one of the Ottoman 

administrative-judical units.  

Herritage documents provide detailed information about people's social and 

economic structures. 

We can have ideas  from tereke documents  about  family structure, number of 

children of families owned, structures and amounts of wealth, occupation, names, prices 

etc.. in that period. We can also learn Differences and similarities between Muslim and 

non-Muslim people when herritage documents review. 

In this study, number 51 in the National Library in Ankara H.1311–1314 and 

registered covering M.1893–1896 date of the transcripts were made kassam document. 

There are ten documents belong to İzmir Kassam.  Document which is numerated M.1903–

1908 were researched by Sabri Yetkin and which is numerated M.1899–1902 were 

researched by Mehmet Başaran as master theses. I research İzmir Kassam Document with 

number 51 (M.1893–1896) as master thesis because it is continuation of  research already 

being done and contribute to completion historically. There are 251 judgement in this 

document. As a result of review these judgements nicknames are used in society, 

occupation, family structure, district and village names have been mentioned. 

 

 Key Words: İzmir, Kassam Documents, Tereke (Herritage) 

 



iii 

ÖNSÖZ 

 Günümüzde siyasi tarih çalışmaları kadar sosyal, kültürel, yerel ve ekonomik tarih 

araştırmaları da hızla önem kazanmaktadır. 

 Bu araştırmalar için tereke defterleri önemli arşiv kaynaklarını teşkil etmektedir. 

Toplumumuzun sosyal yaşamı, ekonomik durumunu ortaya çıkaran bu belgeleri 

incelemek istedik. Çalıştığımız bu defter Ankara Milli Kütüphane’de 51 numaraya 

kayıtlıdır. H.1311–1314 ve M.1893–1896 tarihlerini kapsamaktadır.  

 Uzun çalışmanın sonunda ortaya çıkan bu araştırmada bana yardımlarını 

esirgemeyen tez danışmanım Sayın Yrd. Doç.Dr. Mehmet BAŞARAN’A teşekkür ederim. 

Sevgili arkadaşım Filiz AKIN ÖZCAN ve eşi Fehmi ÖZCAN’a her türlü yardımlarından 

dolayı teşekkür ederim. Eğitim hayatımın başından sonuna kadar desteğini hiç 

esirgemeyen aileme de teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

Fatma ERBAY 

                                                                                                                      Denizli 2009 
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GİRİŞ 

A. OSMANLI DEVLETİNDE KASSAMLIK VE KASSAM 
DEFTERLERİ  

 
 

Kadı sicilleri içinde yer alan kassam defterleri; “tereke defterleri”, “muhallefat 

defterleri”, “metrukât defterleri” gibi farklı isimler alır.1 Tereke defterleri ölen kişilerden 

geriye kalan mirasın ayrıntılı bir şekilde kayda geçirilip bu malların dini esaslara göre 

taksimini gösterir.2 Tereke defterleri kadı sicilleri içinde dağınık olarak bulunabileceği gibi 

bazı büyük şehirlerde müstakil defterler halinde tertip edilmiştir.3 Tereke defterlerinin 

tutulmasının kadının yanında görev yapan kassam denilen memurlar yaparlardı. Kassam 

miras davalarında bizzat dava mahalline giderek, gerekli tahkikatı yapıp ihtilaf hakkında bir 

neticeye vardıktan sonra davayı hükme bağlayan ve ev, tarla, arsa gibi gayrimenkulleri 

varisleri arasında taksim eden memurdur.4 Kassam kelime anlamı olarak kısmet 

mastarından türemiş olup; taksim eden, kısım kısım ayıran bölüştüren, manalarına 

gelmektedir.5 

Kassamların tuttuğu terekelere kassam defteri denirdi. Mirasla ilgili davalar kassam 

mahkemelerinde görülürdü.6 Kasamlar ikinci derecede adliye görevlilerinden 

sayılmaktadır. Hâkimin yardımcılarıdır.7 Kasamlar mirası paylaştırdığı için onlarda 

bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar; 

— Müslüman olmaları,  

— Adalet sıfatını taşımaları,  

— Mesleğini yapabilmesi için hukuk bilgisi çok iyi olmalı, Kur’an, sünnet ve 

fıkhı özellikle miras hukukunu iyi bilmeleri, 

— Hür olmaları,  

                                                   
1 Said Öztürk, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 
İstanbul 1995,  s.26  
2 Lütfi Barkan “Edirne Askeri Kassamına Ait Tereke Defterleri(1545-1659), T.T.K, Belgeler Serisi, c.III, sayı 
5-6 s.1 
3 Barkan, a.g.m. , s.1    
4 Fahrettin Atar , İslam Adliye Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991, s.146 
5 Said Öztürk, a.g.e, s.65  
6 Yusuf Halaçoğlu , XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı,T.T.K., Ankara  
1998,s.128 
7 Öztürk, a.g.e, s.65 
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— Göz, kulak ve azaları sağ ve selim olmaları gerekmektedir. 8 

Osmanlı adliye teşkilatında iki çeşit kassam vardır. Birincisi kazasker kassamlarıdır. 

İkincisi ise, Şer’i mahkemelerin bulunduğu yerlerde mevcut olan kassamlardır. 

Kazaskerlere bağlı askeri sınıfın terekelerini mirasçıları arasında taksim eden kazasker 

kassamları her kazada veya birkaç kazada ayrı ayrı bulunurlar. Rumeli’dekiler Rumeli 

kazaskeri ve Anadolu’dakiler de Anadolu kazaskeri tarafından tayin edilirlerdi.9 

Kassamların belli bir maaşları yoktur. Taksim ettikleri terekenin belli bir payını Resm-i 

Kısmet adı altında tahsil ederler. Ancak tahsil edilen bu resimler, söz konusu mahallin 

kadılığında bulunan sandıkta muhafaza edilir ve askeri kassam müfettişlerine yahut süvari 

kassamlarına teslim edilirdi. Süvari kassamları, kassamların muamelelerini kontrol etmek 

ve bakayaya kalan rüsumu tahsil etmek maksadıyla yine kazasker tarafından tayin 

edilirdi.10 

Eyalet, sancak ve kazalarda kadıların yanında bulunan kasamlar ise, askeri sınıftan 

olmayan vatandaşların miraslarını taksim işi ile görevliydiler. Her kadılıkta müstakil bir 

kassam defteri vardır. Vefat eden şahsın terekesi, kassamın huzurunda tespit edilir, kalem 

kalem bu deftere kaydedilirdi.11 Sonra değerleri bilirkişi marifetiyle takdir olunarak 

altlarına yazılır ve tereke şer’i usule göre taksim edilirdi. Yapılan bu listede ölenin cenaze 

masrafları ile borçları ve vasiyetlerinin yerine getirilmesi için lüzumlu olan meblağlar ayrı 

ayrı kaydedildikten sonra geriye kalan eşya mirasçılara taksim edilirdi. Bu işlemden sonra 

mahkeme mirasçılardan mirasın kıymetinin binde onbeş veya yirmi nispetinde Resm-i 

Kısmet adlı vergiyi tahsil ederdi.12 

Mirasla ilgili işlemler zaman zaman kadılar, beledi ve askeri tereke kassamları 

arasında problemlerin yaşanmasına neden olabiliyordu. 18. yüzyıl boyunca çıkarılan bir 

dizi sultani ferman bu suiistimallerin neler olduğuna ve her birine nasıl bir ceza 

verileceğine dairdi. Örneğin 1801 tarihili bir ferman kadılara, ilgili tarafların isteği olmadan 

mirasa karışmamalarını ve resim (vergi) olarak da mirasın binde yirmi beşinden fazlasını 

talep etmemelerini buyurmaktadır.18. yüzyılda miras paylaşımı hususunda yaşanan şiddetli 

çatışmanın kökü Osmanlı memur sınıfı ile tebaanın birbirine karışmaya başlaması olgusuna 

                                                   
8 Atar a.g.e,  s.65-66 
9 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, T.T.K , Ankara 1988, s.121-122 
10 Ahmet Akgündüz ve ilim heyeti , Şeriyye Sicilleri,Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul,1988, c.I s.75 
11 Akgündüz, a.g.e,  s.75 
12 Barkan, a.g.m. , s.2-3 
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uzanmaktadır. Giderek daha fazla yeniçeri ticaretle uğraştıkça ve giderek daha fazla 

uyruktan kişi idari kapı halkına katılıp memur oldukça, memurlar ile tebaa arasındaki 

ayrımlar azalmaya başladı. Bu durum miras işlemlerinin yürütülmesi hususunda askeri ve 

beledi kadılar arasındaki çatışmayı arttırdı.Ölen kişinin yasal statüsü tartışılmaya başlandı; 

bir kadı ölenin tebaadan olduğunu ileri sürerken diğeri memur olduğunu iddia ediyordu.Her 

iki kadı da miras işlemlerini kendi yürütmek ve vergiyi kendisi almak istiyordu.13 

 Mirasın kayda geçirilme işlemi mirasçıların isteği ile olurdu. Kadıların ve 

kassamların zorla tereke tutmaları yasaktı. Ancak mirasçının küçük olması rüşt çağına 

ermemesi durumunda kadı yetimin hakkını korumak için müdahale yapabilirdi.14 Bunun 

dışında ölen kişi devlet hizmetlisi ise hazine menfaatini korumak için de kayıt tutulurdu.15 

Osmanlı Devletinde 17. yüzyıl ve 18. yüzyıllarda görülen müsadere olayından sonra da 

devlet hazinesi için tereke tutulurdu. Varisler arasında çocukların ya da o sırada başka bir 

yerde bulunan kişilerin olmadığı durumlarda, miras kadıya başvurulmadan, dolayısıyla 

tereke defteri hazırlanmadan bölüşülebiliyordu. Bir başka deyişle, miras durumlarının 

yalnızca küçük bir kısmı kayıtlara geçirilebiliyordu. Tüccarlar, genelde kayda değer bir 

servetleri olduğu ve evlerinden uzakta öldükleri için, elimizdeki evraklarda muhtemelen 

diğer gruplardan daha fazla temsil edilmektedir. Kadınlar ve çocuklar ise eksik temsil 

edilmektedirler. Kalan miras azsa, kadı mahkemesine ücret ödeyip mirası daha da azaltmak 

varislerin işine gelmiyordu. Ayrıca, miras kavgalarının sıklığından, kadınların ve 

çocukların mirastan pay almasını engellemeye yönelik manipülasyonların yaygın olduğunu 

bilinmektedir. Tereke defterlerinde, merhumun mirasının açık artırmayla satıldığı açıkça 

belirtilmiyorsa defterde tek tek mallara konan fiyatlara şüpheyle bakmak gerekir.16 

Miras taksimi için varislerin mahkemeye başvurmasıyla kassamın görevi başlamış 

olurdu. Kassam ve diğer görevliler (kâtip, ehl-i hibre, dellaller) mirasın bulunduğu yere 

gidip tek tek malları tespit edip kayda geçerlerdi. Bu sırada ehl-i hibre (bilirkişi) malların 

piyasa fiyatını belirlerdi.17 Terekeye geçen mallar Bazezistan’da müzayedeye çıkıp değer 

bahasıyla satılırdı. Tereke eşyasının menzillerde satışı yasaktı. Müzayedeye çıkan malların 

                                                   
13 Fatma Müge Göçek, Burjuvazinin Yükselişi İmparatorluğun Çöküşü, Ayraç Yayınları,Ankara 1999, s.226-
227  
14 Uzunçarşılı, a.g.e. , s.123 
15 L.Fekete,“XVI. Asırda Taşralı bir Türk Efendisinin evi” , Belleten, sayı 115, s.617-618 
16 Suraıya Faroqı, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003, s.56-57 
17 Uzunçarşılı,a.g.e.,  s.123-124 
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satışı hemen gerçekleşmeyebilirdi. Özellikle gayr-ı menkul satışları uzun zaman alırdı. 

Müzayede ile satılan mallar bazezistanda görevli münadiler vasıtasıyla satılır, bu görevleri 

karşılığı da belirli bir oranda ücret alırlardı.18 

Kassam tayin olduğunda kendi zamanında vuku bulan terekeyi ve tereke ile ilgili 

davaları kaydetmek için hususi defter tutar ve bu deftere yazardı. Bu sebeple defterin başına 

hangi kassam dönemine ait olduğu genellikle yazılmıştır.19  

Kassam defterleri belirli bir yöntem ve belli bir sıra ile yazılırdı. Bölümleri kısaca şöyledir; 

1. Vefat Eden kişinin tanıtımı: Tereke listelerinin birinci bölümünde ölen kişi 

tanıtılmaktadır. İlk önce vefat eden şahsın adı varsa görevi ve unvanı da belirtilerek baba 

adı ile birlikte yazılır. Köle asıllı olanların baba adı Abdullah diye kaydedilirdi. Ölen 

kişinin vefat ettiği yer (mahalle, şehir) yazılır. Eğer vefat eden şahıs savaşta şehit, denizde 

boğulma, hastanede vefat, maktulen gibi normal ölüm dışında vefat etmiş ise vefat şekli de 

yazılır. Daha sonra mirasçılarına geçilir. Eğer mirasçıları yoksa “bila varis” vefat ettiği 

Beytülmal eminin terekeye el koyduğu kaydedilir. En sonda vefat veya terekenin sayımı ve 

kıymetlendirilmesinin yapılarak defterlere geçirildiği tarih yazılır.  

2. Mirasa konu emtianın dökümü: Bu bölümde mirasa konu mallar tek tek sıralanır. 

Bilirkişi vasıtasıyla takdir edilen akçe değeri, sıralanan bu malların altına yazılır. Emtianın 

sıralanmasında genel olarak bir usul bulunmamakla beraber, terekede öncelikle kitaplar 

zikredilir. Özellikle “Mushaf-ı şerif” yani “Kur’an-ı Kerim” öncelik taşır. Sonra kıymetli 

mallar tek tek sıralanır. Terekeye konu olan mallar kısa şöyledir;  

Kitap, gayr-ı menkul, nakit, alacak, köleler, yük, binek hayvanları ve davar-sığır, ticari 

emtia, ev eşyası, giyecek, kumaş, ziynet eşyası, mutfak eşyası, silah ve silah takımı, at ve at 

takımları, alet-edevat, yazı malzemesi, gıda maddesi, müteferrik mallar. Terekede mevcut 

mallar kaydedildikten sonra “cem`an yekûn” yazılarak bir çizgi çekilir ve toplam tutar 

rakamla yazılır.  

3. Borç, masraf vb. gider kalemlerinin dökümü: Bu bölümde vefat eden şahsın varsa 

borçları tek tek ve kime ne kadar olduğu yazılır. Terekenin taksim edilmesiyle birlikte 

doğan resim ve masraflar kaydedilir. Tereke, İstanbul’a uzak yerden gelmiş ise nakliye 

masrafları belirtilir. Karısına mehir borcu,1/3’ü geçmeyen vasiyetler, techiz ve tekvin için 

                                                   
18 Öztürk, a.g.e. , s.75 
19 Öztürk, a.g.e. , s.75 
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yapılan harcamalar yazılır. Terekenin taksimi dolayısıyla meydana gelen resim ve 

masraflardan bazıları şunlardır;  

“Resm-i Kısmet, kassamiye, katibiye, dellaliye, hamaliye, Muhammediye, 

Didebaniye, ihzariye, müjdeganiye, ücret-i kalem, techiz, tekvin, kira-ı dükkân, kira-ı 

mahzen, taamiye, vb.”  

Gider kalemlerini oluşturan bu kısmın ne kadar tuttuğu hesaplanarak asıl tereke 

yekûnundan çıkarılır. Mirasçılara veya beytülmale kalacak meblağ belli olur. Bazen gider 

kalemlerinin tereke yekûnunu geçtiği olmaktadır. Şahsın terekesinden çok borcu varsa bu 

durumda tereke yekûnu borçlulara “gurema tarıkı” denilen bir nisbi dağıtım ile taksim 

edilir. 

4. Varislere veya beytülmale kalan miktarın tespiti: Son bölümde gider 

kalemlerinden geriye bir şey kalmışsa bu “sahh’ül- baki” olarak kaydedilirdi. Kalanı 

oluşturan bu kısım mirasçıların belli ölçüler içerisinde paylaşacakları veya beytülmale 

kalacak meblağdır.20  

Tanzimat Fermanı ile birlikte kazaskere ve kadılara ait kassamlıklar kaldırılarak 

yalnız İstanbul’da bir kassamlık bırakılmıştır. Eyalet ve sancakların kısmet işleri de 

kadılara bırakılmıştır.21  

Klasik dönem boyunca kassamların tereke düzenlemede yaptığı bazı 

adaletsizliklerin önüne geçmek için zaman zaman düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemeler kanunnamelere konu olmuştur. Tanzimattan sonra hukuk alanındaki 

yenilikler ile miras hukukunda da bazı düzenlemelere gidilmiştir. 31 Aralık 1851’de çıkan 

Eytam Nizamnamesinde şehir, kasaba, köylerde Müslüman olan veya olmayan Osmanlı 

tebaasından biri öldüğünde varisleri arasında küçük çocuklar, akıl hastaları, bunak veya 

kayıp var ise ölenin mirasını taksim işinde eytam sanduğu görev alacaktı.22 

 

                                                   
20 Öztürk, a.g.e. , s.76-77 
21 Uzunçarşılı, s.125 
22 Mehmet Başaran, 1899–1902 Tarihli Kassam Siciline Göre İzmir’in Topografik, Sosyal, Ekonomik ve 
Kültürel Durumu, (basılmamış yüksek lisans tezi), İzmir 1991,  s. XVIII 
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B. TEREKE DEFTERLERİNİN TARİH ARAŞTIRMALARINDAKİ 
YERİ 

 

Tereke Defterleri içerikleri itibariyle arşiv ve tarihi malzeme olarak Türk iktisadi, 

içtimai ve kültürel tarihinin tetkikinde yararlanılacak önemli kaynaklardır. 

Defterler öncelikle vefat eden kişilerin içtimai menşelerine, medeni hallerine ve aile 

yapılarına, sosyal statü, meslek ve devlet kademesindeki görevlerine ilişkin verdiği 

bilgilerle demografi araştırmalarının önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Hukuki niteliğe 

sahip tereke kayıtlarında; tereke sahibinin isim, unvan ve görevi, babasının ismi, oturduğu 

mahalle, köy veya şehir, vefat ettiği yer ve vefat şekli yer almaktadır. Ayrıca, vefat eden 

kişinin mirasçıları arasında varsa eşi, çocukları, anne ve babası, erkek ve kız kardeşleri ve 

diğer mirasçılar isimleriyle kaydedilirdi. Küçük yaşta mirasçı çocukların “sağir” veya 

“sağire” , tereke sahibi köle asıllı ise “ibn-i Abdullah” veya “bint-i Abdullah” oldukları da 

bilinmektedir. Osmanlı toplumunda birden fazla evliliğin oranı, bu tür evlilerin cemiyet 

içinde sosyal statüleri, meslek, görev, unvan ve ekonomik durumları da tereke defterleri ile 

açıklığa kavuşmaktadır. Bu özellikleriyle Osmanlı aile nüfusunun tespiti için yegâne 

kaynak özeliğine sahiptir.23 

Osmanlı Devleti’nde şehirlerin nüfusları hakkında çalışma yapmak kaynakların 

sınırlılığı nedeniyle zordur. Özellikle XVIII. yüzyılda nüfus tespiti sorunları oldukça 

fazladır. Çünkü kaynak olarak avarızhaneler ve cizye evrakı haricinde, ne tahrir defterlerine 

ne de son dönemdeki gibi nüfus sayımlarına sahip değiliz. Yine nüfusla alakalı olarak, 

Osmanlı toplumunun çekirdeğini oluşturan aile ve aileyi meydana getiren (karı-koca, 

çocuklar ve büyükanne, büyükbaba vb.) fertler hakkında demografik araştırmalar 

problemleri çözecek sayıda değildir. Bu problemlerin çözümümde tereke defterlerinden 

faydalanılabilir.24 Tereke kayıtları ailelerin nüfusu hakkında güvenilir bilgiler 

bulunmaktadır. Çünkü bu bilgilerin verilmesinde hukuki zorunluluk bulunmaktadır. 

                                                   
23 Öztürk, a.g.e. , s.27 
24 Ömer Demirel, “1700–1730 Tarihlerinde Ankara’da Ailenin Niceliksel Yapısı”, Belleten, c. LIV, sayı. 211, 
s.945–946, Rifat Özdemir “Tokat’ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1771–1810) Belleten, c. LIV, sayı. 211, 
s.993–994,Ömer Demirel-Muhiddin Tuş-Adnan Gürbüz, “Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı”, Sosyo-
Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, T.C Başbakanlık Araştırma Kurumu Yayınları, c.1, Ankara 1992 
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Bu defterlerden muayyen tarihi devirlerde ve bölgelerde esnaf, çiftçi, tüccar ve 

muhtelif kademede devlet hizmeti gören sosyal gruplar arasında servetin dağılımı ve 

unsurları, maddi kültürün yapısı; hayat, konfor veya lüksün seviyesi, silahların ve 

elbiselerin çeşitleri her türlü imalathaneler ile zirai işletmelerin teşkilatı, üretim araçları ve 

kapasiteleri, ticari usul ve münasebetler, kredi şekilleri 25 ve bütün bu servet unsurlarının 

pek çoğunun bulunduğu yer ve tarihteki piyasa değerini tespit ile piyasada cari para, cins ve 

değerini ihtiva etmesiyle para tarihi gibi çok önemli konuların aydınlatılmasını 

sağlamaktadır.26 

Terekelerden hareketle belli bir dönem için farklı kazaların kayıtları incelenerek 

Osmanlı ailesinin kullandığı eşyaların genel ve ortak özelliklerini yani temel alışkanlıkları 

ortaya koymak mümkündür.27 Aileler ile ilgili terekeler incelenirken Osmanlı ailesindeki 

isim koyma geleneği ve kullanılan isimler hakkında bilgi edinilebilir. Ayrıca Osmanlı 

ailesinin hangi tür kitap okudukları ve okuma alışkanlıkları hakkında da fikir sahibi 

olabiliriz. Çünkü evde bulunan kitaplarda ayrıntısıyla kayıt ediliyordu.28  

Osmanlı Devlet düzeni bir yönü ile asker varlığına dayanmaktadır. Bu nedenle 

toplumun en varlıklı kesimi askeri sınıftır. Bu kesimin servetlerinin önemli kaynağını 

bulundukları makam ve mevkiin kendilerine sağladığı avantajlarda aramak gerekir. 16. 

yüzyılın itibaren askeri sınıfta bazı bozulmalar oluşmaya başlamıştır. Yeniçerilerin yasak 

olmasına rağmen ticaret, ziraat ve sanayi alanlarında faaliyetlerde bulundukları 

bilinmektedir. Bu sayede servetlerinin genişlediğini söyleyebiliriz.29 Tereke listelerinde 

yeniçerilerin çiftlikler kurup hayvancılıkla uğraştıkları ve mandıra faaliyetleri gösterdikleri 

belirlenmiştir. Osmanlı Devlet düzenindeki bu bozulmaları terekelerden takip etmek 

mümkündür.30 

Tereke kayıtları ölen kişinin gelirini değil toplam servetini aktarmaktadır. Servet-

gelir ilişkisi dönüşümlüdür. Servetin artması gelire yansıdığı gibi, gelirin artması da yeni 

                                                   
25 Barkan, a.g.m. , s. 2 
26 Öztürk,  a.g.e, s. 27–28 
27 Ömer Demirel- Muhiddin Tuş- Adnan Gürbüz, “Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim-Kuşam 
(XVI-XIX Yüzyıllar)”, Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, T.C Başbakanlık Aile Araştırma 
Kurumu, c.2, Ankara 1992, s. 706–707 
28 Zeynel Özlü ,“Terekeler Işığında Göynük’te Aile”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı.29, 2006,                      
s. 82–87 
29 Öztürk, a.g.e. , s.12-13 
30 Halil İnalcık, “ Eyüp Sicillerinde Toprak, Köy ve Köylü”, 18.Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal 
Yaşam, Editör: Tülay Artan, 1998,   s. 9–10 



8 

servetler doğurur. Bilindiği gibi servet iktisadi mal ve hizmetlerin toplamını ifade eder. Ya 

da herhangi bir anda mevcut iktisadi mal stokudur. Gelir ise, bu mal ve hizmetlerin belirli 

bir dönem içerisinde vücuda getirdikleri, sağladıkları net hâsıla ve tüketicilerin ihtiyaçlarını 

tatmine hasredilen mal ve hizmet akışıdır. Servet ve gelirin temel görevi ihtiyaçların 

tatminidir.Bu nedenle servet ve gelir refahın kaynağıdır.Gelirin kaynağı ya insanların 

kendileridir ya da sahip oldukları servetleridir. Servetin kıymetini tayin eden ölçü ise, bu 

servetlerden elde edilen gelirin miktarıdır. Görülüyor ki servet kişisel gelir ve refah 

arasında sıkı bir ilişki vardır.31Tereke kayıtlarından Osmanlı toplumunun gelir – servet 

ilişkisi hakkında yeterli bilgi edinilebilir. Buradan da Osmanlı toplumunun farklı 

kesimlerinin refah düzeyleri incelenebilir.  

Tereke defterleri kişinin sahip olduğu mal varlığının dökümünü vermektedir. Bu 

defterlerin tarihsel çözümlemeye yaptığı en önemli katkı, sıradan insanların hayatı 

hakkında bilgi sağlamasıdır. Sosyolojik çözümleme açısından taşıdığı önem ise kapsadığı 

toplumsal yelpaze üzerinde yoğunlaşmaktadır. Alt sınıflar hakkında da bilgi veren bu 

defterler tüm bir toplumsal yapıya ışık tutmakta ve toplumdaki bütün grupları irdelemeyi 

kolaylaştırmaktadır. Toplumda zaman içerisinde kullanıma ve dolaşıma giren malların ne 

olduğunu belgeleyen bu defterler, toplumun toplumsal ve ekonomik açıdan kendini nasıl 

yeniden ürettiğine de açıklık getirmektedir; çünkü toplumsal tabakalaşmaya ve bu 

tabakalaşmanın kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığına bu defterler ışık tutmaktadır. Yine de 

şunu kulak ardı etmemek gerekir. Tereke defterleri teorik olarak yorumlanmadıkça ve 

rastgele seçilmedikçe, bir başlarına açıklayıcı bir güce sahip değillerdir. Metodoloji 

açısından bu defterler sadece, bireylerin nasıl birikim yaptıklarına ilişkin bir sonuç 

çıkarmaya izin verir, yoksa tüketim kalıplarını doğrudan yansıtmaz.32 

Görüldüğü gibi tereke defterleri özellikle folklor açısından son derece değerli 

bilgiler içermektedir. 

C. TEREKE DEFTERLERİNİN SINIRLILIKLARI 
 

Tereke defterleri ancak varislerin isteği veya bir karışıklığın ortaya çıkması üzerine 

tanzim ediliyordu; dolayısıyla bu defterler yargı merciine başvurulmadan dağıtılan 

                                                   
31 Öztürk, a.g.e. , s.13 
32 Göçek, a.g.e, s. 220–221 
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mirasları ve geride pay etmeye değmez miras bırakan kişileri içermemektedir. Bu nedenle 

toplumun bütünü için genellenmesinde sınırlılıklar taşır. 

Tereke defterleri özellik olarak düzgün kayıtlar içermez. Bazı durumlarda kayıtlar 

birkaç deftere kayıt edilmiş ve araya başka konular serpiştirilmiş olabilir. Bu sırayı takip 

etmek zordur. Defterdeki bütün veriler kontrol edilse bile bilgilerin tümünü toplamak zor 

olabilir. Yolculukları esnasında ölen tacirler ve hacılar, seferde ölen askerle ait kayıtlar bu 

kişilerin toplam servetini yansıtmayabilir. Bir tereke defteri eksiksiz dahi olsa sadece ölen 

kişinin bıraktığı serveti aktarmada, söz konusu kişinin hayatının değişik dönemlerinde ne 

tür servetler edindiğine değinmemektedir. Kimileri ölmeden önce, servetlerini uygun 

gördükleri varislerine hediye ve bağış olarak vermiş veya düzmece bir borç senedi yazmak 

yoluyla aktarmış olabilir. Ölüm üzerine serbest kalan köleler, tarım arazileri ve ölen kişilere 

vakıflar tarafından kiraya verilmiş emlak da bu defterlere kayıt edilmemiştir. Buğday, arpa 

ve zeytinyağı gibi ürünlerle, ölen kişinin mülkiyetinde olan çiftliklerde üretilen ürünler 

dışında, dayanıklı tüketim malları da bu defterlere kayıt edilmemiştir. Ölümden sonra 

ortaya çıkan bazı sorunlar da vardır. Varisler veya diğer yakın kişiler, ölene ait malları 

çalmakta veya saklamakta, böylece servetin toplam değeri tespit edilememekteydi. Ölenin 

eşine ait servette deftere işlenmemekteydi bu da ölen kişinin ailesi hakkında genelleme 

yapmayı imkânsız kılmaktadır.  

Ayrıca, tereke kassamları daha yüksek oranda vergi alabilmek için bırakılan mirası 

gerçek değerinden daha fazla gösterme eğilimi içindeydiler. Bütün bunlara rağmen tereke 

defterleri Osmanlı toplumsal dönüşümünü incelemede vazgeçilemez kaynaklardır.33  

D. AİLE VE MİRASIN TAKSİMİ 
 

Toplumun en küçük birimini aileler oluşturur. Osmanlı miras hukuku İslami 

kaidelere göre belirlenmiştir. Tereke kayıtlarında önce mirastan kimlerin faydalanacağı 

yazılır daha sonra cenaze işlemlerinin giderleri için harcanan miktar, alacak-borç tahlili 

yapılır ve vergiler de hesaplanıp düşüldükten sonra kalan meblağ mirasçılara 

bölüştürülürdü. İslam hukukuna göre mirasçıları kısaca özetleyecek olursak34; 

                                                   
33 Göçek a.g.e. s.228–230 
34 Barkan a.g.m. s.19 
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a. Ferâiz: Birinci derece miras sahipleri olup Kur`an, sünnet veya icmâ` tarafından 

takdir ve tespit edilmiştir. Baba, anne, karı,  koca, dede, nine, kız, ana-baba bir kız kardeş, 

ana bir erkek kardeş, oğlun kızı, baba bir kız kardeş, ana bir kız kardeş. 

b. Neseb-i Asâbe: Ölen kimsenin baba tarafından akrabalarıdır. Ferâizden mirasçılar 

hakkını aldıktan sonra kalan meblağdan paylarını alırlar. Farîza sahipleriyle bir arada 

oldukları zaman onların hisselerinden artanı, ferâizden kimse yoksa mirasın hepsini alırlar. 

c. Sebebî Asâbe: Sahibi olduğu köleyi azat edenlerdir, neseb-i asâbeden kimse 

yoksa mirasçı olurlar. 

d. Asâbe olarak mirasçı bulunmadığı takdirde farz hisse sahiplerinden artan yine 

kendilerine red yoluyla bırakılır. Fakat bu taksimden karı ve koca faydalanamaz. 

e. Zevi’l-erhâm: Farz hisse sahiplerinden ve asâbeden mirasçı olmayınca sıra yakın 

hısımlara gelir. Bunlar ölenin akrabalarıdır. 

d. Mevle’l-muvâlât: Kişilerin müslüman olurken himayesine girdiği veya köle iken 

diyetini ödeyen efendileridir. Efendiler bu kişilerin diyetlerini öder ve kendisine tabi olan 

şahsın mirasına girer.35 

e. Beytü’l-mâl: Yukarıda sayılanlar dışında mirasçı bulunmazsa yada mirası teşkil 

eden meblağdan geriye bir miktar daha artmış olursa bu kalan kısım beytü’l-mâle teslim 

edilir. 

Ferâize göre mirastan hak alabilecek mirasçılar ve alacakları paylar şöyledir;36 

Koca (zevc): Ölen kişinin çocukları olmadığı zaman mirasın 1/2’sini çocukları                

olursa 1/4’ ini alır. 

Karı (zevce): Ölen kişinin çocukları olmadığı zaman mirasın 1/4’ ini çocukları 

olursa 1/8’ ini alır. Birden fazla karısı varsa bir karıya düşen pay diğerleri arasında eşit 

derece pay edilir. 

Kız (bint): Ölen kişinin oğlu olmadığı zaman mirasın 1/2’ sini oğlu olursa kız 1 pay 

oğul 2 pay alır. (oğullara kızların iki katı pay ayrılır) 

Baba (ebb): Ölenin oğlu veya oğlunun oğlu ile beraber olursa 1/6’sını, ölenin kızı 

veya oğlunun kızı olursa 1/6’sını hem de kızın hissesinden geriye kalanları da alır. 

                                                   
35 Barkan, a.g.m. s. 20–21 
36 Barkan, a.g.m. s. 20–21 
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Dede (cedd) : Babanın babası tıpkı baba gibidir. Fakat baba varsa dedeye mirastan 

pay düşmez. 

Ana (ümm): Ölenin oğlu, kızı, oğlunun evladı veya ölenin erkek kardeşleri olursa 

mirasın 1/6’sını bunlar mevcut değilse 1/3’ünü alır. 

Oğlun kızı (ibniyye): ölenin kızı yoksa oğlunun kızı1/2 oğlunun kızı birden fazla ise 

2/3 pay alır. Ölenin kızı olur ve bir veya birden fazla oğul kızı olursa 1/6 pay alırlar. Fakat 

ölenin oğlu veya birden fazla kızı bulunursa oğul kızlarına mirastan pay düşmez. 

Ana-baba bir kız kardeş (uht li hüma): Bir tane olursa 1/2’sini, birden fazla olursa 

2/3, üçünü ana-baba bir erkek kardeşle birlikte bulunurlarsa ikili-birli taksim edilir. Oğul, 

oğul oğlu, baba ve cedd ile karşılaştıkları zaman mirastan pay almazlar. 

Baba bir kız kardeş (uht li ebb) : Ana-baba bir kız kardeş olmadığı zaman, bir tane 

baba bir kız kardeş varsa 1/2, birden fazla ise 1/3 alırlar 

Terekelerde geçen tereke sahiplerine ait terimler şöyledir; 

Zevc: Koca 

Zevce: Karı 

Ebb: Baba 

Cedd: Dede 

Veled: Çocuk  

Evlad: Çocuklar 

Evlad-ı ümm: Ana bir kardeşler 

Ah li ümm: Ana bir oğlan kardeş 

Uht li ümm: Ana bir oğlan kardeş 

Sulbiye-bint: Kız 

İbniyye: Oğlun kızı ve oğlun oğlunun kızı  

Uht le hüma: Ana baba bir kız kardeş 

Uht li ebb: Baba bir kız kardeş 

Ümm: Ana 

Cedde: Nine 

Ümm’ül-ümm: Anasının anası 

Ümm’ül-ebb: Babasının anası 

İbn: Oğul 
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İbn’ül-ibn: Oğlun oğlu 

Ah le hüma: Ana baba bir oğlan kardeş 

     Ah li-ebb: Baba bir oğlan kardeş37 

E. 51 NUMARALI KASSAM DEFTERİNİN TANITIMI 
 

51 Numaraya kayıtlı İzmir Kassam Defteri’nin aslı Ankara Milli Kütüphanede 

bulunuyor. Üzerinde çalıştığımız bu defter H. 1311–1314 / M. 1893–1896 yıllarını 

kapsamaktadır Fakat arada H. 1309, 1310 ve H. 1315, 1316 tarihlerindeki belgelere de 

rastladık. Belgeler genellikle kronolojik bir sırayı takip ediyor. Fakat arada farklı tarihli 

belgeler de bulunuyor. Bunun nedeni ise tereke ilk tutulduğu zaman müsveddeye 

kaydediliyor sonra deftere işleniyordu. 

Defterde iki yüz elli bir tane hüküm yer almaktadır. Bu hükümlerden 78 tanesi 

kadınlara ait terekelerden oluşuyor. Erkeklere ait 147 aded tereke bulunuyor. Geriye kalan 

hükümleri topluca tutulmuş terekeler ve daha önce tutulan terekelerden geriye kalan 

mirasın tekrar taksime tutulduğu ya da miras bölüşüldükten sonra icara verilen 

taşınmazların (dükkân, arsa) gelirlerinin mirasçıların arasında tekrar pay edilmesiyle 

oluşturulan terekelerdir. Bu şekilde 23 aded tereke yer almaktadır. Topluca tutulan 

terekelerin varisleri belli değildir bu nedenle miras beytül-mâle kalır. Topluca tutulan 

terekelerin adedi 23’dür.  

Bu terekeleri şöyle sınıflandırabiliriz; varisi olmadığı halde ölenler, Klazomen 

tahaffuzhanesinde vefat eden hacılar, İzmir Gureba Hastahanesinde vefat edenler, İzmir 

Hapishanesinde varisi olmadığı halde vefat edenler, İzmir Hamidiye İstihkâmında varisi 

olmadığı halde vefat edenler, İzmir Askeri Hastahanesinde varisi olmadığı halde vefat 

edenler. 

Ayrıca gaip olan kimselerin gaipliği polis tarafından tespit edildikten sonra 

bıraktıkları miras terekeye tabi tutulmuştur. Bu şekilde düzenlenen 3 aded tereke 

mevcuttur. 

Gayrimüslimlere ait 20 aded tereke yer almaktadır. Bunlardan 8’i Ermeni, 11’i 

Rum, 1’i de Yahudi milletindendir. 8 Ermeni tebaaya ait terekeden 2’si kadınlara, 11 Rum 

tebaaya ait terekeden de 2’si kadınlara aittir. 

                                                   
37 Başaran, a.g.e. s. xxı 
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Defterin ciltlenmesi veya mikrofilmlerinin çekilmesi esnasında sayfa sonları ve satır 

başları tahribata uğradığı için bazı kelimeler okunamamıştır. Okunamayan kelimeler (…) 

şeklinde metin içinde ifade edilmiş, okunuşunda emin olunamayanlar ise (?) şeklinde 

gösterilmiştir. Bu durum belgelerin anlaşılmasında olumsuz bir etki yapmamıştır. Defter 

içinde bazı yerler boş bırakılmıştır. Boş bırakılan yerler [boş] olarak ifade edilmiştir. 

Günümüz Türkçesinin imla kuralları içerisinde hareket edilmekle birlikte, günümüz 

Türkçesine uygun olmayan kelimeler Osmanlı Türkçesi imla kuralları içerisinde 

yazılmıştır. Metindeki ayn ( ع)  harfi ( ` ) işareti ile ve hemze (ء )harfi ( ’) işareti ile 

inceltme ve uzatmalar (^) işareti ile gösterilmiştir. Yalnız sonlarında dal ( د ) harfi bulunan 

isimler aynı şekilde okunmuştur. Örneğin Mehmet ismi Mehmed şeklinde okunarak 

yazılmıştır. Ayrıca anlam bütünlüğünü bozmamak için o tarihte konuşulan Osmanlı 

Türkçesi korunarak çeviri yapılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

İZMİR KASSAM DEFTERİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  

1.1. KAZA, NAHİYE, KÖY, MAHALLE, ÇARŞI-PAZAR, HANLAR, 

CAMİ VE MESCİDLER 

 

1.1.1. Kazâlar 
İzmir’e bağlı kazâlar kassam defteri içinde “Medine-i İzmir’e muzaf” ibaresiyle 

verilmişti. Bu ibareye göre defterde yer alan kazâlar; Urla, Seferihisar, Tire, Bergama, 

Bayındır ve Ödemiş’tir. 

1.1.2.Nahiyeler 
İzmir’deki nahiyeler kassam defteri içinde “Medine-i İzmir’e muzaf” ibaresiyle 

verilmiştir. Bu ibareye göre defterde yer alan nahiyeler; Nif, Torbalı, Menemen, Bornova 

ve Seydiköy’dür 

1.1.3. Köyler (Karye) 
Kassam Defterine göre İzmir’de tespit edebildiğimiz köyler; Arabacı, Bakçık Havi, 

Boz, Çakılı, Çam, Çan, Çile, Çelebi, Demirci, Derebaş, Dereköy, Erköy, Hasköy, İkinci 

Kordon, Kara Kızlar, Kaplan, Kaya, Kızılca, Kuyucak, Kürdüllü, Musa Bey, Narlıdere, 

Oğuz, Pınarbaşı, Sasalı, Seyrekli, Sıçanlı, Tuscelebi, Üzümlü. 

1.1.4. Mahalle , Sokak ve Yer Adları 
Kassam Defterine göre İzmir’de tespit edebildiğimiz mahaller ve sokaklar;  

Cami Atik Mahallesi: İngiliz Sokağı , Bakkal Sokağı , Beyler Sokağı , Hacı İshak 

Sokağı, Gureba Fırını 

Kefeli Mahallesi: İstanköy Sokağı , Şerif Ali Sokağı , Hasena Sokağı , Uzunyol , İki 

Çeşmelik  
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Pazaryeri Mahallesi: Sarımsak Sokağı , Kuşbaz Sokak , Yapucuoğlu Yokuşu , 

Bülbül Hoca Sokağı 

Hatuniye Mahallesi: Kemerler Sokak , Alaca Sokak , Dellalbaşı Sokağı , Küçük 

Abdülfettah Sokağı , Kaba Soğan Sokağı , Namazgâh Caddesi , Tilkilik 

Şeyh Mahallesi: Gülhan Sokağı 

Kasap Hızır Mahallesi: Hasan Hoca Sokağı , Basmahane caddesi , Çayırlıbahçe 

Dolaplı Kapu Mahallesi: Adilan Sokak  

Mahalle-i Cedid: Salih Sokağı , 550 Sokak , Uzun İmam Sokağı 

Abdullah Efendi Mahallesi: Karakuyu  

Abdülfettah Mahallesi: Kapulu Sokak 

Faik Paşa Mahallesi: Türbe Sokağı 

Selatinoğlu Mahallesi: Temaşalık  

Orta Hamidiye Mahallesi: Değirmendağı 

Aya Nikola Mahallesi: Kemer Caddesi , Debbağhane 

Karataş: Hamidiye Mahallesi , Şerefiye Mahallesi 

İmariye Mahallesi: Kadife Kale 

Göztepe: Mamüratül Hamid Mahallesi 

Mir Ali Mahallesi , Damlacık Mahallesi , Sakızlılar Mahallesi , Fethiye Mahallesi , 

Ayanikola Mahallesi , Hasan Hoca Mahallesi , Teşvikiye Mahallesi , Ali Reis Mahallesi ,  

Çiçek Mahallesi , Hacı İstilyo Mahallesi , Şarkiye Mahallesi , Cami Mahallesi , Birinci 

Hamidiye Mahallesi , Selimiye Mahallesi , Karşıyaka , Soğukkuyu 

Karantina , Çorak Kapusu , Dikilitaş , Mezarlık Başı , Kordon , İkinci Kordon , 

Kemeraltı , Kokaryalı ,  Pasaporthane , Punta , Mortakiye , Rüşdiye Caddesi , Baş Oturak , 

Kestane Pazarı , Hükümet Pişgahı , Bozyaka , Hurmalı Sokak , Sırmalı Sokak 

1.1.5. Çarşı-Pazar 
 

Kassam defteri incelendiğinde İzmir’de çok sayıda çarşı pazar bulunduğunu 

görmekteyiz. İzmir liman kenti olması nedeniyle ihracat ve ithalata elverişliydi bu da 

ticaretin gelişmesini önemli ölçüde etkiledi. Çarşılarda çok sayıda ve çeşitlilikte meslek 

koluna ait dükkânlara rastladık. Tespit edebildiğimiz çarşılar şunlardır;  
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Hırdavatçılar Çarşısı, Kasaplar Çarşısı, Keçeciler Çarşısı, Sandıkçılar Çarşısı, 

Kömürcüler Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Peştemalciler Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Odun 

Pazarı, Koyuncular Çarşısı, Balcılar Çarşısı, Kantarcılar Çarşısı, Çilingirler Çarşısı, 

Taşçılar Çarşısı, Kolancılar Çarşısı, Yemiş Çarşısı, Zincirciler Çarşısı, Şişeciler Çarşısı, 

Büyük Demir Çarşısı, Arasta, Çuka Bedesteni  

1.1.6. Hanlar, Çeşmeler,  Medreseler 

Yandevi Hanı, Palamut Hanı, Çerçioğlu Hanı, Mısırlı Hanı, Abdülkadir Paşa Hanı, 

Büyük Demir Hanı, Küçük Demir Hanı, Ekmekçibaşı Hanı, Büyük Balcızade Hanı, Taşçı 

Sarkiz’in Hanı, Çuka Hanı, Batak Hanı, Çakaloğlu Hanı, Sulu Han, Saraç Hacı Hasan’ın 

Hanı, Barut Hanı, Ragıp Bey Hanı, Büyük Selebcizade Hanı, Ali Bey Hanı, Koca Han, 

Rüştüpaşazade Kara Osmanoğlu Hanı, Abbasoğlu Hanı, Salih Efendi Hanı, Kiraz Hanı, 

Âşık Mehmetoğlu Hanı, Küçük Salcızade Hanı, Kurban Ağa Hanı, Emirler Hanı, 

Yusufoğlu Hanı, Enver’in Hanı, Arnavutoğlu Medresesi, Yapucuoğlu Çeşmesi. 

1.1.7. Cami ve Mescitler 

Abdullah Efendi Cami, Hatuniye Cami, Kestanepazarı Cami, Hacı Mehmet Cami, 

Abdülfettah Cami, Şadırvan Cami, Ali Efendi Cami, Ali Ağa Cami, Müftü Cami, Abdi 

Efendi Cami, Hacı Mehmet Efendi Cami, Hamidiye Cami, Hacı Hüseyin Cami, 

Bağçelerarası Cami, Teşvikiye Cami, Tuzcu Mescid, Toraman Mescid, Kalafat Mescidi, 

Kahraman Mescidi Tahtalı Mescid, Servili Mescid, Naturzade Mescidi, Tuzcu Mescidi, 

Arnavut Mescidi, İncirli Mescid, Akçalı Mescid, Kestelli Mescidi, Kılıççı Mescidi. 

2.1 UNVAN, GÖREV VE MESLEK BAKIMINDAN TEREKE SAHİPLERİ 

2.1.1.Unvan ve Lakaplara Göre Dağılım 

Unvan ve lakap kullanımı Osmanlı toplumunda yaygın görülen bir durumdu.  

Hacı: Dini bir fariza olan hacılık görevini yerine getiren kimselere verilen unvandır. 

Belgelerde “hacı ya da el-hac” olarak geçer. Bu unvanı taşıyan tereke sahibi 16’dır. 

Bunlardan 1’i kadına 2’si de Ermeni vatandaşlara aittir. Gayrimüslimlerin de hacı unvanını 

kullandığını alacak-verecek ilişkisi olan ya da varis olup terekede adı geçen kişilerden de 

öğrenebiliyoruz. 
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Ağa: Ağalık unvanı toplumda ön planda olan kimseler kullanırdı. Ağalık unvanını 

kullanan 17 aded tereke sahibi vardır Bu kişilerden bazıları aynı zamanda hacılık unvanını 

da kullanmıştır. Gayrimüslimlerde bu unvana rastlanmadı. 

Efendi: Osmanlı Devleti’nde devlet görevlisi ya da okumuş yazmış kimselerim 

kullandığı bir unvandır. 13 aded tereke sahibinin bu unvanı kullandığını görmekteyiz. 

Hoca: Bu unvanı kullanan tereke sahibi birisi müderristir diğeri de bir kadına aittir. 

Fakat tereke sahibi olmayıp da alacak-borç ilişkisi olanlardan, varisi olmayıp da vefat 

edenlerden ve varislerden anlaşılabileceği gibi bu unvanın sıkça kullanıldığını 

söyleyebiliriz. 

Zenci-Zenciye: Bu unvan terekelerde erkekler için zenci kadınlar için zenciye 

olarak geçmektedir. Özellikle Afrika kökenli ya da köle asıllı olduğunu düşündüğümüz 

kişiler kullanmaktadır. Baba adları  Abdullah olarak geçmektedir. Zenci tereke sayısı 3’tür 

zenciye tereke sayısı 10’dur. 

Hafız, sofu, mühtedi birer aded tekelerde geçmektedir. 

Terekelerde geçen lakaplar; laklak, sarı,  deli, beyaz, bacaksız, küçük, çavuş, gümüş 

divit,  rüzgâr,  kör,  koyun,  kel,  ekiz,  köse,  tokaç,  pehlivan,  külahçı. 

2.1.2. Mesleklere Göre Dağılım 

İncelediğimiz 251 terekede 91 kişinin meslekleri belirtilmiştir. Bunlardan ikisi 

kadınlara aittir. Kadınlardan bohçacı ve hizmetli (zenciye)’ye rastladık. Terekelerdeki 

mesleklerin sınıflanması şu şekildedir; 1 saraç, 2 tüfekçi (biri Rum), 1 polis, 1 tahmis, 3 

jandarma, 1 redif kaymakamı, 2 keresteci (Rum, Ermeni), 2 şakirdan, 1 demir tüccarı, 7 

kahveci (biri Rum),  1 müderris,  1 bevvap, 1 sırmakeş (Ermeni), 3 yüzbaşı, 2 saatçi (biri 

Ermeni), 1 dellal, 1 debbağ, 2 tüccar, 1 basmacı (Rum), 1 döktürmeci, 1 cerrah, 2 kolağası, 

3 kömürcü,  1 liman reisi, 1 fesçi, 1 yoğurtçu, 1 imam, 1 galata gümrük memuru, 2 bakkal, 

3 çavuş, 1 kâğıtçı, 1 zincirci, 2 demiryolu kavvası, 1 kuyumcu (Rum), 1 bağçevan, 1 

kehribarcı, 3 müstahdem, 1 kantarcı, 1 onbaşı, 1 binbaşı, 1 emlakçı, 1 hırdavatçı, 1 Şam 

kumaşçısı (Rum), 1 Acem Gömlekçisi, 1 gümrük kantarcısı, 1 reji kolcusu, 2 helvacı, 1 

askeri mülazım, 1 fırıncı ( Rum), 1 askeri eczacı, 1 şekerci, 1 nesihçi, 1 kunduracı, 1 

gümrük ketebesi, 1 bıçak bileğicisi, 1 sıhhiye müfettişi, 1 çilingir (Ermeni), 1 berber, 1 

demirci,  1 kafesçi, 1 gümrük ketebesi.  
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3.1 VEFAT ETTİĞİ YER VE VEFAT ETME BİÇİMLERİNE GÖRE TEREKE 

SAHİPLERİ 

Terekelerin başında vefat eden kişinin nerede oturduğu ve ne şekilde vefat ettiğine 

dair bilgiler bulunmaktadır. Vefat eden kimseler çoğunun oturduğu mahalde vefat ettiğini 

başka bir açıklama olmamasından anlayabiliriz. Hastalanıp hastaneye kaldırıldıktan sonra 

vefat ettiğini anladığımız kimseler İzmir Hastahanesi ve İzmir Gureba Hastahanesinde vefat 

etmişlerdir. İzmir Gureba hastahanesinde 7 kişi, İzmir Hastahanesinde de 1 kişi vefat 

etmiştir. Ayrıca iki kardeşin bir günde İzmir Gureba Hastahanesinde vefat ettiğine dair 

tereke mevcuttur. Bunların dışında iki kadının mahruken, 3 kişinin maktulen, 2 kişinin de 

füc`eten öldüğüne dair kayıt bulunmaktadır.  

Aslen İzmirli olup Hicaz’da vefat ettiği belirtilen bir tereke mevcuttur. Konya’da 

ikamet edip İzmir’de ölen kimselere ait kayıtlar vardır. Kordon’da birinci caddede 

Mahkeme önündeyken vefat eden bir kişi vardır 

İzmir liman kenti olması nedeniyle kıtalar arası yolculuk edenlerin uğrak yeriydi. 

Terekelerde İdare-i Mahsusa ve yabancılara ait olan Mesajeri Maritim Kumpanyasına ait 

vapurların İstanbul-İzmir, İzmir-Pire ve Avrupa’nın liman kentleriyle Hicaz ve 

İskenderiye’ye yolcu taşıdığını görmekteyiz. Bu seferler esnasında İzmir’de konaklayan 

kimselerin ölümlerinden sonra tutulan terekeler mevcuttur. Bu şekilde tutulan terekelere 

örnekler şunlardır; Hicaz’dan dönüp nereye gittiği anlaşılamayan bir hacı İzmir’de vefat 

etmiştir. Aslen Der Aliyeli olup İskenderiye’den gelen bir kimse İzmir’de Pasaporthane 

civarında arabaya binecekken füc`eten vefat etmiştir. Der Aliye’ye gitmek üzere vapura 

binen bir kişi füc`eten vefat etmiştir. Bosna’dan Hicaz Askeriyesine gidecekken İzmir 

Askeri Hastahanesinde ölen bir askere ait tereke mevcuttur. Bosna’dan Hicaz’a gidecekken 

İzmir’de konaklayan iki kişi burada vefat etmiştir. Mekke kadılığına atanan Zağfiranbolulu 

bir kadı İzmir’de konakladığı sıra vefat etmiştir. 

Gaip olup hayat ve mematı belli olmayan üç kişiye ait tereke vardır. Ayrıca 

Jandarma olup Kızıldağ’ın Kuyucak Karyesi’nde eşkıya takibinde iken mecruhen vefat 

eden askere ait tereke mevcuttur. Bunların dışında asker olup askeri hastahanede vefat eden 

9 kişiye ait tereke vardır. 

Bunlardan başka topluca tutulan terekeler “zâhirde varis-i ma`ruf ve ma`rufesi 

olmadığı halde vefat eden” ibaresi ile başlamaktadır. Bu terekeleri şu şekilde 
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sınıflandırabiliriz. Varisi olmadığı halde orada burada vefat edenler, İzmir Gureba 

Hastahanesi, İzmir Hastahanesi, İzmir Hapishanesi, Askeri Hastahane, Hamidiye 

İstihkâmında ve Klazomen Tahaffuzhanesinde vefat eden kimselere ait terekeler vardır. 

Varisi olmadığı halde orada burada ölenler 26 kişi,  hastahanelerde toplam 465 kişi, 

hapishanede 29 kişi,  Hamidiye istihkâmında 4 kişi, askeri hastahanede 11 kişi vefat 

etmiştir. İncelediğimiz yaklaşık dört senelik terekelerde müstakil düzenlenmiş terekeler 

dışında toplu olarak düzenlenen terekelerde toplam 535 kişi vefat etmiştir. Klazomen 

Tahaffuzhanesi kıtalar arası salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla kurulmuştur. 

Seyahat eden kimselerden çoğu hacı olmak üzere hastalık taşıyanları burada tutulmuş ve 

tedavileri yapılmıştır. Burada vefat eden kimseler vardır fakat kaç kişi olduğuna dair bilgi 

verilmemiştir. Sadece geride bıraktıkları eşyaların kıymeti tespit edilip beytül-mâle 

bırakılmıştır. 

4.1. TEREKE SAHİPLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU 

4.1.1. Medeni Hallere ve Eş Sayısına Göre Tereke Sahipleri 

Terekelerin başında önce vefat eden kişinin ikamet ettiği yer sonra ne şekilde 

öldüğü ve varislerinin kimler olduğu yazılmaktadır. Vefat eden kişinin varislerinin içinde 

zevc ya da zevce ibaresinden birisi varsa ölmeden önce evli olduğu anlaşılmaktadır. 

Terekelerden 78’i kadınlara, 147’i erkeklere aittir. Vefat ettiği sırada evli olan kadın sayısı 

51, erkek sayısı ise 89’dur. Bunlardan gayrimüslim olan 2 kadın ve 13 erkek vardır. 

Terekelerde varis olan çocuklardan bahsederken vefat eden kişinin hayatında 

gerçekleştirdiği evlilik sayıları hakkında da bilgi alıyoruz. Vefat eden kişinin ölen 

eşlerinden, boşandığı eşlerinden veya cariyesinden olan çocuklara yer verilmiştir. Tereke 

sahiplerinin hayatlarında yaptığı evliliklere dair bilgileri aşağıda inceleyeceğiz.  

Eşleri ölmüş olup birden fazla evlilik yapan erkek tereke sahipleri: Bu şekilde 

terekeye sahip erkek sayısı 10’dur. Bu erkekler vefat ettiği tarih itibariyle iki evlilik yapmış 

ve birinci eşleri vefat etmiştir. Bunların dışında bir erkek birinci karısı ölmüş ikinciyi 

boşamış vefat ettiği sırada üçüncü evliliğini yapmış idi. Ayrıca bir Rum erkeğin üç defa 

evlendiğini iki karısının vefat ettiğini biliyoruz. 

Karısından boşanan erkek tereke sahipleri: Bu şekilde terekeye sahip erkek sayısı 

6’dır. 
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Eşleri ölmüş olup birden fazla evlilik yapan kadın tereke sahipleri: Bu şekilde 1 

terekeye rastladık. 

Eşlerinden boşanan kadın tereke sahipleri: Bu şekilde 6 tereke vardır. 

Aynı anda birden fazla evlilik (poligami): Aynı anda birden fazla evlilik yapan 

erkeğe ait 2 tereke mevcuttur. Bu iki terekeden ilk olanı iki evlilik yapmış birinci eşinden 

çocuğu yoktur. İkinci eşinden 4 çocuğu vardır. Birden fazla evlilik yapan diğer tereke 

sahibi üç eşe sahiptir. İlk eşi mecnunedir yani akıl sağlığı bozulmuştur. İkinci eşinin üstüne 

bir de cariyesi vardır. Üç eşinden de birer çocuk sahibi olmuştur. İlk iki eşi mirastan eşit 

derece pay almıştır. Fakat cariye olan son eşi mirastan faydalanamamıştır. 

Bunların dışında köle asıllı olduğunu düşündüğümüz iki kadın (i`tak edilmiş) 

terekesi vardır. Bunlardan birincisinin evlendiğine dair ibare yoktur mirası kendisini serbest 

bırakan kadının kardeşlerine düşmüştür. (İslam hukukuna göre kölelerin mirası kendini 

i`tak edenlere kalır) Diğer kadın iki defa evlenip boşanmıştır. Mirası onu i`tak edene 

kalmıştır. Ayrıca bint-i Abdullah olan bir kadın mirastan pay alamamıştır. Buradan onun 

cariye olduğu anlayabiliriz. 

İncelediğimiz dönemde evli olan toplam aile sayısı 140’dır. Boşanan eş sayısı 12, 

oranı da % 8,57. Aynı anda birden fazla evlilik yapan erkek sayısı da 2, oranı % 1,42’dir. 

11 kişi eşi vefat ettiği için ikinci evlilik yapmıştır oranı da %7,85’dir. Bu hesaplamalara 

göre incelediğimiz dönemde İzmir’de boşanan ailelerin varlığının az olduğunu poligami 

türü evliliklerin de % 1,42 ile çok düşük olduğunu dolayısıyla bu tür evliliklere az 

rastlandığını çıkarabiliriz. 

4.1.2. Çocuk Sayılarına Göre Dağılım 

Terekelerde varislerin tanıtımı ve mirasın pay edilirken kaç çocuğu olduğu yazılırdı. 

Bu bilgiler sayesinde vefat eden kimselerin kaç çocuğu olduğunu tespit edebiliyoruz. 

İncelediğimiz terekelerden çıkan sonuca göre toplam 349 çocuk vardır. Bunlardan 172’si 

erkek 177’si kız çocuğudur. Müslümanlardan çocuk sahibi olan 125 aileye ait çocuk sayısı 

152’si erkek, 136’sı kız olmak üzere toplam 288’dir.  

Gayrimüslimlerden çocuk sahibi olan on yedi ailenin toplam 61 çocuğu vardır. 

Bunlardan 41’i kız, 20’si erkek çocuğudur. 

Çocuk sahibi olmayan biri Ermeni olmak üzere toplam 26 aile vardır.  
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Kız 

 

Erkek 

 

Toplam 

Müslüman Ailelerin Çocuk 

Sayıları 

 

136 

 

152 

 

288 

Gayrimüslim Ailelerin Çocuk 

Sayıları 

 

41 

 

20 

 

61 

 

Toplam 

 

177 

 

172 

 

349 

 
Tablo 1: Çocuk sayılarına göre tereke sahipleri 

 
 

Tabloda da görüldüğü gibi çocuk sahibi olan Müslüman aile sayısı 125’dir. Bu 

ailelerin toplam 288 çocuğu vardır. Gayrimüslimlerden çocuk sahibi olan 17 ailenin toplam 

61 çocukları vardır. Gayrimüslim Aileler Müslüman ailelerden oldukça azdır buradan net 

bir değerlendirme çıkarmak zor olsa da gayrimüslim ailelerin çocuk sayısının fazla 

olduğunu düşünebiliriz. Bunu aşağıdaki tabloda daha iyi görmekteyiz. 

 
Çocuk Sayıları Müslüman 

Aileler 

Yüzde Gayrimüslim 

Aileler 

Yüzde Toplam Yüzde 

Yalnız 1 Çocuklu 

Aileler 

 

47 

 

%37,6 

 

2 

 

%11,7 

 

48 

 

%33,8 

Yalnız 2 Çocuklu 

Aileler 

 

28 

 

%22,4 

 

4 

 

%23,5 

 

32 

 

%22,5 

Yalnız 3 Çocuklu 

Aileler 

 

27 

 

%21,6 

 

3 

 

%17,6 

 

30 

 

%21,1 

Yalnız 4 Çocuklu 

Aileler 

 

10 

 

%8 

 

3 

 

%17,6 

 

13 

 

%9,1 

Yalnız 5 Çocuklu 

Aileler 

 

10 

 

%8 

 

3 

 

%17,6 

 

13 

 

%9,1 

Yalnız 6 Çocuklu 

Aileler 

 

3 

 

%2,4 

 

2 

 

%11,7 

 

5 

 

%3,5 

Toplam 125 %100 17 %100 142 %100 

 
Tablo 2: Sahip olunan çocuk sayılarına göre tereke sahipleri 
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4.1.3. Tereke Sahiplerinin Varis Durumları 

İslam hukukuna göre miras paylaşımlarını giriş kısmında vermiştik. Terekeler 

incelendiğinde 69 aded terekede eş ve çocuklar dışında akrabalar mirasa dâhil olmuştur. 

Topluca tutulan terekeler dışında 46 kişinin mirası varisi olmadığı için beyt’ül-mâle 

kalmıştır. Vefat eden dört kadının mirasının 1/2’si kocasına ve vefat eden dört erkeğin 

mirasının 1/4’i karısına kalan miktarlar beyt’ül-mâle bırakılmıştır. Bunların dışında üç 

askerin terekesi varisi olmadığı için asker sandığına teslim edilmiştir. 

Topluca tutulan terekeler ve müstakil tutulan terekelerden toplam 80 tereke beyt’ül-

mâle teslim olunmuştur. Varisi olmadığı halde vefat edenlerin oranı oldukça çoktur. Bunda 

İzmir’in ticaret açısından gelişmiş olması, seyahat edenlerin uğrak yeri olması ailelerinde 

uzakta ölen insanların fazla olmasına neden olduğunu düşünebiliriz. Bu şekilde vefat 

edenlerin varisleri tespit edilememiş olabilir. İki aded terekenin önce varisi olmamasından 

dolayı beyt’ül-mâle bırakılmış daha sonra varisleri ortaya çıkıp itiraz ederek miras haklarını 

almışlardır. 

4.1.4. Servet Dağılımı 

Tereke kayıtları ölen kişinin gelirini değil toplam servetini aktarmaktadır. Servet-

gelir ilişkisi dönüşümlüdür. Servetin artması gelire yansıdığı gibi, gelirin artması da yeni 

servetler doğurur. Bu nedenle servet ve gelir refahın kaynağıdır. Gelirin kaynağı ya 

insanların kendileridir ya da sahip oldukları servetleridir. Servetin kıymetini tayin eden ölçü 

ise, bu servetlerden elde edilen gelirin miktarıdır. Görülüyor ki servet kişisel gelir ve refah 

arasında sıkı bir ilişki vardır.38 

Terekelerdeki servet dağılımını 1000 kuruştan az, 1000–5000 arası, 5000–10000 

arası, 10000 kuruştan fazla olmak üzere kadın ve erkeklere göre sınıflandırdık. 

1000 kuruştan az servet bırakan erkek tereke sahiplerinin sayısı 41’dir. 

1000–5000 kuruş arası servet bırakan erkek tereke sahiplerinin sayısı 54’tür. 

5000–10000 kuruş arası servet bırakan erkek tereke sahiplerinin sayısı 25’tir. 

10000 kuruştan fazla servet bırakan erkek tereke sahiplerinin sayısı 29’dur. Bu 

guruptaki tereke sahiplerinden 60000 kuruş civarı serveti olan 3 kişi vardır. Bir kişi 73000 

guruş, iki kişi 100000 guruş civarı, bir kişinin 136376, bir kişinin 148923, bir kişinin 

                                                   
38  Öztürk, a.g.e. , s.13 
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160000 bir kişinin de 174131 kuruş serveti vardır. Bu kişiler esnaftır. (tüfenkçi, kâğıtçı 

sırmakeş, Acem gömlekçisi.) Sırmakeş olan esnaf Ermeni ve tüfenkçi olan esnaf da 

Rum’dur.  

Bunların dışında kassam defterinin en yüksek serveti 1581691,12 kuruşluk tereke 

ile 174 numaralı hükümde kaydedilmiştir. Kişinin işi hakkında bilgi yoktur. Eşraftan 

olduğuna dair bir ibare vardır. İzmir’de Cami Mahallesi’nde ikamet etmekteydi. Servet şu 

kalemlerden oluşuyordu; nakd-i mevcudu, ev eşyası, ziynet eşyaları, dükkân ve arsa 

bedelleri, büyükbaş hayvan. 

1000 kuruştan az serveti olan kadın tereke sahiplerinin sayısı 14’tür. 

1000–5000 kuruş arası serveti olan kadın tereke sahiplerinin sayısı 32’dir. 

5000–10000 kuruş arası serveti olan kadın tereke sahiplerinin sayısı 14’tür. 

10000 kuruştan fazla serveti olan kadın tereke sahiplerinin sayısı 13’tür. 

Kadınlara ve erkeklere ait terekelerin servetleri bütün halinde düşünüldüğünde 

serveti 1000 guruştan az olanların oranı %24,7’dir, 1000–5000 kuruş arası olanların oranı 

%38,7’dir, 5000–10000 kuruş arası olanların oranı %17,5’tir, 10000 guruştan fazla 

olanların oranı %18,9’dur.    
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HÜKÜM 1 ( SAYFA 1) 

Bismillahirrahmanirrahim 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesinde Ali Ağa Cami Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem vefât iden İmamoğlu kerimesi Hatice Hanım ibniyyet-i Halil 

Efendi’nin verâseti sadri kebîr oğulları Halil ve Mehmed ve İsmail’e münhasıra ba`de-ma 

merkum Halil dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Ayşe bint-i Süleyman 

ile sulb-i kebîr oğulları Hasan ve Mustafa ve Hakkı ve sulbiye kızları kebîre Safiye ve 

sagîre Havva’ya münhasıra ba`dehu merkum Mehmed dahi vefât idüb verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Sabire bint-i Mehmed ile sulb-i sagîr oğlu Ali ve sulbiye-i kebîre kızı 

Hatice’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sagîre mezbûre Havva’nın vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i 

şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i mezbûre Ayşe’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve sagîr 

mezbûr Ali’nin kezalik vakt-i rüşd ve sedadına değin kıbel-i şerden mensup vasîsi ve 

validesi mezbûre Sabire’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve verâset-i kibâr mezbûrundan her 

birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer’le müteveffât-ı evvela-ı mezbûrenin 

metrûkatından Balçık havi Karyesi’nde Karapınar nam mahalde vâki` bir kıt`a zeytünlük 

semen mislü ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla dört bin dört yüz mukabilinde 

müstantık Hafız Hakkı Efendi’ye bey` olunduğu ve temessük verese-i merkume 

beynlerinde tevzi ve taksim edildiği mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âti beyân olunur fi’l 

yevmi’l-hâdî ve’l-işrin min şehr-i Safer’ül Hayr li-sene ihdi aşer ve selase mie ve elf fi 21 

Safer 1311. 

Yekûn 4400 

Minhâ’ül-ihracat 

Emlak vergüsüne 120 

Şahadetname vesair masârif -i müteferrika100 

Muamelat-ı tesfiye ettirilen Muhtar Hacı Sinan’a verilen 40 

Resmi kısmet 102, 20     Dellâliyye  66    Kaydiyye 6    Varaka bahâ 3,10 

Yekun’ül-ihracat 439 

Sahh’ül-bâki 3961 
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Hisse-i ibn-i merkum İsmail 1321 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe 165 

Hisse-i ibn-i merkum Hasan 288,20 

Hisse-i ibn-i mezbûr Mustafa 288,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hakkı 288,20 

Hisse-i bint-i kebîre mezbûre Safiye 144,10 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Havva 144,10 

Hisse-i zevce-i mezbûre Sabire 165 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Ali 770,27 

Hisse-i bint-i kebîre mezbûre Hatice 385,13 

Zevcetan mezbûrtan Ayşe ve Sabire’den her birinin ber-vech-i bâlâ hisse-i 

ırsiyelerini asâleten ve sagîran mezbûran Havva ve Ali’nin bâlâda murakkam hisselerini 

nafakalarına li-eclil sarf vesâyâten verâseten saire-i merkumeden her biri bâlâda muharrer 

hisselerini asaleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 2 (SAYFA 1) 

Hicaz’dan avdetinden esnay-ı rahte vefât iden ismi mechul bir hacının muhallefatı 

olub Sanduklılı Hacı Kethuda oğlu Hacı Mustafa Efendi tarafından İzmir’de Abdülkadir 

Paşa Hanı müste`ciri Hacı Bahri Efendi’ye tevdi olunmuş olan derunu eşya ile bir çuval 

beyt’ül-mâl müdürü Necmüiddin Efendi marifeti ve marifet-i şerle mûmâileyhden kabz 

olunarak Osmanlı Lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bi’l 

müzayede semen misülleriyle bey` olunduğu mübeyyin defterdir ki ber-vech-i âti zikr ve 

beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî ve’l-işrin min şehr-i Zilhicce’tiş Şerife li-sene ihdi aşer ve 

semaniye ve ba`de’l elf. fi 22 Zilhicce 1311 

 eski maşlah 1 eskiüslük 1 hamamiye 1/20     üslük  4/24      peştamal 4/49      

def`a peştamal 4/63  üslük 6/105  peştamal 4/71  sarık 4/110   

nebâti örtü 1/53 sarık 4/132  poşi 13/67 peştamal 2/55  poşi 1/50      

Trablus kuşağı 2/109  poşi 5/26      def`a üslük 5/34 def`a üslük 5/31     

def `a üslük 5/34 üslük 5/31 üslük 7 poşi 1 sarık 1/49 bir torba kına 29       
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poşi 3/214       poşi 5/340     bir torba hurma 11      sarık 44 tesbih 3/30     tesbih 4/40      

tesbih deste 4/49,20       diğer nevi tespih deste 2/49,20   bıçak 1/9,5   tesbih 2/90    

sarık 8/49,5    yüz sivri tesbih 2/76     bir mikdar kefenlik bezi 78       

köhne melbûsât parça 9/42      sarık 5/59     sarık 1/15,30       ufak baş bezi 5/20         

çuval 1/46       tesbih 5/12      

kefenlik bez 57     bir mikdar Elifi 4,30    sakal tarağı deste 8/33     

boncuklu takye1 bir mikdar boncuk/10,35        ipekli mendil parça2/41         

bir mikdar sürme 6,5      takye1 bir mikdar öd ağacı11,10       fincan 1/5,10       

poşi 1/10      bir mikdar kahve38     

   Yekun 

   2708,10                       
       27,20 hamaliye verilen 
-_______ 
   2679,30 
       37         hancıya verilen oda kirası 
-_______ 
   2641,30   
   1150,20   Osmanlı Lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
   1491,10 
       72,10   Resm-i Kısmet 37,20    dellâliyye  31   Kaydiyye 2   Varaka bâhâ1,10 
-_______ 
   1419,00 
       14,30    dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
-________ 
   1435,30 

 
Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun bin iki yüz guruş altun ve iki yüz otuz beş guruş 

otuz parası gümüş olarak fi 15 Haziran 1310 tarih ve yüz altmış iki numrolu ilm-ü haberle 

ve vekil mûmâileyh Necmüddin Efendi marifetiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu 

mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 3 (SAYFA 2) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Cemile Hoca ibniyyet-i Hasan Rüşdü Efendi’nin verâseti validesi Hatice bint-i Mahmud ile 

kendisinden mukaddem vefât iden li-ebeveyn-i er karındaşı Keskinzade Mehmed Emin 

Efendi’nin sulb-i sagîr oğlu Mehmed Emin’e münhasıra ba`de-ma ümm-i mezbûre Hatice 
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dahi vefât idüb verâseti li-ebeveyn-i kız karındaşı Saliha bint’ül mezbûr Mahmud ile 

oğlunun oğlu sagîr mezbûr Mehmed Emin’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş           

şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr Mehmed Emin’in vakt-i 

rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi Hanife 

bint-i Abdullah’ın bi’l-vesâya ve uht-i mezbûre Saliha’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât-ı evvela-ı mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l sâlis ve’l-işrin min şehr-i Muharrem-ül Haram li-sene 

seb`a ve selase-mie ba`de-l elf. fi 23 Muharrem 1309 

bir takım kütüp ve resail 92,20  yün şilte 2 yorgan1 yasdık1/100 

bir mikdar melbûsât ve paçavra 61   köhne kürk 2 çetari entari/84 

tahta sanduk1/15           sofra peşkiri çevre ve havlu vesaire /53   

tencere vesaire evanî-i nuhâsîye parça 8/50          sahan 2  kapak 1 su tası 1/23    

siyah zar1 yemeni mendil vesaire 80      entari ve melbûsât-ı saire 69    

bez don ve gömlek parça 7/110             havlu ve çarşeb vesaire 69      

sanduk 1 ve derununda bir mikdar hırdavat 60          bir mikdar melbûsât ve paçavra 18  

sanduk1 ve derununda bir mikdar hırdavat 10          para kisesi yemeni vesaire 33      

mest kundura çift 20,20         çanta 1 kahve takımı 1/14      maa muhafaza-ı saat 1/95     

kupa parçası 2 yüzük1 akik yüzük 5/115            tesbih 2/71,20       

   Yekûn  

   1178,20 
       14        hamaliye verilen 
-________ 
   1164 
       57       Resm-i Kısmet 29     dellâliyye  24    Kaydiyye1     Varaka baha 2,10 
-________ 
   1107,20 
 
Hisse-i uht-i mezbûre Saliha 184,20 

Sagîr mezbûr Mehmed Emin hissesi 923 

Uht-i mezbûre Saliha ber-vech-i bâlâ hissesi asaleten ve sagîr mezbûr Mehmed 

Emin’in bâlâda murakkam hissesini vasîsi validesi mezbûre Hanife nafakasına li-eclil sarf 

vesâyâten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 4 (SAYFA 2) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesinde İstanköy Zokağında sâkin iken bundan 

akdem Hicaz’da vefât iden İngilizzade Osman Bey ibn-i Mehmed Emin’in verâseti  

sulbiye-i kebîre kızları Refika ve Afife Hanımlar ile li-ebeveyn-i er karındaşı Mehmed 

Bey’e münhasıra ba`dehu merkum Mehmed Bey dahi vefât idüb verâseti zevce-i metrûkesi 

Necm-i Seher bint-i Abdullah ile sulb-i oğulları kebîr Mehmed Esad ve sagîr Adil sulbiye-i 

sagîre kızı Abide’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sagîran mezbûran Adil ve Abide’nin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer’den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i merkume Necm-i 

Seher’in bi’l-asâle ve bi’l-vesâya ibn-i mezbûr Esad ile nişan-ı mezbûrtan Refika, Afife 

Hanımlardan her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer’le tahrir ve                

bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan müteveffât-ı evvel mezbûrenin terekesinin defteridir ki            

ber-vech-i âti zikr ve beyân Fi’l-yevmi’l-sâdis ve’l-işrin min şehr-i Muharrem’ül-Haram       

li-sene semaniye aşer ve selase-mie ba`de-l elf. 

bir takım kütüp ve resail ve evrak-ı perişan 68 levhalar 18   sandalye 

4/40 mushaf-ı şerif 1/6            ceviz çekmece 1/32        diğer çekmece 1/38          

elbise çantası 1/75 terabize 15      ayine 66        bir mikdar tabak ve hırdavat-ı saire 66       

çul 1/60         bir mikdar pirinç ve hırdavat  34         lamba ve hırdavat-ı saire 17  

yemeni yüzlü pamuk yasdık 2/17        müsta`mel fanila ve don vesaire parça 12/45        

aba sako 33         palto 1/40         köhne kürk 1 yelek 1/17      bir mikdar pamuk 16   

bir mikdar paçavra 10    kırmızı elbise 1 çul perde 1/37  şemsiye 1/9  

tek tüfenk 1/42     diğer tüfenk 1/297             yün döşek 2 yorgan 2 yasdık 2/100 

tahta dolab 1/78         kanepe 2/20      evanî-i nuhâsîye parça 22/264 

bakır mangal 1/16  sini 178       bir mikdar kömür 66      

bir mikdar kahve 33         sîm halhal çift 2/33 def `a gümüş halhal 1/33 

sîm yüzük 5/10        sürahi 4/20  sürme 11        

kapaklı küb 2 yaldızlı sürahi /25             küb 2/16,21           kefiye 2/16,21            

diğer kefiye 2/33            akik tesbih 1/17        seccade 1 tesbih ve tarak/19    seccade 1/8,10 
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Nakd-i Mevcudu 

   4856,00 
         4,15   Celebzade hacı Mustafa nezdinde mahfuz bulunan seccadesinde zuhur eden 
-_______ 
   4810,15      

     Müteveffây-ı mezbûr Osman Bey’in İzmir Rüsumat Müdüriyeti …………        

…………. ……………..     olub bâ ilm-ü haber ve kabz olunan 1485,15 

siyah setre 1/40           kırmızı yüzlü ot yasdık 5  ot minder 2/20      

basma yüzlü ot yasdık 12 minder 5  basma ma`kad 1/105      hırdavat-ı menzil 21 

Müteveffây-ı mezbûr Osman Bey’in  Kâtipzade İzzet Bey zimmetinde bâ sened 

alacağı olub biraderi Cemal Bey’den bâ ilm-ü haber alınan 1780  

Yekûn 10455,20 

Minhâü’l-İhracat   

Müteveffay-ı mezbûr Osman Bey’den han kirasından Yüzbaşı Rafet Efendi’ye deyn 

olduğu tahakkuk iden 1265 

Resm-i Kısmet 303,20     dellâliyye  48   Kaydiyye 18,30     Varaka 11,20 

Yekûnü’l-İhracat 1646,3 

Hisse-i bint-i mezbûre Refika Hanım2936,10 

Hisse-i bint-i merkum Afife Hanım 2936 

Hisse-i zevce-i mezbûre Necm-i Seher 367 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Esad 1027,28 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Adil 1027,28 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûre Abide ……..  513,34 

 
Nişan-ı mezbûrtan Refika ve Afife Hanımlar bâlâda murakkam hisselerini 

Celebzade Hacı Mustafa Efendi marifetiyle ahz ve kabz eyledikleri gibi zevce-i mezbûre 

Necm-i Seher ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve sagîran mezbûran Adil ve Abide’nin 

bâlâda murakkam hisselerini nafakalarını li-eclil sarf vesâyâten ve ibn-i merkum Esad                 

ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu 

mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 5 (SAYFA 3) 

Medine-i İzmir’de ……….. Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Saniye nam-ı diğer Zehra bint-i Hasan bin Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûki Hasan 

Efendi ibn-i Tahir ile min kıbel’ül ümm-i ceddesi Alime bint-i Abdülsettar ve’l-ümm kız 

karındaşı Şefika Hanım bint-i Seyyid Emin’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-

enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîre mezbûre Şefika’nın  vakt-i rüşd ve 

sedadına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şerden mensûbe vasîsi ceddesi mezbûre 

Alime’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve zevc-i merkum Hasan Efendi’nin bi’l-asâle taleb 

marifetleri ve marifet-i şer‘le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz 

üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamse aşer min-şehr-i Cemâzi’yel-Âhır li-sene ihdi aşer 

ve selase mie ba`de-l elf fi 15 Cemâzi’yel-Âhir 1311  

buhur entari 1/19      basma entari 1 ceket 1/16,20      basma entari 1/12 

buhur entari 1/24,20  İşlemeli entari 1/12   atlas entari ceket 1/48 

canfes zar 1 yemeni 1/24,20            siyah cebe 7 beyaz basma entari 1 ceket1/14     

İşlemeli peşkir 12/60      dokuma peşkir 3/26     def `a işlemeli peşkir 3/18  

ufak peşkir 2/5,25        hırka 1/4       ufak yorgan 1/16,25       

baş örtüsü parça 8  basma don 1/25        yemeni 5 krep 5/25     

yemeni 4  kuşak 1/34      bohça 2/4       çarşeb 1/4    para kisesi 5  

çevre 1/5    potin kundura çift 1/16,2      cedid gömlek 1/17    

def `a cedid bez gömlek 8/126,25  çarşeb 22 bohça 2/8     şemsiye 1/11,2 

tebsi 1 fincan 6 cezve 2/17    ufak tencere 1 ibrik 1/15,20        

yün mahlü yüz yastığı 2/25       yün döşek 4/36   

bir mikdar pençbiyeler 28 yorgan 1 çarşeb 1/50     yün yasdık 4/16     

def `a yastık 2/13,20        yün şilte 1/22     yorgan 1/17    yün şilte 1/25 

yorgan 1/13      pamuk şilte1 pamuk ve yün minder 2/16,20   saman yastık 7/25    

minder 1/13  minder ve yorgan parça 2/19     yorgan ve minder parça 3/11     

minder parça 5/8  sini 1/38      leğen 1/70     tencere karavan 1/23       

tebsi 1/21  sanduk 1 tabak 9/22     def `a gömlek 1/10     Gömlek 1/16,20       

pamuk şilte1/20 
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   Yekûn   

   1308     
       63    Resm-i Kısmet 32,20    dellâliyye  26 Kaydiyye 4,7    Varaka 2,7 
-_____     
   1245 
 
Hisse-i zevc-i merkum Hasan efendi 311,7 

Hisse-i cedde-i mezbûre Alime 466,35 

Hisse-i uht-i mezbûre Şefika 466,35 

Zevc-i merkum Hasan Efendi ile cedde-i mezbûre Alime’den her biri ber-vech-i 

bâlâ hisselerine asâleten ve sagîre mezbûre Şefika’nın bâlâda murakkam hissesi olub 

kalıtına binaen nafakasına sarf olunmak üzere vasîsi ceddesi mezbûre Alime’ye i`tâ olunan 

dört yüz altmış altı guruş otuz beş parayı vasî mezbûre Alime li-eclil sarf vesâyâten ahz ve 

kabz eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 6 (SAYFA 3) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesinde Abdullah Efendi Cami Şerifi civarında 

Kemerler Zokağında sâkin iken bundan akdem vefât iden Sarac Hacı Ali Bey ibn-ül hac 

Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hafız Zekiye bint-i Hüseyin ile validesi 

Hacı Ayşe  bint-i Mehmed zevce-i mezbûre Zekiye’den mütevellide   sulbiye-i sagîre kızı 

Emine ve zevce-i müteveffây-ı Hürmüz bint-i çıkrıkçı? Mehmed’den mütevellide sulb-i 

sagîr oğlu Osman ve diğer sulbiye-i sagîre kızı Makbule’ye münhasıra ba`de-ma bint-i 

sagîre mezbûre Emine dahi vefât idüb verâseti validesi mezbûre Zekiye ile li-eb er 

karındaşı sagîr mezbûr Osman ve li-eb kız karındaşı sagîre mezbûre Makbule’ye münhasıra 

olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran 

mezbûran Osman ve Makbule’nin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umurlarına bâ 

hüccet-i şer` kıbel-i şerden mensûbe vasîsi ümmüleri Hacı Mehmed’in bi’l-vesâyâ ve 

zevce-i mezbûre ile ümm-i mezbûreden her birinin bi’l-asâle taleb marifetleri ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve 

beyân olunur. fi gurre Şaban li-sene ihdi-aşer ve selase-mie ve elf fi gurre Şaban 1311    
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     bir mikdar yağ ve zemzem 16,20    çalar saat1/778     kebîr sarı sini 1/264    kılınç 1/99  

bakır leğen 1/99       pamuk şilte2  yastık3  ot yastık 4/66      kebîr bıçak 2/66      tesbih 

1/1,10   kilim seccade 1/43     çuka şalvar1  mintan1/71   şal 1/33      

köhne lata 1/42   köhne yastık  ihram  kıl heybe vesaire parça 14/59       yün döşek 2/102       

tahta sanduk1 urgan1 bir mikdar sarac edevatı 141,10         nakd-i mevcudu 1246 

Yekûn 

    2534 
      101    Resm-i Kısmet 63  dellâliyye  25   Kaydiyye 3,70  Varaka1     hamaliye 5,1 
-______ 
    2433 

Hisse-i zevce-i mezbûre Zekiye 376  

Hisse-i ümm-i mezbûre Hacı Ayşe 405,20 

    1101,00    ibn-i sagîr mezbûr Osman hissesi 
      550,20    bint-i sagîre mezbûre Makbule 
+________ 
    1651,20 
      374,30   ceddeleri mezbûre Hacı Ayşe tarafından nafakalarına sarf olunan   
-________ 
    1276,30 
        49,20    vasî  hücceti harcına verilen 
-________ 
    1227,10 
        72,00   zevce-i mezbûre Zekiye zimmetinden nafakalarına havale olunan 
-________ 
    1155,10 
      404,10  Osmanlı lirası yüz sekiz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
      701,00 

 

Zevce-i mezbûre Zekiye ile ümm-i mezbûre Hacı Ayşe’den her biri ber-vech-i bâlâ 

hisselerini ahz ve kabz istifay-ı hakk eylediklerini ba`de’l-ikrar sagîran mezbûrandan 

Makbule ve Osman’ın bâlâda murakkam hisse-i ırsiyesi  bâkiyeleri olan Osmanlı lirası yüz 

sekiz guruş hesabıyla yedi yüz bir guruş emvâl-i saireleriyle birleştirilerek istirbah olunmak 

üzere vasî  merkum marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz`  olunduğu iş bu mahale 

şerh verildi. 
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HÜKÜM 7   (SAYFA 3) 

Ba`de-d defter müteveffât mezbûreden verase-i mezbûreye müntakil olan                  

Medine-i mezbûrede Damlacık Mahallesinde vâki` bir kıt`a menzil arsasına sigar-ı 

mezbûrdan Remzi ve …… ve Saniye’nin hisseleri emsalince kabl-i şer`den mensûbe 

vasîleri Der Aliye’li berber Mehmed Efendi ibn-i Ali’nin bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve 

marifet-i şer`le bi’l-müzayede gıbb-et takti`i-er gıbb-i uhdesinde tekarrur iden valideleri 

zevce-i mezbûre Şerife Hanım fi 22 Safer 1312 tarihli verilen izin hüccetine binaen 

Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla üç bin elli guruş üzerinden iki bin altı yüz altmış sekiz 

guruş otuz para mukabilinde bey` olunmakla ber-vech-i âti zikr olunur. fi’l-yevmi’s-sâlis 

ve’l-işrin min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene selase aşer ve selase-mie ve elf. 

   2668,30 
     125,30     Resm-i Kısmet  66,20     dellâliyye  53    Kaydiyye 4    Varaka 2,10 
-_______ 
   2543,00 

 
Meblâğ-ı sahhü’l-bâki mezkûr iki bin beş yüz kırk üç guruşa muadil yirmi beş aded 

yüzlük Osmanlı lirasıyla iki aded bir rub yirmilik sîm mecidiye ve altı metelik li-eclil 

istirbah vasî mûmâileyh Mehmed Efendi marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna               

vaz`  olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

ÇIKMA: 13 Muharrem 1311 tarih ve 178 numrolu Kassamın zeylidir. 

 

HÜKÜM 8 (SAYFA 4) 

Medine-i İzmir’de Şişeciler İçi nam mahalde  handa müste`ciren sâkin iken iş bu 

sene-i mübarekte vefât iden Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum Milletinden  Tüfenkçi Angel 

verâseti her biri Tebaay-ı Devlet-i Müşârün-ileyhümâ’nın millet-i merkumesinden zevce-i 

metrûkesi Eleni bint-i Rusukunduraki  ile validesi Tarandekile bint-i  [boş] ve sulbiye-i 

sagîre kızı İstilya ve’l-ebeveyn-i er karındaşı Nikolaki ve İstavridi ve’l-ebeveyn-i kız 

karındaşları Evamende ve Elefteria’ya münhasıra ba`de ümm-i merkume Tarandekile dahi 

vefât idüb verâseti sadri kebîr evvela merkumdan Nikolaki  İstavridi ve Evamende 

Elefteria’ya münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra bint-i sagîre merkume Estilya’nın vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i 

umurlarına bâ hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i merkume 
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Eleni’nin bi’l-asâle taleb marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve  bi’l-müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz  guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât-ı evvel 

merkumenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’r-râbi` ve’l-işrin 

min şehr-i Rebî’ül-âhır li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf. 

altun ile……… sîm nargile1  kehribar çubuk takımı 1/7000     

Develi Çiftliğinden bey` olunan kebîr camış 2 ufak camış1/1800  

çift öküz res 19/11400   bir mikdar çekirdeksiz üzüm 6750          

hınta  kile 700/27175  burçak kile 80/940  şair kile 30/1685    

def `a bir mikdar buğday kile 300/4200     def `a bir mikdar arpa 8026 

bir mikdar yapağı 1080        kerevet 1/400         diğer karyola 1/100      

temür kasa 1/700      dolab 1/550       müsta`mel sagîr   dolab 1/25   

müsta`mel halı 1/450   ayine 1/50        üzeri mermerli terabize 1/250 

def `a kerevet 1/90         seccade 2/260  müsta`mel Frenk kilimi 1/200    

def ’a kerevet 1/140      kaydaruba 1/100     sandalye 6/120 

lamba çift 1/100  def `a kaydaruba 2/2000          terabize 1/900     

diğer terabize 1200   yazıhane 1/225      kanepe 1 sandalye 6/1800  

piyano 1/1400         ayine 7/400       def‘a ayine 1/120     

kapaklı şişe 1/150      şerbet  tebsisi 300        ufak terabize 1/120  

ufak sanduk 1/100    kutu 2/100   sigaraya taalluk muhafaza takımı 100 

yazı takımı 1/50     pencere perdesi 150     ayine 4/250 

seccade 2  halı 1/1    asma saat 1/200       yemek terabizesi 1/250       

def `a kutu 1/25      bir mikdar penbe 2150        

Der zimmet-i Beyzade Mehmed Bey makbuzu 10000   

……….. zimmetine mahsuben kendisinden kabz olunan 8000 

Müteveffât mezbûrenin hanesinde bulunan sandığın zuhur iden nakdi 25930 

   174131 
       6500   techîz ve tekfîn  masrafı 
-________ 
   124971 
       4604    Resm-i Kısmet 3124,10     Kaydiyye 188,3    Varaka 75,20   dellâliyye den                               
-________  Eytâm Müdürü ve ketebeye âit 
   120367   

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Eleni 15045,35 
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Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Estelya 60183,20 

Hisse-i ah li hüma Nikolaki 22568,32   

Hisse-i uht li hüma mezbûre Evamandiye 11284,16 

Hisse-i uht li hüma merkume Elefteria 11284,16 

Meblâğ-ı sahhü’l-bâki mezkûr yüz yirmi bin üç yüz altmış yedi guruşdan ahiren 

merkumun âit olan cem`an kırk beş bin yüz otuz yedi guruş yirmi dört para ahiren 

merkumuna te`diye idilmek bint-i sagîre mezbûrenin hissesi olan altmış bin yüz seksen üç 

buçuk guruş dahi hıfz olunmak üzere vasî zevce-i merkume Eleni yedinde olduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 
 

HÜKÜM 9 (SAYFA 4) 

Medine-i İzmir’de Polis efradından iken bundan akdem vefât iden Batumlu Yakub 

Efendi ibn-i Mehmed’den zâhirde vârisi ma`rûf ve ma`rûfeleri olmadığından bi’l cümle 

terekeleri  cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver  zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini  

cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz taraf-ı saltanatı seniyyeden memur buyrulan hâlâ 

Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ahmed Refik Efendi Hazretleri tarafından umur-ı 

beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in  

bi’l-vekâle ve taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri 

ve Osmanlı lirası yüz yetmiş  sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur.                  

fi’-yevmi’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene semaniye-aşer ve selase-mie ve elf  fi 20 

Rebî’ül-evvel 1312 

Menakıb-ı cild 1 Delail-i Hayrat 1/18        

tahta kerevet 1/12        yorgan 1 yastık fes vesaire 43  yün şilte 1/76 

pantolon 1 palto1 setre 1/76    sanduk derununda bir mikdar hırdavat ve melbûsât 70       

ufak sanduk 1  çanta 1/12,10   kalemtıraş 1 makta 1/5,10     
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yekûn  

    312,20     
        4,15   hamaliye verilen 
-_______ 
    308,05 
    133,05  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
    175,00 
      10,10   Resm-i Kısmet 4,20   dellâliyye  4      Kaydiyye 1   Varaka baha 18,30 
-_______ 
    164,30 
        2,20   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    167,10 
 

Meblâğ-ı sahhü’l-bâki mezkûrurun yüz guruş altun ve altmış yedi guruş parası 

gümüş olarak fi 20 Teşrîn -i Evvel 1310 tarih ve beş yüz dokuz numrolu ilm-ü haberle ve  

vekil-i mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 10  (SAYFA 4) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesinde Beyler Zokağında sâkine iken bundan 

akdem mahruken vefât iden Tokatlı Ahmed Ağa kerimesi Hacı Hatice Hanım ibniyyet’ül 

mezbûr Ahmed Ağa’nın zâhirde vârisi ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle 

terekesi cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini       

cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz taraf-ı saltanat-ı seniyyeden memur buyrulan hâlâ 

Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ahmed Refik Efendi Hazretleri tarafından umur-ı 

beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`si Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in  

bi’l-vekale ve taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri 

ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’s-seb`a-aşer min şehr-i Safer’ül-

Hayr li-sene semaniye aşer ve selase-mie ve elf fi 17 Safer 1312 

     tahta masa 1 sandalye 1/121   zar vesaire melbûsât ve hırdavat 115     

döşek 3/80         yorgan 10/70     gömlek çarşeb havlu vesaire 50 
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hassa çarşeb ve hırdavat 29 kefenlik vesaire 106       yün şilte 1 yastık 1/121        

yorgan1 yen seccade 43       ot yastık hasır ve hırdavat-ı saire 52      

kürk 1 şemsiye 1/85    ufak çanta 1 tesbih akik parçaları vesaire 67 

ceviz kutu 1 gümüş yüzük 1 yadigar yazılı gümüş iğne 1 toka 1/23   

yekûn 850 

Nakd-i yekûn 

    850,00 
    360,20    sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-_______ 
    489,20 
      14,20    hamaliye ve araba icareti 
-_______ 
    475,00  
      23,30   Resm-i Kısmet 82   dellâliyye  10  Kaydiyye 1   Varaka baha 30 para 
-_______ 
    451,10 
        5,00   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    456,10 
 

Meblâğ-ı sahhü’l-bâki mezkûrun yüz elli altı guruş otuz para gümüş fi 20 Teşrîn-i 

Evvel 310 tarih ve sekiz yüz otuz bir numrolu ilm-ü haberle ve vekil-i mûmâileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 11 (SAYFA 5) 

Konya Vilâyeti dâhilinde Beyşehir Kazâsında merbût Eğerler Karyesi ahalisinden 

olub Aydın Vilâyeti merkezi olan Medine-i İzmir’de Hatuniye Cami Şerifi civarında sâkin 

iken bundan akdem vefât iden tahmis Ali Dayı ibn-i Mehmed’in verâseti her biri karye-i 

mezkûrede sâkin zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma bint-i Bekir ile sulbiye-i kebîre kızı 

Fatma li-ebeveyn-i kız karındaşı Hâtice’ye münhasıra olduğu ve mezbûratdan her biri 

tereke-i müteveffây-ı mezbûr ahz ve kabz ile kendilerine irsal ve isale taraflarından salif-ül 

beyân Hatuniye Cami Şerifi Karyesinde tahmis karye-i mezkûre ahalisinden Boz Ömer 

oğlu Mehmed’e vekil tâyin eyledikleri ibrâz olunan bin üç yüz on iki senesi Rebî’ül-

Evveli’nin on birinci günü tarihiyle müverrih ve o tarihde kazâ-ı mezkûrede naib’ül şer` 

bulunan Ali Rıza Efendi’nin imza ve mührünü haviye mütalaa şüphe-i tezvirden 

mazmunuyla amel-i caiz olunur senedat-ı şer`iyye’den olan bir kıt`a  hüccet-i şer`iyye 
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malıyla indü`ş şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra vekil mezbûr Mehmed’in 

bi’l vekâle ve beytü’ül-mâl  müdürü Necmüiddin Efendi’nin bi’l-emale ve taleb ve marifeti 

ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mekumun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve 

beyân olunur. fi’l-yevmi’l-s-sâdis   ve’l-işrin min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene semaniye aşer 

ve selase-mie ve elf  fi 26 Safer 1312 

Basma Kelâm-ı Kadîm 1/16,20    bir mikdar saf yün 17 

bir mikdar köhne melbûsât 44       bir mikdar bez ve melbûsât 126 

bakır sini 1 bıçak 1/26   çuval 1/60   sanduk 2/33     

pamuk şilte 1 yorgan 2 yastık 1/132       pabuç çift 1/22         tehi çuval 8,10        

bir mikdar kahve 25        kahve edevatı 123,30    

bir mikdar hırdavat 16,20 

Der zimmet-i Hacı Hüseyin makbuzu 156 

Mağnisalı Hanında Hüseyin Ağa zimmeti olub kabz olunan 118 

Der zimmet-i Giridli Ahmed makbuzu 22,10 

Der zimmet-i kahveci üstüfhane makbuz 924 

Eşhas-ı müteaddide zimmetleri olub kabz olunan 113,20 

Dükkânında bulunan çekmecesinde zuhur iden nakdi mevcudu 41,30 

Yekûn 

2025,30 
    69,10  Resm-i Kısmet 50,20    dellâliyye  13   Kaydiyye 3,10    Varaka baha 2,10 
-_______ 
 1956,20 
     97,20      resm-i eminiyye        97,20 
-_______                                        8,10  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
 1859,00                                  +_____ 

                                     105,30 
                                       44,30   sîm mecidiye on dokuza farkı 
                                 -______ 
                                       61,00 
       

Vekil mezbûr Mehmed meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr bin sekiz yüz elli dokuz guruş 

vasî mezbûreye li-eclil irsal bi’l-vekale ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l 

ikrar hazine-i celileye âid olan ber-vech-i bâlâ altmış bir guruş fi 20 Teşrîn-i Evvel 1310 
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tarih ve sekiz yüz otuz sekiz numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâileyh Necmüiddin 

Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 12 (SAYFA 5) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesinde Beyler Zokağında sâkine iken bundan 

akdem mahruken vefât iden Giridli Hemşire Hanım ibniyyet-i Hacı Süleyman’ın zâhirde 

vâris-i ma`rûf ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci’ 

olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ 

vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz taraf-ı 

saltanatı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ahmed Refik 

Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i  müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-

i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene 

semaniye aşer ve selase ba`de-l elf fi 15 Safer 1312 

bir mikdar sabun 10,20        bir mikdar bez ile beraber destgah takımı 115,20 

bir mikdar bez 16,20         bakır tencere 1 süzgü 1/24,30         

tavuk 2 horoz 1 piliç 6/33  tencere 3/44          tabak billur vesaire 13          

beyaz ayaklı lamba çift 1/17      kamış 1 kase 2/11,30          ufak sarı ibrik 1/20  

tunç havan 1/16,20           taş dibek 1/20     çiçeklik 2/21     

kazan 1 leğen 1/110       ufak bakır tebsi 1/14     

kahve tebsisi 1 kutu 1/4,15  fincan takımı 5,30  ihram 1/13,20        

su bardağı 1/13,20          basma yüzlü ot yastık 23/66   

pamuk şilte 1/52         diğer pamuk şilte 1/49      yorgan 2/50        

def `a pamuk şilte 1/89  def `a şilte 1/54,10      diğer şilte 1/50     

yün şilte 1/97       yorgan 2/29      pamuk minder şiltesi 2/43 

pamuk yüz yastığı 2/26      ufak şilte parça 8/57    yorgan 1 yastık 3/71       

ihram 2/128        kol seccadesi 1/20         siyah kapu perdesi 2/24            

kilim parçası 2/94     hassa ma`kad örtüleri vesaire parça 9/59 

bir mikdar paçavra 66   müsta`mel melbûsât ve mefrûşât parça 14,48         
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çuval ve paçavra 101    eski çuval vesaire parça 3/91    

hamam takımı örtü vesaire 51    hassa ma`kad örtüleri parça 5/39   

bir mikdar müsta`mel melbûsât 47     hırka parça 3/25   entari hırka parça 4/69   

entari vesaire parça 3/29   mendil yemeni peşkir vesaire 47     

entariden vesaire parça 8/48  kaydaruba 1/43        makine hırdavat vesaire 30         

kilim vesaire parçaları 18    gömlek ve melbûsât vesaire 11   

bir mikdar iplik 21      siyah zar 1 oya 2 şal kuşak parçası 1/56    

sanduk 1 şemsiye 1/21        bohça 1/9       maden macun tabağı 22     

evanî-i nuhâsîye parça 38/266     tebsi tabak ve hırdavat-ı saire 47   

kırmızı sanduk bir mikdar paçavra 9,10       entari içinde zuhur iden nakdi 4,15    

bir mikdar hırdavat-ı saire 77           masa 1 ayine 2 namusiye 1 bir mikdar hırdavat 4  

    Yekûn 

    2921,20 
        25,10   araba harcına ve hamaliyeye verilen  
-________ 
    2896,10 
    1261        Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı                
-________   minhâ 
    1635,10 
        78,10     Resm-i Kısmet 41   dellâliyye  33   Kaydiyye 3   Varaka baha1,10 
-________ 
    1557,00 
        18        dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları     
+_______ 
    1575 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr bin beş yüz yetmiş beş guruşun bin üç yüz guruş 

altından ve iki yüz yetmiş beş guruş gümüş olarak fi 16 Temmuz 1310 tarih ve üç yüz yirmi 

bir numrolu ilm-ü haberle ve vekil-i mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 13 (SAYFA 6) 

Aydın Vilâyeti Jandarma Taburundan Medine-i İzmir’de müstahdem süvari birinci 

bölük nefaretinden iken bundan akdem vefât iden Yenişehirli İlyas bin Abdullah’ın verâseti 

merkez vilâyeti olan mahruse-i Selanik’te Ahmed Subaşı Mahallesinde sâkine zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Lâtife bint-i Necip Ağa sulb-i sagîr oğlu Ali’ye münhasıra olduğu 
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zevce-i mezbûrun Lâtife nefsinde asâleten ve sagîran-ı mezbûr Ali’nin vakt-i rüşd ve 

sedadına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi olmağla vesâyâten 

tereke-i müteveffât merkume ahz ve kabz ile kendine isal ve irsal tarafından Medine-i 

mezbûrede Posta Seyyar memurlarından Yenişehirli Cemal Efendi ibn-i Mehmed’i vekil 

tayin eylediği bin üç yüz on iki Muharrem’ül Haram’ın yirmi üçüncü günü tarihiyle 

müverrih ve o tarihde muharusa-i mezbûrede de naib’ül şer` bulunan faziletlü Ahmed Selim 

Efendi ibn-i Hüseyin’in imza ve mührünü haviye taharri mazbatalı şüphe-i tezvirden salime 

bilâ ibniyye mazmunuyla ameli caiz olur senedat-ı şer`iyyeden olan bir kıt`a hücceti 

şer`iyye malıyla indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra mûmâileyh Cemal 

Efendi’nin bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye on dokuz guruş hesabıyla tereke-i müteveffây-ı mezbûrdan bey` 

olunan bir res`  bargir ile tabur sandığından ahz olunan maaşının mikdarı mübeyyin 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebî’ül Evvel 

li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf fi 3 Rebî’ül evvel 1312 

al donda  bir re`s bargir 237       

tabur sandığından ahz olunan maaşı 401  

   Yekûn   

    647 
      23    Resm-i Kısmet  13,20     dellâliyye   7,3     Kaydiyye 1    Varaka baha 30 para 
-_____ 
    624 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Lâtife 78 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Ali 546 

Ber-vech-i bâlâ altı yüz yirmi dört guruş Varaka-i mezbûreye isal olunmak üzere 

vekil mûmâileyh Cemal Efendi’ye i`tâ olunduğu mûmâileyh dahi bi’l-vekale kabz 

eylediğini ikrar iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 14 ( SAYFA 6)      

Sagîr mûmâileyh Hüseyin Bey’in bâ senedat defter-i hakani mutasarrıf olduğu 

emlak ve akar-ı galatından bin üç yüz dokuz senesi Rebî’ül-Evvelinin gurresinden bin üç 

yüz on iki senesi Rebî’ül-Evvel gurresine değin üç sene zarfından Osmanlı lirası yüz sekiz 

ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla vasî mûmâileyh Hacı Süleyman Efendi’nin vuku` 
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bulan makbuzat ve medfuatının rü`yet olunan muhasebesi ber-vech-i âti zikr olunur. fi’l-

yevmi’l-hamis aşer min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene semaniye aşer ve selase-mie ve elf  fi 15 

Rebî’ül-Âhır 1312 

İzmir’de Peştemalciler başında kâin Yandevi Hanı dimekle meşhur sagîr   

mûmâileyhin hemşiresi Hayat Hanımla münasefeten mutasarrıf oldukları bir bâbhanenin 

nısfı icaresinden 35262 

Ali Paşa Meydanında vaki`  Mısırlı Hanı dimekle ma`rûf bir bâbhanenin sülüsen 

hissesi icaresinden 60318 

Arasta içinde kâin bir bâb dükkânın eyyam-ı muattaldan malen icaresinden 2597 

Kestane Pazarı Cami Şerifi tahtında kâin Peynirci mağazası icaresinden 60317 

Çerçioğlu Hanında kin Sandukçılar tarafındaki kapudan ve holde sağ cihette birinci 

mağazadan 760 

Mezkûr Çerçioğlu Hanının kezalik Sandukçılar cihetindeki kapudan gidildikten sağ 

tarafında kâin ikinci mağaza galasinden 2400 

Yekûn 105001 

            Minhâ’ül-ihracat  

Zikr olunan Yandevi Hanına mezkûre zarfında bâ defter-i müfredat vuku bulan on 

yedi bin altı yüz yetmiş altı buçuk guruş masrafın nısfı olub sagîr mûmâileyh  Hüseyin 

Bey’e âit olan 7737 

Sagîr mûmâileyhin sâkinesi olan Ali Efendi Zokağında kâin bir bâbhanenin tamiratı 

vesairesi içün bâ defter vuku bulan sarfiyat 2106 

Ali Paşa Meydanında vaki` mezkûr Palamut Hanının tamirat vesairesi içün kezalik 

seneteyn-i mezkûre zarfında bâ defter-i müfredat sarf edilen mebaliğden sülüsan             

isabet  iden 6017,20 

Sagîr mûmâileyhin Hitan Cemiyetinden dolayı hanesinin teftişiyle bedeli ve 

kendisinin sair müteferrik levazımını bâ defter-i müfredat sarf edilen 16399,35 

Sagîr mûmâileyhin an Cemâzi’yel-Evvel 308 ila gaye Rebî’ül-evveli 312 tarihine 

değin şehr-i otuz mecidiyeden kırk yedi ay zarfında nafaka mikdaresine sarf  olunan 28200 

Üç yüz sekiz ve üç yüz dokuz ve üç yüz on seneleri emlak vergüsine verilen 14591 
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Vasî  mûmâileyh Hacı Süleyman  Efendi içün şehr-i bâ hüccet-i şer`i mikdar olan 

on beş mecidiye ücreti vesâyetten  an Cemâzi’yel-Evvel 308 ila gaye Rebî’ül-evveli 312 

kırk yedi aylık istihkakı 14100 

tanzifat resmine verilen 432 

               Çerçioğlu Hanındaki mağazaların an Muharrem 308 ila gaye Muharrem 312      
    335     beş senelik icare-i zimmetlerine verilen                                                    

 
               Ali Efendi Zokağındaki hanenin üç yüz yedi ve sekiz ve dokuz ve on seneleri                                                                                              
      24     yer icaresi olub i`tâ olunan 

 Kestane Pazarındaki Peynirci Mağazasının üç yüz dokuz ve on seneleri                     
+    72     icare-i zimmetleri olub te`diye edilen 
_________ 
    431 

                                                                                                                                                        
Yekûn’ül-İhracat   91116,05 

Sahh’ül-Bâki  

 13884,30 
     374,30   harc-ı muhasebe 347     dellâliyye  25   Kaydiyye 19    Varaka baha 8,10 
-________    
 13510,00 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr on üç bin beş yüz on guruşa muadil yüz yirmi beş 

aded yüzlük Osmanlı lirasıyla yarım mecidiye sagîr mûmâileyhin emvâl-i sairesiyle 

birleştirilerek istirbah olunmak üzere vasî mûmâileyh tarafından Emvâl-i Eytâm Sanduğuna 

vaz`  olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

ÇIKMA: 4 Muharrem 1308 tarihli ve 123 numrolu Kasamsın zeylidir. 

 

HÜKÜM 15 (SAYFA 7) 

Bint-i sagîre mezbûre Fatma’nın marüz-zikr menzil ve mayi lezizde olan hisse-i 

ırsiye ve menkulesi dahi bu kere kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi Keresteci Hüseyin Efendi 

marifetiyle dört yüz bir lira üzerinden mûmâileyh Seyit Efendi’ye Bey` ve ferağ olunmakla 

ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’s-sânî aşer min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene 

semaniye aşer ve selase ba`de-l elf. Fi 12 Safer 1312 
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    11083,13  üç yüz seksen  lira üzerinden bey`  olunan menzil hissesi semeni 

      1050       yirmi bir lira üzerinden ferağ edilen su hissesi bedeli 

+________ 

    12133,13 

Minhâ’ül-ihracat 

Bâlâda muharrer olduğu üzere menzil-i mezkûrun mecmûana âit emlak vergüsü ve 

tekâlif-i saireye zevce ve ibn-i hisselerinden tesviye edilen bin otuz dokuz guruşdan bint-i 

mezbûreye âit olub mezbûran i`tâsı lazım gelen 303 

Bey` ve ferağ mezkûr hakkında vasî ye verilecek izin hücceti harcı ile kaydiyye ve 

varaka baha 187,20 

Kezalik maa mezkûrun mecmûan âit icaret ve intikaliye ibn-i sagîr malından verilen 

bâlâda merkum seksen beş guruş on paradan bint-i mezbûreye âit olan 42,23 

Resm-i Kısmet 290     dellâliyye  242,20      Kaydiyye 17,20     

Varaka bâhâ 8    

Yekûn’ül-ihracat 1091,13 

Sahh’ül-Bâki 11042 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr on bir bin kırk iki guruşa muadil yüz on aded yüzlük 

Osmanlı lirasıyla iki aded bir rub` yirmilik sîm mecidiye ve iki metelik li-eclil istirbah vasî  

mûmâileyh Hüseyin Efendi marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 16 (SAYFA 7) 

Medine-i İzmir’de İki Çeşmelikte Asmalı Mescid Şerifi civarında sâkin iken bundan 

akdem vefât iden…………..Abdi Ağa ibn-ül hac Mehmed’in verâsetini validesi Rukiye 

bint-i Abdullah ile li-ebeveyn-i kız karındaşları Fethiye ve Ayşe’ye münhasıra ba`de ümm-i 

mezbûre Rukiye dahi vefât idüb verâseti sadriye kebîre ve kızları mezbûrtan Fethiye ve 

Ayşe’ye münhasıra ba`de-ha mezbûre Fethiye dahi vefât idüb verâseti zevc-i metrûki Saraç 

Tevfik Ağa ibn-i Salih ile sadri sagîr oğlu Mehmed’e münhasıra olduğu indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr Mehmed’in bâbası ve vasîsi zevc-i 

merkum Tevfik Ağa’nın bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve mezbûre Ayşe’nin bi’l-asâle ve taleb 

ve marifeti ve marifet-i şer ‘le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası 
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yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hâdî ve aşer min 

şehr-i Muharrem’ül-Haram  li-sene isna-aşer ve selase-mie ve ba`de-l elf. 

Müteveffây-ı evvel mezbûr Abdi Ağa Terekesi 

don gömlek ve melbûsât-ı saire parça 12/62      şalvar mintan parça 4/55     

sako 1/103     şal kuşak 1/70      beşli tabanca bir mikdar fişenk 131     

çekmece 1/34      kama 1/32       maa köstek gümüş saat 80        

diğer saat 1/51     kehribar tesbih 1/16,20       

ağırlık 1 yüzük 2 tabak 1/18       çalar saat 1 maden tebsi 2/90 

    Yekûn  

    742,20 
        2,20   hamaliyeye verilen 
-_______ 
    740,00 
    324        Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-_______ 
    416 
      20       Resm-i Kısmet 10,20    dellâliyye  8   Kaydiyye 30 para    Varaka baha 30 para  
-_______  
    396    

Ümm-i müteveffây-ı mezbûre Rukiye hissesi olub ber-vech-i zir verasesine intikal 

iden 79,8 

Uht-i müteveffây-ı mezbûre Fethiye hissesi ber-vech-i âti verasesine intikal                

iden 158,16 

Uht-i mezbûre Ayşe hissesi 158,16 

Ve yine Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan müteveffât-ı mezbûre Rukiye Terekesi  

pamuk yastık 4 yorgan 2 şilte 1/123      paçavra mahlü yatak 2/21      

entari 2/18      eski çul parça 10/11        yastık 2 minder 1/16,20    

ot yastık 4 ve minder parça 8/19      melbûsât parça 15/34     

çarşeb ve hamamiye vesaire parça 1/14                 çuka şalvar vesaire parça 8/55     

ufak kilim parça 1/59      paçavra melbûsât parça 13/20                   sanduk 1/10    

evanî-i nuhâsîye parça13/10      kazan 1/50       sini 1/24,70    

kantar 1/16,20 
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         ……….. Zokağında kâin bi’l-müzayede elli altı lira Saraç Tevfik Ağa’ya bey`   

olunan bir bâb menzil semeni 9968 

    Yekûn  

    10683,30 
      4681,30  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
    6002,00 

 

Minhâ’ül-ihracat 

Emlak vergüsine verilen 55     tanzifat resmi 23      şahadetname 5     

Resm-i Kısmet 148       dellâliyye  120      Kaydiyye 8     

Varaka baha 3 

Yekûn 363 

Sahh’ül-Bâki 

    5639,00 
        79,05     Bâlâda  muharrer Abdi terekesinden ikrar olunan hisse 
+________ 
    5718,08 

Ve yine Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey`  olunan tereke-i müteveffât mezbûre dahi ber-vech-i âti beyân olunur. 

pamuk şilte 1/83        yün şilte 1/66       ufak yün minder 1/12     

kilim 1/66         basma yüzlü ot yastık 16/50      

yorgan 2 yastık 4 velense 1 çarşeb 1/246      meşin heybe 1/26  

evanî-i nuhâsîye parça 39/271       kilim seccade 1/60    

def ‘a kilim seccade 87                         beyaz ma ‘kad örtüleri vesaire parça 20/71    

çarşeb havlu ve melbûsât parça 13/79  melbûsât parça 19/52     

zar ve telli havlu vesaire parça 12/101   zar telli boğça 1/146 

basma ve hassa entari ve cebe vesaire parça 11/59    

basma ma`kad 2 pamuk yastık 1/25   kadifeye kablı nafe kürk 1 ceket 1/378 

hamamiye parça 4/40     gömlek don vesaire parça11/56     

entari ceket parça 6/80        entari ceket parça 4/66          

kermesud ve yünlü entari ceket takım 2/90     ipekli entari ceket takım 72  

diğer ipekli entari ceket takım 1/99     yüzlü yastık 1/42     
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beyaz sanduk 1 derununda bir mikdar melbûsât 67 

ot minder 8/14        ufak ihram 1/8,10         şemsiye 2/11,20 

ufak altun küpe parçası 4 dombak saat 1/56       

Mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i merkum Tevfik Ağa 496,30 

    Yekûn 

    3185,20 
          8,20  hamaliye  
-________ 
    3177,00 
 
    Nakd-i yekûn 

    3177 
    1392      Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
+_______ 
    1785 
        78      Resm-i Kısmet 44    dellâliyye  30    Kaydiyye 2,10    Varaka baha 1,10 
-________ 
    1707 
      158,16   bâlâda muharrer Abdi Ağa terekesinden ikrar olunan hisse  
    2809,04   bâlâda muharrer Rukiye terekesinden ikrar olunan hisse 
+________ 
    4724,00   
 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Mehmed  

    3543 
        37    izin hücceti harcına verilen 
-______ 
    3506 
        11   intikalliye harcından dolayı  araziye verilen  
-______ 
    3495 
 

Verâseti merkumeden zevc-i merkum Tevfik Ağa ile mezbûre Ayşe’den her biri 

bâlâda muharrer hisselerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l 

ikrar sagîr mezbûr muharrerin bâlâda merkum hisse-i bâkiyesine muadil otuz dört aded 

doksan beş santim yüz elli Osmanlı lirası li-eclil istirbah vasî merkum Tevfik Ağa 

marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz`  olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 17 (SAYFA 8) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesinde Beyler Zokağında sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Asakir-i Şahane ve Üçüncü Orduy-u Hümayun’un Nazilli’de bulunan 

Aydın tali Alayı’na mensup Redif Kaymakamı İzzetlü Kadri Bey ibn-i Ethem Paşa’nın 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hürmüz Hanım ibniyyet-i Hüseyin’den başka zâhirde verâseti 

ma`rûf ve ma`rûfesi olmayıp bi’l cümle terekesinin rub`u zevce-i mezbûreye ve sülüsen ve 

rub`u cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini  

cânib-i beytü`l-mâle âit hissesi ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan 

hâlâ Medine-i mezbûre mevki` kumandanı Saadetlü Hacı Osman Paşa Hazretleri tarafından 

mürsel redif yüzbaşılarından Refetlü Kazım Bey vesaire zabitan-ı askeriye hazır oldukları 

halde zevce-i mezbûrenin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mûmâileyhin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân 

olunur. fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Ahir li-sene semaniye aşer ve  

selase-mie ve elf  

fi 13 Rebî’ül-Ahir 1312 

Yazma Kelâm-ı Kadîm  1/132         Basma Kelâm-ı Kadîm  45       

En`am 2/17  bir takım kitap vesaire 82  

bir takım resail ve mecmûat 23   tespih  hırdavat vesaire 18 

bir mikdar muhtelif resim 205  mendil bohça terlik vesaire 22      

resimli evkatnüma 1/33    eldiven boyun bağı kolluk vesaire 43    

çukaya kablı kürk 1/475   muşamba 1/178    Şam hırkası 1 gecelik entari 2/50 

müsta‘mel fanila 5/44      gömlek yakalık gecelik entari 2/50   

gömlek 2 yakalık kolluk 41 pantolon 2/165     bir gömlek müsta‘mel don parça 11/145  

beyaz pantolon ceket parça 8/75    atlas ceket 1/100   

resmi elbisesi takım1 kılınç kayışı yemeni bohça 1/710                        

basma gecelik entari 2 hırka 1 boğça 1/13    siyah çanta muşamba 1/270     

bohça 1 pantolon 2 setre 1 /400           kılınç kayışı 100     

çuka palto 1/510,20       yaldızlı kılınç 1/350    

süvari kılıncı 1/165      kabzası resimli kılınç 1/214,20        
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 kırmızı kuşak 1 yelek 1 boğça 1/26      örtü 1 gözlükler 1/60       

meşin sanduk 2/200   gümüşlü kamçı 1 ufak terazü 1 maden kaşık 5/60  

bakır leğen 1/82,20      sarı leğen ibrik 1/84    evanî-i nuhâsîye parça 37/210         

ocak vesaire 34       bakır sini 1/55                  et tahtası 1 satır 1/10  

kazan 1/67      marangoz takımı 1/84    fenar ve hırdavat vesaire 23      

şemsiye 1/41   büyük süvari kamçısı 2/50       baston 2/34        

çizme çift 1/187        üzengi ve mahmuzlar 46   erzan pulat tebsi 1/70      

tabanca fişengi 6 bir mikdar kağıd ve kalem 4,10 örtü 1 gözlükler 60      

beşli tabanca 1/116       altılı tabanca 1    fişenk 105/497     

kehribarlı sigara ağızlığı 4/74,10       eldiven yakalık vesaire 18    

maden yazı takımı1 kağıd makarası 1/153       hendese aleti boya takımı 250    

muhafaza derununda yazı takımları 59     sefer içün su varili 1/50    

dürbin 2/202     hokna 1/34    çanta 3/42     karyola1/198    

bir mikdar hırdavat 71     kapu perdesi 2/20     ot minder1 yastık2 /206   

bir mikdar kağıd 39    pamuk şilte 2 yorgan 2 yastık 2/402             peşkir tahtası 2/12    

askeriyeye müteallik kütüb ve resail 70      hasırlı sandalye 6/180       

eski kilim parça 2/50       kilim ve seccade parça 4/570        kitabi yastık 8/66    

tahta dolab 2/178      sele derununda bir mikdar tabak takım 45   

maa örtü terabize 1/37      fenar 34       balık şişe 1/37 

tütün tabaka 1 kehribarlı ağızlık 174          hırdavat menzil 200 

Fransızcaya müteallik evrak ve resail müteferrika 99    

Yekûn 10200 

Minhâ’ül-ihracat 

Zevce-i mezbûrenin usuleten sabit olan mihri 3961,30 

Hükümet Pişgahında Bakkal …………  al’el-usul sabit olan borcu 251 

Terzi ………… Rıza’nın bir …….şer`i tahakkuk iden alacağı 99 

Manifaturacı Namas’ın usul dairesinde tayin iden matlubu 313 

Kunduracı Mehmed Ali Efendi’nin usul dairesinde tahakkuk iden alacağı 330  

Hamaliyeye verilen 20     Resm-i Kısmet 130,10   dellâliyye  204     Kaydiyye 8     

Varaka baha 5,30 

Yekun’ül-ihracat 5324 
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Sahh’ül-Bâki 

   4876 
   1209  zevce-i mezbûre hissesi minhâ 
-_____ 
   3667 
     100  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları  
+_____ 
   3773 
   1653   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı  
-_____  minhâ 
   2120 

  
Zevce-i mezbûre ber-vech-i bâlâ hissesini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediğini ba`de-l ikrar Hazine-i Celileye âit olan bâlâda murakkam mebâliğe muadil yirmi 

bir aded yüzlük Osmanlı lirasıyla bir yirmilik sîm mecidiye ve dört metelik merhum 

mûmâileyhin mensup olduğu mezkûr Nazilli tabur Sandığında üç yüz dört senesi 

matlubatından bâki üç bin yüz altı buçuk guruş istihkak havi fi 11 Eylül 309 tarihli ve yirmi 

dört numrolu mahalli mazbatası paşay-ı müşranileyhe teslim olunduğu iş bu mahale şerh 

verildi. 

 
HÜKÜM 18 (SAYFA 9) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Berberzade İsmail Efendi zevcesi Refika Hanım ibniyyet-i Osman’ın verâseti zevc-i 

metrûki mûmâileyh İsmail Efendi ibn’ül-hac Ali ile sadri kebîr oğlu Mehmed Efendi ve 

sadriye kızları kebîre Binnaz ve Refika ve sagîre Makbule’ye münhasıra ba`de-ma zevc-i 

mezbûr İsmail Efendi dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Ayşe bint-i Ali 

ile sulb-i kebîr oğlu mûmâileyh Mehmed Efendi ve sulb-i kızları mezbûrat Binnaz ve 

Refika ve Makbule’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sagîran-ı mezbûre Makbule’nin vakt-i rüşd ve sedadına değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den mensûbe vasîsi biraderi ibn-i kebîr mezbûr Mehmed 

Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve zevce-i mezbûre bintan mezbûrtanın bi’l-asâle taleb 

ve marifeti ve marifet-i şer ‘le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât-ı evvel mezbûrenin defteridir ki 

ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. 
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fi’l-yevmi’r-râbi` ve’l-işrin min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene tis`a ve selase-mie ba`de-l 

elf fi 23 Şaban 1309 

kebîr ayine1/41    sagîr ayine 1/20    üzeri mermerli masa 1/42 

kırmızı ve sebil şerbet tebsisi2/28       çiçeklik çift 1/61   

nuhas sini 1 kapaklı tencere 2 sefer tası tebsi kuşhane 1 cezve 1/133        

ot yastık 17 minder 4/88    kebîr tabak 4/34    

 şilte 1 yorgan 1 yastık 1/79     def ‘a şilte 1 yorgan 1 yastık  1/110          

def ‘a şilte 1 yorgan 3/210     

pamuk yastık 2 şilte 1 yorgan 1 erkan şilte 1/156 

   Yekûn 

   1024  
       50   Resm-i Kısmet 25,20   dellâliyye  20,20   Kaydiyye 1,30    Varaka baha 2,10 
-_____ 
     974 
 

Ahiren vefât iden zevc-i mezbûr İsmail Efendi hissesi olub ber-vech-i âti terekesine 

bâlâ dahil verasesine intikal iden 243,20 

İbn-i kebîr Mehmed Efendi hissesi 292,08 

İbn-i kebîre Binnaz Hanım hissesi 146,54 

İbn-i kebîre Refika Hanım hissesi 146,04 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Makbule 146,04 

Ve yine verâset-i mûmâileyhim marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve                       

bi’l-müzayede semen misülleri ve hesap mezkûr üzere bey` olunan müteveffây-ı sânî 

mezbûr İsmail Efendi’nin terekesi ber-vech-i zikr ve beyân olunur. Fi’l-yevmi’r-râbi`       

ve’l-işrin min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene tis ‘a selase-mie ve ba`de-l elf  

Yazma Kelâm-ı Kadîm 1/170      Delayil-i Hayrat 1/38      

temür karyola 1/108      kaydaruba1/270  lamba çift 1/33         

siyah sof heybe 1/79         sako 1/33    minder şilte 1/47   

beyaz yelek ve fanila ve poşi ve bohça parça 1/42      

yeni seccade 1 yün minder 1 yastık 1/33       erkan şiltesi 2/67      

ketenli yüzlü pamuk şilte 1/59    saman yastık 3 siyah çul 2 eski seccade 2/141  

ot yastık 12 minder 1 kırmızı ma ‘kad 1 şilte 1/200    korniz 7/48   

müsta‘mel halı 1/1056    eski kilim parçası 1 çamurluk çift 1/14       
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perde ve ma‘kad parçaları 82      namusiye 1/8 

beyaz minder ve yastık örtüleri 90       saat 1/27     köhne sandalye 3/12 

temür kasa 1/560  küb ve hırdavat 20 

    Yekûn 

    3342 

      191     hamaliye 33     Resm-i Kısmet 82,20   dellâliyye  66,20    Kaydiyye 5,20                       
-_______    Varaka bahâ 2,20 
    3151  
      243,20   bâlâda menkul hisse 
-_______ 
    2294,20 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe 424,12 

Hisse-i ibn-i kebîr mûmâileyh Mehmed Efendi 1188,3 

Hisse-i bint-i kebîre mezbûre Binnaz 594,10 

Hisse-i bint-i kebîre mezbûre Refika 594,10 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Makbule 594,10 

İbn-i mûmâileyh Mehmed Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten vasîsi 

olduğu bint-i sagîre mezbûre Makbule’nin bâlâda murakkam hissesini li-eclil hıfz ve 

vesâyâten zevce-i mezbûre ile bintan kebîrtan mezbûrtandan her biri dahi ber-vech-i bâlâ 

hisselerini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eyledikleri iş bu mahale şerh verildi.  

 
HÜKÜM 19 (SAYFA 9)  

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesinde Tuzcu Mescid Şerifi civarında Şerif Ali 

Zokağında sâkine iken bundan akdem vefât iden Ayşe bint-i Hasan’ın verâseti zevc-i 

metrûki Turşucu Mehmed bin Ahmed ile validesi Rukiye bint-i Hüseyin ve sadri sagîr oğlu 

Yakup’a münhasıra ba`de-ha kıbel’et Kasım ibn-i sagîr mezbûr Yakup dahi vefât idüb 

verâseti babası merkum Mehmed ile min kıbel’el ümm ceddesi mezbûre Rukiye’ye 

münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra 

zevc-i merkum ile ümm-i mezbûreden her birinin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir 

ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz 

üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti 
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zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-tis`a ve’l-işrin min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene 

semaniye aşer ve selase-mie-elf 29 Muharrem 1312 

lamba çift 1/25       yorgan 1/60       yemeni seccade 1/14,20       

pamuk şilte 1/56     cedid nuhas sini1/43         billur 9  tebsi 1/10,20    

cedid evanî-i nuhâsîye parça 15/147      tunç havan 15      

nalin çift 1 sele derununda tabak kase gülabdan parça 9/19   

kahve takımı 14           masa parça 4/14         penbe renkli kalın elbise takım 84    

zar 1 pençe 1/157      entari bohça parça 2/20,20        pamuk yastık 2/41   

bohça don entari vesaire parça5/20        entari 2 boğça 1 yemeni 1/18,20  

 hamamiye parça 4/37,20        bez gömlek 2/17      def`a bez gömlek 2/33  

cedid havlu parça 6/59     çarşeb 2/34    bez gömlek 1/28    

bez gömlek 2/26               gömlek 2/50      gömlek 1 bohça 1/20    

don vesaire parça 5/13       masa örtüsü parça 4/40      

örtü uçkur don parça 4/18,20     bez çarşeb 2/45         

bez  parça 1/17,20      telli bohça 1/53       cedid entari ceket takım 1/25  

kadife ceket 1  entari 1/60       entari 1  don 1 bohça 1/11,20       

yemeni krep parça 1/16,20      çarşeb 1/20       çatmalı bez parça 1/30         

bez don 1 örme kuşak 1/52       yüzlü sanduk 1/33,20    

pabuç çift 1 kaşık 2 ve hırdavat vesaire 13         elmas yıldız çift 1/93    

önü tek taşlı yüzük 1/23,10      ufak tek taşlı elmas yüzük 173   

elmas küpe çift 1/530     ufak gümüş ayine 1/60     

ufak armud altun 1/132      mahmudiye altunu 1/132   

mahmudiye altunu 1/158       

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i merkum 891,30 

Müteveffât mezbûrenin Pirinççi Hacı Süleyman Efendi nezdinde mahfuz 

matlubatından zevc-i merkumun makbuzu 1246 
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   Yekûn 

    4895 
          6   
-______ 
    4889  
      195     Resm-i Kısmet 122    dellâliyye  60    Kaydiyye 7,10   Varaka baha 5,30 
-______ 
    4694 

  

Hisse-i ümm-i mezbûre Rukiye 1238,27 

Zevc-i merkum Mehmed ile ümm-i mezbûre Rukiye’den her biri ber-vech-i bâlâ 

hisse-i ırsiyelerini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh 

verildi.  

 

HÜKÜM 20 ( SAYFA 10) 

Medine-i İzmir’de Karataş nam mahalde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Ermeni milletinden Keresteci Hacı Arakil veledi Simon 

Çakıryan’ın verâseti her biri Tebaay-ı müşarün-ileyhin millet-i merkumesinden zevce-i 

metrûkesi Maryem bint-i Agop Agazar ile li-ebeveyn-i er karındaşı diyar-ı aherde 

mütevattın Ohannes ve li-ebeveyn-i kız karındaşı Gül Kadın’a münhasıra olduğu bi’l-

ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule verâset -i gaib 

olduğu halde vefât edenlerin terekelerinden hisse-i gaibini ahz ve kabz kıbel-i saltanat-ı 

seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı Saadetlü Ahmed Refik Bey 

Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve zevce-i merkume Maryem ile uht-i 

merkume Gül Kadın’ın bi’l-asâleten taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı merkumun defteridir ki ber-vech-i âti 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’s-samin min şehr-i Zilkade’tiş-Şerife li-sene aşer ve selase-

mie-elf fi 8 Zilkade 1310 

kanepe 1 koltuk 2/528       terabize 1/182      saat 2/204     

köhne kaliçe 1/82      yemek terabizesi 1 tabak1 billur 2/57  sandalye 9/38   

terabize 1/225             ceviz sandalye 10/130     kanepe 2/116    terabize 1/120      

konsol1/396     küçük bakır mangal 1/99     ayine 1/170     saat 1/99 
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lamba çift 1/146      sürahi 1/16      köhne zil 1/500      

kanepe 3 ot yastık 13/151    ufak kilim 1/415    

iskemle 5 tahta terabize 1 ufak ayine 1/85           tel dolab 1/25    

yorgan 5 yastık 5 yün şilte 1 pamuk şilte 1/201    

eski tahta dolab 1 çekmece 1 hurda saat 1/115       def ‘a tahta dolab 1 lamba 1/89       

ufak çul 1 köhne kilim 2/102        irili ufaklı tabak 45/33   

bakır tencere 4 kulaklı 1/122         

köhne terabize örtüsü 2 peçete 12 kaşık 9 piron 10 bıçak 2 tuzluk takımı 1/25      

ufak leğen 1/40        sîm macun tabağı 1  çakı 1  kaşık 12 adi tebsi 1/1275 

bir mikdar billur ve şişe ve hırdavat 100   

    Yekûn 

    5987 
      285,20   Resm-i Kısmet 149,20     dellâliyye  120     Kaydiyye 10,10      Varaka 5,30 
-________ 
    5702,20 

 

Hisse-i zevce-i merkume Maryem 1425,15 

Hisse-i uht-i merkum Gül Kadın 1425,15 

Hisse-i ah li hüma gaib merkum Ohannes 2850,30 

                                                         95        dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 

                                                  +________ 

                                                      2915,30  

                                                      1276,30   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye 

                                                   -_________on  dokuz guruş olmak farkı minhâ 

                                                       1629,00       

 
Zevce-i merkume Maryem ile uht-i merkume Gül Kadın her biri ber-vech-i bâlâ 

hisselerini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar gaib merkum Ohannes’in 

bâlâda murakkam hissesinden bin altı yüz guruş altun ve otuz dokuz guruş gümüş hin-i 

mecinine değin hıfz ve tevkif idilmek üzere fi 15 Mayıs 1309 tarihi ve dört yüz on dört 

numrolu ilm-ü haberle ve vekil-i mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna 

teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi.    
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HÜKÜM 21 (SAYFA 11) 

Tekye Sancağına merbût Elmalı Kazâsı Ahalisinden olub Aydın Vilâyeti merkezi olan 

Medine-i İzmir Gureba hastanesinde bin üç yüz sekiz senesi Teşrîn-i Sanisinin on dördüncü 

günü vefât iden şakirdandan Ömer’in zâhirde verâseti ma`rûf ve ma`rûfesi olmayıp bi’l-

cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âit ve râci’ olmağla bu makulüne verâset-i ma`rûf vefât 

edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanatı seniyyeden 

memur buyurulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı Saadetlü Ahmed Refik Bey Efendi 

Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin 

Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekâle taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le ve Osmanlı 

lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrdan olarak kabz olunan mebaliğin mikdarını mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âti 

zikr ve beyân olunur. Fi’l-yevmi’s- sâlis min şehr-i Cemâzi’yel-Evvel li-sene semaniye isna 

aşer selase mie ba`de-l elf fi Cemâzi’yel-evvel 1312 

Mübeyyin Defteri üzerinde zuhur idüb hastahane sandığından vekil mûmâileyh 

Necmüiddin Efendi’nin makbuzu  

    210 
      75,20 teçhiz ve tekfîn masrafı içün hastahaneye verilen  
-________ 
    224,20 
 

Müteveffât merkumenin bâ ilam zimemi nasda olan matlubatından icra dairesince 

tahsil olunup kezalik vekil mûmâileyhin makbuzu  

    198 
      41,30    Müteveffânın hayatında meblâğ-ı mezkûru kabz vekili olan Emin Efendi’ye  
 -_______   verilen 
    154,30 
   Yekûn 

    291,10 
    171        Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı  
-_______   minhâ 
    220,10 
        7,10    Resm-i Kısmet 5,20    Kaydiyye 1    Varaka baha 2 
-_______ 
    213,00 
      20         Kaydiyyenin nısfı 
+_______ 
    213,20 
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Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun iki yüz guruş altun ve on üç buçuk gümüş olarak fi 

20 Teşrîn -i Evvel 310 tarih ve bin yüz kırk iki numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 22 (SAYFA 11) 

Medine-i İzmir’de Pazaryeri Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Hatice bint-i İbrahim’in verâseti zevc-i metrûki Gümrük Ketebesinden Tevfik Efendi ibn-i 

Ahmed ile validesi Sıdıka bint-i İbrahim ve sadri sagîr oğlu Kemal ve sadriye sagîre kızları 

Saniye ve Naciye’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sigar-ı merkumenin babaları ve validesi zevc-i mezbûr Tevfik 

Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâyeden mezbûr Sıdıka’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve 

beyân olunur. fi’l-yevmi’l ve’l-işrin min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene semaniye aşer 

ve selase-mie ve elf. fi 20 Muharrem 1312 

bakır sini 1 kapaklı sahan 2 çorba tası 1/60    yorgan 1/51   

kandil iskemlesi1 sepet1sarı hama tası 1/7          tek taşlı elmas yüzük 1/600   

sadakur zar 1/65 uzun ceket 1/27  siyah entari 1/41,20  

elmas küpe çift 1/682  beyaz ve basma entari 2/14,20  

hamamiye parça 4/20,20      namusiye1/41,20       ceket 1/16      

mai entari 1  kırmızı çorap çift 1  beyaz ceket 1  yemeni 1/21   

penbe buhur entari ceket takım 1/14   sanduk 1/16,20  

çiçekli yünlü entari ceket takım 1/39  sadakur ceket 1 beyaz entari 1/21,20   

sedefli nalin çift 2/10   yaldızlı gümüş halhal çift 1/56 

mihr-i müeccel-i der zimmeti zevc-i mûmâileyh Tevfik Efendi 890  

   Yekûn 

    2704 
          4    hamaliyeye verilen  
-______ 
    2700  
      112    Resm-i Kısmet 67,20    dellâliyye  36     Kaydiyye 4,20    Varaka baha 4 
-______ 
    2588 
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Hisse-i zevc-i mûmâileyh Tevfik Efendi 647 

Hisse-i mezbûre Sıdıka 431,13 

Hisse-i ibn-i sagîr   Kemal 754,17 

Hisse-i bint-i sagîre Saniye 377,17 

Hisse-i bint-i sagîre Naciye 377,17 

Zevc-i mûmâileyh Tevfik Efendi ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve sigar 

mezbûreden bâlâda murakkam hisseleri olan cem`an  bin beş yüz dokuz guruş yirmi yedi 

parayı kalıtına binaen istirbahında ………… hâsıl olmayacağından nafakalarına li-eclil-

sarfi’l-vesâya ve ümm-i mezbûre Sıdıka dahi bâlâda murakkam hissesini asâleten ahz ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 23 (SAYFA 11)   

İskenderiye’den İzmir’e bi’l-vürud Pasaporthane civarında arabaya rükubunda 

füc`eten vefât eylediği Polis Ser Komiserliğinden bin üç yüz on senesi Teşrîn-i Sanisinin 

dokuzuncu günü tarihiyle müverrih iki yüz yirmi altı numro ile murakkam mezkûresinden 

beyân ve ahbâr olunan Der Aliyeli Murat Efendi ibn-i Hacı Hüseyin’in zâhirde verâseti 

ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekeleri cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci’ 

olmağla bu makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün 

ahz ve kabz kıbel-i saltanatı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı 

Saadetlü Ragıp Bey Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü‘yeten vekil-i 

müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bu makule taleb ve marifeti ve 

marifet-i şer ‘le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz 

ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey`  olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’s-sadis min şehr-i Cemâzi’yel 

Âhır li-sene semaniye aşer ve selase-mie ve elf fi 6 Cemâzi’yel-Âhire 312  

şilte1  yastık1  yorgan1  seccade1  minder1/74    pantolon 1 yelek 1  palto 1/39    

muşamba1/74  peşkir mendil çorap gömlek bohça  vesaire  parça21/29  maden saat 1/53 

pabuç çift1  fenar1  şilte4  çanak1  bakır küb1  zembil1  sepet 1 bir mikdar …………..65 

sîm halhal çift 1/47     çakı tespih 1/10    üzerinde zuhur iden nakdi 89,20 
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    Yekûn 

    540,20 
        5,20   hammaliye 
-_______ 
    535,00 
    234,20   Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-_______ 
    300,20 
      15,10  Resm-i Kısmet 7,20   dellâliyye  6   Kaydiyye 1   Varaka baha 30 para 
-_______ 
    285,10   
        3,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    288,30 

 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr iki yüz seksen sekiz guruş otuz para fi 24 Teşrîn -i 

Sânî 1310 tarih ve yedi yüz on dört numrolu ilm-ü haberle bin altı yüz beş buçuk guruş 

meyanında vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 24 ( SAYFA 12) 

Medine-i İzmir’de Şeyh Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Temür 

Tüccarlarından Ahmed Efendi ibn-i Yusuf bin Hacı İsmail’in verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Lâtife Hanım ibniyyet-i Halil ile validesi Rukiye Hanım ibniyyet’ül-hac kutucu 

Mehmed Efendi ve sulb-i sagîr oğlu Mehmed Helvacı ve sulbiye-i sagîre kızları Kadriye ve 

İclal’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sigar-ı mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umurlarına bâ hüccet-i 

şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri dayıları Gümrük Ketebesinden Emin Efendi ibn-i 

mezbûr Halime’nin bi’l-vesâyâ zevce-i mezbûre ile ümm-i mezbûreden her birinin              

bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve sîm mecidiye 

yirmi ve Osmanlı lirası yüz sekiz guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât 

mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâmis işrin min 

şehr-i Cemâzi’yel-Evvel li-sene ihdi-aşer ve  selase-mie ve elf   

çubuk İngiliz temüri kantar 350 fiyat 38/13300   

çapaklı çivili temür kantar18 fiyat250/4500        kordonluk temür kantar 27 fiyat 100/2700 
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mıhlık temür kantar 29 fiyat 100/2900              tahta temür kantar 55 fiyat 25/1375  

çeyreklik temür kantar 22 fiyat 100/2200               bileği taşı aded 30 fiyat 70/13300 

kantar 3  temür kasa 1 nuhas mangal 1 çekmece 2 ot yasdık 6 minder 2 levha 8/756 

Merhum mûmâileyhin vefâtından tahrir-i terekeye kadar mağazada vuku bulan 

satıştan biraderi İsmail Efendi nezdinde teraküm iden2000 

kaydaruba 1 ayine 1 lamba1/200          hasırlı sandalye 6/60         kilim 1/200    

bir oda mefrûşâtı 300  tüfenk 2/500          kebîr bıçak 1/100     ………… tabanca çift 1/150  

bir takım kütüp ve resail 100            hırdavat menzil 190 

Müteveffây-ı mûmâileyhin akarından İzmir’de Büyük Temür Hanında kâin numro 

ile murakkam validesiyle müşterek bir bâb mağazanın fi 13 Ramazan 1311 tarihinden 

itibaren bir senelik icaresinin nısfı olub mûmâileyhin makbuzu 756 

Ve yine han-ı mezkûrda vâki` numroda mukayyet diğer bir bâb müstakil mağazanın 

fi 2 Zilkade 1311 tarihinden itibaren bir senelik icaresi olub kezalik vâsi mûmâileyhin 

makbuzu 1080 

Ve yine han-ı mezkûr derununda numroda diğer bir bâb mağazanın fi gurre 

Cemâzi’yel Âhır 1311 tarihinden itibaren vasî mûmâileyhin kabz etmiş olduğu bir senelik 

icarı 864  

Odun Pazarında kâin numro ile murakkam bir bâb helvacı dükkânının fi gurre 

Zilkade 1311 tarihinden bir senelik icaresi olub vasî mûmâileyhin makbuzu olan  

    3200 
    2540 dükkân-ı mezkûrun icaret-i sabıkası bâkiyesinden  
+_____ 
    5740 
 

Karantina’da kara cihetinde kâin bir bâb menzilin fi 2 Şaban 309 tarihinden itibaren 

vasî mûmâileyhin kabz etmiş olduğu bir senelik icarı 2160 

Ve yine Karantina’da deniz cihetinde vâki` bir bâb salhanenin fi 1 Nisan 1310 

tarihinden itibaren vasî mûmâileyhin kabz eylediği bir senelik icarı 2484 

İzmir’de mahali mezbûrede Gülhan Zokağında kâin bir bâb menzilin gurre Recep 

311 tarihinden itibaren şehri on dört mecidiyeden bir senelik icaresi  

    3360 
      980 menzil-i mezkûrun icaret-i sabıkası bâkiyesinden vasî mûmâileyhin makbuzu 
+_____ 
    4340 
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Yekûn 51255 

Minhâ’ül-ihracat 

Üç yüz dokuz senesi bâkiyesinden üç yüz on senesi hesabına olarak emlak 

vergüsine verilen 2511,20 

Akarat-ı mezkûrenin ………….. zimmetlerine verilen 202,10 

Ma`rûz-zikr Karantina’da bulunan iki hanenin tamir ve termîmlerine sarf                

olunan 293 

Gülhan Zokağındaki menzilin tamirat ve termîmine sarf olunan 552  

Müteveffây-ı mûmâileyhin kabrine sarf olunan 410  

Müteveffây-ı mûmâileyhin tereke-i menkulesi biraderi İsmail Efendiye bey`  

olunmuş ve temessük te`diyesinde   görülen muhallefatı üzerine ba`de-l muhakeme verilen 

ilam-ı şer`i harcıyla ……….. Aliyye’nin tasdiki yolunda vasî mûmâileyhin tarafından vuku 

bulan masârif 2452,20  

Resm-i Kısmet 1120,20    Kaydiyye 67       Varaka bâhâ 27 

Dellâliyye den Eytâm Müdürüyle ketebeye âit 507 

Yekun’ül-ihracat 8143 

Sahh’ül-Bâki 43112 

Hisse-i zevce-i mezbûre Lâtife Hanım 5389 

Hisse-i ümm-i mezbûre Rukiye Hanım 7185,13 

    15268,33    Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Ahmed Hulusi   

      7634,17    Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Kadriye           

      7634,17    Hisse-i bint-i sagîre mezbûre İclal              

+_________                                                              

    30537,27   

                                                                    

                                                120,07    Nafaka hücceti harcına sarf olunan  

                                              6480         Şehr-i beşer liradan on bir senelik nafakay-ı                                

                                           +_______     mikdar……sarf olunan ……… 
      6660,07                           6600,07   
 
-_________ 
    23937,20 
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Zevce-i mezbûre Lâtife hanımla ümm-i merkum Rukiye Hanımdan her biri bâlâda 

muharrer hisselerini vasî mûmâileyh ile uht-i merkum İsmail Efendi’den ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediklerini ikrar etmeleriyle sigar mezbûreden ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiye-

i bâkiyelerine muadil iki yüz yirmi buçuk aded yüzlük Osmanlı lirasıyla üç aded mecidiye 

rub` ve iki metelik li-eclil istirbah vasî mûmâileyh marifetiyle Eytâm Sanduğuna vaz` 

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 25 ( SAYFA 12) 

Medine-i İzmir’de Şeyh Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden Nazilli 

Kazâsı Jandarma Yüzbaşısı Rüzgâr Ahmed Ağa kerimesi Fatma Hediye Hanım ibniyye’tül 

mezbûr Ahmed Ağa’nın verâseti zevc-i metrûki Jandarma mülazımlarından Hüsnü Efendi 

İbn-il merhum Moravi Hasan Ağa ile bâbası mezbûr Hacı Ahmed Ağa ibn-i İbrahim ve 

sadriye sagîre kızı Ayşe Zekiye’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir 

ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre Zekiye’nin bâbası ve vasîsi mûmâileyh 

Hüsnü Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve eb-i mezbûr Hacı Ahmed Ağa tarafından bâ 

hüccet-i şer`iye vekil Yüzbaşı Ahmed Rasim Efendi’nin bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç ve 

Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât 

mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamse aşer min 

şehr-i Cemâzi’yel Evvel li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf   

take yüzlü pamuk şilte 1/216    lamba çift 1/75    sedefli sigara masası 2/90 

maa takım temür karyola1/430  sandalye6/200   sarı mangal 1/231  sarı leğen ibrik1/132 

taka yüzlü pamuk şilte 1/216  buhur yüzlü yatak 1/157  pamuk yastık 4/75                    

pamuk şilte 1/155     basma yorgan 1/95        atlas yorgan 1/132      def`a atlas yorgan 1/166 

taka yorgan 1/340    yemeni yastık 2/29         erkan şiltesi 1/29,10         köşe yastığı 4/71  

minder şilte 1/119          pençbiyeli yastık 6/132        yüz yastığı 2/70         yün yatak 1/211 

sarı sini 1/74  bakır sini 1/40      tabak1 kapaklı çorba kasesi 1/54    ufak minder1 yastık1/43 

kapaklı sahan 1 çorba tası 2/96        kapaklı tencere 3/62         def `a kapaklı tencere 4/90  

tebsi 2 kulaklı 1 hamam tası 1/55              şerbet kupası 14  tebsi 1/110     

tebsi 1 fincan 12 tabak 11/71       zili 1/601     

kahve cezvesi 4 kamış1 tuzluk2 ufak tebsi1 kaşık 1/29     seccade 1/100    siyah kaşık 11/22 
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pençbiyeli yastık örtüsü 2/26        pençbiyeli hasa ma`kad ve yastık örtüsü parça 4/75 

mai mantin entari ceket takım 1/200      mor mantin entari ceket takım 1/109 

ipli pencere perdesi 4/107    terlik ve iskarpin çift 2/32   kaydaruba 1/256                

hamamiye parça 3/57         namusiye takımı parça 6 saçaklı eteklik 1/120  

fanila entari ceket takım 1/60           uzun ………… ceket takım 1/260   

kermesud entari ceket takım 1/71           mai canfes entari ceket takım 1  hırka 1/102   

hamam havlusu 2/49          kollu hamam takımı parça 3/67    

hassa yastık ve masa örtüsü parça 5/36         telli uçkur ve havlu parça 11/128   

penbe zar ve bez entari ceket takım 1/129           penbe kordon gelin elbisesi takım 750 

penbe mantin elbise takım 1/260           mai mantin zar 1 şemsiye 1/536,10    

polis kadifesinden ceket 1/97          telli kadife yorgan 1 yastık 3  boğça 1/874    

telli kadife boğça 1/78          mavi ve kırmızı entari 2/77           entari 1 fistan 1 hırka 1/51 

entari 1 fistan 2/88             boncuklu kadife bohça 1 pençbiyeli yastık örtüsü   2/56 

maden macun takımı 1/500      hamam havlusu 1/46      penbe zar çarşaf 3/280                   

alma kürk 1/110         sarı entari ceket takım 1/32          hassa fistan parça 1/60       

çevre parça 17/503         çevre uçkur parça 16/91     

krep ve ……. parça 7/20          pençbiyeli çarşeb 1/28     

sofra peşkiri 1 oyalı siyah krep 1/22          ipekli çorap çift 1 nalin 1/11    

sofra saire parça7/40        şemsiye 1/20          saçaklı atlas şemsiye 1/60       

yelpaze 1 çiçeklik 2/27        ispirto kutusu sigara tabağı ve hırdavat-ı saire 12        

peşkir 1 bir mikdar ufak tefek 26        sanduk 1/75    

def `a sanduk 1/67       …………taşlı küpe çift 1/28            elmas küpe çift 1/2030 

tek taşlı yüzük 1/557         elmas menekşe çift 1/990           kırık altun saat 1 kordon1/200           

ayine 1/165          bir oda mefrûşâtı 165     

Mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mûmâileyh 751   

Nakitten eb-i mezbûr zimmetinde 2670 

Nakitten zevci mûmâileyh nezdinde bulunan 1780 
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    Yekûn 

    21768,20 
          48,20  araba kirası ve hamaliyeye verilen  
-________ 
    21720,00 
      9517,10 Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
    12202,10 
        521,10 Resm-i Kısmet 205    dellâliyye  190      Kaydiyye187    Varaka baha 8 
-________ 
    11681,00   

 
Hisse-i zevci mûmâileyh Hüsnü Efendi 2920,10 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zekiye 5840,20 

Hisse-i eb-i mezbûre Hacı İsmail 2920,10 

Zevc-i mûmâileyh Hüsnü Efendi ile eb-i mezvur Hacı Ahmed her biri ber-vech-i 

bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk etmeleriyle bint-i sagîre 

mezbûre Zekiye’nin bâlâda murakkam hissesi olan elli sekiz aded kırk buçuk santim yüzlük 

Osmanlı lirası bâbası mûmâileyh Hüsnü Efendi tarafından kendisine bey` olunan 

Debbağhane civarında vâki` bir bâb nısıf dükkân bedeli olmak üzere mûmâileyh Hüsnü 

Efendi’nin vekili İzmir tabur kâtibi Hacı Rıza Efendi’ye teslim olunduğu iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 26 (SAYFA 13) 

Medine-i İzmir’de Küçük Temür Hanında kâin müteveffâ Saraç Hacı Mustafa 

evladının dükkanında müste`ciren sâkin iken bundan akdem gaibin Mustafa ile gaip olub 

hayatı ve mematı malum olmayan tüfenkçi Arnavud İlyas Ağa’nın zâhirde verâset i ma`rûf 

ve ma`rûfesi olmamağla bu makule gaip olanların umur-ı emvâlini hıfz ve kıbel-i saltanat-ı 

seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ahmed Refik Bey 

Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla gaip mezbûrenin dükkanında mevcut olub bey` olunan eşyası 
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mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. Gurre Cemâzi’yel Evvel li-sene 

isna aşer ve selase-mie ba`de-l elf   

tek tüfenk 1/60         çakmaklı tabanca çift 1/76        def `a çakmaklı tabanca 7/87 

köhne kürk 1 bir mikdar hırdavat 18         def `a  çakmaklı tabanca 4/62   

sanduk derununda çakmak ve hırdavat 87    

bir mikdar çakmak taşı ve hırdavat-ı saire 37 

cedid çakmaklı tabanca çift 1/80          def `a  tabanca çift 2/50            

def `a  tabanca çift 1/75          tabanca çift 1/51       tabanca çift 1/107    

tabanca çift 1/42         tabanca çift 1/51          tabanca çift1/88        tabanca çift 1/70     

tabanca çift 1/75          tabanca çift 1/55         tabanca çift 1/41        tabanca çift1 /52    

tabanca çift 1/56           tabanca çift 1/58          tabanca çift1/52       tabanca çift 1/58     

tabanca çift 1/51        tabanca çift 1/60               tabanca çift 1/55      

tabanca çift 1/106        tabanca çift1/46          tabanca çift 1/61          tabanca çift1/48   

tabanca çift 1/60           tabanca çift 1/ 53           tabanca çift 1/ 90               

tabanca çift 12/203        tabanca çift 200 /198           çakmaklı tabanca 24/298   

köhne tabanca 1/87 

bir mikdar tabanca temüri ve hırdavat-ı saire 90          bir mikdar alet 52    

tüfenk mermisi torba1/50           örs1 mengene1 bir mikdar hırdavat 99   

çakmaklı tabanca 2/66 

Temürci Ali Bey`den kabz olunan nakit 149 

   Yekûn 

    2344,10 
    1463,20   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı  
-________   minhâ  
    1880,30 
        89,10   Resm-i Kısmet 47     dellâliyye  28       Kaydiyye 2      Varaka baha 1,10 
-________ 
    1791,20 
        20,20   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıflarına sarf  
+________ 
    1812,00 
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Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun sekiz yüz guruş altun ve on iki guruş gümüş olarak 

fi 24 Teşrîn-i Evvel 310 tarih ve beş yüz seksen dört numrolu ilm-ü haberle vekil 

mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh 

verildi.  

 

HÜKÜM 27 (SAYFA 14) 

Medine-i İzmir’de Çorak Kapusında Karagolhane ittisalinde kahvecilik itmekde 

iken bundan akdem vefât iden Giritli Zekeriya’nın zâhirde verâseti ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmadığından bi’l cümle terekeleri cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât 

edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanatı seniyyeden 

memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ahmed Refik Beyefendi 

Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin 

Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve         

bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âti zikr 

ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-tis`a-aşer min şehr-i Muharrem’ül Haram li-sene ihdi aşer ve 

selase-mie ba`de-l elf  

sandalye nargile fincan vesaire kahvehane takımları 528 

    528 
    230,30   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı      
-_______   minhâ  
    297,10 
      15,10    Resm-i Kısmet 7,20     dellâliyye  5,20      Kaydiyye 1    Varaka baha 30 para  
+_______ 
    282,00 
        3,10  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları  
-_______ 
    285,10  

 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun iki yüz yetmiş beş guruş altun ve on guruş on 

parası gümüş olarak fi 20 Teşrîn -i Evvel 1310 gurre Teşrîn-i Evvel 310 tarih ve beş yüz 

kırk ve iki yüz elli üç numrolu iki kıt`a ilm-ü haberle ve vekil mûmâileyh Necmüiddin 

Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 



68 

HÜKÜM 28 (SAYFA 14) 

Medine-i İzmir’de Kasap Hızır Mahallesinde Hasan Helvacı Zokağında sâkine iken 

bundan akdem vefât iden Hırdavatçı Abdullah Efendi’nin gelini Nevber Hanım ibniyyet-i 

Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûki Osman Selami Efendi ibn’ül mezbûr Abdullah Efendi 

ile sadriye sagîre kerimesi Hürrem’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra mezbûre Hürrem’in bâbası ve vasîsi zevci mûmâileyh 

Osman Selami Efendi tarafından bâ hüccet-i şer`iyye vekil olan Hatuniye Mahallesi 

ahalisinden mahkeme-i istinaf hukuk dairesi azasından Ahmed Bedri Efendi ibn-i Şeyh 

Hasan Şevket Efendi’nin bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası 

yüz guruş hesabıyla üç bin sekiz yüz guruş tereke-i müteveffât mezbûreden olarak bey`  

olunan İzmir’de Koyuncular Çarşusının karşusunda Kantar Ağası Zokağında bir bâb 

dükkân temessük verese-i mezbûre beynlerinde tevzi ve takdim olunduğu mübeyyin 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî ve’l-işrin min şehr-i 

Cemâzi’yel Evvel li-sene isna aşer ve selase-mie ba`de-l elf   

Yekûn 3800 

Minhâ’ül-ihracat 

Emlak vergüsine verilen 528        yer icaresine 40     şahadetname masrafına 20 

simsariye 76     intikalliye 90    Resm-i Kısmet 76     Kaydiyye 4,30     Varaka baha 2,10 

Yekun’ül-ihracat 847 

Sahh’ül-Bâki 2953 

Zevc-i mûmâileyh Selami Efendi hissesi 738,10 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Hürrem   2214,30 
                                                                   49,10 izin hücceti harcı 
                                                            -______ 
                                                               2165,10 
 

Zevc-i mûmâileyh Selami Efendi’nin ber-vech-i bâlâ hissesini kendisine isâl itmek 

üzere vekil mûmâileyh Bedri Efendi ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar 

bint-i sagîre mezbûre Hürrem’in bâlâda muharrer hissesine muadil yirmi bir buçuk santim 

li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 29 (SAYFA 14)  

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesinde Abdullah Efendi Cami Şerifi civarında 

sâkine iken bundan akdem vefât iden Ziyneti bint-i Ali’nin verâseti zevc-i metrûki Aşçı 

Ahmed bin İbrahim ile validesi ümm-i Gülsüm bint-i Abdullah ve sadri sagîr oğlu 

Mehmed’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l -enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sagîr mezbûr Mehmed’in bâbası ve vasîsi zevc-i mezbûr Ahmed’in bi’l-

asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş ve hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir 

ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâlis ve’l-işrin min şehr-i Şaban’il-

Muazzam li-sene ihdi-aşer ve selase-mie ba`de-l elf   

ot minder 2 yastık 6/20        terabize 2 sigara masası 2/19        ayine 1/66    

sele 1 lamba çift1/18          beyaz tebsi 1 billur 5 hırdavat-ı saire 11         köhne zar 1/11  

sele derununda tabak 2 şişe gülabdan 1 tebsi 1 hırdavat-ı saire 12     

pamuk yüz yastığı 2 boncuklu yastık 2/34          cedid nuhas sahan maa tabak 3/20 

hasa ma`kad örtü parça 6/43         ipekli entari ceket takım 1/107    

kadife ve adi ceket parça 2/31           entari ve melbûsât-ı saire parça 5/34  

bohça derununda hamam takımı parça 4/27 

beyaz don 2 gömlek 1 beyaz çarşaf 1 pençbiyeli yastık kılıfı 3/37 

bohça 4 basma ma`kad 1/22         sanduk 1/25         kırık aşalık elmas yıldız 1/41   

sîm saat köstekli1/2510         ufak elmas yüzük 1/83 

Mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 495 

    Yekûn  

    1202,10 
          9,10   verilen hamaliye vesaire 
-________ 
    1193,00 
        48        Resm-i Kısmet 30    dellâliyye  14     Varaka 2,10      Kaydiyye 1,30 
-________ 
    1145,00 
 
Hisse-i zevc-i merkum Ahmed 286,10 

Hisse-i ümm-i mezbûre Gülsüm 190,33 

Hisse-i ibn-i sagîr merkum Mehmed 667,37 
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Zevci merkum Ahmed ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve sagîr mezbûr 

Mehmed’in bâlâda murakkam hissesini nafakasına li-eclil sarf velâyeten ve ümm-i mezbûre 

Gülsüm dahi ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ahz ve kabz eylediklerini ikrarları iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 30 (SAYFA 15) 

Medine-i İzmir’de Mir Ali Mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefât Laklak 

Emir Ağa ibn-i Ahmed’in verâsetini zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma bint-i Recep ile 

sulb-i sagîr oğlu Ahmed Fuat ve sulbiye-i sagîre kızları Naile ve Hâtice Mükerrem’e 

münhasıra ba`de sigar mezbûr Fuat dahi vefât idüb verâseti validesi mezbûre Fatma ile           

li-ebeveyn-i kız karındaşları mezbûratdan Naile ve Mükerrem’e münhasıra olduğu             

bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîratdan  

mezbûratdan vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına bâ hüccet-i şer`iyye 

kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri müteveffây-ı mezbûrun taallukatından Şeyh Mahallesi 

ahalisinden Polis Sabri Efendi ibn-i Yusuf’un bi’l-vesâyâ ve zevce-i mezbûrenin bi’l-asâle 

taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât-ı evvel merkumenin 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâlis aşer min şehr-i 

Cemâzi’yel Âhır li-sene ihdi aşer ve selase mie ba`de-l elf 

eski kilim 1/50       halı seccade 1/165     

büyük gümüş bıçak 1 kılınç 1 adi kebîr bıçak 1/165          çuka 1/241  

şal kuşak 1/128           köhne şalvar 1 kaput 30  

    Yekûn  

    779 
      38 Resm-i Kısmet 19,20    dellâliyye  15,30     Kaydiyye 12,0   Varaka baha 1,10  
-_____ 
    741 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 146,25 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Naile 297,07 
                                                           33        vasî  hücceti harcı 
                                                      -_______ 
                                                         264,07 
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Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Mükerrem  297,07 
                                                                    33         vasî  hücceti harcına verilen  
                                                               -_______ 
                                                                  264,07 
 

Zevce-i mezbûre Fatma ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ve mezbûrtan Naile ve 

Mükerrem’in bâlâda murakkam hisselerinden dört yüz on bir guruş nafakalarına li-eclil sarf 

ahz ve kabz eylediğini ikrar ve kezalik mezbûrtanın hisselerinden yüz on yedi guruş on 

parayı vasî  mezbûr Sabri Efendi marifetiyle levazım müruriyelerine sarf edildiği iş bu 

mahale şerh verildi.  

 

HÜKÜM 31 (SAYFA 15) 

Medine-i İzmir’de Yapucuoğlu nam mahalde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Arnavud Salih’in zâhirde verâseti ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi 

cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i 

beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın 

Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle 

rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale 

taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı 

lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâlis 

ve’l-işrin min şehr-i Cemâzi’yel Evvel li-sene isna aşer ve selase-mie ba`de-l elf  

hamam tası 1/8    eski dolab 1 çanak 5/18      def `a ……….  5/6,20                              

bir mikdar paçavra 6,05        çul ve yastık parça 3/17,20           bir mikdar çul 33   

bir mikdar paçavra 18,10          tahta baraka? 1/156,30    

    Yekûn  
    264,05 
      14,25 bakkal ve kahveciye verilen deyn  
-_______ 
    249,20 
    108,20 Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı  
-_______  minhâ 
    141,00 
        8,30 Resm-i Kısmet 1,20     dellâliyye  2     Kaydiyye 1    Varaka baha 30 para  
-_______ 
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    122,30 
        2      dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları  
+______ 
    134,30 

 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr yüz otuz dört guruş otuz paranın yüz guruş altun ve 

otuz dört guruş otuz parası gümüş olarak fi 24 Teşrîn -i Sânî 1310 tarih ve yedi yüz on dört 

numrolu ilm-ü haberle bin altı yüz beş buçuk guruş meyanında vekil mûmâileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 32 (SAYFA 15) 

Medine-i İzmir’de Pazaryeri Mahallesinde Sarımsak Zokağında sâkin iken bundan 

akdem vefât iden müderrisin-i kiramdan faziletlü’ül-hac Mustafa Efendi’nin verâseti  

zevce-i menkûhe-i-i metrûkesi Hâtice Fuadiye Hanım bint-i Mustafa Lâtif Efendi ile sulb-i 

kebîr oğulları Hafız Tevfik ve Ziyaüddin Efendi ve sulb-i kebîre kerimesi Emine Makbule 

Hanım’a münhasıra ba`de ibn-i mûmâileyh Ziyaüddin Efendi dahi vefât idüb verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hâtice Kerime Hanım ibniyyet-i Mustafa ile validesi 

mûmâileyh Hâtice Fuadiye Hanım ve sulbiye-i sagîre kerimesi Fatma Leman ve                      

li-ebeveyn-i kız karındaşı mezbûre Emine Makbule Hanım’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre Fatma 

Leman’ın vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi 

validesi mezbûre Hâtice Kerime Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve verese-i kibâr 

mûmâileyhten her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve             

bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i merhuman mûmâileyhin defteridir ki ber-vech-i âti 

zikr ve beyân olunur. Gurre Receb’ül-Ferd li-sene isna aşer ve selase-mie ba`de-l elf. 

Merhum mûmâileyh Hacı Mustafa Efendi Hoca Terekesi 

Basma kelâm-ı Kâdim 16,20        Buhari şerif 1/121 

İhyay-ı Umum cilt 4/116        Kadı Beyzavi cilt 2/214,20 

Mesarih-i Şerif 1/121           Ali Efendi Fetevası 1 Netice’tül Feteva 1/74 

Dürer 1/63         Damad 1/59         Yazma Tarikat-ı Muhammediye 1 Cevami Şerhi 2/77 

Hilat-el Naci 1 Kuduri  Şerhi 1 Tefsir’el Kâdim 108          Feteva-i Hamidiye 1/91              
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Fıkıhtan Ketebe 2/52            Dürü Yekta 1 mesail-i müteferrika-ı mecmûası 2/23 

Yazma Celbi1 Kalaid’il Cevahir 1 Delail-i Şerif 1 Efkar’ül Ceberrüt 1 Sadr-ı Şerife 1/85 

Şerh-i Akaid 1 Nazmiye 1 Şerh-i Akaid-i Asami 1/75 

Şemail-i Şerife Şerhi 1 Yazma Tarikat-ı Muhammediye Fevaid’in 1 Yazma Ahteri 1 

Kaside-i Nuniye Şerhi 1 ………. 1/ Kaside-i Aziziye Şerh-i 1 Nizam’ül İntizam 1 Neşihat 1 

Müftizadezade Ale’l Hüsniye 1/75  

Nüzul-i Esbab-ı Kur`an 1 ……… 1 Müftizade 1 Dibace-i Netaic 1 ………1 Hüsniye 1 

Tefsir-el Celaleddin 1 Neta’ic-ül Fünun 1 Enver-il ……… 1/52      ……………..1/71 

Vahdet-i Vücud Risalesi 1 Mizan’ül Aruz 1 Cevami 1 Büstan’ül Arifin 1 Reşadi Alaka 

Şerhi 1 …………..1 Belediye(velediyye) Şerhi Abdülvahab 1 Feraiz-i Şahab 1 Kafiye 

Şerhi 1/39            Nüzhet’ül Mecâlis 1 Tehâfüt 1/57               Seklûnî 1 Nakl-i Celâl 1/100 

Mir`at 1/400        Sagîr el-Ragıb 1/110         Mani 1/106           …………. cilt 2/110 

Hasan Paşazade 1 Ali Kuş 1/70    

Takrir-i Mir`at 1 Kıssas-ı Enbiya 1 ………… Sure-i Yusuf Tefsiri 1/55     

Kamus cilt 3/203         İstinbah 1/133           Cevaliki ….. 1 Assâl /99 

Mizan’ül Kübra 1 Mesarik Şerhi 1/110 

……….-ül İmtihan 1 Mizan’ül Adil 1 Hazine’tül Esrar 1 Cami’ül Hakayık 1 Yazma gazi? 

1…….. 1Vekayık-el Ahbâr 1 Havas’ül Beyat 1/48 

Beynel Gafilin 1 Riyazi-el Kasımin 1 Hasıye-i Cedide-ı Alet 1 Tasdikât 1 İhtilaf-ı 

Seyyid’ül Sada ve Risalesi ….. üzerine isim 1 Tehzib1/50          

Tibyan cilt 2 ……….. 1 Yasin Şerifi Tefsiri /142 

Meğen’il-Halab Haşiyesi 1 Saadettin Ale’l-gazi imtihan risalesi 1 Lübâbü’l-Elbâb İlmü 

Hesabdan Hülasa 1……… 1/24 

Mesail-i Müteferrika 1 Yazma mecmûa 1 Miftah’ul İlm 1 İzhar’l Hakk 1 Nizam’ül ……1 

Ezhâr ……. 1 Muhibbit’ül Vahab 1/45 

Hesabdan Hülasa1 Şerh-i Çağmuni? 1 Şemail-i Şerif 1 Melahim 1 Hayali 1 Karatepeli 1 

Tasvirat 1 Lâri 1 Necat’ül Hâkim1 Kelim’ül Mekalim Şerhi1 Sure-i Malik Tefsiri1/117 

müteferrika kütüp ve resail cilt 1/36         resail 5/38 

Fütuh’el Gayb 1 Behçet’ül Esrar 1/80      Kütüb-ü Mütenevvi 5/202    evrak-ı perişan 27      

Bir takım resail 20          ………. …….1/27         

Kuduri Şerhi 1 Fransız Risalesi 1 Besmele-i Şerife 34       Faruk Hakkı 1/8 
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……….1 Der Naci 1/6        Mecami Şerhi 1 …..Şerhi 1/19 

………… 1 Abdülrezzak 1/52      Tasrifat-ı Seyidi 1 Aynü’l Mekati 1/18 

Kul’el Mahzur 3/13 

Tasvirat-ı Seyidi 2 Tasrifat-ı Asam 2 Adalı Haşiyesi Gayne’l İntizar 1 Mahsi? Adalı 

Haşiyesi 1 Menafi’ül Ahbâr 1 Zihnizade Kafiye-i Marab 1 …….. 1 Şemsi 1 Burhan’ül 

Konevi 1 ……..1 Tasvirat Seklûnî 1/73 

Hafız Seyidi 1 …….. Seyid 1 Terceme-i Kazmir? 1/45 

Feteva-i Feraiz 1 imtihan risalesi 1/7 

tahta dolab 1/99  

    Yekûn  

    4375 
      206   Resm-i Kısmet 109,20    dellâliyye  86,10   Kaydiyye 6,20    Varaka 4 
-______ 
    4169 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hâtice Fuadiye Hanım 521,05 

Hisse-i ibn-i mûmâileyh Tevfik Efendi 1409,06 

İbn-i müteveffây-ı mûmâileyh Ziyaüddin Efendi hissesi olub ber-vech-i âti veresesine 

intikal iden1459,06 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Makbule Hanım 729,23 

Müteveffây-ı mûmâileyh Ziyaüddin Efendi Terekesi 

Durer Tercemesi 1/81  

Telhis 1 İstinfak 1 Varika’ül İmtihan 1 Gülistan 1 Şemsi 1/8,10 

Der Naci 1 Adi’ül …… 1 Tasvirat 1/3           Mecelle 1/22 

Ahkâm-ı Meriye 1 Rumuz’el Hakim 1 Arazi Kanunnamesi 1 Kanun-u Ticaret Şerhi 1 

Beyân’el Hakk 1/26 

Maden Nizamnamesi 1 Tefsil 1 Şemsi’ül Hidaye 1 Ticaret Kanunnamesi 1/21 

……… Beyân 1 …….. Halak 1 Merkat 1 Fransızca Harf 1/28 

İlm-ü Cebir 1Kudad-ı …….1……….1Teşkil-i Vilâyet Nizamnamesi münadesi 1 Usul-ü 

hadis 1ceza kanunu 1/8 

Yeni ……. vesair risale 1 Hükümet-i Hukuk 1 Kanun Ticaret Şerhi 1 Arazi Kanunu           

Şerhi 1/17        ….. 1 Ahkam-ı Vesâyâ  1 Kaside-i Seleman 1 ……. 1 boş defter 1/16 

Ruhat’ül Cenan? 1 Hukuk-u İdare 1 evrak-ı perişan 1/25 
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İlm-ü Hukuk 1 Hükümet-i Hukuk 1 ………1/31 

Evrak-ı perişan 5            …….. Hukuk 1 İnşa 1 Kuvad-i Osmani …… 1/6       

Hükümet-i Hukuk 1 Usulü Muhame-i Cezai 1 Tarifet’ül ……..1 Ferace-i Risale 1/16,20   

……….. ……… 1 …….. Muamudesi 1 Tasrifat Risalesi 1 …….. takım risalesi 1 /4  

evrak-ı perişan 3          hırka 1/38          setre pantolon 30           köhne melbûsât 14           

fanile 60       kundura 59      bir mikdar hırdavat 38         entari 50      küçük sarık 21        

çanta 33       baston 1,30         sanduk 1/10      def `a sanduk 1/20     lata 1/75            

def `a  lata 1/220 

Hukuk-u Düvel 1 Hülasa-ı Hendese 1 Nizam’ül Akdil? 1/5 

Nakdi Mevcudu 5696 

 
    6701,00 
    1246,20  techîz ve tekfîn ine sarf olunan  
-________ 
    5455,20 
    172,10    Resm-i Kısmet 136,10   dellâliyye  22   Kaydiyye 7,10   Varaka baha 5,30 
-________ 
    5283,10 
    1459,06   bâlâda muharrer bâbası mûmâileyhin terekesinden ikrar olunan hisse 
+________ 
    6742,16 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hâtice Kerime 842,32 

Hisse-i ümm-i mezbûre Hâtice Fuadiye 1123,30 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Leman  3371,00 
                                                              188,08  ceddesi Fuadiye Hanımın teberru` 
                                                         +_______ 
                                                            3560,00 
 
Hisse-i ah li hüma mezbûre Makbule 1404,20 

Verese-i kibâr mûmâileyhten her birinin ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen 

ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar bint-i sagîre mezbûre Fatma 

Leman’ın bâlâda murakkam hissesine muadil yirmi aded yüzlük Osmanlı lirası vasî  

mezbûre Kerime Hanım marifetiyle li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz  ̀

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 33 (SAYFA 16) 

Ve yine vasî mûmâileyh Raşit Efendi’nin sigar merkumenin emlak ve akaratı 

galatından bin üç yüz beş senesi Safer’ül Hayr’ının ikinci gününden bin üç yüz on iki 

senesi Cum`ad’ül Evvelîsi gurresine kadar yedi sene üç ay zarfında Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bâ defter-i müfredat vuku bulan 

makbuzatıyla medfûâtının rü`yet olunan muhasebesi ber-vech-i âti zeyl olunur. fi gurre 

Cum`ad’ul Evvelî li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf.  

fi gurre Cum`ad’ul Evvelî 1312  

İbn-i sagîr merkum Osman hissesi   

Dikilitaş’ta kâin …………. müsta`mel  hemşiresi Ayşe ile müşterek  

bir bâb yehudhanenin gurre-i Cum`ad’ul Evvelî 312 eyyâm-ı muattaldan            77752,17 

ma`ada icare-i hâsıl olan yüz on altı bin altı yüz yirmi sekiz guruş 

yirmi beş paradan sülüsân hissesi  

İki Çeşmelikte sülüsân mahsus olan bir bâbhanenin an 15 Zilkâde 304 

ilâ fi 20 Zilkâde 306 eyyâm-ı hâlîyeden başka icare-i hâsılası olan dört bin         3178,27 

yedi yüz altmış sekiz guruştan sülüsân hissesi 

Menzil-i mezkûre muttasıl bir bâb dükkânın an Şevval 304 ilâ Rebî’ül-Âhır 

312 eyyâm-ı tâtilden ma`ada icare-i hissesi olan üç bin dokuz yüz yetmiş üç       2649,06 

Guruş otuz paradan sülüsân hissesi 

Ve yine menzil-i mezkûr tahtında ortada kâin diğer bir bâb dükkânın  

an Şevval 304 ilâ Rebî’ül Ahir 312 eyyâm-ı hâlîyeden başka icare-i hâsılası       3767 

olan beş bin altı yüz elli bir guruş on paradan sülüsân hissesi  

Ve yine menzil-i mezkûr tahtında bakkal Hacı Mehmed’in ittisalinde  

kâin diğer bir bâb dükkân gurre Zilhicce 304 ve fi Rebî’ül Ahir 312                    1988 

eyyâm-ı muattaldan ma`ada icare-i hâsılası olan iki bin dokuz yüz yirmi 

iki guruştan sülüsân hissesi 

İki Çeşmelikte kâin yağhane derununda mevcut odanın ibtidâ’y-ı  

Teşrîn -i Evvel 303 ilâ gâye Eylül 311 temti olan altı bin yüz kırk guruş              4093,37 

otuz paradan sülüsân hissesi 

Bodal ? Bağları nam mahalde kâin on odalı hanenin gurre Safer  

305 ilâ gâye Rebî’ül Evvel 312 icare-i hâsılası olan altı bin altı yüz                     4440,07 
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Altmış guruş on paradan sülüsân hissesi 

Mahali mezkûrda kâin bir bâb kahvehanenin mühtedi merkume  

zarfında icare-i hâsılası olan bin yüz altmış beş guruştan sülüsân hissesi               776,27 

Sülüsân mezkûr kahvehanenin ittisalinde vâki`  bir bâb dükkânın  

kezalik mühtedi merkume zarfında icare-i hâsılası olan bin seksen altı                  730,27 

guruştan sülüsân hissesi  

Mahali mezkûrda vâki` bir kıt`a bağ ile derununda kâin kale ve  

ahurlu oda civarındaki fırının varidatı olan dokuz bin altı yüz doksan                  6462,06 

üç guruş on paradan sülüsân hissesi  

Sakızlılar Mahallesinde kâin tahtında iki bâb dükkân müs`tamel   

birbirine muttasıl iki bâb menzilin an Teşrîn -i Sânî 303 ilâ gâye Eylül                                                                   

310 eyyâm-ı hâlîyeden ma`ada icare-i hâsılası olan elli altı bin                            2828,15     

beş yüz altmış guruş otuz paradan nısıf hissesi  

Ve yine mahali mezkûrda kâin bir bâb fırının ibtidâ’y-ı Teşrîn -i Sani 

303 ilâ gâye Kanûnî sânî 309 icaresi olan on iki bin üç yüz yetmiş beş               6187,20 

guruştan nısıf hissesi 

Tire’de Hacı Ali Çavuş zimmeti olub tahsil olunan elli iki mecidiyeden   600,20 

hissesi                                                                                                               +________ 

          

                                                                                                                           140907,25 

Sagîr mezbûr Osman içün vuku bulan masârif  

Emlak-ı muharrere mezkûreye seneteyn-i mezkûre zarfında emlak vergüsü  

tamir ve termim vesaire bâ defter-i müfredat vuku bulan otuz altı bin iki yüz    24150,16 

yirmi beş guruş yirmi beş para masârif-i zaruriyeden sülüsân hissesine âit olan 

Sakızlılar Mahallesinde kâin akaratun kezalik seneteyn-i mezkûre zarfında    

Emlak vergüsüyle masârif vesaire zarurileri olan altı bin yüz seksen iki             3091,05 

guruş on paradan nısıf hissesine âit olan                                                                                  

Sagîr mezbûrun biraderi Mustafa’ya hemşiresiyle müştereken bâ ilam-ı  

şer`i merkumeye deynleri olub tesviye edilen yirmi altı bin altı yüz otuz           17755,12 

üç guruştan hissesi  
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Bâlâda defter-i Kassam zeylinde muharrer olduğu üzere mukaddema  

Emlak taksimatından dolayı biraderi Mustafa Efendi’ye deyni olub tesviye       36944,20 

edilen  

fi 5 Safer 305 tarihinden 5 Cemâzi’yel Evvel 312 tarihine değin şehr-i  

üçer liradan seksen yedi aylık nafaka-ı mikdaresi olan kırk altı bin dört yüz  

elli sekiz guruştan vasî mûmâileyhin tasarrufu riayeten nafaka-ı mezkûreyi      45212 

şehr-i maliye itibarıyla tesviye etmesinden dolayı farkı olan iki ay on günlük   

olan bin iki yüz kırk guruştan bâkiyesi                                                                                                                       

Vasî mûmâileyh Raşit Efendi içün şehr-i mikdar olan üç lira ücret-i  

vesâyâten fi 5 Safer 305 tarihinden 5 Cemâzi’yel Evvel 312 tarihine değin 

istihkak olan kırk altı bin dört yüz elli sekiz guruşa mahsuben ………olan        27448,32 

kırk beş bin yedi yüz kırk sekiz guruş on beş paradan beşte üç ………         +_________ 

hissesine ikraz olunan                                                                                         154602,85 
                                                           ber-vech-i bâlâda varidatı yekun minhâ 140907,25 
                                                                                                                         -_________ 
   13694,20 
 Hemşiresi Ayşe Hanım malından tesviye idilmekle hemşiresi mezbûreye  13318,00                                                      
Deyni olub ileride varidatından mahsubatını icareye vasî mûmâileyh izin     -_________ 
verilen vasî mûmâileyhin ileride almak üzere kendi malından  
masrafı                                                                                                                     376,20 
                                    

Bint-i sagîre mezbûre Ayşe hissesi 
 

38876,08    Dikilitaş’taki yehudhanenin kezalik bir minval muharrer icaresi 

  1589,17   İki Çeşmelik’teki hanenin kezalik bir minval muharrer icaresi   

  1324,23      İki Çeşmelik’teki menzile muttasıl dükkânın bir minval muharrer icaresi 

  1883,30    İki Çeşmelik’teki menzil tahtında kâin oda ve dükkanın bir minval muharrer  

                    İcaresi 

 

    994,00   ve yine menzili mezkûr tahtında vâki` diğer bir bâb ve dükkanın bir minval   

                  muharrer icaresi 

 +_______ 

44667,34 

  2046,37  yağhane edevatı temettuatından  

  2220,03  Bodal? Bağlarındaki büyük hanenin bir minval muharrer icaresinden  
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    383,13  mahali mezkûrdaki kahvehane icaresinden 

+_______ 

49323,07 

    365,13  Bodal? Bağlarında vâki` dükkânın bir minval muharrer icaresinden  

  2331,04  mahali mezkûrda kâin bağ kule vesairenin bir minval muharrer icaresinden 

28280,15  Sakızlılar Mahallesinde kâin iki bâb menzil icaresinden  

  6187,20  mahali mezbûrede kâin bir bâb furun icaresinden  

    300,10 Tireli Hacı Ali Çavuş zimmetinden tahsil olunan meblâğdan  

+_______ 

87687,29 

                 Bint-i sagîre mezbûre Ayşe’ye âit masârif  

12075       ber-vech-i bâlâ emlak vergüsüyle masârif  vesaireden hissesine isabet iden 

  3091      Sakızlılar Mahallesindeki akarat masârifinden  hissesine isabet eden 

  8877,28  Biraderi Mustafa Efendi’ye tesviye edilen bâ ilam-ı şer`i mahkum deynden 

                 an  Safer 1305 fi 5 Cemâzi’yel Evvel 312 şehr-i ikişer liradan seksen yedi                       

                 aylık nafaka-ı mikdaresi olan otuz bin dokuz yüz yetmiş iki guruştan vasî  

30152        mûmâileyhin ………… meblâğ-ı mezkûr şehr-i maliye itibarıyla  

                 te`diyesinden dolayı farkı olan sekiz yüz yirmi guruş ba`de-l tanzim bâkiyesi 

18301      bir minval meşru maaştan beşte iki hissesi  

                Kezalik biraderi Mustafa Efendi’ye bâlâda defter-i Kassam zeylinde muharrer 

  1496      olduğu  cihette emlak taksiminden dolayı deyni olub tesviye edilen 

+_______ 

73993,09 

 

Nakdi Yekûn 73993,09  

    13694,20   ber-vech-i bâlâ varidat yekûnundan tenzil olundukta bâkiyesi 

         376,20   harc-ı muhasebe 432,10   Kaydiyye 20,10   Varaka bahâ 14 

-_________ 

    13318,00 
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İş bu rü`yet olunan muhasebede ancak sagîre mezbûre Ayşe’nin ba`de-l masârif  

maa-l bâki Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz guruş hesabıyla on üç bin üç yüz on sekiz guruş 

fazla varidatı tahakkuk etmiş fazlasıyla mezkûr vasî  mûmâileyh tarafından ileride olmak 

üzere biraderi sagîr mezbûr Osman’ın ber-vech-i bâlâ masârif  vâkıasına verilmiş olduğu iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 34 (SAYFA 18) 

Ba`de-d Defter bint-i sagîre mezbûre Rabia Adviye dahi vefât idüb verâseti ancak 

validesi mezbûre Saadet Hanım’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir 

ve mütehakkık olduktan sonra müteveffât mezbûrenin Eytâm sandığı marifetiyle ervah 

olunmakta olan malından sanduk-ı mezkûre mevcut bulunan Osmanlı lirası yüz sekiz ve 

sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla üç bin beş yüz yetmiş sekiz guruştan ümm-i mezbûreye 

i`tâ olunduğu ber-vech-i âti zikr olunur. fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehr-i Ramazan’ül 

Mübarek li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf fi 16 Ramazan 1312 

    3578 
        97    Resm-i Kısmet 89,20   Kaydiyye 5,10   Varaka baha 2,10 
-______ 
    3481 
 

Ümm-i mezbûre Saadet Hanım’ın kabz vekili  Ziya Efendi  ber-vech-i bâlâ üç bin 

dört yüz seksen bir guruş ……….. i`tâ itmek üzere Eytâm Sandığından kabz edildiğini 

ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

ÇIKMA: fi 2 Rebî’ül evvel 1311 tarihli 1931 numrolu Kasamsın zeylidir 

 

 HÜKÜM 35 (SAYFA 18) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesinde Tilkilik nam mahalde sâkine iken bundan 

akdem vefât iden Hacı Hâtice Hanım ibniyyet-i Abdullah’ın zâhirde vâris ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmadığı cihetle bi’l cümle terekesi cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci olduğu      

bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris 

ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanatı 

seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp Beyefendi 
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Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin 

Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve          

bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr 

ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-işrin min şehr-i Şaban’il Muazzam li-sene isna-aşer ve selase-

mie ve elf . 

yorgan 1 şilte 1 yastık 1/105         çiçek dağarı 5/25        bir mikdar iplik 23 

şilte 1 yorgan 2 yastık3/99        yastık 6 minder 1/26       minder 1 şilte 1 yastık 2/65 

eski kilim 2/42       ufak kazan 1/40        tebsi 5 tencere 3 tava 1 tas1 sahan 5 şamdan 1/134 

melbûsât vesaire parça12/72 

gömlek entari don hırka boğça mendil havlu çarşeb parça12/47  

değirmen 1 boğça 1 bir mikdar paçavra 18        ihram 1 küpe 2 eski hırka 2 fanila 1/13 

köhne sanduk 4/21         risale4/200          ayine1 saat 1/24   

hırdavat menzil ve mai yüzük taşı133 

kürk 3 gömlek 7 don 4 entari 1 çarşeb 2 bohça 1 ipekli mendil 1 havlu 3 başmak 2/101 

    Yekûn 

    1031,20 
        12        hamaliyeye verilen 
-________ 
   1019,20 
     445         Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-________ 
     574,20 
       28         Resm-i Kısmet 14,10   dellâliyye  12   Kaydiyye 1   Varaka baha 30 para 
-________ 
    546,20 
        6,20     dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    553,00 
 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun beş yüz guruş altun ve elli üç guruş gümüş olarak 

fi 8 Şaban 310 tarih ve iki yüz doksan sekiz numrolu ilm-ü haberle beş yüz altmış iki guruş 

otuz para meyanında vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim 

kılındığı işbu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 36 (SAYFA 18) 

Medine-i İzmir’de Dolablı Kapu Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

mekteb-i sanayi bevvabı Samandağlı Mehmed bin Hasan’ın veraseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Emir Hanım ibniyyet-i Hasan’dan başka zâhirde verâseti ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmamağla bi’l cümle terekesinin rub`u zevce-i mezbûreye ve sülüse-i erbaası cânib-i 

beytü`l-mâle âit ve râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra bu makule bilâ vâris ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i               

beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanatı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın 

Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle 

rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendin’in bi’l-vekale ve zevce-i 

mezbûrenin bi’l-asâle taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan tereke-i müteveffây-ı merkumun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. 

fi’l-yevmi’l-sadis min şehr-i Receb’ül Ferd li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. 

Kelâm-ı Kâdim 12        köhne kürk 2/160          yorgan1 çarşeb1 seccade 1/59  

sigara takımı 2/19          şemsiye 1 şal 1 yelek 1 entari 3 don 2 çarşeb 1 gömlek 3 çorap 1 

boğça 1/42         teneke tebsi1 fes 1 levha 2 mest çift 1 fırça 2 tütün tabakası 3 fincan 3 

kahve kutusu 1 divit 1 tespih 2 sanduk 1/40        maa köstekli saat 1/56  çalgılı saat 1/90 

bakır tebsi 1 tencere 2 kapaklı sahan 3/78          saman minder 1/5,30  

Mektebi Sanayi’den verilen maaş 402,20 

Nakdi mevcud Osmanlı lirası on beş aded 15/2670 

    3674,10 
      367         hane kirasıyla bakkala ve hamaliyeye verilen  
-________ 
    3317,10  
    1444,30    Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-________ 
    1872,20 
        58,30    Resm-i Kısmet 48    dellâliyye  6,20   Kaydiyye 2    Varaka baha 1,10 
-________ 
    1813,30 
      453,17    zevce-i mezbûre hissesi minhâ 
-________ 
    1360,12  
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          4,20    dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısfı 
 +_______ 
    1365,00 
 

Zevce-i mezbûre Emir Hanım ber-vech-i bâlâ hissesini tamamen ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar hazine-i celileye âit olan ber-vech-i bâlâ bin üç yüz 

altmış beş guruş altun olarak fi 19 Kanun-i Sânî 310 tarih ve dört yüz yirmi dört numrolu 

ilm ü haberle ve vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal Sanduğuna teslim 

kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 37 (SAYFA 19) 

Medine-i İzmir’de İki Çeşmelik nam mahalde Hacı Mehmed Cami Şerifi civarında 

medresede sâkine iken bundan akdem vefât iden Rahvan Ağa zevcesi Hatice bint-i 

Mustafa’nın zâhirde vârisi ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i 

beytü`l-mâle âit ve râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra bu makule bilâ vâris ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl 

içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanatı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti 

Defterdarı saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten 

vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendinin bi’l-vekale ve taleb ve marifeti ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân 

olunur. fi’l-yevmi’l-sâlis min şehr-i Şaban’il Muazzam li-sene isna-aşer ve selase-mie 

ba`de-l elf. 

ot yastık 7/5     şilte 2 yastık 6/75    ………..2 entari 5 ihram 1 peşkir 2 fanila 1/47 

yorgan 1 yatak 1 don 1 ihram 1/96    

pabuç 1 namusiye 1 zar 2 entari 2 kuşak 1 bir mikdar hırdavat 61       sanduk2/36 

leğen 1 tebsi 1 sini 1 havan 1/115         kilim parça 2/168       evanî-i nuhâsîye parça 36/178 

don 2 boğça 2 gömlek 2 zar 2 peşkir 1 çorap1 havlu 1 peştamal 1 pabuç çift 1/62 

entari 2 ceket 1 boğça 4 gömlek 1 örtü 1 çarşeb 4 havlu 6 mendil 1/112        yelpaze 2/8,10 

saat 1/47        beyaz taşlı yüzük 1/81       halhal 2 yüzük 2 çanta 1/28        yelpaze 4/16,20 

tebsi 2 hırdavat parça 6/17        bir mikdar boncuk 9,22          bir mikdar hırdavat 33 

hırdavat-ı menzil 10,20         nakdi mevcut 1,30 
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    Yekûn 

    1207,22 
       122,20    hamaliye ile …..  
-________ 
    1085,02  
      459,32  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
      625,10 
        33,10  Resm-i Kısmet 15,20   dellâliyye  16   Kaydiyye 1  Varaka baha 30 para 
-________ 
       592,00  
           8,20 dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
       600,20 
 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr altı yüz buçuk guruş fi 19 Kanûnî Sânî 1310 tarih ve 

dört yüz yirmi üç numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle 

mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 38 (SAYFA 19) 

Medine-i İzmir’de Dolablı Kapu Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Nesime bint-i Hacı Molla Hasan verâseti zevc-i metrûki Reji İdaresi memurlarından 

Hayrettin bin Şemsettin ile zevc-i merkumdan hâsıl sadri sagîr oğlu Seyfettin ve zevc-i 

sabıkı metrûki Ömer’den hâsıl sadri kebîr oğlu Bekir’e münhasıra olduğu  bi’l-ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr  mezbûrun bâbası ve vasîsi 

zevci merkum Hayrettin’in aldığının bi’l-asâle ve bi’l-velâye dayin-i merkum Bekir’in   

bi’l-asâle taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve  bi’l-müzayede semen misülleri ve 

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî aşer min şehr-i Rebî’ül-

Evvel li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. 

ot yastık8 basma ma`kad 1/21     küçük ve büyük çarşebsiz yorgan 2/66 

Frenk keçesi 1/46              yün yastık ve şilte parça 4/102           boğça ve melbûsât 10/72  

evanî-i nuhâsîye parça 17           sarı leğen ibrik 1/107    

tahta sanduk derununda lamba ve kandil iskemlesi ve hırdavat-ı saire 18 

entari boğça şemsiye ve hırdavat-ı saire parça 15/30 

bez ve hassa çarşeb ve gömlek parça 8/61   
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köhne kürk 1 siyah zar 1 cebe? 1 ceket 1/40            ot minder 1/7  

sanduk derununda şemsiye 1 potin çift 1 terlik çift 1/41 

Mihr-i müeccel-i der zimmeti zevc 16630 

  Yekûn 

    754,30 
      17,20   hamaliyeye verilen  
-_______ 
    127,10 
      22,10   Resm-i Kısmet 18,20  dellâliyye  11,20   Kaydiyye 1  Varaka baha 1,10 
-_______ 
    405,50  
 
Hisse-i zevc-i merkum Hayrettin 176,10 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Seyfettin 264,15 

Hisse-i ibn-i kebîr merkum Bekir 264,15 

Zevce-i merkum Hayrettin ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sagîr   

mezbûr Seyfettin’in bâlâda muharrer iki yüz altmış dört buçuk on para hissesini nafakasına 

li-eclil masraf velâyeten dayin-i merkum Bekir bâlâda murakkam hissesini asâleten ahz ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

   

HÜKÜM 39 (SAYFA 19) 

Medine-i İzmir’de Mezarlık başında Mescid-i Şerif derununda kâin odada sâkin 

iken bundan akdem vefât  ……..Giritli Hacı ………….Hacı Halil’in zâhirde vârisi ma`rûf 

ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beytü`l-mâle âit ve râci’ olduğu             

bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris 

ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanatı 

seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp Beyefendi 

Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin 

Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve 

bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur.                 

fi’l-yevmi’l-râbi` min şehr-i Şaban’il Muazzam li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. 

Bir çuval derununda bir mikdar lif 50  

kapaklı tencere 1 çekmece 1 bir mikdar melbûsât ve hırdavat 78  
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şilte 1 yorgan 2 yastık 1 hasır 1/57         sîm saat 1/75         zuhur iden nakdi 138,20  

  Yekûn 

   398,20 
       5,10 hamaliyeye verilen  
-______ 
   292,10 
   166,30 sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   226,20 
     10,20 Resm-i Kısmet 5,30    dellâliyye  2   Kaydiyye 1    Varaka baha 30 para 
-______ 
   216,00 
       2      dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısfı 
+______ 
   218 
 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr iki yüz on sekiz guruş gümüş fi Kanûnî  Sânî 1310 

tarih ve dört yüz yirmi iki numrolu ilm ü haberle vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

  

HÜKÜM 40 (SAYFA 20) 

Medine-i İzmir’de Abdullah Efendi Mahallesinde Kara Kuyu nam mahalde sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Zenciye Şerife Ayşe bint-i Ali’nin verâseti zevc-i metrûki 

Zenci Mehmed ile validesi …….. Ayşe bint-i Abdullah’ın ve sadri sagîr oğlu Mehmed’e 

münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr 

mezbûrun bâbası ve vasîsi zevc-i mezbûr Mehmed Ali’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve 

ümm-i mezbûre Ayşe’nin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve            

bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr 

ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâmin-aşer min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene  isna-aşer ve 

selase-mie ba`de-l elf. 

pamuk döşek 1 yorgan 1/121         Arap çulu 1/147         yün şilte 1/57 

bez yastık 15 ma`kad 1 minder 1/121       yastık 5 bir mikdar paçavra 12          destgah 1/28 

bir mikdar hırdavat 19        kapaklı sahan 2 tencere 2 sini 1/85            bir mikdar hırdavat 39 

ceket 1 entari 3/68        canfes don 1 beyaz entari 2/18             çevre 6/16,15 

çevre ve uçkur parça 18/68          havlu 2/40          ceket 3/28         zar 1/82,20    
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hamamiye parça4 boğça 1/50        hırka1 entari 1/19     çarşeb1 yastık2/17        

ceket 1 entari1/54         entari 2 don 1/42     

bir mikdar hırdavat 26       köhne zar 1 entari 1/24        yemeni vesaire 46 

gömlek 7 örtü 1/155        bez top 5/69         sanduk 1/40        çarşeblik bez top 2/66 

elmas yüzük1 sîm halhal 1 akik dizi 1/231   

Mahmudiye Altunu aded 5 beheri 115,00/577,20         metelik 6 /2,25  

beyaz  ma`kad örtüleri aded 9/37           bir mikdar hırdavat 24 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 744,10 

  Yekûn 

   3202,10 
         9        hamaliyeye verilen  
-_______ 
   2192,10  
     127,10   Resm-i Kısmet 80   dellâliyye  28   Kaydiyye 51   Varaka baha 4 
-_______ 
   2066,00 
 
Hisse-i zevc-i merkum Mehmed Ali 766,20 

Hisse-i ümm-i mezbûre Ayşe 511 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Mehmed 1788,20 

Zevc-i merkum Ali ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve vasî si olduğu sagîr   

mezbûr Mehmed’in bâlâda murakkam hissesi olan bin yedi yüz seksen sekiz buçuk guruş 

kalıtına binaen istirbahta nakit hâsıl olamayacağından taksiratına li-eclil sarf velâyeti ve 

ümm-i mezbûre Ayşe’nin bâlâda muharrer hissesini asâleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 41 (SAYFA 20) 

Medine-i İzmir’de Tilkilik nam mahalde Şeyh Mehmed’in kahvehanesinde 

müste`cir Tütüncü Hasan Efendi’nin maiyetinde naiblik itmekde iken bundan akdem vefât 

iden Kalkandere’nin Salih Dede Çelebi Mahallesi ahalisinden Yahya bin Aldülbâki’nin 

zâhirde vârisi ma`rûf ve ma`rûfesi olmayıp bi’l cümle terekesi cânib-i beytü`l-mâle âit ve 

râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule 

bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i 

saltanat-ı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp 
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Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve taleb ve marifetleri ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki 

ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrin min şehr-i Şaban li-sene 

isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. 

eski yastık 1 yorgan 1/57   

köhne melbûsât parça 8 pabuç çift 1 sanduk 1 çorap 1 fırça 1/62 

kuşak 2 çuha şalvar 1 mintan1/108      

nakdi mevcudu Osmanlı lirası 13  Fransız altunu 3  Mahmudiye altunu 3/2970 

  Yekûn 

   3197 
   1396       Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak farkı minhâ  
-_______ 
   1801 
       52,30   Resm-i Kısmet 45   Kaydiyye 2   Varaka 1,10   hamaliye dellâliyye  1 
-_______ 
   1748,10 
         3,30    dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
   1752,00 
 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun altı yüz guruş altun ve yüz elli iki guruş gümüş 

olarak fi Şaban 310 tarih ve iki yüz doksan dokuz numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 42 (SAYFA 20) 

Medine-i İzmir’de Pazaryeri Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Hatice bint-i Fesçi Âdem Ağa’nın verâseti zevc-i metrûki Müezzinzade Nuri Efendi         

ibn’ül-hac Ahmed Efendi ile validesi Ümmü Gülsüm Hanım ibniyyet-i Osman ve sadriye 

sagîre kızı Hediye ve li-ebeveyn-i er karındaşı Mustafa ve li-ebeveyn-i kız karındaşı 

Abdiyye Hanım’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sagîre mezbûre Hediye’nin bâbası ve vasîsi zevc-i mezbûr Nuri Efendi’nin 

bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve sagîr mezbûr Mustafa’nın vakt-i rüşd ve sedadına değin  
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tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi ümm-i mezbûre Ümmü 

Gülsüm Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve uht-i mezbûre Abdiyye Hanım’ın bi’l-asâle 

taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı 

lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-seb`a 

ve’l-işrin min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf. fi 27 

Muharrem 1312 

pamuk şilte 1/730          diğer pamuk şilte 1/122          yemeni yorgan 1/86  

kermesud yorgan1/140        beyaz yorgan 1/32       pamuk yüz yastığı 2/38     

sarı mangal 170        lamba 2/95        yemeni seccade 1/21       

ufak sigara masası 2/10        sarma işlemeli yuvarlak yastık 2/88        

köşe yastığı 2/42      def `a köşe yastığı 2/42 

çiçek dağarı 2/43        çukur tabak 2 düz tabak 6/37        kayık tabak 4/32       masa 1730 

kapaklı yaldızlı tabak 52          tebsi 1 billur 8 sigara tabağı 51         lamba altı 2/21 

mendil muhafazası 1/8,30         maden macun tebsisi 1  çakı 4  kaşık 6/310 

çiçekli fincan tebsisi 1 fincan 11/19         elmas kuş 1/4510        kaydaruba 1/268 

müsta`mel iskarpin çift 4/19,20        çiçekli zar 1/117   

ufak ve büyük pençbiyeli masa örtüsü parça 4/55       sadakur zar 1/80      alma kürk 1245 

hassa ……… ve don parça 6/41           yelpaze 1/28         beyaz ……2/12      

 boğça 1 örtü 5/25         müsta`mel bez çarşeb1/10        

kırmızı bakır sini 1/86        sarı leğen ibrik1/70       nuhas leğen 1/82 

müsta`mel tencere3 tebsi 2/81          cedid bakır tencere3/90      kebîr ayine 1/340    

kazan 1/132      sarı hamam tası 1 ………… 11 

tunç havan 1/21    cedid bakır sahan 6 

süzgü 1 kulaklı 1 tava 1 çorba tası 1 müsta`mel tava 2/113           sigaralık 1 kevgir 2/10 

potin kundura çift 1/33    kilim 4/110         hamamiye parça 4/53 

mai ve kurşuni renkli yünlü entari ceket takımı 2/54        çopur renkli entari ceket takım 26 

renkli ……… …….. 3/14          penbe renkli yünlü entari 19        ceket parça 4/110 

polis kadifesinden ceket 1/60         pençbiyeli yuvarlak yastık 2/40 

basma ve hassa entari parça 5/54         bez parça 4/125       boğça 17/60       zar 1/32   

dival boğça 3/255           havlu  ……. Gömlek vesaire parça 17/70 
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ipekli gelin elbisesi takım 1/430         kasnak işlemeli sofra 1 boğça 1/51 

penbe zar çarşeb 1/170        atlas seccade 1/111  

köşe içün atlas parçası 2 boğça 1 bir mikdar hırdavat 48          deri yüzlü yastık 1/73 

koca sanduk 1/106        mai ipekli elbise takım 1/116         leylaki ceket entari takım 1/91 

basma entari ceket parça 5/28          gül kurusu renkli entari 1/33     

beyaz karyola çarşebi 1 eteklik 1 kasnak yorgan yüzü 1 yastık yüzü 2/626  

yüz yastığı 2 pençbiyeli ma`kad örtü vesaire 2/78          entari boğça vesaire parça 9/35 

yüzlü sanduk 1/75       boğça mendil vesaire 33        şemsiye 1745       elmaslı bilezik 1/610 

elmas küpe çift 1/1804            ufak madalyon 433            tek taşlı elmas yüzük 1/2000 

altun saat 1/363          ufak sarı saat 1/78         def `a saat 1/83   ………… 1/8,10      

mendil 2/11      aşalık sîm zarf 12/94       

müsta`mel eldiven çift 1/2,25         müsta`mel halı seccade 1/132 

kasnak işlemeli havlu parça 2/66           bakır cezve 2 ……….  sarı ibrik 1/15    

ispirto kutusu  koku tası 4/8,10         pençbiyeli hassa çarşeb 2 yastık yüzü 2/54 

ipekli mendil 1 perde bağı 1/46          boğça 7/40           oya 1 atlas parça 2/13     

yün çorap çift 4 paçavra 2/6,20        ufak yaldızlı salata tabağı 2 adi tabak 2 kaşık 7/17 

pençbiyeli parça 5/22,20          bez gömlek 1 örtü 1/18 

müsta`mel entari don gömlek yelek vesaire parça 7/83      

kemer kuşak 1 saat muhafazası 1/12,10           gergef 1/4,15      

kırmızı tomar yüzlü ot yastık 9 ma`kad 1 saman minder 2 parça 5/396 

pamuk şilte 2  çetari yorgan 1/330      

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 1336,30 

   Yekûn 

   21171,30 
         54,30   hamaliye ve araba icaretine verilen  
-________ 
   21117,00 
       978     Resm-i Kısmet 527,30  dellâliyye 396,10  Kaydiyye 31,10  Varaka baha 22,30 
-________ 
   20139 
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Hisse-i ah le hüma mezbûr Mustafa   1117,32 
                                                            3296,30 validenin teberru`  
                                                                34,12 hemşiresinin teberru  ̀
                                                          +______ 
                                                            4450,00 
 
Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Hediye   10069 
                                                                      6 ceddesini teberru` 
                                                            +_____ 
                                                              10076 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Nuri Efendi 5034,30 

Hisse-i uht-le hüma mezbûre Abdiyye Hanım 559,17 

Hisse-i ümm-i mezbûre Ümmü Gülsüm Hanım 3356,20 

Zevc-i mezbûr Nuri Efendi ile uht-i mezbûre Abdiyye Hanım’dan her biri               

ber-vech-i bâlâ hisselerini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar bint-i 

sagîre mezbûre Hediye’nin bâlâda murakkam hisse-i ırsiyesine muadil elli altı aded altmış 

bir santim yüzlük Osmanlı lirası vasîsi mezbûr Nuri Efendi marifetiyle ve sagîr mezbûr 

Mustafa’nın bâlâda muharrer hisse-i ırsiyesiyle ve valide ve hemşiresinin teberru`larıyla 

muadil yirmi beş aded yüzlük Osmanlı lirası ve dayısı Abdi Efendi marifetiyle li-eclil 

istirbah Emvâl-i Eytâm kasasına vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 43 (SAYFA 21) 

Medine-i İzmir’de Kasap Hızır Mahallesinde Basmahane Caddesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Tebaay-ı Devlet-i Aliyenin Ermeni milletinden Sırmakeş 

Celepoğlu Esteban veledi Sarkiz’in verâseti her biri devlet-i müşârün-ileyhânın teb`ay-ı 

milleti merkumesinden zevce-i metrûkesi Tafohi bint-i Kabar ile sulb-i sagîr oğlu Sarkiz ve 

sulbiye-i sagîre kızları Mariya ve Vartuha ve Nunya’ya  münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar merkumenin vakt-i rüşd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umurlarına millet-i merkume havas-ı intihabıyla bâ hüccet-i 

şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i merkume Nakuhi bi’l-asâle ve 

bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffây-ı merkumun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-seb`a 
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aşer min şehr-i Zi-l-hicce’tiş-Şerife li-sene ihdi-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 17                

Zi-l-hicce1312 

ince ayarlı kılabdan maa 3 kilo 21 beher kilosu 400/8700 

ipekli sarı Fransız kılabdan maa kilo 6,1 beher kilosu 18/1125 

has tel dirhem 2835 fiyat 1/2835         

yirmi beş ayarlı has Fransız şeriti top fiyat 100 aded 11/1100 

beyaz ve sarı ipekli Fransız kılabdan maa 1 kilo 3  fiyat 170/552,20 

sarı parçalı ipekli kaytan sof 5 /60         bir mikdar kılabdan parçası 20      

tel dirhem aded 60/60         beyaz şerit paket 20       sarı kaytan parça 3/30 

püskül 2 bir mikdar hurç 20          bir mikdar hurç hurdaları 60   

kırk sekiz endazeli sîm aşalık kaytan top 15/90 

yirmi beş ayarlı ipekli kılabdan tek top 46 fiyat 110/5060 

otuz ayarlı sarı diril (direl) dirhem 1428 fiyat 1,10/1785 

pul küpür 55 dirhem 11000 fiyat 1,10/13750       

ipekli has kılabdan maa 1,1  kilo 16 fiyat 600/9750 

yirmi numrolu yaldızlı kılabdan taklidi maa 3  kilo 6  fiyat 320/2160 

otuz ayarlı sarı  donuk diril (direl) dirhem 1500 fiyat 1,10/1875  

al keten bürümcük parça 248 fiyat 20/4960         def `a bürümcük top2 fiyat 18,56/1008 

şişhaneli  kalıp diril (direl)  kilo 6 fiyat 155/690 

şişhaneli kalıp beyaz diril (direl) kilo 6 fiyat70/420 

beyaz ve sarı maden pul kıyye 6 fiyat30/180            parça kaytan top 22 fiyat 100/220 

kazib kılabdan top100 kilo25 fiyat52/1300    

on altı numrolu taklid kılabdan parça 60 kilo60 fiyat 28/1680 

on iki numrolu yaldızlı kılabdan parça 64 kilo 64 fiyat45/2880 

on ve otuz numrolu beyaz kılabdan kilo 95 fiyat 50/4750 

on bir numrolu Fransız kılabdan tek top130 fiyat 28/3640 

battal bürümcük parça 7/20 

on iki numrolu ipekli Fransız kılabdan tek top 122 fiyat 29 /3538 

on dört numrolu beyaz kılabdan tek top 95 fiyat 23/2185 

on iki numrolu beyaz kılabdan tek top 27 fiyat 40/1080 

yaldızlı tel kutu 10 dirhem 2700 fiyat 15 para /1012,20 
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sarı sîm kilo 21 fiyat 20/420 

sekiz numrolu yaldızlı sarı sîm kilo15 fiyat 30/450 

on numrolu yaldızlı sarı sîm kilo 22 fiyat 32/704 

otuz numrolu yaldızlı sarı sîm kilo 31 fiyat 22/682 

yaldızlı tel kutu 36 dirhem 9720 fiyat 12 para/2916        kaba pul kilo 40 fiyat 20/800 

on altı numrolu aşalık beyaz sîm taklid kilo43 fiyat 8/1204 

yirmi numrolu aşalık beyaz sîm taklid kilo 32 fiyat 30/960 

yirmi numrolu aşalık beyaz sîm taklid kilo 23 fiyat 60/1380 

elvani kılabdan top 5/90          elvani şerit parça 7/40 

beyaz aşalık kılabdan top 48 fiyat 15/720 

sarı yaldızlı diril (direl)dirhem 600 fiyat 15 para / 225 

yaldızlı ufak çileli kazib kılabdan kilo 67 fiyat 88/5896 

karışık kılabdan kilo 3 fiyat 45/135            şerit parça 4/15 

sîm kaytan top 30 fiyat 56/180    

on numrolu beyaz kılabdan kilo 13 fiyat 50/650 

on iki numrolu beyaz kılabdan kilo 50 fiyat 32/1600 

on altı numrolu beyaz kılabdan kilo 6 fiyat 32/92 

sarı yaldızlı kılabdan kilo 2 fiyat 85/212,20   

bir mikdar tel ve hırdavat-ı saire parça 10/20 

on iki numrolu yaldızlı sarı kılabdan kilo 48 fiyat 50/2400 

sekiz numrolu yaldızlı sarı kılabdan kilo 25 fiyat 40/1400 

yirmi numrolu yaldızlı sarı kılabdan kilo 26 fiyat 141/3660 

kazib çileli  tel  beheri15 fiyat 28/420  

kazib kaytan top 240 fiyat 6/1440               beyaz makara tel kilo 6 fiyat 30/180 

giysilik  fantezi ibrişim 100                  bir mikdar kazib ham şerit 60 

bir mikdar ………kezi  100               ……….. kaytan parça fiyat 5/40 

sekiz numrolu sîm kılabdan kilo 812 fiyat 20/240 

otuz numrolu yaldızlı kılabdan kilo 15 fiyat 60/900 

aşalık  tehril kıyye 3 fiyat50/150             aşalık pul kıyye 8 fiyat 23/184 

on iki numrolu kılabdan kilo 7 fiyat 27/189 

işlemeli hurç kıyye 50  fiyat 56/2800 
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bir mikdar mütenevvi tel 20                sarı hurç ve püskül kıyye 25 fiyat 80/2000 

kazib makara tel kilo 25 fiyat 30/750 

def `a kazib  makara tel kilo 14 fiyat 30/420   

sekiz numrolu beyaz kılabdan kilo 13 fiyat 24/312 

sekiz ve on iki ve on altı numrolu kaba kılabdan kilo 170 fiyat 24/4080 

on iki ve on altı numrolu kaba kılabdan kilo 134 fiyat 24/3216 

on numrolu sarı yaldızlı kılabdan kilo 54 fiyat 45/2430 

sîm şerit top 79 fiyat 2/158 

kalıp diril (direl) kutu 8 dirhem 1424 fiyat 15 para/534 

pul top 8 dirhem 1440 fiyat 15 para/540,20 

yaldızlı(yıldız)  kaytan top 1900 fiyat 13 para /617,20 

kemerli çift oya müntakil 4207  müntakil   fiyat 13 para/1367 

hurç müntakil 10740 fiyat 10 para/2685 

yirmi numrolu kazib kılabdan kilo 186 fiyat 27/5022 

sîm kaytan top 1075 fiyat 2,10/2418,30 

işlenmiş sîm hurç kıyye 3 fiyat 56/1680 

Müteveffât merkumenin işçilere deyni olan üç bin üç yüz seksen bir guruş on parayı 

îfâye taahhütle beraber eşyay-ı muharrere-i mezkûre bedelatına zevce-i mezbûre tarafından 

vuku bulan sehim 11127,20 

def `a sekiz numrolu sarı kılabdan kilo 26 fiyat 40/1040 

Müteveffât merkumenin İzmir haricinde Göztepe nam mahalde vâki` sayfiyesinde 

tahrir olunan terekesi 

hasırlı sandalye 12 koltuk sandalye 2 masa 1 kanepe 2 köhne Frenk kilimi 1 halı 

seccade 4 avize lamba 1 levha 2 divar(duvar) saati 1 şemsiyelik 1 üzeri mermerli temür 

terabize 1/1000 

maa takım temür karyola 1 ……….1 kanepe 1 seccade1 ayine 1 koltuk 2 kanepe 1 hasırlı 

sandalye 6 Frenk kilimi 1 avize lamba 1 piyano 1 ayine 1/2200 

maa yatak yorgan küçük ve büyük karyola 2 ……….. 1 ayine 1 üzeri minderli siyah koltuk 

sandalye 1 ufak müsta`mel kilim 1 sandalye 1/300 

maa takım karyola 1 kilim parçası 1 kanepe 1 sandalye 150 

mermerli tahta dolab1 ayine1 namusiye1 sanduk 1 yorgan1 şilte 1 ihram1 kanepe 2/100 
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maa takım küçük ve büyük karyola 2 ufak seccade 1 sandalye 1 sandalye 2/300 

tahta dolab 1 iskemle 1 kupa ve şişe hırdavat lamba şişe vesaire hırdavat-ı menzil250 

tabak deste 5 billur deste 2 kadeh düzine 1 fincan takımı 2 maden kaşık 12 piron 12 bıçak 

12 kapaklı kase 4 nuhas tencere 5 kulaklı 2 leğen 1 tahta dolab beyaz mangal tebsi ve 

hırdavat-ı saire 1000 

İzmir’de Basmahane Caddesinde Kâin hanede tahrir olunan muhallefatı ber-vech-i 

âti zikr olunur.  

siyah  hasırlı sandalye 6 koltuk sandalye 2 ufak sandalye 2 koltuk kanepe 1 baston 

ve şemsiye dolab1 çalar saat 1 seccade 1 kilim parça 2/500 

koltuk sandalye 10 kanepe 2 büyük koltuk 2 konsol 1 kebîr ayine 1 orta terabizesi 1 dolab 1 

piyano 1 ufak kilim parçası 1 döşek 1 yorgan ihram 2/4000 

koltuk 2 kanepe 1 yemek terabizesi 1 siyah hasırlı sandalye 6 koltuk sandalye 2 ayineli 

dolab 1 keten sofra takımı 2 seccade 1 Frenk halısı 1 ayine 1/2500 

şişe ve tabak takımları 300       halı 1 kanepe 2 terabize 1/450       matbah hırdavatı 150 

mermerli konsol 1 avize lamba 1 namusiye takımları pencere perdeleri vesaire 1700 

….. lamba 2 iskemle minderi 6 yorgan döşek çarşafları iki kanepe mefrûşâtı 2000 

maa takım karyola 2 seccade 1 kanepe 1 yemek tabağı takım 2/1200 

……… 1 ayine 1 bir sele derununda tabak takımı 1/600 

kilim parça 2 ayine 1 iskemle 2/300         kebîr halı 2 Frenk halısı 2 neruban halıları 400 

maa takım kerevet 1 mermerli kaydaruba 1 Frenk kilimi 1 terabize 1/800 

maden macun takımları 1000     

Karşıyaka’da muhterik olan menzil içün sigortadan alınan 26061 

  Müteveffây-ı mezbûrun mağazasında bulunan kasadan zuhur iden nakdi  14267 
                                                                                ecnâs-ı muhtelife bedeli    1080 
                                                                                                                      +_____ 
                                                                                                                        15347 
Mezkûr-u muhterik menzil …….mesağ-ı şer`iyye binaen bey` olunmakla bedeli 10800 

Der zimmet-i Uşaklı Mehmed Mustafa 299 

  Yekûn 

  232295,10 

Minhâ’ül-ihracat  

Techîz ve tekfîn  masârif i 8421,30 

Deyn-i müsbet Komisyoncu Niyako Darastidi bâ ilam-ı şer`iyye 38472 
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Deyn-i müsbet  Bayındır’lı Sahak bâ ilam-ı şer`iyye 16000 

Deyn-i müsbet Uskuhi bâ ilam-ı şer`iyye 9720 

Deyn-i müsbet Nunya  bâ ilam-ı şer`iyye 3672 

Resm-i Kısmet 3900   dellâliyye den Eytâm müdürüyle ketebeye âit olan 2857     

Kaydiyye 244    Varaka 74 

Yekun’ül-ihracat 83372,10 

Sahh’ül-Bâki 148923 

Hisse-i zevce-i mezbûre Tafohi 18615,10 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Sarkiz           52123,02 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Mariya       2606,21 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Vartohi      2606,21 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Nunya        2606,21 
                                                            +________ 
                                                             130307,25   
                                                                                      150  satılan arsa içün izin hücceti  
                                                                                              harcına verilen  
                                                                                  16200 fi 20 Zi-l-hicce 311 tarihinden 
                                                                                             itibaren şehri on beş liradan  
                                                                                             on ay zarfında nafaka  
      mikdarelerine sarf olunan 
                                                                                +_____ 
                                                                                  16350 
                                                               16350 
                                                         -__________ 
                                                             113957,25 
      

Zevce-i merkume Tafohi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sigar 

merkumun Sarkiz ve Mariya ve Vartohi ve Nunya’nın bâlâda muharrer hisse-i ırsıye 

bâkiyeleri olan yüz on üç bin dokuz yüz elli yedi guruş yirmi beş paraya muadil bin elli beş 

aded yüzlük Osmanlı lirasıyla sîm mecidiyeyi li-eclil hıfz ve vesâyâten ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ikrarı iş bu mahale şerh verildi 
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HÜKÜM 44 (SAYFA 23) 

Medine-i İzmir’de Damlacık mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Asakir-i Şayane Nizamiye İkinci Alayın İzmir Kışla-ı Hümayununda Dördüncü Taburun 

İkinci Bölüğün Yüzbaşısı Osman Efendi ibn-i İbrahim’in verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Fatma Besime Hanım ibniyyet-i Lâtif ile mezbûreden mütevellide sulbiye-i 

sagîre kızı Fatma Mükerrem zevce-i müteveffât Münire Hanım ibniyyet’ül-hac İbrahim’den 

mütevellid sulb-i sagîr oğlu Der Aliye’de Mekteb-i Tıbbiye Şakirdanından Ahmed 

Efendi’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sagîre mezbûre Fatma Mükerrem’in vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i mezbûre Fatma Besime 

Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ sagîr mezbûr Ahmed tarafından İzmir Eytâm Müdürü 

Hafız Tevfik Efendi’nin bi’l-emane taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mûmâileyhin defteridir ki ber-vech-i âti 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hâdî-aşer min şehr-i Zi-l-kâde’tiş-Şerife li-sene ihdi-aşer 

ve selase-mie ba`de-l elf. fi 11 Zi-l-kâde 1311 

pamuk şilte 1 baş yastığı 2 ihram 1/193,37          Besmele-i Şerife yazılı levha 1/27 

bakır leğen ibrik 1 kulaklı 1 sahan 4 çorba tası 1 tencere 1 sigara masası 1 sini 1 maşrapa2 

mangal 1 temür leğen 1/165           kol seccadesi 1/52        ufak seccade 1/34  

terabize 1 lamba çift 1 küpe 2 fincan takımı 41           kırmızı çuka yelek 1/20 

sîm tütün tabakası 1/68         tahta sanduk 1/19       Askeriye’ye müteallik kütüp ve resail 66 

………..8           temür karyola 1 ot minder 2/118          seccade 60     

aba setre pantolon takım 1/38             çuka setre pantolon takım 1/150 

kaput 1/75         muşamba 1/51      ketenli pantolon takım setre takım 2/51      

köhne kürk 51 

siyah ve beyaz yelek 2 fes 2 ……… çift 2 kağıd …….1 bozuk dürbin 40 

ufak saat 1/117       kilim heybe 1/46        kurt derisinden kürk 1/76    

müsta`mel setre pantolon takım 51         çizme çift 1/51         köhne kürklü setre 1/38 

kılınç 1/152           Frenk gömlek vesaire beyaz melbûsât parça 11/33 

def `a  kılınç 1/27         hırka 1/22        hasırlı sandalye 6/17       pabuç çift 1/19 

av içün harbilik 1/5,20        hırdavat menzil 66         nakdi mevcudu 2670 
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Der zimmet-i Tabur Kâtibi Ziver Efendi makbuzu 181 

  Yekûn 

  6532,20 
    496,20  zevce-i mezbûrenin usuleten sabit olan mihri 
-_______ 
  6036,00 
    208,20 Resm-i Kısmet 151   dellâliyye  41   Kaydiyye 8,30    Varaka baha 7,30 
-_______ 
  5827,20 
 
Hisse-i mezbûre Besime Hanım 728,17 

Hisse-i ibn-i mûmâileyh Ahmed Efendi 3399,15 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fatma Mükerrem 1699,27 
                           nafaka içün validesine verilen      60,27 
                                                                          -_______ 
                                                                            1637,00 
 

Zevce-i mezbûre Besime Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsıyesiyle vasî si olduğu    

bint-i sagîre mezbûre Fatma Mükerrem’in hissesinden bâlâda muharrer olduğu üzere 

nafakasına li-eclil sarf altmış guruş yirmi yedi buçuk parayı vesâyâten ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîran mezbûran Ahmed Efendi ve Fatma 

Mükerrem’in ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerine muadil Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm 

mecidiye yirmi guruş hesabıyla üç bin elli altı guruş li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

   
HÜKÜM 45 (SAYFA 24) 

Medine-i İzmir’de Karataş nam mahal sâkinlerinden olub Arasta başında Saatçilik 

itmekde iken bundan akdem vefât iden Tebaay-ı Devlet-i Aliyenin Ermeni milletinden Hacı 

Ohannes veledi Hacı Karabet’in verâseti her biri teb`ay-ı devlet-i müşârün-ileyhin milleti 

merkumesinden zevce-i metrûkesi Eftik bint-i Nestan ile validesi Abrakisi bint-i Bedros ve 

sulb-i sagîr oğulları Durink ve Karabet’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran merkumenin vakt-i rüşd ve sedadına değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasî si valideleri zevce-i mezbûre Eftik’in 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ümm-i merkumenin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 
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bey` olunan tereke-i müteveffât merkumenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân 

olunur. fi’l-yevmi’l-tis`a-aşer min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene ihdi-aşer ve             

selase-mie ba`de-l elf. Fi 19 Muharrem 1311 

çalar saat 1/21     def `a saat 1/52       saat 1/46     saat 1/43      saat 1/62      saat 1/73   

saat 1/60       saat1/60       saat 1/67       yuvarlak saat 1/25       diğer nevi çalar saat 1/74 

def `a saat 1/15         hurda saat1/5        çalar saat 1/21       saat 1/13      eski saat 1/8,7             

def `a saat 1/29       def `a saat 1/28        saat 1/17       dört kuşlu saat 1/45    

def `a saat 1/20           hurda saat 1/9       büyük saat 1/203     def `a büyük saat 1/182         

armonik 1/133           ufak kırık armonik 1/11         

diğer armonik 1/113        ufak saat 1/49     camlı dolab 1/28 

saat muhafazaları 8,10      mengene ve aleti parça 8/141        alet parça 25/25  

ufak hurda saat 2/36        saat kapağı 1/5       hurda saat 87        törpüler 24        hatte 2/4     

çekiç ve hırdavat 23      zımba 2/15       saat köstekleri 4,15         saat taşları 12 

hurda saatler 22        pertevsiz çakı vesaire 90         saat hırdavatı 82,20       mengene 1/12 

armonik hırdavatı 5       hırdavat 8        saat camları 30        dolab 1/200 

sandalye ve hırdavat-ı saire 12           kanepe 1/27         kırık armonik 1/8,7       sanduk 1/13 

hırdavat 1/28        çekmecesinde zuhur iden nakdi 12,17 

Hanesinde bulunan kanepe 1 sofra terabizesi 1 camlı dolab 1 tabak düzine 2 nuhas 

tencere 1 sefer tası 1 nuhas mangal 1 maa takım karyola 1 tahta dolab 1 ……….1 kilim1 

derununda yirmi beş cild kitab-ı muhtevi camlı dolab 1 siyah hasırlı sandalye 6 çalar saat 1 

minderlik 1terabize 1 ot yastık 6 minder 1 levha 2 resim 2 Frenk kilimi parça 1 hırdavat 

menzil 1650 

ufak hurda saat 2/25     sapından kurmalı saat 1/44      def `a  saat 1/23       saat 1/16 

saat 1/34       sapından kurmalı saat 1/55      diğer saat 1/61      hurda zilli saat 1/11,30 

bozuk saat 1/11      yuvarlak saat 1/8,10      armonik 1/25    def `a  armonik 1/82,20 

def `a  armonik 1/167  

Müteveffay-ı  merkumun ………. validesi Payrun zimmetinde alacağı olub tahsil ve 

kabz olunur 330 
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Yekûn 

  4874,22 
    218,22 Resm-i Kısmet 122    dellâliyye  83,32     Kaydiyye 7     Varaka baha5 
-_______ 
  4656,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Eftik            582  

Hisse-i ümm-i mezbûre  Abrakisi       776 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Durink    1649 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Karabet   1649 
                                                      +_____ 
                                                          3368 
Nafaka hücceti harcına verilen             66 
                                                    +______ 
                                                          3232 
     

Zevce-i merkume Eftik ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsıyesini asâleten ve sagîr  an ve 

mezbûran Durink ve Karabet’in bâlâda murakkam hisseleri olan üç bin iki yüz otuz iki 

guruş nafakalarına li-eclil sarf vesâyâten ve ümm-i merkume Abrakisi dahi bâlâda muharrer 

hissesini asâleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh 

verildi. 

 
HÜKÜM 46 (SAYFA 24) 

Medine-i İzmir’de Şeyh Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden Ayşe 

Abdiye Hanım ibniyyet-i İbrahim Efendi’nin verâseti zevc-i metrûki Temürci İsmail Efendi 

ibn-i Mustafa ile babası mezbûr İbrahim Efendi ibn-i Ahmed ve validesi Fatma Hanım 

ibniyyet’ül-hac İsmail Efendi ve sadri sagîr oğlu Mustafa’ya münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr Mustafa’nın babası 

ve vasîsi zevc-i mûmâileyh İsmail Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve ebdan 

mezbûrandan her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve              

bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr 

ve beyân olunur. gurre Şaban’ül-Muazzam li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf.  

sarı leğen ve ibrik 1/75        pamuk şilte 1/78       yün şilte 1/119       lamba çift 1/69  

Frenk kilimi 1/215      ufak çay semaveri 1/117       ütü 1/13        sarı mangal 1/132  
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tebsi tabak 8/29          ufak ve büyük masa 2/25     

şerbet kupası 10 tebsi 2 fincan ve sigara tabağı 81        ayine 1/115,20         korniz 5/46 

pamuk minder şiltesi 2/49          pençbiyeli pamuk yastığı 2 maa çarşeb atlas yorgan 1/251 

basma yüzlü ot yastık 16 minder 4 ma`kad 2/245        pamuk şilte 1/99         ihram 1/37 

pamuk yastık 7 yorgan 2/198          çarşeb 4 seccade 1/76              peşkir 16/84 

perde vesaire parça 11/85           masa ma`kad örtü parça 3/90 

kaydaruba masa örtüsü parça 4/68   bir buçuk top bez 95      penbe zar ve bez çarşeb 4/217 

fanila entari ceket takım 34            hamam takımı parça 4/45            boğça 5/119 

basma ceket 2 entari 2/81        yüzlü sanduk 1/46         yuvarlak yastık 2/56  

iskarpin çift 4/41,10       kaluç potin çift 1/73         sedefli nalin çift 1/26 

nakkaşlı nalin çift 1/16,20         çorap çift 4/23       yemeni krep kuşak parça 8/83,20 

yemek ve hoşaf kaşığı 19/40       lavanta şişesi 1/16,20         entari bir mikdar ipek 48 

entari vesaire parça 5/64         zar 1/89       şemsiye 1/27       bir mikdar basma 29 

işlemeli buhur semaver 1/67          krem entari ceket takım 1/82,20  

sadakur entari ceket takım 1/68        ipekli entari ceket takım 1/235     

beyaz melbûsât parça 2/33          yelpaze 1 tüy 1/27       kaydaruba 1/305  

tek taşlı elmas yüzük 840       elmas kuş 1328       ufak küpe çift 1/134 

mahmudiye altunu 115,20        yirmilik altun 1/33 

Müteveffât mezbûrenin hayatında bey` etmiş olduğu küpe semeninden zevc-i 

mûmâileyh nezdinde 646 

lamba altı 2/2,20         nakdi mevcud 890 

mihr-i müeccel-i der zimmeti zevc-i mûmâileyh İsmail Efendi 891,30 

  Yekûn 

   9375 
       25   araba kirası ve hamaliyeye verilen  
-_____ 
   9350 
     393   Resm-i Kısmet 233,30    dellâliyye ye136   Kaydiyye 13,20    Varaka baha 9 
-_____ 
   7957 
 
Hisse-i zevc-i mûmâileyh İsmail Efendi 2239,10 

Hisse-i eb-i mezbûr İbrahim Efendi 1492,33 

Hisse-i ümm-i mezbûre Fatma Hanım 1492,33 
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Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mustafa  3732,03 
                                                               5,37 babasının sarfı 
                                                       -_______    
                                                         2728,00 
 

Zevce-i mûmâileyh İsmail Efendi ile ebdan-ı mezbûran İbrahim Efendi ve Fatma 

Hanım’dan her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediklerini ba`de-l ikrar ibn-i sagîr   mezbûr Mustafa’nın bâlâda murakkam 

hissesine muadil yirmi bir aded yüzlük Osmanlı lirası vasî  mûmâileyh marifetiyle Emvâl-i 

Eytâm kasasına vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 47 (SAYFA 25) 

Medine-i İzmir’de Mahalle-i Cedid’de Salih Zokağında sakin iken bundan akdem 

vefât iden Dellâl Sarı İsmail Ağa ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Rukiye bint-i Mustafa ile zevce-i mezbûreden mütevellide sagîr oğlu Ahmed ve   sulbiye-i 

sagîre kızları Ayşe Sıdıka ve Fatma Zehra ve zevce-i mutallâkası Ayşe bint-i Hasan’dan 

mütevellid sulb-i kebîr oğlu Hasan’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Rukiye’nin 

bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve  bi’l-müzayede semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-

yevmi’l-hâdî ve’l-işrin min şehr-i Ramazan’ül-Mübarek li-sene isna-aşer ve selase-mie ve 

elf. fi 21 Ramazan 1312 

yün döşek 1/36     pamuk şilte 1/71     müsta`mel yorgan 1/35       def `a yorgan 1/26 

bir mikdar pamuk 21         mai çuka şalvar 1 lata 1 palto 1/53          acem şalı 1/202  

def `a mai çuka şalvar 1 palto 1/112            müsta`mel lata 1 yelek 1 çarşeb 1/25   

mai yelek 1/10,20           kebîr bıçak 1/41         hırka 1 şalvar 1 mai ………… 71 

barutluk 1 ………. 1/ 22,20          tahta sanduk 1/20,10          şişeli baston 2,10      

tesbih 1/14 

İcra mübaşirlerinden Şevki Efendi nazarında mahfuz olub kabz olunan nakdi 4628 

mai çuka şalvar 1 lata 1 palto 1/215 
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Yekûn 

    5616,30 
      177,30   Resm-i Kısmet 140   dellâliyye 20   Kaydiyye 8,10   Varaka baha 5,30  
-_______ hammaliye 3,30  
    5439,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Rukiye 679,35 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Hasan 1586,15 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Ahmed       1586,15 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Sıdıka     793,07 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zehra      793,07 
                                                          +_______ 

                                              3172,30 
                                                             1247,30 Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye 
                                                          -_______  yirmi guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
                                                             1925 
 

Zevce-i mezbûre Rukiye ile ibn-i kebîr mezbûr Hasan’dan her biri ber-vech-i bâlâ 

hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar sigar 

mezbûran Ahmed ve Ayşe Sıdıka, Fatma Zehra’nın Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm 

mecidiye yirmi guruş hesabıyla hisse-i ırsiyeleri olan cem`an bin dokuz yüz yirmi beş guruş 

li-eclil istirbah vasî  mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 48 (SAYFA 25) 

Zâhirde vâris-i ma`rûf ma`rûfeleri olmadığı halde Aydın Vilâyeti merkezi olan 

Medine-i İzmir’de Asker Hastahanesinde vefât iden âti’ül esâmî kesânın Medine-i mezbûre 

mevki` kumandanı Saadetlü Hacı Osman Paşa Hazretleri tarafından mürsel sevkiyat askeri 

Yüzbaşılarından Sadullah Efendi ibn-i Mehmed Şeref hazır olduğu halde marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan terekelerini mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-

sâdis min şehr-i Zi-l-kâde’tiş-Şerife li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 6                

Zi-l-kâde 312 

Bursa Mektebi İdadisi ikinci sene Şakirdanından Bandırmalı Hüseyin Efendi 

muhallefatı 
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Müsta`mel setre pantolon parça 2/91        fes püskül 1/9,20 

defter ve evrak saire parça 21/20        sanduk 1/7       potin çift 1/22     köhne setre 1/1,20 

gömlek 1 don 1/18         pamuklu hırka 1/7         don 1 fanila 1/1,10       Yekûn 208,10 

Altmış dördüncü alaydan ikinci taburun üçüncü bölüğü on üçüncü onbaşısı 

Burdurlu Ahmed bin Ali Terekesi 

ağbani 5/14    kefenlik bez parçası 4,15       tesbih 2,20        zembil 1/15      

zâhiriye 1/15        hınna torba 7/15,30        şişe 2/33,20         kuşak 1/3,20       

heybe 1 çanta 1 sabun 2/6,20 

Yekûn 9120 

Altmış ikinci alayın ikinci taburu birinci bölük üçüncü onbaşısı Gümüşhaneli Veli 

oğlu Halil bin Tahir’in Terekesi 

ağbani sarık 1/15       su tası 1/8,10         sabun kalıp 10/11       tarak 9/8,15    

attarşah şişe 2/22        hınna torba 2/11       bir mikdar lif misvak tarak vesaire 5,10 

boncuk ve resim 2,25       don gömlek parça 5/16        kefenlik bez parça 1/21     

seccade 1/4,15         setre 1 uzun entari 1/7,10         mintan 1/12       

tespih 5 zemzemiye parça 10/45        heybe 1 tahta sanduk 1/4,15 

Yekûn 213,20 

Hicaz Kalesinde müstahdem askerhanenin onuncu onbaşılarından Aydınlı Mehmed 

bin Halil Muhallefatı 

ağbani sarık 4/56         pabuç çift 1/6          kına torbası 8/12          temür billur 1/8  

bir mikdar misk 17        bir mikdar hurma 9,10         misvak 10/2,25         heybe 1/6,05 

ağaç tesbih 10 sedef tesbih 2/25        kefenlik bez parçası 1/29       

seccade 1 sabun kalıp 2/6,05          zemzem teneke 12/24         bir mikdar lif vesaire /35para 

Yekûn 202,20 

Altmış beşinci alay dördüncü taburun birinci bölüğün beşinci onbaşısı Bozkırlı Hacı 

Mehmed oğlu Hüseyin bin Mehmed Terekesi 

     3,20  zemzem tenekesi 2 
     5,30  hınna torba 1 gömlek 1 sabun kalıp 1 
  +____ 
     9,10 

 

Üçüncü orduy-u hümayun kırk beşinci alayın ikinci Mağnisa taburunun ser çavuşu 

Filibeli Mustafa bin Ahmed Terekesi 
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   Cem`an yekûn  

   852 
       3,20 hamaliyeye verilen  
-______ 
   849,20 
   260,10 sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   489,10 
       5      delalliyeye verilen 
-______ 
   484,10 

 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûr dört yüz seksen dört guruş on para al’el-usul Asker 

Sanduğuna hıfz idilmek üzere mûmâileyh Saadettin Efendi’ye teslim olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 49 (SAYFA 26) 

Medine-i İzmir’de Tilkilikte kahvecilik itmekde iken bundan akdem vefât iden Hacı 

Osman bin Hasan’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Havva bint-i Abdullah ile  

zevce-i müteveffât Tarife? bint-i Mustafa’dan mütevellide sulb-i sagîr oğlu İzzet ve sulbiye 

sagîre kızı Nadire’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sagîran mezbûranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri min kıbel-el ümm ceddeleri İrfan Hanım bint-i 

Mehmed’in bi’l-vesâyâ ve zevce-i mezbûre Havva’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât merkumenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve 

beyân olunur. fi’l-yevmi’l-işrin min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene ihdi-aşer ve selase-mie 

ba`de-l elf. fi10 Receb 1312 

iskemle 14 küçük ve büyük terabize 2 oyun tahtası 2 nargile 5 kalpak 5 çay kupası 5 

su kupası 2 maşrapa 1 yün 1 avize 1 asma gaz 1 kahve kutusu 1 saa1 resim levhası 12 

kehribarlı marpuç 5 fincan 22 büyük su tenekesi 1 Frenk kilimi parça 2 kanepe 2 perde 2 

tebsi 2 ateşlik 2 tente 1 destgah 1cezve 7 neruban1 sürahi 1 lokum tenekesi 1 ufak ayine 1 

paçavra ve hırdavat-ı saire 1320 
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Minhâ’ül-ihracat  

techîz ve tekfîn  masârifi 222,30 

kahvehane icaresine verilen 181,20 

hane kirasına verilen 206,10 

sagîr  an mezbûran müterâkim nafaka mikdarelerine verilen 429 

Resm-i Kısmet 7   dellâliyye  20   Kaydiyye 1,10   Varaka baha 1,10 

Yekun’ül-ihracat 1070 

Sahh’ül-Bâki 250 

Hisse-i zevce-i mezbûre Havva 31,10 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr İzzet 145,33  

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Nevra 72,37 

Zevce-i mezbûre Havva ber-vech-i bâlâ hissesine tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediği gibi sagîran mezbûran İzzet Nevra’nın bâlâda murakkam hisseleri olan iki 

yüz on sekiz guruş otuz para sagîran mezbûranın nafakalarına sarf olunmak üzere vasîleri 

ceddeleri mezbûre İrfan Hanım’a i`tâ olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 50 (SAYFA 26) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Ekmekçibaşı Mehmed Ağa’nın mecnun oğlu Osman’ın verâseti validesi Ümmü Gülsüm 

Hanım ibniyyet-i Kara Ali ile li-ebeveyn-i kız karındaşları Hasena ve mecnun Fatma 

Hanımlara münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra mecnune-i mezbûre Fatma Hanım’ın vakt-i sahv ve afâkatına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi Limoncuzade Hasan Efendi’nin  bi’l-vesâyâ ve 

ümm-i mezbûre Gülsüm Hanımla uht-i mezbûre Hasena Hanım’dan her birinin bi’l-asâle 

taleb ve marifetleri ve marifet-i şer` ve Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi 

guruş hesabıyla müteveffây-ı merkumun terekesinden olub İzmir Eytâm Sandığı marifetiyle 

istirbah olunmakta olan zikri âti mebaliğin verese-i mezbûre beyânlarında tevzi ve taksim 

olunduğu mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âti zir beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hâmis-aşer 

min şehr-i Receb-ül-Ferd li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf. fi 5 Receb 1312 
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Müteveffây-ı merkum mecnun Osman’ın biraderi müteveffâ Ekmekçibaşızade 

Hasan Efendi’nin terekesinden ber-mucib-i defter-i kassam hissesine ikraz olunup Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunmuş olan malı 5258 

Ve yine müteveffây-ı merkum mecnun Osman’ın hayatında taht-ı tasarrufunda olub 

vefâtıyla verasesi merkumeye mevrus olan Hükümet Pişgahında ve def `a vâki` 

Ekmekçibaşı Hanı dimekle ma`rûf handaki hissesi icaresinden olarak müste`cir Mehmed 

Efendi tarafından tevarih-i muhtelifede Eytâm Sanduğuna teslim olunmuş olan mebaliğin 

terâküm iden mikdarı 34030,36  

Meblağ mezkûrenin bi’l-istirbah tevarih-i muhtelifede hâsıl olan nemasından  

ba`de-l masârif  olunan bâkiyesi 20108,34 

  Yekûn  

  59397,30 
    1606,30  Resm-i Kısmet 1485   Kaydiyye 89,10   Varaka 32,20 
-________ 
  57791,00 
 
Hisse-i ümm-i mezbûre Gülsüm Hanım 11558 

Hisse-i uht-i mezbûre Hasena Hanım 23116,16 

Hisse-i uht-i mecnun mezbûre Fatma Hanım 23116,16 

Ümm-i mezbûre Ümmü Gülsüm Hanımla uht-i mezbûre Hasena Hanım’dan her biri 

ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini Eytâm Sanduğuna olan borçlarına takas ve mahsub 

ederek bu suretle istifay-ı hakk eyledikleri gibi vasî  mûmâileyh Hasan Tahsin Efendi dahi 

mecnune-i mezbûrenin hissesi olan bâlâda murakkam yirmi üç bin yüz on altı paranın on 

dokuz bin sekiz yüz sekiz guruş altı parasını kendisinin Eytâm Sanduğuna olan borcuna 

tekâmül ve mahsub ve bâkiyesi olan üç bin üç yüz sekiz guruş on parasını nakdi sanduk-ı 

mezkûrdan kabz itmekle meblağ-ı mecmûa mezkûr mecnune-i mezkûrenin nafaka 

mikdaresine havale olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 51 (SAYFA 27) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesinde Abdülfettah Cami Şerifi civarında sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Debbağ Hacı Hasan Ağa bin Mehmed’in verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Ayşe bint-i Temürci Hacı Hüseyin ile sulbiye-i kızları kebîre Şerife 
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Fatma ve sagîre Saniye ve Hediye ve li-eb-i kız karındaşları Şerife Halime ve Ayşe’ye 

münhasıra ba`de bint-i sagîre mezbûre Hediye dahi vefât idüb verâseti validesi mezbûre 

Ayşe ile li-ebeveyn-i kız karındaşları mezbûrtan Şerife Fatma ve Saniye’ye münhasıra 

ba`de-ha zevce-i mezbûre Ayşe dahi vefât idüb verâseti validesi Fatma bint-i Halil ile 

sadriye kızları mezbûrtan Şerife Fatma ve Saniye ve li-ebeveyn-i er karındaşı Osman ve        

li-ebeveyn-i kız karındaşı Havva’ya münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffay-ı evvel mezbûrun hayatında ale’l-vefât 

taht-ı tasarrufunda olub ba`de vefât-hüma bint-i sagîre mezbûre Saniye ile verase-i saire 

mezbûruna ……. olan Medine-i mezbûreye muzaf Narlıdere Karyesi dahilindeki kale 

civarında vâki` Mehmed Ali Ağazade verasesi Arif? Beldesinden senevi dört yüz yirmi 

guruş ……… icareli derununda bir bâb kaleye müsta`mel tahminen on dört dönüm mikdarı 

bir kıt`a bağ sagîre mezbûre Saniye’nin kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi min   kıbel-el ümm 

ceddesi mezbûre Fatma’nın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ dört saire mezbûrenin bi’l-asâle taleb 

ve marifetleri ve marifet-i şer`le mesağ-ı şer`iyeye binaen Osmanlı lirası yüz guruş 

hesabıyla yirmi bin guruş mukabilinde Tahtacı Aşiretinden Abidin Efendizade Hasan 

Efendi’ye bey` olunduğu meblağ-ı mezkûreden sagîre mezbûre Saniye’nin ……… vechle 

hissesine isabet iden dokuz bin iki yüz seksen yedi guruş beş parayı gösterir defteridir ki 

ber-vech-i âti zikr ve bayan olunur. fi selh Cemâzi’yel-Âhır li-sene isna-aşer ve selase-mie 

ve elf. fi selh 1312 

    9287,05    mezkûr bağın seneyn-i zâhire zarfında bâ……… icaresiyle emlak                
    1787,05   vergüsine verilen meblâğın sagîre mezbûreye âit olan 
-________ 
    7500 
      158        izin hücceti harcı 139   Kaydiyye 14   Varaka baha 5,10 
-________ 
    7341 
      338          harc 183,10 Kaydiyye 11 Varaka 4  
-________   dellâliyyeden Eytâm müdürüyle ketebeye âit 
    7003 
    1787        bağ-ı mezkûrun seneyn-i sabık hâsılatından olub vasînin ba`de-l  
+________ masârif teslimi 
    8790 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûre muadil seksen yedi aded doksan santim yüzlük 

Osmanlı lirası ve vasî mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Müdürü ma`lûmâtıyla usul’en 

……..sagîre mezbûrenin dayısı tacir Osman’a …… olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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ÇIKMA: fi 14 Muharrem 1312 tarih ve 32 numrolu zeyli  

 

HÜKÜM 52 (SAYFA 27) 

…………. oğlu Karyesi ahalisinden olub Aydın Vilâyeti merkezi olan Medine-i 

İzmir’de Gureba Hastahanesinde vefât iden Mecidiye Hancısı Hancı Bâkioğlu Hüsnü bin 

Osman’ın zâhirde vâris-i ma`rûf ma`rûfesi olmayıp bi’l cümle terekesi cânib-i beytü`l-mâle 

âit ve râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu 

makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve kabz  

taraf-ı saltanat-ı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp 

Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in  bi’l-vekale ve taleb ve marifeti ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki 

ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâdis min şehr-i Şevval’il-Mükerrem           

li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 6 Şevval 1312 

pamuk şilte 2 yastık 2 yorgan 2/130          gocuk 1/116        kilim parça 2/78  

şal kuşak 1/97         müsta`mel siyah çuka şalvar mintan 1 sako 1/94         sanduk 1/33,30 

melbûsât vesaire parça 15/37          çarşeb 3 Trablus kuşağı 1 entari 1/51    

yün çorap çift 1/8,10           sîm sigara ağızlığı 1 tahta tabak 1/37  

temür kerevet 1 tahta 3/25,20       

Sabuncuzade Hanı müste`ciri Halil Ağazade nezdinde mahfuz olub kabz olunan 

nakdi yekûn 10831,10 

   11538,30 
         23,30 hamaliyeye verilen 
-________ 
   11515,00 
     5032,00 Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-________ 
     6483 
       184,20 Resm-i Kısmet 162  dellâliyye  8  Kaydiyye 10  Varaka baha 4 
-________ 
     6298,20 
         11      dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
     6310,00 
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Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun beş bin dokuz yüz guruş altun ve dört yüz on 

guruş gümüş olarak fi 18 ve 21 Mart 311 tarih ve iki yüz elli bir ve iki yüz seksen beş 

numrolu ilm ü haberle iki def `ada vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 53 (SAYFA28) 

Bin üç yüz on senesi Kanûnî  Evvel ibtidâ’sından bin üç yüz on bir senesi Şaban’ın 

on birinci gününe kadar dört ay on bir gün zarfında İzmir Hastahanesinde vefât iden âti’ül 

esâmî kesânın zâhirde vâris-i ma`rûf ma`rûfesi olmayıp bi’l cümle terekesi cânib-i               

beytü`l-mâle âit ve râci’ olduğu hastahane müdürü tarafından bâ müzekkire beyân ve iş`âr 

olunmakla bu makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini beytü`l-mâl içün ahz 

ve kabz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı 

Saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i 

müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve taleb ve marifeti 

ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz           

yetmiş sekiz sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffanı 

merkumenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâmin min şehr-i 

Şevval’il-Mükerrem li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 28 Şevval 312 

Kayserili Muharrem bin Halil Terekesi 

En`am 1 ve köhne melbûsât ve mefrûşât parça 23/113,20 

Arap İdris oğlu Mehmed Muhallefatı 

bir mikdar paçavra hırdavat 11 

Kuşadalı Kör Şaban Terekesi 

köhne melbûsât ve mefrûşât parça 9/11 

Tire’nin Büyük Kemerderesi’nden Değirmenci Mehmed oğlu Ali Terekesi 

melbûsât ve mefrûşât parça 7/21 

Harputlu Kürt Şaban Mehmed Muhallefatı 

melbûsât ve mefrûşât parça 10/58 

Ödemiş’in Temürci Karyesinden Cebecioğlu Osman Terekesi 

melbûsât ve mefrûşât parça 1/23 
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Bergamalı Arap Beşir oğlu Mustafa’nın 

hırdavat parça 4/12 

Bayındırlı Koyun Hüseyin oğlu Ali’nin 

melbûsât-ı saire parça 7/22 

Mağnisalı Hacı oğlu Ramazan’ın  

     54  yatak yorgan parça 2 
     48  saat 1 
   488  nakdi mevcut Osmanlı lirası sîm mecidiye  
+____ 
   590 
 

Muğla’nın Bozhöyük Karyesinden Kuşçu oğlu Kundar Süleyman’ın  

melbûsât ve hırdavat parça 7/17 

Trabzonlu Mehmed Hakkı’nın 

hırdavat parça 11/42  

Ödemişli Kara oğlu İbrahim bin İbrahim  

melbûsât ve hırdavat parça 6/37 

Köyceğiz’in Yüksek Kum Karyesinden Sarı Zeybek oğlu Mehmed oğlu                   

Ali Terekesi 

hırdavat parça 5/16 

Kozak Nahiyesinden Terkali Ali oğlu İbrahim’in  

melbûsât ve hırdavat parça 5/11 

Arnavud Hasan’ın  

melbûsât vesaire parça 16/20 

Denizli’den Kel Ahmed oğlu Mehmed’in  

hırdavat parça  

Bergama’nın Kozak Nahiyesinden Mustafa’nın  

melbûsât vesaire parça 10/13 

Bayındırlı Ekiz Mustfa oğlu Sadık’ın 

hırdavat parça 6/17 

Ödemiş’in Üzümlü Karyesinden Ömer oğlu Mehmed bin İbrahim’in  

melbûsât vesaire parça 1/6 

Tireli veled? oğlu Ali bin Mehmed’in  
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hırdavat parça 8/24 

Seydiköylü Yahya Yovakin veledi Dimitri Terekesi 

hırdavat parça 3/54 

Kahveci Niko Muhallefatı 

parça 3/11 

     Yekûn  

    1126,20 
      482       Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe  
-_______     farkı minhâ    
    744,20 
      27,10    Resm-i Kısmet 16   dellâliyye  6,20   Kaydiyye 1   Varaka baha 30 para 
-_______ 
    617,10 
        3,30    dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    621,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun iki yüz guruş altun dört yüz yirmi bir guruş gümüş 

olarak fi 12 Nisan 311 tarih ve üç yüz bir numrolu ilm ü haberle vekil mûmâileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 54 (SAYFA 28) 

Medine-i İzmir’de Jandarma efradından iken bundan akdem vefât iden Manastır’ın 

Emir Çelebi Mahallesi ahalisinden Celalleddin bin Ali’nin zâhirde vâris-i ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmayıp bi’l cümle terekesi cânib-i beytü`l-mâle âit ve râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât 

edenlerin terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve kabz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden 

memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri 

tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i 

Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffât merkumenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân 

olunur. fi’l-yevmi’l-sâdis min şehr-i Cemâzi’yel Âhır li-sene isna-aşer ve selase-mie         

ba`de-l elf.fi Cemâzi’yel Âhır 1312 
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şilte 1 yastık 2 yorgan 1 kilim parça 1/112          berber takım ve hırdavat-ı saire 66 

sîm saat 1/88          beşli tabanca 1/75          sîm ağızlık 1 bıçak 1/59 

tabur sandığından verilen maaşı 151 

  Yekûn  

   551 
       2,30   verilen hamaliye 
-______ 
   548,10 
   237,20   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-______ 
   310,10 
     14        resm-i Kaydiyye 8     dellâliyye  5     Kaydiyye 1     Varaka 30 para 
 -______ 
    296 
        3       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
    299 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûrenin iki yüz guruş altun ve doksan guruş gümüş 

olarak fi 24 Teşrîn -i Sânî 310 tarih ve yedi yüz on dört numrolu ilm ü haberle bin altı yüz 

beş buçuk guruş meyanında vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna 

teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 55 (SAYFA 29) 

Medine-i İzmir’de Fethiye Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Ziştovi muhacirlerinden Boğçacı Halise Hanım ibniyyet-i Ali’nin verâseti sadriye sagîre 

kızı Tahire bint-i Hüseyin’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra Medine-i mezbûre Emvâl-i Eytâm müdürü Hafız Tevfik 

Efendi’nin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla tereke-i müteveffât 

mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zir beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâmin-aşer min şehr-i 

Ramazan’ül-Mübarek li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf. fi 18 Ramazan 1312 

basma yüzlü saman yastık 13/36          pamuk şilte 1 yorgan 1 yastık 1/90 

yün yatak 1 yorgan 1/87             Frenk basma parça 7/75     

yün mahlü minder yastık vesaire parça 5/57          köhne hasır ve çul parça 20      
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düzme çiçek 8/20       oyalı yemeni 10/99       def `a oyalı yemeni 5/50     def `a yemeni 5/56  

def `a yemeni 3/40       başlık 1/12          koku ve düzgün takımı 41,10          çorap çift 4/42 

çorap çift 1/10,20      oyalı kezi 6/13         def `a krep 5/54         def `a oyalı krep 5/60 

oyalı krep 5/67         papaziye 5/50            def `a papaziye 5/55            papaziye 2/47 

şişe küpe ve yüzük 33         lavanta şişesi 2/25       bir mikdar sedef ve dökme iğne 8,30 

kemer kuşak 2/28        akik yüzük 4/5,30         yün çuval 7/41       koku şişesi 2/50 

def , a koku şişesi 1/12         koku şişesi 1/20       ipek çorap çift 7/40      lavanta şişesi 1/20    

tarak 2/50          tarak1 pudra kutu 1/40           sedef ve akik tespih 7/53     

sedef ve dökme iğneler 20       iskemle 2/33      bir mikdar ipek ve boyun bağları ve börk 27 

evanî-i nuhâsîye parça 11/73       yastık 2 ihram 1/54        bakır tas 1 kahve takımı 16,20 

kezi top 3 entari 3/50        tahta sanduk2/15         def 1/25         bir mikdar basma 58    

def `a bir mikdar basma 74        bir mikdar basma 71        kilim 1/226         krep 25/165 

yemeni 10/33        yemeni 10/30       yemeni 10/21      yemeni 5/11      yemeni 10/23  

keten mendil 12/41     yemeni 5/18,20        yemeni 1/21      yemeni 10/26     

mendil ve yemeni parça 10/60        yemeni 10/26       yemeni 14/25       yemeni 10/30 

yemeni 5/19        krep 6/44       krep5/29        def `a krep 7/38        baş bezi 10/17     

baş bezi 6/10       örtü 5/14      ipekli mendil 9/92      yün çorap çift 8/27   

……….. top 13/33        sanduk 1/37       para kisesi 9/24      para kisesi takımı 3/40 

pençbiyeli top 1/11        oyalı yemeni 2/26            yemeni 2/25          krep 4/35 

yemeni yorgan ve yastık yüzleri takımı 2/100         yemeni seccade 3/50 

def `a seccade 2 boğça 3/51          ipekli mendil 2/26          def `a ipekli mendil 2/58 

ipekli mendil 2/52        ipekli mendil 2/63       ipekli mendil 4/50      ipekli mendil 2/52 

ipekli mendil 1/36       çorap çift 2/43       def `a çorap çift 2/39       def `a çorap çift 2/28 

çorap çift 3/30      oyalı krep 5/66       krep 5/70       krep 5/69       krep 5/77     krep 5/70 

oyalı yemeni 5/89        oyalı yemeni 5/71       oyalı yemeni 5/90        oyalı yemeni 5/74 

krep 5/41       oyalı yemeni 4/83       kenarlı krep 3/27        krep 11/70        oya 1/23   

def `a oya 1/25         oya 1/66       oya 2/108       oya 1/25       yün oya 1/85      oya1/96     

oya 1/71       ufak oya 1/41       oya 1/33      oya 1/16      oya 1/40      oya 1/29     oya 1/18 

oya 1/20        oya 1/27          oya1 peçe 1/35          ipekli elbiselik parça 1/202 

elbiselik bez parça 1/16          def `a elbiselik bez parça 1/66      

ipekli mendil 1 pençbiyeli top 1/26          oyalı yemeni 11/101       oya 5/17      oya 3/25   
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oya 3/72        terlik çift 2 kundura 1/40      terlik ve iskarpin çift 4/86 

def `a terlik ve iskarpin çift 4/34        terlik ve iskarpin çift 2/50      

terlik ve iskarpin çift 3/66           terlik ve iskarpin çift 4/85         iskarpin çift 2/61 

iskarpin ve kundura çift 7/42           iskarpin ve kundura çift 7/165 

telli iskarpin çift 1/45      def `a iskarpin çift 1/33       iskarpin çift 1/34  

telli terlik çift  1/25       iskarpin çift 1/24,20        iskarpin ve kundura çift 6/90 

iskarpin ve potin çift 7/100       yemeni 2/9         sanduk 1/70       teneke kutu 1/10  

örtü 1/2,10       akik yüzük 11      şişe küpeler 1/27       iğne 12/20 

akik ve temür yüzük 2/14       oya 1/103       oya 1/16   

Vilâyet mektupçusu İzzetlü Hayri Bey nezdinde mahfuz olub Eytâm Sanduğuna 

kabz olunan nakdi 11570 

krep 5/61 

   Yekûn  

  19336 
        68  hamaliye ve araba kirasına verilen  
-______ 
  19268 
    8443  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
  10825 
      385  Resm-i Kısmet 170,20     dellâliyye  90,0     Kaydiyye 16    Varaka 8 
-______ 
  10440 
 

Ber-vech-i bâlâ yüz dört aded kırk santim yüzlük Osmanlı lirası li-eclil istirbah ve 

yine bint-i sagîre mezbûre Tahire’nin malı olan iki Osmanlı lirası kıymetli bir çift ufak 

elmas küpe ve iki lira kıymetli bir elmas ay yıldız ve bir lira kıymetli bir çift önü elmas 

yıldız  li-eclil hıfz Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 56 (SAYFA 29) 

İzmir Hastahanesi mevkiinden iken bundan akdem vefât iden âti-ül esâmî kesânın 

zâhirde vâris-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmayıp bi’l cümle terekesi cânib-i beytü`l-mâle âit ve 

râci’ olduğu hastahane müdürü tarafından bâ takrir beyân ve ahbâr olunmakla bu makule 

terekeleri cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve kabz saltanat-ı seniyyeden memur buyrulan hâlâ 
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Aydın Vilâyeti Defterdarı Saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı             

beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in 

bi’l-vekale ve taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan müteveffiyan merkumenin terekelerini mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve 

beyân olunur. fi selh Cemâzi’yel Âhır li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi selh 

Cemâzi’yel Âhır1312 

Bergamalı Mustafa ağa oğlu Ramazan Muhallefatı 

yatak yorgan yastık entari dizlik yelek gömlek çarşeb kilim parça 12/71 

Ödemiş’e merbût Bademiye Nahiyesinden Mehmed Emin oğlu Mustafa Terekesi 

yorgan ve dizlik tozluk entari çuval parça 5/12 

Balyanbolu’dan Gümüş oğlu Şakir Terekesi 

yorgan şilte parça 3/16,20 

Tire Kazâsına merbût Kürdüllü Karyesinden Hasan bin Mehmed Terekesi 

yatak 1 yorgan 1 yastık 2 ihram 1 gümüş saat 1 boyalı dizlik 1 mendil 3 eski entari 1 çuka 

mintan1 çuka şalvar 1 çuka yelek 1 yelek 1 kuşak 2 çuka kaput 1 peştamal 1 eski dizlik 2 

tencere 1 hurda saat 1/421 

Derebaş Karyesinden Mestan Kocaoğlan oğlu Süleyman Terekesi 

yorgan yastık köhne boyalı dizlik köhne gömlek eski top parça 7/16 

………. dahilinde Sarılar Karyesinden Molla oğlu Yusuf bin Mustafa Terekesi 

yorgan çuka şalvar beyaz dizlik gömlek entari çuval parça 9/33 

Ödemiş’in Seyrekli Karyesinden İmam Hüseyin oğlu Hüseyin Terekesi 

yorgan 1 yastık 1 eski gömlek 2 köhne dizlik ve entari ve kilim parça 9/22  

Nif  Nahiyesine merbût Karye-i Çam Karye Mustafa oğlu Süleyman Muhallefatı  

yatak yorgan yastık entari dizlik gömlek çarşeb kilim parçası bakır sahan tencere           

vesaire 13/41 
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Yekûn  

  632,20 
  277      Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-______ 
  355,20 
    20,30 Resm-i Kısmet 9    dellâliyye  10    Kaydiyye 1    Varaka baha 30 para 
-______ 
  334,30 
      5,10  
+______ 
  340,30 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûr üç yüz kırk guruş on para altun olarak fi Kanûnî Sânî 

310 tarih ve yüz elli numrolu ilm ü haberle üç yüz elli beş buçuk guruş meyanında vekil 

mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 57 (SAYFA 30) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesinde Abdülfettah Cami Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Hatice Rana Hanım ibniyyet-i Mehmed Efendi’nin verâseti 

zevc-i mutallaka olub Adliye içinde bulunan Jandarma mülazımlarından Hafız İlham 

Efendi ibn-i Hacı Hüseyin ile validesi Zehra bint-i Osman ve bâbası mûmâileyh Mehmed 

Efendi ibn-i Sadık’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra verâseti mezbûrenin taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zir beyân olunur. fi’l-yevmi’l-seb`a         

ve’l-işrin min şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 27 

Şevval 1312 

lamba çift 1/92      ayine 1/115   

kaydaruba 1 su tası 1 billur 2 sigara tabağı ve hırdavat-ı saire 232 

çiçekli zar 1 şemsiye 1/260       bez çarşeb 6/106     basma ve bez entari parça 4/74 

elmas küpe çift 1/757        iki tarafı camlı saat1 yaldızlı sîm köstek 172 

diğer ufak saat 1 köstek 1/145       sanduk 1/43         sarı mangal 1/99  

buhur zar 1 şemsiye 1/33        kasnak seccade 1/14       şemsiye 1/36   

bakır tencere 2 kazan 1 tebsi 1 kulaklı 1/205  
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atlas ve kadife potin kundura çift 2 boncuklu masa örtüsü 51       pamuk baş yastığı 40/50 

penbe buhur elbise takımı 1 mai kadife elbise takım 1 kırmızı ceket 1/34  

telli beyaz entari 1/22         ufak tek taşlı yüzük 1/132          elmas bilezik tek 1/1518 

sarı leğen ibrik 1/52        sini 1 sahan 1 çorap çift 1/82       ipekli mavi zar 1/40 

dört köşeli yastık 5/37        pençbiyeli masa ve yastık örtüsü parça 5/40          peşkir 7/32 

mai çiçekli gelin elbisesi takım 1/182       mücevvez sadakur entari4/99         sanduk 1/70 

işlemeli çevre örtü yastık yüzü vesaire parça 18/33            keten sofra takım 66 

eflatun renkli ipekli elbise takım 1/81            işlemeli kadife mücevvez elbise takım 2/101 

ayineli dolab 1/231          bez gömlek 8/88        hamamiye parça 4/25 

siyah basma entari ceket takım 21           işlemeli boğça kaşık kisesi parça 5/139,10 

maden yemek kaşığı 9 piron 12 bıçak 8/41             hassa çarşeb vesaire parça 5/38 

maden macun takımı 1/351 

bir takım müsta`mel melbûsât ………. Semanından eb-i mezbûr zimmetinde 396 

   Yekûn  

   6645,10 
     308,10 Resm-i Kısmet 166    dellâliyye  143,70    Kaydiyye 10     Varaka baha 7,2 
-_______ 
  6337,00 
 
Hisse-i zevc-i mûmâileyh Hafız İlham Efendi 3168,20 

Hisse-i ümm-i mezbûre Zehra 1056,07 

Hisse-i eb-i mezbûr Mehmed Efendi 2112,13 

Zevce-i mûmâileyh ber-vech-i bâlâ hissesi eb-i mezbûr Mehmed Efendi’ye terk ve 

teberru` eylemiş olduğundan mûmâileyh Mehmed Efendi ile ümm-i mezbûreden her biri 

dahi hisse-i ırsiyesini ve teberrularına tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini 

iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 58 (SAYFA 30) 

Medine-i İzmir’de Pazaryeri Mahallesinde Yapucuoğlu Yokuşunda Kuşbaz 

Zokağında sâkine iken bundan akdem vefât iden Havva Huriye Hanım ibniyyet-i Kabancı 

Yusuf verâseti zevc-i metrûki muhasebe ketebesinden Hafız Mustafa Efendi ibn-i Hacı 

Ömer ile zevc-i merkumdan hâsıl sadriye sagîre kızı Veliye ve zevc-i sabık Mehmed bin 

Resul’den hâsıl sadri sagîr oğlu Ali’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 
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zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre Veliyye’nin bâbası ve vasîsi 

zevci mûmâileyh Hafız Mustafa Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ibn-i sagîr mezbûr 

Ali’nin bâbası ve vasîsi mezbûr Mehmed’in bi’l-velâye taleb ve marifetleri ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki 

ber-vech-i âti zir beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâmin min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene            

isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. 

ot yastık 8 minder 8/36        pamuk şilte 2 yastık 2/137        yorgan2/78     

Frenk çul parça 2/20         evanî-i nuhâsîye parça 20/111         bakır sini 1/28       leğen 1/64 

kadife yakalı börk 1/90          kadife ceket 1/50          çiçekli yünlü entari ceket takım 36 

çatmalı yünlü entari ceket takım 1/41           kermesud entari ceket takım 52 

def `a çiçekli yünlü entari ceket takım 1/40            fanila entari 1 ceket 1/25 

çiçekli cedid zar 1/118            cedid bez gömlek 2/48   

hassa ve basma entari parça 2 hassa terabize örtüsü 1/34 

ber çarşeb 1hassa yastık örtü 4/30          hamam takımı parça 6/45     

havlu yemeni fanila parça 10/31         yeşil tahta sanduk 1/12          elmas küpe çift 1/513 

ufak aşalık elmas yıldız 1 yüzük 1/128    

Mahali mezkûrede kâin Kömürcü Hüseyin Ağa’ya bey` olunan bir bâb menzil 5874 

Mihr-i müeccel-i der zimmeti zevci mûmâileyh 501  

Yekûn 8142 

Minhâ’ül-ihracat  

hamaliyeye verilen 8,10       emlak vergüsine verilen 155,20        intikaliye harcı 34,30 

bey` olunan menzilin kilit parası 33          şahadetname masrafı 41,20      

Resm-i Kısmet 196,30        dellâliyye  152,20       Kaydiyye 12        Varaka baha 7,30 

Yekun’ül-ihracat 642 

Sahh’ül-Bâki 7500 

Hisse-i zevc-i mûmâileyh Mustafa Efendi 1875 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Ali 3750 
                                                     48 izin harcı 
                                               -_____ 
                                                 3702 
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Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Veliye 1875 
                                                               24  izin hücceti harcına verilen 
                                                         -_____ 
                                                           1851 
                                                               99  nafaka hücceti harcına verilen 
                                                          -_____ 
                                                           1752 

Zevc-i mûmâileyh Hafız Mustafa Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen 

ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîran mezbûran Ali ve Veliyye’nin 

bâlâda murakkam olduğu üzere hisse-i ırsiyeleri olan cem`an beş bin dört yüz elli dört 

guruşa muadil otuz buçuk aded yüzlük Osmanlı lirasıyla üç rub` sîm mecidiye velileri 

mezbûran marifetiyle li-eclil istirbah ve Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 59 (SAYFA 31) 

Bin üç yüz on bir senesinin yirmi altıncı günü Medine-i İzmir’de Kordon’un Birinci 

Caddesinde Mahkeme-i ………. önünde vefât iden Kuşadası tüccarından Giritli Mehmed 

Efendi ibn-i Ahmed’in zâhirde vâris-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi 

cânib-i beytü`l-mâle âit ve râci’ olmağla bu makule bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin 

terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve kabz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur 

buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri tarafından 

umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi’nin taleb ve 

marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye on 

dokuz guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i 

âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâmin-aşer min şehr-i Zi-l-kâde’tiş-Şerife li-sene  

isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf.fi Zi-l-kâde 1312 

sanduk 1/95         bir torba derununda bir mikdar kahve 38  

tahta yemek kaşığı deste 2/19         pabuç kalıbı 2 teneke marka 1/19        çifte tüfenk 1/228 

elbiselik şayat parça 2/38         elbise çantası 1/9,20         para çantası 2/9,20 

ipek çorap çift 2 beyaz iç donu 1 mendil 4 fanila 2 Frenk gömlek 5 halı heybe 1 fes 1 çorap 

4 ihram 1 çuval 4/28        

temür hindi tespih 1 maden küpe 1 gözlük 1 bir mikdar kâğıt ve gazete 33,10 

kuşlu baston 1/9,20          baş bezi 5/4,30        altun kordon 1/551         hurda sîm saat 1/19 
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lâl renginde adi taşlı yüzük 19 

Yekûn 

  1140 
      54  Resm-i Kısmet 28,20    dellâliyye  22,10    Kaydiyye 2    Varaka baha 1,10 
-_____ 
  1086 
      12  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_____ 
  1098 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûr bin doksan sekiz guruş fi 2 Mayıs 311 tarih ve kırk 

dokuz numrolu ilm ü haberle vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna 

teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 60 (SAYFA 31) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesinde Toraman Mescidi Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Zenciye Servinaz bint-i Abdullah’ın verâsetini hayatında 

kendisini i`tak iden Mansurizade kerimesi merhume Hatice Hanım ibniyyet-i Mehmed 

Emin Efendi’nin li-eb er karındaşı Faziletlü Hüseyin Efendi’ye münhasıra olduğu mahzarı 

hasb ………şer`ide şahidin şahadetleriyle indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra mûmâileyh Hüseyin Efendi’nin taleb ve marifeti ve  marifet-i şer`le          

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zir beyân olunur.             

fi’l-yevmi’l- sâlis ve’l-işrin min şehr-i Şevval li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 

23 Şevval 1312 

yün mahlü döşek 1 yastık 2 yorgan 2/50 

def `a yün döşek 1 yastık 1 yorgan 1/51          yorgan bir mikdar pamuk 93 

yorgan 2 minder 1 yastık 1/125         yastık 12 ma`kad 2 minder 2/26          keçe 1/34 

nuhas tencere 2 sahan 6 kapak 6 kulaklı 1/88         dolab 1/26 

köhne sanduk 1 dolab 1/11        def `a sanduk 1/24     

müsta`mel melbûsât ve mefrûşât parça 22/50           basma entari vesaire parça 13/102 

çekmece 1 bir mikdar hırdavat 16,20 

  Yekûn 
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    696,20 
      26,20  hamaliyeye verilen 
-______ 
    670 
      27      Resm-i Kısmet 17   dellâliyye  14   Kaydiyye 1,30    Varaka 1,10     ………. 33 
-______ 
    603 
      25       resm-i eminiye 
-______ 
    568 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûre mûmâileyh Hacı Hüseyin Efendi ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ikrarı ve hazineye âit olan yirmi guruş ve resm-i eminiye fi 27 

Şaban 311 tarih ve altı yüz yirmi numrolu ilm-ü haberle iki yüz seksen sekiz guruş on para 

meyanında beytü`l-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim 

kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 61 (SAYFA 31) 

Medine-i İzmir’de Debbağhane civarında Ayanikola Mahallesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Tebaay-ı Devlet-i Aliyyenin Rum milletinden Basmacı Haralanpo 

veled-i Nikola’nın verâseti her biri devleti müşarün-iyh’in tebaa ve millet-i merkûmesinden 

zevce-i metrûkesi Pepina bint-i Yanako ile zevce-i müteveffât Anatrola’dan mütevellid 

sulb-i kebîre oğlu Kosta ve diğer zevce-i müteveffât ve Sibno’dan mütevellid sulb-i kebîr 

oğlu Yani ve zevce-i mezbûre Pepina’dan mütevellide sulbiye-i sagîre kızları Yanola ve 

Tomayi ve Sofya ve Vanikli’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûreden Yanola ve Tomayi ve Sofya ve Vanikli’nin 

vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına vasîleri valideleri zevce-i merkûme 

Pepina’nın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ebnan-ı merkûman Kosta ve Yani’nin bi’l-asâle           

taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât merkûmenin defteridir ki 

ber-vech-i âti zir beyân olunur. fi’l-yevmi’l- sâdis ve’l-işrin min şehr-i Zi-l-kade li-sene 

isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 26 Zi-l-kade 1312 

Müteveffât merkumenin hayatında büyük oğlu Kosta ile müştereken işletmekte 

olduğu Basmahane’de mevcut olub merkum Kosta’ya bey` ve teslim olunan eşya 



123 

tahta sanduk derununda bir mikdar sumak 20 

hurda bakır boyalı kazan 1/150            maa takım soba 1/132 

aba ve keçe ve tekneleriyle beraber boya ve destgahı 14/462 

def `a bir mikdar sumak 75          maa takım soba 1/99             maa takım destgah 99 

bir mikdar köhne destgah hırdavat-ı saire 66         soba1/99      eski destgah 4/33 

tahta anbar 1/3,20      sabit boya kazanı 1/890       boya dağarı varil vesaire parça 20/132 

bir varil derununda bir mikdar siyah boya 41,20       bir çuval cephe boya 132 

bir mikdar mor boya 10        varil derununda kurşun tevzi 50        bir mikdar ………. 40 

def `a bir mikdar ……… 30          bir mikdar mazı 20          bir mikdar kırmızı 50 

taş dibek 7/50          bir mikdar şab 50          bir mikdar döğülmüş şab 16,20 

terazü ip varil ve hırdavat-ı saire 66          küfe çift 1 merkep res` 1/198 

kara kalem kalıp takım 15/1650            hırdavat 325,20 

  Yekûn 

  5000 
  2500  merkûm Kosta hissesi  
-_____ 
  2500 
 

kaydaruba 1 ayine saman yastık 198    

tahta dolab sandalye 6 kanepe 2 temür karyola1 terabize 1/264 

konsol 1 kebîr ayine 1 çift 1/500         tahta dolab 1/99           siyah sandalye 6/132  

koltuk sandalye 2/99         saat 1/33          masa 1/99        maa mefrûşât kanepe 2/132 

levha 7 sandalye 2/66          kanepe 1/22       ufak ayine 1 terabize 1/40 

maa takım karyola 1/330         camlı dolab 1/100          kilim parça 2/165        kazan 1/66 

bakır mangal 1/50          matbah hırdavat 165        hırdavat 29 

  Yekûn 5100 

  5100 
    217  Resm-i Kısmet 127,20     Kaydiyye 7,10    Varaka 5,30    dellâliyye den 75,20 
-_____ 
  4883 
 

…… olarak meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun iki bin altı yüz guruş zevce-i merkume 

Pepina üzerinde ve iki bin iki yüz seksen üç guruş ibn-i kebîr merkum Kosta yedinde 

olduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 62 (SAYFA 32) 

Müteveffây-ı mezbûrun verâseti her biri Ekin’de sâkine zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Fatma ile sulb-i sagîr oğulları Receb ve Osman’a münhasıra olduğu ve nefsinden 

asıl ve sagîran mezbûranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i 

şer`den mensûbe ve vasîleri valideleri zevce-i mezbûre tereke-i müteveffây-ı mezbûru ahz 

ve kabz ile kendisine irsâl ve îsâlen tarafından müteveffây-ı mezbûrenin biraderi Ali 

Rıza’yı vekil tayin eylediği fi 8 Şevval 1312 tarihiyle müverrih ve o tarihde Ekin kazası 

naibi bulunan Mustafa Kadir Efendi’nin imza ve mührünü haviye feteva hazine-i celileden 

musaddıka şüphe-i tezvirden salime bir kıt`a hüccet-i şer`iyye malıyla ahz tahakkuk 

itmekde ber-vech-i bâlâ sandığında bulunan meblâğdan zevce-i mezbûre hissesine isabet 

iden yedi yüz kırk yedi buçuk guruş vekil-i mezbûr Ali Rıza kabz itdiği ve sagîran 

mezbûran hissesine isabet iden beş bin iki yüz otuz altı guruşa muadil elli iki aded yüzlük 

Osmanlı lirasıyla otuz altı guruş ale’l-usûl Eytâm Müdürü tarafından sanduk-ı mezkûreden 

kabz olunarak Eytâm kasasına vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. Fi’l-yevmi’l-râbi 

min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 4 Muharrem 1313 

 

ÇIKMA: fi 6 Şevval 1312tarih ve 26 numrolu Kassamın zeylidir. 

 

HÜKÜM 63 (SAYFA 32) 

Bin üç yüz dokuz ve on senelerinde İzmir Gureba Hastahanesinde vefât iden âti-ül 

esâmî kesânın vâris-i ma`rûf ve ma`rûfeleri olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i 

beytü`l-mâle âit ve râci’ olmağla bu makule bîla vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini 

cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve kabz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyrulan             

hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı Saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı 

beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in 

bi’l-vekale ve taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla tahrir ve 

bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin mikdarını mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âti 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâlis min şehr-i Zi-l-hicce’tiş-Şerife li-sene isna-aşer ve 

selase-mie ba`de-l elf. fi 6 Zi-l-hicce 1312 
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Yalvaçlı Mustafa bin Halil’in üzerinden zuhur iden nakdi 66 

Çanakkaleli Süleyman bin Hasan’ın üzerinde zuhur iden akçesi 99 

Çiftlikat-ı Hümayundan Dereli Mehmed bin Mustafa’nın üzerinde zuhur iden          

nakdi 33 

Bergama’ya merbût Kaplan Karyesinden Mehmed bin Hasan’ın üzerinde zuhur   

iden nakdi 66 

Yemenli Mehmed bin Mustafa’nın üzerinde zuhur iden nakdi 33 

Muşlu Hasan bin Ferhat terekesi    130  saat 1 

                                                                      99  üzerinde zuhur iden nakdi 
                                                                 +____ 
                                                                    299  
 

Şumnu muhacirlerinden Cebeci oğlu Halil terekesi    82  saat köstek 1 
                                                                                               838   üzerinde zuhur iden nakdi 
                                                                                           +____ 
                                                                                               920  
 

Çiflikatı Hümayundan Arabacı Karyeli Süleyman bin Halil’in üzerinde zuhur iden 

nakdi 66 

Mağnisa’da Dereli Mahallesinden Şerif Ali bin Hasan’ın zuhur iden nakdi 99 

İzmir’in Tire Köyünden Çerkes Mustafa terekesi  2,25  cedid yüzük 1 tabaka 1 

                                                                                            5,10  nakdi 
                                                                                       +_____ 
                                                                                            7,35 
 
Karşıyakalı Şevki Efendi ibn-i Hacı Osman’ın    7,30  tabaka 1 yüzük 1 ağızlık 1 
                                                                            55,10  nakdi 
                                                                       +______ 
                                                                            64,00 
 
 ………. Hasan bin Halil’in üzerinde zuhur iden nakdi 14 

Manastırlı Abidin Hasan üzerine 33 

Sürmene Karyeli Ali Osman bin Mehmed’in terekesi   9,10  para çantası 1 çakı 1 
                                                                                      10       nakdi 
                                                                                   +_____ 
                                                                                       19,10 
 
Mağnisa’da Sultan Mahalleli Mehmed Efendi ibn-i Ahmed’in nakdi 66 

Selanik’te Usturumçalı Hüseyin bin Ali’nin üzerinde çıkan 165 
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Seydişehirli Ali bin Veli’nin zuhur iden nakdi 33 

Menemen’de Tusçelebi Karyesinden Zenci Rücan üzerinde çıkan 24,20 

İskodralı Cafer’in üzerinde zuhur iden nakdi 41,10 

Kuşadalı Hasan Efendi ibn-i Abdullah’ın muhallefatı   
 
   159  iki tarafı camlı saat 1 köstek 1 
     49  nakdi 
+____ 
   208  
Armutlu’dan Zenci Fatma’nın 6,20 

Mağnisalı Mehmed bin Hasan’ın 31,20 

Kırşehir’in Mucu Karyesinden Mehmed bin Ömer’in 33 

Yozgatlı İsmail bin İbrahim’in 53,30 

Bağdadlı Hacı Ali bin Resul’ün 41,10 

Seydişehirli Hüsnü bin Ali’nin 74,30 

Konyalı Mustafa bin İbrahim’in 

Akhisarlı Hüseyin bin Ahmed’in 24,30 

Bayındırlı Ahmed bin Hasan’ın 178 

Dazkırılı Mustafa bin Hasan’ın muhallefatı    228  yirmilik altun 6 aded fiyat 38  
                                                                         178   nakd-i mevcudu 
                                                                      +____ 
                                                                         406 
 
Kangıralı Hasan bin Osman’ın üzerinde zuhur iden  686,20 
                                                                                     294 
                                                                                  +______ 
                                                                                     980,20 
 
Alanyalı Hasan bin Osman’ın üzerinde zuhur iden  106,10 
                                                                                       81,30 
                                                                                  +______ 
                                                                                     188,05 
 
Aydınlı Mustafa bin Abdullah’ın üzerinde zuhur iden nakdi 7830 

Balıkesirli Hacı Osman bin İsmail 12030 

Buldanlı Hasan bin muhacir Hasan’ın 89 

Erzincanlı İbrahim bin Mehmed’in 70,20 

İzmirli İbrahim bin Abdullah’ın 8,10 
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Sökeli İbrahim bin Hacı oğlu Süleyman’ın 25 

Garb-i Trabluslu Hakkı bin Halil’in 229 

Akhisarlı İsmail bin İbrahim’in üzerinde 99 

Balatcık Karyesinden İsmail bin Halil’in 17 

Denizlili Şaban bin Bekir’in 165 

Harputlu’dan Zülkadir bin Hasan’ın 534 

Çandarlı’dan Halil bin Halil’in 66 

Menemen’in MusaBey Karyesinden Ali bin Mehmed’in 255 

Bursa’nın ……… Kasabasından Ali bin Hasan’ın 99,10 

Adana Vilâyetine merbût …….. Nahiyesinden Fayzi bin Abdullah2ın 534 

Salihli’den Ömer Efendi ibn-i Osman’ın 132 

İki Çeşmelik’te tüccardan Hacı Süleyman Efendi hizmetkarı Zenci …….. 102,30 

Bergamalı Arap Beşir oğlu Mustafa’nın 66 

Ödemişli Kumru oğlu İbrahim 151 

Bayburtlu Kayabaş Ömer’in 82,20 

Trabzon’un İzmir Kasabasından Abdülhamit Efendi muhallefatı  154 sîm saat1 köstek 1 
                                                                                                          50  nakdi 
                                                                                                      +____ 
                                                                                                         204 
 
Rumelili Yani veledi Hristo 112 

  Yekûn  

    7577,2 
    3247     Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
    4330,20 
          5,20  ecnas-ı muhtelife içün verilen sarf 
-_______ 
    4325 
      125       Resm-i Kısmet 108    dellâliyye  6,20     Kaydiyye 7    Varaka baha 3,20 
-_______ 
    4200 
          6,30  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    4206,30 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûrun bin üç yüz guruş altun ve iki bin dokuz yüz altı 

guruş otuz parası gümüş olarak fi 15 Mayıs 1311 tarih ve dört yüz seksen bir numrolu ilm ü 
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haberle vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu 

mahale şerh verildi. 

ÇIKMA: 15 Cemâzi’yel Evvel 1311 tarih ve on iki numrolu Kassamın zeylidir. 

      

HÜKÜM 64 (SAYFA 33) 

Ba`de-d defter müteveffây-ı mûmâileyh Ahmed Efendi’nin Abdullah Efendi 

Mahallesi ahalisinden Hacı Mahmud oğlu bu kere vasî  mûmâileyh tarafından yüzde yirmi 

ücretle vekil tayin olunan Gümüş Divit Ali Bey’in marifetiyle tahsil ve kabz olunan 

Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla sekiz yüz elli guruşun verese-i mûmâileyhim 

beynlerinde  ber-vech-i âti tevzi ve taksimi zeyl olunur. fi’l-yevmi’l-seb`a-aşer min şehr-i 

Muharrem’ül-Haram li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 17 Muharrem 1313 

   850 
   193  vekil mezbûr Ali Bey’e verilen ücretle ilam harcı 
-____ 
   657 
     17  Resm-i Kısmet 16,10    Kaydiyye 1   Varaka baha 30 para 
-____ 
   639 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Lâtife Hanım 79,25 

Hisse-i ümm-i mezbûre Rukiye Hanım 106 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mehmed Hulusi    226,13 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Kadriye            113,06 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre İclal                  113,06 
                                                                  +________ 
                                                                        452,25 
                                                                          36,15   lira yüz sekiz guruşolmak içün  
                                                                   -________  akçe farkı minhâ 
                                                                        489,00 
 

Zevce-i mezbûre ile ümm-i mezbûrenin bâlâda muharrer hisselerini vekil-i  

müseccel-i şer`ileri vasî  mûmâileyh Emin Efendi bi’l-vekale ahz ve kabz eylediğini ba`de-l 

ikrar sigar mezbûrenin bâlâda murakkam hisseleri olan Osmanlı lirası yüz sekiz guruş 

hesabıyla dört yüz seksen dokuz guruş Emvâl-i saireleriyle birleştirilerek istirbah olunmak 

üzere vasî  mûmâileyh marifetiyle Emvâl-i Eytâm kasasına vaz` olunduğu iş bu mahale 

şerh verildi. 
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HÜKÜM 65 (SAYFA 33) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesinde Kalafat Mescidi Şerifi civarında sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Döktürmeci Hasan Emin bin Abdullah ile ba`de vefât iden             

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zenciye Sıdıka bint-i Hacı Mustafa’nın verâsetleri               

sulbiye ve sagîre kızları Hatice ve Firdevs ve Nazire’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri mahali mezbûre 

ahalisinden bâlâ Mehmed Efendi ibn-i Mustafa’nın bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve    

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş dokuz 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffiyan-ı mezbûrenin terekelerini mübeyyin 

defteridir ki ber-vech-i âti zir beyân olunur. fi’l-yevmi’l-işrin min şehr-i Zi-l-hicce’tiş-

Şerife li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 20 Zi-l-hicce 1313 

basma yüzlü ot yastık 12 minder 2/61         köhne yastık 9 minder 4/13 

çarşebli yemeni yorgan 1/71           basma yorgan 1 pamuk şilte 1/114          kilim 1/77 

def `a yorgan 1 pamuk şilte 1/143         pamuk şilte 1 yastık 2/45         ihram 1/22 

kilim parça 1/56        köhne seccade 2/10         yün kıyye 37 fiyat 3/110 

pamuk şilte 1 yastık 4/38         ufak minder köhne yorgan vesaire parça 7/15 

büyük bakır tencere 1/77        def `a tencere 1/45      nuhas mangal 1/43      kuşhane 1/41 

sini 2/41     tunç havan 15      bakır leğen 1/29,10      tebsi 1/52,20       el leğeni 1/15,20 

leğen 1 tebsi 2/24,20         kapaklı tencere 2/36       levha 4/12,10         kazan 1/123 

cedid bakır tencere 2 tebsi 1/26        ayine 1/8,30          kapaklı tencere 2/34 

süzgü 1 sahan 1/14         tencere 1 tebsi 1/26         tava tebsi vesaire parça 4/16,20 

cedid tencere 5 çorba tası 1/40          kulaklı 2/28       lamba çift 1/31       örtü 1/17,10 

kapaklı sahan 5/34           çorba tası 1 sahan 2/22          sahan ve sefer tası parça 9/24  

kazan 1/66         tebsi 1 küb 9/17           sepet derununda billur tabak vesaire34 

bir mikdar köhne melbûsât 34            tabak ve kase 13/25         sahan takım 8,10 

kasnak seccade 1 çarşeb 1 zar 1ceket 1/46            basma ma`kad perde parça 2/29 

hamamiye parça 6/44           çarşeb 3 peşkir 7/24         sanduk 1/11,10 

entari çarşeb ……… 5/17           boğça vesaire parça 7/11        telli boğça 2/65 

yemeni yastık 2/15          boğça 11/45          telli boğça 1/21     

boğça mendil vesaire parça 14/24         temür kuşaklı sanduk 1/16           entari 1/14 
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sanduk 1 bir mikdar hırdavat 15,20            basma entari ceket takım 1/22,20 

beyaz entari 2/18            beyaz ma`kad örtüsü parça 16/60          entari parça 5/23 

bir mikdar pirinç 14          ceket entari takım 1/15           sarı elbise takım 1/34  

kadife ceket 1/53       tüylü ceket 1/25        bez entari 1 kadife ceket 1/22 

entari ceket takım 1/18        def `a entari ceket takım 17,20        entari 2/18 

boğça vesaire parça 8/24         bez örtüsü 1 krep 2 oya 2/43  

bükülmüş ibrişim kilim 26/51        kaydaruba 1/130        oyalı yemeni 13/79   

telli uçkur 4/42         havlu 2/13         havlu yastık boz örtü vesaire parça 2/26 

ipekli bez top 2/331       bükme bez top 6/100       def `a bez top 2/217      bez parça 2/60 

kırma kenarlı bez top 1/39          bez top 2/100           çarşeblik bez top 2/66 

kırma kenarlı bez top 2/72         çarşeblik bez top 1/20           çatmalı bez top 1/20,20 

bez top 2/125          bez top 4/110          bez top 2/73          bez top 4/133       çarşeb 1/17 

bez gömlek 2/35,20         bez top 1/13          tek taşlı elmas yüzük 1/556 

elmas küpe çift 1/1251           iskemle 1 tebsi 1/8,10          elmas iğne çift 1/413 

sedefli çekmece 1/31           altun saat kordon 1/753           dikiş makinesi 1/480  

tarak 1/26          sanduk 1/7         sedef tespih 1/11        gümüş halhal 5/15     dökme 6,20 

örme kise 3/35         bir mikdar hırdavat 15         mercan tanesi 1/15         sandalye 4/11 

elmas yıldız 1/85          mendil ……… vesaire 2          kahve takımı ve parça 231 

hırdavat menzil 306,7 

   Yekûn  

   8822,10 
       57,30   
-_______ 
   8764,20 
   2868,20  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
   4896 
     246       Resm-i Kısmet 122,20    dellâliyye  98,10    Kaydiyye 7,20    Varaka baha 3,20 
-_______ 
   4650 
 
Muhsıra verilen hizmet 14 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûre muadil kırk altı buçuk aded yüzlük Osmanlı lirası 

vasî  mûmâileyh marifetiyle li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 66 (SAYFA 34) 

Medine-i İzmir’de Yapucuoğlu Çeşmesi civarında sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Cerrah Hasan Bey ibn-i Ali Efendi’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma 

bint-i Mustafa ile zevce-i mutallakası Fatma bint-i Mehmed’ten mütevellid sulb-i sagîr oğlu 

Ali Faik’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sagîr mezbûr Ali Faik’in vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i 

şer`den mensûbe vasîsi müteveffây-ı mezbûrun li-eb karındaşı belediye etıbbâsından…  

bi’l-vesâyâ ve zevce-i mezbûre Fatma’nın  bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i 

âti zir beyân olunur. fi gurre Ramazan’ül-Mübarek li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l 

elf. fi gurre Ramazan 1312 

kebîr ayine 1/150       ot minder 1 yastık 15/72         temür karyola 1 ot minder 2/152 

mermerli terabize 1/85         pamuk şilte 2 yastık 2 köhne yorgan 126          yorgan 1/44 

kanepe 1/19      tahta anbar derununda hırdavat 50        levha 3 basma ma`kad parçaları 28 

müsta`mel melbûsât parça 14/85            lamba ve hırdavat-ı saire 33 

hamam havlusu peşkir ma`kad örtüsü 15/57          

bakır kazan 1 sini 1 evanî-i nuhâsîye parça 26/356            tunç havan 1/15 

minder 3 yastık 2/20           sandalye 6/51 

telli boğça 1 bez iç donu 1 uçkur 1 yastık yüzü 62          saat 1/815 

maa kordon altun saat 660 

mahali mezkûrda kâin bey` olunan bir bâb menzil semeni 8900 

   Yekûn  

   11105 
     4866  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
     6239   
 
Minhâ’ül-ihracat  

hamaliyeye verilen 24,20     
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emlak vergüsine verilen 46  
                                          9  tahrir-i cedid vergüsine 
                                    +___ 
                                        55  
 
bey` olunan menzilin icare-i zimmi içün evkafa verilen 67,20 

intikaliyeye  verilen 188         şahadetname masârifine 44,20 

dellâliyye  125         Resm-i Kısmet 121,20         Kaydiyye 7        Varaka baha 3,20 

zevce-i mezbûrenin ale’l-usûl sabit olan mihri 1000 

Yekûn’ül-ihracat 1637 

Sahh’ül-Bâki 4602 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Ali Faik   4026,30 
                                                               75,30  izin hücceti harcına verilen 
                                                        -_______ 
                                                           3951 
                                                             871        nafakasına mahsuben verilen 
                                                        -_______ 
                                                           3070 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 575,10 

Zevce-i mezbûre ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediğini ba`de-l ikrar ibn-i sagîr  mezbûr Ali Faik’in ber-vech-i bâlâ hisse-i 

ırsiyesinden nafakasına mahsuben verilen beş yüz guruşla kendisi içün vasî si mûmâileyhin 

iştira’ ettirdiği bir altun saat kordon bedeli olan üç yüz yetmiş bir guruşun cem`an sekiz yüz 

yetmiş bir guruş ba`de-t tenzil bâkiyesine muadil otuz aded seksen santim yüzlük Osmanlı 

lirası vasî  mûmâileyh marifetiyle li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu 

iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 67 (SAYFA 34) 

İzmir Jandarma Taburundan üçüncü bölük efradından olub maktulen vefât iden 

Zenci Servet bin Abdullah’ın vâris-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi 

cânib-i beytü`l-mâle âid ve râci’ olmağla bu makule bîla vâris-i ma`rûf vefât edenlerin 

terekelerini cânib-i beytü`l-mâl içün ahz ve kabz taraf-ı saltanat-ı seniyyeden                  

memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı Saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri 

tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi           
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ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve                

bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-

yevmi’r-râbi min şehr-i Zi-l-hicce’tiş-Şerife li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 24 

Zi-l-hicce 1313 

     yastık 2 yorgan 1 yatak 1 çarşeb 1 çul 1 ihram 1/149 

çizmeci çift 1 tespih ayine mendil vesaire 26        ocak 1 bakır tava 1 sahan 1/18 

tencere 1/13,20         bir ufak sanduk derununda bir mikdar hırdavat ve melbûsât 77 

hurda saat 22         sîm halka 1 sîm taşlı yüzük 1 kise 1 çanta 1/12,20 

Jandarma İdaresinden verilen nakdi maaşı 396 

  Yekûn  

  714 
      8,10  hamaliyeye verilen 
-______ 
  705,30 
  299,20  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
  406,10 
    19       Resm-i Kısmet 10    dellâliyye  6    Kaydiyye 2    Varaka baha 30 para 
-______ 
   387,30 
       3,10  
-______ 
  391,20 
 

Meblâğ-ı sahh’ül-bâki mezkûr üç yüz doksan bir guruş fi 7 Haziran 311 tarih ve iki 

yüz yetmiş üç numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 68 (SAYFA 34) 

Medine-i İzmir’de Mir Ali Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden    

Rabia bint-i ……….başı İbrahim Ağa’nın verâseti zevc-i metrûki İbrahim bin Poğaçacı 

Hüseyin ile sadri sagîr oğlu Hasan’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr Hasan’ın bâbası ve vasîsi zevc-i mezbûr 

İbrahim bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 
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semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz guruş          

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zir beyân 

olunur. fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrin min şehri Muharrem’ül-Haram li-sene selase-aşer ve 

selase-mie ba`de-l elf. fi 25 Muharrem 1313 

bir takım kütüp vesair parça 8/16,20          yün döşek 1 pamuk şilte 1/71 

pamuk yastık 4 köşe yastığı 2 yemeni yorgan 1/74     

bakır mangal 1 evanî-i nuhâsîye parça 23/166          sarı leğen ibrik 1/64 

entari ceket parça 5/37          tabak billur fincan ve hırdavat-ı saire 49 

keçe seccade 1/45            basma entari ceket takım 1 kazmir ceket 1/30    

zar 1 boğça 1 yemeni 1/75         bakır leğen 1 sarı sini 1 tunç havan1/178         ceket 11/46 

nalin çift 1/6,30              dikiş makinesi 1/111         hamam takımı parça 5/30 

boğça derununda müsta`mel melbûsât parça 7/27             entari 5/38 

bez çarşeb 2 örme çarşeb 1 bohça 1/63         boğça 1 gömlek 2 beyaz gömlek 1 yelek 1/34 

ipekli kalın elbise takım 1/41              kadife fistan kermesud basma entari parça 2/41,10 

sanduk 1/20           havlu yemeni vesaire parça 21/49,20            şemsiye 1/4,15 

ipekli çarşeb 1 telli boğça 2/88               basma yüzlü bir oda mefrûşâtı 165  

yüzlü sanduk 1/66               kaydaruba 1 ayine 1 lamba çift 1/330 

mihr-i müeccel-i der zimmeti zevc 1336,30 

   Yekûn  

  3313,05 
    131,05  Resm-i Kısmet 82      dellâliyye  40     Kaydiyye 5,10       Varaka 3,35 
-_______ 
  3182 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr İbrahim 195,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hüseyin   2386,20 
                                                             772,10  babası mezbûr İbrahim zimmetinde olub 
                                                        -_______   nafakasına havale olunan 
                                                           1641,10 
                                                             635,30  sîm mecidiye yirmi guruş olmak içün  
                                                        -_______   akçe farkı minhâ 
                                                             978,20 

 

Zevc-i mezbûr İbrahim ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten sagîr mezbûrun 

hissesinden dahi yedi yüz yetmiş iki guruş on parayı sagîr mezbûrun nafakasına li-eclil sarf 
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velâyeti ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîr mezbûr Hasan’ın bâlâda 

muharrer olduğu üzere hisse-i ırsiyesinden bâki sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla dokuz 

yüz yetmiş sekiz buçuk guruş li-eclil istirbah havale mezbûr marifetiyle Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

     

HÜKÜM 69 (SAYFA 35) 

Medine-i İzmir Mahal-i Cedid’de beş yüz elli zokağında sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Ispartalı Mustafa Efendi ibn-i Ali’nin verâseti menkûhe-i metrûkesi Fatma bint-i 

Mustafa ile zevce-i mezbûreden mütevellid sulb-i sagîr oğulları Mehmed ve Nuri ve zevce-i 

müteveffât Emine bint-i hacı Mehmed’ten mütevellid diğer sulb-i oğulları kebîr Mehmed 

Ali ve sagîr Salih ve sulbiye-i kebîre kızı Zeliha’ya münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı              

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran mezbûran Mehmed ve 

Nuri’nin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe 

vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Fatma’nın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ibn-i sagîr mezbûr 

Salih’in kezalik vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına  kıbel-i şer`den 

mensûbe vasî si biraderi ibn-i kebîr mezbûr Mehmed Ali Efendi’nin bi’l-asâle ve                 

bi’l-vesâyâ bint-i kebîre mezbûre Zeliha’nın bi’l-asâle taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i  müteveffây-ı mezbûrun  defteridir ki               

ber-vech-i âti zir beyân olunur. fi’l-yevmi’l-tis`a min şehri Receb’ül-Ferd li-sene aşer ve 

selase-mie ba`de-l elf. fi 9 Receb 310 

Kelâm-ı Kadîm  1 yazma Delail-i Hayrat 1/7,10         şal kuşak 1/46      

diğer şal kuşak 1/165          def `a şal 1/72          siyah sako 1/100   

lata 1 şalvar 1 mintan 1/34          çuka lata 1/25           maa köstek sîm saat 1/305 

entari 2 don 2 gömlek 1 sarık 1 boğça 1/20          kehribarlı sigara ağızlığı 2 makta 2/46 

köhne oturma saat 1/90          saat 1/90          bıçak 1 çakmaklı tabanca 1/24 

halı seccade 1/199            kilim 1/191          müsta`mel kilim parçası 1 seccade 1/155 

köhne zili 1/120            köhne oda mefrûşâtından yastık 7 minder 3 köhne zili 1/40 

ot yastık 8 minder 2 yün minder 1 ma`kad 1/35             köhne temür kerevet 1/27 

bakır mangal 1/122            ufak bakır mangal 1/54           sandalye 4/12 

ot yastık 9 minder 1/10          evanî-i nuhâsîye parça 31/273            kapaklı sahan 3/50 
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tebsi ve hırdavat 17            bıçak ve satır 16,20             levha 1/20 

çekmece 1 levha 9 mangal 1 çalar saat 1 minder vesaire 120 

ot yastık 8 minder 2 basma ma`kad 1/40            bir mikdar pamuk 20 

kebîr çalar saat 1/40  

Mahal-i mezkûrede  kâin zevce-i mezbûre Fatma’ya bey` olunan iki bâb menzil 

esmanı 12460 

   Yekûn  

  15390,30 
    6743,10   Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
    8647,20 
 
Minhâ’ül-ihracat  

emlak vergüsine verilen 1658       tanzifat resmine verilen 100 

su icaretine verilen 144          şahadetname temhiriyesi 19 

Müteveffây-ı mezbûrun baş kâtip Hacı Ahmed Efendi’ye bâ sened deyni tesviye              

edilen 600 

Resm-i Kısmet 153       dellâliyye  138      Kaydiyye 9,20       Varaka baha 4,50 

Yekûn’ül-ihracat 2826 

Sahh’ül-Bâki 5821,20 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 727,27 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mehmed 1131,38 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Nuri       1131,38 
                                                      +________ 
                                                          2263,36                                                   
 
Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Mehmed Ali Efendi 1131,38 

Hisse-i sagîr mezbûr Salih 1131,38 
                                               25,38  izin hücceti harcı 
                                         -_______ 
                                           1106 
 
Hisse-i bint-i kebîre mezbûre Zeliha 565,39 

Zevce-i mezbûre Fatma ile bint-i kebîre mezbûre Zeliha’dan her biri ber-vech-i bâlâ 

hisselerini asâleten ve ibn-i kebîr mezbûr Mehmed Ali Efendi ber-vech-i bâlâ hissesini 

asâleten vasî si olduğu biraderi sagîr mezbûr Salih’in hisse-i ırsiyesi olub kalıtına binaen 
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istirbahta menfaat hâsıl olmayacağından i`tâ olunan ber-vech-i bâlâ bin yüz altı guruşuna 

muadil on bir adet altı santim yüzlük Osmanlı lirasını sagîr mezbûrun nafakasına li-eclil 

sarf vesâyâten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları ve sagîran mezbûran 

Mehmed ve Nuri’nin marü’z-zikr iki bâb menzilde olan hisseleri sabıka olunmakla bundan 

ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyeleri bi’t-tenzil zuhur iden dört adet elli sekiz santim yüzlük 

Osmanlı lirası valideleri tarafından tesviye edildiğini iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 70 (SAYFA 36) 

Medine-i İzmir’de Hasan Hoca Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Nişli Hacı Ali Ağa’nın mahdumu Mustafa Efendi’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Emine Zehra ibniyyet-i Mustafa ile babası mûmâ-ileyh Hacı Ali Ağa ibn-i Süleyman ve 

zevce-i mezbûre Emine’den mütevellid sulb-i sagîr oğlu Hüseyin Hüsnü ve zevce-i 

müteveffât Hatice bint-i Ali’den mütevellitleri diğer sulb-i sagîr oğulları İbrahim ve 

Kemal’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sagîr mezbûr Hüseyin Hüsnü’nün vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer`den mensube vasîsi validesi zevce-i mezbûre Emine Zehra’nın          

bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve sagîran mezbûran İbrahim ve Kemal’in ceddeleri ve velileri eb-i 

mûmâ-ileyh Hacı Ali Ağa’nın kendisinin bi’l-velâye taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le 

ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla müteveffây-ı    mûmâ-ileyhin babası mumaileyh Hacı 

Ali Ağa nezdinde mahfuz bulunan altmış dört bin guruş nakdinin verase-i mezbûrun 

beynlerinde tevzi ve taksim olunduğu mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve bayan 

olunur. fi’l-yevmi’l-sâdis ve’l-işrin min şehr-i Zi-l-hicce’tiş-Şerife li-sene isna-aşer ve 

selase-mie ba`de-l elf. fi 26 Zi-l-hicce 313 

   64000 
       751  zevce-i mezbûrenin ale’l-usûl sabit olan mihri 
-______ 
   62249 
     1714  Resm-i Kısmet 1581    Kaydiyye 95   Varaka bahâ 38 
-______ 
   61525 
 
Hisse-i zevce-i  mezbûre Emine Zehra 7691,25 

Hisse-i eb-i mûmâ-ileyh Hacı Ali Ağa 10255,33 
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Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hüseyin Hüsnü 14529,04 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr İbrahim 14529,04 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Kemal 14529,04  

Zevce-i mezbûre Emine Zehra ile eb-i mumaileyh Hacı Ali Ağa’dan her biri           

ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz istifay-ı hakk eylediğini bede’l 

ikrar sigar mezbûrdan Hüseyin Hüsnü ve İbrahim ve Kemal’in ber-vech-i bâlâ hisse-i 

ırsiyeleri olan cem`an kırk üç bin beş yüz seksen yedi guruş on iki parayı ceddeleri mûmâ-

ileyh Hacı Ali Ağa ale’l-usûl istidane itmekle hüccet-i şer`iyye rabt olunduğu iş bu mahale 

şerh verildi. 

 

HÜKÜM 71 (SAYFA 36) 

Ve yine müteveffây-ı mezbûrdan müntakil verase-i mûmâ-ileyhin               

tasarrufunda bulunan çiftliğin bin üç yüz dokuz sene-i Rûmîsi bedel icaresi olarak 

müste`ciri Hüseyin’den kabz olunan iki yüz on beş aded yirmilik sîm mecidiyenin               

verse-i  mûmâ-ileyhüm beynlerinde tevzi ve taksim ber-vech-i zikr ve beyân olunur.        

fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrin min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene ihdi-aşer ve selase-mie 

ba`de-l elf. fi 25 Şaban 311 

Mezkûr iki yüz on beş mecidiyenin on dokuz guruş hesabıyla mikdarı 4085 

Minhâ’ül-ihracat  

Müste`cir merkum marifetiyle müteveffây-ı mezbûrun Torbalı Nahiyesinde bulunan 

emlak vergüsine verilen 186,20 

Müteveffay-ı mezbûrun Ziraat Bankasına olan borcuna mahsuben ibn-i kebîr Ali 

Bey marifetiyle i`tâ olunan taksidi 1293,20 

Resm-i Kısmet 65,50           Kaydiyye 3,30           Varaka bahâ 2,10 

Yekûn’ül-ihracat 1551 

Sahh’ül-Bâki 2534 

İbn-i kebîr Ali Bey hissesi 633,20 

Hisse-i ibn-i kebîr Sabri 633,20 

Bint-i kebîr Hasena Hanım 633,20 

Bint-i sagîre Ahsen hissesi 633,20 
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Ebnan mûmâ-ileyhüm Ali Bey ve Sabri ile bint-i kebîre mezbûre Hasena Hanımdan 

her biri bâlâda murakkam hisselerini asâleten bint-i sagîre mezbûre Ahsen’in ber-vech-i 

bâlâ hissesini nafakasına sarf itmek üzere vasîsi validesi Ziynet Hanım vesâyâten ahz ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 72( SAYFA 36) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesinde Kahraman Mescidi Şerifi civarında 

sâkin iken bundan akdem vefât iden Elmaszade Hilmi Efendi ibn’il-Hac Emin Efendi’nin 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hatice Hanım ibniyyet-i Ahmed Efendi ile sulb-i 

kebîr oğulları Mehmed Tahir ve Mustafa Efendiler ve sulbiye-i sagîre kızları Ayşe ve 

Binnaz ve Fatma’tüz Zehra’ya münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sagîrtan mezbûrtan Binnaz ve Zehra’nın vakt-i rüşd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i 

mezbûre Hatice Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ebnan mezbûran Tahir ve Mustafa 

Efendilerin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası yüz yetmiş 

sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezburun 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-râbi ve’l-işrin min şehr-i 

Muharrem’ül-Haram li-sene selase-aşer ve selase-mie ba`de-l elf. fi 24 Muharrem 312 

şalvar 1 mintan kuşak fes parça 5/40   

sof cebe şalvar mintan vesaire melbûsât parça 7/65     köhne melbûsât parça 8/24,20  

entari gömlek don ve melbûsât-ı saire parça 25/119           cebe 2/25 

siyah cebe 1/67            temür kuşaklı sanduk 19        çakı 1/ 2,10        sîm saat 1/90 

İzmir haricinde Bozyaka’da Kavaklıpınar’da vuku` Hırdavatçı Alanyalı Mehmed 

Efendi ile bey` olunan bağ semeni 7120 

Yekûn 7571,30 

Minhâ’ül-ihracat  

Hırdavatçı Mehmed Efendi’den usul’en sabit olan alacağı 1112,10 

emlak vergüsine verilen 635 

intikaliyeye verilen 210 

Resm-i Kısmet 57,10      dellâliyye  65,20     Kaydiyye 3,20       Varaka bahâ 2,10 

yekûn’ül-ihracat 2085,30 
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Hisse-i zevce-i mezbûre Hatice Hanım 271 

Hisse-i ibn-i kebîr mûmâ-ileyha Tahir Efendi 632,13 

Hisse-i ibn-i kebîr Mustafa Efendi 632,13 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Binnaz 316,07 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zehra 316,07 

Zevce-i mezbûre Hatice Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ve sagîrtan 

mezbûrtan Binnaz ve Zehra’nın hisse-i ırsiyeleri olan bâlâda murakkam cem`an altı yüz 

otuz iki guruş on dört parayı nafakalarına li-eclil sarf vesâyeten ebnan mezbûran Tahir ve 

Mustafa Efendiler dahi bâlâda muharrer hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve  

istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 73 (SAYFA 37) 

Medine-i İzmir’de Abdülfettah Mahallesinde Kapulı Zokağında Fatma Hatun’un 

hanesinde müste`ciren sâkin iken tarihinden dokuz ay mukaddem gıybet-i münkata  ile gaib 

olan Mekke-i Mükerreme mücavirlerinden Hacı Hasan’ın hayat ve mematı malum olmadığı 

Polis Ser komiserliğinin bin üç yüz on bir senesi Eylül’ünün dokuzuncu günü tarihli 

müzekkiresiyle beyân ve ahbâr olunmağla bu makule gaiblerin emvâlini telifden kıbel-i 

saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıp 

Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yetn vekil-i Necmüiddin Efendi 

ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla gaib mezbûrun           

bey` olunan eşyasını mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.                

fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene selase-aşer ve selase-mie ba`de-l elf.          

fi 5 Rebî’ül-Âhır 

pamuk şilte 1 yasdık 2/84         kol seccadesi 1/54       def `a kol seccadesi 1/64 

def `a köhne seccade 1/13             

mangal sepet tabak güveç süpürge çanak bir mikdar bulgur paçavra vesaire hırdavat 33 

ceket 1 uzun entari 9 don 2/85           hasır 1/12       

çorap çift 1 pantolon 2 meşin parçası 1 tahta pabuç çift 1/53 

peşkir 11 gömlek 6 don1 çarşeb 1 bez parçası 2/140          sefer tası 1 tahta sanduk 1/33 
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Yekûn 

    747 
    217        sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
    430 
      90,20  Resm-i Kısmet 10,30  dellâliyye  8,20   Kaydiyye 1  Varaka 21,30 hammaliye 9 
-_______ 
    399,20 
        4,30  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    404,10 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûr dört yüz  dört guruş on para fi 12 Eylül 1311 tarih ve 

üç yüz elli dört numrolu ilm-ü haberle vekil-i mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 74 ( SAYFA 37 ) 

Zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığı halde vefât iden âtî-ül esâmî kesânın 

beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’nin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahriri ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan terekeleriyle zuhur iden nakidleri mübeyyin deftedir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur fi’l-yevmi’l-sâni ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene selase-aşer ve selase-mie 

ba`de-l elf  

İzmir’de Taşcılar içinde Taşcı Sarkiz’in hanında vefât iden Hasan muhallefatı  

  77 
    2,10 dellâliyye ye verilen 
-_____ 
  74,30 
  31,30 sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_____ 
  43,00 
 

Kasaba şimendüferiyle İzmir’e vürud idüb …….. adem-i iktidarından naşi nereli 

olduğu idiği bilinmeyerek Gureba Hastahanesine nakil ile orada vefât eylediği Polis Ser 

komiserliği müzekkiresiyle beyân olunan bir şahsın üzerinde zuhur iden nakdi  

Mecidiye guruş 12 metelik 6 bakır para 12 =13,30 
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Küçük Balcızade Handa vefât idüb Hastahaneye nakil edildiği Polis Ser komiserliği 

tarafından ahbâr olunan Tepedelenli İsmail bin Hasan’ın üzerinde zuhur iden nakdi  

mecidiye 3 …….. 51  yüzlük 1 =59,10 

Tilkilikte Çuka Hanında vefât iden……güruhundan Karlıovalı Mustafa oğlu ibn-i 

Abdullah’ın terekesi  

gömlek vesaire 28           güveç tava su kupası 19    

sanduk derununda gömlek entari vesaire 67 

döşeme ve yapucu takımları 33          bir mikdar hırdavat 103 

  Yekûn 

  250 
    12,20 hammaliyeye verilen  
-______ 
  237,20 
  100,30 mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
  136,30 
      2,30  dellâliyye   
-______ 
  134,00 
 

Balcızade Hanında vefât iden Trablusgarblı Hacı Mehmed bin Abdullah terekesi 

    39       bir mikdar hırdavat 
      3,10  nakdi 
-______ 
    42,10 
      2,10    hammaliyeye verilen  
-______ 
    40,00 
    47         sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
    23 
      1       dellâliyye  
-______ 
    22 
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Cem`an Yekûn 

  272 
      8,30   Resm-i Kısmet 7    Kaydiyye 1   Varaka bahâ 30 para 
-______ 
  263,10 
      2       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
  266 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûr iki yüz altmış altı guruş fi 9 Eylül 311 tarih ve iki 

yüz seksen altı numrolu ilm-ü haberle ve vekil-i mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle 

mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 75 (SAYFA 37) 

Medine-i İzmir’de Yapucuoğlu nam mahalde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Niş muhacirlerinden Fatma Ayşe bint-i Abdullah’ın zâhirde verâseti ma`rûf ve ma`rûfeleri 

olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci’olmağla bu makule bila 

varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i 

saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü Ragıb 

Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le  

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey`  

olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.  

fi’l-yevmi’l-sâni ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene selase-aşer ve selase-mie        

ba`de-l elf fi 22 Rebî’ül-Evvel 312 

entari fanila gömlek ve hırdavat-ı saire 41       

şalvar 1 çarşeb 1 bir mikdar hırdavat 55 

sanduk 1/14,20      kilim 70        yorgan 2 şilte 1 yasdık 1/112       

yasdık 5 şilte 1 minder 1/76 

çul ve hırdavat 34          tebsi 1 kazan 1 değirmen 1 sair evanî-i nuhâsîye parça 25/214 

şalvarlık bez parçası 1/26         hırdavat menzil 67 
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Yekûn 

  719,20 
    66      techîz ve tekfîn  masrafı 
-______ 
  653,20 
      8,10  hammaliyeye verilen  
-______ 
  645,10 
  273,30  mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-______ 
  271,20 
    20,20  Resm-i Kısmet 9,10    dellâliyye  7,20    Kaydiyye 2     Varaka bahâ 30 para 
-______ 
  351 
      5       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
  356,10 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki mezkûr üç yüz elli altı guruş on para fi 9 Eylül 311 tarih ve 

iki yüz seksen beş numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle 

mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 76 (SAYFA 38) 

Hicaz Fırka-i Askeriyesine mensûb nizamiye altmış altıncı alayının üçüncü tabur 

kolağası olub bir ay tebdil-i hava İzmir’de sâkin iken bundan akdem vefât iden Hacı Arif 

Ağa’nın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Habibe bint-i Abdullah ile sulb-i sagîr oğlu 

Kazım’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sagîr mezbûrun vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den 

mensûbe vasîsi validesi zevce-i mezbûre Habibe’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ talep ve 

marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-seb`a ve’l-işrin min 

şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf fi 27 Şevval 313 

çukaya kablı………. kürk 1/200    pantolon 1 setre 1/71     kılınç 1/60    mesh 1/178 

kürklü şayak? setre 1 pantolon /108      setre 1 pantolon 1/96     

beyaz  pantolon ceket vesaire parça 1/86      kaput 1 setre 1 pantolon 75     
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potin çift 1 iskarpin çift nargile 1/36 

   Yekûn 

  910 
    44  Resm-i Kısmet 22,30    dellâliyye  18,10    Kaydiyye 1,30     Varaka bahâ 1,10 
-____ 
  866 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Habibe 108,10 

Hisse-i bint-i sagîr  mezbûr Kazım 

    757,30 
      69,30   tahrir terekede zevce-i mezbûre namına Ahmed Efendi’nin iştira’ edildiği 
-_______   eşya bedelinden zevce-i mezbûre üzerinde olub sagîrin nafakasına havale  
    688,00  olunan 
      22         meblağ-ı mezkûrun Bergama’ya irsal içün posta icaretine verilen  
-_______ 
     666 
 

Zevce-i mezbûre Habibe ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesiyle sagîr mezbûrun 

hissesinde altmış dokuz guruş otuz para cem`an yüz yetmiş sekiz guruş musiki muallimi 

Ahmed Efendi’nin vasıtasıyla ahz ve kabz ve ahbâren Bergama Kazâsına sagîr mezbûreyle 

beraber azimet ederek orada ikamet itmekle vuku` bulan talebi üzerine sagîr mezbûrun 

nafakasına li-eclil sarf meblağ-ı mezkûr altı yüz guruşa muadil üç aded yüzlük Osmanlı 

lirasıyla dört aded yirmilik sîm mecidiye fi 15 Rebî’ül Evvel 1312 tarihine postaya tevdi 

Bergama niyabet-i şer`iyesinden irsal kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 77 (SAYFA 38) 

Tebdili ab ve hava zimmînde idare-i mahsusanın Girit vapuruyla Hicaz’dan gelip 

Medine-i İzmir’de Kışlay-ı Hümayunda sevkiyat dairesinde vefât iden Karesi Livasından 

Veli Yusuflar Karyesinden Osman oğlu Emrullah bin İsmail’in zahirde vasris-i ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmadığından terekesinin tahririyle Osman’ın vesaire mezkûreye teslimi medine-i 

mezbûre mevki` kumandan vekili mir liva saadetlü Hacı Osman Paşa hazretleri tarafından 

bin üç yüz on bir senesi Teşrîn -i Evvelinin yirmi altıncı günü tarihiyle müverrih ve iki bin 

dört yüz iki numro ile murakkam müzekkire ile beyân ve iş`ar olunmakla daire-i mezkûre 

mülazımlarından Mustafa Ağa hazır olduğu halde marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 
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mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâlis aşer min şehr-i 

Cemâzi’yel Âhır li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 13 Cemâzi’yel Âhır 313      

tesbih 17 gömlek 1 don 1 en`am 1 yüzük taşı 2taş 1 fes 2 lif? 4 yağmurluk 1 

kundura çift 1 zemzem tenekesi 7 elbise takım 1 mintan 1/12,20 

nakd-i mevcudu 80 

   Yekûn 

  92,20 
       20 dellâliyye ye verilen  
-_____ 
  92,00 
 

Meblağ-ı mezkûr doksan iki guruş usul dairesinde askeri sanduğuna hıfz idilmek 

üzere daire-i mezkûra teslim olundu iş bu mahale şerh verildi. 

      

HÜKÜM 78 (SAYFA 38) 

Sagîrtan mezbûrtan Huriye ve Sabire’nin iş bu defter-i kassamın metin ve 

zeyllerinde muharrer olduğu üzere Eytâm Sanduğuna vaz` olunan mallarının sanduk-ı 

mezkûrca edilen tenviyeden hâsıl olan meblağ ile sagîrtan mezbûrtanın vasî mensupları ve 

dayıları Şerbetçizade Hüseyin Efendi’nin sagîrtan mezbûrtanın emlak ve akarı varidatından 

bin üç yüz sekiz senesi Ramazan’ı Şerifi’nin onuncu gününden bin üç yüz on üç senesi 

Receb’ül Ferd’i gurresine değin vuku` bulan makbuzatıyla medfuatının Osmanlı lirası yüz 

sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla rü`yet olunan muhasebesidir ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî ve’l-işrin min şehr-i Receb’ül Ferd li-sene selase-aşer ve 

selase-mie ve elf fi 22 Receb 312 

Esbak Eytâm müdürü Salih Efendi’nin devr-i muhasebe defterinde murakkam 

olduğu üzere sagîr  tan mezbûrtan asıl olarak Eytâm Sandığında bulunan malları 61951 

Müdür mûmâ-ileyhin zaman-ı memuriyetinde meblağ-ı mezkûrun istirbahında 

tahakkuk iden yirmi bir bin sekiz yüz altmış beş guruş nemadan vuku` bulan tahsilâtı 79951 

Müdür sabık Bedri Efendi’nin zaman-ı memuriyetinde kezalik meblağ-ı mezkûrun 

istirbahında tahakkuk iden yirmi beş bin beş yüz altmış dokuz guruş nemanın vuku` bulan 

tahsilâtı 21338 
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Müdür-ü lahık Hafız Tevfik Efendi’nin zaman-ı memuriyetinden gurre Zilkade 

1312 tarihine değin tahsil olunmuş olan nema 14894,20 

Vasî mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’nin gurre Receb 1313 tarihine masruf olan ibtidâ’i 

Kanun-u Evvel 1311 tarihine değin sagîrtan mezbûrtanın büyük hemşireleri Nadire 

Hanımla asâleten ve müştereken mutasarrıf oldukları İzmir’de Çakmak Fırınında kâin nısf 

Rumhanenin şehr-i altışar mecidiyeden kırk üç aylık icaresi olan beş bin yüz altmış 

guruşdan sagîr  tan hisselerine âid olub kabz edildiği 4400 

Ve yine sagîrtan mezbûrtanın Mahmudiye Mektebi civarında kâin bir bâb menzilin 

yetmiş iki sehim itibarıyla mutasarrıf oldukları otuz iki sehim hisselerini kezalik ibtidâ’i 

Kanun-u Evvel 311 tarihine değin şehr-i altı mecidiyeden vasî mûmâ-ileyhin kabz etmiş 

olduğu şühurunun icaresi 6480 

Ve yine sagîrtan mezbûrtanın Çakaloğlu Hanında kâin bir bâb mağazanın yüz kırk 

sehim itibarıyla tasarruflarında bulunan selasen beş sehim hisselerinin senevi yirmi lira 

icare üzerinden tevarih-i merkumede eyyam-ı tatiliden ma’ada şühurunun icaresinden vasî 

mûmâ-ileyhin makbuzatı 5666 

Yekûn 122642,20 

Minhâ’ül-ihracat  

Eytâm müdürü âidâtları 1486,20 

Vasî mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi içün vasî hücceti harcına verilen 60 

Mezkûr Rumhanenin tamiratıyla vasî mûmâ-ileyh Hüseyin tarafından vuku`bulan            

masârif 933 

Menzil mezkûr tamiratına 377,10 

Mağaza-ı mezkûrun tamiratına 180,10 

Salif’ül zikr Rumhane ve menzil ve mağazanın üç yüz altı senesinden üç yüz on bir senesi 

nihayetine kadar altı senelik emlak vergüsine vasî mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi tarafından 

verilen 3837 

Sagîrtan mezbûrtanın üç yüz on üç senesi Receb’ül Ferdi’nin beşinci gününe kadar 

şehr-i aylık yirmi mecidiyeden evvel ve aher nafakalarına sarf olunan mebaliğden zirde 

muharrer mikdardan ma’adası 28542 

Yekûn’ül-ihracat 35416 
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Sahh’ül-bâki  

    87227,20 
    18182,10  ber minval muharrer tahakkuk iden nemaların ibrâz -ı tahsilat bakiyesi 
+________   
  105409,30ber minval müdür mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi’nin gurre Zilka’de1312   
                    tarihinde rü`yet olunan muhasebesinde sagîrtan mezbûrtanın hisseleri     
                    tefrik olunduğu esnada tahakkuk iden mallarının yekunu  
 

Sagîre mezbûre Huriye hissesi                             52704,35 
                                                                                2976,10 gurre Receb 1313 tarihine  
                                                                          +________  değin nemadan vuku`bulan  
                                                                              55681,05      tahsilatı  
 
Minhâ’ül-ihracat    

    74,10 nemadan Eytâm müdürü âidâtı 
  907,35 gurre Receb 1313 tarihine değin nafaka-ı  
             mikdariyesi içün vasî mûmâ-ileyhin makbuzu 
    30    zamm-ı nafaka hücceti harcı içün verilen 
+_____                                                                    1012,10                                       
1012,10                                                             -_________ 
                                                                              54668,35 
                                                                                  394,10fazladan harc-ı muhasebe 365 
                                                                          -_________     Kaydiyye 21 Varaka 7,30 
                                                                              54274,25 
 
Sagîre mezbûre Sabire hissesi 52704,35 
                                                   2756,10 kezalik gurre Receb 313 nema tahsilâtından  
                                               +________ 
                                                 55561,05  
Minhâ’ül-ihracat    

    71,15 müdür âidâtı 
  907,35 kezalik nafakasına  
    30      zamm-ı nafaka hücceti  
+_____  harcına                       
1009,10                                       1009,10 
                                               +________ 
                                                  54551,15 
                                                      391,10 harc-ı muhasebe 362 Kaydiyye 21,30 
                                              -_________  Varaka 7,30 
                                                  54160,25 
                                                    

Sagîrtan mezbûrtan Huriye ve Sabire’nin bâlâda muharrer hisseleri olan hesab-ı 

mezkûr üzere cem`an yüz sekiz bin dört yüz oyuz beş guruş on para Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna istirbah olunmakda olduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 79 (SAYFA 39) 

Medine-i İzmir’de Şeyh Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Kömürcü Beyaz Hakkı ibn-i Mehmed Said’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zehra 

bint-i Hasan ile sulb-i sagîr oğlu Said’e münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr Said’in vakt-i rüşd ve sedadlarına değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i mezbûre Zehra’nın     

bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamse ve’l-işrin 

min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene aşerat ve selase-mie  ve elf fi 25 Şaban 1310 

basma mefrûşâtlı kanepe minderi 1 Frenk keçesi 1 pamuk yasdık 4 hassa pencere 

perdesi 2 camlı dolab 1/165        pamuk şilte 1 yün şilte 1 basma yorgan 2/220 

tahta dolab 1/10        çuka şalvar 1/66       bakır kulaklı 1 ufak tebsi 1 büyük sahan 1/100 

çalar saat 1/66        hırdavat menzil 263 

kömür  kıyye 3200 fiat 24/1924,32        def `a kömür kıyye 36 fiat 17/15,30 

Müteveffây-ı  mezbûrun Burhan Aşiretinden Abdullah oğlu Mehmed zimmetinde 

olan alacağından tahsil olunan 891 

Ekmeksizden Karavat Ahmed zimmetinden tahsil olunan 374 

Hacı İsmail oğlu Ali zimmetinden sagîr mezbûrun ümm-i Emin Efendi’nin tahsil ve 

kabz etmiş olduğu 1458 

                               1380 def `a tahsil ve teslim  
                           +_____ 
                               2838,10  
 

Abdullah’ın oğlu Mustafa’dan tahsil edilen 330 

                                                                      379,20 def `a 
                                                                  +______ 
                                                                      709,20 
 

Manıoğlu Osman Zimmetinden tahsil olunan 527 

Yiğitoğlu Yusuf zimmetinden tahsil olunan 330 

Kömürcü Mehmed oğlu Musa zimmetinden tahsil olunan 356 

Abdülgani biraderi Süleyman zimmetinden tahsil olunan 660 
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Boduroğlu Halil zimmetinden tahsil 178 

Kömürcü enişte Halil zimmetinden tahsil olunan 1424 

Halaoğlu Mehmed zimmetinden tahsil olunan 429 

Narlıdere’den Cenkli zimmetinden tahsil olunan 3560 

Müteveffây-ı mezbûrun Nif Nahiyesiyle tevabi`den sâkin Kömürcü Aşireti ahali-i 

saire zimmetlerinde bâsene alacağı olan mebaliğden asil ve vasî  mezbûre Zehra tarafından 

vekaletine binaen müteveffây-ı mezbûrun biraderi Emin Efendi’nin li-eclil tahsil yedinde 

i`tâ olunan senetlerden iade itdiği senetlerin zuhurunda hatt-ı ve destiyle muharrer olduğu 

vasî  ….. ile bedelen kabz eylediği cem`an yirmi dört bin beş yüz on üç guruş mahsuben 

bâlâda muharrer olduğu üzere Hacı İsmail oğlu Ali hesabında görülen bin üç yüz seksen 

guruş on paradan ma’ada i`tâ 5340 

Ve yine müteveffây-ı mezbûrun zimmetinden Nif Naibi Hafız Ali Efendi vasıtasıyla 

tahsil ve kabz olunan 2606 

Yekûn 23163,12 

Minhâ’ül-ihracat 

hamaliyeye verilen 56,20 

Müteveffây-ı mezbûrun deyni içün kahveciye ve Kavas Mehmed’e verilen 116,20 

techîz ve tekfîn  masârifi 468 

kabir taşına verilen 99 

dükkan kirasına verilen 116,20 

Cenkli Halil zimmetinde olan mebaliğin tahsil içün ilam harcına verilen 224 

Resm-i Kısmet 557,10     dellâliyye  33    Varaka bahâ 22,20 

Yekûn’ül-ihracat 1683,10 

Sahh’ül-bâki 21480 

Hisse-i zevce-i mezbûre Zehra    2685 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Said 18795     

                                                                                   66 nakit hücceti harcına verilen  
                                                                                 325 hanenin tamiratı içün verilen 
                                                                                 165 ibadethane? tamiratı içün verilen 
                                                                                 385 nafakası içün verilen  
                                                                              +____ 
                                                       995                    995 
                                                +_______ 
                                                   17800 
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Zevce-i mezbûre Zehra ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsıyesine ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk edildiği ba`de-l ikrar sagîr mezbûr Said’in bâlâda murakkam hisse-i ırsıyesine 

bakiyesine muadil yüz aded yüzlük Osmanlı lirası vasisi validesi mezbûre Zehra marifetiyle 

Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

       

HÜKÜM 80 (SAYFA 40) 

Medine-i İzmir haricinde Göztepe nam mahalde Mamüratül Hamid Mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefât iden Medine-i mezbûre Liman Reisi Hafız Bilal Efendi  

ibn-i İsmail’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Seher Hanım ibniyye’tül-hac Ali ile  

li-ebeveyn-i er karındaşları Said Efendi ve diyar-ı aherde bulunan Mehmed Ağa’ya 

münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu 

makule verâseti gaibi olduğu halde vefât edenlerin terekelerinden hisse-i gaibi ahz ve hıfz 

kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü 

Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i 

şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale zevce-i mezbûre Seher        

Hanım ile ah li hüma mezbûre Said Efendi’den her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahriri ve bi’l müzayede semen misülleri Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve 

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mûmâ-ileyhin 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamse aşer min şehr-i 

Safer’ül-Hayr li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 15 Safer 313 

sarı poluman? kumaşından kanepe 1 koltuk 1/1345     

şamkari pencere perdesi 3 köşe sigarı 2 korniziyle beraber beyaz perde 3/300 

yarım konsol 1 ayine 1 lamba 2 beşli beyaz şamdan 610 

pamuk minder 2 yasdık 8 saman minder 4 basma ma`kad 2 perde 2/231 

beşli beyaz şamdan 1 kanepe 1 masa 1/660           masa 1 adi yazı takımı 1/33 

köhne seccade 1/34         kaydaruba 1 ayine 1 çiçeklik 2 saat 1/792 

beyaz ma`kad örtüleri 132           Frenk kilimi parça 4/310 

damasko yasdık 5 ma`kad 1 hümayun örtü 1 pamuk minder 2 tül perde 2 saman            

minder 2 kornize 3/260              fanila battaniye 2 ufak kilim 1/289  

yorgan 2 yüz yasdığı 7/202           dolab derununda bir mikdar hırdavat 100 

erkan minderi 6/40          kanepe 1 yasdık 2 minder 1/66      fanila gömlek 12 eldiven 3/83 
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köhne melbûsât takım 2/75        ufak piron 6 kaşık 6/66        terabize 1/253     

maun ……1/350         tavuk 20/140          kaz 37/485          eski sandalye 2/33   

hırdavat menzil 100         levha 2/8           karyola 1/150          küb 1/33         def `a küb 4/90 

sepet 1 erzan pulad kupa 2/231         pamuk şilte 5/615         kilim 1/605   

maa takım karyola 1 ot minder 1/751       yerli kilim 4/1023 

kanepe 1 saman minder 1 pamuk minder 1 yasdık 5 ma `kad 1 hümayun perde 2 sigara 

iskemlesi 1/285          halı 2/1419      cedid ceket 1 yelek 1 pantolon 1/560 

şemsiye 1/40   kanepe 3 perde 2 asma saat 1 sarı şamdan 1 kanepe minder ve yasdık 635 

ceket 2 yelek 2 pantolon 1 gömlek 480        beyaz elbise parça 10/270 

köhne melbûsât takım 2/75        resmi setre 1 pantolon 2 apolet çift 1/505 

terlik çift 1/37       beyaz pantolon 1 sadakur ceket 1 yelek 1/100      küb 1/33 

zeytün yağı kilo 60 fiat 5/300       kaydaruba 1 ayine lamba 1/385 

dolab derununda hırdavat 78 

kırmızı renkli kanepe 1 koltuk 7 sigara iskemlesi 2 lamba 2 tunç şamdan 1 tahta ayine 1 

maa korniz perde 2 terabize 1/1224          mendil 4 makdas /10       

sabun çuvalı 2 kilo 177 fiat 6/822        sandalye 1 asma lamba 1/120      

Frenk gömleği 8/110        tabak 1/10       kılınç kayışı 1/115      

pardesü1 yelek 1 pantolon 1/165 

bir mikdar boya 80        kaşık 12 piron 12 bıçak 12/181         kılınç 1/239 

cedid gömlek 2/33       tabak 1 dökme 1/148          saat 1150        dürbin 1/125       

def `a dürbin 1/66       bir varil ve birkaç aded sirke şişesi 66       bir mikdar hırdavat 115 

baston 2/99           kazan tavşan kürkü tulum 66         kitaplık 1 kavanoz 1/182    

çinko sefer tası ve yumurta tavası 42        kebîr kayık tabak 6 ufak tabak 7 adi tabak 15/11 

sarı göbekli tahta mangal 1/200          bir dolab derununda büyük ve küçük tabak 221 

maden dolab 1/356        sandalye 6 peşkirlik 1/126        bir küfe derununda hırdavat 132 

sarı boyalı dolab 105          bakır parça 1/331       halı 326        Frenk gömleği 4/152   

siyah sandalye 6 maa kornize beyaz perde 2 hasırlı koltuk 2 asma lamba 1/250          

kahve değirmeni 1/70        temür karyola 1 ot minder 1/251          halı seccade 2/1070 

perde 2 nerubanlık 2 çamurluk 10/210          maa takım karyola 1/153     

pantolon 1 ceket 1 sako 1 kuşak 1/363           müdevver masa maa örtü 130 

fehim ve nafe kürk 2/752          kurşun ve temür boru 120    
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tencere 2 tava 1 sahan 1/78          pamuk şilte 2 yüz yasdığı 4/250          kuzu tenceresi 1/66 

sandalye 2 terabize 1 fenar 2 /20       tebsi 1/75         mangal 1/42          sarı seccade 1/122 

nargile 2 terabize 1/69          köhne nuhas hamam kazanı 1/532          döşek 1/56 

bıçak 12 kaşık 12 piron 12 vesair yemek takımı 6/180 

Nakd-i mevcudu Osmanlı lirası 240/42720 

    Yekûn 

   70954,20 
   31092,20  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-________ 
   39862,00 
     1397      Resm-i Kısmet 1000 dellâliyye  316,20   Kaydiyye 60    Varaka bahâ 20 
-________ 
   38465 
       211    müteveffây-ı mûmâ-ileyhin borcu içün eczahane ve hademeden Süleyman’a 
-________  verilen  
   38254,00 
 
Hisse-i zevce-i mûmâ-ileyh Seher Hanım       9563,20 

Hisse-i ah li hüma mûmâ-ileyh Said Efendi  14345,10 

                                                                          717,10 tahrir terekede hazır bulunan  
                                                                      -_______ mülazım naşi hazineye âid resm-i 
                                                                      13628,00                                       eminiyye    
 
Hisse-i ah li hüma mezbûr Mehmed Ağa 14345,10 

Gaib mezbûr Mehmed Ağa ahbâr ve vürud ederek ber-vech-i bâlâ hisse-i 

ırsiyesinden beş bin üç yüz guruş zevce-i mûmâ-ileyh Seher Hanım’a tereke teberru` idüb 

bakiyesi ahz ve kabz edildiği gibi zevce-i mezbûre Seher Hanım dahi ber minval muharrer 

hisse-i ırsıyesiyle teberru` olunan beş bin üç yüz guruş ve ah li hüma mûmâ-ileyh Said 

Efendi bâlâda murakkam hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediklerini ba`de-l ikrar hazine-i celileye sair olan bâlâda murakkam yedi yüz on yedi 

guruş on para fi Teşrîn -i Sani1311 tarih ve iki yüz kırk dört numrolu ilm-ü haberle ve vekil 

mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh 

verildi. 
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HÜKÜM 81 (SAYFA 41) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Buldanlı Fesçi Osman Efendi ibn-i İbrahim’in verâsetini zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Hasena İhsan Hanım ibniyyet-i İplikçi Hacı Mehmed Efendi ile sulbiye-i sagîre kızı Hatice 

Mevhibe validesi ümm-i Gülsüm bint-i Ahmed ile li-ebeveyn-i er karındaşı               

Süleyman Efendi ve li-ebeveyn-i kız karındaşı Fatma’ya münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra mezbûre Hatice’nin vakt-i rüşd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i 

mezbûre İhsan Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve nefsinden asıl ve ümm mezbûre 

Gülsüm ile uht-i mezbûre Fatma’nın ahz ve kabz ve bey` ve ferağ bâ hüccet-i şer`iyye 

vekilleri ah li hüma mezbûr Süleyman Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-vekale taleb ve 

marifetleri ve marifet-i şer`le tahriri ve bi’l müzayede semen misülleri Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-samin aşer min 

şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 18 Rebî’ül-Evvel 313 

Yazma kelâm-ı Kadîm  1/66 

ot yasdık 10 üzeri pamuklu kanepe minderi 2 üzerinin beyaz örtüleri avize lamba 1 erkan 

şiltesi 2 hasırlı sandalye 6 hassa pencere perdesi 5/495 

ot kanepe minderi 2 saman yasdık 10 üzerinin beyaz örtüleri maa kornize hassa              

perde 5/330           bakır sini 1/28          büyük ihram 115,20         küçük ihram 21    

bakır mangal 1/94          maa köstek altun saat 327         elbise takım 1/174 

def `a elbise takım 1/90        şalvar 1 yelek 1/57        Şam hırkası 1/66  

fes numro üç deste 1 fiat 81/81           def `a üç numro fes deste 1 fiat 79/79 

def `a üç numro fes deste 2 fiat 72/166            def `a üç numro deste 3 fiat 73/246 

def `a üç numro fes deste 4 fiat 73/273          def `a üç numro deste 1 fiat 61/91,20 

def `a üç numro  fes deste 4 fiat 72/324          dört numrolu fes deste 1 fiat 71/106,20 

def `a dört fes deste 1 fiat 56/74             def `a dört numro fes deste fiat 85/170 

def `a dört numro fes deste 4 fiat 54/351            beş numrolu fes deste 2 fiat 50/100 

iki numrolu fes deste 2 fiat 96/192            def `a iki numrolu fes deste 2 fiat 77/154 

bir numrolu fes deste 2 fiat 110/220              ……….. fes deste 2 fiat 120/200 

def `a ……….. fes aded 4 deste 4 fiat 73/359,27 
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………. fes deste 2   fiat 112/224      muhtelit numrolu fes kağıdı deste 4 fiat 125/683,13 

def `a muhtelit fes deste 4 fiat 76/304           fes deste 3 fiat 43/143 

fes deste 3 fiat 43/129           fes deste 4 fiat 84/112         fes deste 1 fiat 108/162 

fes deste 2 fiat 88/176           fes deste 2 fiat 112/224       def `a fes deste 5 fiat 37/588 

fes deste 7 fiat 121/747         fes deste 6 fiat 115/690         fes deste 4 fiat 41/164 

fes deste 1 fiat 55/82,20        fes deste 2 fiat 86/215          fes aded 23/125 

…… fes deste 12 fiat 42/567          aşalık fes deste 7 fiat 60/420 

def `a aşalık fes deste 7 fiat 81/567          orta fes deste 5 fiat 73/401  

muhtelit fes deste 6 fiat 57/370      fes 18/116       dublin püskül dirhem 82/82  

yerli püskül dirhem 300 kıyyesi 99/74,20       fantezi püskül aded 5 fiat 92/460 

diğer püskül aded 4 fiat 111/444           derkan? hırdavat 125,17 

nakd-i mevcudu 6418        def `a üç numro fes deste 9 fiat 104/988 

    Yekûn 

  21521,27 
        23,07  hamaliyeye verilen 
-________ 
  21497,20 
      894,20  Resm-i Kısmet 537,20     dellâliyye  302   Kaydiyye 33    Varaka bahâ 22 
-________ 
  20603,00 
 

Hisse-i zevce-i mezbûre İhsan Hanım 2575,15 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Hatice  

   10301 
     6230,20   yemiş çarşusında mutasarrıf olduğu mağaza icaresinden olarak müste`ciri  
 +________   hammalbaşı Ali Ağa’dan alınan 
   16531,20                                        
     6501,20 Osmanlı lirası yüz sekiz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_________ 
   10030,00 
 
Hisse-i ümm mezbûre Gülsüm 3433,30 

Hisse-i ah li hüma mezbûr Süleyman Efendi 2861,31 

Hisse-i uht li hüma mezbûr Fatma 1430,31 

Zevce-i mezbûre İhsan Hanım ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve ah li hüma 

mezbûr Süleyman Efendi ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve ümm mezbûre Gülsüm ile 
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uht-i mezbûre Fatma’dan her birinin bâlâda murakkam hisselerini kendilerine li-eclil’el 

irsal vekaleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar bint-i sagîre mezbûre 

Hatice’nin  bâlâda muharrer hissesi olan Osmanlı lirası yüz sekiz guruş hesabıyla on bin 

otuz guruş li-eclil istirbah vasî  mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` 

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

   

HÜKÜM 82 (SAYFA 42) 

Medine-i İzmir’de Karataş nam mahalde Hamidiye Mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Yenişehir muhacirlerinden Yoğurtçu Zenci Cemal bin Hasan’ın verâseti 

sulbiye-i sagîre kızı Saliha ile li-amm Halil İbrahim bin Ali’ye münhasıra olduğu                

bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre 

Saliha’nın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe 

vasîsi min kıbel’el ümm ceddesi Fatma bint-i Ahmed’in bi’l-vesâyâ ve ümm mezbûr Halil 

İbrahim bâ hüccet-i şer`iyye vekil-i dava vekillerinden Ali Haydar Efendi’nin bi’l-vekale 

taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla sekiz bin iki 

yüz elli guruş mukabilinde Sıhhıye Müfettişi Ali Rıza Efendi’ye bey` olunan tereke-i 

müteveffây-ı mezbûrdan mahal-i mezkûrda kâin tahtında bir bâb dükkan ve bir bâb fırınına 

sehim müsta`mel bir bâb menzilin semeni verase-i mezbûre beyninde tevzi ve taksim 

olunan mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi`-aşer 

min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 14 Şaban 313 

  8250 
      51,20  emlak vergüsine ve intikaliyeye verilen 
-_______ 
  8198,20 
    388       Resm-i Kısmet 205    dellâliyye  165     Kaydiyye 12     Varaka bahâ 5,20 
-_______ 
  7810 
 
Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Saliha 3905 
                                                              51  izin hücceti harcına verilen 
                                                        -_____    
                                                          3854  
 
Hisse-i amm mezbûr Halil İbrahim 3905 
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Ümm mezbûr Halil İbrahim’in ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini kabz vekili mûmâ-

ileyh Ali Said Efendi vekaleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediği ba`de-l ikrar bint-i 

sagîre mezbûre Saliha’nın ber-vech-i bâlâ hissesine oyuz sekiz aded elli dört santim yüzlük 

Osmanlı lirası li-eclil istirbah vasi mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` 

olunduğu ve ahiren müteveffây-ı mezbûrun ilam-ı şer`iyye mahkum bir deynden bint-i 

sagîre mezbûre Saliha’ya isabet iden yirmi mecidiye te`diye idilmek ve bakiyesi vasî sagîre 

mezbûrenin nafakasına sarf olunmak üzere beş aded elli dört santim yüzlük Osmanlı lirası 

vasî mezbûreye bâ senet sanduk-ı mezkûrdan vâki` ve teslim edildiği iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 83 (SAYFA 42) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Hatice Hanım ibniyyet-i Hacı Osman Efendi’nin verâseti zevc-i metrûki Fesçi Emin Efendi 

ibn’il-Hac Seyid Mehmed ile sadri sagîr oğlu Mustafa Hilmi ve sadriye sagîre kızları Fatma 

ve Hatice ve Fahriye’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin babaları ve velileri zevc-i mûmâ-ileyh Emin 

Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası 

yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât 

mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-samin-aşer min 

şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene ihdi-aşer ve selase-mie ve elf fi 18 Receb 311 

sîm macun tabağı 2 kaşık 12 dirhem 225 fiat 3,30/843,30 

sîm kaşık makası 1 dirhem 155 fiat 3,30/581,10 

sîm buhurdan 1 dirhem 127 fiat 3,30/444,20 

sîm gülabdan 1 dirhem 92 fiat 3,30 /322          zarf 12 dirhem 205 fiat 3,20/717,20 

sîm ufak tel ayine 1 dirhem 96 fiat 2,30/264          sakız kutusu 2 sürmedan 2/33 

erzan-ı pulat tebsi 264         ufak elmas buroş 1/1246          elmas dal 1/594  

elmas yıldız çift 1/495         elmas menekşe 1/712        aşalık elmas gül yüzük 1/356 

ufak elmas küpe çift 1/1068            tek taşlı elmas yüzük 1/1246 

firuze yüzük 99          etrafı kafesli Mısır altunu 1/115,20            heybe 1/99 

Frenkkari altun taklidi küpe çift 1/33          maa kordon altun saat 1/660 

……..  göğüs iğnesi 99          halı seccade 264          Bursakari keçe seccade 1/66 
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köhne artun kilimi 1/220         sarı mangal 1/231          kaydaruba 1/220        ayine 1/66 

beyaz ipekli entari ceket takım 1/33         sadakur entari ceket takım 1/66  

müsta`mel mai yünlü entari ceket 1/33         kermesud entari ceket takım 1/66 

Şam atlastan beyaz entari ceket 1/66              sarı kermesud entari 1/33  

çetari entari 1/25          al mantin entari ceket 1/165         mai mantin entari ceket 1/66  

mor mantin entari ceket 1/49,20            çiçekli ipekli entari ceket takım 1/33    

ipekli mavi entari 33           yünlü entari ceket takım 1/66          penbe entari 1/33 

çiçekli niyarsuz? zar 1/99            Trablus zarı 1/165           mermerli Trablus zarı 1/330 

pullu mavi zar 1/33          siyah cebe? 1 örtü ve boğça parça 10/33 

ipekli şemsiye 2/99         lahur kuşak 1/132          

çetari ve basma vesaireden entari ve hırka parça 8/165 

Şamkari döşek yüzü 1/66           fanila ve yünlü entari ceket parça 6/132 

…….. entari ceket parça 1/165            basma ve yünlü entari ceket takım 6/66 

müsta`mel basma entari ceket parça 10/66 

müsta`mel basma ve hassa entari ceket parça 12/132          

def `a müsta`mel entari ceket parça 11/66  

müsta`mel beyaz entari ceket don parça 14/66 

ceviz nalin çift 1/8,10          müsta`mel bez gömlek 6 cedid gömlek 1/66 

örme terabize örtüleri parça 4/33             hamam havluları parça 5 boğça 1/66      

köhne fehim kürk 1/33        Rumeli nafesi kürk 1/66           alma kürk 1/534          örtü 8/66 

işlemeli örtü 1 yasdık yüzü 2/132            işlemeli yasdık yüzü 2/33      

işlemeli havlu parça 4 örtü 1/49,20        işlemeli atlas boğça 1/99   

atlas boğça 2 kasnak boğça 1/198        sırmalı havlu 1 sade havlu 1/66     

işlemeli tutacak vesaire parça 4/66         işlemeli kadife boğça 1/165      

sırmalı mai boğça 1/66             işlemeli atlas yorgan  1/99         yatak yorgan takım 1/890 

ot yasdık 10 minder 2 işlemeli ma`kad 1 üzeri pençbiyeli örtü 1/396 

sarı leğen ibrik 1/132         müsta`mel kapaklı bakır sahan 1 çorba tası 1 pilav lengeri 1/165 

sarı sini 1/165         ceviz sanduk 2/198          masa 1/16,20           sepet sanduk 2/132 

tabak vesaire hırdavat 150,10           mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 1780 

def `a sîm saat 1 dirhem 125 fiat 3,20/437 

     



159 

Yekûn 

   20070 
     8970  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   11500 
       516  Resm-i Kısmet 287,20    dellâliyye  200   Kaydiyye 18    Varaka bahâ 10 
-______ 
   10984 
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Emin Efendi 2746 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mustafa Hilmi       4119 

Hisse-i ibn-i sagîre mezbûre Fatma                 2059,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Hatice Hanım    2059,20 
                                                                    +________ 
                                                                         8238,00 
 

Zevc-i mûmâ-ileyh Emin Efendi ber-vech-i bâlâ mecmû terekeyi kabz itmekle sigar 

mezbûrenin bâlâda murakkam hisseleri olan cem`an sekiz bin iki yüz otuz sekiz guruş 

babaları mûmâ-ileyh Emin Efendi zimmetinde olduğu ve müteveffât mezbûre hayatında 

kerimesi sagîre mezbûre Fatma’ya cehaz namıyla ayırmış olduğu otuz aded sîm mecidiye 

kıymetli on sekiz miskal bir çift altun bilezik ve dört mecidiye kıymetli dört aded sîm 

halhal ve kırk mecidiye kıymetli on üç aded ipekli yorgan ve döşek çarşebi ve on mecidiye 

kıymetli on aded bez yorgan ve döşek çarşebi zevc-i mûmâ-ileyh Emin Efendi yedinde 

olduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 84 (SAYFA 43) 

Medine-i İzmir’de Mir Ali Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Zenciye Ayşe bint-i Abdullah’ın verâseti kendisinden mukaddem vefât iden Mollası 

Debbağ esnafından Çalık Ahmed Efendi’nin sulb-i kebîr oğulları Süleyman ve Mehmed  

Ali ve Rıza Efendilere münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra verase-i mezbûrenin taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le 

tahriri ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan  tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. 

fi’l-yevmi’l-samin-aşer min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf  
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fi 12 Rebî’ül-Evvel 1312 

bir mikdar çanak çömlek ve hırdavat-ı saire 35 

bir mikdar paçavra ve köhne melbûsât ve mefrûşât 1/55          eski ot yasdık 9/4,15 

yün yatak 1 yorgan 1 yasdık 1/133          entari 3/78          bir mikdar paçavra 19 

post 1 pamuk yasdık 4 yorgan 1 yün yatak 1/195   

bir mikdar paçavra ve melbûsât 66          kırık sanduk 1 çekmece 1 fincan takım/15 

evanî-i nuhâsîye parça 10/61          bez çarşeb vesaire 21         köhne melbûsât vesaire 19 

çarşeb vesaire 8/65         mendil ve çevre parça 25/11         boğça vesaire 18        hırka 2/51 

don 6/46       boğça vesaire 26        peşkir vesaire 43       terlik çift 2 yemeni vesaire 11,20 

sandalye iskemlesi ve hırdavat-ı saire 13,20        sanduk 24,30       anbar varil 1/7,10 

çakı 1 şişe 1/3,20 

    Yekûn 

   1012,35 
       24,15  eşyanın nakli içün araba icaretine verilen 
-_______ 
     988,20 
       48,20  Resm-i Kısmet 24    dellâliyye  21   Kaydiyye 1,30   Varaka 1,10 
-_______ 
     940,00 
 
Süleyman Efendi hissesi 313,13 

Mehmed Ali Efendi hissesi 313,13 

Rıza Efendi hissesi 313,14 

Dört mezbûrdan her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 85 (SAYFA 43) 

Medine-i İzmir’de muzaf Bornova Nahiyesine merbût Pınarbaşı Karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât iden medine-i mezbûrede Hasan Hoca Mahallesi ahalisinden ve 

tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Yahudi Milletinden Vasil bint-i Musa ile ……. vefât iden 

zevcesi Fasule İsak veledi Salamon’un verâsetleri her biri tebaay-ı millet-i merkumeden 

sulb-i sagîr oğulları Salamon ile sulbiye kebîre kızları Dudu Maryem ve Buhora ve 

Ranya’ya münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 
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sonra ibn-i sagîr mezbûr Salamon’un vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına 

bâ hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi bint-i kebîre merkume Dudu Maryem’in 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve mezbûrtan Buhora ve Ranya’dan her birinin taleb ve marifetleri 

ve marifet-i şer`le tahriri ve semen misülleri ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla bey` 

olunan müteveffây-ı merkumun terekelerini mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sadis-aşer min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene isna-aşer ve selase-

mie ve elf fi 16 Receb 1312 

kütüb-ü mütenevviye cild 46/250        yatak yüzü ve yasdık kılıfları parça 11/50 

camlı dolab 1 fanus 1/60        masa örtüsü vesaire 20         ferace 1/100 

keten sofra takımı 50           beyaz sofa örtüleri vesaire parça 8/40      

ma`kad ve perde ve yasdık takım 100         

lamba 2 küçük ve büyük tabak 18 billur yemek tabağı 1/40         yeşil sanduk 1/20 

lamba 1 fanus 1 mermer yemiş tabağı 1 çiçeklik 1 sürmeli dolab 1/40      

tahta ve teneke dolab 3/25          temür karyola 1/80        billur kamış vesaire şişe takım 100   

karpuzlu lamba 2 ……… 1 çukur tabak 5 sahan takım 1 macun şişesi 4 tel dolab 1/150 

ayine 1/25           ceviz terabize 1/80           Yörük kilimi 1/200     

eski Frenk çul parça 2/20           yün döşek 1 pamuk şilte 2 yasdık 6 /300    

toprak güveç vesaire 20          …………… 1/20             hasırlı iskemle 6/20 

tahta kanepe 2 ot minder ve yasdık 150             tenekeli yemek dolabı 1/20 

hırdavat menzil 260 

    Yekûn 

   2250 
       95,20  Resm-i Kısmet 56,10    Kaydiyye 3,10    Varaka bahâ 2,10    dellâliyye  33,30 
-_______ 
   2154,20 
 
Hisse-i ibn-i sagîr  merkum Salamon 861,30 

Hisse-i bint-i kebîre merkume Dudu Maryem 430,36 

Hisse-i bint-i merkume Buhora 430,30 

Hisse-i bint-i merkume Ranya 430,36 

Asil ve vasî merkume Dudu Maryem ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve sagîr   

merkum Salamon bâlâda murakkam hissesini vesâyâten ve mezbûrtan Buhora ve 
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Ranya’dan her biri bâlâda muharrer hisselerini asâleten ahz ve kabz eyledikleri iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 86 (SAYFA 43) 

Medine-i İzmir’de Kefeli mahallesinde Hasena Zokağında sâkine iken bundan 

akdem vefât iden Fatma bint-i Ahmed’in verâseti validesi Güllü dimekle meşhur ümm-i 

Gülsüm bint-i Hasan ile sadri sagîr oğlu Osman Fehmi ibn-i Mülazım Ali Efendi’ye 

münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr 

mezbûr Osman Fehmi’nin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den 

mensûbe vasî si min kıbel’el-ümm li-eb ceddesi Emine bint-i Abdullah’ın bi’l-vesâyâ ve 

ümm mezbûre Gülsüm’ün bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifete-i şer`le tahriri ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamse 

min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 5 Şaban 313 

Basma Kelâm-ı Kadîm  8,30          Ahmediye Kitabı 1/10 

bir takım resail parça 10 ufak çanta /20          ufak bakır mangal 1/76 

bakır tebsi 1 sini 1 sahan 1kapak 4 maa kapak tencere 1/74 

çekmece 1 yazı takımı 1/38          namusiye 1/23         çinko sefer tası 1 tava 1/17 

fanila ve basma entari 1 ceket parça 4/20        boğça 1 hamam takımı parça 2/31 

entari ceket parça 6/38         basma entari 1 çorap 1 basma parça vesaire 28 

sanduk 1/40         kadifeli entari ceket takım 1 basma beyaz entari ceket ve don parça 8/51 

niyarsuz zar 1 şemsiye 1/116         beyaz çarşeb 1 üslük örtü 1 bez çarşeb 2 boğça 2/72 

boğça 1 ipekli parça 2/59         iskarpin çift 1 çorap yemeni örtü kuşak mendil parça 25/54 

siyah köhne zar 1/20           entari 5 basma yasdık yüzü ve boğça 2/67 

ipekli mai entari ceket ve beyaz ….. parça 5/90      

pazen ceket entari vesaire parça 5/36         pazen entari ceket takım 1/55 

yemeni ve krep parça 12 yelpaze 1/60 

bez gömlek 6 terabize örtüsü 1 beyaz entari 2 boğça 1/72  

entari fanila boğça vesaire parça 19/31           sedefli nalin çift 2/18 

basma ma`kad 1 bez çarşeb 1 beyaz ma`kad örtüsü 1 perde bağları havlu /51 

basma ve beyaz entari ceket don hırka çarşeb vesaire parça 7/26          yüzlü sanduk 1/31     
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beyaz entari pençbiyeli fes ve masa örtüleri peştemal vesaire parça 15/52 

namusiye boğça ve bez parçaları 15/23            ufak sanduk 1/15,20           tarak 2/15 

sîm halhal 4/42          ufak elmas yüzük 1/149         aşalık yıldız 1 yüzük/48 

kılabdan mamul madalyon küpe kuş ve ince taklidi boncuk 46 

    Yekûn 

   1733,10 
       99,10  Resm-i Kısmet 43  dellâliyye35   Kaydiyye 3,10  Varaka 2,10 hamaliye 15,30 
-_______ 
   1634,00 
 
Hisse-i ümm mezbûre Gülsüm 272,13 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Osman Fehmi 1361,27 

Ümm mezbûre Gülsüm ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sagîr   mezbûr 

Osman Fehmi’nin hisse-i ırsiyesi olan bâlâda murakkam bin üç yüz altmış bir guruş yirmi 

yedi parayı nafakasına li-eclil sarf vasî si ceddesi mezbûre Emine ve Saniye ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediklerini iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 87 (SAYFA 44) 

Medine-i İzmir’de Teşvikiye Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Ünyeli Kalkancı Mustafa ibn-i Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma 

bint-i Ahmed ile zevce-i mutallakası Sabire bint-i İsmail’den mütevellid sulb-i sagîr oğlu 

Hasan’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sagîr mezbûr Hasan’ın vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i 

şer`den mensûbe vasî si validesi mezbûre Sabire’nin bi’l-vesâyâ ve zevce-i mezbûre 

Fatma’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahriri ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.  fi’l-yevmi’l-sâlis min şehr-i 

Cemâzi’yel-Evvel li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf. fi 3 Cemâzi’yel-Evvel  1313 

mangal 1 minderlik 1/10           pamuk şilte 1yorgan 1 yasdık 1/66    

ot yasdık 8 minder1/33         paçavra mahlü yasdık 2/8,10          siyah gaba yağmurluk 1/33 

siyah kaput 1/33        mai çuka şalvar 1 palto 2/100          tahta sanduk 1/33 

Trablus kuşağı 1 fes 1/45          maa kapak nuhas sahan 2 kulaklı 1 tencere 1/45 
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tava 1 nuhas kazan 1/66        hırdavat menzil 10       kahve değirmeni 10      tunç havan 1/10 

çalar  ….. saat 2/80          masa 2/10          çinko güğüm 2 küb 2/5      

destere 1 rende 1 vesaire pabuç edevatı 15          teneke 1 hamur tahtası 1/15    

et tahtası 1 satır 1/10 

Liman Reisi marifetiyle bey` olunan bir kıt`a kayık ve üç aded muşamba            

esmanı 2260,20 

İbn-i sagîr   mezbûr Hasan’a bey` olunan mahal-i mezbûrede kâin bir bâb             

menzil 2640 

Yekûn  5537,30 

Minhâ’ül-ihracat 

Mezkûr kayık ve müsta`meller içün liman idaresinden tevkif olunan masârif ı 83,30 

Zevce-i mezbûre Fatma’nın usul’en sabit olan mihr-i muacili 666 

Resm-i Kısmet 119,20    dellâliyye  11    Kaydiyye 7     Varaka bahâ 5,20 

Yekûn’ül-ihracat 892,30 

Sahh’ül-bâki 4645 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 58,25 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Hasan   4064,15 
                                                            49,15  vasî  hücceti harcına verilen 
                                                     -_______ 
                                                        4015     
                                                        2640       kendisi içün terekeden iştira’ olunan menzil  
                                                     -_______  semeni minhâ     
                                                        1375                                        
 

Zevce-i mezbûre Fatma ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sagîr  mezbûr 

Hasan’ın bâlâda muharrer olduğu üzere hisse-i ırsiye-i bakiyesi olan bin üç yüz yetmiş beş 

guruş kalıtına binen nafakasına li-eclil sarf vasîsi validesi mezbûre Sabire vesayeten ahz  ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 88 (SAYFA 44) 

Medine-i İzmir’de Kadife Kalesi civarında İmariye Mahallesi İmamı iken bundan 

akdem vefât iden Ahmed Efendi ibn-i Hasan’a verâseti zevce-i menkuhe-i metrûkesi Şerife 

bint-i Abdullah ile sulbiye kızları Rukiye ve Hayriye’ye münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı 
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indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîrtan mezbûrtan vakt-i rüşd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi oldukları zevce-i 

mezbûre Şerife’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahriri           

ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffây-ı mûmâ-ileyhin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.           

fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf 

fi 21 Rebî’ül-Âhır 313 

Dua Risalesi 1 Muhammediye /29           kitap cild 13/11 

tabanca 1 bir mikdar fişenk 132          çalar saat 1/29         kırmızı kilim1/47   

kırmızı hırka 1/27         köhne kilim seccade 1/8,10        saman yasdık 7 ufak minder 2/25 

mai kaşmir cebe? 1/54        köhne yorgan 1/10,20     siyah cebe? 1/21     yün döşek 1/18 

su varili 2/28         kutu derununda atariye hırdavatı 30         bir mikdar sabun 12 

bir mikdar buhur ve gaz sanduka 14,20         sah terazü 2/16       bir mikdar mum 17 

ufak terazü 1/6       nargile 1/8,10        çömlek 4/16,20     kantar 1/123,30      gaz sandığı 2/9 

tahta çekmece 1/16,20        tahta sanduk 2 bir mikdar hırdavat 17    

camlı mostra dolab 1/8,10       kaba hasır 1/4,20      tahta gaz sandığı 4 tava 2 hırdavat 14,20 

bir mikdar zeytün yağı 20      bir mikdar soğan 22       varil derununda bir miktar sirke 28 

maa el tası havan 1/10         evanî-i nuhâsîye parça 14/75,20      

çuka mintan 1 şalvar 1 palto 1/26          ……… şalvar 1/10             …….. palto 1/3,20 

kahve değirmeni 19         teneke semaver 1/ 4         bir mikdar  ……. şekeri 5,10 

fenne müteallik kütüb ve resail 8/26         mürekkeb sair 1/150           nakd-i  2,25 

Yekûn  1180,25 

Minhâ’ül-ihracat 

araba icareti ve hamaliyeye verilen 36 

deyn-i müsbet Hacı Emir Ağa bâ ilam-ı şer`iyye 660 

Resm-i Kısmet 12     dellâliyye  23,29     Kaydiyye 1,10     Varaka bahâ 1,10 

Yekûn’ül-ihracat 734,26 

Sahh’ül-bâki 446 

Hisse-i zevce-i mezbûre Şerife 55,30 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Rukiye 195,05 

Hisse-i bint-i sagîre Hayriye 195,05 
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Zevce-i mezbûre Şerife ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve sagîr  tan mezbûrtan 

Rukiye ve Hayriye’nin bâlâda murakkam hisseleri olan cem`an üç yüz doksan guruş on 

parayı nafakalarına li-eclil sarf vesayeten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini 

ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 89 (SAYFA 45) 

Ba`de-d defter tereke-i müteveffây-ı mezbûrdan İzmir’de Suluhan civarında kâin  

bir bâb dükkan veraseti kibâr  mezbûrenin bi’l-asâle ve bi’l-vekale taleb ve marifeti ve 

marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla on bin guruş mukabilinde bint-i sagîre 

mezbûre Methiye içün iştira’ olunmağla temessük-ü verasesine mûmâ-ileyhin beynlerinde 

tevzi ve taksimi ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî ve’l-işrin min şehr-i 

Şaban’ül-Muazzam li-sene selase-aşer ve selase-mie ba`de-l elf  

Yekûn  10000 

Minhâ’ül-ihracat 

üç yüz on bir senesi emlak vergüsine verilen 142 

müteveffânın üç yüz dokuz senesi temettu vergüsine verilen 38 

şahadetname masârif ı 57 

intikaliyeye verilen 68 

Resm-i Kısmet 242,10     Kaydiyye 14,10     Varaka bahâ 5,20 

Yekûn’ül-ihracat 567 

Sahh’ül-bâki  9433 

Hisse-i zevce-i mezbûre İhsan Hanım 1179,05 

Hisse-i ümm-i mezbûre Gülsüm 1572,06 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Hatice    
 
    4716,20 
    6703       bâlâda muharrer zeyl-i kasamda gösterildiği vechle Eytâm Sandığında  
+_______   bulunan malından icare-i sabit olan borçlara te`diye edilen mebaliğ bakiyesi 
  11419,20   olub sanduk-ı mezkûrdan vasî  yeddiyle bâ sened çıkarılan  
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Minhâ’ül-ihracat 10000  ber-vech-i bâlâ iştira’ olunan dükkan bedeli 
                                  276 başkaca mutasarrıf olduğu mağazanın emlak vergüsine verilen 
                                    70 ferağ harcı içün araziye verilen 
                            +______ 
     100356            100356 
 -__________ 
         1063,20           
 

Zevce-i mezbûre İhsan Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten vasîsi 

olduğu bint-i sagîr  e mezbûre Methiye’nin bâlâda murakkam hissesi olan bin altmış üç 

buçuk nafakasına sarf itmek üzere vesayeten ah li hüma mezbûr Süleyman Efendi dahi 

kezalik kendi hissesini asâleten ve ümm-i mezbûre Gülsüm ile uht mezbûre Fatma’nın bâ 

hüccet-i şer`iyye kabz vekilleri olunmakla ümm ve uht mezbûrtanın hisse-i ırsiyelerini 

vekaleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

ÇIKMA: fi 21 Rebî’ül-Evvel 1312 tarih ve 41 numrolu Kassamın zeylidir. 

 

HÜKÜM 90 (SAYFA 45) 

Ba`de-d defter bint-i sagîre mezbûre Fatma Leman dahi vefât idüb verâset i validesi 

mezbûre Hatice Kerime bint-i Mustafa ile li-eb amm mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi’ye 

münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olmağla verâseti 

mûmâ-ileyhüm taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm 

mecidiye yirmi guruş hesabıyla tereke-i müteveffây-ı mezbûrdan olarak Eytâm Sandığında 

bulunan mebaliğin verâseti mûmâ-ileyhüm beynlerinde tevzi ve taksim olunduğu                

ber-vech-i zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-tis`a aşer min şehr-i Cemâzi’yel-Evvel li-sene 

selase-aşer ve selase-mie ba`de-l elf fi 19 Cemâzi’yel-Evvel 1313 

   Yekûn   

   2287,30 
       62,30  Resm-i Kısmet 57     Kaydiyye 3,20    Varaka bahâ 2,10 
-_______ 
   2225,00 
 

Hisse-i ümm-i mezbûre Hatice Kerime 741,27 

Hisse-i amm mezbûr mûmâ-ileyh Tevfik Efendi 1483,13 
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Ümm-i mezbûre Hatice Kerime ile ümm-i mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi’den her 

biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini Eytâm Sandığından bâ sened ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 91 (SAYFA 45) 

Ba`de-d defter müteveffây-ı mezbûrun akaratı icaresinden Osmanlı lirası yüz sekiz 

ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla tahsil ve kabz olunan mebaliğin verase-i mezbûrun 

beynlerinde tevzi ve taksim olunduğu ber-vech-i zikr ve beyân olunur. gurre                   

Rebî’ül-Evvel li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf fi gurre Rebî’ül Ahir 1313 

Balcılar içinde kâin bir bâb mağaza icaresinden ve müste`ciri Musa’dan kabz 

olunan 1404 

Ve yine mahal-i mezkûrda kâin diğer bir mağazanın icaresinden ve müste`ciri 

……... alınan 3024 

Ve yine mahal-i mezkûrda vâki` diğer bir bâb mağazanın icaresinden ve müste`cir 

Yeşil Mustafa’dan kabz olunan 1080 

Kantarcılar içinde kâin nısf dükkânın icaresinden ve müste`cir Memiko’dan tahsil 

ve kabz olunan 864 

Nakd-i Yekûn  6372 

Müteveffây-ı mezbûrun ve cevahire sarf olunmak üzere ale’l-usûl sabit olan vasiyeti 2052 

Resm-i Kısmet 108     Kaydiyye 6,30    Varaka bahâ 2,10 

Yekûn’ül-ihracat 2169 

Sahh’ül-bâki  4203 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 525,15 

Hisse-i ibn-i merkum Abdullah        1471,02 

Hisse-i ibn-i mezbûr Halil Cemil      1471,02 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Emine   735,21 
                                                        +_______ 
                                                           3677,25 
                                                           1836        nafaka mikdarelerine sarf olmak üzere  
                                                         -_______   vasîleri Hacı Abdullah’a verilen 
                                                           1841,25 
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Zevce-i mezbûre Fatma ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediğini ba`de-l ikrar sigar mezbûrenin mütebâkî hisse-i ırsiyeleri olan bâlâda 

murakkam bin sekiz yüz kırk bir guruş otuz para emvâl-i saireleriyle birleştirilerek istirbah 

olunmak üzere vasî mezbûr marifetiyle Emvâl-i Eytam Sanduğuna vâki` olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

Ve yine tereke-i müteveffây-ı mezbûrdan İzmir’de bulunan emlak ve akar ile Çelebi 

ve Balçık havi Karyeleri ve mahal-i sairede vâki` bağ vesaire hâsılatından vasî mezbûr Hacı 

Abdullah’ın bin üç yüz dokuz ve on ve on bir seneleri zarfında Osmanlı lirası yüz guruş 

hesabıyla vuku`bulan makbuzatıyla medfuatının rü`yet olunan muhasebesi ber-vech-i zikr 

ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-işrin min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene selase-aşer ve 

selase-mie elf . 

İzmir’de Balcılar içinde dirsekte kâin bir bâb mağazanın fi 12 Teşrîn -i Evvel 309 

tarihinden itibaren iki senelik icaresinden vasî  mezbûr Mustafa 6500 

Mezkûr mağazanın ittisalinde kâin diğer bir bâb mağazanın fi 27 Receb 311 

tarihinden itibaren bir senelik icaresi 2500 

Ve yine mezkûr mağazanın ittisalinde vâki` diğer bir bâb mağazanın fi gurre 

Cemâzi’yel-Evvel 313 tarihinden itibaren bir senelik icaresi   1700 

                                                                                                     300  sabit sabıka 
                                                                                                +_____ 

                                                                                                 2000 
 

Kantarcılar içinde kâin nısf dükkânın fi 2 Eylül 310 tarihinden itibaren bir senelik 

icaresi 800 

Peştemalciler başında kâin nısf menzilin fi ibtidâ’i Eylül 309 tarihinden itibaren iki 

senelik icaresi 2000 

Çilingirler Çarşusında kâin bir bâb dükkânın fi 2 Kanun-i Sânî 309 tarihinden fi 

ibtidâ’i Teşrîn -i Evvel 311 tarihine değin on dokuz aylık icaresinden 528,20 

Mahalle-i Cedid’de kâin bir bâb Yehudhanenin gurre Ramazan 312 tarihinden 

itibaren on dokuz aylık icaresi 1900 

Seydiköy Nahiyesi dâhilinde Çile Karyesinde vâki` bağların üç yüz dokuz ve on ve 

on bir seneleri hâsılatından 8319 
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Kale tımarında Balçık havi Karyesinde bulunan bağların üç yüz dokuz ve üç yüz on 

ve üç yüz on bir seneleri hasılatından 3746 

Kara kızlar Karyesinde vâki` bir bâb bağ ve değirmen üç yüz dokuz senesi        

hâsılatı 1278 

Yekûn  29571 

Minhâ’ül-ihracat 

Bin üç yüz dokuz ve on ve on bir seneleri ile üç yüz iki senesi emlak vergüsü ve su 

icaretine verilen 6647,20 

Çile’de bulunan bağların üç yüz on senesi zarfında işletme vesaire masârifı 2551 

Seneyn-i mezkûre tarafında emlak ve akarat mezkûrenin tamir ve termimlerine sarf 

olunan 1374 

İzmir’de bulunan almak ve akarın intikaliye harcına verilen 1335 

Emlak ve akarın taksim hücceti harcına verilen 296,20 

Resm-i Kısmet 435     Kaydiyye 25,20      Varaka bahâ 11,20 

Yekûn’ül-ihracat 12636,20 

Sahh’ül-bâki  16935 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 2116 

Hisse-i ibn-i merkum Abdullah       5927,10 

Hisse-i ibn-i mezbûr Halil Cemil    5927,10 

Hisse-i bint-i  mezbure Emine         2963,25 
                                                 +________    

                                                       14717,05     
                                                                          Abdurrahman Ağa Hanında kâin bir bâb  
                                                                          icarteynli mağazanın üç yüz on senesi  
                                                           634,10    Teşrîn -i Sânî ibtidâ’sından itibaren bir  
                                                                          senelik icaresinden vasî mezbûrun 
                                                     +________                                             makbuzu 
                                                       15452,05 
            
                                                                           Balcılar içinde mutasarrıf oldukları bir  
                                                         2500          bâb mağazanın fi 27 Receb 312  
                                                                           tarihinden itibaren bir senelik icaresinden  
                                                                           vasî mezbûrun makbuzu 
                                                  +__________      
                                                       17942,15 
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Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma        2116,35 

Evlad-ı mezbûrun hisseleri  17942     

                                                            an 21Cemâzi’yel-Evvel 311 ila 21 
                                                            Cemâzi’yel-Evvel 313 şehr-i otuz mecidiyeden iki                      
                                             11633     senelik mikdareleri olan on üç bin  üç yüz otuz üç   
                                                            guruş on beş paradan bâlâda muharrer olduğu 
                                                            üzere evvelce verilen 1700 guruşdan ma’adası 
                                         -_______ 
                                               6319 
                                               1000       âidiyye? vesairesi içün elbise bahâlarına verilen 

                          -_______ 
                                5319 
                                              babalarının Marim Hanıma …….. üç yüz lira  
                                              deyninden hisselerine isabet iden mebaliğe   
                                5319      mahsuben Eytâm Sandığında bulunan mallarından  
                                              verildikten sonra bâkî kalan 5319 guruş mahsub  
                                              olunan 
                          -_______ 

                                               0000 
Zevce-i mezbûre Fatma ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ikrarları ve sigar mezbûrenin ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesi 

müntakilleri nafaka vesaireye takas ve mahsub edildiği iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 92 (SAYFA 47) 

Ve yine müteveffât mezbûre Şerife Hanım kendisinden mukaddem vefât iden zevci 

sabık Telgraf Müdürü Nişli Mustafa Bey ibn-i Emrullah’ın hayatlarında taht-ı temellük 

tasarruflarında olub ba`de-l vefât-ı hüma evladları mezbûrdan Ömer ve Mazhar ve 

Naime’ye mevrus olan İzmir’de Hatuniye Mahallesinde Namazgah Caddesinde Tahtalı 

Mescid Şerifi civarında kâin bir bâb menzilin on altı sehim itibarıyla yedi sehimi 

müteveffây-ı evvel mûmâ-ileyh Mustafa Bey’den ve ikisi müteveffât sani-i mezbûre Şerife 

Hanım’dan müntakil evlad-ı mezbûrun ve bâkî yedi sehimi dahi Kütükçüzade Mehmed Ali 

Efendi’nin mülkleri olub evlad-ı mezbûrundan kebîr mezbûr Ömer ile bint-i kebîre 

mezbûre Naime’nin bi’l-asâle ve ebnan-ı sagîran-ı mezbûran Ziya ve Mazhar’ın vasîleri 

mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Bey’in bi’l-vesâyâ taleb ve marifetleri ve marifeti şer`le ve 

Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla mûmâ-ileyh Mehmed Ali Efendi’ye on bin guruş 

mukabilinde mesağ-ı şer`iyye binaen bey` olunan hisse-i mezkûre esmanı olan meblağ-i 
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mezkûrun verase-i mezbûreden beynlerinde tevzi ve taksim ber-vech-i bâlâ zikr ve beyân 

olunur. fi’l-yevmi’l-tis`amie şehr-i Cemâzi’yel Evvel li sene semaniye-aşer ve selase-mie 

ve elf fi 9 Cemâzi’yel-Evvel 312 

   Yekûn   

   10000 
       420     Resm-i Kısmet 250    Kaydiyye 15    Varaka bahâ 5    dellâliyye den Eytâm    
-______    müdürüyle ketebeye âid hisse 150 

     9579   

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Ömer 2737  

Hisse-i bint-i kebîre mezbûre Naime 1368,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Ziya          2737 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mazhar     2737 
                                        +_______ 

                                                           5474 
                                                              97,20   izin hücceti harcına verilen  
                                                        -_______ 
                                                           5376,20 
 

İbn-i kebîr mezbûr Ömer ile bint-i kebîre mezbûre Naime’ye her biri bâlâda 

murakkam hisselerini müşteri mûmâ-ileyh yedinden ahz ve kabz ve istifay-ı hakk etmiş 

olduklarından sagîran mezbûran Ziya ve Mazhar’ın ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyeleri olan 

cem`an elli üç aded yetmiş altı buçuk santim yüzlük Osmanlı lirası vasî mûmâ-ileyh Hacı 

Mehmed Bey tarafından Eytâm Sanduğuna irad-ı kayd ettirildiği ale’l-usul Bosnalı Hüseyin 

Bey’e idane olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 93 (SAYFA 47) 

Medine-i İzmir’de Kasap Hızır Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Selanikli Sadık Efendi ibn-i İbrahim’in verâseti ümm-i veledi Cemalfer Kalfa ibniyyet-i 

Abdullah’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Ali Şehri ve sulbiye sagîre kızı Fatma 

Mehirnaz’a münhasıra olduğu bi’l-ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sagîran mezbûran Ali ve Fatma’nın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin  

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri mezbûre Cemalfer 

Kalfa’nın bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz 
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ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla tereke-i müteveffây-ı mezbûrdan mahal-i 

mezbûrun mahal-i mezbûrede Basmahane Caddesinde kâin handa müste`ciren sâkin 

muhtarı Şevki Efendi’nin müteveffây-ı mezbûrun malından hayatında emriyle bey` etmiş 

olduğu zikr-i âtî eşya esmanıyla mezkûr han icaresinden nezdinde mahfuz olub kabz olunan 

mebaliğin mikdarını mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.                  

fi’l-yevmi’l-râbi`  ve’l-işrin min şehr-i Ramazan’ül-Mübarek li-sene ihdi-aşer ve selase-mie 

ve elf fi 24 Ramazan 312 

eski sandalye 5/33        eski koltuk 2/16,20         mermerli konsol 1/348  

maa tefrişat karyola 2/278          mermerli ve mermersiz  müdevver masa 2/132 

kanepe saman yasdık ve minder 45        mezkûr hanenin alt katının üç aylık icaresi 672,20 

   Yekûn   

   1525 
       33     araba kirası ve hamaliye ve dellâliyye ye verilen  
-_______ 
   1491,30 
       41,30   Resm-i Kısmet 37,10     Kaydiyye 2,10    Varaka bahâ 2,10 
-_______ 
   1450,00 
 
Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Ali 966,26 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fatma 473,14 

Sagîran mezbûranın ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyeleri olan bin dört yüz elli guruşun 

kalıtına binaen istirbahında menfaat hasıl olmayacağından nafakalarına sarf olunmak üzere 

vasîleri mezbûreye i`tâ olunduğu ve mezbûre dahi li-eclil sarf bi’l-vesâyâ kabz edildiğine 

ikrar iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 94 (SAYFA 47) 

Pire’ye tarikiyle Der-Aliye’ye gitmek üzere İzmir Limanından lengerandez olan 

Mesajeri Maritim Kumpanyasının …….. nam vapuru derununda füc`eten vefât eylediği 

Polis Ser komiserliğinin bin üç yüz on bir senesi Teşrîn -i Sanisinin yirmi beşinci günü 

tarihli ve iki yüz kırk yedi numrolu müzekkiresiyle beyân ve ahbâr olunan Galata Gümrüğü 

memurlarından Nevşehirli Mustafa Efendi ibn-i Abdullah’ın zâhirde varis-i ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci’’olmağla bu 
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makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve kabz 

kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü 

Ragıp Bey Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i 

şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-tis`a min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene 

selase-aşer ve selase-mie ve elf  fi 9 Receb 313 

yazma en`am 1/3,20        küçük ve büyük pamuk şilte 2 yorgan 1 yasdık 1/125 

pantolon 2 yelek 1 setre 1/165          ihram 1 çorap 1 havlu 1 yün kuşak 1 kilim 1/39 

bez parçası 1 çorap çift 1 beyaz örtü 1 iç donu 1 boğça 1 fes 3 fanila 1 mendil 1 pantolon 1 

palto 1/77                 palto 1 setre 1 mendil 1/266   

pabuç 1 teneke ibrik 1 şişe 2 fincan 2 sepet 2 kavun 1 kahve takımı 1 ispirto 1 fenar 1 çinko 

tabak 1/42         baston ve enfiye kutusu 2 sigara tabakası 27         tesbih 1 gözlük 1/24 

çekirdeksiz üzümü kıyye 7 fiat 6,30 /24,15          gömeçli bal kıt`a 6 kıyye 14 fiat 7.20/105 

bir kise derununda nohut kilo 10 fiat 2,30/22,30             zeytün yağı kilo 28 fiat 6,30/189 

bir sanduk derununda kavun 10/21,10             bez parçası 1 boğça 1 tehi sanduk 2/17 

saat 1/88           üzerinde zuhur iden nakdi Osmanlı lirası 4 mecidiye 1mecidiye-i ……11 

metelik 1,30/751,20 

   Yekûn   

   1978,15 
       76,00  müteveffânın cenazesi vapurdan hastahaneye sevki içün sedye masârifiyle  
-_______  hamaliye ve araba icaretine verilen 
   1902,15 
     817,05  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı 
-_______   minhâ 
   1085,10 
       44,10   Resm-i Kısmet 27    dellâliyye  14     Kaydiyye 2     Varaka bahâ 1,10 
-_______ 
   1041 
         7,20   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları  
-_______ 
   1048,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki  mezkûrun dört yüz guruş altun ve altı yüz kırk sekiz buçuk 

guruş gümüş olarak fi 18 Kanun-i Evvel 1311 tarih dört yüz altmış beş numrolu ilm-ü 
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haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 95 (SAYFA 48) 

Medine-i İzmir’de Kömürcüler Çarşusında kahvecilik itmekde iken bundan           

akdem maktulen vefât iden Külahçı Mehmed Ağa’nın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi        

olmayıp bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci’ olduğu bi’l-ahbâr-ı  indü`ş-

şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât 

edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden 

memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü Ragıb Efendi Hazretleri 

tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i 

Zeynelabidin bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. 

fi’l-yevmi’l-sâmin min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene ihdi-aşer ve selase-mie ba`de-l elf 

fi 18 Şaban 311 

Basma Kelâm-ı Kadîm  1/33         Basma En`am 1/11       iskemle 16/51   

nargile 20/205          kehribarlı markuç 20/270       kehribarlı ağızlık 6/72       

fincan cezve kupa ve hırdavat-ı saire 45        

bakır kahve ……1 şeker ve kahve kutuları ve derununda bir mikdar kahve ve  şeker180 

nerd tahtası 2/46          çömlek kavanoz ve hırdavat-ı saire 16      

gaz tenekeleri ve hırdavat-ı saire 25         bir mikdar zeytün yağı ve zeytün hırdavatı 55 

lamba 2/80         kebîr çalar saat 1239,10          maa terabize temür soba 1/132 

bir mikdar kahve ve şeker 80         bir mikdar gaz suyu 30         destgah mermeri 1/45 

terabize 2 dama tahtası 1 hırdavat-ı saire 17        mermerli terabize 1/51        su kübü 1/34 

evanî-i nuhâsîye parça 19 satır 1/231           gaz şişesi 1/13,05 

bir mikdar makulat ve hırdavat 82          bir mikdar pekmez ve hırdavat 12 

bir mikdar odun 5          kaşık 7/3         müsta`mel melbûsât parça 40/122 

şal kuşak 2 çuka mintan 1/212           ağbani sarık 1 kuşak 1/56           tahta sanduk 1/12 

bir kavanoz sade yağı 86            pamuk 1 yorgan 1 yasdık 1/59        çul 1/99 

def `a şilte 1 yorgan 1 yasdık 1/84           şilte 2 yorgan 2 yasdık 2/157 
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şilte 2 yorgan 2 yasdık 1/224           köhne şilte yorgan vesaire 231 

pamuk şilte 1 yorgan 1 yasdık 1/180           bir mikdar müsta`mel melbûsât 70 

eczalı tabanca 1 eski tabanca 1 eski markuç vesaire 33         eski kilim ve hasır 90 

bakır leğen 1 temür mangal 1/36           lamba 1/20           kama 1/14 

çekmece 1 gözlük 2 bıçak 1/45,25           sîm saat 1/135         ….. taşlı yüzük 1/6,5      

ağaç tesbih 1/8,30             Polis idaresinde açılan çekmecesinde zuhur iden nakdi 223,30 

kahve zimmetinden olarak Süleyman Ağa ve Mehmed Efendi ve Temürci Hüseyin ve 

Kasap Veli’den tahsil olunan 49,20 

   Yekûn   

   4362,05 
   1161,25   taht-ı isticarında bulunan kahvehane icaresi içün mal sahibi Hacı Ali’ye  
-_______    verilen 
   3200,20 
   1397,20   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı            
-_______     minhâ 
   1803,00 
       97         Resm-i Kısmet 45    dellâliyye  47,20    Kaydiyye 3    Varaka bahâ 1,10 
-_______ 
   1706 
       25,30    dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
-_______ 
   1731,30 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâki  mezkûrun bin altı yüz guruş altun olarak fi 10 Mart 1310 

tarih ve yedi yüz seksen dokuz numrolu ilm-ü haberle ve yüz otuz bir guruş otuz parası 

gümüş olarak fi 18 Kanun-i evvel 1311  tarih ve dört yüz altmış sekiz numrolu ilm-ü 

haberle ve vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 96 (SAYFA 48) 

Medine-i İzmir’de Teşvikiye Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Bakkal Ethem Ağa ibn-i İbrahim’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Halime bint-i 

Süleyman ile sulb-i sagîr oğlu Hüseyin’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr Hüseyin’in vakt-i rüşd ve sedadına değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasî zevce-i mezbûre Halime’nin bi’l-vesâyâ 

taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm 



177 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey`olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun              

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.  fi’l-yevmi’l-sâlis ve’l-işrin min şehr-i 

Şaban’il-Muazzam li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 23 Şaban 313 

sabun kilo 67 fiat 5,30/385,10      şeker kilo 14 fiat 4,05/57,30 

kahve kilo 24 fiat 18,10/438           patates kilo 16 fiat 1,5/18        bir mikdar zeytün yağı 18 

bir mikdar gaz yağı 15         ceviz  kilo 10 fiat 1,3/17,20           bir mikdar sarımsak 4,20 

bir mikdar makarna ve şehriye 16,20        bir mikdar darı 2        bir mikdar pirinç 19,20  

varil derununda bir mikdar sirke 60              bir mikdar kuru üzüm ve elvan şeker vesaire 20 

bir mikdar ……. 10,20          balta 1/15        keser 1/7        çivid vesaire 2     bir mikdar tuz 5 

ufak varil 9       maa dirhem terazü 2/50         şişe 2/3,20       makara ve sigara kağıdı 10    

camlı dolab 1/25         bir mikdar sade yağı 20         gaz tenekesi 22/22         lamba 1/20 

küb 1/50          kumkuma 1/4       dükkan hırdavatı 20     

dükkan zimmetinden bazı kimselerden tahsil olunan 105          çalar saat 1/33 

yorgan 1 şilte 1 yasdık 1/66          ufak ayine 5          bir mikdar köhne melbûsât 10 

çekmecesinde zuhur iden nakdi 18,30 

Yekûn  1487,35 

Minhâ’ül-ihracat 

hamaliyeye verilen 5,20          techîz ve tekfîn  masârif ı 177,30     

zevce-i mezbûrenin usulen sabit olan mihri 251 

Resm-i Kısmet 26,10     delalliye 29,30     Kaydiyye 1,20     Varaka bahâ 2,10 

Yekûn  484,19 

Sahh’ül-bâki  993,20 

Hisse-i zevce-i mezbûre Halime 124,07 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Hüseyin 869,12 

Zevce-i mezbûre Halime ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sagîr   mezbûr 

Hüseyin’in hisse-i ırsiyesi olan bâlâda murakkam sekiz yüz altmış dokuz guruş on parayı 

nafakasına li-eclil sarf vesayeten kabz vekili muhasebe-i vilâyet kaleminde Defterci Ahmed 

Efendi vasıtasıyla ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediği iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 97 (SAYFA 49) 

Medine-i İzmir’de Pazaryeri Mahallesinde Bülbül Hoca Zokağında sâkine iken 

bundan akdem vefât iden Zehra Hanım ibniyyet-i Şerbetçi Hacı Ali Ağa’nın verâseti  zevc-i 

metrûki Trabzonlu Ahmed Efendi ibn-i Ruşen ile babası mezbûr Hacı Ağa  ibn’ül-hac Halil 

ve validesi Şerife bint-i Ahmed ve sadri sagîr oğulları İsmail Hakkı ve Hüseyin ve sadri 

sagîre kızı Hacer’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sigar mezbûrenin babaları ve velileri zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’nin 

bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve ebnan mezbûrenin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş             

hesabıyla bey`olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur.fi’l-yevmi’l-hâdî  ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene selase-aşer ve 

selase-mie ve elf fi 21 Rebî’ül-Evvel 313 

kaydaruba 1 ayine 1 çiçeklik 2 sürahi 1 çiçek dağarı 2/330       

siyah hasırlı sandalye 6/165         halı seccade 1/165        Yörük kilimi 1/238   

gümüş ayine 1/146        yeşil tebsi 1 yaldızlı şerbet billuru 11 kapaklı tabak 4/99 

kırmızı ve damasko yüzlü ot yasdık 9 ma`kad 1 üzerinin beyaz örtülü pençbiyeli yasdık 

yüzü 6/140          maden macun tebsisi 1 tabak 2 kaşık hokkası 1 buhurdan 1 gülabdan 1 

kaşık 9 kapaklı hindiye? kupası 1/230            mai taşlı Hicazkari halhal 2 sîm halhal 1/70 

damasko yüzlü pamuk şilte 1 basma yorgan 1 buhur yorgan 1 yasdık yüzü 2/240 

elmas göğüs iğnesi 1/1000            cedid elbise takım 1/175 

kermesud entari ceket 1 kadife ceket 1 basma entari 1/135          telli yasdık 2/137 

boğça 1 hamam takımı parça 9/65   

Bursakari pençbiyeli çarşeb 1 ipekli parça 1 boğça 1/42          büzgü gömlek 2/40     

şemsiye 1/25          basma ve buhur ve kermesud entari ceket parça 10/151 

basma ve hassa entari ve gömlek parça 6 havlu 4/75            pençbiyeli masa örtüsü 2/33 

yüzlü sanduk 20/100        tek taşlı elmas yüzük 1/1380          zar 1/180      

elmas küpe çift 1/810       maden yemek kaşığı 4/33       

kemer kuşak 1/33          altun saat köstek /955    

kapaklı bakır sahan 4 çorba tası 1 helvahane 2 tava 1 büyük kapaklı sahan 1 sarı mangal 

sarı leğen ibrik 1/335        

boğça 4 mai çiçekli ipekli parçası 1 örme kuşak 1 beyaz yasdık yüzü 1/136 
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yemeni boğça 22 oyalı yemeni 6 oyasız yemeni 2 pençbiyeli top 2 peştamal örtü 10 işlemeli 

havlu 4 çevre 11 uçkur 2 ipekli mendil 3 ufak mendil 10 baş bezi 8 yemeni  örtü 16 krep 2 

örme çorap 1 basma ve kasnak ve kanaviçe boğça 2 kundura iskarpin terlik 534        

hırdavat menzil 37 

mihr-i müeccel-i der zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi 1959,30 

   Yekûn   

   10193,30 
       433,30  Resm-i Kısmet 255     dellâliyye  154    Kaydiyye 15,10    Varaka bahâ 9 
-________ 
     9760,00  
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi 2440 

Hisse-i eb-i mezbûr Hacı Ali Ağa 1626,25 

Hisse-i ümm-i mezbûre Şerife 1626,25 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr İsmail Hakkı 1626,25 

Hisse-i ibn-i sagir Hüseyin 1626,28 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Hacer   813,14 
                                                            133,20  babasının teberru  ̀
                                                            178,00  cedd ve ceddesinin teberru  ̀
                                                        +______ 
                                                          1124,34 
                                                            534       cehaz içün terekeden velinin iştira’ ve  
                                                        -_______ nezdinde hıfz itdiği müfredatı bâlâda  
                                                            590,34  muharrer eşya-ı minhâ 
 

Zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve  

sigar-ı mezbûrunun bâlâda murakkam hisse-i ırsiyeleri olan cem`an üç bin sekiz yüz kırk 

dört guruş on parayı ve bint-i sagîre mezbûre içün terekeden iştira’ olunan mecmû  beş yüz 

otuz dört guruş kıymetli müfredat-ı bâlâda muharrer eşyayı li-eclil sarf velâyeten ve ebnan 

mezbûran Hacı Ali Ağa ve Şerife Hanım bâlâda muharrer hisselerini tamamen ahz ve kabz 

ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 98 (SAYFA 49) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesinde Beyler Zokağında sâkine iken 

tarihinden iki mah-ı murakkam vefât iden Emine Münire Hanım ibniyyet-i Ebu Bekir 

Efendi’nin verâseti zevc-i metrûki Jandarma Tabur Katibi Ahmed Suphi Efendi ibn’il-hac 
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Mehmed Reşid ile sadri sagîre kızı Nefise ve li-ebeveyn-i er karındaşı Hafız Mehmed 

Efendi’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık       

olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre Nefise’nin babası ve velisi zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed 

Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ah li hüma mûmâ-ileyh Hafız Mehmed Efendi’nin          

bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i merhume mûmâ-

ileyhin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-tis`a aşer min şehr-i 

Şevval’il-Mükerrem li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 19 Şevval 1313 

Basma Kelâm-ı Kadîm  1 Muhammediye 1/16,20   

kaydaruba 1 ayine 1 çiçek dağarı 2 lamba 2/825          temür karyola 1/660 

müsta`mel köhne melbûsât 1/66               ……….. ……….. 3/128     

büyük pamuk yasdık 1 yuvarlak yasdık 2/56           pamuk şilte 1 yemeni yorgan 1/130 

büyük alma kürk 1/660        kasnak işlemeli penbe atlas yorgan 363       al kadife ceket 1/21 

siyah buhur entari ceket takım 1/27           siyah kıvırcık ceket 1/38 

cevizi buhur entari 1 al fanila 1 pazen entari ceket takım 1/52 

mai buhur entari ceket takım 1 diğer ceket 2/51      entari hırka 1/38       kasnak boğça 1/48 

ipekli  çarşeb 1/73           keçe seccade 1/76         mor Bağdad zarı 1/205      

siyah mantin zar 1 peçe 1/126       çiçekli zar 1/101         mavi zar 1/70        sadakur 1/73 

pazen basma parçası 32         çarşeblik bez top 1/48      sarı çiçekli entari 1/36 

siyah entari ceket 1/100       çiçekli üsküf zar 1 şemsiyelik parça 1/451       

sarı ipekli çarşeb 1/134        krem üsküf entari ceket takım 1/425         bez gömlek 1/28 

kaput alma kürk 665        gömlek 2 bez parça 4/66         bez gömlek 3 iç donu 1/92 

ipekli çarşeb 1/84          kasnak ve sarma işlemeli al boğça 2/80     

siyah potin kundura terlik iskarpin eldiven çift 4/48         sadeli? çevre 10/37 

yuvarlak sarma yasdık 2/120       kasnak işlemeli buhur sofra 1/22  

eflatun renkli ceket entari takım 1/40      bez parça 1/45 

penbeli ceket entari takım 1/186,10        bal renkte pullu entari ceket takım 1/125 

mai entari ceket takım 1/50         kırmızı Bağdad zarı 1/100      yeşil entari 1/22   

mavi yünlü fistan ceket takım 1/67          uçkur 5 örtü 1/24        kaneviçe yasdık 2/14 

def `a uçkur 6 örtü 2/35         çarşeblik bez parça 2/140      

siyah ve sarı bürümcük entari ceket takım 2/28        kadife ceket 2/142       
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keten sofra takımı parça 15/126          fındıki mantin entari ceket takım 1/99         

basma boğça 1/3,20          çiçekli penbe atlas fistan 1/84        pazen ceket entari takım 1/33 

samur kürk 760        uzun siyah kazmir ceket 1/178           mai fanila entari 1/50 

beyaz penbe zar çarşeb 1/133         hoşaf kaşığı 10/60      siyah yemek kaşığı 10/34 

damalı basma entari ceket takım 1/21           basma entari 2/31 

kermesud entari ceket takım 1/66         entari ceket takım 7/81      entari 2/64 

basma entari 5/57          sadakur entari ceket takım 1/132         basma entari 5/57 

basma ve hassa entari parça 6/51         keten mendil 12/12        siyah şemsiye 1/89 

pençbiyeli parça 31          sadakur vesaire parçaları 12/48        entari ceket parça 6/27  

siyah eldiven düzine 2/52,20         şemsiye 1/47           penbe atlas ceket 1/16,20      

çorap çift 7/31        yünlü entari vesaire parça 5/34       

kasnak işlemeli mai atlas yorgan 1 yasdık 3/712       namusiye takımı parça 7/215 

hassa yasdık yüzü ve çarşeb parça 9/165       atlas iskarpin çift 1/27     

def `a atlas iskarpin çift 3/30,39           oyalı müsta`mel yemeni ve krep parça 20/152 

aşalık yemeni ve mendil parça 11/25        sarı hamam tası 1/9,20  

ipekli mendil çorap 3/44         al saten parça 1/11      örtü ve mendil parça 5/8 

oyalı krep 1 ipekli 1 eldiven 1 çorap 2/54        karyola kordelaları 43     

mai mantin parçaları 26      varil sanduk 1/100      sarı mangal 1/260     

 ipekli mendil 6/34      beyaz mendil düzine 1/17      hassa ve bez çarşeb 2/24    

boğça 7 entari 1/24       pazen vesaire parçaları 8/16      

keten mendil 3 hırdavat-ı saire parça 21/37        keten mendil 5/6,20 

çorap 1 yemeni 5 kurdele parçaları 12/72       mineli saat 1/125     

mercanlı yüzsuri tesbih 1 akik tesbih 1/81      kuka tesbih 2 sedef tesbih 1/35  

lavanta şişesi 2/32     def `a lavanta şişesi 4/51        

yelpaze çanta uçkurluk bir mikdar kılabdan 21     menekşe koku şişesi 1/25    

diğer koku şişesi 3/70      ufak koku şişesi 3/12,10       ufak ayineli çekmece vesaire 10 

maden şamdan çift 1/372     yeşil sanduk 1/43      def `a  yeşil sanduk 1/25  

sîm çekmece 1 dirhem 305  fiat 4,30/1448,30      sîm ayine dirhem 145  fiat 4,22/559,30 

gümüşlü kemer kuşak 1/140       sîm macun kaşığı 12 dirhem 129 fiat 3,12/425,28 

elmas bilezik 1/6650     ufak elmas küpe çift 1/335     maa kordon altun saat 1/560 

sîm halhal 4/37      mai mineli tek taşlı yüzük 1/2500       elmas yüzük 1/2100 



182 

büyük tek taşlı elmas yüzü 1/3100       elmas dal 1/3120      elmas buroş 1/6000 

büyük elmas küpe çift 1/3250       sıra taşlı elmas yüzük 1/180     incülü küpe çift 1/182 

incülü ve gümüşlü iğne 2/42   bir sırada yirmilik altun 34 sanduklı 7 mahmudiye 4/2215 

rub`iye altundan küpe çift 1/95,20      incülü sallama çift 1/148,20 

sîm tel küpe çift 1 terzi yüzüğü 1 akik yüzük 3 sîm halka mai yüzük taşı ve hırdavat-ı          

saire 45          bir mikdar mercan ve ufak incü taşı 61         erzan pulat macun tebsisi 1/200 

incü dizi 15 müntakil 21 fiat 436/9156   

çanta 1 şeker kutu 1 dökme muhafazası 1 /15,30          eski basma boğça 2 para çantası 1/65 

karatik? altun bilezik çift 1 müntakil 43 fiat 109/4687   

nakd-i mevcudu meyanında bulunan yedi aded beşli halkalı liranın halka kıymetleri 54  

Nakd-i Mevcudu: 6433,30 

mahal-i mezbûrede kâin ah li hüma mûmâ-ileyhin iştira’ eylediği altmış sehimin on üç 

sehim menzil hissesi bedeli 8900 

mihr-i müeccel-i der zimmeti zevc-i mûmâ-ileyh 2048,30 

beyaz bez çarşeb 2/47          beyaz korse 1/29 

   Yekûn   

   77602,30 
   34005,22  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
   43596,20 
         32,20  hamaliye merhumenin Hediye Hatun’a olan bir mecidiye borcuna verilen 
-________ 
   43564,00 
     1840       Resm-i Kısmet 1089    dellâliyye  660    Kaydiyye 65    Varaka 25 
-________ 
   41724,30 
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi 10431 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Nefise   20862 
                                                                   56  intikaliye 
                                                          -______ 
                                                             20806 
                                                                 194  babasının teberru`  
                                                          +______ 
                                                             20100 
 
Hisse-i ah li hüma mûmâ-ileyh Hafız Mehmed Efendi 10431 



183 

Zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi ile ah li hüma mûmâ-ileyh Hafız Mehmed 

Efendi’den her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediklerini ba`de-l ikrar bint-i sagîre mezbûre Nefise’nin ber-vech-i bâlâ hissesine 

muadil iki yüz on aded yüzlük Osmanlı lirası veli mûmâ-ileyh marifetiyle li-eclil istirbah 

Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu ve sagîre mezbûreye hin-i tevlidine? talik  iden 

mecmû üç buçuk aded yüzlük Osmanlı lirası kıymetli iki aded Mahmudiye ve iki aded çifte 

sanduklı altunlarıyla bir incü nazarlık li-eclil hıfz vasî  mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’ye 

teslim edildiği iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 99 (SAYFA 51) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Dubnice muhacirlerinden Hayriye Hanım ibniyyet-i Fırıncı Mehmed Ağa’nın  verâseti 

zevc-i metrûki Hakkak Salih Efendi ibn-i Yusuf Usta’yla sadriye sagîre kızı Servet ve 

babası mezbûr Mehmed Ağa ibn-i Hacı Hüseyin’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı            

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre Servet’in 

babası ve velisi zevc-i mezbûr Salih Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve eb-i mezbûr 

Mehmed Ağa’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur.fi’l-yevmi’l-tis`a aşer min şehr-i Zilkade’tiş-Şerife li-sene   selase-aşer ve selase-mie 

ve elf fi 9 Zilkade 1313 

Basma Kelâm-ı Kadîm  24,30            sarı mangal 1/148     

sarı mangal leğen ibrik 1/66,20        tunç havan 1/16            halı seccade 1/149    

müsta`mel bakır leğen 1 kapaklı sahan 2 çorba tası 1 süzgü 1 tencere 1/96   

kazan 1/67,15        cedid bakır sini 2 tencere 1 kulaklı 1 sahan 3 tebsi 1 tava1 dirhem 100 

kıyye 10 fiat 17/174,10          basma yüzlü ot yasdık 8 minder 2/65         ayine 1/105 

sarı hamam tası 1 cezve ve hırdavat-ı saire 13          pamuk baş yasdığı 5/80 

yuvarlak pamuk yasdık 4/99           penbe atlas yorgan 81         yemeni yorgan 51 

pamuk şilte 76            Frenk kilimi parça 2/116   

basma ve hassa ma`kad ve perde parçaları 8/78         lamba çift 1/70 

tebsi 1 kupa 4 kulaklı çift 2 tuzluk vesaire 56            tebsi 1 billur12/50     
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dakson? macun takımı 204          sele derununda tabak ve şişe hırdavatı 37  

bez çarşeb 1 çorap vesaire 19         fincan takımı 10           yünlü entari ……. parça 2/39 

mai buhur entari ceket takım 1/50         ceket 2/148           entari ceket takım2/97 

ipekli elbise takım 230          telli yasdık 2/81       yünlü basma entari ceket takım 2/80 

def `a yünlü ve basma entari ceket takım2/91        çiçekli zar 1/79        kaydaruba 1/247,20 

yelpaze krep kordela parça 5/39          keçe seccade 1/55        badem kürk 1/403     

boğça 2/148         sadakur çiçekli zar 2/50        mai çiçekli elbise takım 1/50 

entari ceket parça 4/68         ceket 2/33        mai çiçekli elbise takım 1/63       ceket 1/88 

ceket ve hırka parça 2/53        entari 3/41      entari 2/43      boğça 2 yemeni seccade 1/21   

beyaz melbûsât parça 5/44         beyaz ma`kad örtüleri 5/68         hamam takımı parça 4/32 

müsta`mel melbûsât parça 12/54       yemeni mendil vesaire parça 32/54       sanduk 1/201 

hırka ceket cebe? parça 4/65         kamış 1 koku şişesi 1/13,20        elmas küpe çift 1/651,30 

elmas kuş 1/1640           incü dizi 19 müntakil 12 fiat 212/2650  

tek taşlı elmas yüzük 1/650        def `a elmas yüzük 755        altun saat köstek 1/748 

elmas menekşe çift 1/184          aşalık yıldız 3/165        elmas küpe çift 1/720 

sîm halhal 3/30        masa 3/17         hamamiye parça 4/25      şemsiye 2/51     sofra 1/16 

peşkir 11/21         gömlek 1/22     bir mikdar basma parça 19       

pençbiyeli ve yasdık örtüsü parça 9/42        ceket 2/19      ipekli gömlek iç donu parça 6/152 

bez  çarşeb 1/28         entari gömlek iç donu parça 7/21      çarşeb3/142     def `a çarşeb 2/67 

işlemeli havlu ve çevre vesaire parça 11/78             gömlek 2 bez top 1/82  

kasnak boğça 5/87          mantin elbise parça 3 atlas boğça 1/2000 

yemeni mendil krep boğça parça 22/197          sanduk 1/30          örtü ve boğça parça 13/99 

basma ve don parça 4/34          çorap kisesi 5/41        sanduk 1/25      

pabuç ve hırdavat-ı saire 100          hasa parçası 4/33       

Nakd-i Mevcudu: 2928 

mihr-i müeccel-i der zimmeti zevc 1336,30 
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Yekûn   

   18777,15 
     8228,15  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
   10549,00 
       451       Resm-i Kısmet 263    dellâliyye  163    Kaydiyye 16    Varaka bahâ 16 
-________ 
   10098 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Salih Efendi 2524,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Servet  5049 
                                                             301 nakd-i mevcudu 
                                                        +_____ 
                                                           5350 
 
Hisse-i eb-i mezbûr Mehmed Ağa 2524,20 

Zevc-i mezbûr Salih Efendi ile eb-i mezbûr Mehmed Ağa’dan her biri ber-vech-i 

bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eyledikleri ba`de-l ikrar       

bint-i sagîre mezbûre Servet’in bâlâda muharrer murakkam hisselerine muadil elli üç buçuk 

aded yüzlük Osmanlı lirası li-eclil istirbah vasî  merkum marifetiyle Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 100 (SAYFA 51) 

……. Hazreti Şehriyarından İzmir Fırkası Kumandanı …… saadetlü Hacı Osman 

Paşa Hazretlerinin bin üç yüz on iki senesi Haziran’ının yirminci günü tarihli ve bin iki yüz 

on iki numrolu müzekkiresinde İzmir Hastahanesine vuku` vefâtı beyân olunan ………. 

……..  Hicaz Fırkasına mensûb beşinci alayın ikinci taburu dördüncü çavuş başısı Seyfi bin 

Sadık’ın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmamasına mebni paşay-ı müşarün-ileyh 

tarafından İzmir sevkiyat-ı askeri komisyonu zabitanından mülazım Raşid Efendi hazır 

olduğu halde marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz 

üç guruş hesabıyla bey` olunan müteveffây-ı merkumenin muhallefatı mübeyyin        

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-seb`a ve’l-işrin min şehr-i 

Muharrem’ül-Haram li-sene erbaa-aşera ve selase-mie ve elf fi 27 Muharrem 314  

…….. taşlı yüzük 2/15          mühür yüzüğü 1/5          sigara ağızlığı 1/14    

pozubant ? 1/13          tebsi 1/20         üzerinde zuhur iden nakdi 38,10 
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   Yekûn   

   105,30 
       1,15  dellâliyye ye verilen  
-______ 
   104,10 
     44,10  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
     60,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr altmış guruş ale’l-usûl asker sanduğuna hıfz idilmek 

üzere mûmâ-ileyh Raşid Efendi yedinde olduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 101 (SAYFA 52) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Kağıdçı Hacı Ömer Efendi ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Şerife 

Hanım ibniyye’tül-hac Ahmed ile sulb-i oğulları kebîr Mehmed Nuri ve Ahmed Esad ve 

Ali Rıza ve sagîr  Mustafa Efendilere münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr Mustafa’nın vakt-i rüşd ve sedadına 

değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i mezbûre Şerife 

Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ bütün mûmâ-ileyhüm Nuri ve Esad ve Rıza Efendilerden 

her birinin bi’l-asâle taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey`olunan tereke-i müteveffây-ı mûmâ-ileyhin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve           

beyân olunur.gurre Şaban’il-Muazzam li-sene selase-aşera ve selase-mie ve elf fi gurre             

Şaban 1313 

Basma Kelâm-ı Kadîm   aded 5 fiat 30/150     

Masârif  Basması Kelâm-ı Kadîm  aded 88 fiat 22/1936     

Şekercizade basması Kelâm-ı Kadîm  aded 5 fiat 17,8/87,20     

Elifi …….aded 4000 fiat 4 para /400        

 ……….. tabir olunur kesilmiş kağıd top 152 fiat 25/3800       

diğer nevi ……. ………..   kağıdı top 10 fiat 35/350       

kalın ………. ……….. top 15 fiat 30/450 

diğer nevi kalın …….. ……… top 15 fiat 20/700 
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……… ……… tabir olunur çizgili kağıd top 8 fiat 25/200 

diğer nevi …….. …….. top 66 fiat 20/1320 

diğer nevi ……… …….. top 30 fiat 15/450 

ministre ….. tabir olunur kağıd top 106 fiat 40/4240 

……… ……. tabir olunur kağıd top 130 fiat 60/7800 

resim kağıdı top 3 fiat 132/396           …………. tabir olunur kağıd top 31 fiat 80/2480 

………….. tabir olunur kağıd top 92 fiat 30/2760 

aşalık ………. kağıdı top 15 fiat 35/525             ……….. çizgili top 42 fiat 65/2730 

………….. tabir olunur kağıd top 47 fiat 50/2350 

çifte çizgili ………. ………. tabir olunur kağıd top 62 fiat 70/4340 

elvan kağıd top 18 fiat 50/900 

………… tabir olunur takrirlik kağıd top 52 fiat 20/1040 

orta ………… top 33 fiat 12/ 396           aşalık posta kağıdı top 233 fiat 7/1631 

mai posta kağıdı top 718 fiat 15/2977,20          ince posta kağıdı top 50 fiat 1/50 

…………… …… top 11 fiat 90/990          …………. …….. top 38 fiat 70/2660 

diğer nevi  ………… …….. top 27 fiat 75/2025          ……………. top 22 fiat 45/990 

……….. …….. tabir olunur kağıd top 30 fiat15/525 

…….. ………. tabir olunur kağıd top 92 fiat 23/2116          ………… top 13 fiat 9/117 

aşalık ……… ……… top 200 fiat 8/1600      ……………. top 58 fiat 100/5800 

aşalık ………. battal top 118 fiat 65/7670 

posta kağıdı top 56 fiat 30/1680              sagîr   ebru kağıdı top 11 fiat 70/770 

posta kağıdı top 94 fiat 10/940         ministre ……….. top 20 fiat 40/80 

…………. top 61 fiat 20/1220             aşalık ……… tabir olunur kağıd top 92 fiat 8/92 

……….. …….. tabir olunur kağıd top 84 fiat 15/1260 

gazete kağıdı top 102 fiat 15/1537,20             elvan kağıdı top 94,20 fiat 20/1890 

bayrak kağıdı top 93 fiat 15/1395            garb kağıdı top 62 fiat 16/992 

………. …… top 31 fiat 40/1240              …….. ………… aded 50 fiat 3/150 

def `a ……… ……….  aded 23 fiat 8/184              …………. top 81 fiat 17/1322 

……….. aded 222 fiat 12/2664               ufak mai kağıd kilo 1740 fiat 5220 

afiş top 120 fiat 20/2400                 ………… deste 96 fiat 10/960 

küçük kırmızı mürekkeb aded 60 fiat 7/420       ……….. …………… aded 164 fiat 2/328 
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kebîr ebru kağıdı top 10 fiat 90/945              siyah kablı defter kilo 2040 aded 7/15300 

ebru kablı defter kilo 2470 aded 6/14820               mürekkeb aded 50 fiat 10/500 

yazı kalemi deste 1100fiat 10/1100                  kırmızı mürekkeb deste 39 fiat 8/312 

ufak kutu kağıdı top 91 fiat 15/1360                  ………… aded 46 fiat 3/138 

birli aşalık ……….. aded 600 fiat 1/600             ufak ……. ……… aded 220 fiat 1/220 

karton aded 2000 fiat 20 para/1000               aşalık ………… kağıdı deste 8 fiat 15/120 

siyah posta kağıdı deste 10 fiat 20/200            …………. aded 5 fiat 20/200 

…….. mürekkeb deste 35 fiat 10/350               zamk  deste 14 fiat 40/560 

zarf numro 22 aded 6500 seri 5 yeni fiat 40/260 

def `a zarf numro 22 seri yeni fiat 35 aded 15000/525 

zarf numro seri 2 aded 16000 fiat 45/720          zarf numro 4 seri 1 aded 44000 fiat 10/440 

zarf numro 26 seri 3 aded 15000 fiat 20/300  

zarf numro 21 seri 2 aded 10000 fiat 35/350         zarf numro 8 seri aded 2000 fiat 10/200 

zarf numro 18 seri aded 2050/330               zarf numro 1 aded 24500 fiat 50/1225 

zarf numro 37 seri aded 10000 fiat 30/300         zarf numro 36 seri 10 aded 1000 fiat 90/90 

zarf numro 20 seri 2 aded 10000 fiat 30/300           zarf numro 35 aded 3000 fiat 80/400 

zarf numro aded 3000 fiat 70/210                 zarf numro 22 seri 16 aded 2000 fiat 50/150 

zarf numro 21 seri 5 aded 9000 fiat 6/540              elvan zarf aded 29000 fiat 17/493 

posta …… 18  fiat 20/450                fatura kağıdı deste 21 fiat 22/420 

aşalık posta kağıdı deste 26 fiat 7/182                    ………. deste 71 fiat 10/710 

def `a ……… 73 fiat 15/1110        tonpon ? 70 fiat 6/420         ufak tanpon aded 30 fiat 2/60 

usta tanpon 65 fiat 2/162             kebîr tanpon aded 30 fiat 2/60 

yarım metre İngiliz mürekkebi aded 5 fiat 20/100   

temür kalem kutu aded 150 fiat 3/450 

altılı cini? yazı takımı aded 5 fiat 3/150           madalyon yazı takımı aded 16 fiat 25/400 

üçlü madalyon yazı takımı aded 8 fiat 20/160            ikili beyaz yazı takımı aded 5 fiat 8/40 

kebîr kutu kağıdı deste 20 fiat 8/160                kebîr ……. deste 8 fiat 15/120     

rakam tahtası aded 6 fiat 8/48                 beyaz şişe aded 20 fiat 3/60  

mürekkepli kalem numro 871 …… 1/20  

ufak mekteb defteri aded 3288 fiat 10 para /822 

az kağıdlı mekteb defteri aded 5500 fiat 20 para/413 
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mostura zarfı aded 1100 beher yüzü fiat 20/360           mürekkeb kağıdı paket 12 fiat 40/480 

kalın ebru top 8 fiat 190/1520               ………. top 30 fiat 15/450   

kurşun kalemi …….120 fiat 20/2400                 lastik aded 31 fiat 20/465 

cetvel tahtası aded 2000 fiat 1/2000            kırmızı mum aded 107 fiat 7/749   

temür kasa 1/890          oturtma kantar 1 ……….. 1/534           hırdavat-ı dükkan 2380 

Müteveffay-ı mûmâ-ileyhin vefâtı gününden tahrir-i terekeye değin dükkanda vuku` 

bulan iki gün zarfındaki satışından hasıl olan 1308  

Mecidiye on dokuz guruş hesabıyla iki bin dokuz yüz altmış bir guruşluk pulun 

mecidiye otuz üç guruşdan esman bakiyesi 5138,20 

Mahal-i mezbûre kâin sâkin olduğu hanenin ……….. zokağa nazır büyük odada 

bulunan mefrûşât 

Hilye-i Şerif 1 kebîr halı 1 maa mefrûşât köşe minderi 2 kırmızı hasırlı sandalye 12 

orta masası 1 sarı mangal 1 avize lamba 1 def `a usta pergel takımı (fiat50) ipli perde çift 4 

sürahi ve hırdavat 5340 

mürekkepli kalem aded 5 fiat 20/100  büyük pergel takımı numro 1040 aded 2 fiat 20/40 

usta pergel takımı 60 

Tahtalı kapunın sağ tarafında zokağa nazır odada 

Ufak kilim 1 basma mefrûşât telli yer ve kanepe minderi 2 mağden kaydaruba 1 ayine 2 

lamba 2 çiçeklik 2 billur hoşaf tası 1 billur 1 ince ministre … top 208 fiat 30/6270 

ve hırdavat-ı saire pamuk yasdık 4 hasa perde 4 halı seccade 1/1958 

ufak kutu kağıdı 360               ………….. aded 69 fiat 1/69 

evanî-i nuhâsîye parça 5/1780           yatak yorgan parça 40/1069 

melbûsât 4 parça 10/2670              hırdavat-ı menzil 4984 

   Yekûn   

   200939,20 
     88051,20  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_________ 
   112887,00 
       4725        Resm-i Kısmet 2822     Kaydiyye 168   Varaka 75    dellâliyye den Eytâm 
-_________    müdürü ve ketebeye âid 1659 
   108162,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Şerife Hanım 13520,10 

Hisse-i ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Nuri Efendi 23660,17 
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Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Esad Efendi 23660,17 

Hisse-i ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Rıza Efendi 23660,17 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mustafa   23660,17 
                                                                 39,22   
                                                        +________  
                                                           23700,00 
 

Zevce-i mezbûre Şerife Hanımla nübüvvet-i mûmâ-ileyhüm Nuri ve Esad ve Rıza 

Efendilerden her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini üzerine alıkoydukları  ber-vech-i 

bâlâ terekeden takas ve mahsub ve suretle istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar ibn-i 

sagîr mezbûr Mustafa’nın bâlâda murakkam hissesine muadil iki yüz altun yedi aded 

yüzlük Osmanlı lirası ale’l-usûl Eytâm Sanduğuna irad-ı kayd olunarak ve rehn-i kavi ve 

kefil malı ile biraderleri mûmâ-ileyhüm Nuri ve Esad ve Rıza Efendilere idane olunduğu iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 102 (SAYFA 53) 

Medine-i İzmir’de Şerif Ali Zokağında sâkin iken bundan akdem vefât iden zincirci 

Hasan Usta ibn-i aşçı Ali’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Şakire bint-i Osman ile 

diyar-ı aherde bulunan li-ebeveyn-i er karındaşı Hafız Mustafa Efendi’ye münhasıra olduğu 

bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu misüllü varis-i gaib 

olduğu halde vefât edenlerin terekelerinden hisse-i gaibi ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı 

seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü Ragıb Beyefendi 

Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin 

Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve zevce-i mezbûre Şakire’nin bi’l-asâle taleb 

ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye 

on dokuz guruş hesabıyla bey`olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki           

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-sânî min şehr-i Zilkade’tiş-Şerife li-sene 

selase-aşera ve selase-mie ve elf fi 2 Zilkade 313 
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Müteveffay-ı mezbûrun Zincirciler Çarşusında kâin dükkanı derununda bulunan  

zincir hırdavatı  817 
                            39  Resm-i Kısmet 20  dellaliye 16,10   Kaydiyye 2  Varaka bahâ 30 para 
                       -____ 
                          778  
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Şakire 194,20 

Hisse-i ah li hüma mezbûr Hafız Mustafa Efendi  583 
                                                                                  29  resm-i eminiye 
                                                                             -____ 
                                                                                554,20 
 

Ba`de ah li hüma mezbûr Hafız Mustafa Efendi zuhur idüb ispat-ı vücud ederek 

bâlâda muharrer hissesine ve zevce-i mezbûre Şakire ber-vech-i bâlâ hissesini ahz ve kabz 

ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar ah li hüma mezbûr hissesinden tevkif olunan 

yirmi dokuz guruş resm-i eminiye fi 20 Mayıs 312 tarih ve beş yüz on numrolu ilm-ü 

haberle bin iki yüz on buçuk guruş meyanında vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 103 (SAYFA 53) 

Bin üç yüz on iki sene-i Hicrisi  hacılarından olub Klazomen Tahaffuzhanesinde 

vefât iden esâmî   gayrı malum haccacın İzmir Karantina Müdüriyeti tarafından üç yüz on 

bir senesi Teşrîn-i Sanisinin yirminci günü tarihli tezkere ile beyt’ül-mâl müdürü vekili 

Necmüiddin Efendi’ye bi’l teslim vekil mûmâ-ileyhin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan eşyalarıyla nakidlerinin mikdarını mübeyyin defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li 

sene selase-aşera ve selase-mie ve elf fi 16 Cemâzi’yel Âhır 1313 

pamuk ve yün şilteler 86       yağmurluk yorgan vesaire parça 7/213 

bir miktar köhne melbûsât ve mefrûşât 107  

köhne acem seccade 1 bir mikdar paçavra 1/397          köhne melbûsât ve mefrûşât 145 

def `a köhne melbûsât 152            def `a köhne melbûsât vesaire 103       

bir mikdar melbûsât ve mefrûşât 84          köhne fes 16,20         paçavra vesaire 102 

eski pabuçlar 23,20          bakır ibrik 1 bir mikdar tesbih 60        kırma tesbih 4,15 
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bir mikdar melbûsât ve mefrûşât 111 

nakit olarak Karantina idaresinden verilen 2289,25 

   Yekûn   

   3894 
   1689     Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-______ 
   2204 
       89,30  Resm-i Kısmet 55   dellâliyye18    Kaydiyye 3,20 Varaka bahâ 2,10  hamaliye 
-______ 
   2115 
       10     dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
   2126,30 
 

Sahh’ül-bâkî mezkûrun bin beş yüz guruş altun ve altı buçuk guruş gümüş olarak fi 

22 Teşrîn -i Sânî 311tarih ve beş yüz on beş numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâ-ileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sandığına teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 104 (SAYFA 54) 

Medine-i İzmir’de Ali Reis Mahallesinde Servili Mescid Şerifi civarında sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Harputlu Mustafa ibn-i Ahmed’in zâhirde varis-i ma`rûf ve  

ma`rûfesi olmamağla bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci’olmağla bu 

makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz 

kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü 

Ragıp Bey Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i 

şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve    

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur.fi’l-yevmi’l-hamse ve’l-işrin min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene           

râbi`-aşera ve selase-mie ve elf fi 25 Muharrem 1314 

     yorgan 2 yasdık 1 yatak 1/91          şalvar 1 mintan 1 palto 1 fes 1 sarık 1/122 

saman yasdık 5 saman minder 2/20           seccade 1 ufak ağbani 1/42 

köhne bakır parça 5/28         Trablus kuşağı 1/28          sanduk 1/22        nargile 1/8,10    

bir mikdar hırdavat 54       
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gömlek 1 iç donu 1 mintan 1 uçkur 1 çevre 1 poşi 1 kemer 2 vesaire 56 

  Yekûn   

   481 
     22  araba kirasına ve hamaliyeye verilen 
-____ 
   457 
   194  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-____ 
   263 
     14  Resm-i Kısmet 6,20     dellâliyye  5,3     Kaydiyye 1    Varaka bahâ 30 para 
-____ 
   249 
       3  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+____ 
   252 
 

Meblağ-ı mezkûr iki yüz elli iki buçuk guruş fi 20 Temmuz 312 tarih ve beş yüz on 

yedi numrolu ilm-ü haberle bin yedi yüz seksen sekiz guruş meyanında vekil mumaileyh 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 105 (SAYFA 54) 

Medine-i İzmir’de Pazaryeri Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Moralı Hacı Fethullah Efendi kerimesi Hasena Hanım’ın verâseti zevc-i olub Asakir-i 

Redif-i Şahane ile diyar-ı aherde bulunan Nebi Efendi ibn-i değirmenci Halil Ağa ile 

validesi Ziyneti Hanım ibniyyet-i Sarac Sadık ve sadri sagîre kızları Fehda ve İsmet’e 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr  

tan mezbûrtanın min kıbel’el eb-i ceddeleri ve velileri mezbûr değirmenci Halil Ağa ibn-i 

Mehmed2in bi’l-velâye ve ümm-i mezbûre Ziyneti Hanım’ın bi’l-asâle beyt’ül-mâl vekili 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in hazır olduğu halde taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr            

ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-seb`a min  şehr-i Zilhicce’tiş-Şerife li-sene selase-aşera ve 

selase-mie ve elf fi 7 Zilhicce 1314 

pamuk yüz yasdığı 7/79          seccade 1/159          pamuk şilte 1/63 

maa çarşeb yemeni yorgan 1/75           yasdık 6 ma`kad 1/33      dikiş makinesi 1/247,20 
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seccade 1/122          antika kilimi 1/476          …….. zar 1/60            siyah zar 1/165 

maa örtü kaydaruba 1/140           ufak lahur şal 1/26    

tahta pabucu 1 yelpaze 1 hoşaf kaşığı 13/36     

has takım kadeh 7 şeker hokkası 2 maa tabak fincan 10 su kupası 9 çiçeklik dağar 2           

kase 2/114               basma entari takım 4/44                   fes örtüsü 2/26 

maa tabak hoşaf tası 1/20,10                    pamuk minder 1/18  

hümayun entari 1 ceket 1 boğça 4/58             şerbet tebsisi 2/41        boğça 9 fes örtüsü 1/35 

tabaklı kamış bardak 1/21              pençbiyeli hümayun ma`kad 3/66         sırmalı havlu 1/21 

yasdık ve yasdık örtüsü parça 11/48              küçük ve büyük tabak 26 küb 1 sele 1/150 

ipekli örtü 1 kasnak örtü 2/64             bir mikdar hırdavat 19          mendil 11/17,20 

maa ceket poplin entari 1/91           entari 2/18            kürk 1/550         entari 2/38 

tek taşlı elmas yüzük 1215            entari 2 ceket 2/41          elmas iğne çift 1/265 

çarşeb 1 boğça 1 entari 1/24,30           perde bağı çift 1/3,20        boğça 1 ağbani üslük 1/48 

pençbiyeli minder örtüsü 2/68            gümüş el ayinesi 1 dirhem 74 fiat 2/205,14 

gümüş kaşık 2 dirhem 26 fiat 2,28/71,22        

gülabdan 1 incüden 1 aded ağaçlık 1 dirhem210 fiat 2,20/525       kasnak sofra 2/158 

dakson? tebsi 1/194            gümüş su kupası 2 dirhem 86 fiat 3,30/326,32 

sîm macun takım tabak 2 kaşık 10 hokka 1 dirhem 325 fiat 3,11/1064,15 

kadife ceket 1/48           sîm zarf 1/17           def `asîm zarf 12 dirhem 203 fiat 2,25/218,35 

dival bohça 1/239,10             sanduk 1/104          dival yasdık 2 yorgan 1/552,30 

boğça 1 ufak pençbiyeli parça 13/87          ibrişimli gömlek 5/250     

ibrişimli gömlek 4 ibrişimli bez top 1/138           def `a ibrişimli bez top3/130 

Kastamonu çarşebi 1/25           ibrişimli gömlek parça 11 boğça 1/363        telli örtü 1/68 

boğça 6/71       uçkur 12 boğça 1/55        çevre 6/44      boğça 4/53     i brişimli çarşeb 4/106 

çarşeb 1/68          ibrişimli çarşeb 2/83        çarşeb 2/46           kasnak seccade 1/85    

boğça 5/49        peşkir 13 boğça 1/54         kasnak sofra 1/21        köşe yasdığı 2 örtü 1/92 

penbe zar çarşeb 2/289            ……….. entari 2/159            ağbani 1/80   

penbe zar çarşeb 2 kefiye 1 peşkir 1 boğça 1/83          uçkur 4 havlu 1/21         sandalye 4/43 

maa tabla sarı mangal 1/105            sarı sini 1/103           bakır leğen 1 aded 5 fiat 15/75 

sarı leğen ibrik 1/95            maa el tunç havan örtü 1/25                ayine 1/179   

ufak sedefli terabize çift 1/59              bakır sini 1 sefer tası 1/70 
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bakır tencere tava kazan parça 42 dirhem 150 aded 29 fiat 17/517,30           çetari top 3/100 

ferace 1/84                  boğça 5/31           pençbiyeli parça 2 ceket 1 entari 1/25    

entari ceket takım 1/70             ceket 1 peştamal 1 sofra1 peşkir 1/37               kürk 1778 

kasnak işlemeli yemeni seccade 1/42      köşe yasdığı 5/71         hırka 1/25       şemsiye 1/28 

ceket 1 …… entari 1 hümayun parçası 1/37          düz çiçek 1/3,20          sanduk 1/48 

ceket 1 entari 1/57          lamba çift 1/73 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 1247,30 

   Yekûn   

   14375,18 
       104,20  araba kirası ve hamaliyeye verilen 
-________ 
   14270,38 
       653,28  Resm-i Kısmet 356,30    dellâliyye  262     Kaydiyye 21,8    Varaka bahâ 14 
-________ 
   13617,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Nuri Efendi 3142 

Hisse-i ümm-i mezbûre Ziyneti Hanım 2095 

Hisse-i bint-i sagîre Fehda    4190 

Hisse-i bint-i sagîre İsmet     4190 
                                          +_____ 
                                              8380 
                                              3304  Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş 
                                          -______ olmak içün akçe farkı minhâ 
                                              5090 

Zevc-i mezbûr Nebi Efendi’nin ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini kendisine irsal ve 

teslim itmek üzere babası mezbûr Halil Ağa ve ümm-i mezbûre Ziyneti Hanım ve dahi 

bâlâda murakkam hissesini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l 

ikrar sagîrtan mezbûrtan Fehda ve İsmet’in bâlâda muharrer olduğu vechle hisseleri olan 

Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla beş bin doksan guruş           

li-eclil istirbah ceddeleri mezbûr Halil Ağa marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz`  

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 106 (SAYFA 55) 

İzmir’de Jandarma beşinci bölük efradından olub üç yüz on bir senesi Ağustos’unun 

yirmi beşinci günü Kızıldağ’ın Kuyucak Karyesinde eşkıya takibinde mecruhen vefât iden 

Harputlu Hacı Hüseyin bin Hasan’ın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l 

cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci’ olduğu bi’l ahbar-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin 

terekelerini beyt’ül-mâl içün ahz ve kabz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan 

hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü Ragıp Bey Efendi Hazretleri tarafından umur-ı 

beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi  ibn-i Zeynelabidin’in 

bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve  marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri 

ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.                  

fi’l-yevmi’l-hamse ve’l-işrin min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene selase-aşera ve selase-mie ve 

elf fi 25 Receb 1313 

pamuk yasdık 2 yorgan 1 pamuk şilte 1 heybe 1 çul 1 ihram parçası 1/113 

altılı tabanca 1/216          def `a altılı tabanca 1/119            gümüş saat köstek 152 

Jandarma tabur sanduğuna verilen maaş ve nakdi 1113,30 

kuşak 2 entari 4 gömlek 4 don 2 fanila 1 boğça 2 peşkir 2 kundura çift sanduk 1 para kisesi 

1/111 

   Yekûn   

   1824,30 
     784,00  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
   1040,30  
       38,10  Resm-i Kısmet 26    dellâliyye  8,30    Kaydiyye 2    Varaka bahâ 1,20 
-_______ 
   1002,20 
         5,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
   1008,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr bin sekiz guruşun ve dört yüz altun altı yüz sekiz 

guruş gümüş olarak fi 8 ve 18 Teşrîn -i Sânî 1311 tarih ve iki yüz kırk bir ve dört yüz 
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yetmiş bir numrolu ilm-ü haberle iki def `ada vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 107 (SAYFA 56) 

Medine-i İzmir’de Şadırvan Cami Şerifi civarında Sandukçılar içinde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Tavganalı Kel Ali bin Mustafa’nın zâhirde varis-i ma`rûf ve  

ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci’ olduğu bi’l 

ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i 

ma`rûf vefât edenlerin terekelerini beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden 

memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü Ragıp Bey Efendi Hazretleri 

tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi  ibn-i 

Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve  marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-sadis  min şehr-i 

Rebî’ül-Evvel li-sene selase-aşera ve selase-mie ba`de-l elf fi 6 Rebî’ül-Evvel 1313 

yün döşek 1 yasdık 2 ufak şilte 1/120           pamuk şilte 1/52          yorgan 2/92 

bir takım eski çoraplar 16         silahlık 1 poşi 1/33          pamuk şilte 1 yasdık 1/33   

çuka potur 1/120      eski yorgan 1 şilte 1/20        bir mikdar köhne melbûsât ve mefrûşât 45 

şemsiye 1/7         zenbil derununda bir mikdar hırdavat 34          nargile seri 3 bıçak 1/9,20 

bir mikdar çay ve tönbeki 16       ufak maden saat 1/33       hasalı siyah çuka mintan 1/38,10 

   Yekûn   

   668,30 
   283,30  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   385,00 
     19,20  Resm-i Kısmet 9,3      Kaydiyye 1     Varaka bahâ 30 para     delalliye 8 
-______ 
   365,20 
       4,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
   370,00 
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Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr üç yüz yetmiş guruş fi 26 Teşrîn -i Evvel 1311 tarih 

ve altı yüz elli beş numrolu ilm-ü haberle ve dört yüz on iki guruş otuz para meyanında mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 108 (SAYFA 56) 

Medine-i İzmir’de Kasab Hızır Mahallesinde Çayırlıbağçe civarında sâkin iken 

bundan akdem vefât iden tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum Milletinden Muytab Memiko 

ibn-i Nikola’nın verâseti zevce-i metrûkesi Hristati bint-i Vasili ile sulb-i kebîr oğlu Yorgi 

ve sulbiye kızları kebîre Maria ve Vasiliko ve sagîre Sofya ve Angelika ve Anna’ya 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar 

mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe 

vasîleri zevce-i merkume Hristati’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla takdir-i bahâ ile zevce-i 

merkume üzerinde bırakılan tereke-i müteveffây-ı merkumenin defteridir ki ber-vech-i         

âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-seb`a aşer min şehr-i Zilhicce’tiş Şerife li-sene              

selase-aşera ve selase-mie ve elf fi 17 Zilhicce 1313 

     yorgan döşek yasdık parça 2/50      sanduk 2/20       dolab 1/20     

evanî-i nuhâsîye parça 2/50      tabak ve hırdavat-ı saire 50    yasdık 5 minder 1/40 

bir mikdar melbûsât 60      hırdavat-ı menzil 100 

   Yekûn   

   400 
     11  Resm-i Kısmet 10     Kaydiyye 1,10     Varaka bahâ 30 para 
-____ 
   389 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hristati 48,25 

Hisse-i ibn-i kebîr merkum Yorgi 97,10 

Hisse-i bint-i kebîre merkume (Maria) 48,25 

Hisse-i bint-i kebîre Vasiliko 48,25 

Hisse-i bint-i sagîre Sofya 48,25 

Hisse-i bint-i sagîre Angeliko 48,25 

Hisse-i bint-i sagîre   Anna 48,25 
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Mecmû  tereke-i merkume zevce-i merkum Hristati yedinde olduğu iş bu mahale 

şerh verildi. 

 

HÜKÜM 109 (SAYFA 56) 

Bin üç yüz on senesi zarfında Klazomen Tahaffuzhanesinde vefât iden mechul’il 

esâmî   kesânın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfeleri olmadığına binaen İzmir Karantina 

müdürü tarafından bi’l teslim beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’nin taleb ve 

marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan muhallefatı mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur.fi’l-yevmi’l-sâlis aşer min şehr-i Zilkade’tiş Şerife li-sene isna-aşer ve selase-mie 

ba`de-l elf 

köhne yorgan 2 velense 1 yağmurluk 1 çul parça 2/68    

kilim seccade 1 köhne melbûsât parça 1/63           köhne yorgan melbûsât parça 12/40 

köhne melbûsât ve hırdavat parça 15/37  

kilim seccade 2 yasdık ve melbûsât parça 5/120        

meşin heybe 1 bir mikdar tesbih ve misk ve tarak vesaire 89 

çul 2 köhne yorgan ve gömlek misvak ve toprak ve hırdavat-ı saire 13 

 
   Yekûn   

   499 
   211,30  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   287,10 
       7,30  hamaliyeye verilen 
-______ 
   279,20 
     14,30  Resm-i Kısmet 7    Kaydiyye 1    dellâliyye  6     Varaka bahâ 30 para 
-______ 
   264,30 
       3,20 
+______ 
   268,10 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr iki yüz altmış sekiz guruş on para fi 27 Şaban 311 

tarih ve altı yüz yirmi numrolu ilm-ü haberle iki yüz seksen guruş on para mal sanduğuna 

teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 110 (SAYFA 57 

Zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfeleri olmadığı halde vefât iden âtî’ül esami 

gurebanın terekeleri cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu tahakkuk ederek sonra         

beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’nin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan muhallefatı mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis ve’l-işrin min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene isna-aşer ve 

selase-mie ve elf 

İzmir’de Tilkilikte Sarac Hacı Hasan’ın Hanı’nda sâkin iken vefât iden Taşköprülü 

Cemal Sarı Mustafa ibn-i Salih  

bir mikdar köhne melbûsât ve mefrûşât 

   264,20 
       6,10  hamaliyeye verilen 
-______ 
   258,10 
   109,20  mecidiye om dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   148,30 
     Ve yine İzmir’de Kadife Kalesi civarında İmariye Mahallesinde vefât iden Selanikli 
Telgrafbaşı müdürü Şükrü Efendi zevcesinin mu`takası zenciye Fatma bint-i Abdullah 
terekesi 
     45  pamuk şilte 1 yasdık 3 basma yorgan 1 
   132  şilte 1 yorgan 2 yasdık 5 
     75  don entari gömlek ve melbûsât-ı saire parça 48 
     44  pabuç çift 1 tahta sanduk 1 boş çuval 5 tabak kupa fincan ve hırdavat-ı saire 
+____ 
   296 
     23,25  hamaliyeye verilen 
-_____ 
   282,35 
   123,35  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün farkı minhâ 
-______ 
   159,00 
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Ali Efendi Cami Şerifi civarında vefât iden Karadenizli Kalafat Hasan Ağa terekesi 

             köhne yorgan 1 köhne bez şalvar 1 köhne bez gömlek 4 basma mintan 2  
             müsta`mel don1 entari 1 fanila1 boğça 1 yün yasdık 1 ufak kuşak 1 köhne çul 1  
  49        tahta dolab 1köhne pabuç çift 2 müsta`mel çorap çift 1 köhne pabuç 2 temür  
             mangal 1 tahta iskemle 1 sepet 2 desti 1 süpürge 1 çekiç 1 bağ bıçağı burgu ve  
             hırdavat-ı saire 
 
    7,35  bir elbise derununda zuhur iden nakdi 
+_____ 
  59,35 
    2,25  hammaliyeye verilen  
-_____ 
  54,10 
  22,20  mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_____ 
  31,30 
 
     Ekmekçibaşı Hanı derununda müste`cir Mehmed Efendi’nin bulup vekil mûmâ-ileyh 

Necmüiddin Efendi’ye teslim etmiş olduğu sakıt mebaliğ 

   133,10 
     52,20  sîm mecidiye on dokuza farkı minhâ 
-______ 
     80,10 
 
 Cem`an Yekun 

   419,10 
     18,20  Resm-i Kısmet 10,20    dellâliyye  6,20     Kaydiyye 1     Varaka bahâ 30 para     
-______ 
   400,20 
       3,30 dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
   404,10 
 

Sahh’ül-bâkî mezkûr dört yüz dört guruş on paranın yüz elli guruş altun ve iki yüz 

elli dört guruş on parayı gümüş olarak fi 9 Kanun-i Sânî 1311 tarih ve yüz elli bir numrolu 

ilm-ü haberle ve vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim 

kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 111 (SAYFA 57) 

Müteveffât mezbûre Şerife’nin hayatında taht-ı temellük ve tasarrufunda olub ba`de 

vefât-ı hüma varis-i mezbûreye mevrûs olan İzmir haricinde Yeni Kale civarında vâki` bir 

kıt`a bağçeden mezbûre ümm-i Gülsüm zevc-i merkum Hasan Efendi ile evladı sigar 

mezbûran Mustafa ve Emine’nin yirmi şehr-i cem`an on dört sehim hisselerini akdemce 

malum mukabilinde iştira’ eylediği resm-i senet medfuatından anlaşılmış olmağla mezbûre 

Gülsüm Molla mezkûr bağçede ber-vech-i muharrer iştira’ mutasarrıf olduğu hissesini 

asâleten ve vasîsi olduğu sagîr  mezbûr Mehmed’in altı sehim hissesini Balçık Havi 

niyabetinden istihsal edildiği izin hüccetine binaen vesâyâten seksen yedi buçuk aded 

yüzlük Osmanlı lirasına bağçeden Panayot ile zevcesine bey` edildiğinden  meblağ-ı 

mezkûrdan sagîr mezbûr Mehmed’in hissesine Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla            

isabet iden mikdarı ber-vech-i zir beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî ve’l-işrin min şehr-i 

Rebî’ül-Evvel li-sene isna-aşer ve selase-mie ba`de-l elf . fi 22 Rebî’ül-Evvel 1312 

   2625 
       72  Resm-i Kısmet 65,20    Kaydiyye 4,10    Varaka bahâ 2,10 
-_____ 
   2553 
   

Ber-vech-i bâlâ iki bin beş yüz elli üç guruşa muadil yirmi beş buçuk aded yüzlük 

Osmanlı lirasıyla on iki metelik vasî  mezbûre ümm-i Gülsüm Molla’nın sagîr mezbûr 

Mehmed ile müştereken ve …….. iştira’ eylediği Nüzhetgah Mahallesinde kâin  bir bâb 

menzilin nısf hissesine karı vasî  mezbûre ümm-i Gülsüm Molla’ya i`tâ olunduğu ve 

mezbûre vasî  bi’l-vesâyâ kabz eylediği ikrarı iş bu mahale şerh verildi. 

      

ÇIKMA: fi 26 Şevval 1309 tarih ve 123 numrolu Kassam’ın zeylidir. 

 

HÜKÜM 112 (SAYFA 57) 

Medine-i İzmir’de Mir Ali Mahallesinde Servili Mescid civarında sâkine iken 

bundan akdem vefât iden Fatma bint-i Hasan’ın verâseti zevc-i metrûki Kürt Veli bin Ali 

ile validesi Abide bint-i Mehmed ve zevc-i mezbûr Veli’den hasıl sadri sagîr  oğlu Hasan 

Rüşdü ve zevc-i evveli müteveffât-ı İbrahim Efendi’den hasıl diğer sadri sagîr oğlu 

Mehmed’e münhasıra ba`de-ha ibn-i sagîr mezbûr Hasan Rüşdü dahi vefât idüb verâseti 
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babası mezbûr Veli ile ceddesi mezbûr Abide’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-

şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr Mehmed’in vakt-i rüşd ve 

sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi min kıbel’el ümm-i 

ceddesi mezbûre Abide’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve zevc-i merkum Veli’nin bi’l-asâle 

taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye 

yirmi guruş hesabıyla takdir-i bahâ ile zevce-i merkume üzerinde bırakılan tereke-i 

müteveffât-ı evvela mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi selh-i 

Safer’ül-Hayr li-sene selase-aşera ve selase-mie ve elf fi selh Safer 1313 

basma yüzlü ot yasdık 9 minder 2 ma`kad 1/61  

yemeni seccade 1 köhne melbûsât parça 8/43        Frenk kilimi 1/90      melbusat parça 1/13 

pençbiyeli perdeler ve hasa ma`kad ve yasdık örtüleri parça 18/71    

mai ipekli entari ceket takım 1/59       def `a entari ceket parça 2/86      entari don parça 7/25 

beyaz melbûsât parça 6/51         boğça 8/40         havlu örtü uçkur parça 13/41      

gömlek 2 entari ve boğça parça 6/35          çarşeb 4 boğça 1/49 

maa boğça hamam takımı parça 8/30          saat 1/18            sanduk 1/33 

kermesud ceket 1 terlik çift 2 yelpaze 1 hırdavat /54          evanî-i nuhâsîye parça 21/149 

def `a sanduk 1/35        ayine 1/44          lamba çift 1 billur tabak ve hırdavat-ı saire 82,20 

kaydaruba 1/198          pamuk şilte 2 yorgan 2/198        tahta dolab 1/33 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 446,30 

Yekûn   

   1985,10 
         9,10  hamaliyeye verilen 
-_______ 
   1976,00 
       86       Resm-i Kısmet 49,20    dellâliyye  31,10     Kaydiyye 3     Varaka bahâ 2,10 
-_______ 
   1890 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Veli 931,35 

Hisse-i ümm-i mezbûre Abide 409,35 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Mehmed 551,10 

Zevc-i mezbûr Veli ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sagîr mezbûr 

Mehmed’in bâlâda murakkam hisse-i ırsiyesi olan beş yüz elli bir guruş on parayı 
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nafakasına li-eclil sarf vesayeten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerine ikrarları iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 113 (SAYFA 58) 

Bin üç yüz on bir senesi Mart ibtidâ’sından sene-i merkume Kanun-i Sanisi 

gayesine değin on bir mah zarfında İzmir Hapishanesi mevkufiyetde hapishane müdürünün 

müzekkiresiyle vuku` vefâtları beyân ve ahbâr olunan âtî’ül esâmî   kesânın zâhirde ma`rûf 

ve ma`rûfeleri olmadığına binaen beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’nin          

bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahriri ve bi’l müzayede semen misülleri ve 

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan terekelerini mübeyyin defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur gurre Zilhicce li-sene selase-aşera ve selase-mie ve elf fi 

gurre Zilhicce 1313 

Tireli Köse Hamitoğlu Halil muhallefatı 

minder 1 yorgan 1 dizlik 1 entari 1 çul 1 parça 1 hırdavat /21 

Denizli’den Halil oğlu Hüseyin terekesi 

eski yorgan 1 torba 1 bir mikdar paçavra ve hırdavat 13 

Eski Zağralı Hasan oğlu Receb terekesi 

yatak yorgan 1 yasdık 2 gömlek 2 entari 1 dizlik 1 heybe 1/25 

Uşaklı Ahmed bin Ahmed muhallefatı 

yatak 1 yorgan 1 yasdık 1 çuval 1 hırdavat-ı saire 47 

Bayındırlı Osman oğlu Süleyman terekesi 

köhne yatak yorgan parça 2 yasdık 1 dizlik 1 entari 1 tozluk 1 gömlek 1/10 

Ödemiş’in Kelas Nahiyesinden eşeksiz? Mehmed terekesi 

yorgan 2 yasdık 5 gömlek vesair köhne melbûsât ve paçavra parça 53/17 

Bergama’nın Çan Karyesinden Hasan Hüseyin bin Mehmed terekesi 

yorgan kilim parçası 1 gömlek 1 dizlik 2 yelek 2/13 

Bergama’dan Tokaç oğlu Yusuf muhallefatı 

yatak 1 yorgan 1 yasdık 1 yelek 2 dizlik 2 entari 2 gömlek 1 kaput 1/20 

Ödemiş’ten İshakların şerif bin Ali terekesi 

şilte 1 yorgan 1 pantolon 2 dizlik 1 eski entari 2/12 
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Bergama’nın Boz Karyesi’nden Kara Hasan oğlu Hasan bin İbrahim terekesi 

minder 1 yorgan 1 yasdık 1 entari ve gömlek 2/5 

Nakd-i Mevcudu : 82,20 

Yekûn : 87,20 

Ödemiş’in Üzümlü Karyesi’nden Kocabıyık oğlu Mustafa muhallefatı 

yatak1 köhne yorgan 2 yasdık 2 entari 4 eski gömlek 5 boyalı dizlik 3 beyaz dizlik 2 eski 

fes 4 kıl torba 1/55 

Bayındırlı …….. terekesi 

yorgan2 yasdık2 müsta`mel çarşeb1 entari2 yelek ve gömlek2 torba 1 tabak 1 dolab 1/40 

Karaburunlu Yani terekesi 

yorgan 1 eski minder 1/6 

Yekûn : 366,20 

Alanyalı Halil oğlu Kel Ali terekesi 

yatak 1 yorgan 1 yasdık 1 dizlik 1 eski entari 4 aba entari 1 kıl heybe 1 torba 1/15 

   Yekûn  

   381,20 
   162      sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-______ 
   219 
     11,30  Resm-i Kısmet 5     dellâliyye  4     Kaydiyye 1     Varaka bahâ 30 para 
-______ 
   207,30 
       2,30  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
   210,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr iki yüz on buçuk guruş fi 20 Mayıs 312 tarih ve beş 

yüz on numrolu ilm-ü haberle bin iki yüz on üç buçuk guruş meyanında mal sanduğuna 

teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 114 (SAYFA 59) 

Bin üç yüz on bir senesi Şubat-ı ibtidâ’sından bin üç yüz on iki Nisan’ı gayesine 

değin üç mah zarfında zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığı halde vefât iden âtî’ül 

esami kesânın polis müdürlüğü tarafından verilen mezkûrlar üzerine cânib-i beyt’ül-mâl 
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müdürü Necmüiddin Efendi’nin taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

terekelerini mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-sânî aşer 

min şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene selase-aşera ve selase-mie ve elf fi 12 Şevval 1313 

İzmir’de Peştemalciler içinde sâkin iken Gureba Hastahanesinde vefât iden 

Yenişehirli hamal Ali bin Mehmed terekesi 

şal kuşak  vesaire bir mikdar melbûsât hırdavat 

   425 
   180  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-____ 
   244 
     14  Resm-i Kısmet 6    dellâliyye  5    Kaydiyye 1    Varaka bahâ 30 para    hamal 2 
-____   
   130 
       3  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+____ 
   133 
 

Ve yine İzmir’de Barut Han’ı civarında Ragıb Han’ında sâkin iken Gureba 

Hastahanesinde vefât iden Yüzbaşı tekâüdlerinden Bekir Ağa muhallefatı 

yorgan 3 çarşeb 1 battaniye 1 yatak 1/137   kılınç 1 hasır 1 kapaklı tencere 1 baston 1/40 

kaput 1 pantolon 1 hırka 1 seccade 1/79       küfe derununda bir mikdar hırdavat 74  

kanepe iskemle 1/25      fanila 5 dizlik gömlek 3 entari 2 yelek 1 çorap 1 para kisesi 1 

kundura 1 iğne ve yelek 1 tütün kisesi 1 sanduk 1 para çantası 1 hırdavat 99 

 

   Yekûn  

   454 
   192,30  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   261,10 
     20       Resm-i Kısmet 6,20      dellâliyye  5      Kaydiyye 1     Varaka baha 30 para    
-______    hamaliye 7 
   241,20 
       3 
+______ 
   244 
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Kemeraltı’nda Büyük Selebcizade Hanı’nda vefât iden Hoca Ahmed terekesi 

bir mikdar köhne melbûsât ve paçavra 23      nakd-i mevcudu 4 

   Yekûn  

   27 
   11  sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-___ 
   15,20 
 
Cem`an Yekûn: 492,20 

Ber-vech-i bâlâ dört yüz doksan iki buçuk guruş fi 20 Mayıs 312 tarih ve beş yüz on 

numrolu ilm-ü haberle bin iki yüz on üç guruş meyanında müdür mûmâ-ileyh Necmüiddin 

Efendi marifetiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 115 (SAYFA 59) 

Medine-i İzmir’de Çiçek Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât iden Rabia 

Hanım ibniyyet-i Hasan Ağa’nın verâseti zevc-i metrûki Gümrük ketebesinden Kalaycızade 

Yusuf Efendi ibn-i Hasan ile babası mezbûr Hasan Ağa ibn-i Mustafa ve validesi ümm-i 

Gülsüm Hayriye bint-i  Mehmed ve sadri sagîre kızları Meryem Saniye ve Salise’ye 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra 

sagîrtan mezbûrtanın babaları ve velileri zevc-i mûmâ-ileyh Yusuf Efendi’nin bi’1-asâle ve 

bi’l-velâye ebnan mezbûrenin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-hâdî  

ve’l-işrin  min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene râbi`-aşer ve selase-mie ve elf fi 21              

Rebî’ül-Evvel 1314 

pamuk  şilte 1/58          halı seccade 1/165          ufak köhne kilim 1/42 

Frenk kilimi parça 2/99         yemeni seccade 1/19         ufak köhne yorgan 3/16,20 

yün ve pamuk ve paçavra mahlü yasdık 6/27       lamba 2/25         saman yasdık 11/16 

pamuk paçavra mahlü erkan şilte 5/60            ufak şilteler paçavra vesaire parça 10/21 

kırmızı yüzlü ot yasdık 5 ma`kad 1 minder 2/33          hırka ceket peşkir parça 8/34 

kaydaruba 1/214,20          tabak kase kamış vesaire parça 25/55 

hoşaf tası kupa fincan kaşık ve hırdavat-ı saire 87    
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yelpaze sarı hamam tası ve hırdavat-ı saire 21     

kırmızı ve siyah tebsi sigaralık tunç havan parça 5/23   

sini 1 kapaklı sahan 5 çorba tası 1/76          bakır leğen 1/49,20 

ufak bakır sini 1 helvahane 1/37,20          bakır leğen ibrik 1/48           bakır tencere 2/52 

kuzu tenceresi 1/35        tas 1 hamam tası 1/11        sarı mangal 1/99 

yuvarlak sarma yasdık 2/22         eldiven çorap köhne zar entari yelek vesaire 21 

entari ceket takım 1/19           beyaz entari ceket 1 krep 1/42      mai mantin entari 1/31 

entari ve çarşeb 4/26,20       basma ve hassa entari parça 4/27        elmas menekşe çift 1/550 

bez gömlek 2/11,20         hasa ma`kad örtüsü vesaire parça 15/45    

dokuma ve basma parçası 3/10         elmas küpe çift 1/594         yelek entari parça 5/15,20 

yeşil zar 1/21        bez top 1 perakende parça 4/33        bir mikdar melbûsât ve hırdavat 22 

örtü 4 krep 2 yemeni 1/21,20            entari 2 tahta pabuç hırdavat 50         sanduk 1/45 

badem kürk 1/145        hamamiye parça 9/93         entari 2 ceket 2 boğça 1/44 

seccade 1/67          entari 2 ceket 1 boğça 1/41          boğça 9/39         take yorgan yüzü 1/38 

gömlek 8 sofra peşkiri 1/150          çevre 9 uçkur 3 peşkir 5/78 

yünlü elbiselik parça 2/96         uzun ceket 1/40        tebsi örtüsü 1 kaşık kisesi 1/27 

örtü 7 boğça 1 mendil 1/24           oyalı yemeni 6 krep 5/45         para kisesi 1 atlas 1/20 

şemsiye 1/16,20        sanduk 1/82,20         bir mikdar hırdavat 16 

beyaz yasdık örtü havlu vesaire parça 9/25,20        müsta`mel entari ceket takım 2/10 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 802, 

   Yekûn  

   4940,30 
       36,10   araba kirası ve hamaliye 
-_______ 
   4904,20 
     235,20  Resm-i Kısmet 123,20    dellâliyye  99   Kaydiyye 7,20    Varaka baha 5,20 
-_______ 
   4669,00 
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Yusuf Efendi 934 

Hisse-i eb-i mezbûr Hasan Ağa 622,20 

Hisse-i ümm-i mezbûre Gülsüm Hayriye 622,20 
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Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Meryem Saniye 1245 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Salise                 1245 
                                                                     +_____ 
                                                                          2490  
                                                                                1  babalarının teberru` 
                                                                     +_____ 
                                                                          2491 
 

Zevc-i mûmâ-ileyh Yusuf Efendi ile ebnan mezbûrandan her biri ber-vech-i bâlâ 

hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar sagîrtan 

mezbûrtan Saniye ve Salise’nin bâlâda murakkam hisselerine muadil yetmiş beş buçuk 

aded yirmilik sîm mecidiye vekil mûmâ-ileyh marifetiyle li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

     HÜKÜM 116 (SAYFA 60) 

Bin üç yüz on bir senesi Mart-ı ibtidâ’sından Şubat-ı gayesine kadar bir sene 

zarfında İzmir Gureba Hastahanesinde vefât iden âtî’ül esâmî kesânın zâhirde varis-i 

ma`rûf ve ma`rûfesi olmayub bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci  olduğu 

beyânıyla cânib-i beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’ye Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla mezkûr hastahane müdürü tarafından 

bâ defter teslim olunan muhallefatının mikdarını mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrin min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene râbi`-

aşer ve selase-mie ve elf fi 21 Muharrem 1314 

İzmir’de Dolablı Kapu Mahallesi ahalisinden Hacı Mehmed bin Ahmed muhallefatı 36,20 

Kırşehirli Ali bin Bekir terekesi 11 

Konyalı Mehmet bin İbrahim muhallefatı 11,10 

Beratlı Arnavud Abbas bin Numan 8,10 

Yenişehirli Ramazan bin Ali’nin 21 

Batumlu Celaleddin Efendi bin Hüseyin 138 

İranlı Hacı Nevruz bin Hacı Hüseyin 506,15 

İzmir’de Kokaryalı’dan Nebi bin Abdullah 

Aydınlı Çerkes Mehmed Efendi ibn-i Abdullah 148,30 

Kağızmanlı Ahmed bin Abdullah 3,20 
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Şamlı Hacı Seyit bin Mehmed’in 180 

Rumeli’nin Kumluca Kazâsından Ali bin Hacı Hüseyin Efendi 93 

Bosnalı Abdi oğlu Murat bin Nazif nakdi    5,25 
                                                                    31,20  bir gümüş kordon bedeli 
                                                                +______ 
                                                                     37,05 
 
Tahtacı Mansur oğlu Süleyman 33 

Tavganalı Mehmed Salih bin Mehmed’in 54 

Menemenli Civelek oğlu Hasan 12,10 

Kırşehirli Hasan bin Koçan Ağa 3,20 

Ödemişli Hüseyin oğlu Osman 4,25 

Konya’nın Karaman Kazâsından Mustafa bin Halil 52,25 

Sökeli Ahmed Veli bin Süleyman 6,20 

Dazkırılı İbrahim bin Hüseyin 26,20 

Kemahlı Abdullah bin Osman 3 

Konyalı İsmail bin Abdullah 3 

Alanyalı Ahmed bin Yusuf 25,30 

Mağnisa’nın Bıyıklızade Mahallesinden Hasan bin Ali 4,15 

Der-i  Âliyeli Abdülkerim bin Veli 24,30 

Bosnalı Zeynep bint-i Salih terekesi     7,30 
                                                            35       onluk altun küpe çift 
                                                        +______ 
                                                            43,30 
 
Mağnisalı Hasan bin Ahmed 18,15 

Kelaslı Mehmed bin Mustafa 33 

Torbalı’dan Mehmed Ali bin Hasan 59 

Akhisarlı Ali bin Musa 3,20 

Mağnisalı Develi Musa oğlu Hasan 18,30 

Menemen’e tabi Sasalı Karyesi’nden Mehmed bin Abdullah12 

Denizlili Mustafa bin Mehmed’in 17,20 

Akhisar’ın Hergele? Mahallesi’nden Hasan bin Mehmed’in 10,20 

Torbalı Nahiyesi’nin Temürci Karyesi’nden Halil bin İsmail 17 

Rodos’un İbrahim Paşa Mahallesi’nden Mehmed bin Hüseyin 9,35 
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İzmir’de Arap Fırını Mahallesi’nden Hüseyin bin Hacı Mehmed   248,10  nakdi 
                                                                                                           64       adi saat 
                                                                                                      +______ 
                                                                                                         312,10 
                                                                                                             7       def `a nakdi 
                                                                                                      +______ 
                                                                                                         319,10 
Rizeli Laz Mehmed bin Osman terekesi  4,15 

Menemenli Mehmed bin Halil  35 

Katamonulu Hacı İsmail bin Salih 10,20 

Tavganalı Ali bin Mustafa 22,30 

Kula Kazâsı’ndan Feyzi bin Feyzi 389 

Çerkes Yusuf bin Mehmed’in 114,15 

Kırşehirli Bekir bin Ali 6 

Babadağ muhacirlerinden Rasim bin İsmail 23,20 

Erzurumlu Hacı Ragıb Efendi ibn-i Mehmed 267 

Adanalı Mustafa bin Osman 11 

Alaşehirli Mehmed bin İbrahim 3,20 

Konyalı Ali bin Mustafa terekesi 5,10 

Selanikli Hacı Receb bin Galib 22,25 

Muğla Sancağı’ndan Aslan oğlu Mehmed bin Nasib 310 

Karamanlı Mehmed bin Mustafa 6 

Batumlu İsmail bin Ahmed 5 

Kastamonulu Hüseyin bin Mehmed terekesi 20 

Kırkağaçlı Beyoğlu Mehmed ibn-i Halil 90,30 

İzmir’de Hamidiye Mahallesi’nden İbrahim bin İbrahim 17,20 

Bergamalı Halil bin Hüseyin 79,20 

Tavganalı Mehmed Efendi ibn-i Mehmed 9,10 

Rizeli İbrahim Efendi ibn-i Mehmet 86,30 

Arapkirli İbrahim bin Mehmed 33 

Kula Kazâsından Halil bin Mehmed 66 

Buldanlı Çulha Osman bin Halil 10 
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Sofyalı Mustafa bin Ali 39,10 

İzmir’de Arab Deresi’nden Mustafa Çavuş 4,30 

Akseki Kazâsı’ndan Mehmed bin Abdullah 64 

Malatyalı Mehmed bin Ali 16,20 

Üsküdarlı Mustafa bin Salih 11 

Bingazili zenci Mustafa bin Mehmed 18 

Rodoslu Hüseyin bin İbrahim 198 

İçelli Ali bin Ahmed 22,30 

Ödemişli Mehmed bin Abdullah 37 

Debrezir (Debre) Kasabalı Yakub 10,20 

Karadenizli Mustafa bin Hasan 14,20 

Rodos’un Çizmeci Ali Ağa Mahallesi’nden Hüseyin bin İbrahim 99,70 

Tireli Osman bin Mustafa 16,20 

Kemahlı Hasan bin Şaver 83,20 

Bayındırlı Sadık bin Mustafa 66 

Ayvacıklı Mehmed Ali bin Bekir 74,10 

İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde Ahmed Efendi ibn-i Abdullah 38,30 

İzmir’de Dolablıkapu Mahallesi’nde Sıdıka bint-i Hafız Halil 8,30 

Alanya’nın Şeyh Karyesi’nden Mehmed bin Abdurrahim  43,10 
                                                                                               5,10 
                                                                                          +_____ 
                                                                                             48,20 
 
Temürci Kazâsı’ndan Pazar Mahallesi’nden Hadi bin Salih   132 
                                                                                                   13 
                                                                                              +____ 
                                                                                                 145 
Süleymaniyeli Kürt Mehmed Safer 22,10 

Köstenceli Sağır oğlu İsmail 5,25 

Erzurumlu Ali bin Muharrem 165 

Kayseriye’nin Turan? Karyesi’nde Hacı İbrahim bin Ahmed 112,20 

Avlonya Kazâsı’ndan Arnavud Ali bin Süleyman 46,22 

Amasya’nın Hacı Karyesi’nden Süleyman bin İsmail 12,30 

Cezayirli Kadri bin Mehmed 3 
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Bornovalı Kostanti veledi Sotiri 26 

Der-i  Âliyeli Mehmed bin Halil 31,10 

Karşıyaka’nın  Dedebaşı’ndan Ali bin Halil 132 

Seydişehirli Mustafa bin Mustafa 26,20 

Yenişehirli Ahmed bin Ali 3,20 

Beratlı Arnavud Hüseyin bin Yanoş? 10,20 

Çerkes muhacirlerinden Mustafa bin Ali 10 

Ispartalı Ahmed bin Hüseyin 15,30 

Mağnisa’nın Karasallı Karyesi’nden Hüseyin bin Hüseyin     45,25 
                                                                                                133 
                                                                                            +______ 
                                                                                                178,25 
Darendeli Hasan bin Mehmed 12 

Lofçalı Ahmed Çavuş bin Ali   10  nakdi 
                                                  32   
                                              +___ 
                                                  42,20                                                                                               
 
Hademeden? Giritli Ahmed Ağa 4 

Foçalı Bekir bin zenci Ferhad 9,10 

Tire’nin Seferlioğlu Mahallesi’nden Mustafa bin Hüseyin 19,15 

Yenişehirli Ali bin Ali 6,7 

Kayserili Hüseyin bin Hasan 12  

Kilizmanlı Nuri bin Ali Çavuş 58,30 

Alanyalı Kadri bin Ali   118,20 
                                         12,10 
                                     +______ 
                                       130,30 
 
Yenişehirli İbiş bin Hasan 7 

İzmirli Hasan bin Ali 3 

Kayserili Ali Çavuş bin Hacı Veli 12,20 

Hatunsaray Nahiyeli Hacı Köseoğlu Ali 10,20 

Aydınlı Yusuf bin Hacı Ahmed 247,20 

Kayserili Hocazade Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed 131,20 

Kıbrıslı Sadık bin Hüseyin 1068 
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Ayvalıklı Panayot veledi İstavridi 3 

Rumelili Dimitri veledi  Antaş 35,25 

İzmirli Agop veledi Esteban 17,10 

Yekûn : 7606,17 

Minhâ’ül-ihracat 

Bâlâda muharrer’ül esâmî   kesânın Kayserili Hocazade Mehmed Efendi’nin ahiren 

zuhur iden verâset ine verilen 131,20 

Ve yine bâlâda esâmîsi muharrer kesândan Kıbrıslı Sadık ale’l-usûl sabit olan 

emanetine verilen 1068 

Yekûn : 1199,20 

Minhâ’ül-ihracat    6406,37 
                                 2744,07 
                            -_________ 
                                 3662,30    
                                   103,30   Resm-i Kısmet 31  dellâliyye  4   Kaydiyye 4  Varaka 2,10 
                            -_________ 
                                 3564,00 
                                       5       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
                             +________ 
                                 3564 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun bin yetmiş beş guruş altun ve iki bin dört yüz 

seksen dokuz guruş gümüş olarak fi 22 Haziran 312 ve fi 20 Temmuz 312 ve fi 11 Eylül 

213  tarih ve altı yüz otuz bir ve beş yüz on yedi ve beş yüz seksen dört numrolu ilm-ü 

haberle üç def `ada vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim 

kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 117 (SAYFA 61) 

Yanya Vilayeti dahilinde Filat Kazâsı ahalisinden olub Aydın Vilayeti merkezi olan 

Medine-i İzmir’de Punta’da temüryolu kavvaslarından iken Mahmud nam-ı diğer Kasım 

bin Tahir’in zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi  cânib-i 

beyt’ül-mâle âid ve râci’olmağla bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini 

cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan            

hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı saadetlü Ragıp Bey Efendi Hazretleri tarafından umur-ı 

beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in               
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bi’l-vekale taleb ve marifeti ve  marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffây-ı mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur                

fi’l-yevmi’l-hamse min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene selase-aşera ve selase-mie ba`de-l elf fi 

5 Safer 1313 

pamuk şilte 1 köhne yorgan 1 çul 1/130 

köhne halı heybe 1 çizme çift 1 melbûsât parça 2/23 

silahlık 1 pabuç çift 2 tozluk vesaire köhne melbûsât 94       siyah çuka kaput 1/111 

kırmızı kuşak fes melbûsât parça 11/95      melbûsât parça 15 tahta sanduk 1/76 

revolver 1 fişenklik 1 kama 1/290       maa köstek sîm saat 186 

Temüryolu İdarehanesinden mahfuz olub kabz olunan nakdi 1144,20 

   Yekûn  

   2149,20 
       68,20  sarrafiye ve hamaliye ve arabacıya verilen 
-_______ 
   2081,00 
     890,00  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
   1190,30 
       44,30  Resm-i Kısmet 20    dellâliyye  11,2   Kaydiyye 2   Varaka baha 1 
-_______ 
   1146,00 
         6,30  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
   1152,30 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkurun üç yüz guruş altun ve sekiz yüz elli iki guruş otuz 

parası gümüş olarak fi 19 Temmuz 1311 tarih ve dört yüz yetmiş iki numrolu ilm-ü haberle 

ve vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yedinde mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu 

mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 118 (SAYFA 62) 

Medine-i İzmir’de Mortakiye mahalde sâkine iken bundan akdem vefât iden tebaa-

yı Devlet-i Aliye’nin Rum Milleti nisvanından Panayot ibniyyet-i Dimitri’nin verâseti 

zevc-i metrûki Sakallı Yorgi veledi Kostanti ile sadri sagîr oğlu Tahori ve sadriye sagîre 

kızları Marya ve Estelya’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 
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mütehakkık olduktan sonra sagîranın mezbûranın babaları ve velileri zevc-i merkum 

Yorgi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve semen 

misülleri ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla takdir-i bahâ edilerek zevc-i merkum 

Yorgi üzerine bırakılan tereke-i müteveffât merkumenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis min şehri Zilkade’tiş-Şerife li-sene selase-aşer ve selase-mie 

ve elf fi 6 Zilkade’tiş-Şerife 1313 

kaydaruba 1/100   basma ceket 1/50   ayine 1/90    sandalye 1/140    

kanepe çift 1/100         maa takım karyola 1/150      

seccade 2 sahan 5/100     döşek 2 yorgan 2 yasdık 2/120 

tabak 2 billur 10/70     bir mikdar köhne melbûsât 80 

   Yekûn  

   1000 
       42  Resm-i Kısmet 25    Kaydiyye 1,10   Varaka bahâ 30 para    dellâliyye  bahâ 15 
-_____ 
     908 
 
Hisse-i zevc-i merkum Yorgi 239,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Tahori           309,10 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Marya       179,25  

Hisse-i bint-i sagîre merkume Estelya    179,25 
                                                            +_______ 
                                                                 718,20 
 

Zevc-i merkum Yorgi ber-vech-i bâlâda murakkam hisselerini asâleten ve vesayeten 

merkumenin bâlâda murakkam hisselerini nafakalarına li-eclil sarf velâyeten ahz ve kabz 

ve istifay-ı hakk eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 119 (SAYFA 62) 

Medine-i İzmir’e muzaf  Nif Nahiyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum Milletinden kuyumcu Anastas veledi Yorgi’nin verâseti 

sulb-i sagîr oğlu Sava ile sulbiye sagîre kızı Evadokya’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran mezbûranın vakt-i rüşd ve 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri nahiye-i mezkûre ahalisinden ve 

tebaay-ı müşarün-ileyhanın millet-i merkumesinden Yani veledi Dimitri’nin taleb ve 
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marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla takvim-i 

bahâ ile vasî  merkum üzerine bırakılan tereke-i müteveffây-ı merkumun defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-seb`a min şehr-i Zilkade’tiş Şerife li-sene 

selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 7 Zilkade 1313 

evanî-i nuhâsîye parça 15/150      döşek yorgan parça 4/400     melbûsât 450 

kuyumcu edevatı 1000 

   Yekûn  

   2000 
     154  Resm-i Kısmet 50    Kaydiyye 2    Varaka bahâ 1,10    dellâliyye  40 
-_____ 
   1846 
 
Vasî  ……. ……. dükkan 40 

Hisse-i ibn-i sagîr   merkum Sava 1260,24 

Hisse-i bint-i sagîre merkume Evadokya 415,15 

Sagîran merkumanın ve bâlâda muharrer hisseleri vasîleri merkum Yani üzerine 

idiği iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 120 (SAYFA 62) 

İzmir’de Mezarlıkbaşı’nda Abdülkadir Paşa Hanı’nda ikamet itmekde iken 

tarihinden altı mah mukaddem gıybet-i münkatı ile gaib olub hayat ve mematı malum 

olmayan Şamlı Arab Mehmed’in Polis Ser komiserliği tarafından verilmiş bin üç yüz on bir 

senesi Teşrîn-i Evvelinde yirmi beşinci günü tarihli müzekkire üzerine beyt’ül-mâl müdürü 

Necmüiddin Efendi hazır olduğu halde marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan eşyasını mübeyyin   

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sadi ve’l-işrin min şehr-i 

Cemâzi’yel- Evvel li-sene selase aşer ve selase-mie ve elf  

fi 24 Cemâzi’yel-Evvel 1313 

yorgan 1 entari 1 gömlek 1 yasdık 1 ceket 1/33       tabla 1 çuval 2 gaz sandığı 2/14 

terazü 1/45,20          tebsi 1/29          …….. sanduk 1 kıyye 60 fiat 3,10/105 
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Nakd-i Mevcudu    352,30 
                                 383,10  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
                             -_______ 
                                 520,00 
                                   28,10  Resm-i Kısmet 13    dellâliyye  4,20    Kaydiyye 1 
                             -_______ Varaka bahâ 30 para hamaliye 7 
                                 491,30 
                                     9,20 nafaka meyanında bulunan ecnas-ı muhtelifenin tebdili içün 
                             -_______  verilen sarrafiye 
                                 482,10 
                                     3,30  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
                              +_______ 
                                 486,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül bâkî mezkûr dört yüz seksen altı guruş fi Teşrîn-i Sânî 1311 tarih 

ve iki yüz kırk iki numrolu ilm-ü haberle müdür mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle 

mal sanduğuna teslim kılınmıştır 

 

HÜKÜM 121 (SAYFA 63) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde Abdullah Efendi Cami Şerifi civarında 

sâkin iken bundan akdem vefât iden bağçevan Bacaksız Mehmed Ağa ibn-i                

Hasan’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Saniye bint-i Ömer ile sulbi sagîr oğulları 

Hasan ve Ali ve İbrahim ve sulbiye sagîre kızı Ayşe’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran mezbûranın vakt-i rüşd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umurlarına müteveffây-ı mezbûrun bâ ilam-ı şer`i vasî muhtarı 

medine-i mezbûrede Ali Reis Mahallesi ahalisinden Arasta başında Çivici Besim Usta ibn-i 

Mehmed’in bi’l-vesâyâ zevce-i mezbûre Saniye’nin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur gurre Zilkade li-sene selase-aşera ve selase-mie ve elf  fi gurre Zilkade 1313 

kebîr bıçak 1/33       çifte tüfenk 1/264     bargir 1/983 

Müteveffay-ı mezbûrun metrûkatından İzmir haricinde Halkapınar nam mahalde 

vâki`  bir kıt`a sebze bağçesinin bir senelik bedel-i icarı 2670 

Yekûn : 4181 
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Minhâ’ül-ihracat   

Kasaba temüryolu kavaslarından Zenci Mehmed Ağa’nın ale’l-usûl sabit olan  

alacağı 890 

Müteveffây-ı mezbûrun techîz ve tekfînine bâ ilam-ı şer`i  sabit olan 2670 

Resm-i Kısmet 15         delalliye 11         Kaydiyye 1,1         Varaka bahâ 1,10 

Yekûn’ül-ihracat 3589 

Sahh’ül-bâki 592 

Hisse-i zevce-i mezbûre Saniye          74 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Hasan     148 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Ali          148 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr İbrahim  148 

Bint-i sagîre mezbûre Ayşe                74 
                                                     +_____ 
                                                          518 
                                                            97   nafaka hücceti harcına verilen 
                                                      -_____ 
                                                          421 
 

Zevce-i mezbûre ber-vech-i bâlâ hissesini ve sigar mezbûrun hisselerinden dahi yüz 

elli bir guruş ve vasî mezbûr Besim Usta dahi sigar mezbûrenin bâlâda murakkam 

hisselerinden bâkî iki yüz altmış dört guruş nafakalarına sarf itmek üzere vesayeten ahz ve 

kabz eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 122 (SAYFA 63) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde Dellâlbaşı Zokağında sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Temürcizade Bilal Hasan Efendi ibn-i Ali’nin verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Hatice bint-i İbrahim ile zevce-i müteveffat Münire bint-i Ebubekir’den 

mütevellid sulbi kebîr oğlu Bekir Sabri Efendi ve zevce-i mezbûre Hatice’den mütevellide 

sulbiye sagîre kızları Fatma’tüz Zehra’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîre mezbûre Zehra’nın vakt-i rüşd ve sedadlarına 

değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i mezbûre 

Hatice’nin asâleten ve vesâyâten bâ hüccet-i şer`iyye vekili arzuhalci Mehmed Emin Efendi 

ibn-i Osman’ın bi’l-vekale ve ibn-i mezbûr Sabri Efendi’nin bi’l-asâle taleb ve marifeti ve 
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marifet-i şer ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla on dört bin dört yüz guruş mukabilinde 

arazi kalemi ketebesinden Sanduk Eminizade Mehmed Bey ile Rıza Efendi’ye bey` olunan 

tereke-i müteveffay-ı mezbûrun Karşıyaka’da Soğukkuyu civarında vâki` derununda bir 

bâb muhterik kule ve eşcar-ı müsmire ve gayri müsmire sekiz buçuk dönüm mikdarı bir 

kıt`a  bağın bedeli olan meblağ-ı mezkûrun verase-i mezbûrun beynlerinde tevzi ve taksim 

olunduğu mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-seb`a min 

şehr-i Zilkade’tiş-Şerife  li-sene selase-aşera ve selase-mie ve elf fi 7 Zilkade 1313 

Yekûn : 14400 

Minhâ’ül-ihracat   

emlak vergüsine verilen 327,20 

şahadetname masrafına verilen 28 

intikaliyeye verilen 467,20 

Resm-i Kısmet 339,10      Kaydiyye 20     Varaka 8 

dellâliyye den eytâm müdürü âidâtı 209,20 

Yekûn: 1400 

Sahh’ül-bâki 13000 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hatice 1625 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Sabri Efendi 7583,13 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zehra  3791,27 
                                                               72,27  izin hücceti harcı 
                                                        +_______ 
                                                           3719,00 
 

Zevce-i mezbûre Hatice’nin ber-vech-i bâlâ hissesini kabz vekili mezbûr Mehmed 

Emin Efendi vekaleten ve ibn-i mûmâ-ileyh Sabri Efendi bâlâda murakkam hissesini 

asâleten mûmâ-ileyh Mehmed Bey ve Rıza Efendi yedlerinde ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediklerini ikrarları ba`de-l ikrar bint-i sagîre mezbûre Zehra’nın ber-vech-i bâlâ hissesine 

muadil otuz yedi aded yüzlük Osmanlı lirasıyla bir yirmilik sîm mecidiye ve iki metelik li-

eclil istirbah Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi 
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HÜKÜM 123 (SAYFA 64) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesinde Ali Ağa Cami Şerifi civarında sâkin 

iken bundan akdem vefat iden kehribarcı Mehmed Ağa ibn-i Receb’in verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Şerife bint-i Hacı Hüseyin ile zevce-i mezbûreden mütevellid sulbi 

sagîr oğlu Rahmi ve sulbiye sagîre kızı Neyire ve zevce-i müteveffât-ı Hediye’den 

mütevellide sulbi oğulları Der-Aliye’de Silk-i Celili Askeriye’de müstahdem Nuri           

Çavuş ve sulbi sagîr İsmail ve sulbiye kebîre kızı Emine’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffây-ı mezbûrun hayatında 

kendisine dahi muhtar nasb ve tayin eylediği bâ ilam-ı şer`isi tahakkuk iden mahal-i 

mezbûre ahalisinden kayıkçı Şemsi Ağa ibn-i Ahmed’in bi’l-vesâyâ ve zevce-i mezbûre 

Şerife ile bint-i kebîre mezbûre Emine’den her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz 

ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrenin 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-samin  aşer min şehr-i        

Rebî’ül-Evvel li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 18 Rebî’ül-Evvel 1313 

küçük ve büyük kehribarlı fil dişi sigara ağızlığı 40/280 

def `a küçük ve büyük kehribarlı fil dişi ve abanoz sigara ağızlığı 60/1070 

def `a küçük ve büyük kehribarlı abanoz ve temür hindi sigara ağızlığı 50/375 

def `a küçük ve büyük kehribarlı abanoz sigara ağızlığı 140/585 

ufak kehribarlı bir mikdar hurda sigara ağızlığı 40           kehribarlı nargile ağızlığı 10/210 

bir mikdar kehribar hırdavatı 165            işlenmiş ağızlık kehribarı 120/610 

def `a işlenmiş ağızlık kehribarı 15/120           bir mikdar hırdavat 61 

def `a küçük ve büyük kehribarlı abanoz ve temür hindi sigara ağızlığı 20/1018 

sigara ağızlığı içün işlenmiş kehribar 120/200 

küçük ve büyük kehribarlı fil dişi sigara ağızlığı 23/410 

kehribarlı temür hindi ağızlık 20/101    

def `a küçük ve büyük kehribarlı temür hindi ve fil dişi sigara ağızlığı 28/260 

küçük ve büyük ağızlık ve tesbihlik kehribar 148/299,28 

kehribarlı fil dişi abanoz ve kuka ağızlığı 22/121 

sigara ağızlığı ufak kehribar 121/294,30 

def `a küçük ve büyük kehribarlı abanoz ve temür hindi sigara ağızlığı 39/162 
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kehribarlı fil dişi ağızlık 25/565,10 

küçük ve büyük kehribarlı temür hindi ağızlık 25/311 

def `a kehribarlı temür hindi sigara ağızlığı 40/74     kehribarlı ağaç sigara ağızlığı 42/90 

bir mikdar ağaç kehribar 50 

bir mikdar kemik hilal ve bıyık tarağı sigara ağızlığı 62         bir mikdar hırdavat 33  

ağaç sigara ağızlığı aded 2300  beher yüzü 7,30/178,10 

kemik sigara ağızlığı aded 350  beher yüzü 25/124,10 

kasnak tabağı 41 yüzüğü 14/24,30       bir mikdar kırat ve boyama ağızlık 24 

boyama ağaç sigara ağızlığı aded 245 beher yüzü 12/33,5 

sade abanoz sigara ağızlığı aded 64  fiyat 1,15/88 

siyah boyama ağaç sigara ağızlığı aded 162  beher yüzü 43/69,26 

def `a boyama ağızlık aded 305  beher yüzü 30/91,20 

siyah boyama abanoz ağızlık aded 164 beher yüzü 67 /109,25 

bir mikdar hurda ağaç ağızlık 26 

kısa marpuç ağızlığı aded 74 beher yüzü 165/122,10 

def `a kısa marpuç ağızlığı aded 177 beher yüzü 61/107,29 

uzun marpuç ağızlık aded 155 beher yüzü 50/77,20         

marpuç imamesi aded 1980 beher yüzü 13/257,16      

ağırşak aded 1600 beher yüzü 5/88 

bir mikdar kemik 18            bir mikdar işlenmiş kemik 8,10          ………. ………. 7/45  

kiriş deste 1/15           bir mikdar ağaç ham zıvana 16,20      

sigara ağızlığı muhafazası 234/234                 ………. ……….1/35 

bir mikdar ham kemik 8,10 müsta`mel mostralık çekmece 4/60  

bir mikdar hırdavat 57,30 

müsta`mel hurda kutular 16,20        kehribarcı aleti 82,20    

müsta`mel kutu 1/6            ağızlık içün küçük ve büyük kehribar 130/200 

şimşir ağaç parçası 2 abanoz parça 2/16,20          

köhne lamba 1 köhne sanduk 1/9,8 

ham kemik aded 3000 beher yüzü 20/600           yorgan 2 kaput 1/49         entari 1/21 

şalvar 1/40    şalvar mintan 1Trablus kuşağı 1/335    

takmak kilimi Türkmen kilimi 1/495 



223 

Gördes seccadesi 1/115,20           Trablus havlu çul 1/198        

ayine 1 lamba çift 1 kaydaruba 1/478,20           ceviz sandalye 5/60 

kanepe 1 ot minder 3 yasdık 12 perde 3 ma`kad ve beyaz örtüleri 478,20 

dikiş içün el makinesi 1/247,20          kazan Frenk ocağı 1/99        

eski çul 1/16,20          eski billur ve kırık ayine ve hırdavat-ı saire 17 

nuhas sini 1 sahan 5 çorba tası 1 sefer tası 1/115,20 

def `a sini 1 sahan 7 çorba tası 1/115,20          

def `a sini 1 sahan 7 çorba tası 2/120 

müsta`mel bakır tencere sahan kazan leğen ibrik parça 21/132 

hurda bakır sahan tencere parça 22/70        

icare olarak bir şahıstan alınan 445 

saman minder 2 ayine 1 perde ve yasdık ve hurda ot menzil 132 

Müteveffây-ı mezbûrun hayatında müste`ciren ikamet itdiği dükkanın peşinen 

vermiş olduğu mal icaresinden emanet olunan 211,20 

Der-Aliye’de bir şahıs zimmetinden idarede bulunan ibn-i kebîr mezbûr Nuri Çavuş 

marifetiyle tahsil ve kabz edilen 294 

   Yekûn 

   25836,16 
   10165,26  Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş olmak içün akçe farkı 
-________   minhâ 
   15670,30 
       594,10  Resm-i Kısmet391,20 dellâliyye167,10   Kaydiyye25,10    Varaka bahâ10,10 
-________ 
   15076,20  
                      Müteveffây-ı mezbûrun zevce-i mezbûre Şerife’ye mihr-i müeccel ve         
                      muaceleden hesab-ı mezkûr üzere bin iki yüz on üç buçuk guruş deyni 
     2933,20    olduğu gibi techîz ve tekfîn  vesaireye bin yedi yüz yirmi guruş deyni  
                      olduğu ahiren sabit olmağla ilama ba`de-l rabt terekeden tesviye icap idüb 
                      te`diye olunan 
-________ 
   12143,00 
 
Hisse-i mezbûre Şerife 1517,35 
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Hisse-i ibn-i kebîr gaib mezbûr Nuri   2656,11 
                                                                            vasî  mezbûr Şemsi Ağa’nın ibn-i kebîr  
                                                                 41,11  mezbûr içün terekeden iştira’ idüb 
                                                                             verdiği edevat bedeli 
                                                         -________ 
                                                             2615,00 
    
Hisse-i bint-i kebîre mezbûre Emine 1328,6 

Hisse-i ibn-i mezbûr Rahmi                   2656,11 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr İsmail           2656,11 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Münire    1328,06 
                                                           +________ 
                                                               6640,28 
                                                                 171,32   verase-i kibar mezbûrun tarafından  
                                                                               şerh olunan 
                                                           +________ 
                                                                6812,20 

 

Zevce-i mezbûre Şerife ile ibn-i kebîre mezbûre Emine’den her biri ber-vech-i bâlâ 

hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eyledikleri ba`de-l ikrar sigar 

mezbûr Rahmi ve İsmail ve Münire’nin Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi 

guruş hesabıyla hisse-i ırsiyeleri olan ber-vech-i bâlâ cem`an altı bin sekiz yüz on iki buçuk 

guruş li-eclil istirbah ve ibn-i kebîr mezbûr Nuri Çavuş’un hesab-ı mezkûr üzere hisse-i 

ırsiyesi olan bâlâda murakkam iki bin altı yüz on beş guruş li-eclil hıfz vasî mezbûr 

yeddiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz`  olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 124 (SAYFA 65) 

Medine-i İzmir’de Faik Paşa Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Tatar Hatice Hatun ibniyyet-i Abdurrahman’ın zevc-i metrûki Kazanlı Hacı Ahmed 

İsmail’den başka zâhirde vasris-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmayıp bi’l cümle terekesinin         

nısfı zevc-i mezbûre ve nısfı diğeri cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bilâ vâris-i ma`rûf  vefât 

edenlerin terekelerinden cânib-i beytü`l-mâle ahz ve kabz ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden 

memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü Ragıp Beyefendi Hazretleri 

tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`si Necmüiddin Efendi ibn-i 
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Zeynelabidin’in bi’l-vekale zevc-i mezbûr Hacı Ahmed’in bi’l-asâle taleb ve marifeti ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi aşer min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene râbi` aşer ve selase-mie 

ve elf fi 14 Rebî’ül-Âhır 1314 

maa çarşeb köhne yorgan 2/41          kilim 1/116      yün şilte 1/79 

bakır tencere 2 kapak 2/43                 saman yasdık 11 minder 2/21 

müsta`mel melbûsât parça 14/30            def `a  melbûsât parça 11/16   

basma hırka 1 entari 1/21 

def `a hırka 1 entari 1/41           melbûsât parça 1/25           bez çarşeb 2/21      

evanî-i nuhâsîye parça 7/79          kırık sanduk 1 eski piriyol(pirior) saat 1/13 

mihr-i muacil der zimmet-i zevc 179,30 

   Yekûn 

   725,30  
     20       Rabia Hatun’a verilen deyn ile hamaliye 
-_______ 
   695,30 
     31,30  Resm-i Kısmet 17    Kaydiyye 2     Varaka 1,10    dellâliyye  11 
-_______ 
   664,00 
   332       zevc hissesi bahâ 
-_______ 
   332 
       6,20   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
   338,20 
   143,20   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
   195,00 
 

Zevc-i mezbûr Hacı Ahmed ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediği ba`de-l ikrar  hazine-i celileye âid olan ber-vech-i bâlâ yüz doksan beş guruş 

fi 19 Eylül 312 tarih ve beş yüz seksen beş numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâ-ileyh 

Necmüiddin Efendi yedinde mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 125 (SAYFA 65) 

Medine-i İzmir’de Şeyh Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât iden Fatma 

Hanım ibniyyet-i debbağ Mehmed Çavuş’un verâseti zevc-i metrûki debbağ Zağfiranbolulu 

Hasan Ağa ibn-i Zekeriya ile validesi Emine Hanım bint-i İsmail Çavuş ve sadri sagîre kızı 

Binnaz’a münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra bint-i sagîre mezbûre Binnaz’ın babası ve vasîsi mezbûr Hasan Ağa’nın bi’l-asâle ve 

bi’l-velâye ve ümm-i mezbûre Emine Hanım’ın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur 

fi selh  Rebî’ül-Evvel li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf. fi selh Rebî’ül-Evvel 314 

toprak çiçeklik çift 1/3,20         kırık lamba 2/12         çiçeklik 2/39 

bakır leğen ibrik 1/42,20          tencere 2 kulaklı 1/60           kapaklı sahan 5 çorba tası 1/48     

billur 12/35          billur sigara tabağı ve hırdavat-ı saire parça 19/42           ayine 1/86 

nalin çift 4 kahve hokkası ve hırdavat-ı saire 22           tebsi 2 tava 1 kulaklı /45 

sigara masası 2/9          terlik kundura çift 5 ufak kahve tebsisi 1/39         su kamışı 2/13,5 

basma yüzlü ot yasdık 18 minder 4 basma ma`kad 1/120         kol seccadesi 1/46 

pamuk yasdık 5/36          sarı mangal 1/123,30          Frenk kilimi 1/222    

yuvarlak pamuk yasdık 2/10        bakır sini 2/66          yemeni yorgan 1/66       boğça 6/79 

beyaz yasdık yüzü 4/19         işlemeli boğça 4/100          siyah zar 1 şemsiye 1 peçe 1/132 

hamamiye parça 5/48         sadakur zar 1/57          basma yüzlü pamuk yasdık 1/97 

yün döşek 1/92          çatmalı zar 1 peçe 1/100 

saten yasdık başları çorap vesaire 45         fındıki yemeni yorgan 1/85 

neyarsuz? elbise takım 1/70          sadakur elbise takım 1/61  

bez entari 2 ceket 1/44           basma entari 2/47 

mai ipekli yelek elbise takım iskarpin eldiven çift 1 başlık 1/228          entari 2 ceket 1/57 

sarı atlas üzerine sarma işlemeli yuvarlak yasdık yüzü pençbiyeli hasa ma`kad örtüleri 

parça 11/113             hassa iç entarileri 2/17           bez gömlek 2/70 

siyah kadife üzerine sarma işlemeli yuvarlak yasdık yüzü boğça fes örtüsü kaşık              

parça 7/155         boğça 5/60           bez top 2 bez çarşeb 1/53         penbe zar çarşeb 7/155 

çarşeblik bez top 2/149          bez top 2/135          bez top 6/534           bez gömlek 6/270 

bez gömlek 9/246           kasnak işlemeli atlas yorgan 1/166      
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beyaz don entari yelek parça 10/42,20          uçkur peşkir parça 5/36 

mendil krep yemeni kemer kuşak vesaire parça 38/99 

Bursakari çarşeb 1 basma boğça vesaire parça 6/37  

müsta`mel gömlek entari boğça parça 8/26 

pençbiyeli hasa perde ve m`kad örtüleri parça 7/85 

kasnak işlemeli peşkir ve sofra parça 15/58             bez ve Bursakari çarşeb 5/57 

elmas küpe çift 1/725          elmas halhal 1/346         mai mineli tek taşlı elmas yüzük 1/727 

tek taşlı ufak elmas yüzük 1/146            elmas yıldız çift 1/271 

mineli saat 1 sîm köstek 1/116          beyaz battaniye 1 ketenli don 1/27 

kasnak işlemeli buhur seccade 1/50          uzun ve kısa ceket 2/51       

müsta`mel basma entari 2/58            müsta`mel basma entari ceket parça 5/51 

yüzlü sanduk 2/120        kaydaruba 1/244         pamuk yasdık 2/18           

nakd-i mevcudu 890 

mihr-i muacil der zimmet-i zevc-i mezbûr Hasan Ağa 950,30 

   Yekûn 

   9747,05 
       17,20  hamaliye 
-_______ 
   9729,25 
     429,25  Resm-i Kısmet 245,20     dellâliyye  160    Kaydiyye 14     Varaka bahâ9,25 
-_______ 
   9400,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Hasan 2350 

Hisse-i ümm-i mezbûre Emine Hanım 1762,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Binnaz   5287,20 
                                                                   7,20  nafaka içün babasına verilen 
                                                           -_______ 
                                                             5280,00 
 

Zevc-i mezbûr Hasan ile ümm-i mezbûre Emine Hanım’dan her biri ber-vech-i bâlâ 

hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar bint-i 

sagîre mezbûre Binnaz’ın ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesine muadil yüz altmış aded yirmilik 

sîm mecidiye vasî  mezbûr marifetiyle li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz`  

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 126 (SAYFA 66) 

Zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfeleri olmadığı halde orada burada vefât eyledikleri 

Polis Ser Komiserliği’nin fi 1 ve 2 Kanun-i Sânî 1311 tarih ve iki yüz yetmiş yedi ve iki 

yüz yetmiş sekiz numrolu iki kıt`a takririyle beyân olunan âtîde esâmîsi muharrer 

kimselerin beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’nin taleb ve marifeti ve marifet-i 

şer` ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan terekelerini mübeyyin defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l yevmi’l-hamse min şehr-i Şaban’ül-Muazzam         

li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf 

İzmir’de Kordon’da Taşçılar içinde Marko’nun Misafirhanesi’nde vefât iden 

Limnili Dimitri nam …….. veledi Mihael terekesi 

yorgan 1/26            palto 4 pantolon 4/108          sanduk 1 lavanta şişesi 1 bıçak 1/20 

çorap çift 1 mendil 4 yelek 2 don 2 fanila 4 entari 2/43             tahta pabucu 1/10 

sîm …… saat 1 adi kordon 1/66     

Yekûn : 274 

Medine-i İzmir’de kömürciler içinde kömürcü Ali’nin dükkanında vefât iden Sivaslı 

Osman muhallefatı 

bir mikdar paçavra vesaire hırdavat 63 

   Cem`an Yekun  

   336 
   142,20  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   193,20  
     11,10  Resm-i Kısmet 4    dellâliyye  3    Kaydiyye 1    Varaka bahâ30 para  hamaliye 2 
-______ 
   182,10 
       2       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
   184,10 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr yüz seksen dört guruş on para fi 22 Kanun-i Sânî 

1311 tarih ve dört yüz doksan dört numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâ-ileyh yeddiyle 

mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 127 (SAYFA 67) 

İzmir Hamidiye İstihkamında Asakir-i Şahane’den zâhirde varis-i ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmadığı halde vefât iden zirde esâmîsi muharrer kimselerden Cezayir-i  Bahr-i 

Sefid Birinci Topçu Alayı Miralayı Hüseyin Safer Efendi’nin bin üç yüz on üç senesi 

Zilkadesinin yirmi beşinci günü tarih ve kırk dört numrolu terekesi üzerine topçu alayı 

katibi Süleyman Efendi hazır olduğu halde semen misülleri ve sîm mecidiye on dokuz 

guruş hesabıyla bey` olunan terekelerini mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur fi’l-yevmi’l-sadis ve’l-işrin min şehr-i Zilkade’tiş Şerife li-sene selaseten aşer ve 

selase-mie ve elf 

Selanikli Mehmed bin Ahmed terekesi 

sanduk 1/15,10            yorgan 1 şilte 1 yasdık 1/ 2,20         kapaklı tencere 1/4,30  

bir mikdar çekirdeksiz üzümü 3,10         sigara kağıdı ve bir mikdar sabun ve hırdavat 1 

maa köstek saat 1/106,30          gömlek 5 dizlik 5 köhne sanduk 1/10 

nakd-i mevcudu 133          on üç aylık maaşı 247 

Yekûn : 573,20 

     Salih Onbaşı muhallefatı 

yorgan 1 yasdık 1 şilte 1 peştamal 1/9,20         basma entari ve gömlek dizlik 9/7 

peştamal 1 leğen 1 ustura taşı 1 berber kayışı 1/23,50          çorap çift 1/31    

revolver 1/47,20 

Nakd-i Mevcudu: 1405 

Sekiz aylık neferlik maaşı 132         beş aylık onbaşılık maaşı 142,20 

Yekûn : 399,25 

Cem`an Yekun : 973,05 

Ber-vech-i bâlâ dokuz yüz yetmiş üç guruş beş para ale’l-usûl asker sanduğuna hıfz 

idilmek üzere katip mûmâ-ileyh Süleyman Efendi yeddinde olduğu iş bu mahale şerh 

verildi. 
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HÜKÜM 128 (SAYFA 67) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesi’nde Naturzade Mescidi Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Galos muhacirlerinden Fatma bint-i Derviş Ali Efendi’nin 

verâseti zevc-i metrûki Süleyman Efendi  ile validesi Hafize bint-i Haşim ve sadriye sagîre 

kızı Sıdıka’ya ve’l-ebeveyn er karındaşı Hasan Efendi’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre Sıdıka’nın 

babası ve vasîsi zevc-i mezbûr Süleyman Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve ümm-i 

mezbûre ile ah li hüma mezbûrun her birinin  bi’l-asâle marifetleri ve Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât 

mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-râbi` ve’l-işrin 

min şehr-i Cemâzi’yel-Evvel li-sene râbi`aten aşer ve selase-mie ve elf. fi 24 Cemâzi’yel-

Evvel 1314 

maa takım mangal 1/231        kazan 1/92        sarı sini 1/150        bakır sini 1/58 

minder 1 yüz yasdığı 2/65         ayine 1/115         yorgan 2/45         keçe perde 1/25     

şilte 1 yasdık 1/74        yorgan 1/48        ot mnder 1 yasdık 12/53        bir çuval yün 19 

bakır güğüm 1/64            şerbet kupası çift 1/20           iskemle 1/2,20    

evanî-i nuhâsîye parça 24/151           sarı leğen 1/46        mermerli kaydaruba 1/202 

lamba çift 1/37       sele 1 tabak 2 su kasesi 1 cezve 1 ateşlik 1/14          seccade 1/232 

kilim 1/412          yasdık 4/33          mavi kürk 1/84          kırmızı kürk 1/103     

basma elbise takım 1/29           pazen ceket 1/29         sanduk 1/26      

aşalık sîm zarf 8  dirhem 74 para 35/74,21          maden macun takımı 1/50 

minder takımı parça 6/46           tebsi 1/9           mantin ceket entari takım 1/158 

kadife ceket 1/53          mantin ceket 1/125         melbûsât 5/17         telli yorgan 1/148 

beyaz melbûsât parça 2/15          telli havlu parça 5/50          yasdık kılıfı parça 10/95 

boğça 2/49        ipekli gömlek 2/66       gömlek 2/68        kırmızı ve siyah mantin entari 2/55 

boğça 4/16         çarşeb 1/25        gömlek 2 iç donu 1/21         çarşeb 2/38         boğça 1/4 

gömlek 2/85         boğça 1/7         çarşeb 2/278         altun kordon 1/637       

gümüş saat 1/104        elmas yıldız çift 1/340       

bakır tava 1/8       elmas yüzük 1/200     elmas küpe çift 1/561 

sanduk 1/26         bir mikdar hırdavat 8,30 

Yekûn : 5997 
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Minhâü’l-İhracat   

Müteveffây-ı mezbûrenin saat kordonunun rehin olduğu bir ferde borcu olub varis-i 

merkume tarafından te`diye edilen 178 

hamaliyeye verilen 35     Resm-i Kısmet 144,20    Kaydiyye 8,30     dellâliyye  120     

Varaka bahâ 5,30             

Yekûn : 492 

Sahh’ül-bâkî : 5505 

Hisse-i zevc-i mezbûr Süleyman Efendi 1376,10 

Hisse-i ümm-i mezbûre Hafize 917,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre 2752,20 

Hisse-i ah le hüma mezbûr Hasan Efendi 458,30 

Zevc-i mezbûr Süleyman Efendi ile ümm-i mezbûre Hafize ve ah le hüma mezbûr 

Hasan Efendi’den her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar bint-i sagire mezbûre Sıdıka’nın ber-vech-i bâlâ 

hissesine muadil on beş aded yüzlük Osmanlı lirasıyla iki buçuk aded yirmilik sîm 

mecidiye li-eclil istirbah vasî  mezbûr marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu 

iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 129 (SAYFA 68) 

İstihkam Alayının üçüncü köprücü taburunun dördüncü bölüğünün ikinci …….. 

efradından Medine-i İzmir Hamidiye İstihkamı Hümayun’unda müstahdem iken fi 26 

Teşrîn-i Evvel 312 tarihinde vefât eylediği Cezayir-i Bahr-i Sefid birinci taburu alayı 

Miralayı Saadetlü Hüseyin Hakkı Beyefendi’nin fi 29 Cemâzi’yel-Âhir 1314 tarihli 

tezkeresinde beyân ve iş`âr olunan Alaşehir’in Avret? Karyesi’nden Kürklüoğlu Mehmed 

bin Ali’nin zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i 

beyt’ül-mâle âid ve râci olduğundan bu makule bila varis-i ma`rûf vefat edenlerin 

terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur 

buyurulan mûmâ-ileyh Hakkı Bey tarafından mürsel tabur mezkûr mülazım başılarından 

Galip Efendi hazır olduğu halde marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve 

sîm mecidiye otuz üç :Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz guruş hesabıyla bey`  olunan tereke-i 

müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-tis`a 
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ve’l-işrin min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 29 

Cemâzi’yel-Âhir  1314 

ufak çekmece 1 bir mikdar köhne melbûsât ve hırdavat parça 27/50 

nakd-i mevcudu sîm mecidiye 1 Osmanlı lirası 1 metelik 42/229 

   Yekûn  

   279,25 
       4,15   hamaliye 
-______ 
   275,15 
   119,10   Osmanlı lirası yüz ve sim mecidiye dokuz guruş farkı minhâ 
-______ 
   156,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun yüz guruş altun ve elli altı guruş gümüş olarak 

ale’l-usûl askeri sanduğuna hıfz ve tevkif idilmek üzere mûmâ-ileyh Galip Efendi yedinde 

teslim olunduğu iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 130 (SAYFA 68) 

İkinci Ordu-yu Hümayun Redif Sandığı taburunun ikinci bölük yüzbaşısı olub fi 11 

Temmuz 1313 tarihinde İzmir Hamidiye Askeri Hastahanesinde vefât iden Ahmed Remzi 

Efendi’nin zâhirde varis-i ma`rûfu olmamasına mebni muhallefatının bey`i ile esmanının 

ale’l-usûl ordu-yu cânibine gönderilmek üzere sevkiyat-ı askeri komisyonuna teslimi İzmir 

mevki kumandanlığı tarafından bâ tezkere ahbâr ve iş`âr olunmakla komisyon-u mezkûr 

zabitanından mülazım naşi Mustafa Efendi hazır olduğu halde bi’l müzayede semen 

misülleri  ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla marifet-i şer`le tahriri ve bey`  olunan 

tereke-i müteveffây-ı mûmâ-ileyhin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur           

fi’l-yevmi’l-râbi` min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 4 

Cemâzi’yel-Âhir 1314 

camlı …… saat 1/115          pazen basmasından entari ve hırka parça 2/45 

şayak ?  yağmurluk 1/156            şayak ?  pantolon yelek setre parça 2/40 

potin kundura çift 1 yün kuşak 1 çorap mendil havlu parça 6/48 

müsta`mel iç fanilası 2 beyaz don 2 gömlek 2 basma entari 2 fanila don 2/620 

nakd-i mevcudu 165 
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   Yekûn  

   638 
   268        sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-______ 
   364 
     18,10   Resm-i Kısmet 9   dellâliyye  7,2    Kaydiyye 1 Varaka bahâ30 para 
-______ 
   345,30 
       4,10   Hazine-i celileye âid dellâliyye  ve Kaydiyyen nısıfları 
-______ 
   350,00 
 

Mekteb-i Harbiye-i Şahane ikinci senesi Şakirdanından olan fi 4 Temmuz 312 

tarihinde İzmir Hamidiye Askeri Hastahanesinde bila varis itdiği iki kumandan-ı 

müşarünileyh tarafından kezalik bâ tezkere beyân ve ahbâr olunan Sakızlı İsmail Hakkı 

Efendi’nin zabit mûmâ-ileyh Mustafa Efendi hazır olduğu halde marifet-i şer`le bi’l 

müzayede semen mislü ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla tereke-i müteveffay-ı 

mezbûrdan olarak bir gümüş kapaklı saatin yüz altmış bir guruşa bey` olunduğu ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi` min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li-sene râbi`-aşer ve 

selase-mie ve elf fi 4 Cemâzi’yel-Âhir 1314  

   161 
       3  dellâliyye ye verilen 
-____ 
   158 
     67   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-____ 
     91 
       1  meblağ-ı mezkûr meyanında olan ecnas-ı muhtelife tebdili içün sarrafiye 
-____ 
     90  
   350  bâlâda muharrer Remzi Efendi terekesi yekun 
+____ 
   440 
 

Meblağ-ı mezkûr dört yüz kırk guruş ale’l-usûl Asker sanduğuna hıfz idilmek üzere 

zabit mûmâ-ileyh Mustafa Efendi’ye teslim olunduğu ………. 

Ve yine müteveffây-ı mezbûrdan yüzbaşı Ahmed Remzi vekili İsmail Hakkı 

Efendilerin komisyon-u mezkûr zabitinden mülazım naşi ve Tevfik Bey hazır olduğu halde 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 
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hesabıyla ahiren bey` olunan terekeleri ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî 

ve’l-işrin min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf 

Yüzbaşı Remzi Efendi muhallefatı 

kılıç 1/22     bez pantolon 1/56      fanila 2 boğça 2/12      halı heybe 1/81 

   Yekûn  

   172,05 
       2,35 
-______ 
   169,15 
     71       sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
     97,20 
 

Mektebli İsmail Hakkı Efendi metrûkesi 

köhne melbûsât parça 8/11,10        setre pantolon yelek kaput parça 4/60 

beyaz yün kuşak 16         pantolon 1/22        fanila 5/52         setre 2/41 

beyaz pantolon ve hırka parça 5/31           fes 2 potin çift 1/30         kayış yakalık sabun 34 

elbise çantası 1 ……. sele 3/37          eldiven çift 1/2        kehribar ağızlık 1/47 

   Yekûn  
   433,10 
       5,30   
-______ 
   427,20 
   181,20  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-______ 
   246,00 
     97,20  ber-vech-i bâlâ yüz sekiz Remzi Efendi terekesi 
+______ 
   343,20 
 

Ber-vech-i bâlâ üç yüz kırk üç buçuk guruş metrûkatı saireler ile birleştirilerek asker 

sanduğuna hıfz olunmak üzere mülazım mûmâ-ileyh Tevfik Bey yedinde olduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

ÇIKMA: fi 26 Zilhicce 1312 tarih ve 26 numrolu :Kassamın zeylidir 
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HÜKÜM 131 (SAYFA 69) 

Mûmâ-ileyh Hacı Ali Ağa hafitleri İbrahim ve Kamil içün iki yüz yetmiş aded 

yüzlük Osmanlı lirasına İzmir’de Balcılar içinde yüz altmış bir numroda bir bâb mağaza 

iştira’ ederek  …. âidesince mamul-u Kaydiyyesini namlarına icra ettirmiş ve sened-i 

hakanisi dahi huzur-u şer`le ibrâz  eylemiş ve mezkûr mağazanın tamir vesairesine yirmi 

liraya mütecaviz bir meblağ dahi sarf etmiş ve hakikat-ı hal vechi meşruh üzere ve sagîr  an 

mezbûran haklarında ifa ve evveli idiği bi’l ahbâr tahakkuk etmiş olduğundan ol vechle 

mûmâ-ileyh  Hacı Ali Ağa’nın ancak sagîran mezbûran olan deyninin Kaydiyyenin 

terakkiyat-ı iktizâ’ eylediği iş bu mahale şerh olunur.fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehri 

Receb’ül-Ferd li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 14 Receb 1314 

 

HÜKÜM 132 (SAYFA 69) 

Medine-i İzmir’de Mir Ali Mahallesi’nde sâkin iken bin üç yüz altı senesi 

Eylül’ünün yirmi altıncı günü vefât iden Paladur Hacı Yusuf Ağa ibn-i Hacı Hüseyin’in 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Ameti? bint-i Musa ile sulbiye kebîre kızları Zehra ve 

Emine Hanımlara münhasıra ba`de bint-i mezbûre Zehra Hanım dahi vefât idüb verâseti 

zevc-i metrûki Abdullah Efendi ibn-i Mehmed ile validesi mezbûre      Ameti sulbiye sagîre 

kızları Münire ve Servet’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sagîrtan mezbûrtan Münire ve Servet’in babaları ve velileri 

zevc-i merkum Abdullah Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve zevce-i mezbûre Ameti 

Hanım bint-i mezbûre Emine Hanımdan her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı evvel mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-tis`a aşer min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene râbi` aşer ve 

selase-mie ve elf 

Yazma Kelâm-ı Kadîm  1/495         kebîr bıçak 2/220      çakmaklı tabanca çift 1/33 

çifte tüfenk 1/267           pala 1/200          altılı tabanca 1/180          ufak sîm saat 1/396 

etrafı camlı ve kumlu saat 1/148,10          eski piriyol (pirior) saat 1/48       

gümüş enfiye tabakası gümüş nişan 1/12           köhne kilim parça 2/330 

def `a müsta`mel Türkmen kilimi parça 2/480       ufak kilim 1/101      
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müsta`mel kilim 1/250         köhne halı seccade 1/67        

ufak kilim seccade 1/35    

bakır sini 1 büyük tebsi 1 büyük leğen 1 kapaklı helvahane 2 lenger 2 ufak tencere 1/211       

tunç havan kahve değirmeni ve evanî-i nuhâsîye parça 45/437 

büyük tencere 1 bakır maşrapa 1/84             pamuk şilte 1/119     

def `a pamuk şilte 1 yün şilte 1/221   

beyaz ihram parçası 1 paçavra mahlü şilte1 bir mikdar pamuk 56        yemeni yorgan 1/215 

def `a pamuk şilte 1 yorgan 2/140         yapağı şilte 1 yorgan 2/200 

ihram 1 köhne yorgan 1/60         mermerli kaydaruba 1/174             tahta dolab 1/35 

eski yorgan 1/24        pirinç semaver 1/100         terazü takım 1/86      

nargile 1 çaydanlık 1/66         billur tabak lase parça 25/35        

eski ot torbası üzengi kargılık vesaire 50 

yoğurt dağarı ve kupa parçası 5/10         su varili 2/66       ot yasdık 6 minder 2 ma`kad 1/60 

def `a yasdık 6 minder 2/60           minder 1 tahta dolab 1/35        köhne tahta dolab 1/8,10 

üzeri müsta`mel tarhta kanepe 2/66           hasırlı iskemle 1/52          dürbin 1/108 

def `a dürbin 1/41,10          bir mikdar kereste ve çimento ve hırdavat-ı saire 231 

   Yekûn 
 
   6661,30 
     315,30  hamaliye8,3   Resm-i Kısmet166,10   dellâliyye123   Kaydiyye10  Varaka 7,2 
-_______ 
   6346,00 
 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ameti? Hanım 793,10 

Hisse-i bint-i mezbûre Emine Hanım 2776,10 

Bint-i müteveffât mezbûre Zehra Hanım hissesi olub zikri âtî terekesine zimmiyle 

verasesine tevzi olunan 2776,15 

Müteveffât mezbûre Zehra Hanım’ın verâset i mezbûre marifetleri ve marifet-i 

şer`le bi’l müzayede semen misülleri ve hesab-ı mezkûr üzerine bey` olunan terekesini dahi 

ber-vech-i âtî beyân olunur.fi’l-yevmi’l-tis`a aşer min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene râbi` 

aşer ve selase-mie ve elf fi 19 Rebî’ül-Evvel 1314 

pamuk yüz yasdığı 8 maa çarşeb yorgan 2/165      

pamuk şilte 1 yemeni yorgan 1/145         pamuk şilte 2/160        
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küçük ve büyük atlas yorgan 2/14           beyaz kilim parça 4/66 

def `a kilim 1/201          kol seccadesi 1/241           saman yasdık 7 yün minder 1/39 

def `a saman 7 yün minder 3 basma ma`kad ve saman 51 

sadakur zar 2 peçe 2/121          evanî-i nuhâsîye parça 26/320          elmas yüzük 1/975 

kadife ceket 1/70,10         basma entari ceket takım 1/18    

mai mantin entari ceket takım 1/30 

pullu sarı entari ceket takım 1/90          al mantin entari ceket takım 1/70 

pazen yünlüsü entari ceket takım 1/34            duvak 1/40         elmas küpe çift 1/1006 

penbe zar çarşeb 1/37         mineli saat 1 altun köstek 1/368  incü dizi 25 müntakil 150/1950 

fak elmas yüzük 305           kırık aşalık elmas menekşe çift 1/231     

aşalık elmas yüzük 1/51          ayine 1/30          sîm gülabdan 2 dirhem 155 fiat 2,33 /437,35 

sîm macun tabağı 1 kaşık 2 dirhem 72 fiat 2,30/198         sîm zarf dirhem 88 fiat 1,4 /354,8 

yemeni yasdık yüzü 2 havlu 2 mai yünlü parçası 1/40 

beyaz yasdık kılıfı ve çarşeb parça 9/69             pazen entari ceket takım 1/54 

hamamiye parça 4 üslük 1/45             yeşil entari 1 beyaz eldiven çift 1/22        

pazen entari 3/23             basma entari vesaire parça 8/33       

hassa perde 3 yasdık yüzü 4/30          don 2/17 

ma`kad örtüleri parça 13/41,10           döşek kumaşı parça 1/51 

beyaz entari ve bir mikdar zamklı pamuk ve boğça parça 5/30            tahta kerevet 1/133 

yün eteklik entari don vesaire parça 5/37,20          sanduk 1/30           sanduk 1/10 

maden macun tebsi 1/35           don 1 entari 2/18           namusiye parça 3/28         

ufak çanta 1/14 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 891,30 

   Yekûn 

   9697,33 
     442,08  Resm-i Kısmet 242,20    dellâliyye  176    Kaydiyye 14,8    Varaka 9,2 
-_______ 
   9255,25 
   2776,15 ber-vech-i bâlâ babası terekesinden hissesi 
+_______ 
 12032,00 
 
Hisse-i zevc-i merkum Abdullah Efendi 2776,20 

Hisse-i ümm-i mezbûre Ameti? Hanım 1851 
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Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Münire  3702,10 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Servet    3702,10 

                                                         +________ 
                                                             7404,20 
                                                                 20,20  babalarına teberru` 
                                                         +________ 
                                                             7425,00 
 

Verase-i kibâr  mezbûrdan Ameti? ve Emine Hanımlarla Abdullah Efendiden her 

biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini 

ba`de-l ikrar bintan sagîrtan mezbûrtan Münire ve Servet’in bâlâda murakkam hisselerine 

muadil iki yüz yirmi beş aded yirmilik sîm mecidiye vasî mezbûr marifetiyle Emvâl-i 

Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 133 (SAYFA 70) 

Medine-i İzmir’de Ali Reis Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Arnavud Mahmud Ağa hafidesi Zehra Hanım ibniyyet-i Mahmud Ağa’nın verâseti zevc-i 

metrûki Belediye Müfettişi Hakkı Efendi ibn-i Mustafa ile validesi Hayriye bint-i mezbûr 

Mahmud Ağa ve sadri sagîr  oğlu Hasan ……. münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-

enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr  mezbûrun babası ve vasîsi zevc-i 

mûmâ-ileyh Hakkı Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve ümm-i  mezbûre Hayriye’nin 

bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur                     

fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 10 

Cemâzi’yel-Âhir 1314 

sarı mangal 1/78        lamba çift 1/47        sarı leğen ibrik 1/85     halı seccade 1/132   

köhne Frenk kilimi 1/60          pamuk şilte 1/99          ot yasdık 16 basma ma`kad 1/87    

ayine 1/169         beyaz mai billur 10 siyah tebsi 1 sele 1/17         penbe atlas yorgan 1/178 

siyah ve al köşe yasdığı 4/73          yemeni yorgan 1 yasdık 2/68         yorgan çarşebi 1/16 

cedid nuhas sini 1 güğüm 1/89        müsta`mel tebsi 2/27        evanî-i nuhâsîye parça 11/102 

kahve tebsisi 3 faraş 1/11,20           ufak masa 2 kandil iskemlesi 1/8   
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cedid evanî-i nuhâsîye parça 16/92         sarı hamam tası 1 cezve 3 ateşlik 1/12 

çevre 5 örtü 2 havlu 2 boğça 1/70          mai basma entari takım 1/15       

fanila ceket takım 1/45 

köhne fanila ceket takım 1/11             ……. ceket 1 yünlü eteklik 1/43  

sedefli ve sedefsiz nalin çift 2/12               müsta`mel entari ceket parça 7/77 

entari hırka takım 1/37           çiçekli zar 1/78           baş örtüsü yün 4,15         

yanarsuz? zar 1/68           hassa melbûsât parça 7/33      

beyaz çarşeb 2/15           fanila ve beyaz melbûsât parça 7/11,20 

gömlek ve fanila parça 8/39           hasalık vesaire parça 6/15       

basma entari vesaire parça 4/26        hamam takımı parça 5/61       

ibrişimli çarşeb 2/72          hasa melbûsât parça 4/29     

pençbiyeli parça 7/31         sofra 1 peşkir 10/61        telli kadife elbise takım 1/222,30 

kadife ceket 1/10,20         fanila entari ceket takım 1/79        penbe mantin elbise takım 1/87 

beyaz çiçekli elbise takım 54          boncuklu ceket 1/39          bürümcüklü elbise takım 1/9 

bir mikdar hırdavat 17            kaydaruba 1/214,20         basma melbûsât parça 2/58 

pazen entari ceket takım 1/45            yünlü entari ceket takım 1/65     

hasa melbûsât parça 4/38          müsta`mel melbûsât parça 4/37         kadife boğça 1/90 

boncuklu atlas boğça 2/150           boğça 6/26           ipekli mendil 12 boğça 1/50     

kasnak işlemeli buhur seccade 47          çorap çift 8 boğça 1/23  

krep 11 yemeni vesaire parça 12/60            peştamal ve boğça vesaire parça 6/18 

şemsiye 1/23         melbûsât parça 4/12,20         boğça 12/44        tahta pabucu çift 3/24 

gümüş kemer1/61          eldiven çift 7/10,20      

çekmece 1 bir mikdar kordile?hırdavat-ı saire18 

aşalık kalay yaldızı 1 sîm terzi yüzüğü 1/18        çini fincan 7/15        elmas küpe çift 1/2088 

elmas madalyon 1/534            elmas buroş 1/1020 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 891,30 

   Yekûn 

   8703,25 
     427,25  hamaliye11  Resm-i Kısmet217 dellâliyye156   Kaydiyye13  Varaka bahâ9,25 
-_______ 
   8276,00 
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Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Hakkı Efendi 2069 

Hisse-i ümm-i mezbûre Hayriye Hanım 1379,13 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hasan …… 4827,27 
                                                                692,17  baba Hakkı Efendi’den 
                                                           -________ 
                                                              4135,10 
 

Zevc-i mûmâ-ileyh Hakkı Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini asâleten ve ibn-i 

sagîr mezbûr hissesinden dahi bâlâda muharrer olduğu üzere altı yüz doksan iki guruş on 

paraya velâyeten ve ümm-i mezbûrenin bâlâda murakkam hissesine kendisinden i`ta itmek 

üzere vekaleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar ibn-i sagîr   

merkumenin bâlâda muharrer hissesine muadil yirmi üç aded yüzlük Osmanlı lirasıyla bir 

rub` yirmilik sîm mecidiye li-eclil istirbah vasî  mûmâ-ileyh marifetiyle Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunduğu ş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 134 (SAYFA 71) 

Medine-i İzmir haricinde Karataş nam mahalde Ayanikola civarında sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Ermeni Millet’inden Kayserili 

Topuzoğlu Agop veledi Sarkiz’in verâseti her biri Tebaay-ı Devlet-i merkumeden zevce-i 

metrûkesi Kiliyon bint-i Karabet ile sulbi sagîr oğlu Mihran ve sulbiye  sagîre kızları 

Rozin’e ve Manuşak ve Maria’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir 

ve mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i merkume Kiliya’nın                 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve 

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı merkumun 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-râbi` ve’l-işrin min şehr-i 

Cemâzi’yel-Âhir   li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 24 Cemâzi’yel-Âhir 1314 

karyola takım 1/495         ufak kilim 2/165         köhne kanepe 1/66    

odun sandalye 6/60        matbah hırdavatı 100 
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Yekûn 

   886 
     25    Resm-i Kısmet 22     Kaydiyye 1,30     Varaka bahâ1,10 
-____ 
   861 
 
Hisse-i zevce-i merkum Kiliyon 107,25 

Hisse-i ibn-i sagîr  Mihran 301,14 

Hisse-i bint-i sagîre Rozin 150,27 

Hisse-i bint-i sagîre Manuşak 150,27 

Hisse-i bint-i sagîre Maria 150,27 

Zevce-i merkum Kiliyon ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten sigar 

merkumenin bâlâda murakkam hisselerini vesayeten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediği 

ikrarı iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 135 (SAYFA 72) 

Medine-i İzmir’de Faik Paşa Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefat iden 

Münire Hanım ibniyyet-i Rüstem Ağa’nın verâseti zevc-i metrûki Kantarcı Hüseyin Efendi 

ibn-i Kahya Mustafa ile babası mezbûr Rüstem Ağa ibn-i Mustafa ve Hüsnü’ye münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar 

merkumenin babaları ve vekilleri zevc-i mezbûr Hüseyin’in bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve eb-i 

mezbûr Rüstem Ağa’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffay-ı mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sânî min şehr-i Şaban’il Muazzam râbi` aşer ve selase mie ve elf 

fi 2 Şaban 1314 

halı seccade 1/165         pamuk şilte 1/66       yorgan 1/39          pamuk yatak 1790   

ağbani entari 1/40          siyah ceket 1/72         yorgan 1/45         kürk 1/635  

hamam takımı parça 2/36         def `a hamamiye parça 4/25          

maa ceket işlemeli entari 39 

entari ……. ceket parça 4/36          kermesud entari ceket takım 1/33 

kırmızı basma entari takım 1/24           buhur yüzlü kürk 1/160          basma entari 1/16 
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sadakur entari 1/47           maa ceket entari 1/66          sadakur zar 1/32     

boğça vesaire parça 6/22         kırmızı pullu ipekli ceket takım 1/58         kırmızı entari 1/37 

pazen entari ceket takım 1/58          siyah entari 1/27          pamuk yasdık 4/32 

mai hare ceket …. 33          zar 1/93       şemsiye 1/32         kuşak 2/5,30        sanduk 1/20 

gümüş kuşak 1/128           sîm yaldızlı maden halhal 14         elmas menekşe çift 1/267 

tek taş elmas yüzük 1/356          elmas küpe çift 1/445        bir mikdar ufak incü 178 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 891,30 

   Yekûn 

   4808,20 
     182,20  Resm-i Kısmet 120     Kaydiyye 7     Varaka bahâ5,30    dellâliyye  49,10 
-_______ 
   4626,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Hüseyin Efendi 1156,20 

Hisse-i eb-i merkum Rüstem Ağa 771 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Hasan        899,20 

Hisse-i ibn-i sagîr  merkum Mustafa    899,20 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Hüsnü        899,20 
                                                        +_______ 
                                                           2698,20 
 

Zevc-i mezbûr Hüseyin Efendi ile eb-i mezbûr Rüstem Ağa’dan her biri bâlâda 

muharrer hisse-i ırsiyelerini kamilen sigar mezbûrdan Hasan ve Mustafa ve Hüsnü’ye 

teberru` eylediklerini ve meblağ-ı mecmua mezkûr dört bin altı yüz yirmi altı guruş  zevc-i 

mezbûr Hüseyin Efendi üzerinde olub meblağ-ı mecmûa mezkûre muadil yirmi altı aded 

yüzlük Osmanlı lirası ol vechle zevc ve vasî  mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’nin sigar 

merkumeye zimmetinde ve vacib’ül eda ve lazım ……. ….. deyni olduğu ikrarı iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 136 (SAYFA 72) 

Hassa Nizamiye ikinci alayın dördüncü taburun dördüncü bölüğün yüzbaşısı iken 

tarihinden iki gün akdem Medine-i İzmir Hamidiye Askeri Hastahanesi’nde vefât iden 

Arnavud Rüstem Efendi ibn-i Ahmed’in zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından 
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bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin 

terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz taraf-ı saltanat-ı seniyyeden memur 

buyurulan hâlâ medine-i mezbûre mevki kumandanı saadetlü Hacı Osman Paşa Hazretleri 

tarafından mürsel-i mezkûr taburun birinci bölüğün yüzbaşısı Çerkes Osman Efendi vesair 

zabitan askeri hazır oldukları halde marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri 

ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki  ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur                 

fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene semaniye aşer ve selase-mie 

ve elf fi 16 Muharrem 1312 

takye 1/2,25           çuka kaput 1/58            pantolon yelek kuşak parça 5/25    

fanila don parça 9/75            köhne melbûsât parça 8/11         

beyaz don entari peşkir parça 5/23 

fes takye müsta`mel gömlek don parça 8/27            müsta`mel setre pantolon 6/336 

cedid kaput 1/462            revolver 1/304          tesbih 2/16,2          meşin çorap 1/75   

setre yelek fes parça 3/106          yasdık örtüsü peşkir çarşeb boğça parça 11/25,20 

bir parça çuka 8,10          boğça vesaire parça 12/27         kılınç 1/132     

cedid havlu çarşeb 14/90         bez iskemle 1/7,35        

diğer kılınç 1/80        maa kaluç çizme çift 1/57      apolet çift 1 gözlük 1 mühür taşı 1/22       

bir mikdar paçavra 34            nuhas sefer tası 1/30 

leğen ibrik 33             meşin sofra 1 kuşhane 1 tencere 1 sahan 2/47,20 

karyola temürü 2/14,20           tahta pabuç ve hırdavat-ı saire 21          seccade 1/261 

kırmızı velense 1/116         pamuk şilte 1/34        ihram 2/24       def `a pamuk şilte 1/110 

yüzlü sanduk 1/22           yorgan yasdık 1 çarşeb 1 namusiye1/46  

 temür kuşaklı sanduk 1/29             tahta sanduk derununda bir mikdar hırdavat 29 

Tersane Etıbbasından Kol Ağası Reşad Bey zimmetinde olub kabz olunan 1650 

Sebzeci Yorgi zimmetinde olub kabz olunan 627 

   Yekûn 

   5088,35 
   2001,10  Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş olmak içün akçe farkı   
-_______   minhâ 
   3087,25 
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Minhâ’ül-ihracat 

Müteveffây-ı mûmâ-ileyhin hayatında hizmetinde bulunan asker neferatından Ali ve 

Salih’in usulen tahakkuk iden alacakları 140,20 

Müteveffây-ı mûmâ-ileyhin techîz ve tekfîn i içün ……. mûmâ-ileyh Yüzbaşı Osman 

Efendi marifetiyle sarf olunan 1209 

Müteveffay-ı mûmâ-ileyhin Gureba Hastahanesinde vasiyeti olan mebaliği masumeye 

mahsuben Eytâm Sanduğuna verilen 340 

Resm-i Kısmet 35     dellâliyye  37     Kaydiyye 2    Varaka bahâ1,10    hamaliye 17,20 

Yekûn’ül-ihracat 1778,30 

Sahh’ül-bâki   1308,30 
                             17,10  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
                      +_______ 
                         1326,00 
 
Nakd-i Yekun 1326 

Müteveffây-ı mûmâ-ileyhin zirde esâmîsi muharrer kesânın zimmetinde alacağı 

olduğu derdest-i senadat ve evrak-ı saireden müsteban olub henüz tahsil olunmayan 

mebaliğin mikdarı ber-vech-i zir beyân olunur. 

Der zimmet-i Binbaşı Mustafa Sami Bey bâ ilam-ı haber fi 29 Nisan 312 ve fi 13 

Temmuz 312 ve fi 12 Teşrîn -i Sânî 302   sîm mecidiye adet 421  Osmanlı lirası 35 

Der zimmet-i altıncı alay birinci tabur katibi İbrahim Ethem Efendi bâ sened fi 14 

Şubat 94  Osmanlı lirası aded 4 

Der zimmet-i ikinci alay dördüncü tabur birinci kısım mülazım-ı evvel Mehmed 

Halid Efendi bâ ilm-ü haber fi 13 Şubat 305  sîm mecidiye 27,3 

Der zimmet-i altıncı alay birinci tabur birinci kısım mülazım Mustafa Şerif Efendi 

bâ sened fi 4 Teşrîn -i Sânî 88   Osmanlı lirası 4  

Der zimmet-i ikinci alay ikinci tabur katibi tabur Mehmed Ziver bâ ilm-ü haber fi 

23 Eylül 309  sîm mecidiye 42 

Der zimmet-i birinci kısım mülazım naşi Ali bin Mehmed Asım bâ ilm-ü haber fi 2 

Teşrîn -i Sânî 309   sîm mecidiye 10 

Der zimmet-i Kol Ağası Mehmed Raşid Efendi bâ varak fi 19 Kanun-i Evvel 309  

Osmanlı lirası aded 10 
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Der zimmet-i İzmir’de Payal? oğlu  Hanında mukîm yağcı Süleyman Efendi bâ  

ilm-ü haber fi 8 Şubat 99     Osmanlı lirası aded 60 

Der zimmet-i Helvacı Hasan bâ sened fi 1 Şubat 99  sîm mecidiye aded 300 

Ve yine müteveffay-ı mûmâ-ileyhin Ayvalık’da Büyük Handa mukîm Kayserili 

…… Efendizade …… altmış üç aded Osmanlı lirası ve Ayvalık ahalisinden Dayı Dimitri 

Mahallesinde sâkin ekmekçi İstiradi zimmetinde yirmi sekiz aded Osmanlı lirasıyla üç aded 

yirmilik sîm mecidiye ve yine ayvalık ahalisinden Aşağı Paye? Mahallesinde sâkin Rahmi? 

oğlu Panayot zimmetine beş liray-ı Osmani ile on beş buçuk mecidiye ve yine Ayvalık 

ahalisinden İbraki’de? bir  Osmanlı lirası alacağı olduğu ve mebaliğ-i mezkûrenin senedat-ı 

dördüncü bölük Ser Çavuş Hüseyin Hüsnü Efendi’nin fi 11 Kanun-i Sânî 309 tarihli ilm-ü 

haberden müstevim olan sîm mecidiye aded 18  Osmanlı lirası aded 97 

Ber-vech-i bâlâ bin üç yüz yirmi altı guruşa muadil on iki aded yüzlük Osmanlı 

lirasıyla bir buçuk aded yirmilik sîm mecidiye ale’l-usûl asker sanduğuna hıfz ve tevkif 

olmak üzere zimmet-i mezkûrenin senedat ve ilm-ü haberle beraber paşay-ı müşarün-ileyhe 

teslim olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 137 (SAYFA 73) 

Medine-i İzmir’de Selatinoğlu Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

kantarcı Hacı Mehmed bin Halil’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hatice bint-i 

İshak Çavuş ile sulbi sagîr oğlu İshak ve sulbiye sagîre kızları Fahriye Alime ve Fatma 

Seher’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den 

mensûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Hatice’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve 

marifetleri ve marifet-i şer`le tahriri ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı           

lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye oyuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî 

aşer min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene selase aşer ve selase-mie ve elf . fi 12 Safer 1313 

topuz harc kantarı 11/521            palamut kantarı 12 top 6/850 

küçük ve büyük kahve değirmeni 16/230          küçük ve büyük sarı çeşme 11/55 

terazü kolu 5/160         sarı ve vezin terazü 12 kol 2/130          kebîr sarı uncu terazüsi 1/150 

sarı yuvarlak kaplar 15/110              sarı berber leğeni 3/85       
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pabuçcu muştası 4 müsta`mel sarı tebsi 1 üzengi çift 1 bir mikdar hırdavat 150 

sarı boş kantar topu 21 kurşun memlü müsta`mel top 5/225          bir mikdar kurşun 30 

ayar taşı  kıyyeleri 300/570           körük örs 1 çekiç 7 kıskaç 5/ 1250        

bir mikdar temür 120        mengene 3 ma`kab 1 ufak örs 1/1000    

eğe deste 10 sarı çeşme 3 dolab 1 hırdavat-ı saire 140    

kebîr terazü kolu 2 zincir 1 el mengenesi 1 ufak kıskaç sarı ayar  oraklar hırdavat 400 

bir mikdar vapur kömürü 70 müsta`mel kantar5 mengene1 lamba1 oturtma kantar 1/132 

hırdavat-ı dükkan 116,20            merkeb res` 1/495           revolver 2/164  

çifte tüfenk 1 kargılık1/141         şalvar 1/67         gömlek 2 entari 1/76         saat 1/24 

dükkanda çekmecesinde zuhur iden nakdi 5,20 

Müteveffây-ı mezbûrun Bafomi? namında bir Hristiyan’da alacağı olub zevce-i mezbûre 

marifetiyle tahsil ve kabz olunan 1424 

   Yekûn 

   8891 
   3896  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_____ 
   4995 
     220  Resm-i Kısmet 125   dellâliyye  84    Kaydiyye 7 Varaka bahâ3 
-_____ 
   4775 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hatice 569,35 

Hisse-i ibn-i sagîr   mezbûr İshak                   2089,03 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fahriye Alime  1044,21 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fatma Seher     1044,21 
                                                                    +________ 
                                                                        4178,05  
                                                                            21,35  validelerinin teberru  ̀
                                                                    +________ 
                                                                        4200,00 
 

Zevce-i mezbûre Hatice ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediğini ba`de-l ikrar sigar mezbûrenin bâlâda murakkam hisselerine muadil kırk iki 

aded yüzlük Osmanlı lirası li-eclil istirbah vasî mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 138 (SAYFA 74) 

Medine-i İzmir’e muzaf Nif  Nahiyesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

medine-i mezbûre merkez jandarma taburunun süvarilerinden Nişli Arif Onbaşı ibn-i 

Osman’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Şaziye bint-i Mehmed Ali ile sulbi sagîr 

oğlu Mehmed ve sulbiye sagîre kızı Zehra ve babası mezbûr Osman ibn-i İbrahim’e 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra 

sagîran mezbûranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den 

mensûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Şaziye’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve eb-i 

mezbûr Osman’ın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahriri ve bi’l         

müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye oyuz üç guruş hesabıyla bey` olunan  tereke-i 

müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî 

ve’l-işrin min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 21 Receb 1314 

maa takım at res` 1/1023     tabur sandığından verilen maaşı 348  

   Yekûn 

   1371 
       59  Resm-i Kısmet 34     dellâliyye  20     Kaydiyye 2,7    Varaka bahâ2,10 
-_____ 
   1312 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Şaziye 164 

Hisse-i eb-i mezbûr Osman 218,27 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mehmed 619,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zehra 309,33 

Zevce-i mezbûre Şaziye ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sagîran 

mezbûran Mehmed ve Zehra’nın hisse-i ırsıyeleri bâlâda murakkam dokuz yüz yirmi dokuz 

guruş on parayı nafakalarına li-eclil sarf vesayeten ve eb-i mezbûr Osman dahi ber-vech-i 

bâlâ hissesini asâleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 139 (SAYFA 74) 

Medine-i İzmir’de Damlacık Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Polis Kol Ağası Ömer Lütfi Efend ibn-i Ömer’in zevce-i menkûhe-i metrûkesi Şakire 
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Hanım ibniyyet-i Abdullah’dan başka zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmamağla bi’l 

cümle terekesinin rub`u zevce-i mezbûreye ve sülüse-i erbaası cânib-i beyt’ül-mâle âid ve 

râci olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule 

bilâ vâris-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerinden  cânib-i beytü`l-mâle âid hisseyi ahz ve 

hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyrulan hâlâ Aydın Vilâyeti Defterdarı saadetlü 

Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beytü`l-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i 

şer`si Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in  bi’l-vekale ve zevce-i mezbûrenin            

bi’l-asâle taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l-müzayede semen misülleri ve 

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mûmâ-ileyhin 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’s-hamse ve’l-işrin min şehr-i 

Receb’ül-Ferd li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 25 Receb 1314 

maa kayış kılınç 1/70      hasırlı sandalye 5/111 

kaput 1yelek 3 setre 6 pantolon 2 palto 1 başlık 1 yün şilte 1 fes 2/581 

mal sandığından mahfuz müterakim maaşından matlubu  

sîm mecidiye on dokuz guruşdan   822 
                                                        606   mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı  
                                                  +_____   minhâ 
                                                      1428 
   Yekûn 

   2291 
     972  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_____ 
   1319 
     190  techîz ve tekfîn  masrafı 
-_____ 
   1129 
       47  Resm-i Kısmet 28  dellâliyye 10  Kaydiyye 2  Varaka bahâ1,10  hammaliye 1,10 
-_____ 
   1086 
     271  zevce-i mezbûre hissesine bahâ’ 
-_____ 
     814 
         8,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
     822,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr sekiz yüz yirmi iki buçuk guruş ber-vech-i bâlâ 

maaşından mal sandığında Kaydiyye bulunan sekiz yüz yirmi iki buçuk guruşla mahsuben 
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bi’l-icra ol vechle fi 28 Kanun-i Evvel 312 tarih ve yedi yüz elli altı numrolu ilm-ü haberle 

kıt`a olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 140 (SAYFA 74) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesi Tuzcu Mescid-i Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Dellâlbaşızade Saadetlü Ragıb Bey ma`tukası Zenciye Fatma 

Sayan bint-i Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûki Kastanepazarlı Zenci Neşet Ağa ibn-i 

Abdullah ile zevc-i sabıkı müteveffâ Hakkak Mehmed Efendi ibn-i Süleyman’dan hasıl 

sadriye sagîre kızı Makbule ve Molla mumaileyh Ragıb Bey’e münhasıra olduğu bi’l  

ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre 

Makbule’nin vasîsi mûmâ-ileyh Ragıb Bey’in bi’l-asâle ve bi’l-velâye zevc-i mezbûr Neşet 

Ağa’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey`  

olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.  

fi’l-yevmi’l-hamse min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene râbi` aşer ve  selase-mie ve elf fi 5 

Safer 1314 

şilte 1/37     yorgan 1/52     seccade 1/163    şilte 1/32      sarı yorgan 1/37     

şilte 1/48         penbe yorgan 1/55      

Frenk keçesi 1/25           yüz yasdığı 5/38     

minder 1 seccade 1 kapu perdesi 1/46       yorgan 1/22           ….. kilimi 1/147 

yemeni seccade 1 müsta`mel seccade 1/12           pamuk şilte 1/93         siyah zar 1/28,30 

ufak büyük köhne yün minder parça 7/82          hırdavat parça 16/28,20 

def `a bit mikdar hırdavat parça 12/29          saman minder 4 yasdık 25/92        yorgan 1/49 

ufak yorgan parça 5 bir mikdar hırdavat-ı saire 21           peşkir ve havlu parça 9/56 

yasdık yüzü 1 yün kise 1/7,20         hırdavat parça 2/39         hırdavat parça 15/29 

hırdavat parça 8/19           bakır mangal dirhem 50 aded 75/39,15          bakır kazan 1/45 

bakır leğen ibrik 1/34         çamaşır leğeni 2/70        sini 1 tencere ve sahan parça 11/105  

def `a bakır kazan 1/62          ufak sini tencere tava parça 11/103         tebsi 2 ateşlik 1/14 

ütü tunç havan ve hırdavat-ı saire 31        tabak ve hırdavat-ı saire 42       köhne yasdık 4/14 

köhne ayine 1 lamba çift 1/36         çanak çömlek ve hırdavat-ı saire 12    

maa boğça masa örtüsü parça 13/59        köhne pabuç ve şemsiye ve hırdavat-ı saire 45 
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saman minder 1 bir mikdar hırdavat 15         dolab 1 hasır 2/12 

sanduk derununda bir mikdar hırdavat 18         def `a hırdavat parça 20/44 

sanduk derununda bir mikdar hırdavat 40        zar 1/36         elbise parça 10/40     

melbûsât parça 10/61          gömlek don ve melbûsât-ı saire parça 10/44         çarşeb 2/29 

boğça ve minder örtüsü parça 7/24          boğça vesaire parça 6/16,20    

basma entari ceket parça 2/51         zar 1 boğça 1 yüz örtüsü 1/132        sako 2/17 

ceket ….. entari parça 2/40           entari ve çevre parça 20/69 

def `a yemeni ve çevre parça 21/57           peşkir boğça 13/90        bir mikdar melbûsât 110 

entari takım 2/48           entari 1 çarşeb 1 hırdavat parça 7/54         namusiye 1/8,30 

gömlek 4/64         çarşeb 1/18         sanduk 1/53         tahta pabucu çift 1/1,25                                                               

müsta`mel hurda saat maa köstek1/51       gümüş zarf 2 fincan 2/73    

bir mikdar mercan6,20          yaldızlı gümüş bilezik çift 1/135       

maa köstek gümüş saat 88        elmas küpe çift 1/446 

gümüş halhal çift 1/17,10         köhne ufak çekmece 1 teneke 1/4    

akik ve ….. yüzükler ve altından kırıkları vesaire parça 27/38          köhne sandalye 2/3,20 

bir mikdar hırdavat 12          nakd-i mevcudu 673         basma entari ceket parça 7/46 

melbûsât parça 20/27          melbûsât parça 4/60           çarşeb 1 iskemle 1/20 

sanduk derununda bir mikdar hırdavat 39        divani boğça 1/22        melbûsât parça 2/45 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 151  

   Yekûn 

   5190,10 
       62,20  araba kirası ve hamaliyeye verilen 
-_______ 
   5127,30 
     229,30  Resm-i Kısmet 128    dellâliyye  88    Kaydiyye 8    Varaka bahâ5,30 
-_______ 
   4898,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Neşet Ağa 1224,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Makbule   2449 
                                                                    43  zevc-i mezbûrun teberru` 
                                                            +_____ 
                                                                2492 
 
Hisse-i vasî  mûmâ-ileyh Ragıb Bey 1224,20 
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Zevc-i mezbûr Neşet Ağa ile vasî mûmâ-ileyh Ragıb Bey’den her biri ber-vech-i 

bâlâ hisse-i ırsiyelerini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar bint-i sagîre 

mezbûre Makbule’nin bâlâda murakkam hissesi olan iki bin dört yüz doksan iki guruşa 

muadil on dört aded yüzlük Osmanlı lirası li-eclil istirbah vasî  mûmâ-ileyh marifetiyle 

Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 141 (SAYFA 75) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde sâkin iken tarihinden on beş güne 

mukaddem vefât iden Müftüzade Hacı Abdullah Efendi ibn’il-hac Ahmed Şevki Efendi’nin 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Safiye Hanım ibniyye’tül-hac Mustafa Ağa ile 

mumaileyhden mütevellide sulbi mahdumları kebîr Mehmed Seyid ve Abdulhalim ve Şakir 

Şefik Efendilerle sulbiye kebîre karındaşı Zehra Hanım ve zevce-i mutallaka            

Havva’dan mütevellid sagîr kerimesi Mahpeyker Hanım’a münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran mezbûran Şefik Efendi ile 

Mahpeyker Hanım’ın vakt-i rüşd sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den 

mensûbe vasîleri ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Seyid Efendi’nin  bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve 

zevce-i mûmâ-ileyhümâ Safiye Hanımla bint-i kebîre mûmâ-ileyhümâ Zehra Hanım’dan 

her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahriri ve semen misülleri ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mûmâ-ileyhin 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-hamse ve’l-işrin min şehr-i 

Cemâzi’yel-Âhir   li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf  

İzmir’de mahalle-i mezbûrede kâin hanesi derununda mevcud olub bey` olunan 

muhallefatı 

konsol 1/132            lamba 4 el fenarı 1/99         

küçük ve büyük dolab 2 köhne ayine 1/82 

asma gaz 1/41         hasa 1/50         büyük hurda saat 82       büyük revolver 1 kama 1/300 

lahur şal 1/300          pirinç mangal 1/198           sallatmalı sandalye çift 1/66 

fincan tebsisi 4 kase 1/41         levha 4/33          tabak kase fincan parça 10/82        

yeşil? 1/50            saman yasdık minder 2 yasdık 6 pamuk minderi 1/82       

kebîr leğen vesair nuhâsîye parça 20/396       köhne kilim 1 nargile 1/58       oturtma saat 66 
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İzmir haricinde Mersinli nam mahalde kâin kalede mevcud olub kezalik bey` olunan 

metrûkatı 

saman minder ve yasdıkları ve minderlikler ve hırdavat-ı saire 283        bargir res` 1/529 

   Yekûn 

   3000 
     138,20   Resm-i Kısmet 75   dellâliyye den 45    Kaydiyye 4    Varaka bahâ4 
-_______ 
   2871,20 
 
Hisse-i zevce-i mûmâ-ileyh Safiye Hanım 358,37 

Hisse-i ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Seyid Efendi 628,05 

Hisse-i ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Abdülhalim Efendi 628,05 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Şefik 628,05 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Mahpeyker 314,3 

Hisse-i bint-i kebîre mûmâ-ileyh Zehra Hanım 314,2 

İbn-i kebîr mûmâ-ileyh Seyid Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini bi’l-asâle ve 

sagîran mezbûran Şefik ve Mahpeyker’in bâlâda muharrer hisselerini bi’l-vesâyâ ve valide 

ve hemşiresi mûmâ-ileyhümânın bâlâda murakkam hisselerini kendilerine i`tâ itmek üzere 

bi’l-vekale ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 142 (SAYFA 76) 

İzmir Hapishanesi mevkufiyetten olub zahirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfeleri 

olmadığından terekeleri cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu  hapishane müdürü 

tarafından iş`âr ve ahbâr olunan âtî’ül esâmîsi müteveffanın beyt’ül-mâl memuru vekili 

Necmüiddin Efendi’nin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûranın defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sânî aşer min  

şehr-i Cemâzi’yel-Âhir   li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf 

Trabzonlu Rahmi bin Ali Terekesi 

köhne melbûsât ve mefrûşât parça 33/216          maa köstek hurda saat 1/45 

yeşim taşlı yüzük 1 zikir yüzük 1/9,20 

Nakd-i Mevcudu 33 
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Yekûn 

   313,20 
   128,30  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   174,30 
 

Lofçalı Pehlivan Yusuf Terekesi  

bir mikdar hırdavat parça 7/83 
                                            35,10  mecidiye on dokuza farkı minhâ 
                                        -______ 
                                            47,30 
 

Arnavud Hüseyin bin Haydar Muhallefatı 

melbûsât ve mefrûşât parça 44         nakd-i mevcudu 132 

Yekûn 

   176 
     74,30  sîm mecidiye on dokuz guruş farkı 
-______ 
   101,10 
 

Dolubaş oğlu Hasan Terekesi 

bir mikdar hırdavat 25       nakd-i mevcudu 180,30 

Yekûn 

   205,30 
     87,10  mecidiye on dokuza farkı minhâ 
-______ 
   118,20 
 
Kara Hüseyin bin İbrahim muhallefatı 19,20 

Torbalıdan Zenci Hasan bin Mehmed terekesi 19,20 

Ödemişli Molla Hasan oğlu Mehmed terekesi 29,10 

Aydınlı Ömer oğlu Süleyman terekesi 17,10 

Akhisarlı Kara İmam oğlu Mehmed bin Hüseyin muhallefatı 7,20 

Bergama’nın ……. Karyesi’nden Koca Abdullah oğlu Mehmed terekesi 32,30 

Sakar kuyruklu ? Halil terekesi 88 

Ödemiş’in Kaya Karyesi’nden Kabaklıoğlu Mehmed bin Mahmud terekesi 26 

Ödemiş’in …. Karyesi’nden Deli Hasan oğlu Mehmed muhallefatı 20 
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Girildi Manol veledi Yorgi terekesi 16 

Kuşadalı Dimostoklu veledi Yanako terekesi 35 

Yekûn 

   753 
     32  Resm-i Kısmet 18,10    dellâliyye  11    Kaydiyye 2    Varaka bahâ  30 para 
-____ 
   721 
       6   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+____ 
   727 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr yedi yüz yirmi yedi buçuk guruş fi 6 Teşrîn -i Sânî 

312 tarih ve iki yüz yetmiş iki ve iki yüz yetmiş üç numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâ-

ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 143 (SAYFA 76) 

Medine-i İzmir Hacı İstilyo Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât               

iden Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum Milletinden kahveci Giridi Mihail ve Dergaki        

veledi Mihael’in verâseti zevce-i metrûkesi Marsin bint-i Amanusil ile validesi Anna bint-i           

Yani ve sulbi sagîr oğulları Yaniko ve Nikola’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı              

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran merkuman Yaniko ve 

Nikola’nın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına intihabıyla kıbel-i şer`den 

mensûbe vasîleri sagîran merkumanın ümmileri Alessandro’nun bi’l-vesâyâ ve zevce-i 

merkume Marsin ile ümm-i merkume Anna’dan her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla bey` 

olunan tereke-i müteveffât merkumenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. 

fi’l-yevmi’l işrin min şehri Muharrem’ül-Haram li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf  

kaydaruba 1/200        terabize 1/70       ayine 1/100     kanepe 1/60      

sandalye 12/100         korniz 2/20           tasvir 2/60       

………. 1/10          dolab 1/100           terabize 1/50  

def `a terabize 1/10        kanepe 1/40        sandalye 4/10        ayine 1/10      karyola 1/100 

karyola 1/20      fenar 1/10       tasvir 2/20      ufak halı 1/60        ayine 2/560    

sofra takımı 1/350      hırdavat menzil 500 
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   Yekûn 

   3000 
     120  Resm-i Kısmet 75    Kaydiyye 4,30    Varaka bahâ2,10    dellâliyye den 38 
-_____ 
   2880 
 
Hisse-i zevce-i merkume Marsin 360 

Hisse-i ümm-i mezbûre Anna 480 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Yaniko    1020 

Hisse-i ibn-i sagîr merkum Nikola    1020 
                                                       +_____ 
                                                           2040 
 

Zevce-i merkume Marsin ile ümm-i merkume Anna’dan her biri ber-vech-i bâlâ 

hisselerini asâleten vesayeten merkuman Yaniko ve Nikola’nın bâlâda murakkam 

hisselerini vasîleri merkum Alessandro vesayeten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 144 (SAYFA 77) 

Medine-i İzmir’de Rüşdiye Caddesi’nde mukîme Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin 

Ermeni Milleti nisvanından Bali oğlu Karabet kızları Surpuhi ve Harubman’ın şuurlarına 

halel harî  olarak mecnune oldukları ve li-eclil ……. millet-i hastahanesinde bulundukları 

cihetle vakt-i sahv afakatına değin tesviye-i umurlarına millet-i merhumesine intihabıyla bâ 

hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri merkumtanın ümmizadeleri devlet-i 

müşârün-ileyhânın tebaay-ı ve millet-i merkumesinden  Karabet ve ……. Matas Yalya’nın? 

taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve sîm mecidiye yirmi 

guruş hesabıyla takdim-i bahâ ile vesayet-i merkuman teslim olunan muhteviyattan 

mezbûrtanın eşyalarını mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur               

fi’l-yevmi’l-sadis min şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf 

cedid karyola 1 pamuk şilte 1 yün şilte 1 ufak minder 1 köhne yorgan 1 yasdık 1 

namusiye 1/500 

temür karyola 1 pamuk ve yün şilte 1 ufak minder 1 yorgan 1 yasdık 2 namusiye 1/100 

üzeri mermerli ufak kaydaruba1 ufak köhne ayine1 sürahi 2 kupa ve hırdavat-ı saire 100 
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kırmızı koca sanduk 1 maden şamdan 2 bir mikdar beyaz melbûsât 120 

köhne tahta dolab 1 tahta kanepe 1 üzerinin köhne kırmızı mefrûşâtı 25 

ufak köhne kilim 1/5            kilim 2/140 

tahta dolab derununda bir mikdar beyaz melbûsât ve mefrûşât 100 

sarı temür kerevet 1 ot minder 2/300           ayineli …….. 1/60 

mermerli kaydaruba 1 ayine 1 büyük lamba 1 çiçeklik 2/324         terabize sofraları 1/60 

halı 1/500         pamuk pencere minderi 2/5           terabize1/20        

kanepe 1 hasırlı sandalye 4/30          cedid bakır mangal 1/50      

köhne kilim 1/10         tahta terabize 1/5         avize lamba 1/10 

tabak 12/20         bakır kazan 1 ufak tencere 1/50         matbah hırdavatı 81 

   Yekûn 

   3500 
       95   harc 87   Kaydiyye 5,10   Varaka 2,10 
-_____ 
   3405 
 

Ber-vech-i bâlâ üç bin beş yüz guruş kıymetli eşyayı mahal-i mezkûrede vasiyet-i 

merkuman Karabet veledi Kosta yeddi hıfz himayelerinde idiği iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 145 (SAYFA 78) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesi’nde Arnavud Mescid Şerifi civarında sâkin 

iken bundan akdem vefât iden Sakızlı Ali Bey ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Melek Hanım ibniyyet-i Abdullah ile sulbi sagîr oğlu Ahmed Sabri’ye münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr  

mezbûr Ahmed Sabri’nin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şerden 

mensûbe vasî si validesi zevce-i mezbûre Melek Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve 

marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i 

Receb’ül-Ferd li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf 

bir şiltelik pamuk kilo 9 fiat 8,25/82      basma yorgan 1/52       siyah sof şalvar 2/45 

beyaz iç donu 4/28           ufak yün ve pamuk yasdık ve basma ma`kad ve boğça 16 
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müsta`mel bez gömlek  ve basma entari parça 9/51         bir mikdar paçavra 16 

şal kuşak 451,20            köhne siyah sof şalvar mintan takım 1/22       

 köhne şalvar 1 yelek 1/27       siyah çuka mintan yelek şalvar parça 3/220    

ufak şal kuşak 1 köhne çetari yelek 1 beyaz yün kuşak 1/30   

müsta`mel siyah çuka lata 1/85            piriyol(prior) sat 1 sîm köstek 1/208  

tahta samdık 1 mest pabuç çift 1 bir mikdar hırdavat 72          büyük gümüşlü bıçak 1/580 

çakmaklı tabanca çift 1/280         ufak beşli tabanca 1/96 

   Yekûn 

   3231,20 
     155,20  Resm-i Kısmet 81   dellâliyye  65,10    Kaydiyye 5,10    Varaka bahâ4 
-_______ 
   3076,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Melek Hanım 384,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Ahmed Sabri  2691,20 
                                                                      11,20  validesinin teberru` 
                                                               +_______ 
                                                                  2700,00 
 

Zevce-i mezbûre Melek hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîr   mezbûr Ahmed Sabri’nin bâlâda murakkam 

hissesine muadil on beş aded yüzlük Osmanlı lirasıyla yirmilik sîm mecidiye li-eclil 

istirbah vasî mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale 

şerh verildi. 

      

HÜKÜM 146 (SAYFA 78) 

İzmir Redif mukaddem taburu binbaşısı iken bundan akdem vefât iden Giridli 

Ahmed Cevdet Efendi ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Habibe 

Hanım bint-i Bayram ile zevce-i mezbûreden mütevellide sulbiye sagîre kızları Nemciye ve 

Makbule ve Adile ve Şefika ve zevce-i mutallakası Ziyşan Hanım ibniyyet-i Asım Bey’den 

mütevellid sulbi kebîr mahdumu asker-i ser çavuşlarından Mehmed Cemil Efendi’ye 

münhasıra ve ba`de bint-i sagîre mezbûre Habibe ile li-ebeveyn-i kız karındaşları sigar 

mezbûrdan Nemciye ve Makbule ve Adile li-eb er karındaşı mûmâ-ileyh Mehmed Cemil 

Efendi’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 
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sonra sigar mezbûrdan vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den 

mensûbe vasîleri valideleri  zevce-i mezbûre Habibe Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ        

ve ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Mehmed Cemil Efendi’nin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı evvel mûmâ-ileyhin defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene râbi` aşer ve 

selase-mie ve elf 

ot minder 2 keten yüzlü yasdık 8 üzerini ma`kadları 132         gümüşlü kamçı 1/66 

kilim 1/356          Frenk çulu 1/33       maa takım karyola 1/330        def `a kilim 1/356 

hasırlı sandalye 12/132          tencere 3 sahan 10 sini 1 mangal 1 sarı leğen ibrik 1/330 

fındıki damasko mefrûşâtlı bir oda takımı 150       maa kayış kılınç 1/264        baston 1/8,10 

ketenli yüzlü kanepe mefrûşâtı 1 basma pencere perdesi 1 ufak minder 1/100 

çalar saat 1/66          çekmece 1/49,20  

ot minder 2 keten yüzlü yasdık 5 üzerinin mefrûşâtı 41,10 

eski seccade 1 kilim 1 sırmalı setre 1 aplik? çift 1/812        müsta`mel adi setre 1/132 

hırdavat-ı menzil 219,20  

müterakim maaşı ve tayinat bedeli olarak kışlay-ı hümayundan verilen 3595,10 
 
   Yekûn 

   7155,10 
   3035,20  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak üzere akçe farkı minhâ  
-_______ 
   4119,30 
     149,30  Resm-i Kısmet 103     dellâliyye  36,30    Kaydiyye 6    Varaka bahâ3 
-_______ 
   3970,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Habibe 592 

Hisse-i ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Cemil Efendi 1254 

Hisse-i bint-i sagîre  Nemciye    708 

Hisse-i bint-i sagîre Makbule     708 

Hisse-i bint-i sagîre Adile          708 
                                              +_____ 
                                                  2124 
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Zevce-i mezbûre Habibe Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve vasîleri 

olduğu sigar mezbûran Nemciye ve Makbule ve Adile’nin bâlâda muharrer hisseleri olan 

iki bin yüz yirmi dört guruş nafakalarına sarf itmek üzere vesayeten ahz ve kabz ve ibn-i 

mûmâ-ileyh Mehmed Cemil Efendi dahi bâlâda murakkam hisselerini bi’l-asâle ahz ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 147 (SAYFA 79) 

Medine-i İzmir’de Şarkiye Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Köstence Muhacirlerinden Emir Bey ibn-i Han Timur’un verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Kamile bint-i Hacı Ali ile zevce-i müteveffât Habibe’den mütevellid sulbi kebîr 

oğlu Ömer ve zevce-i mutallakası Akile’den mütevellide sulbiye sagîre kızı Zehra’ya 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra  

bint-i sagîre mezbûre Zehra’nın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin  tesviye-i umuruna kıbel-i 

şer`den mensûbe vasî  biraderi ibn-i kebîr mezbûr Ömer’in  bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve 

zevce-i mezbûre Kamile’nin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer` ve Osmanlı 

lirası yüz guruş hesabıyla bey` beş yüz guruş İzmirli Mehmed Efendi nam verase-i mezbûre 

beynlerinde tevzi ve taksim olunduğu mübeyyin defteridir ki ber-vech-i bâlâ âtî zikr ve 

beyân olunur fi gurre Ramazan’il-Mübarek li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf 

   1500,00 
       68,20  emlak vergüsü ve masraf-ı saireye verilen 
-_______ 
   1431,20 
       39,20  Resm-i Kısmet 35,30    Kaydiyye 2,20    Varaka bahâ1,10 
-_______ 
   1392,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Kamile 174 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Ömer 812 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zehra   406 
                                                               8  izin hücceti harcına verilen 
                                                        -____ 
                                                           398 
 

Zevce-i mezbûre Kamile ile ibn-i kebîr mezbûr Ömer’den her biri ber-vech-i bâlâ 

hisse-i ırsiyelerini müsteriden ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar bint-i 
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sagîre mezbûre Zehra’nın bâlâda murakkam Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla üç yüz 

doksan sekiz guruş hissesi kalıtına binaen nafakasına sarf olunmak üzere validesi mezbûre 

Akile’ye i`tâ olunduğu ve olduğu kabz edildiğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 148 (SAYFA 79) 

Medine-i İzmir’de İki Çeşmelik’te Ali Bey Hanı’nda sâkin iken medine-i mezbûre 

Gureba Hastahanesi’nde ikisi bir günde vefât iden emlak mahmunlarından Kemahlı Hacı 

…… ve biraderi Naşir Efendilerin zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfeleri olmadığından bi’l 

cümle terekeleri cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu polis müdürleri tarafından bâ 

müzekkire beyân ve ahbâr olunmakla bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin 

terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve kabz ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur 

buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından 

umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i 

Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûranın defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur.fi’l-yevmi’l-râbi` aşer min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf 

Yazma Kelâm-ı Kadîm  1 En`am 1/600           köhne samur kürk 1/165 

şilte 1 yasdık 1 yorgan 1 çukaya kablı siyah kürk 1/200         kılınç 2/175 

fanila 8 kuşak 1 eldiven çift 1/33            kilim 1/185         seccade 1 battaniye 1/134 

def `a seccade 1/90         şilte 1 yasdık 1 yorgan 1/81        battaniye 1 palto 3 şemsiye 1/102 

bir mikdar melbûsât 142          heybe 1 hurç çift 1 kundura 1/83        bir mikdar bal 43 

melbûsât parça 35/130          seccade 1 heybe 1 kilim 1/38        kemer 1/26 

antika ve yüzük taşları parça 12/31          ufak altun 1 sîm riyal 1/26          tek taşlı yüzük 9 

acem şalı hırka 1/30           siyah pantolon 1 yelek 1 palto 1/54 

beyaz çetari top 1 yelek 1 kuşak 1 başlık /50          gümüşlü tabanca çift 1/106     

sigaralık 1/30           sîm parça 6/502            kehribarlı sigara çubuğu 1 sigaralık 1/19 

sîm kemer tokası 1 sîm hamayil 2/80          kılınç kılıfı 1 fişenklik 1/47 

çakı 2 sigara tabakası 3/52           tahta sanduk derununda bir mikdar hırdavat 33  

şemsiye 1/19           seccade 1/38           bir mikdar hırdavat 8,10   

def `a gümüşlü tabanca çift 1/125           yeşim taşlı yüzük 1/30      
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kırık saat 50            Hamit yazılı altun ve gümüş mühür 2/50 

siyah mineli saat 1/92            gümüş halka yüzük 1 örme tütün kisesi 1 beyaz antika 3,10 

necef taşlı Osman Nuri adlı mühür 1/34,30 

diğer Osman Nuri ve Tevfik yazılı taşlı mühür 2/12   

Mehmed yazmalı gümüş ve maden  mühür 2/30         mahmudiye altunu 3/420,30 

zuhur iden nakidleri 954,7 

   Yekûn 

   5333,07 
   2299,37  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı 
-_______ 
   3033,10 
       47,30  Müteveffiyan-ı mezbûranın iki aylık oda icaresinden ve kahve parasından  
-_______   Hacı Ali Bey’e tesviye olunan deynleri 
   2985,20 
     127,10  Resm-i Kısmet 74,20   dellâliyye  46   Kaydiyye 4   Varaka bahâ2,10 
-_______ 
   2858,10 
       45,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
   2903,30 
      

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr iki bin dokuz yüz üç guruş otuz para bin beş yüz 

guruş altun ve bin dört yüz üç guruş otuz parası gümüş olarak fi 12 Teşrîn -i Evvel 1312 

tarih ve dört yüz yirmi altı numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 149 (SAYFA 80) 

Medine-i İzmir’de Koca Han’da sâkin iken bundan akdem Gureba Hastahanesi’nde 

vefât iden Hüseyin’in zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfeleri olmamağla bi’l cümle terekesi 

cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve  

mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini  

cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ 

Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-

mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in              

bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri 
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ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı merkumun 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-seb`a ve’l-işrin min şehr-i 

Şaban’ül-Muazzam li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf 

Ufak Yazma Kelâm-ı Kadîm  1/117            müsta`mel çuval 5/7,20 

sepet kalbur şemsiye tencere terazü 27          küfe sepet tabla 16,20     

çanak çömlek ve hırdavat-ı saire 13            köhne yorgan çul elbise yasdık 26  

terazü 1 bir mikdar dirhem 18,20              müsta`mel sanduk 1/24          kantar 1/100 

ustura bileği taşı 10,20            maden saat 1/115           ufak eczalı tabanca 1/33   

bir mikdar hırdavat 10 

   Yekûn 

   518,00 
   219,30  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   298,10 
     15,10  Resm-i Kısmet 7    dellâliyye  6    Kaydiyye 1    Varaka bahâ30 para 
-______ 
   283,00 
       3,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
   286,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr iki yüz seksen altı buçuk guruş fi 20 Kanun-i Sânî 

1312 tarih ve beş yüz elli altı numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 150 (SAYFA 81) 

Ba`de-d defter sagîre mezbûre Cevriye vefât idüb verâseti validesi Sabile bint-i 

Osman  li-eb karındaşı sagîr mezbûr Ali ve li-eb kız karındaşı sagîre mezbûre Pakize’ye 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olmağla ümm-i 

mezbûre Sabile’nin bi’l-asâle ve sagîran-ı mezbûran Ali ve Pakize’nin vasîleri ceddeleri 

Esma Hatun’un bi’l-vesâyâ taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası yüz 

sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla tereke-i müteveffât mezbûreden olarak Eytâm 

Sandığı’nda bulunan mebaliğin verase-i mezbûrun beynlerinde tevzi ve teslim olduğu         
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ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamse aşer min şehr-i Receb’ül-Ferd li-

sene selase aşer ve selase-mie ve elf fi 15 Receb 313 

   7344 
   2151  reis’ül mal içün müterakim 
+_____ 
   9495 
 
Minhâ’ül-ihracat 

rec-i mezkûrdan Eytâm müdürü âidâtı 53,30 

müteveffât mezbûrenin techîz ve tekfîn  masârif i 321,30 

müteveffât  mezbûrenin  hayatında  rec-i  mezkûrdan  nafaka  mikdaresine sarf    

olunan 1320 

Resm-i Kısmet 195    Kaydiyye 10,20   Varaka bahâ4,20 

Yekûn’ül-ihracat 1905,20 

Sahh’ül-bâki 7590 

Hisse-i ümm-i mezbûre Sabile 1265 

Hisse-i ah li eb mezbûr Ali 4216,27 

Hisse-i uht li eb mezbûre Pakize 2108,13 

Ümm-i mezbûre Sabile ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîr  an mezbûran Ali ve Pakize’nin bâlâda murakkam hisse-i 

ırsiyeleri olan cem`an altı bin üç yüz yirmi beş guruş Emvâl-i Eytâm saireleriyle 

birleştirilerek istirbah olmakda olduğu iş bu mahale şerh verildi 

ÇIKMA: fi 9 Şevval 1312 tarih ve 166 numrolu Kassamın ikinci zeylidir. 

 
HÜKÜM 151 (SAYFA 81) 

Ba`de-d defter zevce-i mezbûre Emine ile vasîsi olduğu bint-i sagîre mezbûrenin 

rub` hisse-i şaiyaları vech-i meşruh üzere beş sehim itibarıyla taht-ı temellük ve 

tasarrufunda bulunan mahalle-i mezbûrede kâin otuz üç aded yüzlük Osmanlı lirası 

üzerinden nakil bakkal Boşnak Salih Ağa’ya mesağ-ı şer`iyye …. bey`  olunan bir bâb sagîr   

menzil hissesi ile …… zade kâin seksen bir ve yirmi yedi lira üzerinden kezalik mesağ-ı 

şer`iyye üzerine temürci Hacı Mehmed Efendi’ye bey` olunan iki bâb dükkan hisseleri 

tamamen ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’-sânî aşer min şehr-i Zilkade’tiş-

Şerife li-sene selase aşer ve selase-mie ve elf fi 12 Zilkade 1313 
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     825  menzil hissesi semeni  

   2700  vekalet-i mezkûr hisseleri semeni 

+_____  

   3525 

     Minhâ’ül-ihracat 

Emlak-ı mezkûr içün üç yüz on ve on bir seneleri vergülerine verilen doksan bir 

buçuk guruşdan 22,25 

Hâlâ tasarrufunda bulunan mahal-i mezkûrede vâki` bir bâb menzilin üç yüz on iki 

senesi vergüsine verilen kırk iki buçuk guruşdan 10,25 

Maru’z-zikr ve dükkanlardan birinin mukata zimmetine verilen yedi buçuk            

guruşdan 1,35 

İntikaliye ve pul paralarına verilen doksan bir buçuk guruşdan 22,35 

Şahadetname masârif ine verilen yirmi iki guruşdan 5,20 

Resm-i Kısmet 86,20     dellâliyye  70,20     Kaydiyye 4,30     Varaka bahâ2,10 

Yekûn’ül-ihracat 227,30 

226 lira yüz guruşdan farkına 

Sahh’ül-bâki 3299 

Zevce-i mezbûre Emine’nin hums hissesi 659,32 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Hafize   2639,08 
                                                                 44,08  izin hücceti harcına verilen 
                                                         -________ 
                                                             2595,00 
 

Zevce-i mezbûre Emine ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar bint-i sagîre mezbûre Hafize’nin bâlâda muharrer 

hissesine muadil yirmi beş aded doksan beş santim yüzlük Osmanlı lirası Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

      

HÜKÜM 152 (SAYFA 81) 

Medine-i İzmir’de Kasap Hızır Mahallesi sâkininden olub bin üç yüz iki senesi 

Rebî’ül-Evvelinin on ikinci günü vefât iden hırdavatçı İlyas’ın sulbi sagîr oğlu Zeki’nin 

tesviye-i umuruna ahiren bâ hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den vasî tayin olunan Faik Paşa 

Mahallesi ahalisinden Su yolcu katibi Şerif Efendi ibn-i ….. mülazım Mehmed Ağa’nın 
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vasiyeti vesayeti olan bin üç yüz on iki senesi şehr-i Rebî’ül-Evvelinin üçüncü gününden 

bin üç yüz on dört senesi Rebî’ül-Evvel gurresine değin iki sene zarfında sagîr mezbûrun ve 

akar-ı icaret …. aynından Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye oyuz üç guruş 

hesabıyla vuku` bulan makbuzatıyla medfuatının rü`yet olunan muhasebesi ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamse aşer min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene râbi` aşer ve 

selase-mie ve elf fi 15 Rebî’ül-Evvel 1314 

Medine-i İzmir’de Hırdavatçılar Çarşusı’nda bir numroda kâin bir bâb dükkanın an 

ibtidâ’y-ı Eylül 310 ila gaye Ağustos 312 iki senelik icaresi 5160 

Kasaplar içinde otuz dokuz numroda kâin bir bâb dükkanın an ibtidâ’y-ı Eylül 310 

ila gaye Ağustos 312 senevi altmış mecidiyeden iki senelik icaresi 3960 

Ve yine Kasaplar içinde kırk dokuz numroda kâin bir bâb dükkanın an ibtidâ’y-ı 

Eylül 310 ila gaye Ağustos 312 senevi otuz mecidiyeden iki senelik icaresi 1980 

Ve yine mezkûr kırk dokuz numrolu dükkanın arka ciheti olan mahalin an ibtidâ’y-ı 

Eylül 310 ila gaye Ağustos 312 senevi yirmi dört mecidiyeden iki senelik icaresi 1584 

Ve yine Kasablar içinde vâki` kırk bir numrolu bir bâb dükkanın an ibtidâ’y-ı 

Ağustos 310 ila gaye Ağustos 312 senevi kırk sekiz mecidiyeden iki sene bir aylık icaresi 

3300 

Ve yine mezkûr kırk bir numrolu dükkanın arka ciheti olub dükkan şeklinde 

bulunan mahalin an ibtidâ’y-ı Eylül 310 ila gaye Ağustos iki senelik icaresi 1501,20 

Ve yine hırdavatçılar çarşusında on iki numroda kâin bir bâb dükkanın an ibtidâ’y-ı 

Eylül 310 ila gaye Ağustos 312 senevi altmışar mecidiyeden iki senelik icaresi 3960 

Ve yine Keçeciler içinde yirmi dokuz numroda kâin bir bâb dükkanın an ibtidâ’y-ı 

Eylül 310 ila gaye Ağustos 312 mahında altmış guruşdan yedi aylığına yirmi ikişer buçuk 

guruşdan hazmıyla iki senelik icaresi 1597 

Ve yine Keçeciler içinde otuz bir numroda kâin bir bâb dükkanın an ibtidâ’y-ı Eylül 

310 ila gaye Ağustos 312 senevi on beşer mecidiyeden iki senelik icaresi 990 

Ve yine Sandukçılar çarşusında yedi numroda kâin bir bâb dükkanın an 15 Mart 311 

ila gaye Ağustos 312 on yedi buçuk aylık icaresi 4084,30 

Ve yine Kömürcüler çarşusında elli dokuz numroda kâin bir bâb dükkanın an   

ibtidâ’y-ı Kanun-i Sânî 311 ila gaye Ağustos 312 şehr-i üçer mecidiyeden sekiz aylık 

icaresi 792 
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Ve yine Müftü Cami Şerifi karşusunda otuz üç numroda kâin bir bâb hanenin senevi 

doksan altışar mecidiyeden iki senelik icaresi 6336 

Ve yine Keçeciler içinde yirmi yedi numroda kâin bir bâb hanenin an ibtidâ’y-ı 

Teşrîn-i Sânî 311 ila gaye Ağustos 312 seneliği kırk iki mecidiyeden yirmi iki aylık icaresi 

2541 

Ve yine Tilkilikte vâki`  Havuzlu Kahve dimekle meşhur bir bâb kahvehanenin an 

ibtidây-ı Kanun-i Evvel 311 ila gaye Teşrîn-i Sânî 312 bir senelik icaresinden sagîr   

mezbûrun mutasarrıf olduğu hisse-i icaresi 1780 Sagîr mezbûrun Sasalı Karyesi’nde 

mutasarrıf olduğu bir kıt`a tarlanın ez gayri mutasarrıf üç yüz on bir senesi hasılası 229,10 

Ve yine sagîr mezbûrun Çakılı Karyesi’nde mutasarrıf olduğu bir kıt`a tarlasından 

üç yüz on bir senesinde husule gelen varidatın bedel-i masârif  bakiyesi     16,20 

mezkûr tarlanın ortakçısını mebni Mustafa’nın sene-i sabıkadan             37,20 

borcu olub tahsil kılınan                                                                       +_______ 
                                                                                                                   54,00 
 

Ve yine Kuyumcular Çarşusında bir numroda vâki` bir bâb dükkanın an ibtidâ’y-i 

Eylül 310 ila gaye Ağustos 312 senevi yetmiş ikişer mecidiyeden iki senelik icaresi 4752 

Sagîr mezbûrun Eytâm Sandığında bulunan malı nemasından vasî mûmâ-ileyh 

makbuzu 178 

Yekûn 44782 

Minhâ’ül-ihracat 

Kasaplar içinde kâin kırk dokuz numrolu dükkan ile Hırdavatçılar Çarşusında kâin 

bir ve on iki numrolu dükkanların ve keçeciler içinde Müftü Cami Şerifi karşusunda kâin 

hanelerin kiremit aktarma ve saçak vesaire tamiratıyla Sandukçılar Çarşusında kâin …. 

vuku`  bulan tamirata sarf olunan 4854,30 

     Emlak ve akarat-ı mezkûrenin vergülerine verilen  3511              311 senesi içün 
                                                                                       3511              312 
                                                                                       1530,10         310 sene-i  bakayası  
                                                                                +_________                                içün 
                                                                                       8552,10 
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Sagîr  mezbûrun gurre Receb 313 ila gaye Safer 314 şehr-i on beş mecidiyeden sekiz aylık 

nafaka mikdaresine sarf olunan    3960 

                                                      1133,25   âidiye olmak üzere elbise bahâ 
                                                  +________   vesairesine sarf olunan 
                                                      5093,25 
 
     Vasî mûmâ-ileyh gurre Rebî’ül-Evvel 1312 ila gurre Rebî’ül-Evvel 314 şehr-i beşer 

mecidiyeden iki senelik icaret ve vesayeti 3960 

     Sagîr  mezbûr içün tanzim edilen nafaka hücceti harcına 99 

     Defter esmanı vesaire masarifi-ı müteferrika 44,15 

Yekûn 22178 

Sahh’ül-bâki  

   22178 
     8721,30 Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş olmak içün akçe farkı  
-________    minhâ 
   13456,10 
       256,10   harc-ı muhasebe 224    Kaydiyye 24    Varaka bahâ 8,10 
-________ 
   13200,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr muadil yüz yirmi iki aded yüzlük Osmanlı lirasıyla 

yirmilik sîm mecidiye ve on altı metelik emvâl-i sairesiyle birleştirilerek istirbah olunmak 

üzere vasî  mûmâ-ileyh tarafından Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale 

şerh verildi. 

 

HÜKÜM 153 (SAYFA 82) 

Sagîr mezbûr Fikret’in bin üç yüz iki senesinde Eytâm Müdürü sabık Salih Efendi 

zekatının Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna teslim olunan malının rü`yeten olunan muhasebesi dahi ber-vech-i âtî beyân 

olunur 

   63751  bâ defter kassam sadığına teslim olunduğu ve der muhasebe defterinde  

               murakkam olan asıl malı ahbâr 

     1111  ahiren akardan gelen 

+______ 

   64862   
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               müdür mûmâ-ileyhüm müddet-i memuriyetinde mebaliğ-i mezkûrenin lede-l  

               istirbah hasıl olan 40429 guruş rec-i mülazım-ı şer`iyesinden vuku`bulan 

  64862  

  22175  tahsilatı müdür mûmâ-ileyhin devr-i muhasebe defterinde muharrer olduğu  

               üzere sagîr   mezbûrun nafakasıyla  Hafız Bedri Efendi’ye bakaya olarak 

+______                                                                          (40429 - 22175 =18254) 

   87037 

     2567  devri âidâtı vesairesine i`tâsı 

-______ 

   84470 

                                 müdür sabık Bedri Efendi zamanında kendisine devir ve teslim  

                 19475      olunmuş olan mebaliği mezkûrenin lede-l istirbah tahakkuk iden 

                                 37838  guruş mülazım-ı şer`iyesinden vuku`bulan tahsilatı 

                                 19475 
                              -______ 
                                 18363,20 
 
                 15547     selefinden bakaya olarak müdevver ber-vech-i bâlâ hisse-i bâlâ  

                                 18254 guruşdan tahsilatı 

            +________ 
                 35022   

 

     84470                      35022 

                                         828,30  âidât olarak …… 
                                  -________ 
                                     34193,30 
 
     34193,30 
+_________ 
   118663,30                                  müdür …… Hafız Tevfik Efendi’nin kezalik  

                                                      kendisinden devir teslim edilen mebaliğ-i mezkûrenin  

                                     11994,20  nemasından gurre-i Zilkade 312 tarihinde tanzim  

                                                      olunan cetvelde muharrer olduğu üzere vuku`bulan  

                                                      tahsilatı   

                                                      asıl mebaliğ-i mezkûrenin lede-l istirbah  gurre  
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                                       3684,00  Zilkade 313 tarihine değin tahakkuk itdiği rü`yet  

                                                      olunan muhasebede muharrer olan 9178,30 guruşdan 

                                                      tahsilatı 

 

                                       4861     gurre Zilkade 312 tarihinden sonra gurre Rebî’ül-Evvel 

                                                      314 tarihine kadar nemadan vuku`bulan tahsilatı   
                                +_________ 
                                     20539,20    

                                         757,10  Eytâm müdürünün âidât olarak …… nafaka vesaireye 

                                                      medfu`   
                                 -_________ 
     19782,10                 19782,10   
+_________ 
   138446,00  nakd-i yekun 

       2069,30 mebaliğ-i mezkûrundan ber-vech-i bâlâ asıl mebaliğ-i mezkûr 63751 guruş  

-_________   ba`de-d tenzil bakiye olan 74695,00  guruşdan muhasebe harcı    
   136376,10                                               1877,20  harc 
                                                                     112,20  kayd 
                                                                       79,20  Varaka 
                                                              -_________ 
                                                                   2069,30 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr otuz altı bin üç yüz yetmiş altı guruş on para                

ber-vech-i bâlâ vasî mûmâ-ileyh tarafından teslim-i sanduk olunan on üç bin iki yüz guruşla 

birleştirilerek gurre Rebî’ül-Evvel 314 tarihinde yüz kırk dokuz bin beş yüz yetmiş altı 

guruş on para olduğu halde sanduk-ı mezkûre nakden ve seneden mevcud olduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 154 (SAYFA 83) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesi’nde Tuzcu Mescid Şerifi civarında sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Kömürcü Mehmed Ali Ağa ibn-i Hasan’ın verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Şefika bint-i Köçeklioğlu Mehmed ile babası Hasan mezbûr validesi 

Ayşe Sıdıka bint-i Hacı Ahmed ve sulbi sagîr  oğlu Hüseyin Hüsnü ve sulbiye sagîre kızları 

Fatma Mürüvvet ve Zeyneb’e münhasıra ba`de-hu ümm-i mezbûre Ayşe Sıdıka dahi vefât 

idüb verâset i sadriye kebîre kızları Kamile ve Hatice Hanımlar bintân Osman Efendi ile 
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oğlu müteveffây-ı evvel mezbûrun evlad-ı sagir mezbûrdan Hüseyin Hüsnü ve Fatma 

Mürüvvet ve Zeyneb’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı  indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sigar-ı mezbûrunun vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına müteveffây-ı mezbûrun hayatında bâ hüccet-i şer`iyye vasî  muhtarı 

Kömürcüler katibi Hafız Hüsnü Efendi ibn-i Halil Ağa’nın bi’l-vesâyâ ve verase-i kibâr  

mezbûrdan her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı evvel mezbûrun defteridir ki ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sadis ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene 

semaniye aşer ve selase-mie ve elf fi 26 Rebî’ül-Âhır 1312 

siyah çuka şalvar 1 mintan 1 sako 1/222          şal kuşak 1/52       

köhne çuka şalvar 1/35          potin kundura çift 1 fes 1 entari 1poşu 1/45       

altun saat kordon 1/1010          köhne kehribarlı sigara ağızlığı 1 gümüş halka yüzük 13,05    

tehi çuval 129 fiat 3,5/403,5           def `a köhne üzüm çuvalı 19 fiat 2/38        kantar 1/125 

köhne iskemle 5 kuş kafesi 1 çekmece 1 bir mikdar eski kereste 115      

maa takım hayvan eğeri 1/175           zembil 1 sırık 1 temür mangal 1 keser ve destere 23 

tavuk 1/12        divit 1/2        tahta sanduk 1/8,10          dükkanda bulunan kömür 4950 

Müteveffây-ı mezbûrun köyde bulunan bağlarının üç yüz on ve dokuz seneleri 

üzüm hasılatından vasî  mezbûrun getirdiği 669,20 

Müteveffây-ı mezbûrun hayatında Korukoğlu Arif zimmetinde olan alacağından 

tahsil ve sarf olunan 1780 

Der zimmet-i Kömürcü Hacı Kara Mehmed makbuzu 2607 

Der zimmet-i Berber Hacı İsmail makbuzu 104 

Der zimmet-i Islahhane Müdürü Fehmi Efendi  makbuzu 890 

Der zimmet-i Topçu Süleyman makbuzu 114,30 

Kirli Abdullah zimmetinden tahsil ve kabz olunan 1452 

Müteveffây-ı mezbûrun hayatında devair-i resmiyeye vermiş olduğu kömür 

esmanından olarak vasî  mezbûrun devair-i iadesinden mal sandığından kabz ile  teslimi 

12948,27 

Deli Mehmed’in biraderi Çakır’dan 33 

Beyatlı Aşiretinden Tahir oğlu Mustafa’dan 3346,10 
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Perçem Ali’den 2848 

Zibek? Hüseyin’in biraderi Emin’den 923 

Hüseyin Bey oğlu Hüseyin’den 515 

Dane Ali’den 2136 

İzmir’de işçi Ethem Hoca’dan   132 
                                                   138,5 def `a 
                                                +______ 
                                                   270,5      
 
Gümrük’te mirici Ahmed Efendi’den 70,10           Gardiyan başı Raşit Efendi’den 12 

Gümrük Başı katibi Sabri Efendi’den 143           Kebabçı Emin’den 148,20 

Konyalı Hasan Dayı’dan 213             Kömürcü Kürt Hasan’dan 104  

Girildi Hilmi Efendi’den 261,35          Kızılca Köylü Kara Ahmed’den 2052 

Kızılca Köylü Kel Hasan oğlu Hüsnü’den 2656 

Kızılca Köylü deli Bozok oğlu Deli Hasan’dan 1068 

Dereköylü Küçük Mehmed’den 759            Ekli oğlu Hasan’dan 109,20 

Dereköylü Solak oğlu Hüseyin’den 1372             Kızılca Köylü Kurnaz Hasan’dan 115,20 

Kızılca Köylü Kara İsmail’den 429           Kirli Abdullah’dan 1089 

İnce Ali’den 99            Dereköylü Koca Hüseyin oğlu Hüseyin’den 438 

Kahya oğlu Kazak Hasan’dan 325,50           Yunus oğlu İbiş’den 403 

Yiğit oğlu İbrahim’den 196            Tekeli Mehmed Ali’den 247,20 

Burhan Aşireti’nden Ali Beyden 302,20           Der Aliyeli Mehmed’den 26,20 

Çulluzade Halil Bey’den 96,20            Seyyar Beybaşından 36,20 

Hakkı Efendi’den 99 

Ve yine müteveffây-ı mezbûr Mehmed Ali’nin Behman Aşireti’nden malum-ul 

esâmîsi kesân zimmetinde bâ defter-i müfredat alacağı olub mezbûr Hasan Ağa’nın       

havale-i tahsil ve kabul eylediği 28565,50 

Varis-i mezbûrdan Hatice Hanımın zevci Hakkı Efendi zimmetinde olub tahsil ve 

kabz olunan 1046 

Müteveffây-ı mezbûrun hin-i vefâtında hanesinde mevcut olan nakdi 2670 

Tereke-i müteveffây-ı mezbûrdan olub sigar içün iştira’ olunan Torbalı Nahiyesi 

kurasından vâki` üç kıt`ada kırk beş dönüm bağ ve yetmiş aded zeytün eşcarı              

esmanı 21182 
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Ve yine tereke-i müteveffây-ı mezbûrdan sigar-ı mezbûran içün iştira’ olunan 

İzmir’de mahal-i mezbûrede kâin nısf menzil semeni 8900 

Menzil-i mezkûr derununa havi kezalik sigar mezbûran içün iştira’ olunan nısf-ı 

……. ………. …… semeni 2670 

     Yekûn  116102,37 

     Minhâ’ül-ihracat 

Müteveffây-ı mezburun bâ hüccet-i şer`iyye vasî si mucibince techîz ve tekfîn ine 

sarf olunan 3560 

Ve yine müteveffây-ı mezbûrun vasî si muhtarı mezbûr Hafız Hüsnü’ye icaret ve 

vesayet olunmak üzere bâ hüccet-i şer`iyye deyni olub tesviye olunan 1780 

Bâlâda Hacı Mehmed’e usulen sabit olunan 5706 

Berber İsmail Ali’ye ale’l-usûl sabit olan deyni 2670   

Yemiş ticaretinden Celebzade Esad Efendi’nin usulen sabit olan alacağı 1218,20 

Müteveffây-ı mezbûrun kayınvalidesinin verilmesini vasiyet eylediği bâ hüccet-i 

şer`iyye tahakkuk iden otuz liraya mahsuben mezbûreye verilen 890 

Müteveffây-ı mezbûrun hayatında dükkanında bulunan kömüre şerik olduğu bi’l 

ahbâr tahakkuk iden Kürt Hasan’a verilen 945 

Müteveffây-ı mezbûrun bâ ilam-ı şer`iyye mahkumeye deyni içün pabuçcu Manol’e 

verilen 1031,10 

     Kirli Abdullah deyni içün …… ve icra masârifiyle evkafa verilen   856,10 
                                                                                                                    66,00  def `a 
                                                                                                              +_______ 
                                                                                                                  922,10 
 
 
     Dereköylü Hasan’ın deyni içün vuku` bulan masârif  409 

     Müteveffây-ı mezbûrun borcu içün eczacı Nikolaki’ye verilen 140 

     Islahhane müdürünün deyni içün vuku` bulan masârif  27,30 

     Bağlar içün vuku` bulan masârif den dolayı ortakçıya ve ceyayarelerine? verilen 499 

     Dükkan kirası içün Nakip Hacı Mustafa Efendi’ye verilen 324 

     Müteveffây-ı mezbûrun deyni içün Mısrî Mustafa Efendi ile Kemerli Emin Efendi’ye 

verilen 138,20 

     Tahsilat-ı mezkûreden vasîye verilen icaret mikdarı 5704,17 
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     Üç yüz beş ve üç yüz yedi ve üç yüz on ve on bir seneleri emlak ve temettu vergülerine 

verilen 604 

Su intikaliyesine verilen 175 

Müteveffânın ……. vukuatı cezasına verilen 16,20 

Hane ve bağların intikaliye vesairelerine verilen 113,30 

Resm-i Kısmet 2185,3     dellâliyye  567      Kaydiyye 132     Varaka bahâ 88 

Yekûn’ül-ihracat 31638,37 

Sahh’ül-bâki  

Hisse-i zevce-i mezbûre Şefika 10558 

Hisse-i eb-i mezbûr Hasan Ağa 14077,26 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hüseyin Hüsnü          25221,25 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fatma Mürüvvet   12610,32 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zeyneb                  12610,32    
                                                                        +_________ 
                                                                             50443,10 
Ceddeleri müteveffât mezbûre Sıdıka’dan             
Müntakil bey` olunan emlak bedelinden               9927 
Hisseleri                                                           +_________ 
                                                                             60370,10 
Salif’ül zikr kendileri içün terekeden iştira’          28658,00 
Emlak bedellerine verilen                                -_________ 
                                                                             31712,10 
Emlak-ı mezkûrenin ferağ harcına verilen              593                                                                                              
                                                                         -_________ 
                                                                             31119,10 
Vasî  mezbûre tarafından nafakalarına sarf            1980 
olunan                                                              -_________ 
                                                                             29139 
Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye            11459 
yirmi guruş olmak içün akçe farkı minhâ        -________ 
                                                                             17680   
 
Hatice Hanım hissesi 4692,22 

Bint’ül ümm mezbûre Kamile 4692,22 

 
Varis-i kibâr  merkumeden her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz 

ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar sigar-ı mezbûrdan Hüseyin Hüsnü ve 

Fatma Mürüvvet ve Zeyneb’in hisse-i ırsiyeleri olan Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm 
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mecidiye yirmi guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ on yedi bin altı yüz seksen guruş li-eclil 

istirbah vasî  mezbûr marifetiyle Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 155 (SAYFA 84) 

Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti valisi devletlü Abidin Paşa Hazretlerinin hizmetlisi 

olub Aydın Vilayeti merkezi olan Medine-i İzmir Gureba Hastahanesi’nde vefât iden 

zenciye Zerafet nam-ı diğer Zühre bint-i Abdullah’ın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı  

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu misüllü varis-i ma`rûf ve 

ma`rûfeleri olmadığı halde vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve kabz 

ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü 

Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i 

şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve marifet-i 

şer`le  tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-seb`a min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir   li-sene 

râbi` aşer ve selase-mie ve elf. fi 7 Cemâzi’yel-Âhir 1314 

kırmızı ihram 1 yemeni ve basma yorgan 3 pamuk şilte 1 yasdık 2 köhne ceket 

entari çorap çift 10/305,10             ağbani boğça 1 kermesud boğça 1/78 

hassa melbûsât ve mefrûşât parça 7/60              basma fistan 1 çiçekli zar 103 

mai renkli kermesud elbise takım 1 entari ceket 1/136    

basma ve hassa melbûsât parça 5/56                mai renkli canfes parça 1/83,20 

kasnak boğça 1 hassa ve basma entari parça 2/42 

Bursakâri çarşeb 1 hassa don ve melbûsât-ı saire parça 7/57 

çorap çift 1 basma ipekli köhne ceket parça 2/75 

çiçekli basma entari 1 hassa entari 1 hamamiye 2 pençbiyeli masa örtüsü 2/55 

çorap yemeni vesaire parça 11/90              yemeni krep vesaire parça 25/91 

çorap ve mendil parça 19/49,20            ipekli mendil 7 kemer kuşak 3 kordile(kurdela) 1/32 

keten mendil 16 oyalı beyaz kezi 1/28          şemsiye 1/23 

çorap çift 3 iskarpin ve terlik çift 2/60      
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tahta sanduk derununda bir mikdar sakız ve koku 123         yelek fanila vesaire parça 10/15 

tarak sedefli iğne 1 tütün tabağı 1/14            terlik çift 2/7,20 

basma ve sadakur entari 4 hamamiye 1 basma ma`kad parça 1/77 

al renkte elbise takım 1 hassa yasdık yüzü vesaire parça 7/50 

basma entari ceket parça 6/79           bir mikdar kordile (kurdela) ve hassa parçaları 31 

basma ve hassa entari ceket fanila parça 9/94         melbûsât ve hırdavat parça 20/34 

fanila ve basma entari don parça10/57  

yüzlü sanduk1 derununda bir mikdar hırdavat 130 

sarı hamam tası 1 derununda bir mikdar hırdavat 31   

yemeni krep oya vesaire parça 15/33          sigara tütün paketi 5 bir mikdar sabun 89 

tek taşlı elmas yüzük 1/957          maden yemek ve macun kaşığı 2 çakı 1/13   

bir mikdar hırdavat 55          nakd-i mevcudu 6738 

   Yekûn  

   10052,30 
     4359,30  Osmanlı lirası yüz ve sim mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı 
-________   minhâ 
     5663 
       197       hamaliye5,20  Resm-i Kısmet141    dellâliyye38    Kaydiyye9   Varaka bahâ 3 
-________ 
     5466 
         23,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
     5489,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun beş bin guruş altun ve dört yüz seksen dokuz 

buçuk gümüş olarak fi 6 Teşrîn -i Sânî 312 tarih ve iki yüz yetmiş beş numrolu ilm-ü 

haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 156 (SAYFA 85) 

Medine-i İzmir’e muzaf Urla Kazâsı’na merbût İkinci Kor? Karyesi ahalisinden 

olub medine-i mezbûre hastahanesinde vefât iden Kaymak Hasan oğlu Küçük Mehmed’in 

zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmayıp bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve 

râci olduğu hastahane müdürü tarafından bâ takrir beyân ve iş`âr olunmakla bu makule bila 
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varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve kıbel-i 

saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb 

Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le  

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-selase-aşer min şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene 

râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 13  Şevval 1314 

köhne yatak 1 ufak şilte 1 köhne yorgan 1 köhne yasdık 1 müsta`mel seccade 2 ufak 

namazlık 1 abanozluk çift 1 boyalı dizlik ve entari 2 maa tabak tencere 1/61 

zuhur iden nakd-i mevcudu Osmanlı lirası aded 24/4272 

   Yekûn  

   4333 
   1898    Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe  
-_____   farkı minhâ 
   2435 
       69   hamaliye 1  Resm-i Kısmet 61  dellâliyye 30 para  Kaydiyye 4  Varaka bahâ 2,10 
-_____ 
   2366 
         2,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
   2368,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr iki bin üç yüz altmış sekiz buçuk guruşun iki bin üç 

yüz elli guruş altun on sekiz buçuk guruş gümüş olarak fi 4 Mart 313 tarih ve yüz dokuz 

numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 157 (SAYFA 85) 

Medine-i İzmir’e muzaf Mersin nam mahalde sâkine iken tarihinden üç gün 

mukaddem vefât iden Der Aliyeli Hayriye Hanım bint-i Hacı Abdülhamit Efendi’nin 

verâseti zevc-i metrûki Hüseyin Ağa ibn-i Ali ile validesi Nefise Hanım bint-i Hafız         

Halil Efendi ve’l ebeveyn kız karındaşı Sabiha Hanım’a münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra varis-i mezbûreden her birinin 
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taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî  aşer min şehr-i Cemazi’yel-Âhır           

li-sene râbi`-aşer ve selase-mie ve elf fi 11 Cemâzi’yel-Âhir 1314 

Basma Kelâm-ı Kadîm  1/28           Muhammediye Kitabı 1 Mızraklı 1/24,30 

pamuk  şilte 1/122            yorgan 2 ufak şilte 1/44        def `a pamuk şilte 1/130     

yorgan 2/110         yorgan 1/51          ot yasdık 5 minder 2/34      

köhne seccade 1/28           pamuk baş yasdığı 4/47 

küçük ve büyük pamuk yasdık 8/29            yün şilte 1 yasdık 1/138    

paçavra mahlü yasdık basma ma`kad ve seccade parça 10/35           bakır tencere 2/50 

kebîr bakır leğen 1/79           şemsiye 1/13   

sepet derununda bir mikdar şişe ve hırdavat-ı saire 40 

sini tencere sahan vesaire evanî-i nuhâsîye parça 16/118 

siyah tebsi cezve hırdavat-ı saire 17,20        fincan takımı 16         

kupa fincan parça 10/20,20        billur 4/5,30           Çinvari ufak kase 4/9,20 

sepet derununda lamba kase ve hırdavat-ı saire 22            heybe 1 hırka 31   

köhne siyah zar 1/35           bohça derununda basma saire parça 5/14 

köhne siyah zar 1 peçe 1/9,20           hasa ma`kad örtüleri vesaire 33   

yemek ve hoşaf kaşığı 2/23           basma ve beyaz melbûsât parça 20/44 

namusiye parça 3/19           havlu vesaire parça 10/20,20         krep vesaire parça 24/11 

hamamiye parça 6/51         yemeni mendil parça 19/59        yemeni seccade 1/20,2 

tarak 1/13        sanduk 1 derununda bir mikdar hırdavat 46        beyaz melbûsât parça 8/33 

basma ve beyaz melbûsât parça 4/47          ufak siyah sanduk 1/30,20 

beyaz melbûsât ve mefrûşât parça 3/36          havlu parça 10/27 

köhne hırka kürk vesaire parça 6/42        beyaz kürk 1/181 

sadakur vesaire ipekli melbusat şal parça 160        entari ceket eteklik parça 6/118 

melbûsât parça 5/116        hırka 1/26       melbûsât parça 9/74         hırdavat parça 14/51 

sanduk 1/26       menzil vesaire 59         boğça mendil vesaire parça 10/35   

koku ve hırdavat-ı saire 50         mihr-i muacil der zimmet-i zevc 429 

hassa ve basma çarşeb vesaire melbûsât ve mefrûşât parça 35 
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Yekûn  

   3217,25 
     429        müteveffât mezbûrenin techîz ve tekfîn ine sarf olunan 
-_______ 
   2788,25 
     133,25   Resm-i Kısmet 69    dellâliyye  56    Kaydiyye 4,6     Varaka bahâ 
-_______ 
   2655,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Hüseyin Ağa 995 

Hisse-i ümm-i mezbûre Nefise Hanım 664  

Hisse-i uht li hüma mezbûre Sabiha Hanım 995,20 

Zevc-i merkum Hüseyin Ağa ile ümm-i mezbûre Nefise ve uht le hüma mezbûre 

Sabiha Hanımlardan her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eyledikleri iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 158 (SAYFA 85) 

Medine-i İzmir’de Baş Oturak’da Abacıoğlu Hanında kahvecilik itmekde iken 

tarihinden üç güne mukaddem Gureba Hastahanesi’nde vefât iden Erzurumlu Ahmed 

Çavuş ibn-i Emin’in zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi 

cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i           

beyt’ül-mâl içün ahz ve kabz ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın 

Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle 

rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale 

taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir          

li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf. fi 16 Cemâzi’yel-Âhir   1314 

     pamuk şilte 1/117         yorgan 2/115         pamuk yasdık 2/25          

siyah kehribar ağızlık 1/44         bir mikdar köhne melbûsât parça 13/94   

gümüş saat köstek1/187        müsta`mel yasdık 1/49 
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müsta`mel çuka köhne mintan 1/15      müsta`mel şal kuşak 1/80        müsta`mel şalvar 1/57 

bakır sahan tencere tava parça 5/25 

   Yekûn  

   1963 
     832,30  sîm mecidiye 
-_______ 
   1130,10 
       55       hamaliye 1 Resm-i Kısmet 28   dellâliyye  22   Kaydiyye 2   Varaka bahâ 2,10 
-_______ 
   1074,20 
       12       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
   1086,20 

 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr bin seksen altı guruş otuz para fi 21 Teşrîn -i Sânî 

312 tarih ve altı yüz elli dört numrolu ilm-ü haberle ve vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin 

Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

      

HÜKÜM 159 (SAYFA 86) 

İzmir Mevki Kumandanlığının fi 17 Nisan 1313 tarih ve kırk dokuz numrolu 

tezkeresinde İzmir Askeri Hastahanesi’nde vuku`  vefâtları beyân olunan zirde esâmîsi 

muharrer kimselerin kumandan müşârün-ileyh tarafından Mürsel-i Sevkiyat Askeri Dairesi 

zabitinden mülazım Mustafa Efendi hazır olduğu halde marifet-i şer`le tahrir ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bi’l müzayede semen misülleri bey` olunan terekelerini 

mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâlis min şehr-i 

Zilhicce’tiş-Şerife li-sene râbi`-aşer ve selase-mie ve elf fi 3 Zilhicce 1314 

İkinci Alay birinci taburun ….. mülazım-ı evveli Mustafa Merad Ağa muhallefatı 

pantolon 1 yelek 1 setre 1/23          kaput 1 başlık 1/34         kılınç 1/43       saat 1/64 

gecelik entarisi 1 gömlek 1 iç donu 1 fes1 boyun bağı 1 fanila 1 mendil 2 boğça1 setre 1/25             

potin kaluç çift 1 çorap 1/22 

yekun 211 

Hastahane hademesinden …….. ……. Abdi bin Abdullah terekesi 

saat 1/94         köhne melbûsât ve mefrûşât hırdavat 34 

yekun 128 
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Cem`an yekun  

   339 
   144  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-____ 
   195 
       1  dellâliyye ye verilen 
+____ 
   194 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr dokuz yüz doksan dört guruş ale’l-usûl Askeri 

Sanduğuna hıfz ve tevkif idilmek üzere mûmâ-ileyh Mustafa Efendi’ye teslim olunduğu iş 

bu mahale şerh verildi. 

   

HÜKÜM 160 (SAYFA 86) 

Beyrut Vilayeti dahilinde Tırya Kazâsı Rüşdiye Mektebi Muallimliği vekaletinde 

müstahdem iken bundan akdem vefât iden Filibeli Abdurrahman Efendi ibn-i Hasan’ın 

verâseti zevce-i metrûkesi Hediye bint-i Rıza ile zevce-i mezbûreden mütevellide sulbiye 

sagîre kızı Bedriye ve zevce-i müteveffât Fatma bint-i Abdullah’dan mütevellide diğer 

sulbiye sagîre kızı Ülfet ve’l ebeveyn-i er karındaşı İsmail ve Ahmed’e münhasıra olduğu 

bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre 

Bedriye’nin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den mensûbe vasî 

si validesi zevce-i mezbûre Hediye’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve bint-i sagîre mezbûre 

Ülfet’in kezalik vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den mensûbe 

vasî si eb-i merkum İsmail’in bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ah li hüma merkum Ahmed’in 

bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le ve sîm mecidiye otuz dokuz guruş 

hesabıyla müteveffây-ı müterakim maşatından olarak Beyrut’dan iki bin üç yüz yetmiş        

beş guruşun varis-i mezbûre beynlerinde tevzi ve taksim olunduğu mübeyyin defteridir             

ki  ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-samin ve’l-işrin min şehr-i Ramazan’ül-

Mübarek li-sene râbi`-aşer ve selase-mie ve elf. fi 28 Ramazan 1314 

   Yekûn  

   2375 
       65  Resm-i Kısmet 59,20     Kaydiyye 3,10     Varaka bahâ 2,10 
-_____ 
   2310 
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Hisse-i zevce-i mezbûre Hayriye 288,30 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Bedriye 770 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Ülfet 770 

Hisse-i ah li ümm-i mezbûr İsmail 240,25 

Hisse-i ah li ümm-i mezbûr Ahmed 240,25 

Zevce-i mezbûre Hayriye ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve kızı mezbûre 

Bedriye’nin bâlâda murakkam hissesini nafakasına li-eclil sarf vesayeten ve ah li ümm-i 

mezbûr İsmail bâlâda murakkam hissesi bi’l-asâle ve vasîsi olduğu bint-i sagîre mezbûre 

Ülfet’in hissesi olan ber-vech-i bâlâ yedi yüz yetmiş guruş nafakasına sarf itmek üzere 

vesayeten ve ah li ümm-i mezbûr Ahmed’in bâlâda murakkam hissesini bi’l-asâle ahz ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 161 (SAYFA 86) 

İzmir’de Mezarlık Başı nam mahalde Kiraz Hanı’nda sâkin iken bundan akdem 

Gureba Hastahanesi’nde vefât iden Sofyalı Mustafa ibn-i Cafer’in zâhirde varis-i ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmamağla bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât 

edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden 

memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri 

tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i 

Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf. fi 16 

Receb 1314 

gümüş köstekli saat 1/99     sîm köstek 1/147 

bakır tencere 1 sahan 1 yorgan1 yatak1 yasdık 1 vesaire köhne melbûsât ve hırdavat 115 

terazü 1 bir buçuk dirhem 36,20 

der zimmet-i Kiraz Hancısı Ahmed Efendi makbuzu 534 

der zimmet-i kahveci Bekir makbuzu 693 

nakd-i mevcudu 70,35 
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   Yekûn  

   1695,15 
     726,30  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
     968,20 
       31,10  hamaliye 1  Resm-i Kısmet 23  dellâliyye 5   Kaydiyye 1 Varaka bahâ 30 para 
-_______ 
     940,10 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun üç yüz guruş altun ve altı yüz kırk buçuk guruş 

gümüş olarak fi 25 Kanun-i Evvel 312 ve fi 11 Mart 312 tarih ve yedi yüz sekiz ve üç yüz 

seksen beş numrolu ilm-ü haberle iki def `ada vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 162 (SAYFA 87) 

Medine-i İzmir’de Mir Ali Mahallesi’nde Abdullah Efendi Cami Şerifi civarında 

sâkine iken bundan akdem vefât iden Kamer Hanım ibniyyet-i Hasan’ın zevc-i metrûki 

Arnavud Şaban Ağa ibn-i Mehmed’den başka zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmayıp 

bi’l cümle terekesinin nısfı zevc-i mezbûra ve nısf-ı diğeri cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila 

varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerinden hisse-i beyt’ül-mâle ahz ve hıfz ve kıbel-i 

saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb 

Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le  

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis aşer min şehr-i Şevval’il- Mükerrem li-sene  

râbi`-aşer ve selase-mie ve elf fi 13 Şevval 1314 

ot yasdık ve minder parça 15/40 

yün paçavra mahlü yasdık minder pamuk şilte ve yorgan paça 11/157 

köhne keçe vesaire köhne mefrûşât 18            hamur tahtası ve kanepe tahtaları 20 

evanî-i nuhâsîye parça 11/129           bir mikdar köhne melbûsât ve mefrûşât 40 

kadife yüzlü köhne kürk 1/61            köhne melbûsât parça 8/30         zar 1 entari 130 
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hasır 1/8,30             destgah 1/41        bir mikdar hırdavat menzil 87,30 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 101 

müteveffât mezbûrenin metrûkatından mahal-i mezkûrede kâin şehr-i üç mecidiye 

ile icareye verilen bir bâb menzilin kabz olunan on beş günlük icaresi 49,20 

   Yekûn  

   863,10 
     30,20  hamaliyeye verilen  
-______ 
   832,30 
     38,30  Resm-i Kısmet 21   dellâliyye  15,20    Kaydiyye 1,30   Varaka bahâ 1,10 
-______ 
   793 
   396,20  zevc-i mezbûr hissesi minhâ  
-______ 
   396,20 
       8,30  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
   405,10 
   172,10  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   233,00 
 

Zevce-i mezbûr Şaban ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediğini ba`de-l ikrar meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr iki yüz otuz üç guruş fi 15 Mart 1313 

tarih ve üç yüz altmış dört numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 163 (SAYFA 87) 

Zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığı halde vefât iden âtî’ül esâmîsi kesânın 

beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’nin taleb ve marifet-i ve marifet-i şer`le 

tahriri ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan terekelerini mübeyyin defteridir ki              

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-hâdî  ve’l-işrin min şehr-i Zilhicce’tiş-

Şerife li-sene selase aşer ve selase-mie ve elf. fi 21 Zilhicce 1313 



284 

İzmir Merkezi Jandarma Taburunun Piyade ikinci bölüğü efradından iken fi 6 

Ramazan 312 tarihinde Hamidiye Hastahanesi’nde vefât iden Musullu Ahmed bin Hasan 

muhallefatı 

pamuk şilte 1 yasdık 1 Arabistan maşlahı 1 ul 1 çarşeb 1 pamuklu yelek 1 fanila 1 iç 

gömleği 5 don 4 entari 1 mendil 1 bel kayışı 1 boğça 1 …… ….. 1 tahta sanduk 1/77,20 

Jandarma tabur sandığından verilen nakdi 215,20 

   Yekûn  

   293 
   198      Jandarma …….. Manastırlı Ali bin Mustafa’ya ale’l-usûl sabit olan deyni 
-______ 
     95 
     40      sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
     54,30 
       6,30  Resm-i Kısmet 4    dellâliyye  1    Kaydiyye 1   Varaka bahâ 30 para 
-______ 
     48,00 
       1       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+______ 
     49 
 

Zevce-i Fatma bint-i Osman’dan maada zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmadığı halde bundan akdem Medine-i İzmir’de Tilkilik nam mahalde kahvecilik itmekde 

iken füc`eten vefât iden Kırcalı Ahmed bin Abdullah terekesi 

sandalye 15/36          nargile 5/40        kundura çift 1/19         çekmece 1/4,15   

bir mikdar hırdavat 37          nakd-i mevcudu 30,20 

   Yekûn  

   169,27 
     72,02   
-______ 
     97,35   
       3,35   dellâliyye  
-______ 
     94,00 
     23,00  zevce hissesi minhâ 
-______ 
     70 
       2       dellâliyyenin nısfı 
+______ 
     72 
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Müftü Cami Şerifi civarında Arnavudoğlu Medresesinde sâkin iken Gureba 

Hastahanesi bila varis vefât iden Arnavud Sucu Ahmed Ağa terekesi  

yorgan 2 hırka 1/33         şalvar 1 yağmurluk 1/34     

köhne hırka 1 post 1 bir mikdar hırdavat 14 

saman minder 1 bir mikdar hırdavat 20          yeşil sanduk 19          bir mikdar hırdavat 33 

   Yekûn  

   153,00 
       5,30  hamaliye 
-______ 
   147,30 
     62        sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
     85 
       4       dellâliyye  ve sarrafiyeye verilen  
-______ 
     81           nakd-i yekun 81 
 

İzmir’de Kemeraltı’nda Selebcizade Vakfından Büyük Handa müste`ciren sâkin 

iken bundan akdem bila varis vefât iden Berber Recep terekesi 

berber ve kahveci hırdavatı 84           camlı dolab 1 levha 10/30 

yorgan 1 yün ve paçavra mahlü yatak 1/34 

   Yekûn  

   148 
     62,30   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
     85,10 
       4        hamaliyeye verilen 
-______ 
     81,10 
       2        Resm-i Kısmet    Varaka bahâ 
-______ 
     78 
 

Şehr-i Temmuz zarfında Dolama’da maktulen vefât itdiği Polis ser Kolluğunun fi 

22 Ağustos 312 tarihli müzekkiresinden beyân olunan Rizeli Mehmed Kamil terekesi 

En`am 1/5,10         kehribarlı sigara ağızlığı 1 hırdavat-ı saire 8,30 

üzerinde zuhur iden nakdi 33 
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Yekûn  

   47 
   20       sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_____ 
   27 
   00,20  Resm-i Kısmet 
-_____ 
   26,20 
 

Peştemalciler başında Enver’in Hanı’nda maktulen vefât iden Ermeni Milleti’nden 

Kafesçi Esteban terekesi  

kuş kafesleri ve hırdavat-ı saire 63      lamba 4,30     

bir mikdar tahta parçaları ve  hırdavat-ı saire 61,5 

   Yekûn  

   128,35 
     54,25  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
     74,10 
       3       Resm-i Kısmet    Varaka bahâ    dellâliyye  
-______ 
     71 
 

İzmir’de Tilkilik’de Kurban Ağa Hanı’nda sâkin iken Gureba Hastahanesi’nde vefât 

iden Şekerci İlyas bin Cemal terekesinden olarak hastahaneden vürud iden nakdi 

   Yekûn  

   343,30 
   146,00   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   197 
       6        Resm-i Kısmet 5     Kaydiyye 1,10     Varaka bahâ  
-______ 
   191,20 

 
Bursa’ya muzaf Gemlik Kazâsı ahalisinden olub İzmir’de Temücüler Çarşusında 

Ali Osman’ın dükkanında …….. itmekde iken bundan akdem vefât iden Osman bin Ahmed 

terekesinden olarak Polis İdaresinden vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi’ye teslim 

olunan nakdin mikdarı sîm mecidiye on dokuz guruş hesabıyla 32,20 

Cem`an 62,20 
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Ber-vech-i bâlâ altı yüz iki buçuk guruşun kırk dokuz guruş fi 20 Temmuz 312 tarih 

ve beş yüz on yedi numrolu ilm-ü haberle bin yedi yüz seksen sekiz guruş meyanında 

seksen bir guruş 19 Eylül 312 tarih ve beş yüz seksen üç numrolu ilm-ü haberle ve yetmiş 

iki buçuk guruşun yirmi guruşu fi 1 Teşrîn -i Evvel 312 tarih ve dört yüz yirmi altı numrolu 

ilm iki bin dokuz yüz üç guruş otuz para meyanında ve elli iki buçuk guruş fi 19 Teşrîn -i 

evvel 312 tarih ve sekiz yüz kırk bir numrolu ilm-ü haberle ve dört yüz guruş fi 22 Teşrîn -i 

Evvel 312 ve fi 6 Teşrîn -i Sânî 312 tarih ve altı yüz doksan ve altı yüz doksan bir ve altı 

yüz doksan iki ve altı yüz doksan üç ve iki yüz yetmiş dört numrolu ilm-ü haberlerle vekil 

mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 164 (SAYFA 87) 

Medine-i İzmir’de Faik Paşa Mahallesi’nde Türbe Zokağı’nda seksen numrolu 

hanede sâkin iken bundan akdem vefât iden Kahveci Hafız Ali Efendi ibn-i Mustafa’nın 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma bint-i İsmail ile validesi Zeliha bint-i Hacı 

Ahmed ve sulbi sagîr oğulları İsmail ve Mustafa ve sulbiye sagîre kızı Muharrem’e 

münhasıra ba`de-hu ibn-i sagîr mezbûr İsmail dahi vefât idüb verâseti validesi mezbûre 

Fatma ile li-ebeveyn-i er karındaşları sagîran mezbûran Mustafa ve Muharrem’e münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran 

mezbûranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe 

vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Fatma’nın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ümm-i mezbûre 

Zeliha’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le ve bi’l müzayede semen mislü 

ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun mahal-i 

mezbûrede kâin bir bâb hanenin semeni varis-i mezbûre beynlerinde tevzi olunduğu 

mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis min şehr-i 

Receb’ül-Ferd li-sene râbi`-aşer ve selase-mie ve elf. fi 2 Receb 1314 

semen-i mezkûrun mikdarı 4600 

Minhâ’ül-ihracat 

şahadetname masârifi 38      emlak vergüsü 201     intikaliye 25     tanzifat resmi 78  

dellâliyye  92        zevce-i mezbûrenin ale’l-usûl tahakkuk iden101 

Resm-i Kısmet 16,20    Kaydiyye 6    Varaka 3,20       yekun’ül İhracat 646 
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Sahh’ül-bâkî  3954 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 680,20 

Hisse-i ümm-i mezbûre Zeliha 659 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Mustafa                1743 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre (Muharrem)        871    
                                                                    +_____ 
                                                                        2614 
                                                                            52   izin hücceti harcına verilen 
                                                                    -_____ 
                                                                       2562 
 

Zevce-i mezbûre Fatma ile ümm-i mezbûre Zeliha’dan her biri ber-vech-i bâlâ  

hisse-i ırsiyelerini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l-ikrar sagîr  an 

mezbûran Mustafa ve Muharrem bâlâda muharrer hisselerine muadil yirmi beş buçuk aded 

yüzlük Osmanlı lirasıyla iki rub`  sîm mecidiye ve on iki metelik li-eclil istirbah vasî  

mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 165 (SAYFA 89) 

Medine-i İzmir’de Temürcüler Çarşusında maktulen vefât iden Çilingir esnafından 

Amasyalı Hacı Gikork’un zâhir’de varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmamağla bi’l cümle 

terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini  

cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ 

Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-

mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in                

bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffât merkumenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur                 

fi’l-yevmi’l-hamse aşer min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve 

elf fi 15 Muharrem 1314 

kesilmiş tütün bıçağı kıyye 1626 fiat 37 para /1504,20      

eski makablık temür kıyye 133 fiat 20 para /66,20          çapa aded 50 fiat 5,27/284,15 
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bukağı aded 7 fiat 6,22/45,37         iki destere derununda bağ bıçağı ve eğe ve güğüm 

hırdavat-ı saire 181              rende ve eğe ve burgu bıçak ve hırdavat-ı saire 231 

bıçak aded 10 fiat 2,25/26,10          sarı teneke vesaire kıyye 6 fiat 5,20/23 

keser ve satır aded 14 fiat 6/91          burgu aded 273 fiat 1,30/372,30 

Ermeni اعبا ره ر سلھ parça 6/30           bir takım eski anahtarlar 8,10    
 
keser aded 18 fiat 5/90           kahve değirmeni 1/16,20 

küçük ve büyük destere ve bıçak aded 50 fiat 10/26,20          divit 1/4,15  

bir mikdar temür ve hırdavat 115,20          burgu 1 eğe 1/1,12 

örs 1 mengene maşa eğe ve hırdavat-ı saire 264           çakı mavi mostura 1/19 

tencere 1 tava 1 temür ocak 1/26    

evanî-i nuhâsîye parça 10 bukağı ve hırdavat parça 115,20          ot yasdık 5/2,7 

temür parçası 1/5,10         bir mikdar köhne melbûsât 137          yemeni bez top 1/99 

pabuç çift ve iğne parçası 2/77          hamamiye ve yemeni ve dokuma vesaire 231 

çorap şal taklidleri peştamal vesaire 87          abanoz çubuk 1/11 

ayine bıçak çapa burgu zenbil ve hırdavat 503,10          anbar 1 bir mikdar sap 20 

şemsiye 1/7          çakı kehribar ve hırdavat-ı saire 105         kan taşı yüzük 5,10 

kırık iğne ve iğnelik 4/7,7          kar şişesi 10/3         bir mikdar köhne melbûsât 114    

ayine 2/11          tabak 1/11,10        köhne ve kürk ve melbûsât 90 

cedid çuka kaput 1/70,10         köhne melbûsât 31        Amerikan bezi top 1/57     

ufak kilim 1/24,30        bir mikdar tesbih 46       yün döşek 1/52       bir mikdar paçavra 70 

iğnedanlık 8/7          bir mikdar hırdavat ve melbûsât  108    

bir mikdar burgu sapı ve kiriş ve sigara ağızlığı vesaire 81 

destere hırdavat ve melbûsât 111        mengene 1/49,20       ufak kilim parçası 36   

poşi 6/123         kumaş top 6/82,20         çanta 1/7,20        keser 8 aded 7/60 

temür vesaire hırdavatı 560     bir kalbur makda tütün tabakası 46   

şişe halhal ve yüzükler ve hırdavat-ı saire 150        sigara kağıdı kalıbı 1/16,20 

bir mikdar çelik ve temür hırdavat 759     

cezve demir kürek ve hırdavat-ı saire ve tahta sanduklar 510,20   

hurç 2 gaz şişeleri kargılık taklid incü ve altun şişe halılar tahta kaşıklar bakır mangal 

vesaire 396        sabun aded 56 fiat 2,25/203        masad 1 tarak keser burgu gözlük sap 46 

bir mikdar şişe halhallar 12          fil dişi tarak 2 risaleler 33       
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bir mikdar dükkan hırdavatı 35     

dükkanda zuhur iden nakdi  ……. 35/420           beyaz beşlik 29/126,35    

yüzlük 42/91,35          metelik 97/42,25 

   Yekûn  

   9581,35 
     163       hamaliye ve kantariyeye verilen 
-_______ 
   9418,35 
   4028,15  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
   5390,20 
     246,20  Resm-i Kısmet 135    dellâliyye  100    Kaydiyye 8    Varaka bahâ 3 
-_______ 
   5144,00 
       54        dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
   5191 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrdan bin üç yüz guruş altun ve üç bin iki yüz altmış 

sekiz guruş gümüş fi 15 ve 22 ve 29 Haziran 1312 ve fi 20 Temmuz 312 tarih ve dört yüz 

doksan ve altı yüz otuz iki ve yedi yüz yirmi dört ve beş yüz on yedi numrolu ilm-ü haberle 

ve vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim olunduktan sonra 

Kirkor namında bir şahıs zuhur idüb müteveffây-ı merkumun oğlu olduğu ve müteveffây-ı 

merkumun verâsetini kendisiyle pederi Amasya’da sâkine zevce-i metrûkesi mûmâ-ileyh 

bint-i Nikfus ve sulbiye kebîre kızları Şahzade ve Hemeri ve Meryem ve Agavani’ye 

münhasıra olduğu ve zevce-i mezbûre ile benat mezbûratdan her biri tereke-i müteveffât 

merkumeden hisselerini ahz ve kabz ile kendilerine irsan tariklerinden vekil olduğu eda ve 

ber-vech-i maadasını muharrer fi 28 Muharrem 1314 tarihiyle müverrehen ve o tarihde 

Amasya’da naib bulunan Mustafa Hilmi Efendi’nin imza ve mührünü haviye zuhur 

mazbatalı şüphe-i tezvirden salime mazmunuyla amel-i caiz olunur senedat-ı şer`iyeden 

olan bir kıt`a hüccet-i şer`iyye ibrâzıyla ispat edildikten sonra meblağ-ı bâkî mezkûr altı 

yüz otuz guruş asâleten ve vekaleten merkum Kirkor’a i`tâ olunduğu iş bu mahale şerh 

verildi. 
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HÜKÜM 166 (SAYFA 89) 

Aydın Vilayeti merkezi olan Medine-i İzmir’de Çuka Bedesteni’nde Şam متعى 

satmakta iken bundan akdem vefât iden Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum Milleti’nden 

Yosif Feras veledi Fazulu bin Mumiel Meras’ın verâseti her biri devlet-i müşârün-ileyhânın 

tebaay-ı millet-i merkumesinden validesi Hanna bint-i Tebras bin Abdalla ile li-ebeveyn-i 

kız karındaşları Mari ve her biri Dımeşk-i Şam’da sâkine Anisave Cemile Meleki ve li-

ebeveyn-i ümmüzadeleri Abdalla ve Musa ve Askindre Cuyran ve Tufi’ye münhasıra 

olduğu bi’l-ahbâr ve benat gaibnat-ı mezbûrat Anisa ve Cemile ve Meleki’den her biri 

hisselerini ahz ve kabz ile kendilerine irsal taraflarından valideleri merkume Hanna’ya 

vekil tayin eyledikleri bin üç yüz on dört senesi şehr-i Zilhicce’tiş-Şerife’nin on dokuzuncu 

günü tarihiyle müverrih ve o tarihde Suriye Vilayeti dahilinde Dımeşk-i Şam’da naib’ül 

şer` bulunan Sururizade Faziletlü Mehmed Beyefendi’nin imza ve mührünü haviye bir kıt`a 

hüccet-i şer`iyye malıyla indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu 

misüllü varis-i gaib olduğu halde vefât edenlerin terekelerinden hisse-i gaibi ahz ve hıfz 

kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü 

Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i 

şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve ümm-i merkume Hanna’nın 

bi’l-asâle ve bi’l-vekale ve bint-i merkume Mari’nin bi’l-asâle taleb ve marifeti ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz otuz beş guruş on para 

ve sîm mecidiye yirmi beş guruş iki para tarif nam ve hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffât merkumenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi` 

ve’l-işrin min şehr-i Zilhicce’tiş-Şerife li-sene râbi` aşer ve selase-mie ve elf fi 24 Zilhicce 

1314 

Bağdad Kefiyesi aded 4 fiat 18/72            iplikli kefiye aded 11 fiat 6/66 

Hind nebatisi aded 2 fiat 10/20        kitabi aded 9 fiat 20/180        Şam kermesudu 20/150 

iplik ve ipek ile karışık yedili Halep kumaşı aded 17 fiat 22/374 

düz ketenli kermesud aded 5 fiat 35/175          aşalık pullu kermesud aded 8 fiat 20/160 

tek kilim? tabir olunur kumaş aded 60 fiat 5/600         çifte kalem kumaş aded 10 fiat 9/90 

Şam kemhası aded 39 fiat 24/936            Şam ayarı aded 4 fiat 15/60   

hanteman ? aded 14 fiat 7/98           Şam açık kitabiye aded 9 fiat 20/180 

kermesud aded 11 fiat 20/220           ipekli sopalı aded 11 fiat 30/330 
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düz kutni aded 15 fiat 34/510           zar 12 fiat 125/1500      

ipekli su yeşili sopalı aded 13 fiat 18/234         mor sopalı Şam kumaşı aded 12 fiat 25/300 

Şam yedili aded 4 fiat 45/180          Halep sekizli aded 5 fiat 35/175 

def `a Şam yedili aded 56 fiat 30/1680         def `a Şam yedili aded 90 fiat 25/2250 

def `a Şam yedili aded 45 fiat 30/1350          Şam kutni aded 26 fiat 35/910 

Hind üslüğü aded 20 fiat 18/360         bal kaymak aded 15 fiat 15/225 

sarı sopalı ipekli aded 7 fiat 30/210         iplik alaca aded 30 fiat 2/240 

def `a iplik alaca aded 55 fiat 8/440            def `a iplik alaca aded 13 fiat 8/104 

iplik alaca aded 24 fiat 10/240         def `a alaca aded 3 fiat 7/21          kuşak 2/10 

iplik muhacir alacası aded 237 fiat 4/947          heybe aded 11 fiat 30/330 

seccade 4 fiat 250/1000         Şam atlası aded 30 fiat 8/240 

iki numrolu Trablus kuşağı aded 72 dirhem 100 kıyye 24 fiat 50/1212,20 

def `a Trablus kuşağı aded 119 dirhem 200 kıyye 38 fiat 60 /2310 

püskül dirhem 100 aded1 fiat 100/125 

köhne kanepe 1 destgah 1 temür kasa 1 neruban 1 kebîr tahta dolab 1080 

   Yekûn  

   21596 
     1019  Resm-i Kısmet 540    dellâliyye  432    Kaydiyye 32   Varaka bahâ 15 
-______ 
   20577 
 
Hisse-i ümm-i merkume Hana 3429,20 

Hisse-i uht-i merkume Mari 3429,20 

Hisse-i uht-i gaib ……merkume Anise     3429,20 
                                                                   3429,20  Cemile 
                                                                   3429,20  Meleki 
                                                              +________ 
                                                                 10288,20 
 
Hissesi ……. Merkumun Abdalla ve Musa ve Askindre ve Cuyran   3429,20 

Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş olmak içün        676 
akçe farkı minhâ                                                                               -________ 
                                                                                                             2753,20 

Ümm-i mezbûre Hana ber-vech-i bâlâ kendi hissesini asâleten ve kızları …… 

mezbûrat Anise ve Cemile ve Meleki’nin bâlâda murakkam hisselerini vekaleten ahz ve 

kabz eylediklerini ikrarları ve gaibin merkumeden hisseleri olan Osmanlı lirası yüz sekiz ve 
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sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla iki bin yedi yüz elli üç buçuk guruş fi 19 Muharrem 

1315 ve fi 7 Haziran 313 tarihinde vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi marifetiyle ilm-ü 

haber Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 167 (SAYFA 90) 

Ve yine sülüsen Erbaa hisse-i şay`ası müteveffây-ı evvel mezbûr Hacı Ahmed’in 

hayatında ale’l vefât taht-ı temellük tasarrufunda olub ba`de vefât  ….. beş yüz yetmiş …. 

sehim itibarıyla doksan üç sehimi zevce-i mezbûre Sabile’ye ve üç yüz yirmi iki sehimi 

ibn-i sagîr mezbûr Ali’ye ve yüz altmış bir sehimi bint-i sagîre Pakize’ye mevrûs olan 

marü’l-zikr Çiçek Mahallesi’nde kâin bir bâb sagîr menzilin dört sehimi üç sehim hisse-i 

şay`ası yirmi dört aded üç rub Osmanlı lirası mukabilinde Boşnak Salih Ağa’ya bey` 

olunmakla semeni olan meblağ-ı mezkûrun zevce-i mezbûre ile evlad-ı mezbûrun 

beynlerinde tevzi ve taksimi ber-vech-i âtî beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî aşer min  şehr-i 

Zilkade’tiş-Şerife li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 12 Zilkade 1313 

Yekûn 2475 

Minhâ’ül-ihracat 

emlak vergüsine verilen 21,30     intikaliyeye verilen 29    şahadetname masârifine 70 

Resm-i Kısmet 60     dellâliyye  49     Kaydiyye 3     Varaka bahâ 2,10 

yekun’ül-İhracat 183 

Sahh’ül-bâkî  2292 

Hisse-i zevce-i mezbûre Sabile 370 

Hisse-i ibn-i sagîr   mezbûr Ali 1281,12 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Pakize 640,26 

Zeyl-i kasamda gösterildiği üzere debbağhanede kâin iki bâb dükkanın sülüsen 

erbaadan otuz iki sehim itibarıyla ibka olan zevce-i mezbûre Sabile’nin dört sehimle bint-i 

sagîre bint-i sagîre mezbûre Huriye’nin yedi sehim hisse-i şay`aları dahi bu  def `a Osmanlı 

lirası yüz guruş hesabıyla bint-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye bey` olunmakla 

temessük……. ber-vech-i âtî beyân olunur  2784,15 

Minhâ’ül-ihracat 

emlak vergüsine verilen 68,30     intikaliye ve mukataa bedeline verilen 43,30 

şahadetname masârif i 6      Resm-i Kısmet 66,20       dellâliyye  55,25     Kaydiyye 4 
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Varaka bahâ 2,10     yekun 247,15 

Sahh’ül-bâkî  2537 

Hisse-i ümm-i mezbûre Sabile 1191,20 zevcinden mevrûs dört sehim ile kızı Huriye’nin  

                                                                  yedi sehiminden mevrûs sadis hissesi  

                                                    370,02    yekun olan 

                                                                  mezkûr dükkanların icaresinden Temürcü Hacı 

                                                                  Mehmed Efendi ile Karcıoğlu Ahmed  

                                                                   Efendi’den  

                                                    154         alınan yirmi iki mecidiye ve on beş metelik  

                                                                   sülüsen erbaasından hissesi   
                                              +_______ 
                                                  1716,39 
 
Hisse-i ah li eb-i sagîr  mezbûr Ali   1897 
                                                          1281,12 … 
                                                            102,20 … 
                                                      +________ 
                                                          2280,32 
 
Hisse-i uht li eb-i mezbûre Pakize        448,20 
                                                              640,20  yekun olan hissesi 
                                                                51,10  icaret-ı mezkûreden 
                                                          +_______ 
                                                            1140,16 
                                                            2280,32  ah li eb-i mezbûr Ali’nin ber-vech-i bâlâ  
                                                          +_______   hissesi 
                                                            3421,08 
 
     69       izin hücceti harcına  
                verilen 
  130,08    nafakalarına sarf olunmak üzere 
                nazırlı Hafız Hüseyin Efendi’ye 
  222        ikamet itdükleri hanenin 
                hissedarları Alaşehirlilere 
                verilen icare        
+_____  
  421,08                                                 421,08 
                                                       -_________ 
                                                            3000 
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Zevce-i mezbûre Sabile ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîran mezbûran Ali ve Pakize’nin hisse-i ırsiyelerinden bâkî 

bâlâda murakkam üç bin guruşa muadil otuz aded yüzlük Osmanlı lirası emvâl-i saireleriyle 

birleştirilerek istirbah olunmak üzere vasîleri marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` 

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 168 (SAYFA 91) 

Medine-i İzmir’de Kemeraltı’nda Emirler Hanı karşusunda tüccardan Yemişcizade 

Sabri Bey’in dükkanında müste`ciren sâkin iken füc`eten vefât iden berber esnafından 

Beratlı (Belgrad) Arnavud İslam bin Ali’nin zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı  

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf   

vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve kıbel-i saltanat-ı 

seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi 

Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin 

Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hamse aşer min şehr-i Zilkade’tiş-Şerife li-sene râbi` aşer ve 

selase-mie ve elf fi 15 Zilkade 1314 

pamuk şilte1 köhne yorgan 1 yasdık 1/75     

kocuk 1 şalvar entari ve melbûsât-ı saire parça 10/81    

entari gömlek şalvar şabkan? parça 6/97          yeşil sanduk 2/48   

halı heybe 1 salahlık 1/231        bıçak 1/8,20  

beyaz madenden revolver sapları parça 15/114           ma zincir sîm halhal 1/231 

tel küpe çift 1/8,30             sîm ….. …… 8,30          

maa köstek sîm saat 1 köstek parçaları 2/250 

dürbin 1/33               sîm taş 1 yüzük halkası 2 temür …… 1 ufak …… 1/120 

nakd-i mevcudu 759,20 

ayineli cam dolab 1 mermer 1 lamba 2 lavanta şişesi 2 pudra şişesi 2 koltuk sandalye 2 

levha 8 sarı leğen 2 sarı zembil 1 ….. makinesi 2 ustura 8 …… taşı 1…. 2 tarak 2çalar saat 
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1 havlu peştamal takım 3 camlı dolab 1 avize 1 sarı kahve ….1 kahve kutusu 1 sahan 15 

sarı tebsi 1 teneke cezve 5 hırdavat-ı saire 7201 

   Yekûn  

   2767,20 
   1176,20  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
   1591,00 
 
Minhâ’ül-ihracat 

bir aylık dükkan icaresinden verilen 142,20 

müteveffây-ı mezbûrun çırağı İbrahim’e ale’l-usûl nübüvvetine binaen te`diye olunan  

deyni 475      hamaliye 9     Resm-i Kısmet 24      dellâliyye  24    Kaydiyye 1 

Varaka bahâ 30 para     yekun’ül-ihracat 676,3 

Sahh’ül-bâkî  

   914,10 
     12,30  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
-______ 
   927 
       4        nakd-i mevcud meyanında bulunan kemayar akçe ….. 
-______ 
   923 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun yüz guruş altun ve sekiz yüz yirmi üç guruş gümüş 

olarak fi 24 Nisan 1313 tarih ve yedi yüz bir numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 169 (SAYFA 91) 

Medine-i İzmir’de Mir Ali Mahallesi’nde Servili Mescid Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Antikacı Süleyman Ağa kerimesi Cevriye’nin verâseti zevc-i 

metrûki Buldanlı Berber Mehmed bin Hacı Mustafa ile sadri sagîr oğlu Nuri’ye münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûr 

Nuri’nin babası ve vasî si zevc-i merkum Mehmed’in bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve 

marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî 



297 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sânî aşer min şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene râbi`-aşer ve 

selase mie ve elf fi 12 Şevval 1314 

bir mikdar eski pamuk ve hırdavat ve paçavra 40 

def `a bir mikdar pamuk ot ve paçavra mihlü yasdık minder parça 10/27 

köhne yorgan yasdık şilte parça 3/61            pamuk yasdık 3/25 

köhne keçe ot minder parça 2/28             kilim 1/99      

teneke güğüm temür mangal ve hırdavata-ı saire 10,20 

lamba tabak şişe ve hırdavat-ı saire 31           evani-i nuhâsîye parça 12/91 

tahta sanduk 1 sarı tas 1/4,12          melbûsât parça 4/16          sanduk 1/50 

kemer kuşak tebsi ve hırdavat-ı saire 11,15           boğça havlu yasdık yüzü parçası 10/27 

……. 3 boğça 1/56         mai atlas elbise yakım 1/55          neyarsuz? zar 1 peçe 1/93 

mendil çorap çarşeb vesair parça 20/18          beyaz melbûsât parça 5/30 

cebe 1 örtü 1 peştamal 1 boğça 2/27          yemeni krep para kisesi parça 18/40 

çarşeb boğça mendil uçkur vesaire parça 10/51           bez çarşeb 5/66 

beyaz mefrûşât parça 15 boğça 77         bir mikdar iplik ve ipek ve hırdavat 41 

aşalık elmas yıldız çift 78         kırmızı taşlı yüzük 1/14        aşalık elmas küpe çift 1/239,30 

kırmızı yorgan 1/54        yirmilik altun 2/80        mihr-i der zimmet-i zevc-i merkum 1239 

   Yekûn  

   2790 
     124   Resm-i Kısmet 69,10     dellâliyye  30    Kaydiyye 4     Varaka 4    hamaliye 15,30 
-_____ 
   2666 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Mehmed 666,20 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Nuri 1999,20 

Zevc-i mezbûr Mehmed ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten sagîr mezbûr 

Nuri’nin bâlâda murakkam hissesini kalıtına binaen nafakasına li-eclil sarf velâyeten ahz ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ikrarı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 170 (SAYFA 92) 

Medine-i İzmir’de Faik Paşa Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât iden 

Terzi Evliya’nın? gelini Hatice bint-i Hacı Süleyman nam hatunun verâseti zevc-i metrûki 

Polis Ali Efendi ibn-i Mehmed ile validesi Hacı Zehra bint-i [boş]  ve sadri sagîr oğulları 
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Şefik ve Hikmet ve sadriye sagîre kızı Şükriye’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı           

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin babaları ve 

vasîleri zevc-i mezbûr Ali Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve ümm-i mezbûre Hacı 

Zehra’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât 

mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis aşer min şehri 

Muharrem’ül-Haram li-sene râbi`-aşer ve selase-mie ve elf 

yatak yorgan parça 2/56         köhne bakırlar kıyye 15 fiat 15/225        yatak 1/55 

ayine 1/15,10   tunç havan 1 mangal 1 dirhem 300 kıyye 4 fiat 6,15/30,12 

çay fincanı 5 tabak 1 kemer kayışı 2 nalin /14           yemeni yorgan 1/27    

müsta`mel yorgan 1/11       ceket entari takım 1/20         işlemeli boğça 1/20 

kermesud entari ceket takım 1/77        entari ceket takım 1/30       boğça 2 köhne zar 1/36 

Gördes seccadesi 1/231          Türkmen kilimi kanad 2/140,30          kemer kuşak 1/4,25 

hümayun yasdık 3 minder 2/50          yeşil sanduk 1/21        çarşeb 1/5,10 

saman minder 2 yasdık 7 kanepe 2/73       sanduk 1/10,20       sanduk 1/21       kilim 1/19 

makine 1/189         firuze yüzük 1/18           mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 525,30 

   Yekûn  

   1935,27 
       28       hamaliyeye verilen 
-_______ 
   1907 
       80       Resm-i Kısmet 47    Kaydiyye 3     Varaka bahâ 2,10    dellâliyye  27,30 
-_______ 
   1827 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Ali Efendi 456,30 

Hisse-i ümm-i mezbûre Hacı Zehra 304,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Şefik         426,12 

Hisse-i ibn-i sagîr merkum Hikmet    426,12 

Hisse-i bint-i sagîre Şükriye               213,06   
                                                     +________ 
                                                          1065,30 
 

Zevc-i merkum Ali Efendi ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve sigar mezbûrdan 

Şefik Hikmet ve Şükriye’nin bâlâda murakkam hisseleri olan bin altmış beş guruş otuz 
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parayı kalıtına binaen ve nafakalarını li-eclil sarf velâyeten ve ümm-i mezbûre Hacı Zehra 

dahi bâlâda muharrer hissesini asâleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları 

iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 171 (SAYFA 92) 

Ba`de-d defter müteveffât mezbûrenin kendisinden mukaddem vefât iden ceddi 

Kantarcı Abdullah Efendi’den mevrûs medine-i mezbûrede Hatuniye Mahallesi’nde Küçük 

Abdülfettah Zokağı’nda vâki` üç numro ile murakkam derununa havi Köprülüzade Fazıl 

Ahmet Paşa ve kızından rec` ….. ……. müsta`mel bir bâb malik-i harab menzilde sigar 

mezbûrenin hisse-i ırsiyeleri olan yirmi üç bin kırk sehim ve bin yedi yüz on beş sehim 

hisseleri veli mezbûr Ali Efendi tarafından bâ izn-i şer`i menzil-i mezkûrun hissesi sairesini 

esmandan yüz lira kıymet üzerinden iştira’ iden Mehmed Ali Efendi’ye yüz yirmi beş lira 

üzerinden bey` olunmakla semeni 931,10 

Ve yine müteveffât mezbûrenin kezalik kendisinden mukaddem vefât iden babası 

Hacı Süleyman ile ceddi müteveffây-ı merkum Kantarcı Abdullah Efendi’den mevrûs zikr 

olunan Faik Paşa Mahallesi’nde İncirli Mescid Şerifi civarında kâin derununa …. nısf-ı 

mahsur Osman Ağa …… …….. müsta`mel bir bâb malik-i menzilde yine sigar mezbûrenin 

yirmi üç bin kırk sehimde üç bin yüz seksen beş sehim hissesi şay`aları veli mezbûr Ali 

Efendi tarafından bâ izn-i şer`i menzil-i mezkûrun sair hisselerini mutasarrıf olan 

müteveffât mezbûrenin biraderi Kantarcı Asaf elli lira üzerinden bey` olunmakla semeni 

691 

   Yekûn  

   1622,10 
       22,10  menzil mezkûrların beyni içün izin hücceti harcına verilen 
-_______ 
   1600,00 
       44       Resm-i Kısmet 40    Kaydiyye 2,30    Varaka bahâ 1,10 
-_______ 
   1556 
     658      nafakalarına sarf olunmak üzere veli mezbûr Ali Efendi’ye verilen 
-_______ 
     898 
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Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Şefik 359,08 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Hikmet 359,08 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Şükriye 179,24 

Ve yine sigar mezbûrenin ceddeleri müteveffây-ı mezbûr Kantarcı Abdullah 

Efendi’den müntakil medine-i mezbûrede Kantarcılar Çarşusunda kâin Bidalzade? Hacı 

Ahmed Ağa ve kızına senevi otuz guruş icare-i müecceli bir bâb dükkanda olan rub`u  

hisse-i müntakilleri bi’l müzayede mesağ-ı şer`iyye veli mezbûr tarafından mezkûr 

dükkanın hissedarlarından Mehmed Efendi’ye yirmi altı aded yüzlük Osmanlı lirası 

mukabilinde ferağ olunmakla bedeli 2600 

Minhâ’ül-ihracat 

mezkûr dükkanın emlak vergüsine verilen 32,20 

izin hücceti harcına verilen 42,20      şahadetname masârifine 20      

intikaliyeye verilen 108,30     dellâliyye  verilen 12,20     

müterakim icare-i zimmileri içün evkaf idaresine verilen 282 

yekun’ül-ihracat 498 

Sahh’ül-bâkî  2102 

 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Şefik   700,27 
                                                      359      bâlâda murakkam hissesi 
                                                 +_______ 
                                                    1059 
 
Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hikmet   700,27 
                                                          359,08 
                                                     +_______ 
                                                         1059 
 
Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Şükriye   700,26 
                                                               179,24  
                                                          +_______ 
                                                               880,10 
 

Sigar mezbûrenin hisseleri olan ber-vech-i bâlâ cem`an üç bin guruşa muadil otuz 

aded yüzlük Osmanlı lirası istirbah olunmak üzere vasî mezbûr Ali Efendi marifetiyle 

Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

ÇIKMA: sahh ….. Cevriye Hanım ibniyyet-i Salih 
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HÜKÜM 172 (SAYFA 93) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde Kaba Soğan Zokağı’nda sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Acem gömlekçi Buldanlı Hacı Memiş Ağa bin Mehmed’in 

verâseti zevcatın menkuhat-ı metrûkat-ı mecnune Ayşe Şükriye Hanım ibniyyet-i Abdullah 

ile mezbûre Şükriye’den mütevellid sulbi kebîr oğlu Hüseyin Hüsnü Efendi ve mezbûre 

Cevriye’den mütevellide sulbiye sagîre kızı Latife ve ümm-i veledi Zenciye Fatma bint-i 

Abdullah’dan mütevellid sulbiye kebîre kızı Vesile’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra zevce-i mezbûre Şükriye’nin vakt-i 

sahv ve afakatına sagîre mezbûre Latife’nin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i 

umurlarına bâ hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri ibn-i kebîr mezbûr Hüsnü 

Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ zevce-i mezbûre Cevriye’nin vekil-i müseccel-i şer`isi 

olmağla bi’l-vekale ve bint-i kebîre mezbûre Vesile’nin vekil-i müseccel-i şer`isi 

Selatinoğlu Mahallesi İmamı Hafız Metin Efendi ibn-i Ali’nin kezalik bi’l-vekale taleb ve 

marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey`  olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i 

Receb’ül-Ferd li-sene aşere ve selase-mie ve elf fi 10 Receb 1310 

Buldan peştemalı aded 92 fiat 11/1341,10     

ipekli hamam bornozu aded 67 fiat 28/476         ipekli hamam havlusu aded 23 fiat 29/681 

ipekli Buldan üslüğü aded 8 fiat 94/752           ipekli Buldan örtüsü aded 6 fiat 61/366 

def `a ipekli Buldan sarığı aded 4 fiat 3/120 

def `a ipekli Buldan örtüsü aded3 fiat 68/204        Hind taklid üslük aded 286 fiat 5/1680,10 

sarı pençbiyeli üslük aded 497 fiat 81/4224,20 

def `a sarı pençbiyeli üslük aded 208 fiat 7,3/163,100 

kırmızı pençbiyeli üslük aded 667 fiat 7/5202,24         elvan üslük aded 57 fiat 3,6/179,22 

dört …damarlı üslük aded 156 fiat 1,27/261,12         beşli sarık aded 511 fiat 4,27/2210,03 

damarlı alaca top 130 fiat 21,30/2827,20           Kadıköy alacası top 92 fiat 29/2668 

yarım sarık aded 78 fiat 8,28/678,29        nebati sarık aded 17 fiat 15,2/263 

beyaz üslük aded 56 fiat 2,1/113,16         ipekli üslük aded 114 fiat 10,12/117,4 

sarı pençeli buçuklu üslük aded8 fiat 13/104        hamal kuşağı aded 213 fiat 11,20/2449,20 

…….. kuşağı aded 23 fiat 9/772,15           gömleklik sarı bez aded 15 fiat 11,3/176,10 



302 

küçük üslük 3380 fiat 1,30/5915           ince damarlı yerli alacası aded 14 fiat 29/406  

battal peştamal aded 11 fiat 18/207           Hind taklidi üslük aded 70 fiat 9/665 

…….. peştamal aded 41 fiat 10/410          fistan aded 5 fiat 11/562,20 

bakkal peştemalı aded 73 fiat 8,1/584           yelken bezi top 52,3 fiat 32/1688 

kasnak işlemeli hamam takımı aded 12 fiat 38/456 

kızıl hassa bezi top 58 fiat 17,20/1015          ……. ……. aded 14 fiat 8/112 

sîmli hamam takımı aded 5 fiat 41/205           ala uçlu sarık aded 14 fiat 33/462 

orta sarık aded 8 fiat 22/180            iplik ve ipekli uçlu sarık aded 35 fiat 16/560 

eksiz uçlu sarık aded 21 fiat 9/189          ipekli ve ….. sarık aded 5 fiat 29/145 

ipekli döşek yüzü aded 3 fiat 30/90           def `a döşek yüzü aded 3 fiat 24/73,20 

süzme sarı iplik bez top 5 fiat 6,20/32,20    

güllü antika değirmi üslük aded 23 fiat 19/437         eksiz uçlu sarık aded 22 fiat 19/423,20 

kasnak aded 13 fiat 2,10/29,10            sakıt üslük aded 5 fiat 5,10/26,10 

sakıt antika üslük aded 6 fiat 7/42            alaca top aded 14 fiat 3/43,26 

ufak değirmi üslük aded 15 fiat 10,20/157,20           peştamal 1/7,20  

enfiye teneke 5/125,30          kasnaklı hamam takımı 1/38            ağır üslük 1/60        

kasa 1/890         masa ve hırdavat-ı saire 178           beş …badmalı üslük 2/396       

altı … badmalı üslük aded 499 fiat 4/1996             ipekli peştamal çift aded 10 fiat 18/180 

ufak kırmızı Buldan peştemalı aded 21 fiat 13,15/287,22 

iplik pullu ve kırma üslük aded 102 fiat 8,5/828,30   

ipekli ağır üslük aded 10 fiat 72/720 

ipekli üslük 2/123            kasnak işlemeli hamam bornoz aded 5 fiat 61/305 

def `a işlemeli hamam bornoz aded 7 fiat 38/266 

kırmızı habalı üslük aded 669 fiat 5/3345       

altı …. pençeli üslük aded 57 fiat 2,32/103,21 

Hindi taklidi badmalı üslük aded 31 fiat 6,37/214,27 

Hind taklidi buçuklu badmalı üslük aded 6 fiat 8,20/51 

Trablus kuşağı aded 70 fiat 10,30/752,20           

Mağnisa’nın bükme bezi aded 34 fiat 14/476 

ufak peştamal …. 14 fiat 9 /127,30            Denizli peştemalı aded 8 fiat 10,3/86 

Mağnisa alacası aded 329 fiat 14,4/4786,38  
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değirmi örtü üslük aded 163 fiat 10,20/1711,20  

çapraz kırmızı saçaklı peştamal aded 22 fiat 23/511,20    

tekmil …. havlu aded 8 fiat 22/176             kaba ….. peşkiri aded 71 fiat 8/568 

beş …. …….. üslük aded 480 fiat 2,12/1104     

beş …. damarlı üslük aded 387 fiat 2,11/880,17         üslük aded 23 fiat 8/184 

yerli ağır isbitiko top 32 fiat 24,10/776           Tosya kuşağı 1/66        yorgan yüzü 1/201 

sofra peşkiri 36/101         ufak sarık aded 436 fiat 2,27/1166,12 

altılı sarık aded 152 fiat 7/1083          ufak pençeli üslük aded 338 fiat 2,6/726,28 

yerli alacası top 111 fiat 21,10/2358,30            ince boyalı dimi top 26 fiat 43,20/1131 

kanice? boyalı dimi top 20 fiat 40,20/810           iki başlı sarık aded 25 fiat 15,5/378 

antika değirmi ağır üslük aded 34 fiat 14,30/501,20 

adi hamam havlusu top 16 fiat 17/272      

sade ipekli hamam takımı aded 60 fiat 31/1860 

tek meylad? el peşkiri top 23 fiat 5/115 

ipekli değirmi aşalık üslük aded 82 fiat 7,25/625,10  

ipekli örtü üslük aded 2 fiat 63/126 

Acem Gömlekçi zimmetinden tahsil ve kabz olunan 14753 

Acem gömlekçi Ahmet zimmetinden tahsil ve kabz olunan 9857,20 

Acem Gömlekçi Halil Ağa zimmetinden tahsil ve kabz olunan 4213,20 

Der zimmet-i Menemenli Hilmi Efendi makbuzu 296,30 

Acem gömlekçi Hafız Ali zimmetinden tahsil ve kabz olunan 2314 

Hamamcı Hacı Ahmet zimmetinden tahsil ve kabz olunan 2136 

Bezzaz Hafız Mustafa Efendi zimmeti olub kâin pederi Hamamcı Hacı Ahmet’sen tahsil 

olunan 2638 

   Yekûn  

   116670,06 
     51125,06  Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_________ 
    65545,00 
      2759      Resm-i Kısmet 1638,20    dellâliyye 983   Kaydiyye100  Varaka bahâ37,20 
-_________ 
    62786 
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Hisse-i zevce-i mezbûre Şükriye 3924,05 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hatice 3924,05 

Hisse-i ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Hüsnü Efendi  27468 

Hisse-i bint-i sagîre kebîre mezbûre Vesile   13734,17 
                                                                          2019,00   hemşiresine teberru` 
                                                                    -_________ 
                                                                        11715,00 
 
Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Latife   13732,17 
                                                              2019,00   bint-i kebîre mezbûre Vesile’nin  
                                                        +_________  teberru  ̀
                                                            15752,17 
                                                                  53,27   vasî  ve nafaka hücceti harcına verilen 
                                                        -_________ 
                                                            15699,30 
 

İbn-i kebîr mezbûr Hüsnü efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve 

validesi mecnune-i mezbûre Şükriye’nin bâlâda murakkam hissesini vesayeten zevce-i 

mezbûre Huriye’nin ber mucib bâlâ hissesini vekaleten ve bint-i kebîre mezbûre Vesile’nin 

bâlâda murakkam hissesinden üç bin sekiz yüz yirmi iki guruş yirmi parası ibn-i  mûmâ-

ileyh Hüsnü Efendi’ye bi’l-havale bâkî yedi bin sekiz yüz doksan iki buçuk guruş vekil 

mezbûr Hafız Metin Efendi’ye i`tâ olunmakda olduğu vekaleten ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediklerini ba`de-l ikrar bint-i sagîre mezbûre Latife’nin bâlâda muharrer olduğu 

üzere hissesi olan Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla on beş bin altı yüz doksan guruş otuz 

para li-eclil istirbah vasî  mezbûr marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 173 (SAYFA 94) 

Medine-i İzmir’e Cami Atîk  Mahallesi’nde Asmalı Mescid Şerifi civarında sâkin 

iken bundan akdem vefât iden eden İzmir Evkaf muhasebecisi …… Efendi’nin damadı 

Kıbrıslı Nadi Efendi ibn-i Mahmud Besim’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Saadet 

Hanım ibniyyet-i mûmâ-ileyh …… Efendi ile Kıbrıs’da sâkinler babası mezbûr Mahmud 

Besim ve validesi Latife ve sulbi sagîr  mahdumu Mehmed Ratib ve sulbiye sagîre kerimesi 

Ulviye’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sagîran mezbûranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i 
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şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Saaded Hanım’ın bi’l-asâle ve               

bi’l-vesâyâ ve ebdan mezbûran tarafından Emvâl-i Eytâm müdürü Hafız Tevfik Efendi’nin 

bi’l-emane taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`  ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla 

müteveffây-ı  mûmâ-ileyhin hayatında ……. ……. zimmetinde cihet …… alacağı olub bu 

kere tahsil ve kabz olunan üç bin altı yüz guruşun verase-i mezbûrun beynlerinde tevzi ve 

taksim olunduğu mübeyyin defteridir fi’l-yevmi’l-sânî min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene 

selase-aşera ve selase-mie ba`de-l elf  fi 2 Rebî’ül-Evvel 1313 

   Yekûn  

   3600 
       97   Resm-i Kısmet 9      Kaydiyye 4,30      Varaka bahâ 2,10 
-_____ 
   3503 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Saaded Hanım 437,35 

Hisse-i eb-i mûmâ-ileyh Mahmud Besim 583,33 

Hisse-i ümm-i gaib mezbûre Latife 583,33 

Hisse-i ibn-i sagîr  Mehmed Ratib  1264,26 

Hisse-i bint-i sagîre Ulviye               632,20  
                                                    +_______ 
                                                        1897,19 
                                                              2,21   validelerine teberru` 
                                                    +_______ 
                                                        1900,00 
 

Zevce-i mezbûre Saadet Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar ebdan gaiban mezbûran Mahmud Besim ve Latife’nin 

bâlâda muharrer hisselerine muadil on bir aded altmış yedi buçuk santim yüzlük Osmanlı 

lirası mezbûranın hin-i mecinlerine değin hıfz ve tevkif idilmek üzere ve sagîran mezbûran 

Mehmed Ratib ve Ulviye’nin bâlâda murakkam hisselerine muadil on dokuz aded yüzlük 

Osmanlı lirası li-eclil istirbah vasîleri mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` 

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 174 (SAYFA 95) 

Medine-i İzmir’de Cami Mahallesi’nde sâkin iken tarih-i kasamdan bir hafta 

mukaddem irtihal-i dâr-ı bekâ iden eşraf beldeden Salcızade Giridli Hacı Ahmet            

ibn’il-hac Mehmet Ağa ibn-i Hasan’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Şöhret Hanım 

ibniyyet-i Abdullah ile her biri kendisinden mukaddem vefât iden li-ebeveyn-i er karındaşı 

Hasan Efendi’nin sulbiye kebîre kerimeleri Şerife ve Hayriye Hanımlar ve li-ebeveyn-i kız 

karındaşı Adile Hanım’ın sadriye kebîre kerimeleri Binnaz ve Hasena Hanımlara münhasıra 

olduğu mûmâ-ileyh üç yüz aded yüzlük Osmanlı lirası techîz ve tekfîn  nuzurat vesairesi 

içün sarf olunduktan sonra bakiyesi ve …… hayriyeye sarf olunmak üzere hayatında …… 

malının sülüsünü ve vasiyeti ve tenvizine mahal-i mezbûre ahalisinden Belediye Sanduk 

emini Hacı İsmail Efendi ibn-i Mustafa Bey vasî  muhtar lazib ve tayin eylediği bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra zevce-i mûmâ-ileyh Şöhret 

Hanım’ın ahz ve kabz ve vekil-i müseccel-i şer`isi dava vekillerinden Yanyalı Halid Efendi 

ile mûmâ-ileyh Şerife Hanım’ın vekil-i müseccel-i şer`isi Belediye Baş Katibi Şükrü Efendi 

ve Hayriye Hanım vekil-i zevci tahmis tüccarından Şükrü Bey ve Binnaz Hanım ve vekil-i 

zevc-i Hacı Talat Bey ve Hasena Hanım vekili zevc-i Telgraf Baş katibi Hafız 

Beyefendi’den her birinin bi’l-vekale ve vasî  mûmâ-ileyhin bi’l-vesâyâ taleb ve marifetleri 

ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz sekiz ve 

sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i merhum mûmâ-ileyhin defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi gurre Şaban’il-Muazzam li-sene ihdi-aşer ve   

selase-mie ve elf  fi gurre Şaban 1311 

Yazma Kelâm-ı Kadîm  1/730          def `a Yazma Kelâm-ı Kadîm  1/110 

Delail-i Hayrat 1/10             Pend İtar 1 Enderi Tarihi 1/20 

koltuk kanepesi 2 koltuk 2 koltuk sandalyesi 4 işlemeli ve hasa perde çift 5 ……. ve 

damasko yüzlü pamuk kitabi yasdık 10 yuvarlak pençbiyeli yüzlü pamuk yasdık 2 damasko 

ma`kad 1 hasa ma`kad örtüleri müsta`mel Frenk kilimi 1 sedefli sigara masası3 sedefli 

satranç 1 kebîr ayine 1 konsol 1 sürahi 1 lamba çift 1 küb 3 ayineli ve yaldızlı konsol 1 

maden ayine 1 kasnak işlemeli atlas ma`kaldı ve pamuk kitabi yasdıklı ve hasa örtülü bir 

kanepe mefrûşâtı yer minderi 1 ipli ve hasa pencere perdesi 3 yuvarlak masa 1 ayine 1 

lamba 1 kadife sandalye 1/1000 

damasko yüzlü kanepe 4 maa korniz ve damasko perde 3 ayine 1/1500 



307 

dakson? kebîr mangal 1/800        

kanepe ve yer minderi mefrûşât koltuk 1 sandalye 2 sigara masası 5 kırmızı domaru? hassa 

pencere perdesi 7/1500 

saçaklı kadife kapu perdesi 3 …………2 üzeri mermerli dolab 1 ayine 1 lamba çift 1 dağar 

2 billur 3/700             ayine 2/200           üzeri mermerli masa 1 bir takım hırdavat 600 

avize şamdan 1/200            camlı 1 derununda terlik ve nalin ve hırdavat-ı saire 800 

def `a neruban halısı 2/600             kırmızı kilim 1 pamuk şilte 1 basma perde 2 kırık koltuk 

sandalye 3 pamuk döşek 12 yorgan 8 ihram 1 yasdık 11 basma perde 2 Frenk kilimi parça 

1/2000             gümüşlü bıçak 1/100           kebîr gümüşlü bıçak 1/202 

kemik bıçak 1/198         kama 2/60       gümüş kablı kılınç 1/370        

def `gümüşlü kılınç 1/200           eczalı tabanca çift 1/210          

mercanlı gümüşlü tabanca 3/250          çanta 1/62 

yaldızlı hindiyekari tebsi 3 kapaklı küb 12 macun borusu 3 ufak küb 1/305 

pantolon yelek setre vesaire parça 10/400         müsta`mel melbûsât parça 8/60 

elbise resmi takım 1 boğça 1 kılınç 1/200          resmi setresi 1 kolluk 1/100 

beyaz sofra takımı 1/100          uzun neruban halısı 1/400    

müsta`mel yatak yorgan takımı 1/240         avize lamba 1/40          seccade 1/40    

neruban halısı 1/700          def `a neruban halısı 1/260           def `a neruban halısı 2/600 

sarı maden piron 12 bıçak 12 kaşık 12/500           uzun valide şalı 1/1000 

üç arşun lahur şal 1/700            çiçekli lahur şal 1/1500           ufak lahur şal 1/200 

temür kuşaklı bir sanduk derununda çetari ve kermesud vesaire 225           zili 1/300 

yeşil damasko yüzlü bir oda mefrûşâtı kırmızı kumaşdan perde 3 koltuk 2 ayine 2 Frenk 

kilimi 1 erkan şilte 2 lamba biçiminde ….2 soba 1 konsol 2/2200 

sarı damasko yüzlü pamuk kitabi yasdık 10 yuvarlak basma 1 ma`kad 1 tül perde 3 pamuk 

yer minderi takım 2 sandalye 6 pamuk köşe yasdığı 4 eski saat 1 kaydaruba 1 ayine 1/3400  

kebîr halı1 yünlü ve …..ve ihram mefrûşâtı bir oda takımı kırmızı perde 3  erkan şiltesi 4 

ayine 1 pamuk yasdık 4 sopa 1 halı 1 seccade 2 saçaklı seccade 1/3400 

basma yüzlü pamuk şilte 3 yorgan 3 yasdık 4 müsta`mel seccade 1/600 

Yörük kilimi parça 3 çul 1 masa 1 saat 1/500 

lamba 3 avize 1 kanepe 2 ayine 1 kaydaruba 1 levha 2/1400          çifte tüfenk 1/400 

köhne halı 1/300          ufak halı 1/400     
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tahtalı nerubanın yanında bulunan bir oda mefrûşâtı 800         halayık odası mefrûşâtı 100    

kanepe 2 mermer çulu 2 ufak avize 1 lamba 2 köşe 1/1400 

matbah odası mefrûşâtı köşe 1/100             kanepe 3 avize lamba 1 ketenli perdeler 250 

kehribarlı çubuk 1/60          kaydaruba 1/300         kebîr ayine 1/345         halı 1/1960 

çiçekli yemek tabağı 2 sürahi 1 büyük kapaklı fincan 2 Hindikari sini 1 tas 2/162 

kırmızı damasko yüzlü pamuk kitabi yasdık ve minderli iki kanepe mefrûşâtı dört ipli 

pencere perdesi 700   pamuk yer minderi 2 ot minder 1 pamuk yasdık10 muşamba 1/835 

avize lamba 1 divar(duvar) lambası 2 kırmızı pencere perdesi 2/500 

kırmızılı siyahlı kilim 1 hasırlı sandalye 11/600           sofra terabizesi 1/125 

diğer terabize 1/110       masa 1/60        sarı damasko yüzlü pamuk yasdık ve minderli bir 

kanepe mefrûşâtı kitabı ot yasdık 5 basma ma`kad 1 ipli pencere perdesi 2 koltuk parçası 

1/340      pamuk minder ve yasdıklı ve basma yüzlü dokuma ma`kaldı iki kanepe mefrûşâtı 

kırmızı perde 4/450             levha 1/75          müsta`mel halı 1/630 

köhne ayine 1/28            kahve odası mefrûşâtı ve nuhas mangal 1/260 

kumaşlı at başlığı 1/280           avize lamba 1 taş çul 2 hasırlı sandalye 2 terabize 1/162 

sarı maden tebsi 1/145       

……. maden piron 48 kaşık 24 bıçak 48 ….. ve büyük kaşık vesaire parça 20/2080 

büyük gümüş şamdan çift 1 dirhem 3050 fiat 3/9150  

……. madeninden tatlı piron 24 kaşık 22 bıçak 48 büyük kaşık 4/500 

sîm maden tebsisi 1 yaldızlı ve kapaklı maden ….. 2 yaldızlı çift 2 dirhem 1569                

fiat 3/5138,19            maden kaşık 12/60 

sîm tebsi 1 kaşık 12 hokka 2 tabak 2 ayaklı küb 2 dirhem 1225 fiat 3,15/4132,15 

def `a sîm tebsi 1 kaşık 12 hokka 1 tabak 2 dirhem 870 fiat 2,11/1848,30 

yaprak gümüş zarf 12 tebsi 1 dirhem 492 fiat 2,11/119,32 

gümüş divit 1 dirhem 129 fiat 1,32/838,26 

def `a gümüş divit dirhem 175 fiat 1,34/323,50 

ufak gümüş tebsi 1 dirhem 80 fiat 2 makdas 1/160 

sîm taklidi tabaklı ve kaba küb 2/36    

…….. …….. kahve tebsisi 1 zarf 12 dirhem 302 fiat 2,36/573,32 

tel örme gümüş zarf dirhem 173 fiat 3/519 

sîm tabaklı ve kapaklı küb 2 buhurdan gülabdan 1 dirhem 654 fiat 3/1962 



309 

maden ibrik 2/21             sîm buhurdan 1 gülabdan 1 dirhem 200 fiat 2,18/490 

sîm taş 2 kaşık 1 dirhem 160 fiat 2,2/328           maden tebsi 1 kaşık 12 piron 5/140 

yeşil ve kırmızı ve sarı tebsi 3 tabak 1/48          karatik? tüfenk 1/9        billur takım 100 

altun saat 1/2160          nuhas leğen 2 kazan 2 tencere 5 mangal 2 küçük ve büyük vesaire 

evanî-i nuhâsîye parça 100/1000 

matbah derununda evanî-i nuhâsîye ve bir mikdar yağ vesaire 1000 

maa kordon 1 altun saat 1/1810          sarı leğen ibrik 1/82         sarı çay semaveri 1/80 

dökme sefer tası 1/20          maden yazı takımı 1/150       karatik? çakmaklı tabanca çift 1/45 

ağızları gümüşlü yazı hokkası 3 sarı tebsi vesaire 162 

sîm leğen ibrik 1 dirhem 835 fiat 3/2505 

sîm nargile 1 tabak 1 dirhem 330 fiat 3/517,20          maden tabla 12/101 

kehribarlı ve kehribarsız çubuk 20/80         gümüşlü ve sarmalı kayış 202 

nargile 1 tebsi 1/13         çorap ve yemeniler 52        bir mikdar çuka 65        ceket 1/60 

kuşlu elmas buroş 1/3600          elmas menekşe çift 1/1600     

elmas küpe çift 1/1400          tek taşlı sigar elmas yüzük 111        saten top 1/77 

bir mikdar şallı bez 106         mikdar ……. 95 

basma ve ketenli ve dokuma vesaire parçalar 315            yaldızlı beyaz billur 8/101  

sele 10          acem şalı 1/162          işlemeli ……. havlu 3 uçkur 1/420 

kılabdanlı giysi takımı 1 işlemeli çevre 20 işlemeli havlu 9 uçkur 6/400 

penbe zar çarşeb 1/60          haleli gömlek 1/64         mütenevvi` boğça 22/650 

örtü parça 13/50           yemeni krep parça 30/132         bez gömlek 2/20 

kadîm e yasdık yüzleri parça 3/40         hamam takımı parça 3/451 

hamamiye parça 15 havlu 2/100         hasa parça 4/40         çorap vesaire 64 

bir mikdar hırdavat 22          büyük cevizli mangal 1/211         örtü 1/8   

diğer cevizli büyük mangal 1/290         akik tesbih 1/20          sedef tesbih 4/13    

sarı mangal 1/160          ufak sarı mangal 1/160        yüzsuri tesbih 1/13    

matad ve tesbih 7/13          beyaz tabak 17/61          Çinkari tabak 10/100 

diğer nevi tabak 9/80         def `a tabak 8/34       büyük tabak 6/66       diğer tabak 10/102 

maa tabak kaynar fincanı 9/40          büyük beyaz tabak 1/17         renkli tabak 10/32 

tabak ve kase hırdavat 17         kehribarlı sigara ağızlığı 4/41 

ince avize zincirleri 3 …… 1/10         bir mikdar gümüş nargile vesaire 5/47       çakı 3/6 
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makta 1/1           karyola ve bir mikdar sabun vesaire 700 

mahzende iki kanepe mefrûşâtı vesaire 400          diş takımı 1/20 

ağbani sarık ve örtü parça 11/302         def `a ağbani sarık ve örtü parçaları 5/160 

kumaş top 2/370        nebati 2/62        üslük 8/160       alaca top 3/33        çetari top 2/205 

kefiye 2/40        def `a kefiye 1/15       çetari top 2/132        yağ şişesi 14/312 

bir mikdar lif ve tarak vesaire 18         seccade 1/10        akik tesbih 2/30  

kehribarlı ağızlık 2/13         kasa 1/540         bir mikdar hırdavat menzil 200 

saman yasdık 24 minder 2/33          yün minder ve yasdık parça 10/81 

bir mikdar çivi ve hırdavat-ı saire 24         fenar 1/5        fincan küb ve hırdavat 14 

bir mikdar hırdavat 8         bir mikdar tabak lamba 31         yün minder 2/16        çadır 1/125 

büyük ayine ufak ayine 1/35          bir mikdar hırdavat 10         kantar 1 terazü 1/36 

yün minder 2 yasdık 1/78          küb 2/5         ayine 1/40 

hasırlı sandalye 5 terabize 1 bir mikdar şişe hırdavat 95           yün yasdık 10/80 

yün şilte 2/47          yün şilte 1 yasdık 20/50         yün minder 1/41 

saman yasdık 15 minder 2 basma ma`kad 2/150          ketenli parçası 1/50 

tabak kapağı 2/3           pamuk şilte 2 yorgan 3 yasdık 4 çarşeb 1/246   

bir mikdar şişe hırdavat 30     

kapaklı tabak 5 çaydanlık 1 küçük ve büyük tabak 6 kase 3/53 

siyah Arap çuvalı parça 2/50        hırdavat-ı menzil 42        sarı sini 1/130 

sarı sini 1 bakır sini 1/50        def `a bakır sini 1/43         evanî-i nuhâsîye 127 

yün minder 2 saman minder 1 yasdık 11/60         pamuk şilte 5 yasdık 5/200,20 

def `a pamuk şilte 5 yasdık 5/219           def `a pamuk şilte 5 yasdık 5/208 

def `a pamuk şilte 7 yasdık 7/308,20        hasır 14/101,30         nargile 4/11 

pamuk kıyye 144 fiat 4,35/703,20         merkeb res` 1/1268         mercan dizi 10/15,30 

gümüş bilezik dirhem 59 fiat 2,20/147        maden yüzük 1/121  

Amerikan bezi top 2/80         at res` 1/2100   

evrak arasında zuhur eden bir lira kıymetli bono kağıdı 108 

sarı meydan sinisi 1/102         kehribarlı sigara ağızlığı 12/375     

zeytün yağı kıyye 2052 fiat 3,12/67173          ip ve hırdavat-ı saire 150 

nakd-i mevcudu 13197556,20 

Sırmalı Zokak’da bey` olunan bir kıt`a arsa bedeli 14580 
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bey`  olunan bir mikdar nakd-i esmanı 1343 

Bozyaka’da bulunan sayfiyenin icareti 1200 

Yanık Osman marifetiyle bey` olunan yüzde dört faizli tahsilat-ı Osmani bedeli 3402 

Kolancılar Çarşusunda bey` olunan bir bâb dükkan bedeli 20736 

çift öküzü res`  2/800            bir mikdar badem 66,10 

der zimmet-i Keçeci Kâbız Efendi makbuzu 5724 

Gün Hanı’nda bey` olunan yirmi bir sehim Yehudhane bedeli 26244 

Mihr kisesinde zuhur eden nakdi 54  

Merhum mûmâ-ileyhin hayatında serkat olunmuş olan emvâlinden olarak mahkeme-i 

cezadan gelen 972 

yine emvâl-i mesrukdan zuhur idüb bey` olunan bir elmas madalyon 1300 

der zimmet-i vasî  mûmâ-ileyh Hacı İsmail Efendi 6480 

yaldızlı penbe billur 9/61        yaldızlı mai billur 8/76         hamamiye parça 2/50 

basma ma`kad 1/5 

Yekûn 1581691,12 

Minhâ’ül-ihracat 

verase-i mûmâ-ileyhden Şerife Hanım’ın terekeden alacağı olduğu usulen tahakkuk idüb 

tesviye olunan 28674 

merhum mûmâ-ileyhin borcu içün malice bedeliyle hekime verilen 1080 

bey` olunan emlak vergülerine verilen 817,20 

Hurmalı Zokakda bey` olunan arsanın icare-i zimmetine verilen 291 

bey`  olunan emlak içün intikaliyeye verilen 1375,30 

şahadetname masârifi 141,20 

dellâliyye  ve simsariye ve hademiyeye verilen 4462,28 

merhum mûmâ-ileyhin hin-i vefâtına değin icarteynli akarın icare-i zimmilerine burcu olub 

tesviye olunan 1541 

Panoyataki verasesi zimmetinde olan alacak içün ilam masârifine verilen 229,24 

ve yine merhum mûmâ-ileyhin borcu içün Marangoz Ahmet Usta’ya verilen 426 

Merhum mûmâ-ileyhin hayatında mütevellisi bulunduğu Kemaraltı Cami Şerifi 

…… mevkufesinden nazarında bulunduğu ve defterine tahriren zimmeti ederek  anlaşmağla 

mütevelli lâhık Hacı Mehmet Efendi’ye teslim olunan 5400 
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ve yine merhum mûmâ-ileyhin cihet-i kefaletinden borcu içün Eytâm Sanduğuna 

verilen 546,20 

ve yine merhum mûmâ-ileyhin icare-i zimmilerinden Giridlizade Hacı Rüşdü Bey 

zimmeti olub tesviye olunan 161,20 

Yekun’ül-ihracat 45147,20 

Sahh’ül-bâki  

   1536544,10 
     512181,17  sülüsü minhâ 
-__________ 
   1024362,33 
       27701       Resm-i Kısmet 25609     Kaydiyye 1536     Varaka bahâ 556,10 
-__________ 
     996661 
 
Hisse-i zevce-i mûmâ-ileyh Şöhret Hanım 249165,10 

Hisse-i bint’il-ah mûmâ-ileyh Şerife Hanım 249165,10 

Hisse-i bint’il-ah mûmâ-ileyh Hayriye Hanım 249165,10 

Hisse-i bint’il-uht mûmâ-ileyh Binnaz Hanım 124582,25 

Hisse-i bint’il-uht mûmâ-ileyh Hasena Hanım 124582,25 

Sülüse-i mezkûr    

   512181,17                                                  

                      tereke-i merhum mûmâ-ileyhe de zuhur idüb aynen veraseye tevzi olunan 

     22345,03    takım altunların vesair ecnas-ı muhtelifeden sülüse ikraz olunub Gün  

                        Han ve …… icaresi  

                         

       5025,00     biraderi Hasan Efendi zimmetinden damadı Şükrü Bey marifetiyle aylık 

                         def `a tahsil ve verase-i beynlerinde tevzi olunan mebaliğden  

       5377,20     ve yine merhum Hasan Efendi metrûkatından keza mende bey` olunan  

                         bağ hissesi bedelinden 

+_________ 

   544929,00                    

 
                         Minhâ’ül-ihracat 

                      21600   merhum mûmâ-ileyhin techîz ve tekfînine vasî  mûmâ-ileyh  
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                                   marifetiyle sarf  olunan 

                        5060   ve yine merhum mûmâ-ileyhin zekatı içün vasî  mûmâ-ileyh  

                                   marifetiyle tevzi olunan         

                      10800   hamamlara ferş olunmak üzere tereke-i merhum mûmâ-ileyhden 

                                   vasî  mûmâ-ileyh marifetiyle üç halı esmanı             

                      94124   Hacı Hüseyin Cami Şerifi tamiratına vasî  mûmâ-ileyh marifetiyle 

                                   sarf olunan 

                      64800   Bağçelerarası Cami Şerifi tamiratına vasî  mûmâ-ileyh marifetiyle  

                                   sarf olunan 

                      21600   Teşvikiye Mahallesi Cami Şerifi tamiratına vasî  mûmâ-ileyh  

                                   marifetiyle sarf olunan                    

               +________ 

                    218684 

   218684 

-_______ 

   326245 

 

Vekale-i mûmâ-ileyhüm Halid ve Şükrü ve Hafız Beyefendilerle Şükrü ve Hacı 

Talat Beylerden her biri müvekkilleri mûmâ-ileyhin bâlâda murakkam hisse-i ırsiyelerine 

tamamen bi’l-vekale ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar sülüse-i 

mütebâkî mezkûr üç yüz yirmi altı bin iki yüz kırk beş guruş fi 16 Rebî’ül-Âhır 1312 ve fi 

16 Muharrem 1314 ve fi 25 Şaban 1314 tarihlerinde vasî  mûmâ-ileyh marifetiyle Emvâl-i 

Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 175 (SAYFA 97) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesi’nde Toraman Mescidi civarında sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Batak Hanı müste`ciri Doblucalı Ahmet Fuad Efendi ibn-i 

Muharrem bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Sema Hanım  ibniyyet-i  

Mahmud ile sulbi sagîr oğlu Mustafa’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr mezbûr Mustafa’nın vakt-i rüşd ve sedadına 

değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den mensûbe vasî si validesi zevce-i mezbûre Sema 
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Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve  marifet ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehr-i Zilhicce’tiş-Şerife li-sene râbi`-aşera ve 

selase-mie ve elf. fi 16 Zilhicce’tiş-Şerife 1314 

kaydaruba 1/115         saman yasdık 18 minder 5/206,10         kilim 1/167     

hümayun perde 8/84        sandalye 6/108       Milas seccadesi 1/280,20       kilim 1/123 

çalar saat 1/132          kilim 1 seccade 1/99 

saman yasdık 14 minder 1 maa örtü ufak minder 5 perde 2/150 

yorgan 1 sanduk 2/82,20           pamuk şilte 1 yasdık 3 ufak şilte 2/82,20 

pamuk şilte 3 yasdık 1/255           bez top 1 çetari top 1 yorgan yüzü duvak 1 yorgan 550 

yorgan 1/36         bir döşeklik yün 50 

entari 1 gömlek 1 sandık 1 derununda bir miktar hırdavat 55 

sini sahan tencere kazan leğen güğüm vesaire evanî-i nuhâsîye parça 22/400 

tencere 2 sahan 1/40          tel dolab 1 lamba 2 şemsiye 1/35 

gecelik entarisi 2 hırka 1 fanila 2 çorap vesaire parça 22/78 

yelek 5 palto 5 pantolon 5/278          nakd-i mevcudu 1679,04 

Handa bey` olunan eşya          yatak 32 yasdık 32 yorgan 32/1440 

def `a yorgan 412,20         yasdık 25/412,20        yasdık 22/50 

maa yatak temür karyola 6/1188         ayine 4/22,20     

lamba ve kandil 20 billur kupa 7 fenar 2/50        Mısır hasırı 4/33 

yatak çarşebi 13 yasdık kılıfı 7 perde 3/80         Mısır hasırı 4/33          masa 10/50 

köhne yatak takımı 1/40         köhne temür yataklık 1/99         nargile 23/528 

temür mangal 10 köhne sanduk 2 lamba şişesi ve hırdavat-ı saire 66 

boş gaz sanduğu 3 teneke 4/5,10       tebsi 6/36       nargile külahı 10/20       askı 1/5 

lamba 1/33        semaver 1/132         mermer 3/165        nerd tahtası 4/40 

kehribar ve kemik parçaları 9/99       tahta 2/20         destgah 1/66        kahve …… 1/33 

ayine 1 resim 5/85         kahve kutusu 1/5         şişe 1/16         çekmece 1/16      

iskemle 38/90        sahan 28 kupa 20/80        kantar 3/198 

ot minder yasdık ve kilim 132          levha 6 dolab 1 ayine 1/60        temür sanduk 1/198 

…….. ……. 1/16         saat 1/264        fenar 2/16         bir mikdar kağıd 115  
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horoz 2 tavuk 5 neruban /99           …… Osmaniye 1/10 

fecri lamba ve hırdavat-ı saire 33 çakı 1/2,80     

   Yekûn  

   178922,32 
     70394,32   Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş farkı 
-_________ 
   108528,00 
       3038        Resm-i Kısmet 2713    dellâliyye  133    Kaydiyye 162    Varaka bahâ 60 
-_________ 
   105460 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Sema Hanım   13182,20 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Mustafa    92277,20    
                                                                     2,20  validesinin teberru` 
                                                        +________ 
                                                             92280 
 

Zevce-i mezbûre Sema Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîr mezbûr Mustafa’nın bâlâda murakkam doksan 

iki bin iki yüz seksen guruş hisse-i ırsiyesine muadil yedi yüz kırk beş aded yüzlük Osmanlı 

lirasıyla beş yüz doksan bir aded yirmilik sîm mecidiye vasî  mezbûre marifetiyle li-eclil 

istirbah Emvâl-i Eytâm Sandığına vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

    

HÜKÜM 176 (SAYFA 98) 

İzmir’de Mir Ali Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden Gümrük 

Kantarcılarından Osman Efendi ibn’il-hac Hüseyin’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Sıdıka Hanım ibniyyet-i [boş] ve li-ebeveyn-i kız karındaşı Şükriye Hanım’a münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra zevce-i 

mezbûrenin vekil-i müseccel-i Kerestecizede Ahmet Ragıb Efendi ile uht-i mezbûrenin 

oğlu Acem gömlekçi Hacı Memiş Ağazade Hasan Efendi’nin bi’l-vekale taleb ve  

marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz 

üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur fi selh-i Zilhicce’tiş-Şerife li-sene râbi`-aşera ve selase-mie ve elf. fi 

selh-i Zilhicce 1314 

yelek 1 pantolon 1 ceket 1/28       palto 1/66        yelek 1 pantolon 1/30 
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gömlek 4 don 2 entari 2 boğça 1/40        kebîr bıçak 1/112         saat 1/66 

   Yekûn  

   342 
     19  Resm-i Kısmet 8    dellâliyye  7    Kaydiyye 1,30    Varaka bahâ 1,10 
-____ 
   323 
 

Meblağ-ı mezkûr üç yüz yirmi üç guruş zevce-i mezbûre Sıdıka’nın mihr ve 

hissesine mahsuben mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’nin rey’i ve muvaffakatıyla vekil-i mûmâ-

ileyh Ahmet Efendi’ye verildiği ve mûmâ-ileyh dahi bi’l-vekale kabz eylediğini ikrarları iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 177 (SAYFA 98) 

İzmir’de Cami Atîk  Mahallesi’nde Kalafat Mescidi Şerifi civarında sâkine iken 

bundan akdem vefât iden Şevkiye bint-i Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûki Duyun-u 

Umumiye memurlarından Ömer bin Ragıb ile zevc-i sabıkı Hüseyin’den hasıl sadri sagîr 

oğlu Cemal ve zevc-i mezbûr Ömer’den hasıl sadriye sagîre kızı Şevkiye’ye münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre 

mezbûre Şevkiye’nin babası ve vasî si zevc-i mezbûr Ömer’in bi’l-asâle ve bi’l-velâye taleb 

ve  marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hamse min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene selase-aşera ve 

selase-mie ba`de-l elf fi 5 Safer 1313 

yün paçavra mihlü minder yasdık döşek yorgan parça 15/120 

pamuk yasdık 2 yorgan 1 yün minder 1/100            bakır sini 1 kebîr leğen 1/72 

köhne kürk 2/120          hamam takımı ve çarşeb parça 8/45         melbûsât parça 10/23 

siyah canfes zar 1 şemsiye 1/101 

mai kenarlı bükme bez parça 1 yemeni ve peçe parça 1/15           bir mikdar melbûsât 16 

bakraç 3 sefer tası 1 tencere 2 sahan 1 tava 1 tebsi 1/107           tahta sanduk 1/13 

elmas 1/245           incü dizi 8/650          karatik? küpe çift 1/210 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 101 
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Yekûn  

   1938 
     119    Resm-i Kısmet 47   dellâliyye  36    Kaydiyye 3   Varaka bahâ 2,10  
-_____   araba kirası 29,30 
   1819 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Ömer 404,30 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Cemal   909,20 
                                                        308,20   
                                                    -_______ 
                                                        551,00 
 
Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Şevkiye 404,30 

Zevc-i mezbûr Ömer ber-vech-i bâlâ ırsiyesini asâleten ve kızı sagîr  e mezbûre 

Şevkiye’nin hisse-i ırsiyesini kalıtına binaen nafakasına li-eclil sarf velâyeten ahz ve kabz 

ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîr  mezbûr Cemal’in bâlâda murakkam hisse-i 

ırsiyesi olan sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla beş yüz elli bir guruş li-eclil istirbah 

Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 178 (SAYFA 99) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesi’nde Ali Ağa Cami Şerifi civarında sâkin 

iken bundan akdem vefât iden dava vekillerinden Hacı Bey dimekle ma`rûf Hacı Mustafa 

ibn-i Osman’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Şöhret bint-i Abdullah ile zevce-i 

müteveffât Fatma bint-i Abdullah’dan mütevellide sulbi oğulları kebîr Sait ve Tevfik ve 

sâlik-i celil-i askeriye ve halîtle diyar-ı  aherde bulunan Osman ve sagîr   Nusret ve 

Kadri’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sagîran merkumanın vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i 

şer`den mensûbe vasîleri biraderleri ibn-i kebîr mezbur Şinasi’nin bi’l-asâle ve bi’l vesâyâ  

zevce-i mezbûre ile ibn-i merkum Tevfik’in bi’l-asâle taleb ve  marifetleri ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffât  mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur fi’l-yevmi’l-hamse min şehr-i Zilkade li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf fi 5 

zilkade 1312 
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ot minder 5 yasdık 13/50          köhne keçe ve kilim ve yorgan yasdık parça 10/49 

şilte 1 yorgan 1 yasdık 1/56            pamuk şilte 1 yorgan 1 yasdık 1/141 

yorgan yasdık şilte parça 3/23          çul 1 pamuk minder 1/18 

billur hırdavat-ı saire 41          lamba 3 sanduk 1 bir mikdar hırdavat 41 

kazan vesair evanî-i nuhâsîye parça 22/300         saç mangal ve kase ve hırdavat-ı saire 24 

melbûsât ve mefrûşât parça 20/36           def `a melbûsât ve mefrûşât parça 20/75 

def `a melbûsât ve mefrûşât parça 20/60         def `a melbûsât ve mefrûşât 38 

melbûsât parça 6/50           müsta`mel pantolon setre vesaire parça 4/83         ayine 1/105 

lamba çift 1/40         tahta dolab 1/43       sanduk 47 

   Yekûn  

   1420 
       12  hamaliyeye verilen 
-_____ 
   1408 
       68  Resm-i Kısmet 35    dellâliyye  28    Kaydiyye 2,20    Varaka 2,10 
-_____ 
   1340 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Şöhret 167,20 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Sait 234,20 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Tevfik 234,20 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Nusret 234,20 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Kadir 243,20 

Hisse-i ibn-i gaib merkum Osman   234,20 
                                                           15,20  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
                                                      +______ 
                                                         249,00 
                                                         106       sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
                                                      -______ 
                                                         144 
 

Zevce-i mezbûre Şöhret ile ibn-i kebîr mezbûr Tevfik’den her biri ber-vech-i bâlâ 

hisselerini ve ibn-i mezbûr Sait bâlâda murakkam hissesiyle vasîleri olduğu sagîran 

mezbûranın hisseleri olub nafakalarına sarf olunmak üzere i`tâ olunan yedi yüz üç buçuk 

guruşu ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar gaib merkum Osman’ın 

bâlâda muharrer hissesi olan yüz kırk dört guruş hin-i mecinine değin hıfz ve kabz idilmek 
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üzere fi 27 Nisan 311 tarih ve altı yüz on sekiz numrolu ilm-ü haberle mal sanduğuna 

teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 179 (SAYFA 99) 

İzmir Hamidiye İstihkâmı Hümayunundaki bölükler mensûbatından olub zâhirde 

varis-i ma`rûf ve ma`rûfeleri olmadığı halde vuku`  vefâtları Topçu Miralayı tarafından bâ 

tezkere beyân ve iş`âr olunan zirde esâmîsi muharrer kimselerin sîm mecidiye on dokuz 

guruş hesabıyla tahrir ve bey`  olunan muhallefatı mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi` aşer min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene hamse-aşera ve 

selase-mie ve elf 

İkinci tabun birinci bölüğün sekizinci hayme efradından Sökeli Ali Osman 

muhallefatı        

    457  nakd-i mevcudu       
        9  hissesi 
        3  eşyay-ı zimmeti bahâsı 
+____ 
    469 
 

Ve yine ikinci taburun ikinci bölüğün altıncı hayme efradından Midillili Hayreddin 

bin Hasan muhallefatı 

    17  nakd-i mevcudu 
    95  hissesi 
    15  eşyay-ı zimmeti bahâsı 
+___ 
  127 
 

Ber-vech-i bâlâ beş yüz altı buçuk guruş ale’l-usul Askeri Sanduğuna hıfz idilmek 

üzere miralay müşârün-ileyh nezdinde idiği iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 180 (SAYFA 99) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Saatçi Davud Efendi ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hediye bint-i 

Mahmud ile Uluborlu Kazâsının dahilinde Sekiz …… Nahiyesi’nde sâkine li-ebeveyn-i er 

ve kız karındaşları Mahmud Efendi ve Fatma’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-
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şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule varis-i gaib olduğu halde vefât 

edenlerin terekelerinden hisse-i gaibi ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur 

buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından 

umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i 

Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti zevce-i mezbûrenin bi’l-asâle taleb ve 

marifetleri ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz 

üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-râbi`-aşer ve  min şehr-i  Şaban’il-Muazzam li-sene 

selaseten-aşera ve selase-mie ve elf fi 14 Şaban 1313 

Durer cild 1/150             Kamus  cild 3/250          Feteva-i Fevziye 1/75      

Der Muhtar 1/50          Tarikat-ı Muhammediye Hatmi cild 2/51        

Ali Efendi Fetevası 57           Hayat’ül  Hayvan 1/ 181       

Sûdi 1 Şeyh Rıza 1 Külliyat-ı eb’ül beka 1/146   

Durer 2/42        Tibyan 2 Şifa-ı Şerif 2 Ale’l Kadı 2/150          Mir`at-ı Kâinat 1/60 

Sûdi 1 Damad 1/100           Dare’l Sükun 1 Ma`rifetname-i İbrahim Hakkı /110 

Mevkufat 1 Pend Şerhi 1/107          Feteva-i Ali Efendi …….. 2/110 

Şerh-i Mevakıf  1/116     

Abdülgaffur 1 Melacemi? 1 Kafiye-i Asami 1 Kafiye-i Maarî 1 Adalı 1 Ezhâr-ı              

Maarî 1/46 

Feraid-i Fevaid 1 ibn-i Zeydun 1 Ebyat-ı Şerh-i Telhis 1Yazam Ümm-i Şerhi 1 Akaide Vaiz 

Yazma Risale 1/46           Mir`at 1 Matuk 1 Mecemi 1/ 54 

Selkuti Matul 1 …. el Naci 1 Müftüzade 2/62                Receb Efendi cild 2/65 

Mahzır 2 Asam 1 Şafiye Şerhi 1 Adalı 1 …… Şerhi 1/43         

Resail-i evrak vesaire parça 20/68  

İmtihan-ı Ezkiya Risalesi 1 Halebi 1 Ezhâr-ı Maarî 1 Mültekî 1 Der Naci 1Hayali Seklûnî 1  

Haşiye-i Müftüzadesi 1 Kara Halil 1 ……….. 1……….1/70 

Şahab 2 Burhân ……. 1 Ezhâr-ı Maarî 1 Melâl-ı ….. Tercemesi 1 Seklûnî 1 Tasvirat 

vesaire parça 20/40           bir takım resail ve evrak-ı perişan 42       Yazma Risale 1/8,10 

def `a evrak-ı perişan vesaire 48  

çekmece 1 bir mikdar saatçi aleti ve hırdavat 143           köhne saat 12/124 

bir mikdar hırdavat 29           küçük ve büyük sanduk 3 gömlek 4/33 
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bir mikdar alet hırdavat 127              def `a alet ve hırdavat 76 

bir dolab derununda saat camları ve hırdavat-ı saire 388 

çekmece 2 bir mikdar tel ve hırdavat-ı saire 171          saat topu ve hırdavat-ı saire 18  

çekmece 1 hırdavat saat 56/1008         kılınç 1/24           irtifa tahtası 1/37 

bir mikdar odun ve paçavra 33            bakır leğen 1 ibrik 1 güğüm 1 mangal 1/106 

evanî-i nuhâsîye parça 10/83          def `a evanî-i nuhâsîye parça 11/63 

def `a evanî-i nuhâsîye parça 12/44           sefer tası 1 bakraç 1/65          tencere kapağı 1/7 

köhne çuka cebe 2 kaput 1/69        nargile 1 kahve değirmeni 1 fenar ve hırdavat-ı saire 40 

siyah çuka şalvar mintan yelek parça 3/84           Şam hırkası 1/56 

sarı çuka şalvar 1/55            boyun bağı 1/18,10 

    Yekûn  

    5160,20 
        16,20   hamaliyeye verilen  
-________ 
    5144,20 
      115,20  merhum mûmâ-ileyhin borcu içün debbağ Hacı Mehmed’e verilen 
-________ 
    5029,20 
      242,20  Resm-i Kısmet 125   dellâliyye  103   Kaydiyye 7,2   Varaka 5,30 
-________ 
    4787 
    1196,20  zevce-i mezbûre hissesi minhâ  
-________ 
    3590,10 
        55,10  dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
    3645,20 
    1546,20  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
    2099,00 
    

Zevce-i mezbûre Hediye ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediğini ba`de-l ikrar gaiban mezbûran Mehmet Efendi ve Fatma’nın hisse-i 

ırsiyeleri olan bâlâda muharrer iki bin doksan dokuz guruş hin-i mecinlerine değin hıfz ve 

tevkif idilmek üzere fi 14 Mart 312 tarih ve yüz seksen dokuz numrolu ilm-ü haberle mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 181 (SAYFA 100) 

Medine-i İzmir’de Karataş nam mahalde sâkin iken bundan akdem vefât iden  

Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum Milleti’nden Keresteci İsil oğlu Haralambo veledi 

Yosaf’in verâset i zevce-i metrûkesi Sofi bint-i …… oğlu Yani ile sulbi sagîr oğulları 

Vasili ve Yosef ve sulbiye sagîre kızları Herikli’ye ve Mari ve Agotoniki münhasıra olduğu 

bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i 

rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına bâ hüccet-i şer`i   kıbel-i şer`den mensûbe 

vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Sofi’nin bi’l-vesâyâ ve bi’l-asâle taleb ve marifeti ve 

marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve sîm mecidiye on dokuz guruş hesabıyla  

takvim-i bahâ ile zevce-i mezbûreye bırakılan tereke-i müteveffây-ı merkumenin defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sâlis min  şehr-i Zilkade’tiş-Şerife            

li-sene selase-aşera ve selase-mie ve elf fi 3 Zilkade 1313 

halı 1/1500           kanepe 2/100             dolab 2/300        sandalye 13/300     

adi sandalye 12/150            terabize 1/120           ayine 1/300       

saat 1/100              kanepe 1/150             halı 1/300 

kanepe 2 sandalye 6/400               ayine 1 terabize 1/500            kaydaruba 1/300 

perdeler ve resim 100        saat 1/20         maa takım karyola 3/1000       ………… 1/250 

ayine 1 lamba 2 kilim vesaire 400          billur kadeh parça 20/300     

matbah takımı 900          yemek terabizesi 1/150        hırdavat menzil 3360 

    Yekûn  

    11000 
        465   Resm-i Kısmet 275    Kaydiyye 16    Varaka bahâ 8    dellâliyye  165  
 -______ 
    10535 
 

Hisse-i zevce-i merkume Sofi 1316,35 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Vasili 2633,30 

Hisse-i ibn-i sagîr merkum Yosef  2633,30 

Hisse-i bint-i sagîre merkume Herikliye  1316,35 

Hisse-i bint-i sagîre merkume Mari 1316,35 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Agatoniki 1316,35 
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Zevce-i mezbûre sofi ber-vech-i bâlâ mecmû terekeye bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ahz 

ve kabz eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 182 (SAYFA 100) 

Medine-i İzmir’de Hasan Hoca Mahallesi’nde Ali Efendi Cami Şerifi civarında 

sâkine iken bundan akdem vefât iden Zenciye Memine bint-i Abdullah’ın zevc-i metrûki 

Efgan Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Dost Mahmud’dan başka zâhirde varis-i ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesinin nısfı zevc-i mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye 

nısf diğeri cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerinden 

hisse-i beyt’ül-mâle ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın 

Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle 

rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi  ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale 

zevc-i mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’nin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifeti şer`le  

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin  defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi 

selh-i Muharrem’ül-Haram li-sene selaseten aşera ve selase-mie ba`de-l elf fi selh-i 

Muharrem 1313 

evanî-i nuhâsîye parça 14/115             mangal ve hırdavat-ı saire 27 

pamuk şilte 2 yorgan 1 yasdık 2/157               ihram yasdık minder parça 8/40 

köhne melbûsât parça 15/52             örtü peştamal vesaire 21 

basma entari don buhur zar parça 3/66            basma ve beyaz melbûsât ve fanila parça 9/66 

hırka vesaire parça 6/24               bir mikdar hırdavat 7     

basma ve beyaz melbûsât parça 5/28            turuncu zar 1 yemeni 1 boğça 1/103 

yemeni seccade 1/21         şemsiye 1 yemeni ve basma parçaları 29         akik yüzük 3/8,10 

kilim 1/66           urgan 1/4,15        sanduk 1/4,15         nakd-i mevcudu 578,15 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc mûmâ-ileyh Şeyh Mehmet Efendi 101 

hamam takımı ve melbûsât parça 15/52 
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Yekûn  

    1537,15 
          8,20   hamaliyeye verilen 
-________ 
    1528,35 
        59,35   Resm-i Kısmet 38    dellâliyye  17,05   Kaydiyye 2,20    Varaka bahâ 2,10 
-________ 
    1469,00 
      734,20   zevc-i mûmâ-ileyh hissesi minhâ 
-________ 
      734,20 
          9,30   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
      744,20  
      315,30   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
      428,20 
 

Zevc-i mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen 

ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar Hazine-i Celileye âid olan ber-vech-i 

bâlâ dört yüz yirmi sekiz buçuk guruş fi 12 Temmuz 1311 tarih ve üç yüz altmış beş 

numrolu ilm-ü haberle yedi yüz dört guruş on para meyanında vekil-i mûmâ-ileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 183 (SAYFA 101) 

Medine- İzmir’de Orta Hamidiye Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât 

iden Tatar Zehra bint-i Mustafa’nın verâseti zevc-i metrûki Abdülhalim bin ….. ile validesi 

Melek bint-i Hacı Ahmet’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra zevc-i mezbûr Abdülhalim’in ahz ve kabz vekil-i müseccel-i 

Şer`isi mahal-i mezbûre ahalisinden Tatar Merad Ağa ibn-i Mehmed’in bi’l-vekale  ve 

ümm-i mezbûrenin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey`olunan tereke-i müteveffât 

mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis min şehr-i 

Zilkade’tiş-Şerife li-sene râbi`-aşera ve selase-mie ve elf fi 3 Zilkade 1314 

dikiş makinesi 1/268,15            saman yasdık 1/14    

yün yatak 1 maa çarşeb yorgan 1 yasdık 1/100   
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def `a yün yatak 1 yorgan 1 yasdık 4/103          kilim 1/46             

yasdık 1 hurda minder 3/17  

minder 1 yorgan 1 yasdık 1/36            Frenk keçesi parça 3 ihram 1 kilim parçası 1/30 

gümüşlü kemer 1/140,10       pençbiyeli parça 10/60          alaca ve kemhasından entari 2/57 

siyah cebe 1/10              billur tabak ve hırdavat-ı saire 41,10           bakır leğen 1/99 

maa kapak tencere 1/18        tencere 1/14           bakır tebsi 1/11        bakır sini 1/18 

bakır sahan 3/8,10          şemsiye 1 ayine 1/18        şemsiye 1/25 

kundura çift 1 tahta paçavra 1/26             adi küpe çift 1/49,20       siyah ferace 1/38    

entari 2/34           pençbiyeli parça 5/16,20           çarşeb zar 1/27         kefiye 1/8,10 

ufak yorgan 1 çarşeb 1 havlu 1/41         boğça 3 hümayun parça 1/19,30 

gömlek 1 entari yemeni ve melbûsât-ı saire 10,20 

peştamal ve hırdavat-ı saire 21,35       yeşil sanduk 1/20        ipek ve hırdavat-ı saire 12,10 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 200 

    Yekûn  

    1658,30 
        75,30   Resm-i Kısmet 41,10    dellâliyye  29,30    Kaydiyye 2,25    Varaka bahâ 2,5 
-________ 
    1583,00 
 

Hisse-i zevc-i mezbûr Abdülhalim 791,20 

Hisse-i ümm-i mezbûre Melek 791,20   

Zevc-i mezbûrun bâlâda murakkam hissesini vekil mezbûr Merad Ağa bi’l-vekale 

ve ümm-i mezbûre ber-vech-i bâlâ hissesini bi’l-asâle ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

  

HÜKÜM 184 (SAYFA 101) 

Medine-i İzmir’de Mahal-i Cedid’de sâkine iken tarihinden on beş güne mukaddem 

vefât iden Hediye bint-i Hacı Mustafa’nın verâseti zevc-i metrûki gümrük mülazımlarından 

Hafız Mustafa Efendi ibn-i Ahmed ile sadri sagîr oğulları Nuri ve Kamil ve sadriye sagîre 

kızları Hamidiye ve Emine’ye münhasıra ba`de-ha bint-i sagîre mezbûre Emine dahi vefât 

idüb verâseti içün babası mezbûr Hafız Mustafa Efendi’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı  

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr mezbûrenin vakt-i rüşd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umurlarına babaları ve vasîleri zevc-i mezbûr Mustafa 
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Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey`olunan tereke-i müteveffât-ı evvela mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi` aşer min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene 

hamse-aşera ve selase-mie ve elf  

fi 14 Muharrem 1315 

bakır sini 1 leğen dirhem 7 kıyye 3 fiat 17,20/65,25 

tencere 3 kıyye 3 fiat 18/63         sahan 4 çorba tası 1/46        kazan 1 kıyye 5 fiat 12,10/62,1 

tebsi kulaklı tava sahan parça 7 dirhem 50 kıyye 3 fiat 15,20/48,17 

evanî-i nuhâsîye parça 7 kıyye 3 fiat 13,30/44,25            Frenk keçesi 120  

hamam havlusu 2 peştamal 1 peşkir 2/40          basma boğça 7/20 

tunç havan ufak bakır güğüm ibrik 2 tencere 1/30 

mai telli yasdık 2 hamam yaygısı vesaire parça 4/57 

bez gömlek tunç havan vesaire parça 5/170          bez sofra peşkiri vesaire parça 5/49 

çarşeblik bez parça 2/208           penbe atlas entari ceket takım 1/123 

bir mikdar bükülmüş ipeklik ve basma parçaları 15,30            sandık 2/58  

halı seccade 1/138           maa lastik iskarpin çift 1/44            köhne samur kürk 400 

çiçekli basma entari hırka takım 1/51           basma entari 3/56 

havlu boğça parça 5 bir mikdar siyah iplik 49         yeşil tebsi 1/108 

elmas küpe çift 1089         elmas sîm yıldız çift 1/143          aşalık gümüşden zarf 10/85 

ufak sîm halhal 2 Hicazkar halhal 1 zincir ve halka yüzük 5/31 

armud altunu 1/108           mai taşlı yüzük 3 kırmızı ve beyaz yüzük taşı 2/29 

bakır mangal 1 dirhem 15 kıyye 6 fiat 11/70          tahta masa 1/12,20 

yemeni krep oya parça 12/35         basma entari 2/55         hurda saat 1 köstek 1/54 

siyah canfes zar 1 yemeni 1/95          telli çevre uçkur parça 6/190     

telli ve kasnak işlemeli boğça 3/49        örtü mendil havlu parça 13/28 

kemer kuşak vesaire 5,10        köhne ağbani ve basma entari parça 4/33 

köhne kürk 1 hırka 1/30        bakır güğüm 1 leğen ibrik 1/60         köhne destgah 1/33 

der zimmet-i Balcı Hacı Mehmed Ali makbuzu 1668 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 501 
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Yekûn  

   6375,12 
     277,12   hamaliye 16     Resm-i Kısmet 159,15      dellâliyye  84      Kaydiyye 10  
-_______   Varaka bahâ 7,17 
   6098,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Mustafa efendi 2286,30 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Nuri 1524,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Kamil 1524,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Hamidiye 762,00 

Zevc-i mezbûr Mustafa Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sigar 

mezbûrdan Nuri ve Kamil Hamidiye’nin bâlâda murakkam hisseleri olan cem`an üç bin 

sekiz yüz on bir gümüş on parayı kalıtına binaen istirbahında menfaat hasıl olmayacağından 

li-eclil hıfz velâyeten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 185 (SAYFA 102) 

Medine-i İzmir’de Hamidiye İstihkâmında arâmsaz-saz Cezayir-i Bahr-i Sefid 

Topçu Birinci Alayının ikinci taburunun ikinci bölüğünün ikinci çavuşu iken bundan 

akdem vefât iden Ahmed Nuri bin Mustafa Bey’in zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmadığından terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu ahbâr olunmağla toplu 

umerası tarafından mürsel topçu erkânından İzmirli Rıza efendi hazır olduğu halde marifet-

i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

fi’l-yevmi’l-tis`a  aşer min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene hamse-aşera ve selase-mie ve elf fi 

19 Safer 1315  

yazma ufak Kadîm  1 kemik saat muhafazası 1/13,15 

Amerika bezinden iç donu 9 gömlek 7/58      

sedefli para çantası 1 hurda saat 1 tütün tabakası 1/31         ufak sanduk 2/14 

pabuç çift 1 çevre basma parçaları vesaire 27            fanila yelek entari parça 12/40 

altılı tabanca 1/155            köhne yorgan 1 yasdık 1 kilim 1/35 
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Yekûn  

   373,05 
   158,15  sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
   214,30 
       4,10   hamaliyeye verilen 
-______ 
   210,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr iki yüz on buçuk guruş ale’l-usul askeri sanduğuna 

hıfz idilmek üzere mûmâ-ileyh Rıza Efendi yeddinde olduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 186 (SAYFA 102) 

Zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfeleri olmadığı halde ötede berüde vefât iden âtî’ül 

esami kesânın beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin’in taleb ve marifeti ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve           

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan terekelerini mübeyyin defteridir ki        

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi` ve’l-işrin min şehr-i Zilhicce’tiş-Şerife 

li-sene râbi`ka-aşera ve selase-mie ve elf  

İzmir’de Başoturak’da Salih Efendi Hanı’nda sâkin iken Gureba Hastahanesi’nde 

vefât iden Der Aliye’li Rasim Efendi ibn-i Ali terekesi  

yorgan 1 yatak 1 yasdık 1 çarşeb 1 şemsiye 1/67 

pantolon 1 yelek 1 gömlek 1 mintan 1 çorap 1 sanduk 1 hırdavat-ı saire parça 9/85 

   Yekûn  

    152 
        1        hamaliyeye verilen 
-_______ 
    150 
      65,30   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı  
-_______ 
      84,30 

Defterdar-ı Vilâyet Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretlerinin Hanlarında hademecilik 

itmekde iken vefât iden [boş] muhallefatı 

yorgan 1 yatak 1 yasdık 1/34,20          entari 2 boğça 1/33,20 

entari 2 fistan 1 ceket 1 boğça 1/37             erkek entarisi 1 ibrişimli gömlek 1 boğça 1/52 
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hümayun kuşak 1 örtü 1 don 1 peştemal1 havlu 1 peşkir 1 fistan 2 boğça 1/21 

boğça 1 ceket 1 bez parçası 2 örtü 1 pençbiyeli kumaş parça 1 yelek 1 boğça 1/40 

kapaklı sahan 1 tas 1/15         sanduk 1/29        Osmanlı lirası rub`undan küpe çift 1/98 

nakd-i mevcudu 16,30 

   Yekûn  

    385,20 
        1,30   hamaliyeye verilen 
-_______ 
    383,30 
    167,30   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
    216,00 

Polis İdaresi ve bu nidde bulunan eşyadan idare-i mezkûrenin fi 15 Mart 313 tarihli 

müzekkirenin fi 15 Mart tarihli müzekkiresiyle vekil-i mûmâ-ileyhe teslim olunub bey` 

olunan eşya  

   301  iplik kuşak heybe cengel tahta damla hırdavat-ı saire 

   131  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 

-____ 

   169 

İzmir’de Dolaplı Kapu Mahallesi’nde Adilan Sokağı’nda Hacı Kadri’nin kırk 

numrolu hanesinde müste`ciren sâkin iken vefât iden ……. Telgraf Çavuşu Mehmed 

Ağa’nın zevcesi idiği Polis idaresinin fi 10 Nisan 313 tarihli müzekkiresinde beyân olunan 

Şerin bint-i Mahmud muhallefatı 

bakır leğen 1/68,30         hurda evani nuhâsîye parça 29/229,30 

pazen hırka 1 yeşil hırka 1 krep 1 kırmızı entari 1/65          gömlek ve çarşeb 11/91 

şilte 1 basma don 1 boğça 1 peşkir 2 pençbiyeli parça 4 gömlek peştamal saire 71 

maa kaluç potin çift 1 hamam tası 1 billur 6 mıkras vesaire 34 

fil dişi tarak 1/18,20        urgan 1/8,30        canfes don 1 entari 1 kırmızı basma top 1/50 

hümayun çarşeb 3 pençbiyeli hümayun parça 7 yemeni 2/53 

şilte 1 yorgan 1 yasdık 2/68         def `a şilte 2 yorgan 1 yüz yasdığı 2/70    

köhne kilim 1/20          tas 1 gözlük 1 taklid lüpe 1 ufak gümüş parçaları 16 
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Yekûn  

   864,10 
     82,20    müteveffây-ı mezbûrenin teçhîzine Yenişehirli Mustafa marifetiyle sarf  
-______    olunan 
   781,30 
       7       hamaliyeye verilen 
-______ 
   774 
   335,10   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-______ 
   439,20 
 

Kılozomen Tahaffuzhanesinde vefât iden esmaları mechul üç yüz on iki sensi 

hacılarının muhallefatı olub Karantina Müdüriyetinden vürud iden muhallefatı  

bir mikdar eşya 240         def `a bir mikdar hırdavat 116 

def `a bir mikdar eşya ve hırdavat 198        sîm saat 1 dakson? saat 1/75 

nakdi vürud iden 932,20 

   Yekûn  

    1809,30 
        12,10   hamaliye ve araba kirasına verilen 
-________ 
    1797,20 
      787,10  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-________ 
    1009,30 
 
Cem`an Yekûn 

   1921,10 
       80,30   Resm-i Kısmet 48    dellâliyye  28    Kaydiyye 3    Varaka bahâ 1,10 
-_______ 
   1840,20 
       15,20   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
   1856,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun bin sekiz yüz guruş altun ve elli altı guruş gümüş 

olarak fi 9 Haziran 312 tarih ve üç yüz otuz iki numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi 
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HÜKÜM 187 (SAYFA 103) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesi’nde Ali Ağa Cami Şerifi civarında sâkin 

iken bundan akdem vefât iden Zenci Mesud bin Abdullah’ın zâhirde varis-i ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l 

ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i 

ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve kıbel-i saltanat-ı 

seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi 

Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin 

Efendi’nin bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-tis`a ve’l-işrin min 

şehr-i Zilkade li-sene isna aşer ve selase-mie ve elf  fi 19 Zilkade 1312 

tencere sahan leğen tas havan parça 38/170 

yatak 2 yorgan 1 ayine 1 yasdık ve melbûsât parça 25/121         melbûsât parça 15/39 

entari şalvar ve şal parça 8/98        entari şal ve melbûsât parça 10/36 

entari hırka vesaire parça 5/26        köhne melbûsât 36/22       sanduk 1/26 

bir mikdar hırdavat 36        nakdi 24,30 

   Yekûn  

    598,30 
      25,10   hamaliye ve sarrafiyeye verilen 
-_______ 
    573,20 
    243,10   sîm mecidiye on dokuz guruş farkı minhâ 
-_______ 
    330,10 
      17        Resm-i Kısmet 8,10    dellâliyye  7    Kaydiyye 1    Varaka bahâ 30 para 
-_______ 
    313 
        4 
+______ 
    317 

 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr üç yüz on yedi guruş on para fi 13 Mayıs 1311 tarih 

ve dört yüz altmış bir numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi 
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HÜKÜM 188 (SAYFA 103) 

Hassa Ordusu Hümayununa mensûb Çatalca İstihkamı Topçu Alayının ikinci taburu 

Kolağası iken Bosna-ı Mübarek’de Hicaz  ……. …….. avdetinde Medine-i İzmir Askeri 

Hastahanesinde vefât itdiği medine-i mezbûre fırkası kumandanı yaveran-ı hazreti 

şehriyarından ferîk-i saadetlü Hacı Osman Paşa Hazretleri tarafından bâ tezkere beyân ve 

iş`âr olunan Ahmed Reşad Efendi’nin zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmamağla bi’l 

cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci’olmağla paşa-yı müşârün-ileyh tarafından 

mürsel sevkiyat-ı askeri zabitanından Yüzbaşı Seyid Efendi ve mülazım Münir Bey hazır 

oldukları halde marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı         

lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffây-ı merkumenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-

hamse  ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene hamse-aşera ve selase-mie ve elf fi 25 

Rebî’ül-Âhır 1315 

köhne setre 1 pantolon 1/73          köhne fanila entari don parça 10/17 

ufak semaver 1/26          sîm tütün tabakası dirhem 37 fiat 2,15/87        altun saat 1/649 

nakd-i mevcudu 6052     Osmanlı lirası aded 34 

   Yekûn  

    6904,35 
    3016,15   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı 
-________   minhâ 
    3888,20 
      115,30   Resm-i Kısmet 90,20    dellâliyye  10    Kaydiyye 6    Varaka bahâ 2,10 
-________ 
    3772,30 
          8        dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    3780,30 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun  üç bin beş yüz guruş altun ve iki yüz seksen guruş 

otuz parayı gümüş olarak ale’l usul askeri sanduğuna hıfz idilmek üzere sevkiyat askeri 

komisyon Sanduğunda olduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 189 (SAYFA 104) 

Medine-i İzmir’de Dolaplı Kapu Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât 

iden Zenciye Ayşe Beşire nam-ı diğer Hoş Eda’nın  verâseti hayatında kendisini i`tak iden 

medine-i mezbûreye muzaf Karşıyaka’da sâkin Kaşıkzade damadı Abdülkadir Efendi ibn-i 

Mustafa’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra vasî mûmâ-ileyh Abdülkadir Efendi’nin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla beyt’ül-

mâl memuru vekili Necmüiddin hazır olduğu halde bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamse-aşer min 

şehr-i Zilhicce’tiş-Şerife li-sene selaseten-aşera ve selase-mie ve elf fi 15 Zilhicce 1315 

yorgan 2 şilte 1/28          gömlek 3 entari 3 çarşeb 1 don 1 uçkur mendil vesaire 100 

fanila don 1 ceket 1 entari 2/17         sanduk 1/24 

kundura çift 1 hırka 1 çarşeb 1 ceket 2 havlu 3 entari 3 gömlek 1 don 1 mendil 4/92 

bakır tencere ve tebsi vesaire 79 

   Yekûn  

    340 
      41,20    Resm-i Kısmet 8    dellâliyye  7    Kaydiyye 3   maa varak hamaliye ve  
-_______   araba kirası 22,20 
    298,20 
      16,20    resm-i eminiye 
-_______ 
    282,00 
 

Vasî mûmâ-ileyh Abdülkadir Efendi meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûru tamamen ahz 

ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar Hazine-i Celileye âid olan dokuz buçuk 

guruş  resm-i eminiye 20 Temmuz 312 tarih ve beş yüz on yedi numrolu ilm-ü haberle bin 

yedi yüz seksen sekiz guruş meyanında mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 190 (SAYFA 104) 

Aydın Vilayeti dahilinde Menemen Kazâsına mülhak Oğuz Karyesi ahalisinden 

olub Bosna-ı Mübarek’de Hicaz …….. ……. avdetinde İzmir’de Hükümet Pişgahında 

Yusufoğlu Hanı’nda vefât iden İbişoğlu Hacı Ali ibn-i Mehmed’in verâseti her biri karye-i 
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mezkûrede sâkine zevce-i metrûkesi Fatma bint-i Mehmed ile sulbi kebîr evladı Mustafa ve 

Abdullah ve Ayşe ve Raziye ve Fatma ve Esma’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı           

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra verase-i mezbûre tarafından vürud 

iden ibn-i kebîr mezbûr Mustafa’nın taleb ve marifeti  ve beyt’ül-mâl memuru vekili 

Necmüiddin Efendi hazır olduğu halde marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun  defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî ve’l-işrin  min 

şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene selaseten-aşera ve selase-mie ve elf.  fi 22 Muharrem 

1313  

bir mikdar hına 10         bakır tencere 1/12        hırka 2/49,20         çuka kaput 1/165 

zenbil 2 ufak şilte 1/9          kama 1/8,10         bir mikdar lif 8,10 

deve kuşu? attarşah? karanfil ve darcın ve kakule ve elma yağları şişesi misk            

tenekesi 1/165 

mercan danesi 25 akik dize 16 bir mikdar sakız ….. taşlı zikir yüzük 16 sarı akik            

danesi 5  yüzsuri tesbih 12 kuka tesbih 4 sîm halka 3 mühre 1/99 

poşi 1/33         eski minderler 3/24,30         hamamiye 1/16,2        adi ağbani 3/66    

ağbani sarık 2/165         def `a ağbani sarık 2/264         üslük 6/99        bir mikdar ……8,30 

misvak deste 2/10        sakal tarağı deste 5/33        yazılı tas 1/5        yorgan 1/16,20 

bir mikdar kefenlik bez 82,20        bir mikdar köhne melbûsât 5        heybe 1/49,20 

seccade 1 bir mikdar mai külat? ve hırdavat 46          çuval 2/49,20 

   Yekûn  

   1500 
     147   Resm-i Kısmet 37,20    dellâliyye  30    Kaydiyye 2,10    Varaka bahâ 2,10 
-_____  resm-i eminiye 75  
   1353 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 169 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Mustafa 296 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Abdullah 296 

Hisse-i bint-i mezbûre Ayşe 148 

Hisse-i bint-i mezbûre Raziye 148 

Hisse-i bint-i mezbûre Fatma 148 

Hisse-i bint-i mezbûre Esma 148 
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İbn-i kebîr mezbûr Mustafa ber-vech-i bâlâ hissesini asâleten ve validesi zevce-i 

mezbûre ile karındaşları mezbûrenin bâlâda murakkam hisselerini kendilerine teslim itmek 

üzere emaneten ahz ve kabz idildiğini ba`de-l ikrar Hazine-i Celileye âid resm-i eminiye ile 

dellâliyye  ve Kaydiyye nısıfları olan elli iki buçuk guruş fi 12 Temmuz 1311 tarih ve üç 

yüz yetmiş üç numrolu ilm-ü haberle seksen üç buçuk guruş meyanında vekil mûmâ-ileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 191 (SAYFA 104) 

Medine-i İzmir’de Sakızlılar Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Tosyalı Hasan Ağa ibn-i Salih’in zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmamağla bi’l cümle 

terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu anlaşıkdıkdan sonra bu makule bila varis-i 

ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve kıbel-i saltanat-ı 

seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi 

Hazretleri tarafından mürsel muhasebe ketebesinden Hacı Ahmed Efendi ibn-i Mustafa’nın 

taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı merkumenin defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî aşer min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene 

hamse-aşera ve selase-mie ve elf. fi 12 Rebî’ül-Âhır 1315 

basma yorgan 1/46        kırmızı yorgan 1/16,20        pamuk şilte 1 yasdık 1/64 

def `a pamuk şilte 1 yasdık 1 1/34        köhne melbûsât parça 11/33 

entari gömlek don çarşeb parça 10/53        köhne potin kundura çift 1/23 

çorap çift 1/33         köhne şalvar ihram tütün tabakası tesbih hırdavat-ı saire 12/42 

potin çift 1/39         köhne melbûsât parça 6/40        palto 1/52        melbûsât parça 10/38 

………. 1/12           köhne siyah çuka şalvar 1 sarı yelek 2 poşi 1/143       sanduk 1/12 

aşalık elmas yüzük 1/90           mendil fes vesaire parça 14/42 

    

 

 

 

 

 



336 

Yekûn  

    805,10 
    341,30   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
    463,30 
      23,30   Resm-i Kısmet 12,20    dellâliyye  9,20    Kaydiyye 1    Varaka bahâ 30  para 
-_______ 
    440,00 
        4,00   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları  5,10 
+_______                                                           1,10  hamaliyeye verilen 
    444                                                              -_____ 
                                                                            4,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr dört yüz kırk dört guruş gümüş  fi 3 Eylül 1313 tarih 

ve yüz altmış dört numrolu ilm-ü haberle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh 

verildi. 

 

HÜKÜM 192 (SAYFA 105) 

Ba`de-d defter müteveffât mezbûrenin kendisinden mukaddem vefât iden ceddi 

Kantarcı Efendi’den mevrûs medine-i mezbûrede Hatuniye Mahallesi’nde Küçük 

Abdülfettah Sokağı’nda vâki` üç numro ile murakkam derununda cari Köprülüzade Fazıl 

Ahmed Paşa kızından râci’…….. ……… müsta`mel bir bâb menzilde sigar mezbûrenin 

hisse-i ırsiyeleri olan yirmi üç bin kırk sehimde bin yedi yüz on beş sehim hisseleri vasî 

mezbûr Ali Efendi tarafından bâ izin şer`isi menzil mezkûrun hisse-i sairesini esmanından 

yüz lira kıymet üzerinden iştira’ iden Mehmed Ali Efendi’ye yüz yirmi beş lira üzerinden 

bey`  olunmağla semeni 931,10 

Ve yine müteveffât mezbûrenin kezalik kendisinden mukaddem vefât iden babası 

Hacı Süleyman ile ceddi müteveffây-ı merkum Kantarcı Abdullah Efendi’den mevrûs zikr 

olunan Faik Paşa Mahallesi’nde İncirli Mescid Şerifi civarında kâin derununa cari nısf-ı 

…….. Osman Ağa …….. müsta`mel bir bâb malik-i menzilde bint-i sagîr   mezbûrun yirmi 

üç bin kırk sehime üç bin yüz seksen beş sehim hisse-i şayaları vasî  mezbûr Ali Efendi 

tarafından bâ izn-i şer`isi menzil mezkûrun sair hisselerine mutasarrıf olan müteveffât 

mezbûrenin biraderi Kantarcı Asaf’a elli lira üzerinden bey`  olunmağla semeni 691 
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Yekûn  

    1622,10 
        22,10   menzil mezkûrların beyn içün izin hücceti harcına verilen 
-________ 
    1600,00 
        44,00   Resm-i Kısmet 40    Kaydiyye 2,30   Varaka bahâ 1,10 
-________ 
    1556 
      658        nafakalarına sarf olunmak üzere veli mezbûr Ali Efendi’ye verilen 
-________ 
      898 
 
Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Şefik 259,08 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hikmet 359,08 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Şükriye 179,24 

Ve yine sigar mezbûrenin ceddeleri müteveffây-ı mezbûr Kantarcı Abdullah 

Efendi’den müntakil medine-i mezbûrede Kantarcılar Çarşusunda kâin Bidalzade? Hacı 

Ahmed Ağa ve kızına senevi otuz guruş icare-i muaccelelu bir bâb dükkanda olan rec`i 

hisse-i müntakilleri bi’l müzayede mesağ-ı şer`iyeye binaen vasî  mezbûr tarafından 

mezkûr dükkanın hissedarlarından Mehmed Efendi’ye yirmi altı aded yüzlük Osmanlı lirası 

mukabilinde ferağ olumağla bedeli 2600  

Minhâ’ül-ihracat 

mezkûr dükkanın emlak vergüsüne verilen 32,20 

izin hücceti harcına verilen 42,10    şahadetname masârifine 20 

intikaliyeye verilen 101,30     dellâliyye ye verilen 12,20 

müterakim icare-i zimmileri içün Evkaf İdaresine verilen 282 

yekun’ül- İhracat 498 

Sahh’ül-bâkî  2102 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Şefik          700,27 
                                                             359,08   bâlâda murakkam hissesi 
                                                        +_______ 
                                                           1059,35 
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Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hikmet     700,27 
                                                            359,08  
                                                        +_______ 
                                                          1059,35 
 
Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Şükriye    700,26 
                                                                179,22 
                                                           +_______ 
                                                                880,10 
 

Sigar mezbûrenin hisseleri olan ber-vech-i bâlâ cem`an üç bin guruşa muadil otuz 

aded yüzlük Osmanlı lirası istirbah olunmak üzere vasî  mezbûr Ali Efendi marifetiyle 

Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi.     

 
ÇIKMA : fi 13 Muharrem 1314 tarih ve 81 numrolu Kassamın zeylidir 

 
HÜKÜM 193 (SAYFA 105) 

Yanya Vilayeti dahilinde Filât Kazâsına tabi Kunpol? Karyesi ahalisinden olub 

Aydın Vilayeti merkezi olan Medine-i İzmir Gureba Hastahanesi’nde vefât iden Arnavud 

Talib bin Muhtar’ın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi 

cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin 

terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz ve taraf-ı saltanat-ı seniyyeden memur 

buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından 

umur-u beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i 

Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le  tahrir ve Osmanlı lirası yüz 

sekiz ve sîm mecidiye otuz üç ve Fransız altunu yüz elli altı guruş hesabıyla tereke-i 

müteveffây-ı mezbûrun hastahane-i mezkûr sanduğunda muhafaza olub vekil mûmâ-ileyhe 

teslim olunan mebaliğin mikdarıyla sairey-i mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis min şehr-i Cemâzi’yel-Evveli  li-sene hamse-aşera ve 

selase-mie ve elf fi 3 Cemâzi’yel-Evveli 1315 
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Yekûn  

    2366 
      178         maa köstek sîm saat 
+_______ 
    2544 
    1079,20    sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
    1464,30 
        41         Resm-i Kısmet 36,20    Kaydiyye 3,10    Varaka bahâ 1,10 
-________ 
    1423,30 
        70,00    resm-i eminiye 
-________ 
    1453,30 
 

Ba`de karye-i mezkûre ahalisinden olub medine-i mezbûreye muzaf Seferihisar 

Kazâsında çobanlık itmekde olan Osman bin Süleyman nam kimse zuhur idüb müteveffây-ı 

mezbûrun verâseti karye-i mezkûrede sâkine zevce-i menkûhe-i metrûkesi Ayşe bint-i 

Bekir ile sulbi sagîr oğlu Habib ve sulbiye sagîre kızı Fatma’ya münhasıra olduğu ve  

zevce-i mezbûre Ayşe nafakasından asâleten ve sagîran mezbûrun tesviye-i umurlarına 

kıbel-i şer`den bâ hüccet-i şer`iyye mensûbe vasîleri olmağla vesayeten tereke-i 

müteveffây-ı mezbûr ahz ve kabz ile kendilerine irsal ve isal tarafından merkum Osman ve 

vekil tayin edildiği fi 14 Rebî’ül-Evvel 1315 tarihinde müverrih ve o tarihde marüz-zikr 

Filât Kazâsında naib’ül-şer` bulunan ……. Fehmi Efendi’nin imza ve mührünü havi zâhiri 

mütala şüphe-i tezvirden  salime ……mazmunuyla amel-i caiz olur senedat-ı şer`iyeden 

olan ….. bir kıt`a hüccet-i şer`iyye malıyla indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olmağla meblağ-ı sahh’ül bâkî mezkûrun bin iki yüz elli bir guruş on para nakdi ve yüz iki 

buçuk guruş kıymetli mezkûr saat köstek aynen vekil merkum Osman’a bâlâ i`tâ oldığı  

bi’l-vekale kabz eylediğini ikrarı ve hazine-i celileye âid olmak üzere tevkif olunan yetmiş 

guruş resm-i eminiye fi 22 Eylül 313 tarih ve altı yüz doksan numrolu ilm-ü haberle dört 

bin yetmiş yedi guruş meyanında mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 194 (SAYFA 106) 

Medine-i İzmir’de Tilkilik’de Aşık Mehmetoğlu Hanı’nda sâkin iken bundan akdem 

Gureba Hastahanesi’nde vefât iden Reji Kolcusu Trabzonlu Şakir bin Abdullah’ın zâhirde 

varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve 
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râci’olmağla bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl 

içün ahz ve hıfz ve kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti 

Defterdarı Saadetlü Ragıb Beyefendi Hazretleri tarafından umur-u beyt’ül-mâle rü`yeten 

vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve 

marifeti ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz 

üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-râbi` min şehr-i Cemâzi’yel-Evveli li-sene hamse-aşera 

ve selase-mie ve elf fi 4 Cemâzi’yel-Evveli 1315 

köhne palto 1/33     şilte 1 yasdık 2/64 

kahve pişirmek içün ispirtoluk 1 çaydanlık 1 cezve 1/20          şemsiye 1 baston 1/7,20 

sepet derununda muşamba maşrapa kupa ve hırdavat- saire 11,30 

kırmızı ihram 1/62          beyaz ihram 1/74         palto 2/27         çizme çift 1/99 

salahlık 1 tozluk çift 1/14           ufak kilim 1/20        sanduk 1 bir mikdar hırdavat 34 

kama 1/26        beyaz gömlek iç donu uçkur çul 9/36        kilim heybe 1 torba 1/71 

beyaz tava 1 kapaklı sahan 1/9,20         ufak sarı çay semaveri 1/60 

yün çorap fanila entari giysi parça 8/27          meşin çizme ve …..1/1,30 

   Yekûn  

    697,20 
    296,00   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
    401,00 
      28        Resm-i Kısmet 10  dellâliyye8   Kaydiyye 1  Varaka bahâ 30 para   hamaliye 9 
-_______ 
    372,30 
       4,20    dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    377,10 
 

Meblağ-ı sahh’ül bâkî mezkûr üç yüz yetmiş yedi guruş on para fi 23 Eylül 1313 

tarih ve altı yüz doksan dokuz numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı ve müteveffây-ı mezbûrun hayatında Tilkilik’de 

aşçı Kastamonili Ahmed Ağa’ya nakd-i mevcudundan üç aded yüzlük Osmanlı lirasıyla on 

iki aded yirmilik sîm mecidiye ve bir altılı tabanca teslim idüb vefât iddiğü halde mezkûr 

paralarla bir mevlid-i şerif kıraat itdirmesini ve mezkûr tabanca dahi Ahmed Ağa’nın olmak 
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üzere vasiyet ve haps eylediği mahzar şer`i tahakkuk itmekle ol vechle mebaliğ-i mezkûre 

ile zikr olunan tabanca merkum Ahmed Ağa yeddinde bırakıldığı iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 195 (SAYFA 106) 

Medine-i İzmir’de İkinci Kordon’da Hacı ……… Hanları’nda müste`ciren sâkin 

Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum Milleti’nden  Keresteci Yorgi veledi Manol …… zevcesi 

olub bundan akdem vefât iden Tebaay-ı Devlet-i Müşârün-ileyhânın millet-i 

merkumesinden Haritini bint-i Panoki Peraki’nin verâseti her biri tebaay-ı                   

müşârün-ileyhden zevc-i metrûki merkum Yorgi ile sadri sagîr  kızı Haritini’ye münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre 

mezbûrenin babası ve vasîsi zevc-i merkum Yorgi’nin bi’l-asâle ve  bi’l-velâye taleb ve 

marifeti ve marifet-i şer`le  tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye yirmi 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât merkumenin  defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sânî ve’l-işrin min şehr-i Cemâzi’yel-Evveli li-sene 

hamse-aşera ve selase-mie ve elf fi 22 Cemâzi’yel-Evveli 1315 

ipekli ve yünlü elbise takım 2 sako 2/400         kebîr ayine 1 ve dolab 1/1000 

maa yatak yorgan karyola 1/600         üzeri mermerli ……… 1/200    

ufak beyaz ayine 1/60           üzeri mermerli ufak dolab 1/60  

maa korniz ipekli pencere perdesi 2/200       sîm macun kaşığı 1/50 

bir mikdar hırdavat 260 

   Yekûn  

    2000 
      166   Resm-i Kısmet 75    dellâliyye  60    Kaydiyye 4,60   Varaka bahâ 2,10 
-______ 
    2858 
 
Hisse-i zevc-i merkum Yorgi 714,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Haritini 2142,20 

Zevc-i merkum Yorgi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve bint-i sagîre 

mezbûre Haritini’nin bâlâda murakkam hissesini li-eclil hıfz velâyeten ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi 
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HÜKÜM 196 (SAYFA 106) 

Ba`de iş bu bin üç yüz on dört senesi şehr-i Şevval’il-Mükerreme’nin on ikinci günü  

ibn-i sagîr mezbûr Mehmet Helvacı dahi vefât idüb verâseti validesi mezbûre Latife Hanım 

ile li-ebeveyn-i kız karındaşları sagîrtan mezbûrtan Kadriye ve İclal ve li-ebeveyn-i Ömer 

Temürcü İsmail Efendi’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sagîrtan mezbûrtanın vasîleri mûmâ-ileyh Emin Efendi’nin 

müteveffây-ı evvel mezbûr metrûkatından zirde muharrer emlak ve akar ve edevatından 

Osmanlı  lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye guruş hesabıyla tarih-i merkuma değin vuku` 

bulan makbuzatıyla merkumatın rü`yet olunan muhasebesi ve ibn-i sagîr müteveffây-ı 

mezbûr ve terekesinin verase-i mezbûre beynlerinde tevzi ve taksimi ber-vech-i zir ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sânî aşer min şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene râbi`a-aşera ve 

selase-mie ve elf. fi 12 Şevval 1314 

İzmir’de Gülhan Zokağı’nda kâin hanın an fi gurre 312 ve fi 12 Şevval 314 şehr-i 

on dört mecidiyeden iki sene üç ay on gülük icaresi olub vasî  mûmâ-ileyhin kabz eylediği 

   7622    

     260   icarat-ı sabıkdan olarak ……. tahsil ve kabz eylediği 

+_____ 

   7932 

Temür Hanı kapusu ağzında vâki` nısf-ı mağazanın an 13 Ramazan 312 ve fi Şevval 

314 seneliği yedi lira itibarıyla iki sene bir aylık icaresi olub kezalik vasî  mûmâ-ileyhin 

makbuzu olan  1575 

Büyük Temür Hanı’nda vâki`mukaddema iki …… hanenin ber-vech-i âtî vuku` 

bulan masârif ile bir mağaza şekline konulan çift mağazanın an 1 Haziran 311 fi gaye 

Mayıs 312 bir senelik icaresi olub temürcü Mehmet Efendi’den kabz olunan  

   2700 

   1575  mezkûr mağazanın semeni 1 Ağustos 312 seneliği yirmi beş lira itibarıyla yedi  

             aylık  icaresi olub müste`ciri Artin’den ? kabz olunan  
+_____ 
   4275 
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Karantina’nın Kara cihetindeki hanlardan Evram Kintiş? oğlunun taht-ı isticarında 

bulunan bir bâb hanenin an  10 Şaban 310 ve fi Mart 310 seneliği yirmi lira itibarıyla iki 

sene bir aylık icaresi olub kabz olunan 4500 

Mezkûr hanenin ittisalinde kâin ……….. isticarında bulunan diğer bir bâb hanenin 

an 3 Mart 310 ila 3 Mart 312 senevi yirmi lira itibarıyla iki sene bir aylık icaresi olub kabz 

olunan 6480 

Ve yine İzmir’de Odun Pazarı’nda kâin bir bâb Helvacı dükkanının an gurre Zilkade 

312 ve fi 12 Şevval 314 senevi yüz altmış aded yirmilik sîm mecidiyeden bir sene on bir ay 

on iki günlük icaresi 6240 

Ve yine mahal-i mezkûrda diğer cihetinde kâin ……. Katibi Edhem Efendi’nin     

taht-ı isticarında bulunan bir bâb hanenin an 1 Nisan 311 ila fi 1 Mart 312 seneliği yirmi 

lira itibarıyla bir sene on bir aylık icaresi 4761 

Yekun 35763 

Minhâ’ül ihracat  

Karantinanın kara cihetinde mezkûr iki hanenin mürd merkume tarından tamiratına vasî  

mûmâ-ileyh tarafından sarf olunan 2289 

Büyük Temür Çarşusundaki çift mağazaların tamiratına sarf olunan 6685,20 

icare-i zımmilere verilen 108  

Gülhan Zokağındaki hanenin tamiratına sarf olunan 40 

üç yüz on bir ve on iki seneleri emlak vergilerine verilen 4450 

mezkûr salhanenin tamiratına sarf olunan 4320 

zimmet-i davaları masârif ine 490 

Resm-i Kısmet 409,20    Kaydiyye 25     Varaka bahâ 11 

yekun’ül-ihracat  19828 

Sahh’ül-bâkî  15935 

Hisse-i zevce-i mezbûre Latife Hanım 1991,35 

Hisse-i ümm-i mezbûre Rukiye Hanım 2655,33 

Hisse-i ibn-i sagîr müteveffây-ı mezbûr   5643,26 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre İclal            2821,33 

Hisse-i sagîre mezbûre Kadriye                2821,33   
                                                           +_________ 
                                                                11287,12 
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Müteveffây-ı evvel mumaileyh Ahmed Efendi’nin hayatında ….. minval hesab-ı 

mezkûr üzere alacağı olub kıbel’el ahz ve vuku`vefâtına mebni verasesi mûmâ-ileyhüme 

mevrûs olan mebaliğden verase-i kibâr  hisselerini aldıktan bâ keza sigar mezbûruna âid 

olmak üzere vasî  mezbûr tarafından tahsil ve kabz olunan    

                                                                                               3000 

      Resm-i Kısmet 75  Kaydiyye 4,30   Varaka bahâ 2,10           82  
                                                                                            -______ 
                                                                                               2918  
 
Hisse-i ibn-i sagîr  müteveffây-ı mezbûr Mehmed Hulusi  1459 

                                         zâhir Varakada muharrer hissesi   5643,20   
                                                                                         +________ 
                                                                                              7102,20     
               techîz ve tekfîn ine vasî  tarafından sarf olunan        220       
                                                                                          -________ 
                                                                                              6882,26 
 
Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Kadriye   729,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre İclal          729,20     
                                                        +________ 
                                                             1459,00 
                                                             5643,20   zâhir varakda muharrer hisseleri 
                                                        +________ 
                                                             7102,20 
 
 
İbn-i müteveffây-ı mezbûr Mehmed Hulusi’nin ber mucib-i defter-i kassam hesab-ı  

mezkûr üzere Eytâm Sanduğunda bulunan malının mikdarı 

 

    12213,10 
      2224,00   müteveffây-ı mezbûrun tarih-i vefâtına değin meblağ-ı mezkûrun lede’l  
+________    istirbah hasıl olan neması  
    15437,10 
          82,10   nemadan Eytâm müdürü âidâtı 
-_________ 
    15355,00 
      6882,26   bâlâda murakkam  
+________ 
    22237,26 
      7290,00   müteveffây-ı mezbûrun hayatında tarih-i vefâtına değin yirmi yedi ay 
-_________  zarfında şehr-i iki yüz yetmiş guruşdan nafaka mikdaresine vasî  
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    14947,26                                                 mûmâ-ileyh tarafından sarf olunan 
        403,26   Resm-i Kısmet 373 ,20   Kaydiyye 21,36    Varaka 8,10 
-_________ 
    14544,00 
 
 
Hisse-i ümm-i mezbûre Latife Hanım 2424 

Hisse-i uht li hüma Kadriye              4848 

Hisse-i uht li hüma  mezbûre İclal    4848 

                                                     +________ 

                                                          9696 

                     bâlâda murakkam         7102,26 

                                                     +________ 

                                                        16798,26  

                                                          7290,00   yirmi yedi aylık nafaka mikdaresine vasî   

                                                    -_________   mûmâ-ileyhin sarfiyeti 

                                                          9508,26 

Vasî  kibâr  mezbûrdan Latife ve Rukiye Hanımlar bâlâda murakkam hisselerini 

vasî  mûmâ-ileyh Emin Efendi yeddinden kabz idilmiş olduğu kibâr  mûmâ-ileyh İsmail 

Efendi dahi ber-vech-i bâlâ hissesini Eytâm Sanduğundan ba sened kabz idilmekle sagîr  

tan mezbûrtan Kadriye ve İclal’in hisseleri olan bâlâda muharrer dokuz bin beş yüz sekiz 

guruş yirmi altı para Eytâm Sanduğunda olduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 197 (SAYFA 107) 

Medine-i İzmir’e muzaf Bornova Nahiyesine mülhak Sıçanlı? Karyesi’nde sâkin 

iken bundan akdem vefât iden Kara Halil ibn-i Yusuf’un verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Ayşe bint-i Ali Rıza ile zevce-i mezbûreden mütevellide sulb-i sagîr oğlu Ali ve 

sulbiye sagîre kızı Fatma ve zevce-i müteveffât Fatma bint-i Ahmed’den mütevellid sulbi 

kebîr oğlu Hüseyin’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sagîran mezbûranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Ayşe’nin bi’l-asâle 

ve bi’l-vesâyâ ve ibn-i kebîr mezbûr Hüseyin’in bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i 

şer`le  tahrir ve semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç  
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guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi` min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene hamse-aşera ve        

selase-mie ve elf fi  4 Receb 1315 

yün şilte 1 köhne yorgan 1 yasdık 1/66          def `a yün döşek 1 yasdık 2/66 

köhne tahta sanduk 1/16,20       tahta anbar 1/16,20       köhne evanî-i nuhâsîye parça 15/99 

köhne melbûsât ve hırdavat 22        merkeb res` 1/220  

vefâtından mukaddem aylakcı? oğlu Mehmed’e otuz lira bey` itmiş olduğu 

kahvehane nemasından nakd-i mevcudu 2919,20 

müteveffây-ı mezbûrun  hayatında ……. taht-ı temellükünde olub vefâtıyla 

verasesine mevrûs olan karye-i mezkûrede Yukarı Mahallede kâin bir Arnavudcu? bir tarafı 

arazi-i menziller tarafını târik-i ümm ile Mahdud taktını beraberine muttasıl iki bâb oda ve 

bir mikdar …… müsta`mel bir bâb malik menzil sagîr  an mezbûran Ali ve Fatma içün 

yetmiş aded yirmilik sîm mecidiye mukabilinde iştira’ olunmağla  semeni 2310 

    Yekûn  

    6856,20 
      224,20   Resm-i Kısmet 171    dellâliyye  137    Kaydiyye 10,20    Varaka bahâ 6 
-________ 
    6522,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe 816,20 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Hüseyin 2286,08 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Ali             2288,08 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fatma    1142,04      
                                                         +________ 
                                                             3429,12 
                                                             2210        ber-vech-i bâlâ terekeden kendileri 
                                                        -_________  içün iştira’ olunan menzil semeni bahâ 
                                                             1119,12 
 

Zevce-i mezbûre Ayşe ile ibn-i kebîr mezbûr Hüseyin’den her biri hisse-i 

ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk ve menzil-i mezkûrda olan hisselerini 

sagîran mezbûran Ali ve Fatma’ya bey`  eylediklerini ba`de-l ikrar sagîran mezbûran Ali ve 

Fatma’nın hisse-i ırsiyelerinden bâlâda murakkam olduğu vechle kendüleri içün iştira’ 

olunan menzil semenini ba`de-l tenzil bakiyesi olan bin yüz on dokuz guruş on iki parayı 
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kefaleten malı ve bâ hüccet-i şer`isi karye-i mezbûre ahalisinden kahveci aylakcıoğlu 

Mehmed vasî mezbûre marifetiyle idane olunduğu iş bu mahale şerh verildi 

 

HÜKÜM 198 (SAYFA 108) 

Vasî mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendi’nin bin üç yüz senesi Ramazan’ül-Mübarek 

ibtidâ’sından bin üç yüz on beş senesi Cuma’dul-Evveli gayesine değin beş sene on ay 

zarfında sigar mezbûrenin emlak ve akarı varidatından Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve 

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla vuku` bulan makbuzatıyla medfuatının rü`yet olunan 

muhasebesi ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi gurre Cuma’dul-Âhır li-sene hamse-aşer 

ve selase-mie ve elf fi gurre Cuma’dul-Âhır 315 

Kal`ay-ı tımarında vâki` nısf bağın bin üç yüz sekiz ve dokuz ve on ve on bir ve on 

iki ve on üç sene-i devriyelerinde husul gelen üzüm ve armud ve zeytün hasılatı sairenin 

bakiyesi 8867,25 

Mahal-i mezkûrda vâki` bir kıt`a siyah bağdan kezalik seneyn-i merkume zarfında 

husul gelen hasılatın esmanı 2114,40 

İzmir’de bulunan bir bâb büyük hanenin seneyn-i merkume zarfında eyyam-ı 

tatiliyeden başka hasıl olan icaresi 11649 

Ve yine İzmir’de kâin bir bâb küçük haneden seneyn-i merkume zarfında kezalik 

eyyam-ı tatiliyeden başka husul gelen icaret 6128 

Yekûn 29769 

Minhâ’ül ihracat  

Zikr olunan bağ ve hanelerin üç yüz on üç senesi nihayetine kadar te`diye olunan              

emlak vergüleri 2265,05 

Zikr olunan hanelerin seneyn-i merkume zarfında tamirat vesairelerine sarf  olunan 5222,20 

Sigar merkumeye kassam-ı saire vesaik-i şer`iyyenin vasî  mûmâ-ileyhin mağazasından 

marifet olunmasından ………… ihracı yolunda lazım gelen harçlarına verilen 2625,20 

Yekun’ül-ihracat 10222,15 

Sahh’ül-bâkî     

   19546 
     7687 
-______ 
   11856 



348 

Hisse-i ibn-i sagîr   mezbûr Abdullah  7906  

                                                                     Eytâm Sanduğunda bulunan malından an 

                                                                     gurre Nisan 309 ila selh-i Cemâzi’yel-Evvel 

                                                                     315 tarihine değin tahakkuk iden rec-i  

 

 

                                                           8499  mülazım-ı şer`iyyenin ancak Eytâm müdür-ü 

                                                                     sabıkı Tevfik Efendi’nin devr-i muhasebe 

                                                                     defterinde muharrer olduğu vechle vuku` 

                                                                     bulan tahsilatından … âidâtı … bâkî hissesi      

                                                     +______ 

                                                         16405   

                                                                     an gurre Ramazan 309 ila gaye Cemâzi’yel-                                                                    

                                                                     Evvel 315 altı aylığı yedişer buçuk ve  

                                                         13500   bakiyesi on mecidiyeden bâ hüccet-i 

                                                                     şer`isi nafaka mikdaresine sarf olunan 

                                                    -_______ 

                                                           2905 

                                                                     Eytâm müdür-ü sabıkı Tevfik Efendi’nin  

                                                                     devr-i muhasebe defterinde murakkam  

                                                         31249  olduğu vechle Eytâm Sanduğunda  

                                                                     bulunan malının esmanı   
                                                  -________ 
                                                         24154                    72,20 
                                                                                         4,20 
                                                                                         2,20 
                                                                                   +______ 
                                                               79                    79,10 
                                                   -________ 
                                                         24079 
 
Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Naciye      2953 
                                                                2966,20   keza 
                                                           +________ 
                                                                6919,20     
                                                                                 an gurre Ramazan 309 ila gaye 
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                                                                6900         Cemâzi’yel-Evveli 315 altmış dokuz 

                                                                                 ay zarfında şehr-i yüz guruşdan 

                                                                                 nafaka mikdaresine sarf olunan 

                                                            -________ 
                                                                    19,20 
                                                                9099,00    keza 
                                                           +________ 
                                                                9118,20      

 

Sagîran mezbûran Abdullah ve Naciye’nin bâlâda muharrer olduğu ve Eytâm müdür 

sabıkı Hafız Tevfik Efendi’nin devr-i muhasebe defterinde murakkam bulunduğu vechle 

hisse-i ırsiyeleri olan cem`an kırk üç bin yüz doksan üç buçuk guruş Eytam Sanduğundan 

istirbah olunmakda idiği iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 199 (SAYFA 109) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde Abdi Efendi Cami Şerifi civarında 

Kemerler Zokağı’nda sâkine iken bundan akdem vefât iden Hisar Cami Şerifi müezzini 

Hafız Süleyman Efendi zevcesi Cevriye Hanım ibniyyet-i Kırımlı İbrahim Ağa’nın verâseti 

zevc-i metrûki mûmâ-ileyh Hafız Süleyman Efendi ibn-i Abdullah ile babası mezbûr 

İbrahim Ağa ibn-i ve sadriye sagîre kızları Ayşe Melek ve Fatma’tüz Zehra’ya münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra benat sagîrtan 

mezbûrtanın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den … 

babaları ve vasîleri zevc-i mûmâ-ileyh Hafız Süleyman Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye 

ve eb-i mezbûr İbrahim Ağa’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le  tahrir ve 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç  guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki  ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-ehade aşer  min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene hamse-aşera ve 

selase-mie ve elf fi 11 Şaban 315 

kaydaruba 1/221       büyük ayine 1/165        çiçeklik çift 1/66        lamba çift 1/66 

ma`kaldık ve yünlü parça 2/25          yünlü entari ceket takım 1 basma entari 1/49,20 

sarı çetari entari 1 mai pullu ceket fistan takım 1kermesud entari beyaz yünlü entari 1 

basma boğça 1/165    oyalı yemeni 10 örtü 1 bir mikdar muhacir bezi 115,20 
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kasnak ve işlemeli atlas yorgan 1 yasdık 2/236   işlemeli hasa yüz yasdığı 2/45 

telli fındıki kadife boğça 1/82,20 

biri büyük diğeri küçük kasnak işlemeli atlas boğça 66        pençbiyeli hassa boğça 1/8,10 

kasnak boğça 1/16,20             Şam …beyaz pullu entari 1 siyah çiçekli entari 1/40 

yemeni 13 krep 1 çevre 2 örtü 1 boğça 1 ipekli kuşak 1/66 

gümüş renkte çiçekli entari ceket 1 mai ceket 1 siyah ceket 1 sarı kermesud ceket 1 sarı 

kermesud ceket 1 kırmızı çiçekli entari 1 beyaz yünlü entari 1 kasnak boğça 1/122 

bez gömlek 9/264        hamam havlusu 2/22         köhne çiçekli zar 1/99  

müsta`mel basma beyaz entari ve melbûsât-ı saire oyalı yemeni 1 boğça 2/66 

… ceket 1/49,20        bir mikdar basma hümayun parçaları 16,20       tahta sanduk 2/115,20 

mai buhur üzerine kasnak işlemeli seccade 66 

müsta`mel çorap entari vesair melbûsât ve mefrûşât parça 20/165 

sarı damasko taklidi basma yüzlü ot yasdık 12 minder 4 pamuk yüz yasdığı 2 basma 

ma`kad 1 boncuk işlemeli yuvarlak yasdık 2 pençbiyeli yüzlü yasdık 2 pençbiyeli ma`kad 

örtüleri maa kornize tül perde 2 diğer yasdık 2/220    

maa tabla sarı mangal 1/115,20          beyaz billur 6/10,20      

kasnak işlemeli beyaz boğça 1/10 

biri küçük diğeri büyük hasa 2 üzerinin pençbiyeli örtüleri 66 

sarı semaver 1/165          maa tabak fincan deste 1 kırmızı tebsi 1 maden macun kaşığı 6/66 

kırık şemsiye 1/10         dikiş içün el makinesi 1/190 

pamuk şilte 1 yün döşek 1 yorgan 2 yasdık 2/198           tabak 1/17,20 

bakır sini 1 tebsi 1 süzgü 1 kapaklı sahan 5 çorba tası 1 tencere 2 kulaklı 1 leğen              

ibrik 1/264           tek taşlı ufak elmas yüzük 264           elmas küpe çift 1/561 

maa sîm köstek adi saat 1/165        tunç havan 1/16,20        bir mikdar köhne melbûsât 22 

ufak ayine 1 hırdavat 1/67,10         mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 191,20 

işlemeli ufak havlu 2 kılabdanlı uçkur 4 sarmalı uçkur 1 işlemeli örtü 6 çatmalı çorap 2 

mendil 2 boğça 1 vesair eski parçalar 165 
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Yekûn  

    6942 
    2042   Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
 -_____ 
    3900 
      174   Resm-i Kısmet 97,20    dellâliyye  68,10   Kaydiyye 5,30   Varaka bahâ 2,10 
 -_____ 
    2726 
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Süleyman Efendi 860 

Hisse-i eb-i mezbûr İbrahim Ağa 572 

Hisse-i bint-i sagîr Ayşe Melek      1146,20 

Hisse-i bint-i sagîre Fatma Zehra   1146,20    
                                                   +________ 
                                                        2292,00   
 

Zevc-i mezbûr Süleyman Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten benat 

sagîr  tan mezbûrtan Ayşe Melek ve Fatma’tüz Zehra’nın bâlâda murakkam hisseleri olan 

iki bin iki yüz doksan üç guruş Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla olarak li-eclil hıfz Hisar 

Cami Şerifi İmamı Mustafa Efendi kefaletiyle velâyeten ve eb-i mezbûr İbrahim Ağa dahi 

bâlâda murakkam hissesi zevc-i mezbûr yeddinden asâleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

ÇIKMA: fi 21 an Şaban 1310tarih ve 145 numrolu Kassamın zeylidir. 

 
HÜKÜM 200 (SAYFA 109) 

Ba`de-d defter zevce-i mezbûre Hayriye Marim (Meryem?)  Hanım dahi vefât idüb 

verâseti babası mezbûr Hacı Bekir bin Ali ile sadri sagîr  evlad-ı mezbûrdan Mehmed ve 

Sabri ve Ayşe’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına 

kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri min kıbel’el-ümm ceddeleri mezbûr mezbûr Hacı Bekir 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffât mezbûre ile müteveffây-ı evvel mezbûr Hacı Ahmed’in zimme-i nasda 

olan matlubatından vasî  mezbûr ve damadı Bakırcı Hafız Sabri Efendi marifetiyle hesab-ı 

mezkûr üzere vuku` bulan tahsilatının mikdar ve mezruatı ber-vech-i âtî zikr ve beyân 
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olunur fi’l-yevmi’l-râbi` min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li-sene isna-aşer ve selase-mie ve elf 

fi  4 Cemâzi’yel-Âhir   312 

der zimmet-i Kömürcü Süleyman makbuzu 534  

… Paşa zimmeti içün Kağıdçı Hacı Şerif Ali Efendi tarafından te`diye olunan 726 

Belediye kayseri ?  Abdülmecid zimmeti olub kabz olunan 29 

Sakız’da kazazcı Osman Çavuş zimmeti olub kabz olunan    61 
                                                                                               328 
                                                                                          +_____ 
                                                                                               389  
 
Seferihisarlı Emin Efendi zimmeti olub kabz olunan 403 

Bodrumlu Emin Ağa zimmeti olub kabz olunan     890 
                                                                               4450 
                                                                         +______ 
                                                                               5340 
 
Mahkeme-i ticaret kavası Abdülaziz Ağa zimmetinde tahsil ve kabz olunan 488 

Der zimmet-i Karaburunlu Hocazade İbrahim Efendi makbuzu 462 

Celebzade Hacı Mustafa Efendi zimmetinden tahsil ve kabz olunan 66 

Muhasebe ketebesinden Hafız Mustafa Efendi zimmeti olub kabz olunan 49,20 

Sabık Reji Kolcubaşısı Hasan ağa zimmeti olub kabz olunan 648,20 

Der zimmeti Ali Hoca makbuzu 99 

Yekun  9234 

Minhâ’ül-ihracat 

Müteveffây-ı mezbûr Hacı Ahmed’in metrûkatından ve Hacı Davudzade Hacı Davud Bey  

Arf ? Beldesinden Sandukcular içinde vâki` bir bâb dükkanın an ibtidâ’i Muharrem 307 ila 

gaye Zilhicce 310 senevi seksen ikişer guruşdan dört senelik icaresine verilen 328 

Müteveffây-ı mezbûrun ………iden …… verilen 712 

Resm-i Kısmet 205     Kaydiyye 12,10     Varaka bahâ 9,20 

Yekun’ül-ihracat 1267 

Sahh’ül-bâkî  7967 

Zevce-i müteveffât mezbûre hissesi olub zikr-i  âtî terekesine zimamla verasesine tevzi 

olunan 995,25 
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Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mehmed    2788,18 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Sabri          2788,12 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Ayşe      1394,09   
                                                       +_________ 
                                                             6971,07 
                                                               178,00   nafaka hücceti harcına verilen  
                                                        -_________ 
                                                             6792,07 
                                                             2672,07   Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm 
                                                       -_________    mecidiye yirmi guruş olmak içün akçe 
                                                             4121,00    farkı minhâ 
 

Zevce-i müteveffât mezbûre Hayriye Marim Hanım terekesi 

cedid bez gömlek 2/50      

çetari entari 2 yatak 2 entari ceket 1 beyaz entari 1 atlas ceket 1 beyaz don 1/100 

müsta`mel halı 1/1320           siyah zar 1 peçe 1 bal kaymak top 1/100 

oyalı yemeni 4 krep 2 örtü 4 mendil 8 kayış kuşak 1 terlik çift 1/66 

basma yüzlü oda mefrûşâtı 50             siyah kenarlı gömleklik bez top 1/20 

kırmızı kenarlı yarım top bez 15           beyaz ipekli kenarlı bez top 7/700 

kırmızı pullu çarşeblik bez top 1/60           haleli bez top 2/120 

mai pullu çarşeblik bez top 2/120          mai çatmalı çarşeblik bez top 1/60 

ibrişimli çarşeblik idare bez top 4/200           haleli gömleklik bez top 1/66 

ibrişimli döşek çarşebi 3/165          ince beyaz ipek kenarlı idare bezi top 2/100 

mai kenarlı bükme gömleklik bez top 1/100          çözme çarşeblik idare bezi top 1/60 

penbe çul oyalı bez gömlek 2/132          haleli bezinden gömlek 2/66 

sarı pullu ipekli zar 1/264          elmas küpe çift 1/1620 

sırma çevre 1 uçkur 1 kılabdanlı havlu 1 hamam havlusu 1 keten peşkir 4 bez uçkur 2 

ağbani baş bezi 1 örme kuşak 2 örtü 1/132     

siyah kemik yemek kaşığı 10 hoşaf kaşığı 11/99         incülü altun saat 1 kordon 1/1070 

tek taşlı elmas yüzük 1/441           zikir yüzük ve sîm halhal parça 10/47 

incü dizi 14 mangal fiat 251/90 

ber-vech-i bâlâ zevc-i terekesinden der zimmet-i tahassuldan ikraz olunan hisse-i ırsiyesi 

995,30 
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Yekûn  

    14125,15 

      5554,25   Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş olmak içün akçe 

-_________   farkı minhâ 

      8570,10 

                       müteveffât mezbûrenin fi 7 Cemâzi’yel-Âhir   1312 tarihli feteva hazine-i 

        675,00    celilesinden musaddık bir kıt`a ilam-ı şer`iyye mucibince vasî si olub vasî  

-_________    muhtarı babası mezbûr Hacı Bekir Ağa’ya li-eclil … i`tâ olunan  

      1820,20 

        164,20    Resm-i Kısmet 45,20    dellâliyye  115   Kaydiyye 2,30    Varaka 1,10 

-_________ 

      1656,00 

Hisse-i eb-i mezbûr Hacı Bekir 276 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mehmed     552 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Sabri          552 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Ayşe       276  
                                                        +______ 
                                                            1680   

                                                            4121    ber-vech-i bâlâ babaları terekesinden der 

                                                      +______   zimmet-i tahassuldan hisseleri 

                                                            6501 

Eb-i mezbûr Hacı Bekir ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar sigar-ı mezbûrdan Mehmed ve Sabri ve Ayşe’nin 

hisse-i ırsiyeleri olan Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla          

ber-vech-i bâlâ altı bin beş yüz bir guruş emvâl-i saireleriyle birleşdirilerek istirbah 

olunmak üzere vasî mezbûr Hacı Bekir marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` 

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 201 (SAYFA 110) 

Tophane-i Amire’ye mensup birinci İdâdi Sanayi-i Alayı birinci taburunun ikinci 

bölüğü mülazım … olub bir ay tebdil-i hava içün İzmir’de bulunmakda iken bundan akdem 

medine-i mezbûre Hamidiye Askeri Hastahanesi’nde vefât idtiği medine-i mezbûre topçu 

miralaylığı tarafından bâ tezkere beyân ve iş`âr olunan İsmail Efendi’nin zâhirde varis-i 

ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i  beyt’ül-mâle âid olmakla mir 

mûmâ-ileyh tarafından mürsel topçu alayı katibi Mustafa Efendi ve topçu mülazımlarından 

İzmirli Şakir Efendi hazır oldukları halde marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede              

semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mûmâ-ileyhin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur  fi’l-yevmi’l-tis`a aşer min 

şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene hamse-aşer ve selase-mie ve elf  fi 19 Receb 315 

…… kılınç 1/264           maa sırmalı kayış eksiz kılınç 1/103 

mahmuzlu ……çizme çift 1/172         mahmuzlu potin çift 1/54 

elbise çantası 1 bir takım saat 1 saat 1/93        kaput 1/114 

müsta`mel pantolon ceket takım 1/80        muşamba 1/112         pantolon 66   

Tireli …baston 1/43          cedid ceket 1/85         fanila 2 beyaz iç donu 7/57 

gecelik sakosu 1/57          …… altun mühür 1/23   

pamuk çorap kulak boğça ve melbûsât parça 15/58    

iki tarafı camlı altun saat 1 köstek 1/550 

    Yekûn  

    1921,20 
        20,20   dellâliyye ye verilen 
-________ 
    1911,00 
      810,30   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
    1100 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr bin yüz guruş on para ale’l usul asker sanduğuna hıfz 

olmak üzere kâtip mûmâ-ileyh Mustafa Efendi yeddinde olduğu iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 202 (SAYFA 111) 

Medine-i İzmir haricinde Göztepe nam mahalde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum milletinden medine-i mezbûrede Baş Oturak’da 

furuncu Napayot veledi Galani’nin verâseti her biri tebaay-ı devlet-i müşârün-ileyhânın 

millet-i merkumesinden zevce-i metrûkesi Kiryakola bint-i Dimitri ile sulb-i sagîre kızları 

Marta ve Marya’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sagîrtan mezbûrtanın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına 

bâ hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre 

Kiryakola’nın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifet-i ve marifet-i şer`le tahrir ve semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

merkumenin defteridir ki ber-vech-i atî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-seb`a ve’l-işrin 

min şehr-i Şaban’ül-Muazzam hamse-aşer ve selase-mie ve elf fi 27 Şaban 1315 

hamur tablası aded 25 fiat 16/412,20 

miniyet tabir olunur ekmek tahtası göz 88 beher gözü fiat 1,10/110 

mayalık altı aded 4 fiat 10/40           kebîr hamur tenekesi 1/220           kürek 2/12 

ufak hamur tenekesi aded 2 fiat 17/25          furun küreği 4 çekeri 2/66  

dikik çuval 40 kıyye 2400 fiat 2,10/5400          fenarlı lamba 5/20          kantar 1/66 

anbar 1/19            kepek anbarı 1/15          kazan maşrabı 1 pide tebsisi 1/99 

iki kıyyelik dirhem 33           …… 1/66          orta terazü 1 on iki kıyyelik dirhem 198 

sepet 1/5         küçük terazü 2/82,20          sofra 2/66         saman karyola minderi 1/22 

çalar saat 1/66         kolalı gömlek 10/99         iç dizliği 6/66        çorap çift 12/22 

mendil deste 1/16,20         elbise takım 165          fanila 2/49,20        sanduk 1/49,20 

neruban kilimleri ve keçeleri 82,20          tahta kerevet 1/82,20          ………1/66 

sandalye 12/198    hırdavat 66 

    Yekûn  

    8147,20 
      222,20   Resm-i Kısmet 202,20     Kaydiyye 12,20     Varaka bahâ 6,20 
-________ 
    7925,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Kiryakol 990,25 

Hisse-i bint-i sagîre merkume Marta 2467,7 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Marya 2467,7 
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Zevce-i merkume Kiryokola ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten bintan sagîr  

tan Marta ve Marya’nın hisse-i ırsiyeleri olan bâlâda murakkam cem`an altı bin dokuz yüz 

dört guruş on beş parayı li-eclil idare ve’l hıfz validesi Katine bint-i Niyako’nun kefaletle 

vesayeten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 203 (SAYFA 111) 

Medine-i İzmir’de Kemer Caddesi’nde Mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Rum milletinden kömürcü Pandeli veledi 

Nikalako’nun verâseti her biri Tebaay-ı Devlet-i müşârün-ileyhin millet-i merkumesinden 

zevce-i metrûkesi Andronik bint-i Memiko ile sulbi sagîr oğlu Leftera ve sulbiye sagîre 

kızları İliyada Hristina’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına bâ hüccet-i şer`isi kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i merkume 

Andronik’in bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve semen 

misülleri ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla takdim-i bahâ ile zevce-i mezbûre üzerinde 

bırakılan tereke-i müteveffây-ı merkumun mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sânî aşer min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li-sene hamse-aşer ve 

selase-mie ve lef fi 12 Cemâzi’yel-Âhir 1315 

maa yatak yorgan ve temür karyola 1/400         kilim 1/100 

terabize 1 ayine 1 lamba 2 kupa 2/200           sandalye 6/60   

müsta`mel melbûsât parça 10/200        sandalye 1/20        evanî-i nuhâsîye parça 5/100 

tahta dolab 1/150           maa mefrûşât kanepe 1/150        hırdavat menzil 120 

    Yekûn  

    1500 
        41   Resm-i Kısmet 27,20     Kaydiyye 2,10    Varaka bahâ 1,10 
 -_____ 
    1409 
 
Hisse-i zevce-i merkume Andronik 182,15 

Hisse-i ibn-i sagîr   mezbûr Leftera         628,13 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre İliyada       219,06 

Hisse-i bint-i sagîre merkume Hristine    219,06   
                                                            +_______ 
                                                               1276,25 
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Zevce-i merkume Andronik ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini bi’l-asâle vasîleri 

olduğu sigar merkumenin bâlâda murakkam hisse-i ırsiyelerini ammeleri Kömürcü 

Kosta’nın kefaletle li-eclil hıfz bi’l-vesâyâ ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediğini ikrarları 

iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 204 (SAYFA 111) 

Medine-i İzmir’de Karataş nam mahalde Şerefiye Mahallesi’nde sâkin iken bundan 

akdem vefât eden Debreli Ali Çavuş’un sulbi sagîr oğlu olub medine-i mezbûrede 

Hükümet-i Mekteb-i Sanayi şakirdanından İbrahim’in vakt-i rüşd ve sedadına değin 

tesviye-i umurlarına ve emvâlini hıfz ve himayeye sagir mezbûrun validesi Fatma bint-i Ali 

kıbel-i şer`den vasî  lasb ve tayin olundukta olduğı vesayet-i mezkûreyi kabul hıdmet-i 

lazımesini …………eylediğini ve sabık evkaf kalemi baş katibi Hüseyin efendi tarafından 

sagîr mezbûr İbrahim’in malı olmak üzere medine-i  mezbûre Emvâl-i Eytâm Sanduğuna 

yirmi aded yüzlük Osmanlı lirası teslim etmiş olduğu mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur fi’l-yevemi2l-hamis ve’l-işrin min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene hamse-

aşer ve selase-mie ve elf fi 25 Receb 1315 

Meblağ-ı mezbûr yirmi liranın Osmanlı lirası yüz sekiz guruş hesabıyla mikdarı  

    2160 
      150  meblağ-ı mezkûrun lede’l istirbah hasıl olan nemasından vuku` bulan tahsilatı 
+_____ 
    2210  
        40  sigar mezbûrun nafakasına sarf olunan 
 -_____ 
    2270 
        60  Resm-i Kısmet 56,20    Kaydiyye 1    Varaka bahâ 2,10 
 -_____ 
    2210 
 

Meblağ-ı mezkûr iki bin iki yüz on guruş sanduk-ı mezkûrda muhafaza eylediği iş 

bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 205 (SAYFA 111) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesi’nde Hacı Mehmed Cami Şerifi civarında 

Uzunyol nam mahalde sâkine iken bundan akdem vefât iden Zenciye Leman Kalfa 

ibniyyet-i Abdullah’ın verâset i zevc-i metrûki Karantina gardiyanlarından Mehmet Ağa 

ibn-i Mustafa ile sadri sagîr oğlu Abdülgani’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-

enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr mezbûr Abdülgani’nin babası ve vasî 

si zevc-i mezbûr Ahmed Ağa’nın bi’l-asâle ve bi’l-velâye taleb ve marifeti ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sânî min şehri Şaban’il-Muazzam li-sene 

hamse-aşer ve selase-mie ve elf 2 Şaban 1315 

bir sele derununda billur 24/24           kase ve tabak 22/51 

maa tabak fincan 16 yeşil tebsi 1/22          kebîr ayine 1/160        ufak ayine 1/14 

ufak el lambası 2/17         Çinvari kahve hasası 2 tabaklı fincan 2 tuzluk 1 çaydanlık ve 

hokka 3 sigara tabağı /67          çiçeklik 2 sürahi 2/28 

çinkodan mamul tabak parça 2/42          sefer tası 1 kefçe 2/32  

Çinvari tabak ve kase 24 tuzluk 1/26        levha 1 sigar ayine 1/16,20       nuhas leğen 2/87 

kapaklı sahan 2 tas 2/50          maa kapak tencere 2/61 

tebsi 2 maşraba 1 süzgü 1 sava 1 ufak sahan 1 karavana 2/79        ufak tencere 2/21 

tebsi 1/56         kulaklı 1/16,20        cezve 2 kaşık 5/27        sac mangal 1/10 

kebîr lamba çift 1/93        ufak lamba çift 1/25        frenk ocağı 5 

sepet derununda sepet hırdavatı 16          kahve değirmeni 1 ispirtoluk 1/20 

bir mikdar hırdavat 1/13          sandalye 6/145          kaydaruba 1/265    

tahta dolab 1/47           nuhas mangal 1/165         küçük ve büyük yasdık 15/254,20 

pamuk şilte 1/120           def `a pamuk şilte 1/122         yün yatak 2/202     

erkan şiltesi 1/25         yemeni yorgan 2 basma yorgan 2/178        beyaz ihram 1/20 

namusiye 1/28           çorap vesaire 249         yemek iskemlesi 1 çamaşur tutkacı 3/23 

maa korniz tül perdesi ve müsta`melerli parça 6 şemsiye 2/66 

kasnak işlemeli yorgan 1 basma ve çetari yorgan 2/126 

sarı canfes entari ceket takım 1/56 

kadife ceket 1 siyah canfes zar 1 çarşeb vesaire parça 5/241 
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entari 1 kuşak 1/28          take yorgan yüzü 1/60  

pençbiyeli hasa ma`kad örtüleri parça 12/99         ipekli ve keten mendil 20/106 

köhne ot minder 1/2,20         frenk kilimi 1/154        frenk kilimi parça 2 erkan şiltesi 4/60 

kırmızı yüzlü ot yasdık 15 minder 4/145         köhne Frenk kilimi 1/105 

diğer köhne Frenk kilimi 1/20        kırmızı ma`kad 1/54         ihram parça 2/50 

çarşeb 1 mendil vesaire 24          basma entari ceket takım 2/80 

entari ceket hırka parça 2/21         çekmece 1/41  

Hicaz hamam tası 2 kapaklı kupa 2 tebsi 1/100           sedefli nalin çift 2/54     

ufak çalar saat 1/41         örtü 1/18,20        bir mikdar paçavra 42 

kemikten yemek ve hoşaf kaşığı deste 2/46 

terlik ve iskarpin çift 2 çanta ve tebsi ve hırdavat-ı saire 29 

mendil çorap vesaire parça 10/15           fanila entari don parça 4/21 

yemeni boğça derununda havlu vesaire 25          telli ve saçaklı boğça 1 hırka 1/22 

beyaz ihram 21         yemeni seccade 2/50         yemeni yasdık 4/60 

yemeni ve basma seccade 2/61          hamamiye parça 8/71         bir mikdar paçavra 27 

kırmızı perde 7/22          kırmızı yünlü parça 1/50         siyah cebe 1/26 

pamuk yasdık 2 basma yorgan 1/70         yemeni yorgan 1/50         basma yorgan 1/63 

diğer yemeni yorgan 1/116         eteklik ve entari parça 4/22       perde 1/5 

basma entari vesaire parça 12/23        entari ceket 2/27     

basma ma`kad 1 bir mikdar paçavra 26        yünlü zar 1/34        pullu ipekli zar 1/102 

fanila ve hasa basma parçaları 22         Şam hırkası 1/20        pazen basmasından hırka 1/9 

hassa çarşeb ve ma`kad örtüleri parça 4/46           telli parçalar 28 

bir mikdar paçavra 22           dokuma şilte yüzü 1 hassa çarşeb 1 boğça 1/14 

hassa çarşeb vesaire parça 2/21            namusiye entari vesaire parça 6/22 

hassa vesaireden entari ceket parça 2/46          basma yatak yüzü 1/10 

yemeni yorgan yüzü vesaire 26           kadife ceket 1/21 

sanduk 1 bir mikdar hırdavat 23 sofra peşkiri parça 7/20          ketenli elbise takım 1/25 

kırmızı pullu elbise takım 1/41         Bursa çarşebi 1/67            sako 1/76 

hırka entari boğça parça 2/42            kırmızı perdelik parça 1/40     

beyaz çarşeb vesaire 2/11,10          ………8/22           bez parça 2/50 

boğça derununda bez vesaire parçaları 19            basma vesaireden boğça 4/21 
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def `a boğça 4/5,20             pençbiyeli hasa yasdık yüzü ve örtü parça 5/33  

kasnak işlemeli yasdık yüzü 2/22            kasnak 2/15           ipekli elbise takım 1/122 

keten havlu 6/29           yünlü entari ceket takım 1/75          basma hırka 1 al eteklik 1/27 

basma parça 1/56          havlu 2/47            ipekli sarı elbise takım 1/55 

basma entari ceket takım 1/24             beyaz basma entari 1/17    

siyah canfes entari ceket takım 1/41           penbeli basma ceket 1/14         ipekli zar 1/107 

basma entari 2/28          def `a basma entari 2/50        çorap çift 4/41        hassa çarşeb 1/24 

yemeni yorgan yüzü 1 yasdık 2/107           basma yünlü basma parçaları 1/82     

boğça 4/24          hassa gömlek yemeni mendil vesaire parça 5/20        yemeni boğça 2/21 

al çarşeb 1/52         çorap çift 2 mendil 6 hırka 1/41       boğça 2/23       basma parça 2/49,20 

boğça derununda müsta`mel melbûsât vesaire 59           boğça sofra vesaire parça 4/16 

urgan parça 2/11         sepet derununda bir mikdar hırdavat 18 

yemeni ve örtü parça 6/51         çul 1 peşkir 2 yelpaze 1/25          hamamiye parça 4/72 

çarşeb 2 cebe 1/20          mai basma parçası 1/21          sadakur entari 1/54 

yemeni ve mendil parça 9/10,35          hassa entari gömlek parça 5/71 

yemeni boğça derununda bir mikdar paçavra 26     

basma boğça 1 penbe basma parçası 1/21           boğça 1 hassa yasdık yüzü 2/17 

boğça derununda bir mikdar hırdavat 50,20         beyaz entari örtü çarşeb çorap parça 6/25     

bez ve hassa çarşeb 4/57          havlu parça 5/56           pençbiye vesaire 33 

yünlü ve basma parçaları 8/23         krep ve mendil parça 8/36     

yemeni ve mendil parça 7/33         beyaz ve basma parça 4/31        

boğça ve entari parça 5/16           basma boğça 1 bir mikdar basma 24      

beyaz ve basma entari parça 2/16,20 

hassa entari vesaire parça 4/33            def `a hassa entari vesaire parça 4/12 

hassa ve basma melbûsât parça 5/21            çorap ve boğça vesaire parça 6/25 

bir yasdıklık yün 11 kezi ve krep parça 10/33           def `a yemeni ve kezi 10/100 

hassa ve perde ve örtü vesaire parça 4/16,20           mendil 8/27 

yünlü basma elbise takım 1/21           boğça çarşeb vesaire parça 8/24     

basma entari 2/26         hasa melbûsât parça 2/33         penbe elbise takım 1/10 

basma entari 1/15            beyaz örtü vesaire parça 7/10,20           uzun ceket 1/14 

siyah basma entari ceket parça 1/56            kefiye 1/80        bir mikdar pullu basma 23 
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bir mikdar paçavra 9,10           hassa gömlek 2 boğça 1/25    

buhur ve basma melbûsât parça 2/20        siyah çiçekli zar 1/75        köhne  fehim kürk 1/12 

dokuma parçaları vesaire 20         terlik çift 2/17          mest çift 1/8,15     

ipekli mendil 2/17        ipekli boğça 2/16         ipekli kuşak eldiven mendil parça 4/19,20 

boğça derununda pabuç ve hırdavat-ı saire 36,20         mendil 6/10 

boğça derununda namusiye yelpaze vesair 16           nalin ve oya vesaire 9 

siyah şemsiye 1/24,20        ipekli ve keten mendil parça 5/16        seccade 1 çuval 1/25 

sanduk 1/40        basma entari 2/28           ufak köhne boyun şalı 1 iğnedanlık 1/50,20 

ufak elmas küpe çift 1/980         sedefi tesbih 1/10        hicazkari bilezik taşı 7/80 

sîm yemek kaşığı 2/58          hurda yüzükler 22        kehribar 1/15,30 

kemer tokası 1/17          gümüş küpe çift 1/12        bilezik 25       elmaslı akik yüzük 1/181 

tesbih 5         bir mikdar mercan ve akik 16         hurda adi yüzük ve bilezikler 65 

kırık kemer 1/10,20           bir mikdar hırdavat 29        maden macun kaşığı 7/22 

maa köstek ufak saat 1/100         … tesbih 1/41,10          nakd-i mevcudu 1154,20 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i merkum 802,30 

pamuk şilte 1 yasdık 1/71          boğça vesaire 30 

    Yekûn  

    14485,30 
        256,00   araba hüccetleri ve emlak vergisi ve intikaliye vesaire masârif  
-_________ 
    14129,30 
        638,30   Resm-i Kısmet 352     dellâliyye  250    Kaydiyye 21,30     Varaka bahâ 14 
-_________ 
    13491,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Ahmed Ağa 3372,25 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Abdülgani    10118,10 
                                                                      75,05 
                                                            -_________ 
                                                                10043,05 
                                                                  3949,25  Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm 
                                                            -_________    mecidiye yirmi guruş olmak içün  
                                                                  6093,20     akçe farkı 
 

Zevc-i mezbûr Ahmed Ağa ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve vasîsi 

olduğu ibn-i sagîr mezbûr Abdülgani hissesinden bâlâda muharrer olduğu üzere yetmiş beş 
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guruş beş parayı nafakasına sarf etmek üzere velâyeten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediğini ba`de-l ikrar sagîr mezbûrun bâlâda murakkam hisse-i ırsiyesine muadil elli altı 

aded yüzlük Osmanlı lirasıyla iki aded ve bir rub` yirmilik sîm mecidiye iki metelik li-eclil 

istirbah vasî mezbûr marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu müteveffât 

mezbûrenin metrûkatından mahal-i mezkûrda kâin bir bâb menzil zevc-i mezbûr ile ibn-i 

sagîr  mezbûr namlarına hisse-i ırsiyeleri vechle intikal olunarak ibka olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 206 (SAYFA 113) 

Medine-i İzmir’de Peştemalciler başında helvacılık etmekde iken bundan akdem 

vefât eden Kayserili Hacı Ali bin Şeyh İbrahim’in verâseti her biri  muharrer Kayseri’de 

sâkine zevce-i metrûkesi Rukiye bint-i Mustafa ile kendisinden mukaddem vefât iden  li-

ebeveyn-i er karındaşı Ebu Bekir’in sulbiye kebîre kızı Safiye’ye münhasıra olduğu ve 

mezburtan tereke-i müteveffây-ı mezbûru ahz ve kabz ile kendilerine irsal ve i`tâ tarafından 

medine-i mezbûrede sâkin neccardan Kayserili Hacı Mehmed Efendi ibn-i Seyid Mehmed 

Ağa’yı vekil tayin itdükleri bin üç yüz on beş senesi Safer’ül-Hayr’ının on üçüncü günü 

tarihiyle müverrih ve o tarihde muharrer sene-i mezkûrede naib’ül şer` bulunan Mehmed 

Seyid Efendi’nin imza ve mührünü haviye zâhire mazbatalı şüphe-i tezvirden salimen bir 

kıt`a hüccet-i şer`iyye malıyla indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ve 

vekil mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’nin beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi 

hazır olduğu halde bu makule taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir semen misülleri ve 

Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur                    

fi’l-yevmi’l-seb`a aşer min şehr-i Şevval’il-Mükerrem li-sene hamse-aşer ve selase-mie ve 

elf fi 17 Şevval 1315 

nuhas sini 15 ocak kazan 2 karma tabir olunur kazan 2 … kazan 1 ufak tebsi 1 aded 

74 fiat 18/1521            …… 1/49,20         kantar 1/99           müsta`mel terazü 2/99 

helva tası 2/66           lamba 1/16,20           çekmece 1/16,20        çinko güğüm 1/16,20 

mermer dibek 1/55           dükkan derununda bulunan hırdavat 25 

dükkan kirasından istirbah olunan 132          köhne yorgan 1 yatak 1 kilim 1 sanduk 1/20 

vekil mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi zimmetinde bulunan nakdi 4987 
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    Yekûn  

    7112 
      225   Resm-i Kısmet 178    dellâliyye  40    Kaydiyye 10    Varaka bahâ 7,30 
 -_____ 
    6877 
 

Vekil mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr altı bin sekiz 

yüz yetmiş yedi guruş müvekkilleri verase-i mezbûreye li-eclil irsal tamamen ahz ve kabz 

ve istifay-ı hakk eylediğini ikrarı ve hazine-i celileye âid olub on dört buçuk guruş 

dellâliyye  ve Kaydiyye nısıfları fi 18 Mart 314 tarih dört yüz doksan altı numrolu ilm-ü 

haberle yüz yirmi üç buçuk guruş meyanında mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale 

şerh verildi. 

 

HÜKÜM 207 (SAYFA 113) 

Malulen Askeri Şahaneden Medine-i İzmir’e sevkiyatına bi’l vürud medine-i 

mezbûre Hamidiye Askeri Hastahanesinde vefât iden âtî’ül esami kesânın üzerlerinde zuhur 

iden nakidlerinin mikdarıyla muhallefat-ı saireleri olub medine-i mezbûre fırkası 

kumandanı ferik-i saadetlü Hacı Osman Paşa hisseleri tarafından mürsel sevkiyat askeri 

taburundan yüzbaşı Seyid Efendi ve mülazım Ahmed Münir Bey hazır oldukları halde 

marifet-i şer`le tahrir ve müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz         

ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunduğu mübeyyin defteridir ki                    

fi’l-yevmi’l-samin aşer min şehr-i Zilkade li-sene hamse-aşer ve selase-mie ve elf.  fi 12 

Zilkade 1315 

Kırk dördüncü alay üçüncü tabur birinci bölük .… Selim Emin bin Mehmed 

muhallefatı     31  dakson? saat 

                     256   nakd-i mevcudu   
                +_____ 
                     287 
                     182   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe  
                -_____   farkı minhâ 
                     105 
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Yirmi beşinci alay birinci tabur ikinci bölük … Akhisarlı Mehmed Ali metrûkatı 

      21   maden saat 
    244   nakd-i mevcudu  Osmanlı lirası 1 Resm-i Kısmet 2 
+____ 
    275 
    119   liray-ı Osmani yüz ve sîm mecidiye on dokuz akçe farkı minhâ 
 -____ 
    106     
 

Yirmi beşinci alay üçüncü tabur üçüncü bölük Sandıklılı Mehmed Ali bin Mehmed 

terekesi    31   maden saat 

              115    nakd-i mevcudu   
         +_______ 
              146,20 
                82       akçe farkı minhâ 
        -________ 
                84  
 
 

Yirmi beşinci alay birinci tabur ………İzmir’in …Emir Mahallesinden Osman bin 

Ali muhallefatı      21   maden saat 

                              66   nakd-i mevcudu    
                         +____    
                              97 
                              41  akçe farkı 
                          -____ 
                              56  
 

Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ dört 

yüz bir buçuk ale’l usul askeri sanduğuna hıfz olunmak üzere sevkiyat kasasında muhafaza 

itdiği iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 208 (SAYFA 114) 

Medine-i İzmir’de Selatin Oğlu Mahallesinde Temaşalık nam mahalde sâkine iken 

bundan akdem vefât iden bekmezci Karadenizli Mehmed’in kızı Hatice’nin verâseti zevc-i 

metrûki Ömer Efendi ibn-i Ahmed ile sadriye sagîre kızı Servet Eda? ve min kıbel’el-ümm 

ceddesi Gülsüm bint-i Hacı Ali ve li-ebeveyn-i er karındaşı olub asker-i redif ile diyar-ı 

aherde bulunan Ahmed’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 
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mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre Eda’nın babası ve vasîsi zevc-i mezbûr 

Ömer Efendi’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye cedde-i mezbûrenin bi’l-asâle ve gaib mezbûr 

Ahmed  tarafından beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’nin bi’l-asâle taleb ve 

marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi gurre Zilkadeti’ş-Şerife li-sene hamse-aşer ve selase-mie ve elf. fi gurre 

Zilkade 315 

basma entari ceket takım 4/178    

terlik çift 1 bir mikdar pençbiye parçaları 49,20 

bez gömlek 1 bir mikdar bez 66            pençbiyeli ma`kad yazgıları parça 5/49,20 

peştamal 1 bir mikdar basma parçaları 22           pençbiyeli yasdık 2/16,20 

beyaz yelek ve gömlek bez gömlek pazen basma entari parça 7/66  

yazılı sanduk 1/22          yün döşek 2 basma yorgan 2 ihram yasdık 2 yemeni seccade 1/121 

zar 1/99            tahta dolab 1 ayine 1 lamba 1 billur hırdavat-ı saire 66 

aşalık küpe çift 1 yıldız 1/165           çarşeb 2 hamam takımı 1/122 

köhne frenk çulu 1 paçavra mihlü minder yasdıklar 99            hırdavat menzil 15,20 

bakır sini 1 tebsi 1 tencere 2 sahan 12 çorba tası 1 tava 1 süzgü 1 kırmızı tebsi 1 tunç havan 

1 sarı tas 1 tabak 2/220 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 251 

    Yekûn  

    1780 
      780        Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ  
-________ 
    1000 
        47,10    Resm-i Kısmet 25   dellâliyye  20   Kaydiyye 1   Varaka bahâ 20 para 
-________ 
      952,30 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Ömer Efendi 238,7 

Hisse-i bint-i sagîr  Eda  476,15 

Hisse-i cedde Gülsüm 158,21 

Hisse-i ah-ı gaib Ahmed’e    79,16 
                                              10,24   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
                                         +______    
                                              90,00 
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Zevc-i mezbûr Ömer Efendi bâlâda muharrer tereke-i müteveffat mezbûrenin 

mecmu` iştira’ ve bu suretle kendi hisse-i ırsiyesiyle vasî si olduğu bint-i sagîre mezbûre 

Eda’nın hissesi ahz ve kabz ve cedde-i mezbûrenin i`tâya …… etmiş olduğu ikrarı ve gaib 

mezbûr Ahmed’in bâlâda gösterildiği üzere hissesi olan doksan guruş fi 18 Mart 314 tarih 

ve dört yüz doksan altı numrolu ilm-ü haberle yüz yirmi üç buçuk guruş meyanında mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 209 (SAYFA 114) 

Hicaz’a …… itmek üzere Medine-i İzmir’de Kemeraltı’nda kâin Salcızade 

evkafından Küçük Han’da misafir-i sâkin iken vefât iden Kasaba’dan Nasuh oğlu 

Mehmed’in … Malatyalı Hacı Hüseyin İbrahim’in zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-

şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât 

edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve kabz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden 

memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Efendi Hazretleri 

tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i 

Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun  defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur.fi’l-yevmi’l-hâdî aşer min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene hamse-aşer ve             

selase-mie elf fi 11 Şaban 315 

sako kaput 1/121           mai çuka şalvar mintan yelek şal kuşak parça 4/200      

kilim 1/59             ağbani sarık 1 kırmızı kuşak 1/51      

… beyaz heybe 1/48            mest pabuç çift 1/28 

temür hindi tesbih 1/12              şilte 1 yasdık 1 yorgan 1/51   

fanila 1 fes kuşak salahlık vesaire 59           köhne melbûsât parça 12/61 

tütün tabakası sigara kaşığı ve hırdavat-ı saire 29,20         entari melbûsât-ı saire parça 19/5 

şalvar melbûsât-ı saire parça 2/61            bir mikdar bulgur maa kulat saire 19 

nakd-i mevcudu 4199,20 
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Yekûn  

    5057 
    2202,20  Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı 
-________  minhâ 
    2854,20 
        46        oda kirasıyla hamaliyeye verilen 
-________ 
    2808,20 
        87,10    Resm-i Kısmet 71   dellâliyye  10  Kaydiyye 4   Varaka bahâ 2,10 
-________ 
    2720,30 
          7,10   delalliye ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
    2728,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun iki bin üç yüz guruş altun ve dört yüz yirmi sekiz 

guruş gümüş olarak fi 20 Kanun-i Evvel 1313 tarih ve yedi yüz seksen sekiz numrolu ilm-ü 

haberle ve vekil Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale 

şerh verildi. 

 

HÜKÜM 210 (SAYFA 114) 

Medine-i İzmir’de Mir Ali Mahallesi’nde Servili Mescid Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem füc`eten vefât iden Zenciye Hatice bint-i Abdullah’ın zevc-i metrûki 

Tilkilik’de hamal Kürt Mustafa ibn-i Hacı Hüseyin’den maada zâhirde varis-i ma`rûf ve 

ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesinin nısfı zevc-i mezbûre ve nısfı ve diğeri  

cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci’ olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerinden 

hisse-i beyt’ül-mâle ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın 

Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle 

rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale ve 

zevc-i mezbûr Mustafa’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve  sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehr-i Ramazan’ül-Mübarek 

li-sene hamse-aşer ve selase-mie elf fi 16 Ramazan 315 

yirmilik altun aded 16 fiat 25/560           sarı halhal zikir … taşlı yüzük 2/16,20 
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mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mezbûr 90,20 

    Yekûn  

    667,10 
      19,10   Resm-i Kısmet 16   Kaydiyye 1,20   Varaka 1,10 
-_______ 
    648,00 
    224        zevc-i mezbûr hissesi minhâ 
-_______ 
    324,30   Kaydiyye 
 _______ 
    324,30 
    128,20   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
    186,00 
 

Zevc-i mezbûr Mustafa ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar ber-vech-i bâlâ yüz seksen altı guruş fi 26 Kanun-i 

Sânî 312 tarih ve altı yüz yirmi beş numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin 

Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 211 (SAYFA 115) 

Bade’d defterine müteveffây-ı evvel mezbûrun zirde esâmîsi muharrer kimseler 

zimmetlerinde alacağı olan mebaliğden Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla vasî  mezbûr marifetiyle tahsil ve kabz olunan mebaliğin  verase-i 

mezbûre beynlerinde tevzi ve taksimi ber-vech-i âtî beyân olunur gurre Cemâzi’yel-Evvel 

li-sene râbi`-aşer ve selase-mie ve elf fi Cemâzi’yel-Evvel 315 

Morbaş? oğlu Ahmed zimmetinden makbuzu 1650 

Yörük Hasan zimmetinden kabz olunan 1055 

Kadir oğlu İbrahim zimmetinden tahsil olunan 2640 

Kara İsmail’den 990          Civelek Mehmed’den 356 

Çakmak oğlu Sarı Hüseyin’den 792 

Kurnaz Hasan Ali’den 660        Kirli Abdullah’dan 1980 

Hasanca oğlu Süleyman’dan 256         Kara kulak Ahmed’den 229 

Yörük Memiş Dayıdan 624 

Koruk oğlu Arif zimmetinden tahsil olunan 1955,20 
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bey`  olunan bağın üç yüz on bir senesi üzüm hasılatı olub vasî  mezbûr zimmetinde iken 

bu kere teslim ettiği 526 

Yekûn  17017,20 

Minhâ’ül-ihracat 

üzümler içün dere? kiralarına verilen 70 

Boyatlı Veli Çavuş … içün … vesaire masârif  19,30 

müteveffânın bir samancı Ermeni’ye borcu olub te`diye olunan 12  

tahsilat-ı muharrer … vasî ye verilen yüzde on icarat 1625,20 

müteveffây-ı mezbûrun …validesine verilmek üzere vasiyet edildiği otuz lira bâ   hüccet-i 

mezbûreye verilen 890 

Resm-i Kısmet 260    Kaydiyye 22    Varaka 14 

yekun’ül-ihracat 201220 

Sahh’ül-bâkî  14004 

Hisse-i zevce-i mezbûre Şefika 1750,20 

Hisse-i eb-i mezbûr Hasan 2334 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hüseyin Hüsnü         4181,30 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fatma Mürüvvet    2090,25 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zeyneb                 2090,25   
                                                                      +_________ 
                                                                            8363,20 
 
Bint’il-ümm mezbûre Hatice hissesi 778 

Bint’il-ümm mezbûre Kamile hissesi 778 

Sekiz sehim itibarıyla biri zevce-i mezbûre Şefika’nın ve yedi sehimi evladı sigar 

mezbûrenin malları olan Torbalı’da vâki` üç kıt`a bağın bin üç yüz on iki senesi Rûmîsi 

üzüm hasılatı esmanından hesab-ı mezkûr üzere vasî  mezbûr tarafından teslim olunan zirde 

murakkam mebaliğ tevzi ve taksimi ber-vech-i âtî beyân olunur 4064,20 

Sahh’ül-bâkî  2955 

Hisse-i zevce-i mezbûre Şefika     369,15 
                                                     1750,20  
                                                 +________ 
                                                     2119,15 
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Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Hüseyin Hüsnü         1292,33 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fatma Mürüvvet    646,16 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Zeyneb                   646,16   

                                                                      +_________ 

                                                                            2585,25 

levazım zarurilerine sarf olunmak üzere                 25,05 

vasîlerine verilen                                           -_________ 

                                                                            2550,20 

                    bâlâda murakkam hisseleri             8362,20 

                                                                      +_________ 

                                                                          10914,00 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Şefika 2119,25 

Hisse-i sigar merkume   10914 
                                         4294   Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş 
                                   -_______  olmak içün akçe farkı minhâ 
                                         6620 

Zevce-i mezbûre Şefika ile mezbûrtan Hatice ve Kamile’den her biri bâlâda 

murakkam hisselerini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar sigar 

mezbûrdan Hüseyin Hüsnü ve Fatma Mürüvvet ve Zeyneb’in Osmanlı lirası yüz sekiz ve 

sîm mecidiye yirmi guruş hisseleri emvâl-i saireleriyle birleşdirilerek istirbah olunmak 

üzere vasîleri mezbûr marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale 

şerh verildi 

ÇIKMA: 26 Rebî’ül-Âhır 1312 tarih 82 numrolu kassamın zeylidir 

 

HÜKÜM 212 (SAYFA 115) 

Medine-i İzmir’de Pazaryeri Mahallesinde Tahtalı Mescid Şerifi civarında sâkin 

iken bundan akdem vefât iden tüccardan Bosnalı Hüseyin Bey ibn-i Ahmed bin 

Abdülkadir’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Ayşe Hanım ibn-i Ahmed Bey ile sulbi 

oğulları kebîr Ahmed ve Mustafa ve Halil Beyler ve sagîr  Hakkı ve sulbiye sagîre kızları 

Nafiye ve Adine’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına bâ 

hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri ibn-i kebîr mûmâ-ileyh Ahmed Bey’in 
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bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve zevce-i mezbûre Ayşe Hanımla ebnan kebîran mûmâ-ileyha 

Mustafa ve Halil Beylerin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve  marifet-i şer`le tahrir ve semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur       

fi’l-yevmi’l-sânî aşer min şehr-i Zilkade’tiş-Şerife li-sene hamse-aşer ve selase-mie ve elf fi 

12 Zilkade 1315 

Yazma Kelâm-ı Kadîm  1/500    ……damasko  mefrûşâtlı kanepe 1 koltuk 1 koltuk 

sandalye 6 orta masası 1 maa korniz tül pencere perdesi 4 kaydaruba 1 lamba çift 1 ayine 1 

çiçeklik çift 1 … kilimi 1 yasdık 6/4500 

basma mefrûşâtlı minderlik 1 maa kornize tül perde 2 ufak kilim 1 ufak pamuk şilte 2 

yasdık 6 sarı tablalı mangal 1 üzeri mermerli terabize 1 lamba 2 pamuk yasdık 2/1500 

kefenk? 1 gümüşlü büyük bıçak 1/800         çalar saat 1/100 

pamuk şilte 2 yorgan 5 yasdık 6/1000       müsta`mel melbûsât parça 2/1000   

sanduk 2/100           halı seccade 2/1000         hasırlı sandalye 6/100         alma kürk 1/500 

altun saat 1/1424            altun kordon 1/890         maa köstek sîm saat 1/445 

tek taşlı elmas yüzük 1/890 

sîm tütün tabakası 1 sigara takımı 1/200          tabak şişe takım 200 

nuhas sahan 10 tencere 2 tebsi 2 büyük sini 1 sefer tası 1 leğen ibrik 1 kazan 1 tava 2 

kulaklı 1/660          

sîm yemek kaşığı 6 gümüş tatlı kaşığı 6 sîm macun tebsisi 1 sîm şeker hasası 1/660 

dakson ? şerbet tebsisi 2 kupalar 165           hırdavat menzil 1066 

sağmal koyun res`  aded 280 fiat 100/28000 

kuzu aded 60 fiat 49,20/2970              kısrak 1/495 

hin-i dükkanında üzerinde zuhur eden nakdi 2340 

Menemen ovasında bulunan tahmiz mezruat vesaire esmanı 17800 

bir mikdar hırdavat 95 

   Yekûn  

    69500 
      2646   Resm-i Kısmet 1737,20    dellâliyye  738     Kaydiyye 404    Varaka bahâ 66 
-_______ 
    66854 
Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe Hanım  8356,30 

Hisse-i ibn-i kebîr Ahmed Bey  11699,18 
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Hisse-i ibn-i kebîr Mustafa Bey  11699,18 

Hisse- ibn-i kebîr Halil Bey 11699,18 

Hisse-i ibn-i sagîr   mezbûr Hakkı       11699,18 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Nafiye     5849,29 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Adine      5849,29    
                                                         +_________ 
                                                             23397,36 
                                                               9201,36   Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm 
                                                         -_________   mecidiye yirmi guruş olmak içün akçe 
                                                             14197,00    farkı minhâ 
     

Ber-vech-i bâlâ tereke-i müteveffây-ı mûmâ-ileyhin mecmû müteveffây-ı mûmâ-

ileyhin biraderi tüccardan Bosnalı Hacı Mehmed Bey üzerinde olmakla zevce-i mûmâ-ileyh 

Ayşe Hanım ile … mûmâ-ileyhüm Ahmed ve Mustafa ve Halil Beyler bâlâda murakkam 

hisselerini mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Beyden havaleten… bu suretle istifay-ı hakk 

eylediklerini ikrarları ve sagîr  mezbûrdan Hakkı ve Nafiye ve Adine’nin bâlâda murakkam 

olduğu üzere hisse-i ırsiyeleri olan Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş 

hesabıyla cem`an on dört bin yüz doksan yedi guruş ale’l usul Emvâl-i Eytâm Sanduğuna 

ibrâz -ı kayd ile bâ kefalet malı …… ammeleri mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Bey’e idane 

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 213 (SAYFA 116) 

Altıncı Ordu-yu Hümayun mensûbu süvari beşinci alayın eczacısı olub Aydın 

Vilayeti merkezi olan Medine-i İzmir’de Hamidiye Askeri Hastahanesi’nde vefât itdüğü 

yaveran-ı hazreti şehriyarından İzmir fırkası kumandanı feriki saadetlü Hacı Osman Hilmi 

Paşa hazretleri tarafından bâ tezkere beyân ve iş`âr olunan Kolağası Mehmed Efendi’nin 

zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmamasına mebni bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-

mâle âid ve râci’ olmağla bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i 

beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan paşay-ı 

müşârün-ileyh  tarafından mürsel nizamiye ikinci taburun üçüncü bölük yüzbaşısı Mustafa 

Efendi ile mezkûr taburun dördüncü bölük mülazım naşisi diğer Mustafa Efendi’den her 

biri hazır oldukları halde taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 
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bey` olunan tereke-i müteveffay-ı mûmâ-ileyhin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur fi’l-yevmi’l-seb`a aşer min Muharrem’ül-Haram li-sene sitte-aşera ve selase-mie ve 

elf fi 17 Muharrem 316 

yorgan 1 şilte 1 yasdık 2/71            pantolon 1 ceket 1/84        kilim 1/143 

maa kayış kılınç 1/120           kaput 1 iplik 1/66        fanila 2 entari 5/24 

hırka 1 entari 2 iç donu 2/30           peşkir 2/3,30     

çarşeb 1 pantolon 2 ceket 1 iç donu 1 yelek 1/33           poşi 1 Trablus kuşağı 1/27 

boğça 1 mendil 5 çorap 5 …… 1/9            hamam takımı parça 3/30 

terlik 1 tütün tabakası 2 bir mikdar hırdavat 12,10 

kundura çift 1 kemer 1 fes 1 hasa 1/23       

kutu derununda bir takım Frans resail ve evrak-ı perişan 6 

kilid 2 kahve takımı 1 ispirto takımı bir mikdar  

pabuç çift 1 yatak sargısı 1/96            tesbih … olunmak akik mühür 1/100 

maa köstek sîm saat 1/70          teneke ibrik hırdavat-ı saire 2 

silinmiş ? sîm mühür 1/8,10          nakd-i mevcudu 1878 

    Yekûn  

    2898,10 
    1254,10   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı 
-________   minhâ 
    1644,00 
        59,20  Resm-i Kısmet 40   dellâliyye13    Kaydiyye 2   Varaka bahâ 1,10  hamaliye 2 
-________ 
    1584 
          7        dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
    1592 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun bin guruş altun ve beş yüz doksan iki guruş on 

parası gümüş olarak ale’l usul asker sanduğuna hıfz olunmak üzere mûmâ-ileyh yüzbaşı 

Mustafa Efendi yeddinde olduğu iş bu mahale şerh verildi. 

      

HÜKÜM 214 (SAYFA 116) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesi’nde Gureba Furununda Hacı İshak 

Sokağında sâkine iken bundan akdem vefât iden Filibe muhacirlerinden … bint-i Ahmed’in 

verâseti zevc-i metrûki şerbetçi Hacı İsmail bin Bekir ile validesi Şehri bint-i Abdullah ve 
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li-ebeveyn-i er karındaşı sagîr Mehmed ve li-ebeveyn-i kız karındaşı kebîre Nesibe’ye 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr 

merkum Mehmed’in vakt-i rüşd sedadına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den 

mensûbe vasîsi validesi ümm-i merkum Şehri’nin bi’l-asale ve bi’l-vesâyâ zevc-i mezbûr 

Hacı İsmail ile uht-i mezbûre Nesibe’den her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş 

hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi’l yevmi’l-hamis min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene sitte-aşera ve 

selase-mie ve elf. fi 5 Muharrem 316 

saman minder 2 yasdık 12/20            yün mihlü yatak 1 yorgan 1/49 

def `a yün döşek 1 yorgan 1/68            yasdık 2 ma`kad 2 yasdık yüzü 2/24 

uzun entari 6/27             boğça derununda hamam takımı parça 5/25 

entari 1 ceket 5 don 1 fanila 2 hırka 1 çorap çift 1 ipekli elbise takım 2 boğça 1/84 

iç donu 2 gömlek 2 yelek 2 maa ceket beyaz entari hırka 1 boğça 1/21 

çorap çift 1 örtü 1 cebe 1 zar 1 peçe 1/23      sanduk 1/33 

terlik 2 maa kaluç iskarpin çift 1 kemer 1 eldiven 1/24 

entari ve eteklik çarşeb örtü parça 6/12            entari 1 peçe 1 ipekli zar 89 

yemeni ve krep parça 8 dival boğça 1/66           adi elmas yüzük 1/66 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i merkum 624,30  

    Yekûn  

    1363,30 
        59,30    Resm-i Kısmet 34    dellâliyye  15    Kaydiyye 2,10    Varaka bahâ 2,10  
-________   hamaliye 6,10 
    1304,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Hacı İsmail 652 

Hisse-i ümm-i mezbûre Şehri 217,13 

Hisse-i ah li hüma sigar mezbûr Mehmed 289,21 

Hisse-i uht-i mezbûre Nesibe 144,26 

Zevc-i mezbûr Hacı İsmail ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve ümm-i 

mezbûre Şehri bâlâda murakkam hisse-i ırsiyesini asâleten ve oğlu sagîr   mezbûr 

Mehmed’in bâlâda muharrer hissesini nafakasına li-eclil sarf vesayeten ve kızı mezbûre 

Nesibe’nin ber-vech-i bâlâ hissesi kendisine verilmek üzere emaneten zevc-i tahsilatına 
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nail? ile beraber ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh 

verildi. 

ÇIKMA : fi 2 Şaban 1315  tarihli 102 numrolu kassamın zeylidir 

 

HÜKÜM 215 (SAYFA 117) 

Sagîran mezbûr Abdülgani’nin nafakay-ı ihtiyacı der-kâr olmasına ve mal-ı mevrûs 

nema ve varidatı şehr-i dört mecidiyeye müsait idiği ahbâr olunmasına …ve ol vechle sagîr 

mezbûr içün babası ve vasîsi merkum Ahmed’in talebiyle hanesi icaresinden üç aded ve 

Eytâm Sanduğunda bulunan malı nemasından … cem`an şehr-i dört aded yirmilik sîm 

mecidiye farz ve takdir olunub meblağ-ı mezkûru sagîr   mezbûr nafaka vesaire levazım-ı 

zarurisine harc ve sarf ve lede’l kızına istidaneye …… sagîr   mezbûrun mal-ı mevrûsu 

nema varidatı üzerine …vasî  merkum Ahmed’e kıbel-i şer`den izin verildiği iş bu mahale 

şerh verildi.fi’l-yemi’-seb`a aşer min şehr-i Safer’ül-Hayr li-sene sitte-aşera ve selase-mie 

ve elf fi 17 Safer 316 

  

HÜKÜM 216 (SAYFA 117) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesi’nde Akçalı Mescid Şerifi civarında sâkine iken 

bundan akdem vefât iden Kırımlı Mehmed Efendi kerimesi Fatma’tüz-Zehra’nın verâseti 

zevc-i metrûki Dellâlane İsmail ibn-i Ali Silk-i celile-i Askeriye’de bulunan li-eb er 

karındaşı Şaban’a münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra zevc-i mezbûr İsmail’in bi’l-asâle ve ah-ı mezbûr Şaban’ın vekili validesi 

medine-i mezbûreye muzaf Karşıyaka’da sâkin Adanalı Mehmed Ağa zevcesi Hatice’nin 

bi’l-vekale taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri 

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i Muharrem’ül-

Haram li-sene hamse-aşera ve selase-mie ve elf    

pamuk şilte 2 yorgan 2 yasdık 2 çarşeb 2/169           ayine 1/18 

evanî-i nuhâsîye parça 12/56         ufak sîm halhal 2/15         bir mikdar hırdavat 6 

müsta`mel melbûsât ve mefrûşât parça 7     

saman minder ve yasdık köhne mefrûşâtları parça 10/15  

tabak ve hırdavat-ı saire 22          melbûsât parça 10/13 
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bir mikdar paçavra hırdavat 27         basma pencere perdesi 4/23       melbûsât parça 12/44 

melbûsât parça 20/80         lamba 1 vesair şişe hırdavat 21         entari ve boğça parça 12/61 

sîm iğne 1 halka 1 kırmızı yüzük taşı 1 terzi yüzüğü hırdavat 8,30 

kasnak işlemeli buhur seccade 1/16 

basma entari hırka ceket çorap vesaire parça 5/29          köhne Frenk kilimi 1/25 

ufak aşalık elmaslı altun yüzük 1/25          tahta kaydaruba 1/58   

teneke ve gaz tenekeleri 5,30          sadakur zar 1 şal parçası 1 vesaire parça 12/80 

tehi tahta sanduk 1/34          gömlek 1 bir mikdar paçavra 30 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 251 

    Yekûn  

    1268,20 
        62,20   Resm-i Kısmet 21,20 dellâliyye18    Kaydiyye 2  Varaka 2,10  hamaliye 8,30 
-________ 
    1206,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr İsmail 603 

Hisse-i ah li eb-i mezbûr Şaban 603 

Zevc-i mezbûr İsmail ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve ah-ı mezbûr 

Şaban’ın hisse-i ırsiyesi olan bâlâda murakkam altı yüz üç guruş validesi ve vekili mezbûre 

Hatice Hanım’a vekaleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale 

şerh verildi. 

 
HÜKÜM 217 (SAYFA 117) 

Medine-i İzmir’de Jandarma merkez taburunun piyade dördüncü bölüğü efradından 

olub Kara Kapu Karagolhanesinde müstahdem iken vefât iden Ekiz? Kazâsının Ağın ? 

Nahiyesi ahalisinden Ali bin Hüseyin’in zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından 

bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin 

terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur 

buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Efendi Hazretleri tarafından 

umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i 

Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede 

semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 
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mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hamis aşer min 

şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene hamse-aşer ve selase-mie elf.  fi 15 Receb 1315 

köhne yün şilte 1 yorgan 2 yasdık 1/69          ufak battaniye 1/12        şal kuşak 1/65 

pabuç 1/33    sanduk 1 ufak kama 1 bir mikdar melbûsât 52 

tel  …köstek 21,10 

    Yekûn  

    268,10 
        6,10   hamaliyeye verilen 
-_______ 
    262,00 
    111       mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
    151,10 
        8,30   Resm-i Kısmet 4   dellâliyye  3   Kaydiyye 1   Varaka bahâ 30 para 
-_______ 
    142,10 
        2       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    144,10 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr yüz kırk dört guruş on para fi 20 Mayıs 314 tarihli ve 

beş yüz doksan iki numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle 

mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 218 (SAYFA 118) 

Ba`de-d defter müteveffât mezbûre Ülfet Hanım’ın kendisinden mukaddem vefât 

iden validesi Emine Şerife Hanım ibniyyet-i ….Hafız Ali Efendi’den mevrûs ve Bozyaka 

ve Balçık Havi’de vâki` bağ ve kale zeytün isticarı vesaireden olan hissesi sagîr   mezbûr 

Osman Nuri’nin babası ve vasîsi zevc-i mûmâ-ileyh Rüstem Efendi’nin bi’l-asâle ve          

bi’l-velâye ve eb-i mûmâ-ileyh İbrahim Efendi’nin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla bin beş yüz guruş mikdarında 

müteveffât mezbûre Ülfet Hanım’ın biraderi Osman Efendi’ye bey` olunmağla semeni olan 

meblağ-ı mezkûr verâset-i mûmâ-ileyhüm beynlerinde ber-vech-i âtî tevzi ve taksim olunur 

fi’l-yevmi’l-sadis min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene sitti-aşera ve selase-mie ve elf fi 6 

Rebî’ül-Evvel 316 
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Yekûn  

   1500 
       41   Resm-i Kısmet 37,20    Kaydiyye 2,10    Varaka bahâ 1,20 
-_____ 
   1459 
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Rüstem Efendi  264,30 

Hisse-i eb-i mûmâ-ileyh İbrahim Efendi 243,6 

Hisse-i ibn-i sagîr  Osman Nuri  851,04 

Zevc-i mûmâ-ileyhüm Rüstem Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesinden üç yüz on 

beş guruş otuz dört parasını müşteri mezbûr Osman Efendi’ye terk ve teberru` idüb 

bakiyesi olan kırk sekiz guruş otuz altı parayı asâleten ve sagîr  mezbûr Osman Nuri’nin 

hisse-i ırsiyesi olan bâlâda murakkam sekiz yüz elli bir guruş otuz dört parayı nafakasına 

sarf etmek üzere velâyeten ve eb-i mûmâ-ileyh İbrahim Efendi dahi bâlâda muharrer 

hissesini asâleten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh 

verildi. 

 
HÜKÜM 219 (SAYFA 118) 

Ba`de bint-i sagîre mezbûre Hatice dahi vefât idüb verâseti validesi mezbûre  

Hayriye Hanımla li-ebeveyn-i er karındaşı sagîr mezbûr Şerafeddin’e münhasıra olduğu 

ba`de-l mütehakkık …… müteveffât mezbûrenin bâlâda muharrer olduğu üzere Emvâl-i 

Eytâm Sanduğunda muhafaza bulunan malından bu kere Eytâm müdürü tarafından verilen 

hesap pusulası mucibince Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla beş yüz 

yirmi iki guruş asıl ile tarih-i zeyline değin rec-i mülazım-ı şer`iyeden …âidât-ı müdür 

hesab-ı mezkûr üzere üç yüz on guruşun cem`an sekiz yüz otuz iki guruşun verâset i 

merkume beynlerinde sureti ….… ber-vech-i zir ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî          

ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Evvel sitte aşer ve selase-mie ve elf fi 22 Rebî’ül-Evvel 316 

Yekûn 822      Resm-i Kısmet 20,30      Kaydiyye 1,10     Varaka bahâ 30 para 

Hisse-i ümm-i mezbûre Hayriye Hanım  269,30 

Hisse-i ah li hüma sagîr mezbûr Şerafeddin   539,20 

bâlâda muharrer olduğu üzere sandukda  

bulunan malının aslı                                      1044 

bâlâda muharrer olduğu üzere  sandukda 
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bulunan malının teberru`                                 620,20 

                                                                 +_________ 

                                                                       2204,00                                                                                 

sigar mezbûrun min kıbel’el eb-i ceddi 

…… telgraf çavuşu iken vefât itmiş olan  

Kömürcü İbrahim Ağa’nın terekesinden  

olarak kazâ-ı mezkûrdan bâ kassam-ı             543,15 

vürud iden  

ceddesi Emine Hanım’ın kazâ-ı 

mezkûrdan hissesinden sagîre mezbûre           59,05 

teberru`                                       

ümm-i mezbûre Hayriye Hanım’ın 

ber-vech-i bâlâ hissesi olub sagîre                 269,30 

mezbûre teberru` eylediği                    +__________ 

                                                                      2076,10 

     Ümm-i mezbûre Hayriye Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini sagîr mezbûr 

Şerafeddin terk ve teberru` itmiş olmakla sagîr   mezbûrun bâlâda murakkam olduğu üzere 

Çal Kazâsından bi’l vürud emvâl-i sairesiyle birleşdirilmek üzere sanduk-ı mezkûra teslim 

olunan altı yüz iki buçuk guruşla beraber üç bin yetmiş altı guruş on paraya mebaliğ 

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 220 (SAYFA 119) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesi’nde Hasena Zokağında sâkin iken bundan 

akdem vefât iden …… bakkal İbrahim Ağa ibn-i Hasan’ın verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Kamile bint-i Hasan ile sulbi sagîr  oğlu Arif’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı 

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr merkum Arif’in vakt-i 

rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i 

merkume Kamile’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve 

semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla 

bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyan olunur 
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fi’l-yevmi’l-hamis ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-evvel li-sene sitte aşer ve selase-mie ve elf 

fi 25 Rebî’ül-Evvel 316 

Müteveffây-ı mezbûrun Polis İdaresi karşusunda taht-ı isticarında bulunan bakkal 

dükkanı derununda bulunan erzak ve hırdavat 4404,35 

köhne bez gömlek 1 don 4 fanila 2 uzun entari 1 kısa entari 2 sırmalı havlu 1/165 

boğça 1/33           evanî-i nuhâsîye parça 10/100 

elifi şalvar 1 köhne kırmızı kuşak 1 çuka mintan 1/220   

pamuk şilte 1 yasdık 2 yorgan 1/264          hırdavat menzil 42,05 

Yekûn  5240 

Minhâ’ül-ihracat  

Zevce-i mezbûrenin usulen sabit olan mihri 501,20 

Bakkal dükkanı hademesinden …. usulen sabit olan deyni 495 

Ve yine hademeden Napoyot’un usulen sabit olan alacağı 305,10 

Ve yine hademeden Vanikli’nin usulen sabit olan alacağı   99 

Resm-i Kısmet 98,10     dellâliyye  106     Kaydiyye 6     Varaka bahâ 4 

Yekun’ül-ihracat  1615,10 

Sahh’ül-bâkî 2725 

Hisse-i zevce-i mezbûre Kamile Hanım 465,25 

Hisse-i ibn-i sagîr  mezbûr Arif  3259,15 

Zevce-i mezbûre Kamile ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve oğlu sagîr   

mezbûr Arif’in hisse-i ırsiyesi olan bâlâda murakkam üç bin iki yüz elli dokuz guruş on beş 

parayı kalıtına binaen nafakasına sarf etmek üzere vesayeten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediğini ikrarı iş bu mahale şerh verildi 

 
HÜKÜM 221 (SAYFA 119) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesinde Kestelli Mescid Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Miralayzade Mehmed Bey kerimesi Fatma Latife Hanım’ın 

verâseti zevc-i metrûki Nakibzade Cemal Bey ibn’il-hac Mustafa Efendi ile validesi Ayşe 

Hanım ibniyyet-i Mehmed Bey ve sadriye sagîre kerimesi Fatma Şefika ve babası mûmâ-

ileyh Mehmed Bey ibn-i Receb Bey’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i sagîre mezbûre Fatma Şefika’nın babası ve velisi 
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zevc-i mûmâ-ileyh Cemal Bey’in bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ebdan mûmâ-ileyhümden her 

birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mûmâ-

ileyhümânın defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis ve’l-işrin 

min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene sitte aşer ve selase-mie ve elf fi 22 Muharrem 1316 

tabak ve kase ve kapaklı tabaklar parça 27/185 

kahve fincanı ve maa takım kupa 9 sigara tabağı 7 yaldızlı su kupaları büyük macun tabağı 

210            kerevet 1 minder 2/220            ayineli konsol 1/285 

ipekli köşe kanepesi 2 ipekli koltuk 6 ipekli perde 6/1300 

kebir ayineli dolap 1/405     

dakson ? lamba çift 1 lamba altına koymak içün ipekli çiçeklik 205      

küçük sedefli masa 2/45          diğer sedefli masa 2/40          sırmalı yasdık 2/105 

tül perde çift 6/150         ipekli yasdık 2/60        sırmalı yatak takımı parça 9/1000 

çarşeb ve yasdık yüzü 6/500         maa bağcık işlemeli köse 160 

orak muhafazası 1/50         mermerli terabize 1/160          …… halısı 1/1618,30 

sarı mangal 1/120         altun bilezik çift 1 buroş 1 küpe çift 1/1000 

sîm gülabdan 2 dirhem 303 fiat 2/606 

sîm şeker takımı parça 5 dirhem 590 fiat 2/1180          elmas küpe çift 1/1400 

yüzük 1/1050          gümüş taş 12 piron 12 dirhem 262 fiat 2/524        resim 2/45 

servi sanduk 2/180          mıkras maa kornize dört aded döşek takımı 150 

Yekûn  13263,30 

Ve yine müteveffât mezbûrenin muhallefatından Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve 

sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla kezalik lede’l müzayede bey` olunan  

kapaklı kebîr tencere 2 kulaklı 1 tebsi 1 tava 1 dirhem 25 kıyye 15 fiat 2,20/308,20 

kapaklı sahan 6/91         kebîr kazan 166        semaver 1/198        kebîr bakır leğen 1/86 

kapaklı tencere 2 kapaklı sahan 4 diğer sahan 2 kapak 1 çorba tası 1 süzgü 1 sini 2          

tava 1/168            sarı leğen ibrik 1 sarı sini 1/122  

tunç havan 1 …… ve tuzluk 2/25            kebîr sarı sini 1/231         pamuk seccade 1/20 

yelpaze 1/36          pamuk şilte 1 yorgan 2 pamuk yasdık 2/201 

atlas üzerine kablu kürk 1/1401          sarma boğça 1 sade boğça 2/53 

tahta pabuç çift 1 çarşeb 2/50          terlik çift 2 peşkir 1/55       mendil 2/16,20 
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ceket 2 sadakur entari 1 peştamal 1/40        pençbiyeli zar 1/135         şemsiye 1/29 

entari 7 don 2 iç entarisi 2 vesair parça 16/67    

beyaz gömlek ve entari ve yelek parça 10/60           …… entari gömlek parça 10/60 

def `a .…… entari parça 7/38            entari ceket vesaire parça 16/85 

melbûsât takım 2/42          …… 1/62          hırka 1/40          entari 1/61     …… 1/35 

entari gömlek vesaire parça 8/35         ipekli zar 1 şemsiye 1/545 

ibrişimli bez çarşeb 2/87          köhne kürk 1/102        ceket 1/78 

……entari ceket parça 7/26         sırma boğça 2/534        diğer sırmalı boğça 2/200 

sarma ibrişimli seccade 1/120         sarma boğça 8/348        örtü 3/43         yapağı 3/89 

sofra 1 peçete 10/46           çarşeb 1 yasdık yüzü ve yapağı 11/90 

bir takım paçavra 12/13          ipekli peşkir 1/107 

namusiye1 korniz vesair karyola takımı180         yapağı 3/29 

ipekli masa örtüsü 4/49,20         uçkur peşkir 2/27      ipekli ve çiçekli elbise takım 1/258 

mai ipekli elbise takım 107        mai entari 1/60        beyaz ipekli entari 1/76 

mai entari 1 ceket 2/57         atlas boğça 10/71        entari 1 ceket 1 kuşak 1/18    

elbise takım 1/121         ipekli …… entari 2/50          beyaz ipekli entari 1/99 

mai ceket 1/40          bez top 4/190         çorap çift 1 ipekli parça 1/49,20 

ipekli mai elbiselik top 1/88            çarşeblik bez top 1/67          bez top 2/91 

ibrişimli bez top 2/136          gömlek 12/396         ibrişimli bez top 7/102    gömlek 152 

sırmalı hamam takımı 1/232      gümüş kaşık 19/50      dakson? kaşık 9 piron 8 bıçak 10/240 

ceviz sanduk 1/340            uzama çiçek 2/41,10        perde 6/78         arma 1/534 

gümüş şerbet kupası 10 dirhem 377         gümüş sepet 1 dirhem 3,40/1319,20 

gümüş zarf 1 dirhem 111 fiat 1,38/216,18           gümüş ayna 1 dirhem 110 fiat 2,32/308 

madalyon 1/334           incü dizisi 6 müntakil 5 dirhem 1 beheri 215/1111 

maa kordon altun saat 1/265         incü …… 2/260     

ufak elmas tek taşlı yüzük 253           el çantası 1/20        büyük elmas dal 1/6230 

gümüş kaşık 1/29 

zevc-i mûmâ-ileyh Cemal Bey nezdinde nakdi mevcudu 2670 

çevre ve uçkur parça 7 çarşeb 2 kuşak 2 tahta pabuç çift 1 eldiven çift 1/101 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc-i mûmâ-ileyh Cemal Bey 2670 

Yekûn  26407,18 
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Nakd-i Yekûn    

    26407,18 
    11572,08   Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_________ 
    14825,10 
 
Cem`an Yekûn  

    28099 
      1260   Resm-i Kısmet 702,20    dellâliyye  500    Kaydiyye 42    Varaka bahâ 15,20 
-_______ 
    26839 
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Cemal Bey 6193,20 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Fatma Şefika  12387,20 

                                                                          112,20  babasının teberru` 

                                                                   +________ 

                                                                      12500,00 

Hisse-i ümm-i mezbûre Ayşe Hanım 4129 

Hisse-i eb-i mûmâ-ileyh Mehmed Bey 4129 

Zevc-i mûmâ-ileyh Cemal Bey ile ebdan mûmâ-ileyhüm Ayşe Hanım ve Mehmed 

Bey’den her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediklerini ba`de-l ikrar bint-i sagîre mezbûre Fatma Şefika’nın hissesi olan bâlâda 

murakkam on iki bin beş yüz guruşa muadil yüz yirmi beş aded yüzlük Osmanlı lirası li-

eclil istirbah vasî  mûmâ-ileyh marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 222 (SAYFA 120) 

Medine-i İzmir’de Rüştüpaşazade Kara Osmanoğlu Hanı’nda sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Şekerci Sofu İsmail bin Abdullah’ın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu ahbâr olunmağla 

bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve 

hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü 

Ragıb Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 
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olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. 

fi’l-yevmi’l-sânî ve’l-işrin aşer min şehr-i Muharrem’ül-Haram li-sene sitti-aşer ve selase-

mie elf fi 22 Muharrem 1316 

bakır sini 1/60            bakraç 1/25 

şerbetçilere mahsus kupa muhafazası 2 ve hırdavat-ı saire 48 

maa kapak tencere 1/13,10          yorgan 3 yasdık 3/39 

bir mikdar köhne melbûsât ve hırdavat 26          elvan şeker ile …… 1 mizan 1/60 

sepet çift 1/13,20            sanduk derununda bir mikdar elvan şeker 45 

maa köstek saat 1/94           zuhur iden nakdi 40 

    Yekûn 

    474 
        8,30   hamaliyeye verilen 
-_______ 
    465,10 
    197,10   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
    268,00 
      17,20   Resm-i Kısmet 6,30    dellâliyye  5    Kaydiyye 1    Varaka bahâ 30 para 
-_______ 
    254,20 
        3,00   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    257,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr iki yüz elli yedi buçuk guruş fi 3 Haziran 314 tarih 

ve yüz elli yedi numrolu ilm-ü haberle ve vekil merkum Necmüiddin Efendi yeddiyle mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 223 (SAYFA 120) 

Medine-i İzmir’de Sakızlılar Mahallesi’nde nesihcilik  itmekde iken bundan akdem 

şuuruna halel olunmağla Der Aliye Dar’ül-Şafakasına gönderildiği polis müdürü tarafından 

iş`âr ve ahbâr olunan Ruşen ? Cemal Efendi ibn-i Abdullah’ın mahal-i mezkûrede ikamet 

itdiği odası derununda bulunan eşyası …… vekayeten beyt’ül-mâl memuru vekili 

Necmüiddin Efendi’nin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunduğu mübeyyin defteridir ki 



386 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-râbi` min Safer’ül-Hayr li-sene 

sitti-aşer ve selase-mie elf fi 4 Safer 316 

Kelâm-ı Kadim 2 vesair kitap vesair 33          fenar 1/13        ütü köhne satır 1/13,20 

kafes 1/3,20           nargile 1 /4,15          diğer nargile 1/8,30     

tabak tebsi kase parça 12/14         kapaklı tencere 1/25         kafes 4 /4,15 

evanî-i nuhâsîye parça 7 kapaklı tencere 1/27          eski tahta parçaları 13 

köhne kanepe 1/5,30           destere 1/1,30          ufak bakır tebsi 1/11,10 

destere 4 sele 1/10,35          kahve kavurmak içün mangal 1/5,10         kafes 6/4,15 

desti 1 bir takım şişe hırdavatı 5,10          sürmeli dolap 1/16,20        ayine 1/4,15  

hırdavat 3,20        mengene 4,15        rende 1/17,20        terazü 1/7         dağar 1/1,30 

hırdavat kafesi 1/4,35          mangal 1/1,30         iskemle 4/7         paçavra ve hırdavat 67 

hırdavat menzil 150          sanduk 1/42         hırdavat 30         biçki ?3 hırdavat menzil 24   

kama 1/20          yün şilte 1/18         diğer yün şilte 1 yasdık 2/31 

pamuk şilte 1 yasdık 1/18          yasdık 2 yorgan 1 yün şilte 1/87       hırdavat menzil 35 

tabanca 1/13 

    Yekûn 

    809,15 
      50,15   müteveffanın mutasarrıf …… araba icaratı vesaireye verilen 
-_______ 
    759,00 
    322       sîm mecidiye on dokuz guruş olmak üzere farkı minhâ 
-_______ 
    422 
      22,30  Resm-i Kısmet 11    dellâliyye  10    Kaydiyye 1    Varaka bahâ 30 para 
-_______ 
    414,10 
        5,20   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    419,30 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr dört yüz on dokuz guruş otuz para merkum Derviş 

Cemal Efendi’nin vat-i sahv afakatıyla hin-i mecinine değin hıfz ve kabz olunmak üzere fi 

3 Haziran 314 tarih ve dört yüz altmış iki numrolu ilm-ü haberle dört yüz elli altı guruş 

meyanında vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı 

iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 224 (SAYFA 121) 

Medine-i İzmir’de Baş Oturak nam mahalde Hamidiye Hastahanesi’nde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden mühtedi? Cemal Mehmed Ağa ibn-i Abdullah’ın zâhirde varis-i 

ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci 

olduğu ahbâr olunmağla bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i 

beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın 

Vilayeti Defterdarı Saadetlü Ragıb Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle 

rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale 

taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı merkumenin defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. el aşer min şehr-i Rebî’ül-Evvel li-sene sitti-aşer ve 

selase-mie elf fi 10 Rebî’ül-Evvel 316 

çizme çift 1/20           kerevet tahtası 5 haba 2/11,20 

terabize 1 bir mikdar tabak ve hırdavat 9,20      

köhne sako 2 köhne şalvar 1 bir mikdar hırdavat 22            ayine 1/12,20 

bir mikdar hırdavat 110           pamuk yatak 1 yorgan 2 pamuk yasdık 2 ihram 45 

fanila çift 1/18          sanduk 1/20         iç donu 4 gömlek 5 vesaire 35         tesbih danesi 1 

çuka şalvar 1 şal mintan 1 şal yelek 1 şal kuşak 1/260 

poşi 1 köhne çuka şalvar 1 köhne sako 2/43 

    Yekûn 

    557,20 
    236,20   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_______ 
    321,00 
      21,30    Resm-i Kısmet 8    dellâliyye 6,20    Kaydiyye 1   Varaka bahâ 30  
-_______   para  hamaliye 5 
    299,10 
        3,30   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_______ 
    303,00 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr üç yüz üç guruş fi 27 Temmuz 314 tarih ve altı yüz 

altmış üç numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal 

sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 
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HÜKÜM 225 (SAYFA 121) 

Bin üç yüz on beş senesi bahrisi hacılarından Klazomen Tahaffuzhanesi’nde vefât 

idüb isimleri malum olmayan ve verasesi zuhur etmeyen kimselerin muhallefatı olarak 

İzmir Karantina müdüriyetinden bin üç yüz on altı senesi Safer’ül Hayr’ının yirmi ikinci 

günü tarihli ve otuz bir numrolu tezkeresiyle beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin 

Efendi’ye teslim ve mûmâ-ileyhin taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan 

muhallefatı mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi gurre Rebî’ül-

Evvel li-sene sitte aşer ve selase-mie ve elf fi gurre Rebî’ül-Evvel 316 

bir mikdar paçavra ve hırdavat 40          ihram 2 ve hırdavat-ı saire 62 

bakır tencere 2 kapak 1 bir mikdar hırdavat 30         ufak köhne kazan 6 mengene 1 çul 1/16 

bir mikdar hırdavat 21          ihram 2 bir mikdar hırdavat 66         sanduk 3/14 

kapaklı bakır tencere 1 kapak 1 keser 1/20            poşi 1 seccade 3 sako 1 yelpaze 104,10 

tarak ustura vesaire 16           yüzsuri tesbih 1/20         misvak deste 2/16,20 

kefenlik bez parça 1/21         def `a kefenlik parça 1/20,20        diğer kefenlik bez parça 1/10 

… çorap 1 …… parça 2/33         bir mikdar…… 21     

akik ve gümüş yüzükler ve kervanlık? /43        tesbih 13/17       kefenlik parça 1/14 

sedef tesbih 1/15        üzeri gümüşlü kayış 1 anahtar 1/7        Kelâm-ı Kadîm  1/14 

Delil-i Hayrat 1 Kelâm-ı Kadîm  1/40        diğer Kelâm-ı Kadîm  1/12  

bir takım kitap vesaire 4,20        torba derununda bir mikdar gözlük 5,10 

bir mikdar hurma 33        hınna torba 2 bir mikdar ……38,20          ……1/16 

Karantina İdaresi’nden verilen 660 

entari 3 kuşak 1 don 3 sarık 1 gömlek 1 çorap çift 1 köhne yelek 1 mendil 1/61   

ihram 1/36         bir mikdar hırdavat ve paçavra vesaire 21 

    Yekûn 

    1569,07 
        18,20   hamaliyeye verilen  
-________ 
    1550,27 
      657,33   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-________ 
      892,30 
        35,20   Resm-i Kısmet 22   dellâliyye  14   Kaydiyye 1,20   Varaka bahâ 30 para 
-________ 
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      853,10 
          6,10   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
      863,20   
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr sekiz yüz altmış üç buçuk guruş fi 9 Temmuz 314 

tarih ve üç yüz on beş numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi 

yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 226 (SAYFA 121) 

Medine-i İzmir’de Dolaplı Kapu Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât 

iden Yenişehirli Nuriye Hatun ibniyyet-i Abdullah’ın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi 

olmadığından bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu ahbâr olunmağla 

bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve 

hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü 

Ragıb Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb  ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve  Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-râbi` ve’l-işrin min şehr-i Muharrem’ül-

Haram li-sene sitti-aşer ve selase-mie elf fi 24 Muharrem 316 

köhne melbûsât ve battaniye parça 11/43          battaniye 1 namusiye 1/46 

peşkir vesaire parça 16/65          köhne evanî-i nuhâsîye parça 11/78 

yatak 1 yorgan 1 yasdık 2/91           yün yatak 2/60         yatak 1 yorgan 1 yasdık 2/87 

diğer yatak 1 yorgan yasdık 4/85         kilim parça 1/28        hırka 1/25 

ufak yorgan ve minder vesaire parça 6/11          köhne entari parça 7/22 

köhne gömlek don ve entari parça 8/29          ferace 1/18 

sayak üzerine kablu köhne kürk 1/118          diğer kürk 2/141         palto 1/34 

köhne çarşeb 1 köhne boğça 5/17           köhne ma`kad 1/15 

köhne peşkir ve peştamal ve çarşeb parça 7/51         on sekiz arşun mikdarı şayak 128       

hırka 3/41          müsta`mel peştamal 2 çarşeb 2/43           entari 2/36 

entari 3 don 1/47           köhne gömlek parça 5/45          entari 3 don 1/30  

çarşeb 2/25           peşkir ve köhne boğça ve don parça 6/6          tahta pabucu 1/6 
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çevre ve yazma parça 14/56          ferace 1 örtü 1/38         köhne sanduk 1/3  

maa köstek saat 1/165        aşalık sîm zarf 11/55       köstek parçası 1 maa zincir mühür 1/63 

saat muhafazası 1/19         yün ve paçavra mihlü yasdık ve minder parça 8 heybe 1/27 

yatak yorgan yasdık parça 2/93         köhne gömlek don ve boğça ve çarşeb 30 

zuhur eden nakdi Osmanlı lirası 9 sîm mecidiye 6 /1800 

    Yekûn 

    3820 
        31,20   hamaliye vesaireye verilen 
-________ 
    3788,20 
    1634,20   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı 
-________   minhâ 
    2154,00 
        83,10   Resm-i Kısmet 54   dellâliyye  23,20   Kaydiyye 3,20   Varaka bahâ 2,10 
-________ 
    2070,30 
        13,20   dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
    2084,10 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr bin yüz guruş altun ve dokuz yüz seksen dört guruş 

on parası gümüş olarak fi 4 Haziran 314 tarih ve yüz elli beş numrolu ilm-ü haberle vekil 

mûmâ-ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh 

verildi 

 
HÜKÜM 227 (SAYFA 122)   

Derunu Kassam’da ismi muharrer bint-i sagîre mezbûre Makbule bin üç yüz on üç 

senesi Ramazan’ül-Mübarek’inin yirmi altıncı günü vefât idüb verâseti validesi Zehra ile li-

ebeveyn-i kız karındaşları kebîre Esma ve sagîre Huri ve li-ebeveyn-i amme-i Kantarcı 

Ömer Efendi’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra müteveffât mezbûrenin hemşiresi sagîre mezbûre Huri ile müştereken 

ammeleri mezbûr Ömer Efendi zimmetlerinde derunu kasamda muharrer olduğu ve Eytâm 

Sanduğu defterinde mukayyet bulunduğu vechle Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye 

yirmi guruş hesabıyla alacakları olan üç bin iki yüz kırk guruşun zeyl-i kassam-ı tarihi olan 

bin üç yüz altı senesi Safer’ül-Har’ının yirmi altıncı gününde sagîre mezbûre Makbule’nin 

zikr olunan tarih-i vefâtına değin rü`yet olunan muhasebesi ve tarihi merkumda müteveffât 

mezbûre hissesinin verase-i mezbûre beynlerinde tevzi ve taksimi ber-vech-i âtî zikr             
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ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sadis ve’l-işrin min şehr-i Ramazan’ül-Mübarek li-sene 

râbi`ka-aşera ve selase-mie ve elf fi 26 Ramazan 314 

 

    Yekûn 

    3240        asıl meblağ-ı mezkûr 

    2948        an 26 Safer 306 ila 26 Ramazan 1313 rec-i mülazım-ı şer`isi 

+_______ 

    6188 

                    müddet-i merkume tarafından müteveffât mezbure Makbule ile sagîre 

                    mezbûre Huri’nin şehr-i otuz guruşdan nafaka mikdareleri olan iki bin yedi 

    2371        yüz otuz guruşdan zeyl-i kasamda muharrer olduğu üzere bağ hasılatından 

                    mahsubiyeti icra olunan üç yüz elli dokuz guruşdan bâkî sarf olunan 

-________ 

    3817 

        73        rec-i mezkûrdan Huri hissesi 

-________ 

    3743,20 

    1871,30    sagîre mezbûre Huri hissesi 

-________ 

    1871,30 

        50,30    müteveffât mezbûre Makbule hissesi 

-________ 

    1821,00 

 

Hisse-i ümm-i mezbûre Zehra 303,20 

Hisse-i uht li hüma mezbûre 607 

Hisse-i uht li hüma mezbûre Huri     3607 
                                                           1871,30  bâlâda murakkam malı 
                                                      -________ 
                                                           2478,30 
                                                             297,10  iş bu zeyl tarihine kadar mülazım-ı şer`isi 
                                                       -________ 
                                                           2776,00 
                                                             446       fi 25 Rebî’ül-Evvel 316 tezekkür? …… 
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                                                       +________ 
                                                           3222 
                                                             522       nafakasına sarf olunmağla mahsub olunan 
                                                       -________ 
                                                           2700 
 

Ümm-i mezbûre Zehra ile uht li hüma mezbûre Esma’dan her biri ber-vech-i bâlâ 

hisselerini medyun mezbûr Ömer Efendi’den ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini 

ba`de-l ikrar sagîre mezbûre Huri’nin bâlâda murakkam iki bin yedi yüz yetmiş altı guruş 

hissesini amm merkum Ömer Efendi zimmetinde olub medyun mezbûr Ömer Efendi ber 

minval muharrer Varakanın hisselerini eda idtikden sonra sagîre mezbûrenin hisse-i 

ırsiyesinden fi 25 Rebî’ül-Evvel 1316  tarihinde asıl ve nemadan zimmetinde kalan iki bin 

yedi yüz guruşa muadil yirmi beş aded yüzlük Osmanlı lirası usulen tevkifaten tarih-i 

merkume ve merkum Ömer Efendi tecdiden istikraz eylediği iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 228 (SAYFA 123) 

Aydın Vilayeti merkezi olan Medine-i İzmir Redif Alayının ikinci peron? Abad ? 

taburunun üçüncü bölüğü yüzbaşısı iken bundan akdem vefât iden Manastırlı Süleyman 

Ağa ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuhe-i metrûkesi Zahide Hanım ibniyyet-i 

Abdullah ile sulbi sagîr oğulları Abdülaziz ve Lütfi ve Necati ve sulbiye kebîre kızı Şöhret 

Hanım’a münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan 

sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına bâ hüccet-i 

şer`isi kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevat-ı ma`rûf zevce-i mezbûre Zahide 

Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ bint-i …… mezbûre Şöhret Hanım’ın bi’l-asâle taleb ve 

marifetleri ve marifet-i şer` ve mesağ-ı şer`iyeye binaen tereke-i müteveffay-ı mezbûrun 

medine-i mezbûreye muzaf Nif Nahiyesi’nde kâin yüz kırk aded yüzlük Ormanlı lirası 

mukabilinde Kirazlıcalı Hasbi oğlu Ömer Ağa’ya bey` olunan bir bâb menzil semeni olan 

meblağ-ı mezkûrun verase-i mezbûre beynlerinde tevzi ve taksimi mübeyyin defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-seb`a-aşer min şehr-i Cemâzi’yel-Evvel        

li-sene sitte-aşer ve selase-mie ve elf fi 17 Cemâzi’yel-Evvel 316 
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Yekûn 

    14000 
        500   emlak vergisi ve intikaliye vesaireye verilen  
-_______ 
    13500 
        576   Resm-i Kısmet 337,20   dellâliyye  210  Kaydiyye 20,20   Varaka 8 
-_______ 
    12924 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Zahide Hanım 1615,20 

Hisse-i bint-i kebîre mezbûre Şöhret Hanım 1615,20 

Hisse-i ibn-i sagîr   Abdülaziz   3231 

Hisse-i ibn-i sagîr   Lütfi            3231 

Hisse-i ibn-i sagîr   Necati         3231     
                                          +_______ 
                                                 9693 
İzin hücceti harcına verilen        181 
                                           -_______ 
                                                 9512 
       validelerine verilen               12     
                                           -_______ 
                                                 9500 
 

Zevce-i mezbûre Zahide Hanımla bint-i kebîre mezbûre Şöhret Hanım’dan her biri 

ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini 

ba`de-l ikrar sigar mezbûrdan Abdülaziz ve Lütfi ve Necati’nin hisse-i ırsiyelerinden bâkî 

ber-vech-i bâlâ dokuz bin beş yüz guruşa muadil doksan beş aded yüzlük Osmanlı lirası           

li-eclil istirbah vasî mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Kasasına vaz` olunduğu iş bu 

mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 229 (SAYFA 123) 

Medine-i İzmir’de mahal-i Cedid’de Uzun İmam Zokağı’nda sâkin iken bundan 

akdem maktulen vefât iden Kestanepazarlı Giridi Nuri Efendi ibn-i Salih’in verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Vesile Hanım ibniyyet-i Hallac Hüseyin ile sulbi sagîr  oğlu Salih’e 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i 

sagîr mezbûr Salih’in vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den 

mensûbe vasî si validesi zevce-i mezbûre Vesile Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve 
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marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i 

Safer’ül-Hayr li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf fi 10 Safer 313 

Ödemiş bazması urgan 10/64        zincirli yular 26/110 

bükülü yular aded 27 fiat 4,5/111,15            merkeb yuları aded 14 fiat 1,15/19,10 

yular zinciri aded 24 fiat 2/48            küçük ve büyük urgan 10/45 

kıl kolan aded 37 fiat 1,35/69,15         merkeb kolanı 22/33 

küçük ve büyük kalbur aded 11 fiat 4/44           soğan tohumu kıyye 19 fiat 20 para /9,20 

dökülmüş buğday kıyye 36 fiat 1,16/50,16           ak darı kıyye 64 fiat 1,2/67,29 

burçak kıyye 35 fiat 30/30,25             …… kıyye 103 fiat 2/206 

bakla kıyye 147 fiat 1,1/105,27            kum darı kıyye 159 fiat 31 /123 

buğday kıyye 133 fiat 1,28/193,13          …… kıyye 104 fiat 2,20/260 

börülce kıyye 42 fiat 1,20/74,15           mercimek 12,17      

cavur ? hasırı aded 5 fiat 1,20/42          kaba hasır ? aded 8 fiat 22 para/4,16 

tahta kürek aded 20 fiat 3,15/67            yaba kürk aded 12 fiat 3,20/42 

kazma sayak? Aded 40 fiat 15 para /15           ekmek selesi aded 10 fiat 30 para/1,30 

def `a merkeb yuları aded 2 fiat 1,25/2,3          yemiş selesi aded 36 fiat 21/273  

toprak köfün çift 2/30           küçük ve büyük sepet aded 59 fiat 1,6/67,24 

keser sapı ve havan eli aded 83 fiat 12 para/25,8            havan hıyar vesaire 3 

arı ? kıyye 605 beher on yedi okkası /578,10           def `a yaba kürk 10,20 

çapa sapı aded 97 fiat 28 para /67,36             sepet aded 76 fiat 1,15/104,20 

…….… aded 25 fiat 2/50+12=62           sepet aded 8 fiat 1/8,16 

ufak boğmaca çift 12/246         …… köfünü çift1/40            boğmaca çift 6 fiat 20,2/123 

neruban 1/13,20        çalı süpürge 4/3       siyah katran dirhem 30 kıyye 626 fiat 1,21/955,31 

sarı katran kıyye 28 fiat 4,15/122,20            bükülü yular aded 21 fiat 1,27/123,15 

destgah başı hasırı aded 57 fiat 1,6/65,22         yatak hasırı aded 472 fiat 1,27/790,24 

tahta kürek aded 65/235,25           sepet aded 12 fiat 1,15/16,20 

kapak hasırı aded 10/11             …… kürek aded 21 fiat 1,20/42 

çalkantı buğday kıyye 135 fiat 16 para/54           zenbil 14 kalbur 1/16,20 

kantar 1/66         ufak kantar 1/20           desti fiat 2,20/60     
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bardak aded 99 fiat 1,20/148,20        ufak bardak aded 37/37       diğer ufak bardak 10/7,20 

terazü 1/22          bir mikdar buğday orak vesaire 34 

der zimmet-i Hafız Mustafa Efendi makbuzu 41  

der zimmet-i Yorgancı Şaban makbuzu 108 

buğday kıyye 250 fiat 1,8/300 

müteveffây-ı mezbûrun Bardakçı dükkanında mevcut olub bey` olunan desti bardak …… 

2871,17 

mezkûr dükkanda olan çekmecesinde zuhur eden nakdi 16,20 

müsta`mel ceket pantolon yelek takım 1/88         müsta`mel ceket 2 pantolon 4 yelek 2/78 

basma entari 10/85          fanila 4 iç donu 8 çorap çift 6/85        kebîr bıçak 2/80 

tek kefenk? 1/120          beşli tabanca 1/66        temür kuşaklı ceviz sanduk 1/50 

potin çift 1/66 

der zimmet-i Halil Efendi makbuzu 2,25 

basma yüzlü ot yasdık 10minder 2 pamuk şilte 1 ufak minder 2 basma ma`kad 1 pençbiyeli 

ma`kad örtüsü ufak köşe yasdıkları 6 ayine 1 saçaklı damasko seccade 1 tahta dolab 1 billur 

3 kandil iskemlesi 1 tül perde 2 peşkirlik 1/528 

basma yüzlü yasdık 12 kanepe minderi 1 basma ma`kad 1 üzerinin beyazları erkan          

şilte 1 maa kornize hasa perde 4 lamba 1 çalar sat 1 peşkirlik 1 yüz yasdığı 2/528 

maa kapak nuhas sahan 8 kulaklı 2 çorba tası 1 tencere 6 tava 1 kandil 2 tebsi 2               

sini 2 leğen 1 süzgü 1 kazan 1 eski kilim parça 2 frenk kilimi 1 bir takım ufak minderler   

    330  
    660 
+____     
    990 
 

Müteveffây-ı mezbûrun metrûkatından ve dükkan icaresinden olarak damadı vekili 

Hafız Rafet Efendi tarafından i`tâ olunan 693 

Müteveffây-ı mezbûrun hayatında Gureba Hastahanesine bey` itmiş olduğu hazır 

esmanından olarak hastahane müdürü tarafından i`tâ olunan 330 

Müteveffây-ı mezbûrun hayatında bedel icarını peşinen te`diye itmiş olduğu mezkûr 

bardakçı dükkanı icaresinden müste`cir lâhık Niyako’dan iştira’ olunan 792 

Yekûn 14410,15 
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Minhâ’ül-ihracat  

hamaliyeye verilen 53,15       dükkan kirasına verilen 165 

deyn-i müsbet Hatice Hanım bâ ilam-ı şer`isi 3916 

deyn-i müsbet Rukiye Hatun bâ ilam-ı şer`isi 3560 

Resm-i Kısmet 168    dellâliyye  252   Kaydiyye 10,20    Varaka bahâ 7,20 

Yekûn  8132,15 

Sahh’ül-bâkî  9278 

Hisse-i zevce-i mezbûre Vesile Hanım 784,30 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Salih    5493,10 
                                                           66       nafaka hücceti harcına verilen 
                                                   -________ 
                                                       5427,10 
 

Zevce-i mezbûre Vesile Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediği gibi vasî si olduğu oğlu sagîr mezbûr Salih’in bâlâda 

murakkam hissesinden üç bin elli iki guruş mûmâ-ileyh zimmetinde olmağla sagîr   

mezbûrun hisse-i ırsiyesinden bâkî Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş 

hesabıyla bin dört yüz kırk bir guruş li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` 

olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 230 (SAYFA 124) 

Bin üç yüz on iki senesi Rûmîsi ibtidâ’sından sene-i merkum Şubat-ı gayesine kadar 

bir sene zarfında medine-i İzmir Gureba Hastahanesi’nde vefât iden âtî’ül esâmîsi kesânın 

zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle terekeleri cânib-i beyt’ül-mâle 

âid ve râci olduğu hastahane müdürü tarafından bâ tezkere beyân ve ahbâr olunmağla bu 

makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz 

kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü 

Ragıb Efendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı merkumenin defteridir ki             

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-sânî min şehr-i Zilhicce’tiş-Şerife li-sene 

râbi`ka-aşer ve selase-mie elf. fi 2 Zilhicce 314 
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Edirneli Receb Efendi ibn-i Osman muhallefatı  

Yazma Kelâm-ı Kadîm  272,20           Ahteri 1/21    Melaceme? 1/3,30 

Risale-i …… 1 Mizan 1 Burhan 1 Kamus-u Arap 1 Benar-ı Şerife 1 ……… 1 Şerh-i 

Terceme-i Burhan 1/51           enfiye tabakası 1 tütün çantası 1/7         bıçak 1/33 

kalemtıraş  1/33           maa köstek saat 1/51         nakd-i mevcudu 487,12 

yekun  1070,27 

Katamonulu Polis Mehmed Efendi terekesi 

elmas yüzük 1/205            kehribarlı sîm sigara takımı 1 halka yüzük 1/25 

tütün çantası 1 çakı 1/7           nakd-i mevcudu 53,10 

yekun 290,10 

Menemenli Mehmed bin İbrahim Onbaşının üzerinde zuhur iden nakdi 58,10 

Çal Kazâsı’ndan Mehmed bin Ahmed’in nakd-i mevcudu 17,20 

Manastırlı İbrahim bin Hayrallah’ın nakdi 21,30 

Söke’nin Kemer Karyesi’nden Mustafa bin Ali nakdi 343 

Kırımlı Martizi? Bin Osman 66 

Manastırlı Mustafa bin Osman 23  

Eski Zağralı Hasan bin Receb 10 

Lofçalı Hasan bin Abdullah 36,20 

Konyalı Hacı Hulusi ibn-i Hasan 35 

Yanyalı Arnavud Hasan bin Aluş 45,10 

Faik Paşa Mahallesi’nden Yusuf bin Osman 70,10 

Akhisar’ın Marmaris? Karyesi’nden Ahmed bin Mehmed muhallefatı nakd-i                

mevcudu 74,10 

……… Bekir bin Mehmed 5,10 

Malatyalı Kürt Hasan Çavuş bin Hasan 12 

Mağnisalı …… Karyesi’nden Mehmed oğlu Satılmış 128,10 

Kızılca Karyesi’nden İbrahim bin Yusuf 7 

…… Ahmed Saffet bin Necip 12 

Tireli Köse Haşmet oğlu Halil 36 

Bayındırlı Halil oğlu Bayram 4,20 

Urlalı Naciye bint-i Abdullah 111 



398 

Antalyalı Zenci Abdullah bin Mercan 2,15 

Avlonyalı Habib bin Can 57 

Denizlili Topal Hüseyin Çavuş oğlu Mehmed Çavuş 14,30 

Kastamonulu Kamil bin Osman 12 

Menemen’de Musa Bey Karyesi’nde Zenci Ali bin Mercan 8,30 

Kızıldağlı Mahmud bin İbrahim 12,10 

Ödemişli Kabaklı Mehmed bin Mehmed 43,10 

Yenişehirli Mehmed bin Mehmed 8,10 

Afyon Karahisarlı İsmail bin Ali 6,5 

Bosnalı Bekir bin Salih 13  

İşkodralı Ahmed Dayı bin……muhallefatı saat 1/51 

Ankara’nın Evren Karyesi’nden Hacı Mehmed Süleyman 166,20 

Zağfiranbolulu Hacı Abdi bin Hasan 133,20 

Filibe muhacirlerinden Hacı Mehmed bin Süleyman 553 

Bosna muhacirlerinden Hacı Şakir bin Salih 45,10 

Mağnisalı Hafız Şemseddin Efendi ibn-i Ahmed 6,30 

Sandıklı’nın Başakcı Karyesi’nden … bin Mehmed 66 

Çiflikat-ı Hümayundan Konyalı İsmail bin Mehmed 13 

Kıbrıslı Ahmed bin Hasan 19,30 

Hisarlı Zenci Süleyman bin Abdi 24,20 

Trabzonlu Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hasan 13,20 

Konyalı Mehmed bin Ali 8,20 

Plevneli Abdülkerim bin İsmail 3 

Trabzonlu Ahmed Efendi ibn-i Hasan 4,25 

Bosnalı Arif bin Mustafa 61,10 

Buharalı Hacı Yekman bin Mehmed  Rus kaimesi 2/64,10 

Dağıstanlı Hacı İbrahim Bey ibn-i Ali Bey Rus kaimesi 3/96,20 

Dağıstanlı Mehmed Rehvan Efendi ibn-i Hacı Mehmed Rus kaimesi 2/64,10 

Ermenekli Mustafa bin Osman 45,25 

Varnalı Estefani veledi Revas? 13 

Ermenekli Ali oğlu Abdullatif 33 
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Nifli Osman bin Mehmed 33,20 

İranlı Hacı Mehmed bin Receb 9,20 

Ankaralı Yakub bin Mustafa 29,20 

…… Hasan bin Selim 364,10 

Bornovalı Manol veledi Yorgi 3 

Ödemişli Veli Hasan oğlu Mehmed 9,20 

Karapınarlı Mustafa bin Osman 34,35 

Kayserili Mustafa bin Mehmed 33 

Bergamalı Yusuf bin Mehmed 28,10 

Akhisarlı Mahmud bin Ahmed 2,15 

Kasabanın Zeytincik Mahallesi’nden Mustafa bin Mehmed 11,10 

Kemahlı Mustafa bin Abdullah 3,20            Alanyalı Arnavud Hasan bin Hüseyin 18,30 

Kaklıçdan Mehmed bin Hasan 64,20 

Yarengüme’den Mehmed bin Bekir 66 

Aydın Akar? Karyesi’nden Ömer oğlu Süleyman 21,27 

Menemenli Halil bin Mustafa 9,7 

Menemenli Halil Efendi ibn-i Ahmed 75,10 

İzmirli Zenci Reyhan bin Abdurrahman saat 20  
                                                             nakdi   4 
                                                                   +___ 
                                                                       24   
Bozkırlı Mehmed bin Abdullah 31,25 

…… İstavridi veledi Hacı Lefteri 2,20 

Ankaralı İsmail Efendi ibn-i Mehmed 956 

Dayı Emir? Mahallesi’nden Süleyman bin Ali 2,20 

Erzurumlu Seyid bin Ömer 17 

Seydişehir’in Bolu Karyesi’nden Ali bin Ali 6,10 

Cumaovası’ndan Veli Hoca bin Nemci 10 

Akseki Kazâsı’ndan Mustafa bin Mehmed 5,10 

Denizlili Yandeli veledi Hristo 39 

Mağnisalı İbrahim bin Ayetullah? 17,10 

Bosnalı Salih bin Mahmud 21 

Balçıkovalı Emral bin Abdullah 8,10 
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Muşlu İbrahim bin Osman 111 

Plevneli Abdülaziz bin İbrahim 1,10 

Midillili İstavridi veledi Dimitri 6 

Der Aliyeli Sıtkı bin Ömer 2,30 

Kırımlı Hasan bin Bekir 1,5 

Kütahya’nın Gediz Kasabası’ndan Ali bin İbrahim 76 

Kırımlı Hasan bin Ali 8,15 

Kırımlı Halil bin Hüseyin 27,10 

Çerkes Salih bin Yusuf saat 35 
                                               5 
                                         +____ 
                                             40 

……… Mustafa bin Mehmed 15,30 

Ruscuklu Hacı Bayram bin İsmail saat  33 
                                                    nakdi   12 
                                                           +____ 
                                                                45    

Kemahlı  … bin İsmail 9,20 

Karşıyakalı Süleyman bin İbrahim 4,15 

Cumaovalı Osman bin Ahmed 8,30 

Bağdadlı Kürt Ahmed bin Mahmud 8,30 

Malatyalı Musa bin Ali 586,25 

Yanyalı Muharrem bin Elmas 4,15 

Kırkağaçlı Mehmed bin İsmail 21 

Kıbrıslı Mehmed bin Hüseyin 1,30 

Teşvikiye Mahallesi’nden Ethem Efendi ibn-i Halil 15 

Kayserili İbrahim Efendi ibn-i Osman  saat    37 
                                                            nakdi  178  
                                                                 +_____ 
                                                                       215     

Der Aliyeli yüzbaşı Hasan Bey ibn-i … Paşa 537,30 

Karşıyakalı Halil bin İsmail 6,15 

Mağnisalı Yorgi veledi Hristo 4 

Yanyalı Hasan bin Hızır 7,30 
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Balçıkovalı Mehmed bin Durmuş Ali 2,15 

Seydişehirli Bekir bin Mehmed 16,25 

Zenci Bilal bin Abdullah 35              Ali bin Ömer 1,30 

Kayserili İbrahim bin Osman 1,10 

İzmirli Zenci Abdi bin Mahmud 3,27 

Menemenli Hasan bin Hacı Şerif 20,15 

Konyalı Abdullah oğlu Mehmed 15,12 

Yozgatlı Mehmed bin Hasan 2,7 

Seydişehirli Mehmed bin Ahmed 39,05 

İzmirli aşçı Abdullah bin Musa 17,02 

Galoslu Rahmi bin Mehmed’in 3,10 

Mağnisalı Mehmed Ali bin Mehmed 7 

……… oğlu Ahmed 6,10 

Bergamalı Şakir bin Mehmed 12,10 

Harputlu Yusuf bin Mehmed 99 

Erköylü Edhem bin Mustafa 12 

Sofyalı Mustafa bin Abdullah 1,12 

Bitlisli Şahin bin Mahzul 1,12 

İzmirli Hacı Ramazan 15 para 

Konyalı Hasan Çavuş 2,27 

Karabekirli Süleyman bin Mehmed 42 

Vidinli Şükrü bin Haydar 17,37 

Menemenli Arif bin Hasbi 16,5 

Bakçık havili Ali bin Mustafa 27,30 

Hisarlı Hasan Dayı 1,27 

Bosnalı …… Bey ibn-i Osman 22,10 

Menemenli Ahmed bin Mehmed 15,30 

Balçıkovalı Ali bin Merad 4,2 

Bağdadlı Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed 3,20 

Tavganalı Mehmed bin Osman 15 

Magribli Hacı Yusuf bin Salih 2,10 
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İzmirli …… bin Emin 1,32 

İzmirli Halil Efendi ibn-i Osman 1,5 

İzmirli Mehmed bin Ömer 3,20 

Karadenizli İbrahim bin Mehmed 9,20 

Bozkırlı Musa bin Mehmed 99 

Tireli Abdi bin Mehmed 6,05 

Nevşehirli Mustafa bin Ahmed 33 

Konyalı Abdurrahman bin İsmail 4,35 

Denizlili Ali bin Hüseyin 4,27 

Bergamalı Apostol veledi Corci 47,20 

Ödemişli İbrahim bin Ali 7 para 

Nazillili Mehmed bin Mehmed 3               İzmirli Napoki 4 

Sandıklı’dan Mustafa bin Mustafa 31,35 

Dağıstanlı İlyas bin İsmail 6,10 

Tekeli Aşireti’nden Abdülhalim bin Osman 8,20 

İzmirli Mehmed bin Mehmed 12,10 

Bosnalı Mustafa Efendi 5 

Ziştovili Hüseyin bin Halil 7,7 

Sarayköylü Mahmud bin Mahmud 2,15 

Kasabalı Süleyman 175,05 

Harputlu Sadık bin Mehmed 52,20 

Kırımlı Hasan bin Abdullah 4,7 

İzmirli Ali bin İbrahim 4,10 

Erzincanlı Mehmed Dayı 25 para          ……  Latif 1,30 

Çoban kızı 5,30            Der Aliyeli Rıza bin Mehmed 2,25 

Tireli … Ali bin Ahmed 3 

Nazillili Mustafa bin Hüseyin 1,12 

Nifli Mustafa bin İsmail 2,17 

Manastırlı …… bin Mehmed 26 

Hasköylü Rasim bin Salih 22,20 

Malatyalı Ahmed bin Ali 10,20 
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Şebinkarahisarlı Hasan bin Şerif 7,10 

Menemenli Mehmed Çavuş bin Eyüb 2,5 

Denizlili Ahmed bin İsmail 264 

    Yekûn    

    9237,22 
        32,22   hamaliye ve sarrafiyeye verilen 
-________ 
    9205,00 
    3940,20   Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı  
-________   minhâ 
    5264 
      156        Resm-i Kısmet 132,20   dellâliyye  12   Kaydiyye 8   Varaka bahâ 3 
-________ 
    5108 
        10       dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+________ 
    5118,20 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr beş bin yüz on sekiz buçuk guruşun bin dört yüz 

yirmi beş guruş altun ve üç bin altı yüz doksan üç buçuk guruş gümüş olarak fi 23 Nisan 

1313 ve fi 15 Mayıs 1313 tarih ve altı yüz seksen altı ve dört yüz seksen bir numrolu ilm-ü 

haberle iki def `ada vekil mûmâ-ileyh Necmüiddin efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim 

kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 231 (SAYFA 126) 

Medine-i İzmir’de Birinci Hamidiye Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden …… Emin Ağa ibn-i Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Ümmü 

Gülsüm bint-i Cemaleddin ile sulbi oğulları kebîr Ömer ve sagîrtan ve Mehmet Sabri ve 

sulbiye kızları kebîre Hatice ve sagîre Fatma Şefika ve Ayşe Makbule’ye münhasıra olduğu 

bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i 

rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri 

zevce-i mezbûre Gülsüm’ün bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve   ibn-i kebîr mezbûr Ömer ile bint-i 

kebîre mezbûre Hatice’den her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le 

tahrir ve semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis 
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ve’l-işrin min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene sitti-aşer ve selase-mie ve elf fi 23 Rebî’ül-Âhır 

316 

ot mihlü minder 3 duvar yasdığı 15/66             frenk keçesi 1/66 

ufak ayine 1 levha 1/33          beyaz hasa perde 7 minder örtüsü 3 sanduk örtüsü 3/33 

tahta sanduk 1/33          yün mihlü döşek 1 yorgan 2 yasdık 2/132 

camlı dolab 1/33         adi sandalye 3/15          evanî-i nuhâsîye parça 18/150 

lamba 1/16,2           çuka şalvar 1 lata 1 yelek 1/100        melbûsât takım 4/40 

çalar saat 1/100           bir mikdar tabak ve kase 5/41          hırdavat menzil 50 

amerikan kaput bezi top 2/160           diğer nevi Amerika bezi top 8/500 

beyaz dimi top 1/50           beyaz tüylü pazen top 1/100          basma top 13/1206 

al fanila top 3/200           kanava muhacir bezi 2/368           siyah cebelik sof bez parça 2/31 

pazen basması top 1/90          bir mikdar elvan taklidi bezaki?50   

bir mikdar elvan basma 50          muhtelif alaca 1/10           çiçekli saten top 1/25 

karamandol top 2/218       bir mikdar poplin   77 
                                                             def `a   37 
                                                                    +____      
                                                                       114  

bir mikdar çiçekli buhur 221             siyah telli basma parça 2/40   

muhacir bezi parça  1/26          al ve siyah ve sarı beyaz basma parça 10/103,20  

karamandol parça 2/37,10          bir mikdar döşeklik dokuma 12,30 

bir mikdar buhur 9,20          mermerşahi bezi adi parça 2/20       bir mikdar dolpin 75 

çenberlik dolpin 59,20         bir mikdar zamklı pamuk 20         …… ipliği kıyye 5/55,10 

katreli ipliği 30       bir mikdar çoraplık iplik  48,35 
                                                                         23 
                                                                    +______        
                                                                         71,35     

bir mikdar siyah aşalık kadife 37           bir mikdar pullu elvan kadife 69,10 

bir mikdar mai kadife 50,30          şal taklidi kuşaklık parça 1 bir mikdar mendil 57 

hamam peştemalı 4/45          bir mikdar döşeklik keten ve elbiselik dokuma 217 

dirhemleriyle beraber terazü 1makdas 1 arşun? 1/47 

bir mikdar kesilmiş basma 103         dükkanda bulunan camekan 112 

hırdavat-ı dükkan 66 

Yekûn  5679,15 
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Minhâ’ül-ihracat  

techîz ve tekfîn  masârifi 1000 

zevce-i mezbûrenin bâ ilam-ı şer`i mahkum mihri 1650 

Resm-i Kısmet 75,20    dellâliyye  69,20     Kaydiyye 4,20    Varaka bahâ 4 

yekun’ül-ihracat 2803,15 

Sahh’ül-bâkî  2876 

Hisse-i zevce-i mezbûre Gülsüm 259,20 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr Ömer 559,09 

Hisse-i ibn-i sagîr   Azat 559,09 

Hisse-i ibn-i sagîr   Sabri 559,09 

Hisse-i bint-i kebîre Hatice 279,24 

Hisse-i bint-i sagîre Fatma Şefika 279,24 

Hisse-i bint-i sagîre Ayşe Makbule 279,24 

Zevce-i mezbûre Gülsüm ile ibn-i kebîr mezbûr Ömer ve bint-i kebîre mezbûre 

Hatice’den her biri ber-vech-i bâlâ tereke-i müteveffây-ı mezbûrun mecmû iştira’ ve ahz ve 

kabz itmekle bu suretle hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk 

eylediklerini ikrarları ve vasî mezbûre Gülsüm sigar mezbûrdan Azat ve Sabri ve Şefika ve 

Makbule hisse-i ırsiyeleri olan bâlâda murakkam cem`an bin altı yüz yetmiş yedi guruş 

yirmi yedi parayı kalıtına binaen nafakalarına sarf itmek üzere bi’l-vesâyâ kabz eylediğini 

ikrarı iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 232 (SAYFA 127) 

Sagîr mezbûr İbrahim içün mal-ı mevrûs nemasından babası ve vasîsi mezbûr 

Mustafa’nın talebiyle beheri şehr-i sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla yirmi beş guruş 

feraiz ve takdir olub meblağ-ı mezkûru sagîr mezbûrun nafaka vesair levazım-ı zarurisine 

harc ve sarf lede’l iktizâ’   istidaneye …… sagîr   mezbûrun mal-ı mevrûs neması üzerine 

… veli mezbûr Mustafa’ya kıbel-i şer`den izin verildiği iş bu mahale şerh verildi.                  

fi’l-yevmi’l-sâlis aşer min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene sitte aşer ve selase-mie ve elf fi 

13 Şaban 316 

 
ÇIKMA: fi 11 Rebî’ül-Evvel 1309 tarih ve 112 numrolu kassamın zeylidir  
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HÜKÜM 233 (SAYFA 127) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk Mahallesi’nde Bakkal Sokağı’nda Hacı Mahmud  

Cami Şerifi civarında sâkin iken bundan akdem vefât iden kunduracı esnafından Kırımlı 

Neca Usta ibn-i Mehmed Emin’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hamide             

bint-i Abdullah ile validesi Halime bint-i Mala Ahmed ve sulbi sagîr oğlu Akif ve sulbiye 

kebîre kızları Saliha ve Hafize ve Vesile ve Emine’ye münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı  

indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr merkum Akif’in vakt-i 

rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi validesi zevce-i 

mezbûre Hamide’nin bi’l-asâle ve bi’l-velâye benat mezbûrat ile ümm-i mezbûreden her 

birinin bi’l-asâle taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve Osmanlı 

lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye yirmi guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât 

mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l râbi` aşer min şehr-i 

Cemâzi’yel-Âhir   li-sene sitti aşer ve selase-mie ve elf  fi 14 Cemâzi’yel-Âhir 316 

siyah vidaladan mamul potin çift 7 fiat 45/215         parlak vidaladan potin çift 1/45 

sarı vidaladan potin çift 1 fiat 45/370           siyah çaruk çift 10 fiat 30/300 

elvan çaruk çift 6 fiat 40/240              …… siyah ve parlak kundura çift 3 fiat 25/75 

…… elvan kundura çift 3 fiat 20/90              potin kundura çift 19 fiat 60/1140 

elvan çaruk çift 2 fiat 30/60            elvan çaruk çift 2 fiat 25/50 

diğer elvan çaruk çift 2 fiat 15/30         işlenmiş iskarpin çift 1 fiat 10/10 

siyah iskarpin çift 4 fiat 15/60           elvan iskarpin çift 5 fiat 15/75 

zenne içün potin kundura çift 2 fiat 35/70            erkek içün ufak potin kundura 35 

zenne içün battal potin kundura çift 3/60           çocuk içün iskarpin çift 2 fiat 15/30 

perakende iskarpin ve kaluç potin çift 6 fiat 10/60          çizme çift 4/240 

on dokuz arşun mikdarı astarlık bez 35          bir buçuk arşun mikdarı lastiği 7 

bir mikdar vidala ve keçi derisi ve parlak parçalar 60          bir mikdar kösele parçası 125 

… saya tabir olunur potin ve çaruk yüzleri çift 8 fiat 7/56 

üsküfe tabir olunur potin yüzleri çift 5 fiat 8/40         potin fotini çift 7 fiat 15/105 

çocuk fotini çift 3/15         elvan ve siyah potin yüzleri çift 3 fiat 7/21 

kalıp çift 507300        çizme vesaire içün eski kalıplar 80 

lamba 1 levha 3 ufak çalar saat 1 camlı dolaplar 301         kilim 2/120 

ufak yün minder 2 yasdık 1/40          saman minder 2 yasdık 9/40 
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köhne çul seccade 2 basma perde 2/20         pamuk şilte 1 yorgan 1 yasdık 1/60 

pamuk şilte 1 yorgan 1 yasdık 2/60          pamuk şilte 1 yasdık 2 ihram 1/50 

pamuk şilte 1 yorgan 1 köhne ihram 1/60         saçaklı seccade 1/10        frenk kilimi 1/25 

yün şilte 1/30     saman minder 2 yasdık 5/25         evanî-i nuhâsîye parça 20/100 

    Yekûn 

    5400 
      254   Resm-i Kısmet 135    dellâliyye  107    Kaydiyye 8    Varaka 3 
-______ 
    5146 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hamide 643,10 

Hisse-i ümm-i mezbûre Halime 157,26 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Akif 1215,10 

Hisse-i bint-i kebîre Salih 607,21 

Hisse-i bint-i kebîre Hafize 607,21 

Hisse-i bint-i kebîre Vesile 607,21 

Hisse-i bint-i kebîre Emine 607,20 

Zevce-i mezbûre Hamide ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini bi’l-asâle ve ibn-i sagîr   

mezbûr Akif’in hisse-i ırsiyesi olub kalıtına binaen istirbahında menfeat hasıl 

olmayacağından derkar olan murakkam bin iki yüz on beş guruş sagîr mezbûrun nafakasına 

li-eclil sarf bi’l-vesâyâ ve ümm-i mezbûre Halime ile benat mezbûrat Salih ve Hafize ve 

Vesile ve Emine’den her biri bâlâda muharrer hisselerini bi’l-asâle ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 234 (SAYFA 127) 

Medine-i İzmir’de  Rüşdiye Caddesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Tebaay-ı Devlet-i Aliye’nin Ermeni Milletinden ve sabıka Manifaturacı esnafından 

Dalmidas veledi Aryan Odabasyan’ın verâseti sulbi oğulları kebîr Ohannes ve Mahran ve 

Artinzade ve sagîr  Arakil Usta’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir 

ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr   merkum Arakil Usta’nın vakt-i rüşd ve sedadına 

değin tesviye-i umurlarına bâ hüccet-i şer`isi kıbel-i şer`den mensûbe vasîsi biraderi 

merkum Mahran’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ebnan kebîran merkumanın  bi’l-asâle taleb 

ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve sîm mecidiye yirmi guruş 
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hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı merkumenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sânî aşer min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene sitti-aşer ve selase-mie 

ve elf fi 12 Rebî’ül-Âhır 316 

kaydaruba 1/100          ayine 1/50        lamba çift 1/40        maa takım karyola 1/200 

ceviz sandalye 12/60         kilim seccade 1/50         zili 1/200         sofra takımı 200 

evanî-i nuhâsîye parça 10/200         melbûsât takım 5/250 

kanepe 1 koltuk 2 sandalye 6/250       perde ve avize 60          hırdavat menzil 340 

    Yekûn 

    2000 
      100   mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-______ 
    1900 
        90    Resm-i Kısmet 47,20   dellâliyye  38    Kaydiyye 3,10    Varaka 1,20 
-______ 
    1810 
 
Hisse-i ibn-i kebîr merkum Ohannes 452,20 

Hisse-i ibn-i kebîr merkum Mahran 452,20 

Hisse-i ibn-i kebîr merkum Artinzade 452,20 

Hisse-i ibn-i sagîr  merkum Arakil Usta 452,20 

Asil ve vasî merkum Mahran ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve sagîr   

merkum Arakil’in hissesi olan bâlâda murakkam dört yüz elli iki buçuk guruş vesayeten ve 

ibn-i merkum Artinzade bâlâda muharrer hissesi asâleten ve biraderi merkum Ohannes’in 

hissesi kendisine teslim itmek üzere emaneten ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini 

ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 235 (SAYFA 128) 

Medine-i İzmir’de Kefeli Mahallesi’nde İki Çeşmelik nam mahalde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden gümrük ketebesinden Kantarcızade Hakkı Efendi ibn-i Tahir 

Efendi’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Münire Hanım ibniyyet-i Hacı İbrahim ile 

validesi Emine Hanım ibniyyet-i İsmail ve sulbi sagîr  oğlu Latif’e münhasıra olduğu bi’l 

ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr mezbûr Latif’in 

vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umurlarına kab-i şerden mensûbe vasîsi validesi 

zevce-i mezbûre Münire Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve ümm-i mezbûre Emine 
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Hanım’ın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen 

misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

fi’’l-yevmi’l-samin aşer min şehr-i Rebî’ül-Âhır li-sene sitti aşer ve selase-mie ve elf fi 12 

Rebî’ül-Âhır 316 

kilim 1/264         kilim seccade 1/47        diğer seccade 1/55         büyük kilim 1/235     

diğer seccade 1/40          diğer kilim 1/137           ufak seccade 1/32         ufak kilim 1/21 

ayine 1/84           mermerli kaydaruba 1/198          saat 1/34       bakır leğen 1/61 

nuhas kazan 1/66          kaşmir palto 1 yelek 1 pantolon 1/32         palto 1/50 

nuhas tebsi 2/24          diğer palto 1/42        lamba çift 1/66         bir mikdar hırdavat 27 

def `a bir mikdar hırdavat 27         kebîr bıçak 1/101       sandalye 6/46 

tahta sanduk 1/40            çifte tüfenk 1/404,10           çakmaklı tabanca 1/15     

eczalı tek tüfenk 1/59          ufak bıçak 1/27         beşli tabanca 1/55        altılı tabanca 1/99 

gümüşlü tabanca çift 1/128          altılı sîm saat 1/20         sîm tabak 1/155        

altun kordon 1/198 

İzmir haricinde Bozyaka nam mahalde vâki` derununda kale ve eşcâr-ı müsmire ve 

gayr-i müsmireyi muhtevi tahminen altı dönüm mikdarı bir kıt`a harap bağın mesağ-ı 

şer`iyye … yetmiş beş lira mukabilinde gümrük ketebesinden Şemsibabazade Muharrem 

Efendi’ye bey` olunmasıyla semeni 13350 

    Yekûn 

    16239,10 
      7116,10   Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_________ 
      9123,00 
        153        emlak vergüsü ve intikaliye şahadetname masârif i  
-_________ 
      8970 
      2000        mezkûr bağın harabiyetinden naşi araziden hudud olan yerinin ancak sagîr    
-_________  mezbûr Latif’e âid olmasıyla bi’l-ahbâr tahakkuk iden bedeli  
      6970 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Münire Hanım 843,25 

Hisse-i ümm-i mezbûre Emine Hanım  11241,23 
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Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Latif    4780,32 

bâlâda muharrer olduğu üzere       2000,00 

tarla bedeli                                -________ 

                                                      6780,32 

          validesinin teberru                  19,08 

                                                  -________    

                                                      6800,00 

izin hücceti harcına verilen               91,30 

                                                  -________ 

                                                      6708,10 

Zevce-i mezbûre Münire Hanımlardan her biri bâlâda murakkam hisselerini ahz ve 

kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar ibn-i sagîr   mezbûr Latif’in hissesi olan 

Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla bâlâda murakkam altı bin yedi yüz sekiz guruş on 

paraya muadil altmış yedi aded yüzlük Osmanlı lirasıyla sekiz guruş on para li-eclil istirbah 

vasî  mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh 

verildi. 

 
HÜKÜM 236 (SAYFA 128) 

Medine-i İzmir’de Akçalı Mescid Şerifi civarında Uzunyol nam mahalde sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Zehra Hanım ibniyyet-i Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûki 

kahveci esnafından Akhisarlı İsmail bin Halil ile validesi Ayşe bint-i İbrahim ve babası 

Halil Abdullah bin Hacı Mehmed ve sadri sagîr oğulları Refet ve Mehmed’e  münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîran 

mezbûranın babaları ve velileri zevc-i mezbûr İsmail’in bi’l-asâle ve bi’l-velâye ve ebdan 

mezbûrandan  her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i 

müteveffât merkumenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-işrin 

min şehr-i Cemâzi’yel-Evvel li-sene sitti-aşer ve selase-mie ve elf. fi 20 Cemâzi’yel-Evvel 

316 

saman yasdık 8/29        köşe yasdığı 2/38        pamuk yasdık 2 pamuklu seccade1/90 

pamuk şilte 1/46         yün şilte 1/37         yorgan 2/30         maa tabla sarı mangal 1/132 
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dikiş makinesi 1/286        frenk kilimi 1/122         

çinko tebsi 2 mai su kupası 5 nalin çift 1/20 

bakır sini 1 kapaklı tencere 2 kulaklı 1 kapaklı sahan 4 tebsi 1 tava 1 tas 1 leğen 1 kapaklı 

çorba tası 1/178               bakır leğen ibrik 1/49            karpuzlu lamba çift 1/52 

bir mikdar hırdavat 21               ayine 1/117             üsküfeden elbise takım 1/57     

atlas yorgan 1/127           ipekli zar 1/132           ufak atlas yorgan 1/42 

ipekli elbise takım 1/105            entari 1/20             kaydaruba 1/200           perde 2/14   

bez çarşeb 3/55          köhne entari hırka parça 2/10           beyaz entari 2 don 1 uçkur 1/25 

hamam takımı 4/70          şemsiye 1/22         ipekli çarşeb 1/82,20         boğça 2/27 

hırdavat parça 3/24          uzun entari 2 çarşeb 1/37         kundura çift 1/38       boğça 1/61 

sanduk 1/27      bez top 3/201       elbise takımı 1/30     oda mefrûşâtı parça 14 boğça 

1/190çiçek takımı parça 8/67          sako 1/176         uzun entari 1/29          bez top 4/212 

sanduk 1/49       lamba iskemlesi 1/2,20      çorap ve kemer 11     ufak elmas küpe çift 1/839 

yirmilik altun 1 kafesli altun 1/64              tek taşlı ufak elmas yüzük 1/138     

nakd-i mevcudu 924,20          hırdavat menzil 56    

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 891,30 

    Yekûn 

    6523,10 
      297,10   Resm-i Kısmet 163   dellâliyye 94    Kaydiyye10,10    Varaka7    hamaliye 22 
-________ 
    6226,00 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr İsmail 1556,20 

Hisse-i ümm-i mezbûre Ayşe 1037,26 

Hisse-i eb-i mezbûr Abdullah 1037,26 

Hisse-i ibn-i sagîre mezbûre Ayşe 1297,04 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mehmed 1297,04 

Zevc-i mezbûr İsmail ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini asâleten ve ibn-i sagîr   

mezbûr Refet’in hisse-i ırsiyesi olub kalıtına binaen istirbahında menfeat hasıl olmayacağı 

derkar olub bâlâda murakkam bin iki yüz doksan yedi guruş dört parayı sagîr   mezbûrun 

vesair levazım-ı zaruriyesine li-eclil sarf velâyeten ve ümm-i mezbûre Ayşe ve  ber-vech-i 

bâlâda murakkam hisse-i ırsiyesini bi’l-asâle ……… nazariyesinde olan ibn-i sagîr mezbûr 

Mehmed’in hissesi olan ber-vech-i bâlâ bin iki yüz doksan yedi guruş dört parayı sagîr   
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mezbûrun nafaka vesair …… zaruriyesine sarf itmek üzere  bi’l-vesâyâ ve eb-i mezbûr 

Abdullah dahi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini bi’l-asâle tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 237 (SAYFA 129) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesi’nde Asmalı Mescid civarında sâkine iken 

bundan akdem vefât iden Kuşadası naibi mütevelli Mehmed … Efendi kerimesi Zeyneb 

Sabire Hanım’ın verâseti zevc-i metrûki Duyun-u Umumiye ketebesinden Mehmed Ali 

Efendi ibn-i Mehmed ile li-ebeveyn-i kız karındaşı sagîre Kamer Hanım’a Mehmed’e  

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra uht-i 

sagîre mezbûre Kamer Hanım’ın vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i 

şer`den mensûbe vasîsi dayısı Mehmed Fatin Bey’in bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ zevc-i mûmâ-

ileyh Mehmed Ali Efendi’nin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezburenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sadi aşer min şehr-i Cemâzi’yel-Âhir li-sene hamse-aşer ve 

selase-mie ve elf. fi 16 Cemâzi’yel-Âhir 316  

kebîr ayine 1/247        sarı sini 1/75 

sele derununda kapaklı tabak 6 küçük ve büyük kase ve tabak 6/69           kaydaruba 1/241 

dikiş içün el makinesi 1/429          sarı leğen ibrik 1/78    

cedid nuhas sahan 2 kapak 4 maa kapak çorba tası 1/28          kilim parça 2/858 

maa kapak müsta`mel nuhas sahan 7/58      

müsta`mel nuhas tebsi 1 helvahane 2 ufak tava 1/55       

cedid nuhas helvahane 1 su kupası 38 

müsta`mel basma entari triko ceket beyaz iç donu gömlek fistan parça 19/111,20 

mermerli masa 1/176        ufak kırık tahta sigara masası 2/4,15       köhne badem kürk 1/47 

fanila ve kermesud ceket parça 2/51           fanila ve melbûsât-ı saire parça 16/11 

sarı samur kürk 1/274          pençbiyeli vesaire parça 7/15        yemeni seccade 1/27 

siyah sof cebe 1/25           hasa ve … çarşebi 2 basma entari 1/60 

telli kadife boğça 2/240           bez çarşeb uçkur havlu parça 4/20 

penbe renkçe ipekli elbise takımı 1/193           çatmalı zar 1/99     
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Şam kumaşından elbise takım 1/44           kırmızı yüzlü yuvarlak yasdık 2/18    

penbe … elbise takım 1/113         pullu entari 1/30        ağbani entari 1/60 

ceket vesaire parça 8/40         neyarsuz? zar 1/128          krep 5/16    

boğça 1beyaz entari ceket parça 3/21          ceviz sanduk 1/140       yelpaze 1/10,20 

şemsiye 1 el çantası 1 iskarpin çift 2/80          elmas üzerine maktu` elmas buroş 1/4323 

elmaslı altun halhal 1/344            kayış kuşak ve pençbiyeli parçalar 33 

def `a büyük ceviz sanduk 1/117           sîm zarf 10 dirhem 120 fiat 3,1/363 

sîm macun tabağı 2 kaşık hokkası 1 kaşık 12 piron 6 dirhem 458 fiat 3,02/1419,20 

sîm yemek kaşığı 1/46          bir mikdar pençbiyeli parçalar 7 

üzeri kapaklı kırık ufak buroş 1/1257          elmas göğüs iğnesi 1/2200 

tek taşlı elmas yüzük 1/1480           elmas küpe çift 1/2610           … yüzük 1/280 

incü … 2 fiat 141/282          ufak elmas taş 5/105         erzan pulat tebsi 1/196 

terzi yüzüğü 1 ufak mai taşlı küpe çift 1/18,20         tek taşlı ufak elmas yüzük 1/273 

basma yüzlü pamuk şilte 2 basma ve yemeni yorgan 2 pamuk basma yasdık 2/495    

siyah tebsi 1/49,20            al mefrûşâtlı minder ve yasdıklar ve iki pencere perdesi 200 

cevizden mamul kandil iskemlesi 1/49,20    

tarak 1 sarı hamam tası ve hırdavat-ı saire 66 

ufak kilim seccade 1 ufak minder 1 hırdavat-ı saire 30 

beyaz yasdık yüzü ve çarşeb vesaire parça 10/42           çorap vesaire parça 20/41 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 1336,20 

    Yekûn 

    22173,15 
        118,10   Resm-i Kısmet 551    dellâliyye  416    Kaydiyye 33    Varaka bahâ 27 
-_________ 
    22055,00 
      1027 
-_________ 
    21028 
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Mehmed Ali Efendi 10514 

Hisse-i uht li hüma mezbûre Kamer Hanım    10514 

uht-i mezbûre Kamer Hanım içün vasî  

mûmâ-ileyh Fatin Bey terekeden istirbah ve  

kabz idüb nazarında hıfz eylediği derun-u        4752 
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kasamda muharrer dikiş makinesiyle altun 

üzerine maktu` elmas buroş semeni           -_______ 

                                                                           5762 

Zevc-i merkum Mehmed Ali Efendi ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini bi’l-asâle ve 

vasî mûmâ-ileyh Fatin Bey dahi uht-i sagîre mezbûre Kamer Hanım içün terekeden iştira’ 

eylediği bâlâda muharrer makine ve buroşun li-eclil hıfz bi’l-vesâyâ ahz ve kabz ve istifay-ı 

hakk eylediklerini ba`de-l ikrar uht li hüma sagîre mezbûr Kamer Hanım’ın bâlâda 

murakkam olduğu üzere mutabbak hisse-i ırsiyesi olan beş bin yedi yüz altmış iki guruşa 

muadil otuz iki aded yüzlük Osmanlı lirasıyla iki aded yirmilik sîm mecidiye li-eclil 

istirbah mûmâ-ileyh marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale 

şerh verildi. 

 

HÜKÜM 238 (SAYFA 129) 

Evlad-ı merkumeden Ohannes ve Mahran ve Artinzade ve Arakil’in validesi olub 

verâseti evladı merkumeden münhasıra olduğu halde akdemce vefât itmiş olan Tebaay-ı 

Devlet-i Aliye’nin Ermeni milleti nisvanından Şavtan bint-i Maya’nın hayatında ale’l vefât 

bâ sened-i hakan-i taht-ı tasarrufunda olub ba`de vefât hüma evladı merkumeden mevrûs ve 

müntakil olan Medine-i İzmir haricinde Göztepe nam mahalde vâki` arsa on .…… kırk 

………… dört yüz satraç bir kıt`a arsa evlad-ı merkumundan merkum Mahran’ın bi’l-asâle 

ve biraderi  sagîr mezbûr Arakil’in vasîsi olmağla bi’l-vesâyâ ebnan merkuman Ohannes ve 

Artinzade’den her birinin bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le ve Osmanlı lirası 

yüz guruş hesabıyla mesağ-ı şer`iyye …müzayede on yedi bin yüz guruş mukabilinde taşçı 

… Yorgi zevcesi Arinol bey` olunmağla meblağ-ı mezkûrun evlad-ı merkumdan 

beynlerinde tevzi ve taksimi ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sadis min  

şehr-i Cemâzi’yel-Evvel li-sene sitti aşer ve selase-mie ve elf fi 6 Cemâzi’yel-Evvel 316 

    17100 
      2550  emlak vergisi intikaliye masârif i saireye Mahran ve Astasil’e verilen  
-______ 
    12550 
      6624  Resm-i Kısmet 338,30   dellâliyye  256,10   Kaydiyye 21   Varaka bahâ 8 
-______ 
   12926 
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Hisse-i ibn-i kebîr merkum Ohannes 3231,20 

Hisse-i ibn-i kebîr merkum Mahran 2221,10 

Hisse-i ibn-i kebîr merkum Artin 3231,20 

Hisse-i ibn-i sagîr merkum Arakil   3231,20 
                                                             71,10  izin hücceti harcına verilen 
                                                      +_______ 
                                                         3160,00 
 

Merkumdan Ohannes ve Mahran ve Artinzade’den her biri ber-vech-i bâlâ hisse-i 

ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar sagîr  merkum 

Arakil’in bâlâda murakkam hisse-i ırsiyesi olan Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla üç bin 

yüz altmış guruş Emvâl-i Eytâm Sanduğuna teslim kılındıkdan sonra yine meblağ-ı   

sanduk-ı mezkûrdan sigar merkumun biraderi ve vasîsi merkum Mahran usul dairesinde bâ 

sened i`tâ ve teslim olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 239 (SAYFA 129) 

Medine-i İzmir’de Cami Atîk  Mahallesi’nde Arnavud Mescid Şerifi civarında sakin 

iken bundan akdem vefât iden Sakızlı Ali Bey ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Melek Hanım ibniyyet-i Abdullah ile sulbi sagîr oğlu Ahmed Sabri’ye münhasıra 

olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr 

mezbûr Ahmed Sabri’nin vakt-i rüşd ve sedadına değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer`den 

mensûbe vasî si validesi zevce-i mezbûre Melek Hanım’ın bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ taleb ve 

marifeti ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz 

yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı 

mezbûrun defteridir ki ber-vech-i  âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i 

Receb’ül-Ferd li-sene râbi`ka-aşer ve selase-mie ve elf fi 10 Receb 314 

bir  şiltelik pamuk kilo 9 fiat 8,25/82            basma yorgan 1/52     

siyah sof şalvar 2/45          beyaz iç donu 4/28     

ufak yün ve pamuk yasdık ve basma ma`kad ve boğça parça 6/16 

bir mikdar paçavra 16           müsta`mel bir gömlek ve basma entari parça 9/51 

şal kuşak 1/451,20            köhne siyah sof şalvar mintan takım 22  

köhne şalvar 1 yelek 1/27             siyah çuka mintan yelek şalvar parça 3/220 

ufak şal kuşak 1 köhne çetari yelek 1 beyaz yün kuşak 1/20 
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müsta`mel siyah çuka lata 1/85            piriyol(pirior) saat 1 sîm köstek 1/208 

tahta sanduk 1 mest pabuç çift 1 bir mikdar hırdavat 72 

büyük gümüşlü bıçak 1/580          büyük gümüşlü altılı tabanca 1/870 

çakmaklı tabanca çift 1/280           ufak beşli tabanca 1/96 

    Yekûn 

    3231,20 
      155,20   Resm-i Kısmet 81   dellâliyye  65,10   Kaydiyye 5,10    Varaka bahâ  
-________ 
    3076,00 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Melek Hanım 384,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Ahmed Sabri   2691,20 
                                                                       11,20  validesinin teberru` 
                                                                +_______ 
                                                                   2703,00 
 

Zevce-i mezbûre Melek Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediğini ba`de-l ikrar sagîr mezbûr Ahmed Sabri’nin bâlâda murakkam 

hissesine muadil on beş aded yüzlük Osmanlı lirasıyla yirmilik sîm mecidiye li-eclil 

istirbah vasî mezbûre marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale 

şerh verildi. 

 
HÜKÜM 240 (SAYFA 130) 

Halep Vilayeti merkezi naibi olub ahiren Mekke-i Mükerreme kadılığına tayin 

bildirilerek mahal-i memuriyetine gitmek üzere Aydın Vilayeti merkezi olan Medine-i 

İzmir’e uğradığı sırada vefât iden Zağfiranbolulu Mehmed Zühtü Efendi ibn-i Numan Naim 

bin Ahmed’in verâseti her biri …… İstanbul’da Laleli…… Nasuh Paşa Mahallesi’nde 

sâkine zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hafize Hanım ibniyyet-i Mehmed bin Ömer ile sulbi 

kebîr oğlu Ahmed Kazım Efendi ve sulbiye kebîre kızları Hafize ve Cemile ve Şefika 

Hanımlara münhasıra olub verase-i mûmâ-ileyhden her biri tereke-i müteveffây-ı mûmâ-

ileyha ahz ve kabz ile kendilerine irsal ve isal tarafından müteveffây-ı mûmâ-ileyhin 

hayatında ağası Zağfiranbolulu Hacı Ahmed ibn-i Mehmed’i vekil tayin eyledikleri bin üç 

yüz on altı senesi Zilkade’sinin üçüncü günü tarihiyle müverrih ve o tarihde mezkûrede 

umur-u şer`iyye askeriye …… memur Faziletlü Abdullah Saib Efendi’nin imza ve 
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mührünü haviye fetvahane-i celileden musaddık ibrâz olunan bir kıt`a hüccet-i şer`iyye 

malıyla ba`de mütehakkık müteveffây-ı mûmâ-ileyhin hin-i vefâtında nazarında zuhur idüb 

polis müdürü ve beyt’ül-mâl memurluğu tarafından taht-ı muhafazaya alınarak bu kere 

vekil mûmâ-ileyhin taleb ve marifetleri ve marifet-i şer` ve Osmanlı lirası yüz ve Fransız 

altunu seksen yedi buçuk ve sîm mecidiye on dokuz guruş hesabıyla beyt’ül-mâl memuru 

vekili Necmüiddin Efendi hazır olduğu halde tahrir beyn’el verase taksim olunan 

müteveffây-ı mûmâ-ileyhin muhallefatı ve nakd-i deyn-i mübeyyin defteridir ki ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis aşer min şehr-i Zilkade’tiş-Şerife li-sene sitti-aşer 

ve selase-mie ve elf fi 13 Zilkade 316 

Basma Kelâm-ı Kadîm  1 kütüb resail mütenevvi parça 26 ve bir mikdar evrak-ı 

perişan 600            sîm saat 1/50 

şalvar mintan Şam hırkası entari don vesair melbûsât ve mefrûşât parça 75/600 

Halep kumaşı parça 1/25   

bakır sefer tası 1 nalin ve bir mikdar macun hırdavat-ı saire 100 

yorgan 2 ihram 2/225            meşinden mamul harab sanduk 2 elbise çantası 1/400 

nakd-i mevcudu: Osmanlı lirası 62           Fransız altunu 49           sîm mecidiye aded 5 

metelik 20 / 10587,20 

    Yekûn 

    12587,20 
          60,20  kayık icaratı ve hamaliyeye verilen 
-_________ 
    12527,00 
        288       Resm-i Kısmet 313   Kaydiyye 19   Varaka 8   ancak nakd-i mevcudundan 
-_________ alınan Resm-i Kısmet 263   Kaydiyye 17   Varaka 8 
    12239 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hafize Hanım 1529,35 

Hisse-i ibn-i mûmâ-ileyh Kazım Efendi 3569,29 

Hisse-i bint-i mezbûre Hafize Hanım 1784,32 

Hisse-i bint-i mezbûre Asiye Hanım 1784,32 

Hisse-i bint-i mezbûre Cemile Hanım 1784,34 

Hisse-i bint-i mezbûre Şefika Hanım 1784,34 

Vekil mezbûr Hacı Ahmed Ağa ber-vech-i bâlâ iki bin guruş kıymetli eşya ve 

muharrere-i mezkûreyi aynen ve nakid ve mezkûreden …… ihracatı mütebâkî on bin yüz 
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seksen yedi guruşu nakden (iki yüz otuz dokuz) müvekkilleri mûmâ-ileyhe i`tâ ve teslim 

itmek üzere tamamen ahz ve kabz eylediğini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 241 (SAYFA 130) 

Aydın Vilayeti Celilesi defterdarı saadetlü Safiüddin Beyefendi Hazretlerinin 

haremi olub Medine-i İzmir’de Göztepe nam mahalde sâkine iken bundan akdem irtihal-i 

dâr-ı bekâ iden Fatma Mevhibe Hanım ibniyyet-i Hasan Bey ibn-i Ahmed Yemeni 

Efendi’nin verâseti defterdar-ı müşârün-ileyh Safiüddin Beyefendi Hazretleri Necl …. Bey 

ibn-i Sadullah Mançu ile  babası mûmâ-ileyh Giridli Hüsnü Bey ibn-i Ahmed Yemeni 

Efendi validesi Emine Hanım ibniyyet-i Abdullah ve sadri sagîr mahdumları Mehmed 

Hüsamettin Ahmed Selahaddin ve sadriye sagîre kerimesi Fatma Memduha Hanım’a 

münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sigar 

mûmâ-ileyhin babaları ve velileri zevc-i müşârün-ileyh Safiüddin Beyefendi’nin bi’l-asâle 

ve bi’l-velâye taleb ve marifeti ve marifet-i şer` ve Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla tahrir 

ve beyne’l verase taksim olunan merkuman mûmâ-ileyhin muhallefatı mübeyyin defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-seb`a ve’l-işrin min şehr-i Şevval’il-

Mükerrem li-sene sitti aşer ve selase-mie ve elf fi 27 Şevval 316 

altun köstekli ve pırlanta taşlı bazen gerdanlık olur elmas taç 1/7000 

sîm telden macun zarf 10/200           frenk bağı biçiminde pırlanta taşlı ufak elmas 1/1200 

altun burma bilezik tek 1/900 

ortası resimli saçaklarında incü danesi pırlanta taşlı buroş tabir olunur elmas 1/4500 

üzeri elmaslı mineli ufak zenne saati 1 altun köstek 1/600 

incülü ve pırlanta taşlı elmas küpe çift 1/2700 

ortası yeşil zümrütlü elmas gül yüzük 1/900          altun tel bilezik 17/1700 

üzeri camlı altun saat 1 altun köstek 1/200         siyah mineli altun bilezik çift 1/400 

altun zincir bilezik çift 1/1000             karatik altun boyun …… 250 

ortası yakut taşlı ufak elmas çarşeb iğnesi 400  

altun mamul ufak yuvarlak küpe çift 1/100     

dört köşeli hurufat yazılı altın halka yüzük 2/75 

ucunda bir ufak altun asılı altun saat kordonu 1/60 

keman biçiminde ufak sîm iğne 1 kanun için sîm tırnak 2/15         saplı macun kupa 1/10 
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sîm fincan ve tabak çift 1/100        gümüş şeker kasesi 1/100        sîm buhurdan çift 1/300 

sîm el ayinesi 1/120           sîm leğen ve ibrik 1/1800 

beyaz üzerine hassa ve tiril işlemeli karyola takımı parça 11/2000 

penbe renkde ……ipekli elbise parça 2/600           siyah çiçekli şemsiye 2/100 

ipekli vesaireden melbûsât parça 22/1000 

mor atlas üzerine kablu alma kürk 1/700 

telli kumaş üzerine kablu vaşak? kürk 1/500 

mor kumaş üzerine kablu samur kürk 700           beyaz ipekli zar 1/100 

neyarsuz renkde kumaş 1/50         siyah eteklik 1/50        ipekli car 7/1200 

entari ceket ve melbûsât-ı saire parça 18/1000 

bir boğça derununda bir mikdar müsta`mel melbûsât 300           nakd-i mevcudu 900 

zevc-i müşârün-ileyhin mihr-i müeccel-i borcu 10500 

    Yekûn 

    44430 
      1203   Resm-i Kısmet 1110,20    Kaydiyye 66,30    Varaka bahâ 25,20 
-_______ 
    43227 
 
Hisse-i zevc-i müşârün-ileyh Safiüddin Bey 10806,20 

Hisse-i eb-i mûmâ-ileyh Hasan Bey 7204,20 

Hisse-i ümm-i mûmâ-ileyh Emine Hanım 7204,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mûmâ-ileyh Hüsameddin Bey 7204,20 

Hisse-i ibn-i sagîr mûmâ-ileyh Selahaddin Bey 7204,20 

Hisse-i bint-i sagîre mûmâ-ileyha Fatma Memduha Hanım 3602,10 

Ber-vech-i bâlâ mecmû tereke-i zevc-i müşârün-ileyh Safiüddin Bey üzerinde 

bulunduğundan kendi hisse-i ırsiyesini ahz ve kabz ve istifay-ı hakk ve ebdan                

mûmâ-ileyhin bâlâda murakkam hisselerini mûmâ-ileyhümâya i`tâ ve teslime taahhüt 

buyurdukları sigar mûmâ-ileyhümânın bâlâda murakkam hisselerine karşı sigar mûmâ-ileyh 

Hüsameddin içün iştira’ olunan her biri derun-u defterde murakkam yedi bin guruş kıymetli 

bir elmas tac ve iki yüz guruş kıymetli Frenk bağı biçiminde bir elmas ve altı yüz guruş 

kıymetli maa köstek mineli bir altun zenne saati ve dokuz yüz guruş kıymetli bir burma 

altun bilezik ve bint-i sagîre mûmâ-ileyha Memduha Hanım içün iştira’ olunan iki bin yedi 

guruş kıymetli bir çift incülü elmas küpe ve dokuz yüz guruş kıymetli bir gül yüzüğü peder 
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ve velileri bulunduğu cihetle li-eclil hıfz ve mütebâkî bir guruş on parayı dahi nafakalarına 

sarf itmek üzere bil-velâye ahz ve kabz buyurduklarını ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 242 (SAYFA 131) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde Abdülfettah Cami Şerifi civarında 

sâkine iken bundan akdem vefât iden Ayşe Hanım ibniyyet-i Mehmed Efendi’nin verâseti 

zevc-i metrûki mahkeme-i ticaret ketebesinden Ahmed Raşid Efendi ibn-i Hafız Mustafa 

Efendi ile validesi Adile Hanım ibniyyet’il-hac Şakir Efendi ve sadri sagîr   mahdumu 

Mehmed Kemal’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra sagîr  mezbûrun babası ve vasîsi zevc-i mûmâ-ileyh Raşid Efendi’nin bi’l-

asâle ve bi’l-velâye ve ümm-i mûmâ-ileyhanın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i 

şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm 

mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mûmâ-ileyhanın 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-hâdî aşer min şehri Receb’ül-

Ferd li-sene selase-aşer ve selase-mie ve elf  fi 11 Receb 313 

lamba çift 1/40            bakır kazan 1/87         kapaklı ve yaldızlı tabak 6/82,20 

bakır güğüm 1/64,20            sarı leğen ibrik 1/70 

cedid nuhas tencere 5 tava 1 süzgü 1 tebsi 1 kulaklı 1/182 

cedid bakır sahan 10 kuşhane 1 çorba tası 1/100          vaşak ? kürk 1/712 

samur kürk 1/671         kara kulak kürk 1/201         çiçekli zar 1 fes örtüsü 1/297 

yünlü entari 3/72         mai renkli entari ceket takım 1/46         siyah ceket 1/15 

kırmızı renkde entari ceket takım 1/101 

kasnak işlemeli penbe buhur yorgan 1 yasdık yüzü 2/115 

cedid fistan ceket takım 1/80         ceket 2/43          siyah fistan 1 ceket 1/45 

açık renkde entari 1/136          entari 1/75         boğça 3/9,10         sarı sini 2/111 

sarı mangal 1/135          incü dizi 9 dirhem 14 müntakil 9 beheri 2 fiat 221/3200 

gümüş su kupası 2 dirhem 63 fiat 2,21/174,20 

sîm zarf 12 dirhem 145 fiat 2,21/511,05           altun saat kordon 1/168 

maden macun tebsisi 1 kaşık hokkası sayak? 2 kaşık 9/208 

altun yaldızlı sîm köstek 1 saat 1/138          sarı adi saat 1/29          elmas küpe çift 1/1310 

firuze yüzük 1/44          tek taşlı elmas yüzük 1/340          hoşaf kaşığı 10/25,20 
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gümüş üzerine …..elmas yıldız 1/201          sallamalı küpe çift 1/495 

beş parmak altun iğne 1/60          ufak elmas madalyon 286        elmas menekşe çift 1/2850 

elmas bilezik 1/3560           tehi sanduk 1/100         yarımşar liralık altun küpe çift 191 

tabak billur hoşaf kasesi 1/30         çantasında zuhur iden nakdi 268,30 

mihr-i müeccel-i der zimmet-i zevc 1336,30 

    Yekûn 

    19577,15 
      8578,35   Osmanlı lirası yüz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_________ 
    10998,20 
        502,20    Resm-i Kısmet 275    dellâliyye  203,10    Kaydiyye 16,10    Varaka bahâ 8 
-_________ 
    10496,00 
 
Hisse-i zevc-i mûmâ-ileyh Raşid Efendi 2624 

Hisse-i ümm-i mûmâ-ileyha Adile Hanım 1749i13 

Hisse-i ibn-i sagîr mûmâ-ileyh Mehmed Kemal 6122,27 

Zevc-i mûmâ-ileyh Raşid Efendi ile ümm-i mûmâ-ileyh Adile Hanım’dan her biri     

ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyelerini tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini 

ba`de-l ikrar ibn-i sagîr mûmâ-ileyh Mehmed Kemal’in bâlâda murakkam hissesinden 

yirmi iki guruş yirmi yedi parası nafakasına sarf olunmak üzere vasî si mûmâ-ileyh Raşid 

Efendi’ye bâlâ i`tâ bakiyesi olan altmış bir aded yüzlük Osmanlı lirası li-eclil istirbah vasî  

mûmâ-ileyh marifetiyle Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 243 (SAYFA131) 

Eb-i mûmâ-ileyh Hüsnü Bey ile zevat-ı ma`rûf ümm-i mûmâ-ileyha Emine 

Hanım’dan her biri eşya-ı muharrerde esmanından hisse-i ırsiyeleri olub defterdar müşârün-

ileyhin üzerinde bulunan Osmanlı lirası yüz guruş hesabıyla cem`an on dört bin dört yüz 

dokuz guruş …ve’l rıza hafifleri sigar mûmâ-ileyhüm Hüsameddin ve Selahaddin Beylerin 

Memduha Hanıma……… temellük eylediklerini müşârün-ileyh hazretlerince bi’l-velâye … 

ve temellük ve kabul itmekle  ol vechle sigar mûmâ-ileyhin mal ……olmak üzere bedelleri 

müşârün-ileyh nazarında muhafaza itdiğine ikrar ve iştirak buyurdukları iş bu mahale şerh 

verildi.fi’l-yevmi’l-sâlis ve’l-işrin min şehr-i Zilhicce’tiş-Şerife li-sene sitti aşer ve selase-

mie ve elf fi 23 Zilhicce 311 
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HÜKÜM 244 (SAYFA 132) 

Medine-i İzmir’de Orta Hamidiye Mahallesi’nde Değirmendağı nam mahalde 

sâkine iken bundan akdem vefât iden Filibe muhacirlerinden Ümmü Gülsüm bint-i 

Ahmed’in verâseti kendisinden mukaddem vefât iden sadri oğlu Ahmed bin Hazem’in  

sulb-i oğlu Süleyman’a münhasıra olduğu bin üç yüz on altı senesi Rebî’ül-Evveli’nin on 

birinci günü tarihiyle müverrih ve o tarihde Haleb’de müftü ve naib’ül şer`bulunan Ahmed 

Talib Efendi’nin imza ve mührünü haviye zâhiri saltanat-ı seniyyenin Bulgaristan 

komiserliği ikinci ketebesinden ve bâlâ-yı fetevehane-i celileden musaddık şüphe-i 

tezvirden salime bila beyn-i mazmunuyla amel-i caiz olunur senedat-ı şer`iyeden olan bir 

kıt`a hüccet-i şer`iyye malıyla sabit ve sübut ve raşitine mahsur hısm-ı ……şer`ide hükm-ü 

şer`i lahık oldukdan sonra ibn-i ibn’il mezbûr Süleyman ile mezbûrun hal-i sagîrinde 

tesviye-i umuruna bâ hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasî si validesi zevat-ı 

ma`rûf Hatice bint-i Hafız Hüseyin’den her birinin bi’l-verase ve bi’l-vesâyâ ve müteveffât 

mezbûrenin nakd-i mevcudu sülüsünü mahal-i mezkûrede kâin Orta Hamidiye Cami Şerifi 

tamiratına sarf olunmak üzere vuku` bulan ve ……… bâ ilam-ı şer`i vasî  muhtarı mahal-i 

mezkûre sâkinlerinden muhasebe ketebesinden Sofyalı Hacı İsmail Efendi ibn-i İbrahim’in 

bi’l-vesâyâ taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri 

ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla müteveffât 

mezbûrenin bey` olunan muhallefatıyla zuhur iden nakd-i deyn-i mikdarını mübeyyin 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur. fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i Rebî’ül-Evvel 

li-sene sitti aşer ve selase-mie ve elf. fi 10 Rebî’ül-Evvel 316  

pamuk yatak 1 yün yasdık 1 yorgan 1/51,20 

yün şilte 1 yorgan 1 yasdık 1/40,10             yasdık 3 şilte vesaire parça 7/28,20 

köhne kilim 1/47            köhne hırka 1/16,20          güğüm 1/50 

gömlek don entari çorap parça 10/18          tas 2 ufak kulaklı maa kapak 1 bakraç 1/20 

uzun entari 2 bez çarşeb 2 hamam takımı parça parça 5 çevre 1 örtü 2 mendil 2               

çuval 1/67             mest çift 1 peşkir 5 çarşeb 2 örtü 2 entari 1 vesaire 41 

kapaklı tencere 1 kapaklı sahan 1/16,20           şişe çift 1/3,20        hırdavat menzil 18 

müteveffât mezburenin hayatında bir sene sonra olmak üzere İzmir Bank-ı Osmaniye’sine 

teslim eylediği zuhur iden bir kıt`a çekle tahakkuk iden nakdi 8900 

hin-i vefâtında hanesinde zuhur iden nakdi 2909 
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    Yekûn 

    12226,30 
            3,20   hamaliyeye verilen 
-_________ 
    12223,10 
      3936,10    ancak nukud-u mezkûrenin sülüsü 
-_________ 
      8287,00 
        238        Resm-i Kısmet 207    dellâliyye  8,20   Kaydiyye 12,30    Varaka bahâ 9,20 
-_________ 
      8049 
 

İbn-i ibn’il-mezbûr Süleyman ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesi olan sekiz bin kırk 

dokuz guruşun üç bin altmış beş guruş nakdi ve bakiye dört bin dokuz yüz seksen dört 

guruş dahi bank-ı mezkûr mezkûrdan havaleten validesi mezbûre Hatice ile beraber ahz ve 

kabz ve kabul ve bu suretle istifay-ı hakk eylediklerini ba`de-l ikrar vasî  mûmâ-ileyh Hacı 

İsmail Efendi dahi bâlâda muharrer sülüs-ü meblağ-ı kezalik bank-ı mezkûrdan havaleten 

ahz ve kabz eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 245 (SAYFA 132) 

Medine-i İzmir’de Hatuniye Mahallesi’nde Abdullah Efendi Cami Şerifi civarında 

Alaca Sokakda sâkin iken bundan akdem vefât iden Kasaba demiryolu kumpanyası 

kavvaslarından Arnavud Tahir Ağa ibn-i Zeynel’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Hayriye bint-i Hüseyin ile sulbi sagîr oğulları Ali Rıza ve Hüseyin ve sulbiye kızları kebîre 

Havva ve sagîre Fatma’ya münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sigar mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına bâ hüccet-i şer`iyye kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri müteveffât mezbûrenin       

li-ebeveyn-i er karındaşı Arnavud Ali Ağa ibn’il-mezbûr Zeynel’in  bi’l-vesâyâ ve zevce-i 

mezbûre Hayriye ile bint-i kebîre mezbûre Havva’dan her birinin bi’l-asâle taleb ve 

marifetleri ve marifet-i şer`le tahrir ve semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz 

ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi` ve’l-işrin min şehr-i 

Cemâzi’yel-Âhir   li-sene sitti-aşer ve selase-mie ve elf  fi 24 Cemâzi’yel 316 

yorgan 2 pamuk şilte 1 yasdık 2/108           kilim parça 2/165 

saman minder ve yasdık ve ma`kad örtüleri ve bir oda mefrûşâtı 165  
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nuhas tencere 2 tava 1 sini 1 ufak kazan 1/99           maa köstek sîm saat 1/198 

altı patlar gümüş tabanca 1 yatağan bıçak 1/495          melbûsât takım 1/330    

hırdavat menzil 130 

    Yekûn 

    1780 
        49,20  Resm-i Kısmet 44,20    Kaydiyye 2,30    Varaka bahâ 2,10 
-________ 
    1730,20 
 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hayriye ile bint-i kebîre mezbûr Havva’dan her biri              

ber-vech-i bâlâ hisselerini bi’l-asâle ve sigar mezbûrdan Ali Rıza ve Hüseyin ve Fatma’nın 

hisse-i ırsiyeleri olub kalıtına binaen iştira’ …menfeat hasıl olmayacağı der-kar olan bâlâda 

murakkam bin iki yüz altmış bir guruş otuz üç parayı nafakalarına li-eclil sarf vasîleri 

mezbûr Ali Ağa bi’l-vesâyâ tamamen ahz ve kabz ve istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş 

bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 246 (SAYFA 132) 

Medine-i İzmir’de Selimiye Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

bıçak bileğicisi Tatar Hacı Ahmed bin İsmail’in zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma bint-i 

Abdullah’dan başka zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından bi’l cümle 

terekesinin rub`u zevce-i mezbûreye sülüsen erbaa cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu 

ahbâr olunduğundan bu makule bila varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i 

beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz kıbel-i saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın 

Vilayeti Defterdarı Saadetlü Safiüddün Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-

mâle rü`yeten vekil-i müseccel-i şer`isi Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in               

bi’l-vekale zevce-i merkume Fatma’nın bi’l-asâle taleb ve marifetleri ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve sîm mecidiye otuz üç guruş hesabıyla bey` 

olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur.fi’l-yevmi’l-râbi` aşer min şehr-i Zilkade’tiş-Şerife li-sene sitti-aşer ve selase-mie elf 

fi 14 Zilkade 316 

dolab 1/8,10         duvar saati 33        saman yasdık 11 minder 1/9       

…… hurcu 1/21          yorgan 1/5,10        

yün mihlü yatak 1 yasdık 1 yorgan 2 yatak 1/50 
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köhne çuka şalvar 1 mintan 1 entari 1/19           adi yüzük ve hırdavat-ı saire 13 

çarşeb 2/26         köhne torba 2/2          bir mikdar kalay 8,30         yüzük 1/12         

bıçkı 1/8,30         entari ve gömlek ve hırdavat-ı saire 7        

sanduk 1 bir mikdar hırdavat 8  

tahta rendesi 3/14            köhne kılınç 1/11           köhne çuka cebe 1/16,20 

dimi bezinden melbûsât ve hırdavat 60       

boğça 1 bez gömlek 2 çarşeb 1 köhne kuşak 1/33           entari 2/40 

köhne çarşeb vesaire 18          entari ve hırdavat-ı saire 33 

sanduk 1 ve hırdavat-ı saire 21           sîm koyun? saat 1/68 

Yekun   545  

Minhâ’ül-ihracat 

Yemenli Fatma’nın usulen sabit olan alacağı 126 

Zevce-i mezbûrenin bir rec-i şer`i tahakkuk iden mihr-i müeccel-i 101 

araba kirası ve hamaliyeye verilen 13,35 

Resm-i Kısmet 7,20    dellâliyye  11   Kaydiyye 1    Varaka bahâ 1,5 

Yekûn’ül-ihracat 261,20 

Sahh’ül-bâkî 

    284 
      71   zevce-i mezbûre hissesi olub verilen minhâ 
-_____ 
   213 
       6    dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
+_____ 
    219 
      93   sîm mecidiye on dokuz guruş olmak içün akçe farkı minhâ 
-_____ 
    126 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr yüz yirmi altı guruş fi 22 Nisan 315 tarih ve beş yüz 

yirmi dokuz numrolu ilm-ü haberle iki bin yetmiş üç guruş meyanında vekil mûmâ-ileyh 

Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh verildi. 

 
ÇIKMA: fi 12 Zilkade 315 tarih ve 105 numrolu kassamın zeylidir 
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HÜKÜM 247 (SAYFA 133) 

Müteveffây-ı mûmâ-ileyhin hayatında biraderi mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Beyle 

müştereken ……bâ sened hakan-i taht-ı temellük ve tasarruflarında bulunan Aydın’da 

Cuma Mahallesi’nin Aziziye Caddesi’nde kâin bir bâb dükkan bu kere asıl ve vasî  mûmâ-

ileyh Ahmed Bey ile verase-i mûmâ-ileyhüm ve nısf hissedarı mûmâ-ileyh Hacı Mehmed 

Bey tarafından seksen aded yüzlük Osmanlı lirası mukabilinde Bosnalı Hasan Ağa’ya 

mahalinde mesağ-ı şer`iyye bey` olunmuş olduğu cihetle mezbûrun nafakasından sigar 

mezbûran Hakkı ve Nafiye ve Huriye hisselerini on dört aded yüzlük Osmanlı lirası sabit 

itmekle ber-vech-i âtî beyân olunur fi’l-yevmi’l [boş] min Zilkade’tiş-Şerife li-sene           

sitti-aşer ve selase-mie ve elf 

    700 

    350    ibn-i sagîr mezbûr Hakkı hissesi 

    250    bint-i sagîre mezbûre Nafiye 

+_____ 

    1400 

        38 

-______ 

    1362   

 
Meblağ-ı sahh’ül-bâkî on üç aded ve altmış iki santim yüzlük Osmanlı lirası emvâl-i 

saireleriyle birleşdirilerek istirbah olunmak üzere vasî mûmâ-ileyh Ahmed Bey marifetiyle 

Emvâl-i Eytâm Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 248 (SAYFA 133) 

Medine-i İzmir’de Selimiye Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

sıhhiye müfettişi Ali Rıza Efendi ibn-i [boş] verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hatice 

Hanım ibniyyet-i Mehmed ile sulbi sagîr oğlu Ahmed ve sulbiye kerimeleri kebîre Zehra 

Hanım ve sagîre Mürüvvet’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra sagîran mezbûranın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer`den mensûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Hatice Hanım’ın 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve bint-i kebîre mezbûre Zehra Hanım’ın bi’l-asâle taleb ve 
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marifetleri ve marifet-i şer`le ve sîm mecidiye on dokuz guruş hesabıyla müteveffây-ı 

mûmâ-ileyhin metrûkatından belediye dairesinden müterakim maaşından olarak daire-i 

mezkûreden iki def `ada vürud iden üç bin altı yüz yetmiş bir guruşun verase-i               

mûmâ-ileyhüm beynlerinde suret ve tevzini mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-sâlis aşer min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene sitti-aşer ve 

selase-mie ve elf fi 13 Şaban 316 

    3671 
        99,20  Resm-i Kısmet 91,30   Kaydiyye 5,20   Varaka 2,10 
-________ 
    3571,20 
 
 
Hisse-i zevce-i merkume Hatice Hanım 446,17 

Hisse-i bint-i kebîre Zehra Hanım 781,10 

    1562,10 
      781,15 
+________ 
    2343,32 
 

Zevce-i mezbûre Hatice Hanım ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini bâlâda murakkam 

ve sagîran mezbûran Ahmed ve Mürüvvet’in hisse-i ırsiyeleri olan bâlâda murakkam iki bin 

üç yüz kırk üç guruş otuz iki buçuk parayı nafakalarına li-eclil sarf vesâyâten ve bint-i 

kebîre mezbûre Zehra Hanım dahi bâlâda muharrer hissesini asâleten ahz ve kabz ve 

istifay-ı hakk eylediklerini ikrarları iş bu mahale şerh verildi. 

 
HÜKÜM 249 (SAYFA 133) 

Medine-i İzmir’de Damlacık Mahallesi’nde Kılıççı Mescid Şerifi civarında sâkine 

iken bundan akdem vefât iden Şirket-i Hamidiye idaresi memurlarından Şeref Çavuş 

zevcesi Ülfet ibniyyet-i Mustafa’nın verâseti zevc-i metrûki Şeref Ali bin Mehmed ile sulbi 

sagîr oğlu Mehmed Salih’e münhasıra olduğu bi’l ahbâr-ı indü`ş-şer`i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra ibn-i sagîr   mezbûr Salih’in babası ve velisi zevc-i mezbûr 

Şeref Çavuş’un bi’l-asâle ve bi’l-velâye taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le ve bi’l 

müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye Otuz üç 

guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffât mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 



428 

ve beyan olunur fi’l-yevmi’l-hamis ve’l-işrin min şehr-i Şaban’il-Muazzam li-sene sitti-aşer 

ve selase-mie ve elf fi 25 Şaban 316 

sanduk 1/50         ayine 1/66          lamba çift 1/41        mai ipekli elbise takım 2/99 

ipekli zar 2/82,20         boğça 1/2        ayaklı saat 1/16,20       yün mihlü yatak 1 yorgan 2/66 

mermerli kaydaruba 1/132           ihram 1/14         pazen entari 5/33       hamam takımı 2,40 

bir mikdar hırdavat 33         altun saat 1 kordon 1/652        elmas küpe çift 1/551 

elmas menekşe çift 1/386            ufak tek taşlı kırık elmas yüzük 87 

zevc-i mezbûr nazarında bulunan nakd-i mevcudu 3560 

……… zevc-i mezbûrun mihr-i müeccel borcu 980,30 

    Yekun 

    6878 
      225   Resm-i Kısmet 172    dellâliyye  35    Kaydiyye 10    Varaka bahâ 7,0 
-______ 
    6653 
 
Hisse-i zevc-i mezbûr Şeref Çavuş 1663,10 

Hisse-i ibn-i sagîr mezbûr Mehmed Salih       4989,30 

babası mezbûr Şeref Çavuş ber-vech-i bâlâ  

nazarında bulunan mebaliğden zimmetine        895,30 

kalan                                                            -________ 

                                                                         4094,00 

 
Zevc-i mezbûr Şeref Çavuş ber-vech-i bâlâ hisse-i ırsiyesini tamamen ahz ve kabz 

ve istifay-ı hakk eylediğini bâlâda gösterildiği üzere sagîr mezbûr Salih hissesinden 

zimmetinde kalan sekiz yüz doksan beş guruş otuz parayı ba`de tesviye edeceğini       

ba`de-l ikrar sagîr mezbûr Salih’in ber-vech-i bâlâ mütebaki hisse-i ırsiyesine muadil yirmi 

üç aded yüzlük Osmanlı lirası vasî  mezbûr marifetiyle li-eclil istirbah Emvâl-i Eytâm 

Sanduğuna vaz` olunduğu iş bu mahale şerh verildi. 

 

HÜKÜM 250 (SAYFA 134) 

Medine-i İzmir’de Kestanepazarı nam mahalde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Karasulu Kahveci Ali bin Mustafa’nın zâhirde varis-i ma`rûf ve ma`rûfesi olmadığından 

bi’l cümle terekesi cânib-i beyt’ül-mâle âid ve râci olduğu ahbâr olunmağla bu makule bila 



429 

varis-i ma`rûf vefât edenlerin terekelerini cânib-i beyt’ül-mâl içün ahz ve hıfz  kıbel-i 

saltanat-ı seniyyeden memur buyurulan hâlâ Aydın Vilayeti Defterdarı Saadetlü Safiüddün 

Beyefendi Hazretleri tarafından umur-ı beyt’ül-mâle rü`yeten vekil-i   müseccel-i şer`isi 

Necmüiddin Efendi ibn-i Zeynelabidin’in bi’l-vekale taleb ve marifeti ve marifet-i şer`le 

tahrir ve bi’l müzayede semen misülleri ve Osmanlı lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye 

otuz üç guruş hesabıyla bey` olunan tereke-i müteveffây-ı mezbûrun mübeyyin defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i Zilkade’tiş-Şerife li-sene 

sitti-aşer ve selase-mie elf fi 10 Zilkade 316 

resim levhası 13 borularıyla beraber dökme soba 1 bakır  … 1 nargile 11 çekmece 1 

oyun tahtası 2 kahve kutusu 2 kebîr ayine 1 semaver 1 duvar saati 1 bakır sigar 2 askı 1 

iskemle 6 cezve 8 fincan 73 tabak 21 maa tabak çay kupası 7 kebîr küb 1 çay … 1 kıl çul 

maşrapa 5 kehribar 2 lüle 6 temür tava 1 süzgülü teneke maşa toprak sigar köhne hasır ve 

bir mikdar kömür 3738            kebîr dolap 1/51 

pamuk şilte 1 yorgan 1 çarşeb 1 yasdık 3/120             şemsiye 1/8,10 

bakır tencere 1 tebsi 1 bakır maşrapa 1 süzgü 1 ve hırdavat-ı saire 72     

kundura çift 1/21             köhne palto 1 poşi 1 ipekli mendil 1 yelek 1 pantolon 1/24 

kahve kutusu 2/11,10           kama 1/29           kundura çift 1/33 

köhne şilte 1 çakı 1 hırdavat 25            tebsi 1 şişe kadeh 2/13 

çuka şalvar 1 camdan 1 tuzluk çift 1 Trablus kuşağı 1/221          hırdavat parça 12/46 

kese 1/7         entari 1/16,20          sanduk 1/14           revolver 1/148         …… 1/21 

gümüş saat 1 maden kordon 1/70         sîm tabak 1/136        altun saat 1 kordon 1/200 

çakı 1 kurşun kalemi 1 elbise 1/8,30        sedef tesbih 1 kise(kese) 1/5,25       mendil 2/1,30 

aşalık elmas yüzük 1/272,10         nakd-i mevcudu 270,05 

    Yekun 

    5587,20 
    2428         meblağ-ı mezkûrun Osmanlı lirası yüz ve sîm mecidiye on dokuz guruş 
-________   hesabına tahvili içün akçe farkı minhâ 
    3159 
      150       Resm-i Kısmet79  dellâliye 62   Kaydiyye5  Varaka bahâ2,10  hamaliye2,10 
-________ 
    3009 
        33       dellâliye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
-_______ 
    3042 
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Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûr üç bin kırk iki buçuk guruşdan iki bin üç yüz guruşu 

altun olarak fi 11 Mart 315 tarih ve dört yüz elli iki numrolu ilm-ü haberle vekil mûmâ-

ileyh Necmüiddin Efendi yeddiyle mal sanduğuna teslim kılındıkdan sonra mütebâkî 

zimmetinde bulunmasından naşi tahsil ve teslim sarf olunmak üzere iken medine-i 

mezbûreye muzaf merkez liva olan Denizli’ye merbût Karacasu Kazâsı’nın Cuma 

Mahallesi ahalisinden zikr-i âtî veraseden Emir Ayşe’nin zevc-i Kasabalı oğlu Mehmed Ali 

bin Ali nam kimesne zuhur idüb müteveffây-ı mezbûrun veraseden her biri kazâ-ı 

mezkûrede sâkin validesi Şerife bint-i Hacı Ali ile li-ebeveyn-i kız karındaşları Emir Ayşe 

ve Fatma’ya münhasıra olduğu ve verase-i mezbûreden her biri tereke-i müteveffây-ı 

mezbûru ahz ve kabz ile kendilerine irsal ve isal taraflarından kendisine vekil tayin 

eylediklerini fi 18 Zilkade 1316 tarihiyle müverrih ve tarih-i merkumede kazâ-ı mezkûrede 

naib’ül şer` bulunan Hasan Fehmi Efendi’nin imza ve mührünü haviye zâhiri mazbatalı bir 

kıt`a hüccet-i şer`iyye ibrâzıyla ifade ve beyân itmekle …… hüccet-i mezkûre şüphe-i 

tezvir …… salime bila beyn-i mazmunuyla amel-i caiz olunur senadat-ı seniyyeden 

olmağla meblağ-ı mütebâkî mezkûr yedi yüz kırk iki buçuk guruşun üç yüz doksan yedi 

buçuk guruş nakd-i vekil mezbûr Mehmed Ali’ye i`tâ ve bâkîsi olan üç yüz kırk beş guruş 

kahveci Hüseyin ve Reşid Ağa’dan havale olunduğu ve merkum Mehmed Ali dahi ol 

vechle kabz ve kabul eylediğini ikrarı iş bu mahale şerh verildi. 

 

Yüz yirmi dört sahifeden ibaret olan iş bu sicil derununda muharrer ilamat ve  

vesaik-i şer`iyye zaman-ı niyabet-i acizanemde vuku` bulduğu tasdik olunur. 

Naib-i Merkez Vilayeti  

AYDIN 

mor mühür 

 

HÜKÜM 251 (SAYFA 134) 

Bin üç yüz on üç sene-i Rûmîsi şehr-i  Temmuzu iptidasından sene-i merkume 

Teşrîn-i Evvel gayesine değin dört mah zarfında İzmir Gureba Hastahanesi’nde bila varis-i 

ma`rûf ve ma`rûfen vefât iden âtî’ül esâmîsi kesânın muhallefatı olub hastahane-i mezkûr 

müdürü tafaından beyt’ül-mâl memuru vekili Necmüiddin Efendi’ye teslim olunan Osmanlı 

lirası yüz yetmiş sekiz ve sîm mecidiye otuz üç ve Fransız altunu yüz elli altı guruş 
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hesabıyla zirde merkum mebaliğ vesaireyi mübeyyin defteridir ki ber-vech-i âtî zikr beyân 

olunur fi’l-yevmi’l sâlis min şehr-i Receb’ül-Ferd li-sene hamse-aşer ve selase-mie ve elf fi 

3 Receb 1315 

Kırkağaçlı Refika bint-i Halil İbrahim muhallefatı ve nakdi mevcudu 22,20 

Konyalı Ali bin İbrahim terekesi 2 

Çanakkaleli Sait bin İsmail nakdi 1 

Der Aliyeli İsmail bin Sadık terekesi 6,20 

Aksekili Hafız Mustafa bin Mehmed’in muhallefatı nakd-i mevcudu   188,20 
                                                                                                       saat   102,10    
                                                                                                            +_______ 
                                                                                                                290,10  
 
Konyalı Abdullah Hasan bin Halil nakdi 1,25 

Tokatlı Mehmed bin Osman nakdi 12,10 

Yozgatlı Halil bin Mustafa nakdi 33 

Aydınlı İbrahim bin Halil 146,27 

Kardıcalı? Ali bin Mustafa nakdi 7,7 

…… Halil bin Mehmed nakdi 12,20 

Kayserili İsmail bin Hüseyin 32,20 

Yanyalı Hüseyin bin Ali nakdi 35 

Menemenli Mehmed bin Hasan nakdi 5,20 

Karaağaçlı Koca Hasan bin Mehmed nakdi 93,20 

Eski Zağralı Mehmed bin Ali nakdi 17,20 

Ahmed bin İsmail nakdi 2,75 

Mağnisalı İslam bin İbrahim nakdi 308,20 

Der Aliyeli Arif Efendi bin Hacı Hasan 5,20 

Mağnisalı Hacı Süleyman oğlu Hacı Hasan nakdi    3   
                                                                                 66  maden saat 
                                                                            +____ 
                                                                                 69 
 
Aydınlı Hüseyin bin Mehmed 8,30 

Filibeli Mehmed bin Süleyman 17,20 

Halepli Ali bin Mustafa nakdi 4 

Ruscuklu Hüseyin bin Hasan nakdi 115 
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Hafız ……bin ……2,32 

Bolulu Hafız Ahmed Efendi bin Ömer nakdi    50,10 
                                                               saat      83,00 
                                                                      +______ 
                                                                         133,10 
 
Buharalı Abdülreşid Ahmed Efendi 198 

Aydınlı Mehmed Ali bin Ali 85,5 

Konyalı Mustafa bin Mehmed 4,15 

Debreli Merad bin Mustafa 4,32 

Torbalılı Ali bin Hüseyin 4 

Bursalı Karabet veledi Bedron 6 

Trabzonlu Şakir Çavuş bin Abdullah nakdi   15,10 
                                   Maa köstek sîm saat     23,00 
                                                                   +______ 
                                                                      245,10 
 
Ödemişli Mustafa bin Hasan ……   107,10 
                                              ……      33 
                                                       +______ 
                                                          140,10 
 
Salihli’den Mehmed bin Ali 254,25 

Nazillili Süleyman bin Süleyman 102,10 

Bayındırlı Süleyman bin İbrahim 20 para 

…… Abdülkerim bin Hacı Ali 49,20 

Kütahyalı Ali bin Abdullah 433 

Rodoslu Hafize bin Abdullah sîm halhal 12,20 

 

Salihli’den Ali bin İbrahim nakdi   106,35 
                                 mühür yüzük      7 
                                                    +_______ 
                                                        113,35 
 
Manastırlı Şükrü bin Hacı Ali 49,20 

…… İslam bin Adem nakdi   73 
                    sarı köstek saat   32 
                                           +____ 
                                              105 
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……… oğlu Mehmed 56,10 

Kavalalı Ahmed bin Ali 9 

Karesili İsmail bin Halil 3 

Ankaralı Hasan bin Mehmed nakdi 45 

Yenişehirli Ali bin Ali nakdi 13,5 

Ödemişli Ali bin Hasan nakdi 7 

Bosnalı Ali Efendi bin Bekir 10,20 

Karaburunlu Hüseyin bin Koca Mustafa nakdi 28 

Giridli İsmail bin Ahmed  nakdi  21  
                      yirmilik mecidiye   35 
                                                +____ 
                                                     56 
 
Lofçalı İsmail bin Mehmed nakdi 7 

Buharalı Abdülreşid bin Mehmed nakdi   10,20 
                                                      yüzük   14 
                                               yüzük taşı    14 
                                                               +______ 
                                                                   38,20 
 
Antalyalı Mustafa bin Hasan 51,10 

Karamanlı Arif bin Seyfeddin 11,10 

Karadenizli İsmail bin Mehmed 156,20 

Aydoslu? İbrahim bin Hasan nakdi 33 

Kuyucaklı Osman bin Hasan nakdi 66 

Erzurumlu Mehmed bin Ahmed 10,20 

Akhisarlı Ahmed Ali bin Osman 11 

Mağnisalı Ali bin Mehmed nakdi 4 

Mağnisalı Çerkes Ali bin Hasan 128,30 

Malatyalı Ali bin İbrahim 9 

Torbalılı Hasan bin Mustafa 7 

Akhisarlı Ferhad bin Mustafa 7 

Salihlili Çerkes İbrahim bin Mehmed nakdi 5,10 

Dinarlı Mehmed bin Mehmed nakdi 7 
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Hezergradlı Ömer Mustafa 7 

İzmirli Mehmed bin Mehmed nakdi 3 

Seferihisarlı İbrahim bin Mehmed 66 

Manastırlı Bekir bin Süleyman nakdi 7 

Afyon Karacahisarlı Osman bin Osman 249,32 

Aydınlı İsmail  bin Hacı Hasan 94,7 

Akşehirli Mehmed bin Mustafa nakdi 160 

Mehmed bin Eyüb 11 

Zenciye Zeyneb ibniyyet-i Abdullah akik dizi 1/16,20 

Yozgatlı Merad bin Mustafa 7 

Pzarcıklı İbrahim bin Osman 25,25 para 

İzmirli Mehmed bin Mustafa 1,17 

Konyalı Seyid Ali bin Adil 7 

Alaşehirli İbrahim bin Ömer 4 

İşkodralı Abdullah bin Hasan 4 

……Halil bin Yusuf 25 para 

    Yekun  

    4596 
    1952,10   Osmanlı lirası yüz sekiz ve sîm mecidiye on dokuza tahvil olmak içün akçe  
-________   farkı minhâ 
    2643,30 
        96         Resm-i Kısmet 65,30   dellâliyye  10  Kaydiyye 4  Varaka bahâ 2,10  
……14,20 
-________ 
    2547,10 
          7         dellâliyye  ve Kaydiyyenin nısıfları 
-________ 
    2554,10 
 

Meblağ-ı sahh’ül-bâkî mezkûrun yüz guruş altun ve iki bin dört yüz elli dört guruş 

on parası gümüş olarak fi 15 ve 29 Nisan 313 tarih ve beş yüz kırk dört ve sekiz yüz on 

yedi numrolu iki kıt`a ilam ve haberle mal sanduğuna teslim kılındığı iş bu mahale şerh 

verildi. 
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Yüz otuz beş sahifeden ibaret olan iş bu sicil derununda olan kısmet zaman-ı 

niyabeti acizanemde vuku` bulduğu tasdik olunur 

Naib-i Merkez Vilayeti 

AYDIN 

mor mühür 
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SONUÇ 
 

Kassam Defterleri yazıldıkları dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan 

değerlendirilebilmesi için önemli arşiv kaynaklarıdır. Terekelerde vefat eden kişi hakkında 

kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Tereke sahibinin yaşadığı yer, mesleği, varisleri ve serveti 

hakkında doğrudan bilgi alabiliyoruz. Bu çalışmanın birinci derece kaynağı olan 51 

numaralı İzmir Kassam Defteri’dir. Defterin transkribi ve değerlendirilmesiyle H.1311–

1314 ( M. 1893–1896) tarihlerinde İzmir’in sosyo-ekonomik yapısından kesitler ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır 

Kassam Defteri yüz otuz beş sayfa ve 251 hükümden oluşmaktadır. Bu 

hükümlerden yola çıkarak o dönemde İzmir’deki mahalleler ve yer adlarına ulaştık. Çarşı-

Pazar adlarından o dönemde İzmir’de yoğun bir ticari faaliyetin olduğunu göstermektedir. 

Tereke sahiplerinin, varislerinin ve alacak-verecek ilişkisi olarak kayda geçen insanların 

meslekleri de çeşitlilik göstermektedir.  

Tereke sahiplerinden evli olup boşanan 12 eş vardır. Bunların oranı % 8,57’dir. 

Buradan boşanma olgusunun aile hayatında yerinin olduğunu çıkarabiliriz. Aynı anda 

birden fazla eşe sahip olan erkek oranı %1,42’lik oranla oldukça azdır. 

Defterde Gayrimüslimler ile Müslümanların terekeleri eşit oranda değildir. Buradan 

sağlıklı değerlendirilme yapılmasının zor olmasına rağmen eldeki verilere dayanılarak 

gayrimüslim tebaadan aile başına düşen çocuk sayısı Müslümanlardan ailelerden fazladır 

(bkz. tablo 1.2). Ayrıca yalnız bir çocuklu ailelerin oranının yüksek olması çekirdek aile 

yapısının görüldüğüne işarettir. 

Terekelerin önemli bir kısmı varisi olmadığı için beyt’ül-mâle kalmıştır.(80 tereke) 

Tereke sahiplerinin bıraktıkları mirastan servetleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. 

Buna göre İzmir’de incelediğimiz defter kapsamından ailelerin ekonomik durumlarının orta 

halli olduğunu çıkartabiliriz.  

İzmir Kassam Sicili tutulduğu devrin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtmaktadır. 

Dönemin İzmir’i hakkında özellikle sosyal yapıyı ortaya koymaya çalışan kaynaklar vardır. 

Fakat bunlardan gezginlerin yazdığı ve İzmir’i anlatan eserlerde Gayrimüslim tebaa ve 

Levantenler konu edinmiştir. Levantenler Avrupadan gelip İzmir’in liman kenti olmasından 

dolayı gelişen ticaret ağını kullanan yabancılardır. 17 . yy’dan itibaren İzmir Avrupalı 
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tüccarların dikkatini çekmeye başlamıştır. Özellikle 19. yy ortaları ve sonuna doğru 

İzmir’de Levantenlerin zirve yaptığı dönemdir. Bu döneme ait kaynaklarda kentteki bu 

yoğun yabancı nüfusu ve ticaret ağını konu edinmiştir. Gezginler de Gayrimüslimler ve 

Levantenleri anlatmayı tercih etmiştir. Öyle ki Türk Mahalleleri hakkında gerçekçi 

olmayan yorumlar ortaya konulmuştur. Bu kitaplardan hareketle kentte Müslüman olmayan 

kimselerin çoğunluğundan yola çıkarak gavur İzmir tabiri kullanılmıştır. Bu tabirin geçerli 

olmadığını kentte yoğun Türk ve Müslüman nüfusun varlığını kassam sicilinde 

görebiliyoruz. Sicilde otuz bir adet mahalle adı geçmektedir. Bunlardan üçü Gayrimüslim 

menşelidir. Bu mahallelerde Gaymüslim tebaanın yoğun olarak yaşadığını düşünüyoruz. 

Buna karşılık yirmi sekiz adet mahalle ismi Türkçe’dir. Türk Mahalleleri ve burada 

yaşayan yoğun bir nüfus söz konusudur. Mahallelerin çoğunluğu adlarını kişi isimlerinden 

almıştır. Bu mahallelelerin kurulma tarihlerinin de oldukça önceki tarihlere gittiğini 

düşünüyoruz.  Her mahallede cami yada mescid vardır. Buradan bu bölgede yaşayanların 

çoğunluğunun Müslüman-Türk nüfus olduğunu çıkarabiliriz.  

İzmir Kassam Sicilli yazıldığı dönemlerdeki sosyal ve ekonomik yapıyı gözler 

önüne sermektedir. Sicili kentteki Türk nüfusun varlığı ve bu nüfusun sosyo-ekonomik 

yapısının ortaya konulmasında çok önemli arşiv kaynaklarıdır. Bu çalışmamızda 1893-1896 

yıllarını kapsayan sicili inceledik. Kente ait diğer sicillerin de incelenmesiyle 19. yy’da 

İzmir’in sosyo-ekonomik yapısı hakkında daha geniş bilgiye sahip olunabilir. 
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