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1826 Düzenlemesinden Sonra 

İZMİR İHTİSABI MUHASEBELERİ 
(18~6 -1838) 

Mübahat S. Kütükoğlu'~ 

1826'da yeniçeriliğin Iağvından sonra kurulan Asakir-i Man
sure-i Muhammediyyenin giderlerini karşılamak üzere bazı gelir 
kaynaklan aralımış; bu arada çoktan beri işlemez h~le gelen ih
tisab teşkilatma yeni bir . şekil verilmişti. İstanbul'dan sonra İz
mir de bu yeni düzenin kapsamına alınmış ve Anadolu'nun en mü
him ihrac limanı olması dolayısiyle bazı mallar bu şehir ihtisa
bına bağlanarak eski resimler arttırılmış veya yeni resimlere tabi 
tutulmuştu. İzmir İhtisab Nezaretinde yapılan düzenleme ve alı
nan vergiler daha önceki bir yazıda1 incelenmiş olup burada dört 
ihtisab nazırı, Ömer Lütfi Efendi (1242-46), Mehmşd Tahir Bey 
(1247-1250), Hüseyin Bey (1250-51} ve Mustafa Hıfzı Paşa (1253-
54) dönemlerine aid İzmir İhtisab Nezareti muhasebelerine yer 
veıilecektir. 

1826 düzenlemesinden sonraki ilk ihtisab nazırı Ömer Lütfi 
Efendi'nin memuriyetine (1242-1246) ald beş ayrı muhasebe ced
veli mevcuddur. Ancak, bunlardan sadece 1 Receb 1244-29 Cema
zıyelarur 1245 (7 Ocak 1829 - 2·6 Aralık 1829) muhasebesi tam bir 
hicri yıl hesabiarını havidir. ı Zilhicce 1242-30 Ramazan 1243 
(26 Haziran 1827 - 15 Nisan 1828) devresini içine alan ilki on aylık, 
1 Şevval 1243- 29 CemAzıye:ıabır 1244 (16 Nisan 1828 - 6 Ocak 
1829) devresini ihtiva eden dokuz aylık, 1 Receb - 29 Zilhicce 1245 

~ Prof. Dr., !. ü. Edeb~yat Faktutesi Ta.rlh Bölüınti ög-retlrn üyesi. 
ı Mübahat .S. Kütüko~lu, d826 Düzenlernesinden Sonra tzmtr nı.tısaıb Ne
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(27 Aralık 1829 - 21 Haziran 1830) devresini ihtiva eden altı aylık 
olarak tertib edilmişlerdir. 1246 yılında nezarette değişiklik oldu
ğundan ı Muharrem- 29 Şa'ban tarihleri arasındaki ilk sekiz ay
lık devre Ömer Lütfi Efendi, ı Ramazan - 30 Zilhicce arasındaki 
son dört aylık devre ise· halefi ·Tahir Bey'in nazırlıklarma aid ol
mak üzere bu yıl da iki muhasebe tertib edilmiştir. İkisi birleşti
rtldiğinde ise tam bir hicrtyıllık hesabiarın dQkümü elde edilmek
tedir (Ek I - V) . Bu muhasebe bilançolarından, sadece 1245'in ikin
ci yarısına aid bulunan orijinal olup ömer Lütfi Efendi'nin imza 
ve mührünü taşımaktadır. Fakat diğer devrelere aid muhasebe
lerin orijinalleri maalesef bull.mamanuştır. Kullanılanlar, ya sad
razama sunulan veya muhasebe defterlerine geçirilen sfı.retlerdir. 
Hatta, biri Maliyeden Müdevver defterler içinde, öbürü Cevdet 
tasnifinde olmak üzere· iki süretini bulduğumuz II. muhasebe (1 B 
1244 - 29 ·C 1245 1 7 Ocak 1829 - .26 Aralık 1829) nin iki nüsha:-· 
sırtdaki pazı: raka.nilarda . farklılık vardır ve .bazan her ikisinde de 
verilen toplamlar hatalıdır. Yanll§lığın nerede veya :p.erelerde ya
pıldığmı tesbit etmek de, asli nüsha bulunmadıkca mümkün de
ğildir .. 

. Ömer Lütfi . Efendi'den sonra İzmfr İhtisab nazırlığma getiri
len Melim.ed Tahir Bey'in nazirlığı dönemine aid de biri ı Mu
harrem- .29 ZÜWt~e 1247 (i2 Haziran 1831 - 30 Mayıs 1832) tarih
lerine Md bir · hicrl yıllık, diğeri · ı Muharrem - 30 Ramazan 1250 
(10 Mayıs 1834:-30 öcak 1835) tarihleri ara8İiıdaki dokuz aylık 
dônehıe aid olmak üzere iki muhasebe bulunabilmiştir (Eıt VI-VII). 
İzmir İhtisab n~zırlığında Tahir Bey'in oğlu Hüseyin Bey, baba~ 
sına 'l:ıalef olmuştur. Hüseyin Bey~in n8.zırlık dönemine · aid olmak 
üzere de·biri 1 Şevval-29 Zilhicce 1250 (31 Ocak-28 Nisan 1835), 
diğeri · 1 Muharrem- 30 Zilhicce 1251 (~9 Nisan 1835 - 17 Nisa.n 
1836) tarihleri arasındaki bir hicri yıllık döneme aid olmak üzere 
iki muhasebe.mevcuddur. Bunlardan ilki Tahir Bey'in son muha
sebesiyle birleştirildiğinde tam bir hicri yıllık muhasebe elde ~dil
mekteQ.ir (Ek VIII.;IX) . 

Hüseyin Bey'in ha.iefi Mustafa Hıfzı. Paşa'nin nftzırlığma ~id 
olarak ise biri . ı Muharrem - 29 Zilhicce 1253 (7 Nisan 1837 - 26 
Ma.rt.1838) tarıhıeri arasmda tam bir hicrl yıllık, diğeri ise 1 Mu
harrem- 29. Cemazıyelahı~ (~7 Mart-: 1.9 .:EYl:ül .. Ht3a) . tarihlerine.aid · 

:. · . . 
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altı ay lik olarak iki muhasebe bulunmaktadır • (Ek· X-XI)·~ Son 
muhasebede bazı· kalemiere ai d gelirlerin tekrar nazırlığa getirilen. 
Hüseyhi Bey'in yılın ikinci yarısı için tertibleyeceği. mU.hasebe~e 
yer alacatı belirtilmiştir. 

Muhasebe cedvelleri, hasılat ve maSraflar olmak üZere' ba§l~
ca iki kısım olarak tertib edilmiş, sonunda mizan yapılm~tır. · 
~· 

Gelirler kısmı genellikle · birkaç başlık altında toplanmıştır; 
. . . 

1. Çeşidli mallardan İzmir'de alınan ihtisab resimleri: Bun
lar, pamuk, ilk yıllarda afyon, halı, seccad~, tiftik, bakır;. sa'leb, 
alacehri, kök boya, . mazı, üzüm, incir gibi belli başlı rriallaidan 
alınmaktadır. · 

2. · İzmir ihtisabına bağlanmış bazı iskele, kaza ve adalardan 
toplanan ihtisab resimleri: Bunlar, Edremid, Kemer Edremid; 
l}.yvalık, Ayazmend, Çandarlı, Kuşadası, Çeşme, Antalya, Ezine, 
Kızılcatuzla, Kal'a-yı Sultaniye · (Çamıkkale) ,gibi iskelelerle Ay-. 
dın Güzelhisarı, Tire, Bayındır, Turgutlu, Kırkağaç, Soma, Gör
des, Ödemiş, Menteşe gibi kazalar; Midilli, Rodos; İstanköy gibi 
adalardır. · 

3. Damga resmi. Damgaya gelenler damgalanıyor, damgaya 
gelmeyeniere ise tezkire verilerek harc alınıyordu ki, bu. keyfiyet 
bazı muhasebelere «damgaya gelen>> ve <ı damga ya gelmeyen>>. şek-. 
linde aks etmiştir. 

4. İzmir'deki Beşir Ağa ve Cezayir hanları kiraları ve saçma-· 
hane fazlası. 

5. İltizama verilmiş obin bazı eski ihtisab ve mukataalar : 
Bunlar, İzmir ihtisabı, Manisa ihtisab, kiıl)as damgası, .kahve tah-. 
misi mukataaları iltizamlan gibi kalemlerden meydana geimek7 
tedir. · ·· · · 

Masraflar ise memur, katib ve haderne maaşları, mutfak maS
rafları ve İzmirdeki mansüre askerinin maaş ve tayinatlart.' için 
yapılan ödemelerden ibarettir. Sonda mizan. yapılmış; ne .kadar 
meblağın irad-masraf yoluyla mahsubunun yapıldığı; ne kadarı- . 
nın nakid veya poliçe olarak merkeze gönderildiği belirtilmiştir. 
Fazla yapılan ödemelerle hesab yanlışlıkianna da işaret edilmiştir. 
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Muhfısebe ced.vellerinin, ihtiva ettikleri kalemler bakımından, 
birbirlerini takib eden devrelere aid cedvellerde dahi tam bir ay
nıyyet yoktur. Bu kısmen İzmir ihtisabına bağlanan kalemlerin 
zaman içinde değişiklik göstermesinden kaynaklarunl§tır. Fakat 
daha çok cedvellerin hepsinin orijinal olmayışı, icmallerin farklı 
şekillerde yapıll§ı da rol oynamış olmalıdır. Muhtemelen orijinal 
muhasebelerde ayrı ayrı gösterilmiş olan kalemlerin birkaçı icmal
lerde birleştirilmiştir. Dolayısiyle birer senelik olan muhasebcle
rin bile tam olarak mukayesesinin yapılması pek mümkün değil* 
dir. Mesela, I ve III numaralı cedvellerde resm-i mirl gelirleri her 
mal için ayrı ayrı gösterildiği halde II numaralı cedvelde kökboya, 
mazı, vs; tiftik, pamuk, vs. bir kalem olarak verilmiştir. ((vs.»ler 
içinde neler bulunduğu belli olmadığı gibi adı verilenierin toplam 
içindeki payı da bilmemediğinden öneeki ve sonraki devrelerle 
mukayese imkanı yoktur. 

Muhasebe 'bilançoların,ın hepsinde palamud hasılatı bulun~ 
makla birlikte farklı .tarzda yazılmıştır. I. cedvelde iki kalem ola
rak gösterilmiştir : 

a. İzmir havalisi ile Kızılcatuzla ve Ödemiş'in hasılat-ı rniri 
ve kantar:iyye resimleri ayrı ayrı verilerek yazılmış; 

b. Nefs*i İzmir ve tevabi'i ise başka bir kalem olarak göste
rilmiştir. 

III. ced.velde Ayvalık, Kuşadası, Manisa'da · paıamuddan alı
nan resm-i min ve kı:mtariyye hasılatı verildiği halde İzmir'inki 
yoktur. IV. cedvelde ise İzmir ve Kuşadası'nınki birlikte gösteril
miştir. V. cedvelde (<hasılat-ı rüsüm-ı palamudı> olarak tek bir ka
lem verilmiştir. VI. cedvelde yine tek kalem ise de İzmir ve Ayva* 
lık iskelelerinde toplanan resim olduğtına işaret edilmiştir. VII. 
cedvelde Ayvacık, Eiine ve nefs-i İzmir iskeleleri resimleri;· VIII 
ve IX. cedvellerde resm-i rniri, kantariyye ve menati'-i palamud; 
x: ced.velde İzmir ve d.iğer iskelelerden gemilere yüklenen pala
:ı:nuddan alınan ihtisabiyye ile, tüccar ve Debbağhane-i Amire'ye 
satılanların ihtisabiyyeleri aynayrı (üç kalem olarak) yazılmıştır. 
XI ve XII. cedvellerde ise gemiye yüklenen ile debbağhaneye sa
tılanlardan alınan ihtisabiyye ayrı ayrı kayd edilmiştir. 
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Kazalar hasılatının yazılış şekilleri de daima aynı değildir : 

I. cedvelde Kızılcatuzla ve Ezine'nin hasılatı birlikte verilmiş, 
III. de buna · Ovacık da ekleruniştir. Bunun gibi Ödemiş'in ha.Sı
latı I. de Bandıı·ma ile, III. de Birgi ile birlikte gösterilmiştir. I. de 
Kal'a-i Sultaniye'nin yanına Lapseki'nin de ismi konduğu halde 
III. de Lapseki yoktur. 

Her ne kadar, muhasebe cedvellerinin başında ihtiva ettikleri 
devreler kayıdlı ise de, hasılat kalemleri ayrı ayrı gösterilirken 
bunlardan çok farklı devreleri ihtiva edenler de kayd edilmiştir. 
Mesela, I. cedvelde resm-i mirller, ı Zilhicce yerine 17 Zika'deden 
başlamaktadır. Bunun gibi Kızılcatuzla-Ezine ve Kal'a-i Sultani
ye-Lapseki hasılatı sekiz aylık; Tire ve Bandırma hasılatı dokuz 
aylık; Manisa ve Güzelhisar hasılatıarı birer aylık; İzmir ve te
vabi'-i palamud hasılatı altı aylık rakamları ihtiva etmektedir. 

III. cedvelde esnaf ve sabunculara satılan zeytinyağından alı
nan resimler iki buçuk aylık; ihrac mallanndan alınan on aylık; 
afyon mümeyyizliği hasılatı on ay üç haftalık; Çeşme iskelesi ha
sılatı on bir aylık; Kuşadası ve Rodos üçer, İstanköy doku.z, Foça 
altı, Gördüs (Gördes) on buçuk aylıkdır ki, bu sonuncuda mu
hasebe cedvelinin başında gösterilen devre de ikiye ayrılmıştır. 

Bu durum karşısında I ve . III numaralı cedvellerin benzer 
kalemlerindeki rakamların birer aylık ortalamaları bulunmuş ve 
İ242-43 ile 1244-45'de çeşitli malların resm-i mitileri ile bazı iske:.. 
1eler hasılatındaki ortalama artış ve azalışlar tesbit edilmeğe 

çalışılmıştır. Buna göre : % 89,28 ile en yüksek hasılat artışı ala
celıridedir. Onu % 74,32 ile halı-seccade, ·% 71,90 ile siyah ve 
beğlerce üzümleri takib etmektedir. Çekirdeksiz ve razakı üzüm 
resm-i mitilerinde ise azalma görülmektedir. Artış kayd edilen 
mallar arasında afyon~, bakır, tavşan derisi ve pek az olmak üzere 
kök boya ile mahleb de bulunmaktadır. 

2 I numaralı muhasebe cadvelinde afyon içi:n arka a.rltaya iki rakam ve
rllmiştlr. Bunlardan ilki 42.535,5, ikincisi 20f>.S.72'dlr ki toplam 243.407,5 guruı;ı 

tutmaktadır. Ancak bunun, 42.535,5 kuruşunun -aynca işaret edilmemiş ol· 
makla -bi·rltkte- 1243 muharreminde (Temmuz 1827) !zmir ihtisa.bına bag-lanmış 
bulunan afyon mümeyyizHği hAsılatı olması mümkündür. Bu hasılat kalemi, en 
erken safer ayından itibaren toplam Içine girmiş olsa, verilen rakam sekiz ay-
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İznür · .ihtisabına bağlanan iskelelerden Edremid U~ Kemer, 
Ayvalık ve ıv.ncUlli Adası'nın aylık ortalama hasılatında % ıoo•e 
varan, .l:ıatta geçen _·artışlar kayd edildiği halde Kabakum, Ayazw 
·me:iı'd ve çandarlı hasİlatında 1244-45 gelirinde 1242-43'e nazaran 
düşüşler olmuşturs . 

. . ~ .. 

lık. hasılat· ·demektir .ki, aylık ortalama 5316,9 lmruş eder. 1244-45 muhasebe 
cedvelindeki on ay üç haftalık mümeyyt?.lik hil.sılatı ise 11.352 kuı:·uştur; buna 
,göre aylık ortala;rna. gelir 3848 kut'U§a gelmekte ve % 27,62 oranında. bir azalma 
ortaya çıkmaktadır. Anca~ burada bir husü.sa hemen işaret etmek gerekir. 
Toprak ma:hsulle:r-inde ay lll{ gelirler munta~Zam obir seyir takib etmemekte; bazı 
aylar hlç hasılat ·kay d edllmemektedir. Balı is Jton.usu 1242-45 yıllarına Md ay• 
lık :muntazam rakamlar. bulunamardığı içlıı burada. kesin bir şonuca varmak 
maa:lesef mfunk;ün ·değll4ir. F:akat 1254 yıluıa {üd İzmir ihtis81bının resm-i mirt 
geUrlerinin, ·hangi gün :ıdn:ıın · maluıd3.n ca alındığını göstermek :tizeı•e altı aylık 
o_larak tertib eoilmi!i böyle bir. defterinin ele geçmesi, önceki yıllar için de aynı 
'ti-p def.terleı1.n tanzim edilmi!} olabilecegini dUşündUrmek.tedir. 1254. tarihli def· 
terde bazı mal'lar için bazı aylarda. «halt>> kaydı bulunmaktadıı'. Ba.ııba..kanlrk 
Osmanlı Arş1vi (BOA), McıUyedeıı. Müdevver Defterler (1v1AD), nr. 7973, s. 140. 

'··3 Ancak, aylık ortalaımllilaı:dan bahs edUi-rken bir hususa dikkat çekmek 
g~reldr. Yıl içinde ticaretin tıelti mevS<imlerde canlandıgı, ilkbahar ve yaz. aylaw 
rıyla ·kış aylannda.ki hareketliliğin aynı obn-aiiığı; dolayısiyle ne sadece yaz 
.aylan ortalaması, ne de .Sadece.-kış ·ayları ortalaması alınarak yapılan talunin• 
lel'in ·haklkatt tam olarak aks ettiremeyeceğ't ·g·ö-zden uzak bulundurulmama
hdır; ... 
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T ablo I 
. . . ... 

1242~43 ve 1244-45 Y~l?arı Resm-.i MzrLtlylı'lf- Ortalamaları 
ile Fark Oranları · 

Mahstıller 124~~1243 . :!244~121,5 Fark (o/.o) 

Afyon 19.130,6 25.772,7·5 34,7 

Alacehri 4.133,7 7.824,4 . 89,2Ş 

Cild-i erneb 1.64!},9 1.883,5 14,1~ 

Halı + 2.248,8 + 4.7M . 74,~? 
Seccade 47&,33= 

2.727,13 

Kitr e 615,8~ . 60S,66 '~.~~ 
Kökboya 5.871 &.970 1,68 

Ma'hleb 552,14 .&55 0,51 

Mahmüde 1.890,90 ·1.26:1,,25 . ,-33·,29 

·~uha&, ~edid 3.492,76+ ; 8:99&.5~. +29,~~ 

ltahne 3.447,28::::; · ,\": 

6.940 

M azı 2,618 84!},75 .-67,p4 

Penbe 6.791,66. 6.559;5 ,. , .3,41 

R~11te-i Ankara .. : 2.435,6 ~.4p7,75 - ı 14 ... 
Sal eb :617,33 433,25 . -29,Ş1 

Sandarak 44,95 5,16 . -88,u? 

Sünger 4.75~ 

Şem!-:1 asel 3.357,33 2:488 -25,~~ 

Tiftik ·11.298,9 10.972 .. _,. _2,Ş5 

'Üzüm .. 
çekir.d.eksiz 1.(}81 . : ... 1.6~ . -: . .z,1!! 
raza:kı .. . 20.742,33 12.941,5~. -37,6.: 

siyah ve bet{lerce 5.304,9 9.119,41 +71,90 

Yoaıpağı 2.941,58 . 

., 
. .. -. 



56 MÜBAHATS.KÜTÜKOGLU 

Tablo II 

!zmir İhtisabına Bağlı Bazı tskelelerin 1242-43 ve 1244-45 Yıllarına 
Aid Aylık Ortalama İhtisab Gelirleri ve Fark Oranları 

Aylık OrtaZama Fark 

is'kelett.in Adı Geıtr Miktarı (%}' 

1~4g-1t34S 1244·1.~45 

Ayazrnend 1.749,4, 1.613,5 - 7,7 

Ayvalık 686,3 2.415,4 +251,9 

Çandar h 1.438,1 1.411,7 - 1,8 

Edremid ve Kemer Edremid 5.037,2 10.422 +106,9 

Kabakum 2:068,3 738;3 - 64,3 

Mi dilli 5.-605-,4 11.144 + 98,7 

1242-43 ve 1243-44 muhasebelerinde bulunmayan bazı yeni 
gelirlerin ilavesiyle 1244-45 yılına aid İzmir ihtisab gelirlerinde 
hayli· artış olmuştur. Bu artışın bir sebebi 1244 başlarmdan itiba
ren birçok maddeden alınınağa başlanan kantariyye resmidir. 
Bu resim, 1242-43'de sadece palamud için bahis konusu olup top
lam ·44.000 kuruşu bulmaktaydıı>. 1244-45 muhasebesinde İzmir 
ve havalisinde toplanan palamud resimlerine yer verilmemiş ol
makla beraber Ayyalık, Kuşadası ve Manisa'da toplanan palamud 
resm--i mirl ve kantariyyesi kayd edilmiştir. Sadece kantariyye 
144.180 kuruşu bulmaktadır. Ayrıca mazı, kökboya, balmumu, tif
tik, yapağı, Ankara ipliği, afyon, incir ve zeytinyağından da artık 
kantariyye resmi alınmaktadır. Bu maddelerden incir ve zeytin
yağına ald mirl ve kantariyye resimleri tek rakam halinde veril
mişlerdir. Ancak, ilk konduğunda zeytinyağı ve incirden kantar 
başına alınınaltta olan mili ve kantarlyye resimleri eşit olduğW1-
dan 1244-45'de incirden toplanan kantariyyeyi (221.547 : 2 =) 

4: Kia:ntarlyye resmi hakkmda tafsilat için bk. Küttlkog-ıu, a.g.n~.. s.~ 
493-9-7. 

5 Bunun 25:600 kunı§u İzmir hav8Jis1 iskelelerlnden, 2.094 kuruşu Kızıl· 
catuzla ve Ödemiş'ten i-di. 16.000 kuruşu ise muhasebe tcma.llnde nefs-i İzmir 
ve tevft;bi:inin Mart-Kasım 1242 <tev.reai palamud h{lsılatı olan 200.166 kuruı;ı 

içinde bulunmaktadır. Bu 1&.000 kuruşun, «bazı mahal lc.antartyesi.»ne a..id ol· 
dUğunu MAD, nr. 8298, s. 54'dek.t bir kayı(ldan öğremy~ruz. 
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110.773,5; zeytinyağından toplanan (76.799: 2 =) 38.399,5 + Ay
valık vs. yerlerde toplanan (346.008 : 2 =) 173.004 ki, toplam 
·211.403,5 olarak kabUl edebiliriz. Bu rakam incirle birlikte 388.1 77; 
kantariyyeleıi ayrı ayrı kayıdlı olan mazı, kökboya, şem'-i asel 
(balmumu), yapağı, tiftik, rişte-i Ankara (Ankara, yani sof ipli
ği) ve afyondan elde edilen 538.680 kuruş da ilave edildiğinde 
926.857 kuruşu bulmaktadır ki, bütün gelirlerin % 16'sını mey
dana getirmeh-tedir. 

1242 zillrlccesinde diğer bazı maddelerle birlikte Tokat kalha,
nesinde tasfiye edilen bakırın da İzmir ihtisabına bağlanması kabUl 
edilmişti. 1242-43'de İzmir'de 10,5 ay zarfında eski ve yeni bakırlar
dan toplam 72.870,5 kuruş tahsil edilmiş; 1244-45'de bu rakam 
107.959'a yükselmişti. Aylık ortalama ise 6940'dan 8996,5 kuruşa çık
mış, yani % 29,6 oranında artış olmuştu. Diğer taraftan, Tokat ba
kırının büyük çapta kaçınlması olayı karşısında, bir tedbir olarak 
bakınn, Tarsus'dan ih:racına müsaade edildiği gibi, resmin Tokat'da 
tahsili için de memur tayin olunmuştu. İşte bu değişiklik dolayısiyle 
1244-45 gelirleri arasında Tokat ve Tarsus'da toplanan bakır resm-i 
mirisine de rastlamalctayız ki, her iki şehirdeki hAsılatın yekünu 
aynı yıl İzmir'de bakırdan elde edilen gelire hemen hemen eşit olup 
108.052 kuruş tutmaktadır. Bunun 76.647lmruşluk büyük kısmı To
kat, ·31.405 kuruşu ise Tarsus'da gelir kayd edilmiştir. Yani bu iki 
şehirdeki bakır resm-i mir!sinin toplam içindeki paylan % 70 ve 
% 30 oranlarındadır. İzmir'de toplananla birleştirildiği takdirde 
% 50'ye yakınının İzmir'de, % 35,5'unun Tokat'da ve % 14,5'unun 
Tarsus'da toplandığı görülür. 1246 yılının Ömer Lütfi Efendi'nin 
nazırhğına aid ilk sekiz aylık muhasebesinde Tokat'ta bakırdan 
toplanan resm-i cihadiyye mıkdarı 1245 zilhiccesinden 1246 şa'ba
nına kadar olan devrede 32.534,5 kuruşa ulaşmıştır. Muharrem
Şa'ban 1246 arasında İzmir'de toplanan ise sadece 20.937 kuruş
tu r. Tokat'taki rakamın dokuz aylık olduğu için biraz fazla olma-

6 Muhasebe icmallnde bu toplam 547.680 olara-k kayıdlıdır . Fakat her 
madde için ayrı ayrı verilen rakam~ar şayet dog-ru ise, toplam yaulış yapılmış 
ve 9.000 kuruşluk ıbir fazlalık meydana gelml.§ demektir. E[i;er toplam doltru 
da ·bir k.atib hatası dolayısiyle diğ"er rakamlarda yanlışlık varsa kantarlyye 
resimleri .toplamının 926.857 yerine 9-35.857 olması gerekir. Ancak bu değişik
lilt, toplam ge1ir içindeki payında .sadece % Ol oranında bir fark rneydana ge
tirir. 
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si tabil ise de aylık ortalamalar dikkate alındığında da İzmir'de 
toplanan Tokat'takinin ancak % 72'sine ulaşabilmektedir. 1246'nın 
ikinci muhasebesinde Tokat bakırından bahis yoktur. 1247 sene
sinde Tokat'taki ile birlikte bakırdan alman resm-i miri 14.712 
kuruşdur. Bunun eski ve yeni bakır bir arada olmak üzere 9269,5 
kuruşu İzmir, 5442 kuruşu ise Tokat'ta tahsil edilmiştir ki, To
kat'ın toplam içindeki payı % 36'd.ır. Bu listede Tarsus'un.·.·ad.i. 
geçmez. Bulunabilen muhasebelerin bir kısmı icmal mahiyetinde 
.olup 1253 senesine kadar bakırdan bahis yoktur. 1253 ve 54 se
nesinin ilk altı ayına aid muhasebelerde sadece İzmir iskelesin
den gemiye yüklenen bakırlardan alınan ihtisap resmine yer ve
rilmiş olup önceki senelerle kıyaslandığında mıkdann çok düşmüş 
olduğu görülür. Gerçekten, 1253'de eski ve yeni bakır bir arada 
olmak üzere İzmir'de tahsil edilen resm-i mirl sadece 3.702 (bu~ 
nup. da 482'si yeni, kalanı eski bakırdandır); 1254'ün ilk altı ayın~ 
~ ise bu mikdar 1243 (80'1 yeni kalanı, eski bakır) kuruş olarak 
tesbit edilme~tedir. Bu düşüşdediğer birçok maddede olduğu gibi 
İzmir'deki salgın hastalık dolayısiyle alış verişlerin azaimiş ol
masının payı bulunmalıdır. 

1242-45 arasında, gerek birim başına alınan . resimler de, gerek 
yeni resimler ilavesi dolayısiyle İzmir ihtisabının toplam hAsıla
tmda hatırı sayılir bir artış olduğu müşahade edilmektedir. 1242-
43 devresine !id o:i:ı aylık hasılat 2.800.984 kuruş7, aylık ortalama 
·280.098 kuruş; 1243-44 devresine aid dokuz aylık hasılat 3.302.354 
kuruş8 , aylık ortalama 366.928 kuruş; 1244-45 devresine aid on iki 
aylık hasılat 5.785.4979

, aylık ortalama ise 482.124 kuruşu bul
maktadır ki, gerek birinci ve ikinci, gerekse ikinci ve üçüncü 
yılların aylık ortalamaları arasındaki artış % 31 kadardır. Birin
ci ve üçüne~ yıllar arasındaki artış ise % 72'ye ulaşmaktadır. 

7 Bk. Elder ·Ta.l>lo I. 

. 8 124~-44 yılına Md icmaıllıı biri BOA, Cevdet tasn.ıf1, Maliye (Cev-M}, 
pr. 27477, <ii~e:l'i MAD, 82-9-~, .s. 202'-de teab-it etti~imiz süretleı,lnde B~ir Ata 
Ham. ihtis~biyyest .rak:amlannda farldılık mevcud olup ·birincide 8;'300, ·ikincide 
8779 kuruş olar.a.k ka.yd edilmi.§tir. Ancak, tQpla.mda _i:ltizam .bedelleri dtlşülme
den verilen 3.357.854.,5 rakamı dotru ise, hanın gelirinin 8774 kuruş olması ge
rekir ki, bu .takdirde her ild icmal de hatall demektir. Bk. ·Ekler Tablo II. 

9 Bk. Ekler Tablo m. 
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. ·. ~ylık ortalamalardan hareketle yıllık geliriere aid yaklaşık 

rakamlar verilebilir. Bu rakamların, 1242-43 için üç buçuk mil
yona yaklaştığı; 1243-44 için de .dört buçuk milyon cıvafi.nda 
olquğ-q d'U.§ünülebilir. Receb 1244 ~ Cemazıyelahır 1245 tai:'ihleri 
.arasındald bir hicri yıllık (-ki bu tarihler 7 Ocak - 26 Aralık ara
sına rastıadığı için . bir miladi yıla da yakındır-) Uıtisab g~liri 
5.800.000'e yaklaştığına göre ikinci yıl % 45, üçüncü yıl · ro "28'lik 
bir artıŞtan bahs edilebilir. İkinci yıldaki artışın yüksekliği . kan
tariyye resmi alınmaya baŞlanmasından kaynaklanmış olabilir. 
"Ancak 1245'in . ikinci yarısına aid muhasebedeki rakamlar yine 
·düşük olup iki miiyonu biraz geçmektedir. Bu düşüş, belki de 
hakiki bfr düşüş değil, muhasebenin aralık-haziran dönemine aid 
olmasındandır. 

Ömer ı;. ütfi Efendi'nin vazife~ Tahir Bey'e devr · ettiği ~246 
yılına aid ilki sekiz aylık, ikincisi dört aylık ola"rak tertip edilmiş 
muhasebelerin birleştirilmesiyle tam bir hicri yıl elde edilmekte
-dir". Ancak, bulunan rakam 5.300.000 kadardir; dolayısiyle bir 
önceki" yıla aid rakama ula§aniamaktadır. Tahir Bey'in ihtisab 
nazırlığır1:a rastlayari 1247 senesi gellrlnin de 5.172. 778 kuruşta 
:kaldığı ve bu düşüşün sebeblerinden blıi.İı.in şehirde baş_ gpsteren 
lwlera salgını olduğu düşünülürse, salgının 1246'da baş~amıŞ ol:
ması, ~247'de ise tesirini daha fazla hissettirmiş bulunması müm
kündür. Aslında, 1247'deki düşüşün tek sebebinin kolera · oima
di~ı l::)u yıla aid muhasebenin. hatimesinde açıkca ifade · edilmek~ 
te; kolera salgını ve diğer bazı hastalıklarla zahireden ibtisab 
resmi alınmamasından · dolayı gelirde düşüş olduğu belirtilmek
tedir: Kanaa,timizce bil zikr edilenlerden başka afyoh yed-i·va
hidinin İz~r ihtisabından ' ayrılmış olması ve dolayısiyle afyon
dan elde ed,Uen ihtisab ge~rinin kayb olması da ihtisab hasılatı
iıın düşüşünde · rol oynamış olmalıdır. Gerçekten,· 1245 ı:riuhase: · 
besinqe resm-i miri ve kantariyesi toplamı 93.554 kuruş· ·olan 
·afyon gelirieri artık İzmir ihtisabı hesaplannda görülmez. Maa.:. 
·mafih, hemen belirtmek gerekir ki, salgın hastalığın ti6aret· ve 
dolayısiyle ihtisab gelirlerine verdiği zarar yanmda . afyon yed-i 
·vahidinin aynimasının payı pek de büyük bir yekün tutmaz. 
Nitekim, salgın geçtikten sonra gelir yükselDieye başlamıştır.- 1250 
yılınır1.. ilk çiokuz ayında İzmir ihtisabında 5.166.830 kuruş hası
lat elde edilmi§; Tahir Bey'in yerine tayin edilen Hüseyin Bey'in 
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nazırlığı zamanında toplanaula birlikte senelik hasılat 6.637.079 
kuruşu bulmuştur. Buna göre ihtisab gelirinde 1247'ye göre 'ro 28,3; 
1244-4S'e göre % 14,7'lik bir artış var demektir. 1251 yılına aid 
rakam da pek fazla olmamakla birlikte yine artış göstererek 
7.064.254 kuruşa yükselmiştir ki, 1250 senesinin toplam hasılatın
dan % '6,43 fazladır. 

1252 yılı muhasebesine ulaşamadığımız için bu tarihteki ih
ti.sab gelirinin nasıl bir seyir takib ettiğini bilemiyoruz. Ancak, bu 
ara nazırlığm el değiştirdiğini ve Hüseyin Bey'in yerine Hıfzı Pa
şa'nın tayin edildiğini görüyoruz. Hıfzı Paşa'nın nazırlığı devre
sinde ise bir taraftan İzmir'de baş gösteren salgın, diğer taraftan 
Avrupa'da patlak veren iktisadi kriz İzmir'in ticaretini büyük öl
çüde etkilemiş; tabiatiyle ihtisab gelirlerinde de düşüş vuku' bul
muş ve 1253 senesi geliıi ancak 5.982.200 kuruşa ulaşabilmiştir. 
Bu düşüş, 1253 muhasebesinin h.atimesinde ((vuku' bulan hasta
lık» ve «frengistanda olan iflaslıkı> sebebiyle alış verişlerin dur
gunlaştığı şeklinde ifade edilmiştir. Hastalık sebebiyle bu yıl kar 
basılamamış ve dolayısiyle bu kalemde gelir kayd edilememiştir. 
1251 geliriyle karşılaştırıldığında 1253'deki düşüş % 15,31'e var-

) 

maktadır. 1254'ün ilk altı ayındaki (27 Mart- 19 Eylül 1838) ihti-
sab geliri ise çok düşük olarak gerçekleşmiştir. Muhasebeye aks 
eden rakam sadece 2.375.059'dur. Ancak bazı kalemiere aid gelir
ler, defterleri ulaşamadığından muhasebeye idhal edilememiştir. 
Mesela Çeşme'de üzümden alınan ihti.sabiyye ile Menteşe ve te
vabi'i cemazıyelahır hasılatı, Antalya kazası rebi'ülevvel- cemazı
yelhlıır hasılatı, CezAyir hanının 5.500 kuruş tutan 1254 senesi 
ican, İzmir'deki gayr-i müslimlerle frenglenn şarab yapmak üze
re satm aldıkları üzümün sekiz bin küsur kuruş tutan hasılatı, 
taze meyve gümrüğü ihti.sabiyyesi; zeytinyağı, kuzu kesimi, uncu 
ve şehriyeci ile kiremidci esnafı ruhsatiyyeleri ve beylik gemilere 
satılan yiyecek ve içeceklerden · aıınan ruhsatiyye resimleri; i.sfi
daç imali hasılatı; yaz aylarında şerbetci esnafından alınan re
simler; palamut ticaretinden elde edilen gelir fazlası bunlar ara
sındadır. Muhasebe cedveline hiç dahil edilmeyen kalemlerden 
Cezayir Hanı ican, şarab yapılmak üzere satın alınan üzüm için 
ödenen resim, zeytinyağı, kuzu kesimi, uncu ve şehriyeci ruhsatiy
yelerlyle beylik gemilere satılan yiyeceklerden alınan resimlerin 
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1253 muhasebelerindeki tutarı 45.378 kuruşa b~liğ olmaktadır ki 
bu rakamın hiç olmazsa yarısı ilk altı aya ~id olmalıdır. Di~r ka
lemlerdeki eksik ödemelerle birlikte ilk altı aylık muhasebe top
lamının 3.000.000'un altında kalmaması icab eder. 

Bu tesbitlerden sonra tam birer hicri yıllık olan 1244-45, 1246, 
1247, 1250, 1251 ve 1253 yıllanna aid rakamlar karşılaştınldığın
da şöyle bir tablo ortaya çıkar : 

1244-45 muhasebesinde 5.785.497 kuruş olan yıllık il'ltisab ge
liri müteAkib yıllarda, salgın hastalık sebebiyle, çok büyük . oran
larda olmamakla beraber bir düşüş göstermiştir. 

Hastalık geçtikten sonra ihtisab geliri yine yükselmeye baş
laımş; 125Q'de altı buçuk mllyona yaklaşmış; ertesi yıl ise yedi 
milyonu aşmıştır. Elde mevcud muhasebeler içinde en fazla geliı' 

kayd edilen yıl 1251 olarak tesbit edilmektedir. 

Tablo · III 

Yıllık Gelirler ve Değişme Oranları 

Yıllar Hasılat Fark% 

1244-45 5.785.497 
1246 5.301.600 - 8,36 
1247 5.172.778 - 2,42 
1250 6.{)37.079 28,3 
1251 7.064.254 6,43 
1253 5.982.200 -15,31 

İzmir İhtisab Nezaretine bağlı bazı gelirlerin bir kısmı öte
den beri iltizam yoluyla idare edilmekte olup Darbh~ne vs.ye bağ
lıdır. Bunun için, ihtisab gelirleri toplandıktan sonra ya mahal
linde sahibierine ödenmekte veya geçici bir süre için e~neten 
Mukataat Hazinesi'ne teslim edilmektedir. Muhtemelen bu sebeb
le 1242-43 muhase.be icrnalinde iltizam bedelleri gösterilmemiş; 
müteakıb yıllarda ise toplamdan düşülmüştür. 1243-44'de «bede
lat-ı karuroe-i müteferriat-ı ihtisab-ı İzmir ve saire der sene 1243» 
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başllğı10 altındaki iltizam bedelleri 55.500 kuruş olarak · gösteril
mektedir. Bunun 11.500'ü11 Manisa kirpas· damgası, lO.OOO'i yine 
Manisa pamuk resmidir ki, 1244-45 icrna1inde de~ bu rakamları 
aynen bulmak mümkündür. Ancak IV nurnaralı tabloda görülec~i 
üzere bütün muhasebelerde kalemler aynı yazılmamış, aynı ka
lem 1243-~4'de ~<nısıf hisse-i ihtisfib-ı Manisa)> ve mısıf hisse-i mu
kataa-i Marusaiı adlan altında verilmişken sonra . bu «İhtisab~ı 
kadim-i Manisaıı şekline çevrilmiştir. <<İhtis!b-ı Aydınıı ve «İhti
sab-ı İzmirnin ise birinin bulundu~ yılda diğeri yoktur. 1243-44'de 
dikkat ~eken bir·husus da Aydın (İzmir) 1htisabının, tahmi.s, dam
ga vs. ile bir arada yazılmasıdır. Ancak diğer muhasebelerde yer 
alan üç kalemin toplamı 25.000'e ulaşmamakta; 5.500 kuruş tu
tarındaki cıve salrennin içinde neler olduğu da anlaşılamamakta
dır . . 12Pl . ve 1253 senelerinde iltizamlara a~d kalemle~ ayn ayn 
yazılınayıp toplu olarak ve~ilmiştir. Birineide <<Mahallinden veri
len iltizamıı bedeli başlığı altında 23.000; ikincide «İltizamat-ı ka
dim, mukataa-i damga-yı kirpas-ı Manisa ve kadim İhti.sab-ı İz
mir)) başlığ'l altında 28.000 .kuruş göstailrriiştir. Zaten bütün yıl
lara aid iltizam bedelleri toplamı da farklı görünmektedir. İlk sene 
55.000, sonra -1245 senesindeki 23.500 istisna edilirse, ki bu mu
hasebe altı aylık olduğu için iltizam bedelinin d,e tam olarak tah
sil edilmemiş olduğti düşünülebilir- 33.500 ve nih.ayet 28.000 ku
ruştur. 28.000 olduğu senelerde «kahve tahmisin bedeli olan 5.500 
kuruş muhasebelerde görülmemektedir. 1245· yılına aid bu sonun
cu kayıdda Haremeynü'ş-şerifeyn'e bağlı mukataalardan Han (Be
şir Ağa Ranı) ve Saçmahane titizarn bedeli olan 21.00012 kuruş da 
Mukataat Hazinesi'ne teslim edilmiştir. Bu kalem, 1247 muhase
besinde 13.556, 1250'de 18.451 kuruş iken 1253'de 31.348 kuruşa 
çıkmıştır. · · · 

· · 10 Cev-M., ıır. Z7477 . . MAD, nr. 8298, s. 202'de ise ~mütef~rri-ab, «'muta-
sıi,rr.ıtan» ; «!zm-~r» ise «Aydın ve Mauisa.» şeklindedir. · 7 

ll Bu ra;kam, Cev-.M., nr. 27477'<le 21.000 gibi yazılnuşsa da 1245 lltızıim 
booellerlni gösteı·en MAD, n.r. 8363, s. 16'daki mu.fassal kayıdda 11.500'dür. 

..... . 
'· 12 Beşir Ag-a Hanı ve :Saçrn.alitıne iltizamriım Da.rbhane~i Amire'ye teslim 

edileee~i bellr:ten ·29 siı!er ·1244 (10 Eylül 18.28) :tarlhli kayıdda (MAD; nr. 
8298, s~ 15.4 ve MAD, nr. 19500, . s . . s~ 20.000 kuruş olarak . ·geÇriıe:ktedir·: .. : 
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1245'de iltizam bedelleri 87.500 kuruş tutmuş olup bunun 
23.5001'~ kuruşu mahallinde ödenmiş, 64.000 kuruşu Mukataat Ha
zinesi'ne teslim edilmiştir. 1246'da ise tamamı Mukataat Hazine
si'ne gö:iıderilmi.§tir. 

İzmir ibtisabı gelirleri, Osmanlıların, diğ;er pek çok gelir kay
nağ;ında da tatbik ettikleri gibi mahallinde gerekli masraflar ve 
bu gelirden ödenmesi kararlaştırılan ödemeler yapıldıktan sonra 
merkeze gönderiliyordu. Bu masranarın başında da ihtisab me
murııimnın maaşları ve ihtisab konağ;ının harcamaları geliyordu. 
Mevcud muhasebe bilançolarında genellikle pek fazla teferruata 
kaçılmadan katib, haderne aylıkları ve mutfak masrafiarına Md 
rakamlar verilmiştir. Bazılarında birer aylık masraflar gösteril
miş ve o bilançoda kaç aylık masraf yer almışsa buna ve toplamı
na işaret edilmiştir. Bazan da muhasebe bilançosunun ihtiva et
tiği dönemin tamamına aid rakamlar yazılmıştır. Sadece Receb ~ 
Zilhicce 1244 devresine aid altı aylık bilançoda gider kalemlerinin 
teferruatlı bir dökümünü buluyoruz. Bu suretle memur sayısı, 

her birinin vazifesi ile bunlara ödenen meblağları ~renmemiz ka
bil olmaktadır. Buna göre, rüsüm-ı cihadiyye dairesinde çalışan
Iann sayısı bir müdür veya emin (-sıfatı verilmeden Ali Ağa ola
rak yazılmıştır-), bir sarraf, beş katib ve altı hizmetkar olmak 
üzere 13 kişidir. Diğ;er katibler, numaralandığı halde Mısır eşyası 
katibi ayrıca yazılmıştır. Öyle anlaşılıyor ki, Mısır'dan gelen mal
ların kayıdlarıyla tek bir katib ilgilenmektedir: Bu dairedeki vazi
telilere aylık yapılan ödeme 1244'de 2.420 kuruştur. 

Zabire pazarı ve ihtisab işlerine bakan bir müdür, bir katib 
ve dört de hizmetkar bulunmaktadır. Damga emini ile bu müdü
rün maaşları aymdır. Fakat katib maaşı, diğ;er katibiere nazaran 
daha azdır. Bu dairede ödenen aylık maaş tutarı 480 kuruştur. 

13 Bu 23.000 lı:ııruı:ı §U kalenılerden mürekkebdlr : 
ı. nefs-i Manlsa thtisab, ihzarlyye, sürhha.ne, 

Mc-ı sLyalı, kapan-ı erz ve gallat mukataası iltlzamı 9.000 
2. Manisa kaır.ası damga-yı bogası tahmis-ı kahve ve 

duhan resmi mukataası ilti7..amı 3.000 
3. Manisa damga-yı ·klrpas mukataası iltizamı 11.500 

23.500 
(MAD, nr. 8363;· s. 16).· · 
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Saçmahanede de bir müdür, katib ve saçma dökücü ile bir 
hizinetkar vardır. Aylık ödeme tutarı 305 kuruştur. . 

Bunlardan başka kereste rüsümatı, palamud tartılması, eb
vab-ı selase (9 kişi), Menemen iskelesi, debbağhane, narh, Frenk 
gün:ttüğü memurlarıyla ihtisab çavuşları ( 4 kişi) memurlarına altı 
aylık~ toplam ı.975 kuruş; ihÜ:9-ab konağındaki katib ve hademele~ 
re -ki bunlar tahrirat katibi, yamağı, tezkire kfı.tibi, 15 hademe, 
seyis· ve sarraftan ibarettii·- 3.030 kuruş; ihtisab konağının ayiı.k 
mutfak masrafı ise -1.000 lmruşu gümrüğe çıkarıldıktan sonra 
4.667,5 kuruştur. Böylece, aylık masraf toplamı 13.837,5 kuruşu 
bulmaktadır. Bunun altı aylık tutarı 83.025 lmruşa ulaşmak

tadır. 

1243. yılına Md I numaralı .muhasebede bu rakamlar, memur
lar teker teker gösterilme~en daireler için toplam mıkdarlara işa
ret ed.ilniek üzere verilmiştir ... Buna göre, rüsumat me'murıarı ·a;y.: 
lıklan 2.670, damga me'murları aylıklan 770, ihtisab konağı katib 
ve. bademesi aylıkları 3.860, taze meyve gümrüğü me'murlan ay
lığı 2.470 ve taşra riıe'murlaı;ı yiyecek masrafları 3.520 kuruş olmak 
ü,zere yazifeliler içiiı. yş,pılan masraf tutarı. 13.290 kuru.ştur. 

. . . ·. . . . 

In numaralı muhasebede de döküm I numaralıdaki gibidir. 
Bu. muhasebede Adana ve Tarsus ihtisab fazlası memurlarının 
rebi'ülev·vel ve rebi'ülahır aylan masrafları (5.000 kuruş} ile dam
ga' meinurla,rıı;ıın buraya nakli ile gümrükte yapılan ilave ve ge
nişletmeler· için sarf olunan 4.000 kuruş da bulunmakta, böylece 
masraflar 194.026 kuruşa ulaşmaktadır. 

· Tahir l3ey'hı ihtisab nazırlığma fdd 1247 yılı muhasebesin
de aylık maa.ş ve masraiiar tutarı 13.838,5; yıllik 166.Q?2 kuruş
tur. Bu muhasebede de · IV numaradaki gibi Tokat bakın resm-i 
mirisi toplanması için yapılan fazla masrafa Yt?r verilmiştir. Yıl
lık masraf 6.284 kuruş olup '·bunun 2.191 kuruşu hasılat olarak 
düşülmüş, 4.193 kuruş masraf gösterilmiştir. Buna göre 1247 yılı 
toplam masrafı 170.155 kuruş olarak görüln'ıektedir. 

,; .·· . . i2~0 yİlının Tahir Bey'İn ihtisab nazırlığına. aid ilk dokuz aylık 
muhasebesinde ((ina'aş ve mahiye ve masarıf-ı müteferrika» başlığı 
al~ındaki mebl~ğ 124.546 kuruş, oğlu ve halefi Hüseylıı Bey'in nazn:
lığına isabet eden Şevval- Zilhicce 1250 ayianna aid ise 41.515,5 
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kuruş, yani toplam 166.061,5 kuruş olup diğer yıllarla aynıdır. 
1251 muhasebesinde de rakamda farklılık olmayıp yine 166.062 
kuruştur. 

Hıfzı Paşa'nın nazırlığma rastlayan 1253 yılına aid muhase-: 
bede masraflar daha teferıuatlı bir şekilde gösterilmiştir. Mesela, 
M,tib ve hademelerin maaş ve aylıklarıyla mutfak masrafı için 
yine 166.062 rakamı olmasına rağmen bunun gelen defterdeki 
180.226,5 kuruştan sabıkına kıyasen 14.164 kuruş tenzil edilerek 
öd.endi~i anlaşılmaktadırH. 

İzmir'deki asakir-i mansürenin maaş ve tayinatlan da ihti
sab gelirinden ödenmektedir. Harb hali dolayısiyle 1243'de İzmir 
ve Sakız'daki ınansüre askeri için ödenen meblağın hayli yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu yılın muhasebesinde İzmir ve Sakız'da
ki askere aid masraflar ayn yazılmıştır. İzmir' e aid rakarnların 
tertib tarzı farklıdır. Rebi'ülevvel - cemAzıyel evvel ayıanna aid ra
kamlar tek bir kalem olarak verildiği halde cemazıyelhlıır, rE>.ceb. 
şa'ban ve ramazan ayları, her biri için maaş ve tayinat d~ ayrıl
mak üzere, ayn ayn gösterilmiştir. Sakız'ın bütün ayları, İzmir'in 
ikinci grubu gibidir. Rakamlarda, gerek İzmir, gerekse Sakız için 
her ay ufak farklılıklar bulunmaktadır. Bu da asker sayısı ile il
gili olmalıdır. 

1243 muhasebesinde yine askerin ihtiyacı olan ve İzmi'r'den 
Sakız'a sevk edilen. zahire babasına da ayrıca yer veıilmiştir. 
129.128 kuıuş tutarındaki bu meblağ muhasebede 103.340 ve 25.788 
kuruş olarak iki kalem halinde gösterilmiştir1·~. 

1244 muhasebesinin masraf kısmında mansüre askeri için sarf 
edilen her hangi bir meblağa rastlanmamaktadır. CemA.zıyelevvel
Zilka'de 1245 ödemeleri iki kalem olarak yazılmıştır. Cemazıyel-

14 Osmanlı maHyesiııı:de ·bütün ödemelerde :Sabılu kayıdlarmın çıkarılması 
ve :fl~a ·g(lr.ünen rakamların, «slibı:kına kıyasen» tenzll edi.J.mesi elL§ılagelmiş 
bir t'a.tblkattı.r. 

15 Asimda ömer Lütfi Efendt bu meblajpn firart rumların emlaklerinin 
satışından elde edllen gelirden (Bu k<>nu tıe 'ilgllt olarak {}k. M. S. K'litiikog-ıu, 
«Yuna.ıı !syanı ISırasında Anadwu ve Ad:a.lar Rumı:a.rmın Tutumla.:rı ve Sonuç· 
ları», T·ü.rk-Yunaın. n?,şkiie?'i, t!çiiın.cu A.,keri Tarih. 8emitW-rl. Bfldirileri, Ankara 
1986, s. 148·-145) sağlanmasını teklif etmiş;e de kabül olunmayarak iht:isab ge· 
lir.inden tidenmesi da.ha uygun bulunmuştl;ll' (Bk. ~~ !Jl~epeş~ .lt.~tlm.eşt>._. 
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evvel ve cemazıyelahır ayları için 14.673,5; receb- zilka'de aylan 
iÇin 148.097 kuruş olmak üzere toplam 162.770,5 kuruştur. Ayrıca 
İzmir'in kadim ihtisab bedeli· tutarı olan 7.500 kuruş ile ertesi yı
lın afyon seımayesi16 için ı.ooo.ooo~.kuruş tutarındaki meblağ da 
bu rakama ilave edilmiştir. 

Biri Ömer Lütfi Efendi'nin nazırlığ1na aid sekiz, diğerJ. Tahir 
Bey'in nazırlığına aid dört aylık iki parçadan ibaret olan 1246 yılı 
muhasebelerinin ilkinde, gördükleri vazifelere göre İzmir iht:i.sa
bına bağlı müdür, katib, me'mur, haderne ve sarraf maaş~~rı .ile 
mutfak masrafları ve Tokat balnr resmi, ıhtisab konağı kira_.bede
li ve memurları için sarf edilen meblağ ayrı kalemler halinde yer 
aldığı halde ikincisinde hepsi birlikte yazılmıştır. Fakat her iki
sinde de asakir-i mansüre için yapılan bir masraf kaiemine rast
lanmamaktadır. 

1247 ve 1250 yılları muhasebeleri icmal mahiyetinde olup mas
raflar, 1246 yılının ikinci muhasebesi gibi tek kalem olaı1ı.k gös
terildiğinden, ne kadarının ihtisab memurlanna, ne · kaaarının 
askere sarf edildiği açık değildir. Ancak, verilen misaller~en de 
kolaylıkla anlaşılacağı gibi, mas.raf kalemlerinde büyük· değişik
likler olmamaktadır. Dolayısiyle bu yılın rakamları da bir önce-

. kinden pek farklı olmasa gerektir. 

1251 muhasebesinde «M.-irad ve masraf an masa.nf-ı asakir-i 
mansure» başlığı altinda 2.060.723 rakamına rastıanmaktadir.:_ 1253 
yılı rakamına kı yasıandığın da bu mıkdar hayli yüksektir.· Dola
yısiyle içinde maaş ve tayinattari başka kalemlerin ·de bulun'diı
ğunu düşündürmektedir. 

1253 yılı muhasebesinde asakir-i ınansüre için 909.682,5; top
çu askeri için 44.424,6 olmak üzere toplam 931.446 kuruş öqeme 
yapılmıştır. 1254'ün ilk altı ayında ise burakarn asakir-i mansüre 
için 420.531, topçu için 21.746 kuruş olmak üzere 4_42.277 kuruştur. 

Görüldüğü gibi, İzmir ihtisabınca toplanan gelirler yanında 
mahallinde yapılan masraflar oldukca azdır. Askere ödenen maaş 
ve diğer masraflar çıktıktan sonra bile Mukataat Hazinesine hayli 

16 Afyon alımları için yetiştiriciye ödenecek meblag. Bur-aıda, hunun için 
bir önceki yılın gelirinden muhafaza edilen para kasd edilmektedir:< ,.,, .- · • · · 
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yüklü bir mebl~ teslim edilmektedir. Teslimler nakid ve potiçe 
olarak yapılmakta ve mizanlarda ne kadarının nakid; ne kadarı
nın ·poliçe olarak ödendiğine de işaret edilm~ktedir. 

· Ödemeler, muhasebe· bilançolannda özet olarak yer · alırken 
hazineye yapılan ödemelerin tek tek yazıldığı müstakil defterler 
de ·. tutulmuştur. Bu defterlerde her aya aid ödemeler : 

·ccBeniy-ı hasılat-ı ihtisab-ı İzmir vd.cib-i sene 242 ki emr-i 
idare-eş be-uhde-i ömer Lütfi Efendi an Mcegan ber-vech-i emJi
net iMle-şüde ve benıy-ı hasıUiteş in kadar meblağ be-masarıfat-ı 
asakir-i mansflre-i medine-i İzmir i'ta-şüde berily-ı şehr-i :. ve · ırad 
masrafeş irade-i aliyye taalluk-kerde· ez an sebeb mebUiğ-ı mezbur 
aer-ser,gi-i"· hazıne-i mukataat ır ad ve masraf kayd-şüde fermude 

kuruş 

187.109 
-187.109 

000.000 teslim fi 28 RA 243 tr~d ve masraf>> 1
" 

şeklinde ayn ayn gösterilmiştir. 

Eğer aylık ödenmesi gereken mıkdar def'aten değil de birkaç 
taksitte teslim edilmişse ödenmesi gereken mıkdar üste yazılmış, 
her teslimde teslim 'tarihi ile mıkdan ve kalanı gösterilmek üzere 
tarilameri ödenineeye kadarki rakamlar kayd olunmuştur. 

Ödemenin nakid değil de poliçe olarak yapılması halinde bu da 

ccBerdy-ı . h&ıldt-ı ihtisab-ı lzmir ve 1'ii.s12.rruit-ı miriyye-i saire 
vticib-i sene 1244 ki, be-·uhde-i ömer Lütfi ·Efendi, ·an litıcegan-ı 
Divtin-ı Humdyun, ber-vech-i emanet iMle-şüde ve in kadar meb
lağ an canib-i murruiileyh btı-poliçe vurud ve benıy-ı tahsis-i asa
kir-i man8Ure. be-Hazıne-i Mukataat tahsU-şüde fermude 

.. :. 17 .. :1,242 sexı,esi masraflannı .gösteren ' defw: .B.!AD, nr. 8485,· :s, 15 ve 
11787, vr .. :il;ı , ..:.. _.. .._ .. _ - ·-........ _ ...... - .. - - · 
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54.000 
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500 fi 5 CA sene 245 emanet paliçesinden 

53.500 

-53.500 tı 24 CA sene-i minhu. Bu dahi.» 111 

00.000 

şeklinde belirtilmiştir. 
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18 1245 senesi masraflannı gösteren defter : MAD, nr. 8414, vr. 17b. MAD, 
8438 ve 8136 da aynı tür detterleı"dendir. 
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EKLER 

A. Öl\IER LlJTiı1 EFENDİ'NİN İIITİSAB NAziRLIGINA AİD 
MUHASEBELJ!}R 

I 

Ber~y-ı hAsılat ve teslimat-ı ihtisab ve resm-i damga ve pala
mud ve rüsüınat-ı sMre der medine-i İzmir ve Güzelh.isar-ı Aydın 
ve Manisa ve tevabi'iha vacib an gurre-i z sene 1242 (26 Haziran 
1827) ila gaye-i N sene 1243 (15 Nisan 1828) ki, be-ma'rifet-i ömer 
Lütfi Efendi an haceg~n-ı Divan-ı Humayun me•mur-ı llıtisab-ı 
mezbur idare vü tahsil ve sarf ü teslim-şüde hud ve ? hesabeş ? in 
kadar mebUı.ğ ziyade teslinleş zuhur kerde ve an canib-i Hazine-i 
Mukata'at redd-şüde ve ilmühaber d.Ade fermude be-cihet-i mem
hür şukka ve defatir-i mumaileyh ve der-kenar ve memhur i'lam-ı 
hazreM Hüseyin Hüsnü Beyefendi, Nazır-ı Mukata'at ve takr!r 
ve ba-hatt-ı humayıln-ı şevket-makrU.n ve ferman-ı ali fi 25 Mu
harrem sene 244 (7 Ağustos 1828) ve ba-ferman-ı şerif. 

Beray-ı Hd.sıldt·ı intisab-ı Me~Mr mı Tevabi'ilui 

Bercty-ı htiııılltt-t ihtisab-t nets-i medine-i !zmir, vacib atı. 17 ZA sene $/fS aa 
ga!ye-i N sene 124919 (ız VI 1827 - 15 IV 1828) . 

Şem'-i oasel 
Penbe 
A~on 

Afyon 
Kali~e 

See cA de 

3:).252 
71.3·12 21 pr. 
42.535 81 

200.872 
2:t.612 33 

5.022 27 

19 1243 olması gere'kirken metinde sehv.en 1244 yazılmı:ştı:r. ·· ·· 



İZMİR ·İHTİSABI MUHASEBELERİ 

Tiftik 
Cedid nuhas 
K~hne nuhaa 
Sa'leb 
Mabmude 
Ki tre 
Mahleb 
Sandal 
Ala<ıe-hr-1 

Maz.ı 

Boya-ı kök 
Rişte-1 An:kara. 
Çek,irdekıSiz üzüm 
üzüm-i Urla ve saire 
Siyah üzüm ve ·betlerce 
İncir 
Cild-i erneb 
R-ev:gan-ı zeyt 
Kereste 
Hmta 

RüsO.mat-ı şa'ir ve 
·bakla ve hay.vllnat 

Hil.sılat-ı rusilmat-ı mezkfrreden 
g.!imrük müdiırl lle münazi'in 
fih ·olan resm-ı ruhsa.tiyye 

Berfı.y-ı hasılll.t-nüvi:§te vacib an 
gurre-1 RA ·sene 243 (22 IX 1827) 
·:Oa-tekasid-i pen~e maktu'an 
ihru~-§Üde 

Berıty- ı hAsılAt-ı iskeleha-yı 

Kız.ılcatuzla ve Ezine, an 
gurre-1 M sene 1243 ila gaye-i 
Ş .1ıene-i: minhu (25' VH 1827 · 
16 nr 1828) 

118.586 
36.&74 
36.196 35 
6.~82 5 

19.854 22 
6.4.66 35 
5-.797 25 

472 
43.404 15 
27.4&3 4 
61.646 20 
25.5T4 13 
17'.351 30 

217.794 20 
55.701 27 
80.418. 24 
17.324 30 
1.830 3'2' 

15.{505 
920 

1.174.121 7 

25.898 

18'.000 

1.218.019 

6.000 fi gurre-i RA sene 
124.3 (22 Eylül 1&27), 
tak-sid-i evvel 

6.000 fi gurre-i N sene-i minhu 
(17 Mart 182'8), 
taksid-i sa.nt 

12.000 

36.138,5 
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BerQ.y-ı hasılat-ı iskele-i Kal'a-i 
Sultan ve Lapseki, vaci'b an 
gun·e-1 M sene 1243 ila 
g.a.ye-1 Ş sene 1243 (25 VII 1827-
1s ru ıs28) 

Beray-ı hasılat-ı nefs-i medine-i 
Tire ve Bandırma, vacib an 
gurı-e-1 Muharr.em sene 1243 
11a .gaye-i N sene-i mi:nhu 
(25 VII 1827-15 IV 1828) . 

Bet'ay-ı hasılat-ı iskele-i 
Cezire-i: Kuş 

6.272 

17.667 

2.880 

7.56.1 Hasıüıt-ı Tire 
10.106 " ha.vaZi-i Bandıt·tna. ve 

Ödemiş 
17.667 

B<n"aly-ı Msıl<ıt·ı yoomf!yehd ve s<Ure-i met?:Mrtn deNw/s-i /zmir 

An canib-i muhtesib-lı siı:bık 
ahz-.kerde, vacib ·an Evvel-i Mart 
na 17 ZA sene 1242 (12 VI 1827) 
gayr-ez ma:sanf 2.367 

Hasılat-ı yükha ve zehair·i kı§la 
an tertib-i yevmiyye a:hz-kerde 2.026 

Hasılat-ı yevmiyye ve ruhs:atiyye, 
vacib an gurre-i [M] sene 1242 
ila gaye-i N sene 12.43· (25 [VII] 1827-
15 IV 1828) 298.874 

Hasılat-ı ihtısrub-ı atdat ki 
beher sene ahz-şüde 15.55'6 

318.823 

Bm·ay-'ı 1ıdi.~ıUıt-ı mahaıı ve iskelelui.-yı mezburin, vdcib an gıwre-i Z sene 1242 ııa, 

gaye-i N Bene 1243 ( 26 VI 1827 - 15 IV 1828) 

Hasılat-ı iskeleha-yı Edremrd ve 
Kemer 

Hasılat-ı iskele-i Ayvalık 
Hasılat-ı iskele-i Ayazmend 
Hfunlat-ı iskele-i Çiftlik-i Kabakum 

50.3'72 
6.863 

17.494 
. 20.683 
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Hfusılat-ı iskele~i Çandarb · 
Hasılilt-ı iskele-i B::ocaıbel 
Hll.sılat-ı CeziTe-i Mid:Iİlii 
Hasılat-ı Güzelhlsar 

14.881 
16.164 
56.064 73 ak 

-··-2'(.490 

209.511 73 ak 

73 

f'.'.', 

Beray-ı hdısuat-ı yevmiyye-i ihtw<tb-ı mezb?lrltı, -v<ıcib atı gurre.:i 1$ sene 1Z4S -1ld 
gaye-i ~ehr-i mezb?lr 8ene-i minhu (17 II -16 III 1828) 

İhtlııab-ı Manisa 
İhtlsib-ı Güeelhisil.r-ı Aydın 

Beriy-ı rtisüm-ı miriyye ve kantar-ı 
palamud an mahall-i mezkOrtn 
Hll.sılat-ı iskeleM-yı havali-i 1zmir 

Hasılat-ı iskeleha-yı l{ızılca-

tuır..ıa ve Ödemiş 

Baray-ı M.sılat-ı mahsül-i palamud 
<ler-nefs-i İ2mir ve tevabi'iha., 
vaclb-i Mart sene· 42 ila Kasım 

13.346 16 pr. 
7.007 

20.3'53 16 

mirtyye 
27.500 

157 20 

kantari yy e 
25.600 

2.094 

27.657 20 . 27.694 

· sene-i minhu (1827) 200.166 
Beray-ı hasılat-ı damga, vacib an 

gurre-i S sene 2113 ila gaye-i N 
sene-r minhu (24 vm 1827·-
15 Nisan 1828) 633.803 

Ye1tıın-ı Msıtat 2.730.984 16 pr. 
ufak para noksanıyçün 

tüccardan alınan 70.000 

MiNHA 
cl-Mas(kıfdt 

Baray-ı ma'aıı ve ımUı.l:yye-i 
Asakir-i M:ansure -der-İzmir 
ve Sakız, vacib-i mezbıirin 
i'ta-şUde, ber-m-Cıceb-i süret 

2.800.984 16 

187.109 vacib an gurre-1 L · 
sene 12~2 ila gaye-i 
Muharrem sene 243 . 
(28 rv 1827-23 vnı ıs27) 



.74 M'Ü•BAHAT ·S. K'ÜTÜKOGLU 

Beray-ı ma'aş ve .mahiyye ve 
ta 'yinat-ba:ha. ve elbise-i 
Asakir-i MansOre-i ter.ttb·i İzmir, 
vacib-i gurre·i RA .sene 124:3 ila 
gaye-i CA sene-i minhu, -ber mficeb-i 

7-6.581,5 vacib an gurre-i c ila 
gaye-i S ( ? ) sene-i minhu 
( 24 Vlli-21 I:X 1827) 

268.690,5 

sılret (22 IX-1~ XII 1827) 218.421 
Beray-ı ma·~ ve mahiyy~ ve 

ta'yinat-baM.-i Asakir-i m. 
vacib·i rnezbürln ·ber-muceb-i suret 182,474 

vacib-i §ehr-i a sene 1243 
(20 XII 1821-11 I 1828) 
ııacib....j, şehr-i B senoe-t mmku 
(18 I-16 111828) 
ı;acib·i §ehr-i :Ş sene-i mmhu 
(1."1 11-16 III 1828) 
ııaoilH şehr-i N se>Jte-i m.ilı-lıu 

(17 Ill-1fi IV 1828) 
ma/a kalaııra..Cahd 

Beray-ı ma.'aş ve mahiyye ve 
ta 'yinAt-baha.-i Asltk,n·-i 
Mansfire, me'mı1r-ı muha.fw.;a.-i 
Sakız, •ber-müceb-i suret 

vacw-i §ehtı··i EA .seıw 243 
(22 IX·iH X 1821 J 
vactb-i §ekr-i .R sene-i minku 
(22 X-19 XI 1827 J 
vdci.b·i şelır·i OA setw-i mmıJıu. 
(20 Xl-19 XII 1827) 
1>Mib-i şehr-iı O se1ıe-i mi1ıhu 
(20 XII 1827'-17 I 1828) 
vacib·i şekr·i .Receb setıe·i rtıi~ıhu 
(18 1·16 II 1828) 
vdcib-i şekr-i Ş sene-t m-bnhtı 
(1'1 II-16 III 1828). 

ııacib-i 1ehı·~·t N sene-i mmhu 
(1'1 IIl-16 I:V 1898) 

242.284 

ma! aş ta!yindt-bcıha. 

1"1.742 32 pr. 

.!9.316 6 

21.529 89 

34.455 14 

89.480 + 93.044 

nıa.'a~ ta/yinııt-baJıd. 

18.060 11."181 

~1.490 12.643 24 

21.350 13.973 20 

18.980 18.526 20 

19.035 15.008 28 

19.030 14.400 

19.640 28.865 33 

131 .. 585 + 104.699 
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Beray-ı hamalat-ı mezkurın ber-mııceb..-i suret 

Baiha-yı çuka-yı fes be-Asit!n-e-i 
· .Sa'a-det lrsal-§üde 

Emin-i binıl-yı kışlak-ı İ7..mir dade 
Beray-ı ·bedel-i mukata'a-yı 

i:htlsiib·ı İzmir da-de 

Berll.y-ı baha-yı zehalr, lazıme-i ·· 
Kal'a-yı Sakız iştlra-ştlde 

40.998 
4.0.000 

7.500 

88.498 

103.340 
keyı beheri (kU·TU<'i) 

Hınta.-yı Moskov 
H111ıta-yı yerZü 

6.490 X ı~ _ (90.860) 

1.040 X 12 = (1'2.480) 

Beray-ı bahil.-yı zeha.lr der-
anbar ( ? ı ınuhii.rehe be-can ib-i 
kllffar ? kerde 8.809 

Beray-ı masanf-ı mezbfırtn 25.788 
N akıiyye-i hınta an /zmir ua Çel}me 
Nakliyye-i a,sd-kiı· ve mühim.md-t 

ve zaMre a1ı Çeşme ild · 8a1e1z 

Beray-ı masarır-ı rrıezkurl:!u, vaci:b-i 
şehr-i Ş sene 1243 (17 H-16 rn 1828) 

Masarıf-ıihtisdb-ı Güzeıl!ttsar 

M asarıf-ı iht-iswb-ı lif atıwa 

Berll.y-ı masarif-ı palamud, vacib an 
gurı·e-i Receb.sene 124-2 Ua gaye-i: L 
sene~ ·minhu '(29 I-2& V 1827) 

Beray-ı mahiyye-i haderne-i me:ı:btırin, 
lazıme-ı tahsil-i rüsQmiU-ı mezbfıre, 
vilcf:.b -an •gurre-1 ZA sene 1242 ila 
gaye~i N sene 1243 ( 27 V 1827 • 

3.750 

49.900 

15 rv 1828) ki istihdatn-şüdegan 146.190 
M aMyye-i m.e>mil:rln der 

7.530 

8.151 

17.637 

25.188 

650 
$.100 

3.'150 

pişgii;Jı--ı Giillnrü:k-i Me-yve-i Tm· 2./fro 
Malıiyye~i m.e'muriıı, 

lazıme-i taksiı-i rf.Wıımat 2.670 
Mahiyye-i da.mga-i me'ıniırin 710 
ıl.!alıiyye-i katib ve 

hadetne der·kO'nak·ı ihti8ab 3.860 

103.840 

75 
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Mahtyye ve me'leiıııtt-bahd..i 
me'mıırın--i taşra, 

Beray-ı masarıf-ı mahall-i mezb-Qrin 3·.600 
Ma.swr~f-ı Vn-şa-i süTMa ( '1) der 

3.5130 

p~gd1v-ı Günı,riJ,k--i Meyve-ı Ter s.ooo 
Ma..~a,--ıf-ı tıışa-i sükwı r?; 

der Bab-ı Tire 600 

Beray-ı masanf-ı matbah, vacib 
an gurre.i ZA sene 1242 ila 
gaye-i N sene 1243 (27 V 1827 • 
15 ıv 1828) fi §ehr 6.ooo x e§-şehr 11 = 66.ooo 

Ye le 1ı n 1.402.1-H 20 

Beray-ı :hasılat-ı rne~bure ki 
in kadar meblag"bi'd·def.a'at 
be-Haztıne-i Mukata'ılt, nakden 
ve ba~poliçe tesliı:m-§ilde 1.399.266 20 

OEM'AN YliJKtJN 2.802.011 

Ez-ziyade 
Teslimat-ı me'-mfır-ı mumaileyh ki, 

in kadar meblağ an Hazine-i 

8.600 

Mulı:.ata'at redd-eş suret-dilde 1.026 24 pr. 

Hacegan-ı Divan"ı Humayundan İzmir İhtisab Nazın ömer 
Lütfi Efendi'nin bidayet-i İne'muriyetinden kırk üç senesi rama
zan-ı şertti gayetine değin İzmir ve Manisa ihtisablariyle rüsfunat-ı 
saireden ber-müceb"i defter hasılatı yirmi altı yük yetmiş altı bin 
dört yüz otuz dört guruşa baliğ olarak meblağ-ı inezbürdan: Mü;,..: 
kata'at Hazinesine ceste ceste irsalatiyle İzmir ve Sakız Ceziresin
de olan Asakir~i Mansürenin sene-i sabıka şevval-f şerlflne mah
süben mahiyye ve ta'yinat~bahalariyle Cezire-i mezkurede inev
cud bulunmak üzere mubaya'a ve der-anbar olunan zehaiıin ve. 
Çeşme yakasından imrar kılınan mühimmat ve asakirin masarifa
tiyle müstahdem hadernesinin mahiyye ve saireleri cem'an altı yük 
kırk bin guruşa reside olmuş olduğundan bahisle muhasebesi rü'· 
yet olunarak yedine bir kıt'a sened i'tası hususu Efendi~i mumai
leyh[in] gönderdiği bir kıt'a arlzasında tahıir ve. inha . .ve defter-i 
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mezkuru ba's u isra etmekle keyfiyyet-i kuyudu ba'de'l-ihritc ve 
defter-i mezkur .hulasa olunarak iktizası Mukata'at Nazırı sa'adet
lü, atufetlü beyefendi hazretlerinden isti'lam olundukda, Eiendi-i 
mum~ileyhin ber-vech-i emAnet uhdesine muhavvel olan İzmir ih: 
tisab ve rüsurrıAt-ı saire-i miriyyenin tahsil ve Asakir-i Mansüre 
rrıasarr.fına .tahsfsen Mukata'at Hazinesine tavsili emrinde ber-ınu
ceb-i kuyud ik~ yüz kırk iki senesi receb-i şeritinden bed' ile · 1k~ 
yüz kırk üç senesine mahsuben kırk üç senesi ramazan-l şerifi ga.., 
yetine değin vakı' ve tahsfl olunan rüsfunat-ı mukayyedelerinin 
yekunu, h ulasa-yı defter mantukunca yirmi sekiz yük . dokuz yüz 
seksen dört guruş on altı paraya baliğ olmuş ve meblağ-ı mezbftre
den. Sakız Kal'ası lazımesiyçün mubaya'a ve : nakl olunan zehair 
se:ineni .ve ma'a mühimmat ücret-i nakliyyesi masaniatı olarak 
iki kalem, bir yük yirmi dokuz bin yüz yirmi sekiz guruş mevadd-ı 
miriyyeden olup Hazine-i Amire'den· te'diyyesi icab eden ve gerel,{ 
palamud ve matbalı masanfı ve haderne ma'aşları olup hasılatından 
mahsubu lazım gelen iki yük altmış . dokuz bin dört yüz kırk gu
ru§dan cem'an üç yük doksan sekiz. bin beş. yüz altmış sekiz guruş 
lede't-tenzil kusur hasılatı olan. yirmi dört yük iki bin dört yüz 91t 
altı guruş on altı. para Efendi,.i mümaileyh tarafından İzmir· ta
burlannın masarıfatına sarf olup ber-muceb-i sılret mahsub olu
nan .ve .gerek nakd ve poliçe vechile varid olan Mukata'at Hazine.; 
sinebi't-teslim irnd ve masraf kılınan yirmi dö.rt yük üç bin dör·t 
yüz kırk üç guruş ile muvazene olundukda bin yirmi al.tı buçuk 
guruş dört para ziyade teslimatı olaralt . mumaileyhin matlübu 
zuhur etmiş olmağla bu ·sfıretde matbalı m~arıfatı ve ~erne 
mahiyyelerinin ayniyle mahsubu irade huyurulduğu takdirce key::
fiyyet. ber-vech-i muharrer Başmuhflsebeye kayd ile ziyadenin red
diyçün sureti ve umur-ı miriyyeden olup balada beyan olunan yüz 
yirmi dokuz bin yüz yirmi sekiz guruşun münasib eınval-i miriyye 
veyalıud· . seferiyye akçesinden Mukata~at Hazinesine te'diyyesiy
çün tezkiresi ve Efendi-i · mumaileyh tarafına ve Mukata'at Hazi
nesi defterlerine ale1t-tafsil ilmühaberleri i'tasiyle tanzimi. icab-ı 
masıahatdan idüğini i'lam edüp ancak ihrac olunan der-kenarlar 
natık olduğu· üzere Sakız CeziresiyçÜn sekiz aylık zahlre mubaya'a 
ve tısyan hususuna bundan akdem Efendi-i mümaileyh me'mur 
buyurulmuş olduğundan. İzmir'de firad · köylerin emlakleri baba
sından der-dest olan yüz bin guruşun zahire maddesine sarfı hu-
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susunu Efendi-i mümruleyh inha ve istizan etmiş olmak hasebiyle 
keyfiyyet hak-pay-i humaylin-ı şahaneye lede'l-arz meblağ-ı mez.. 
bftr yüz bin guruş ceyb-i humayun-ı mülukftneye muhasses oldu
ğundan dokunulmayup zahire babası ve sair lazım olacak akçenin 
İzmir ıiisümat-ı miıiyyesinden uydurulması babında sünüh eden 
irade-i seniyye, Efendi-i müına.ileyhe hitaben tastir ve tesyir bu
yurulmuş olan cevabname-i samide muharrer idüğl nümayan ol
duğuna ve canib-i minnin dahi adem-i vüs'ati takribiyle varictat 
ve emval-i miriyye masArıfat-ı gayr-i vafi idüğine binaen bu sü
retde zahlre balıası ve ma'a mühimmat ücret-i nakliyyesi olan 
meblağ-ı mezbftr yüz ytrmi dokuz bin bu kadar guruşun mukad
dem irade buyurolduğu üzere ihtisab hasıl§.tmdan mahsubu ve 
yahud Nazır-ı mümiUleyhin rıamı mıkebince seferiyye akçesin
den Muka.ta'at Hazinesine i'tası ve matbalı masantı ve haderne 
malıiyelerinin ayniyle mahsüb kılınması hususlarında ne vechile 
irade-i seniyye ta'alluk eder ise ol vechile iktizasının icrası lazım 
geleceği ba-takrir lede'l-arz takrir-i mezkür balasına mictad-ı sürh
ıe şerh verilerek rikab-ı karn-yab-ı mülU.kaneye lede'l-arz meblağ-ı 
meibür yüz yirmi dokuz bin bu kadar guruş İzmir ihtisabı hası
latından mahsüb olunmak üzere tanzim ve icrasına. ibtictar oluna 
deyü hatt-ı humayim-ı şevket-makrün-ı millükane şeref-babş-ı sa
hife-i sudür olmakla mantük-ı münifi icrn olunmak babında sactır 
olan ferman-ı ali mücebince Nazır-ı mftmfüleyh Ömer Lütfi Efen
di'nin zahlre balıası ve ma'a mühimmat ücret-i nakliyyesi olan 
yüz yirmi dokuz bin yüz yirmi beş gulU§ ile matbalı ve haderne 
malıiyeleri ihtisab-ı mezkur hasuatından mahsüb olunarak Efen
di-i mumAileyhin ziyade teslim eylediği bin yirmi altı buçuk guruş 
dört pararun Mukata'at Hazinesi'nden reddiyçün başka sllretleri 
ve hazine-i merkuroeye ilrnühaberi i'tftsı telhis olundukda müce
bince Başmuhasebeye kayd olunup suretleri ve ilmühabeıi ıta 
olunmak babında sactır olan ferman-ı ali mücebince kayd olunup 
Mukata'at Hazinesi zimmet defterlerine varid olan ilrnühaberi 
kayd olundu. 

Fi 27 Muharrem sene 1244 (9 Ağustos 1828) 

(MAD, nr. 8298, s. 197-198) 
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Beta.y-ı hasılat-ı ihtisab ve rüsü.mat~ı saire-i İzmir ve Güzel
histr-ı Aydın ve Manisa ve tevabi'iha ve rüsümat-ı saire-i mezkft
rin, vacib an gurre-i L sene bin iki yüz kırk üç ila. gaye-i C . sene 
bin iki yüz kırk dört (16 Nisan 1828- 6 Ocak 1829) ki be-ma'rifet-i 
ömer Lütfi Efendi, an hacegan:..ı Divan-ı Hwnayün, me'mür-ı ih
tisab-ı mezbüre ber-vech-i emanet idare ve tahsil, nakden ve ba
poliçe be-canib-1 Hazine-i Mukata/at irsal ve teslim-şüde canib-i 
hazine-i mezbure ilmühaber dade fennude, ber-müceb-i muhasebe 
ve defter-i müfredat-ı varidat ve ziyade ve memhur i'lam-ı hazret-i 
Mehmed Es'ad Efendi, Nazır-ı Mukata'at ve ba-fennan-ı şerif il
mühaber dade, fi 18 Ş sene 1244 (23 Şubat 1829) . 

Beray-ı hü.sıldt-ı mesbürfn vacib an gurre-i Şe-ııval sene ı.ıu,s tuı gwye-i o sene 1ı144 
(16 IV 18-28 ~ 6 I 1829) 

Rüsfim-ı ihtl.sabiyye-i İzmir 326.608 
Resm-i damga-i İzmir 556.161 
Rüsfim-ı meY'Ve ve sAire 492.895 20 
RUsOm-ı ltÖ'k!boya, mazı ve salre 344.481 
Rfu!Omat-ı tı:ft:ik ve penbeııo ve 

sil.ire 388.990 
Rü.\lQm-ı .kereste 31.SS3 
RUsQmilt-ı iSkeleha-yı zehair ve 

sfl.ire 248.006 · 
RüsQmat-ı sabun ve revgan-ı. 

zeyt ve sMre 190.617' 

2.579-.141 20 

.. ~ .. . ... ~- +. •.; 

Ber81JJ-t 1"Ü8tınuıt 'Ve luisılıU-ı ilıtf~a'b-ı mezlnırbı, vacib a.n gurre·i N sene 1248 ila 
g<:11ye-i C sene-i nıi1~!,1-u ( 7 III 1828 - 6 I 1829} 

Rüsfim4t-ı aa.bun ve revgan-ı 
zeyt ·an cll.nib·i Ayvalık ve 
Kızılca.tuzla. 38.121 

20 Cev-M., nr. 27477'de «petı<be-» yok .. 
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Kal'a-1 Sult.aniyye ve LApısektn 2.500 

RüsQmAt-ı kantar mB.'a ücret-i 
.. .kantariyye 
Rüsrimıı.t-ı ihtisllb-ı GüzelhisAr-ı 

Ay&n.ı:ı, rUsflm-ı ~edtd 
.. : rüsum-ı .attk .. 

aa.sılat-ı ihtisab-ı ~nisa, 
. .. · rü.süm-ı cedM · 

• . ':< 

rü.süm-ı ati!k 

Rfisfırn-:ı·incir ye .Uzüm v-e..zeyt ve 
sabun ve siltre gayr-ez.İzmiJ'23 

Fazla-i varidat 
beray-ı menaf'l.U-nüv.tşte 

noksfm-ı~kçez5 ve.ba'zı ~vaid 

Yekun 
Rüsftma.t-ı penbe ve sMrevliciban 

gurre-i S sene 1244 Ha gaye-i c 
sene-i mtnhu (lS: V1II 1828-

40.621 

69,823 ' 
28.101 

·92.924 

117.864 
28.494 

146.358 

58.99~ 

20.000 
80,000 

100.000 
159-.~91 

& I 1829) 10.849 
Rüs1'.ı.m-ı ihtisAibiyye-t Hlin-ı Beşir 

Ata, vacib -an gurre-i R sene 
1244 ila gaye-i c sene-t mlnltu 
(II X 1828 • -6 I 11S'29} 8,77:9~« 

19.04.~.·. 

OEJ''II'.AN YEK'ON 3.3611.854 20. 

Bedela.t-ı kadime-i ınuta..<ıarrıfan-ı 
thtisab-ı tzmir2' ve sıUre der 
sen-e 1248 -55.500 

21 Cev-M., nr!· 27477'·d.e' «Lapseki» yok. 
22 Cev-M., nr. 27477'de yalnız «ıG6zelhıtsar». 
23 Cev-M., m. 27477'de «der-!zınir». 
24 Cev-M., nr. 27477'de «Ziiyi:'"· 
25 Cev-M., nr. 274·77'de «barc:.. 

. •,' 

f~ ..... ~· . .-: ·:~ .. ; .~~·~ · .\: 

: :· f • • 

26 Cev-.M., nr. 27477'de 8300. Fakat her iki halde de .toplam tutmuyor. 
27 dev-M., nr. 27477'<le «Aydın :ve· .. ManiSa». . ·; '·· .' . . : · . ._.,' 
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Nwıf hisse-i ilıti8ab-ı Manisa 
Nısıf hisse-i mrtı'kata'a-i m. 
Da1nga-i kirpa.s 
Resm-i penbe-i Man.isa 
fhtis4b-ı Aydın ve tahm-is 

ve da!ınga ve sd.ire 

M mM eı-m.asarıf(tt ve mıaFı.sQ;MP~a 
Baha.-yı nakliyye-i palamud, 

5.000 
4.000 

11.500 
10.000 

25.000 

55.500 
S.SOS.864 20 

ıa.zıme-i A.sit~ne-i Aliyye2o 44.353 
Masarıf-ı matbab-ı konak-ı 

i~tiı:ıa.b der !zmir vacib an 
gurre-i Şevval sene 243 ila 
gaye-t C sene1244 (16- IV 1828-

81 

6 I 1829) 54.000 şeh:riyye 6.000 X eş-şehr 9 = 54.000 
Ma/aş v~· ma.hlıyye-i Jta.tib <ve 

çırak ve bademe-i: satre--i 1htlsab-ı 
Aydın ve Ma-nisa vA:cib ~&n gurre-i 
N sene 243 ila .gaye-i C sen-e 244 · 
(17 III 1828- 6 I 1829) 45.000 

Mahlyye ve masarıfa-t-ı me'mO.rin 
beray-ı toosm-ı rüsfima.t der
sevaıtül, n'llltl~i İzmir vetevabi'l:hiı. 
ve Midillü ve· Edrem-id ve Kızılca
tuzla vacib au gurre-1 L sene 1243 
ila gaye-i c sene 1244 ( 6 IV 1828-
6 I' 1S29) 119.610 

El-bitki 
Va.ridAt 
Bi'd-def.a•at Mukata.la.t 

Hazmasine tesltın olunan 
Der..aest t.aohsiıl olunma.kda 

olan poliçe senedMından 
mahaQbı.ı iktiza. eden 

ZGZ.963 

3.039.391 

2.857.769,5 

181.621,5 

şehriyye 4.500 X eş-şelır 1()= 45.000 

şehriyye 13.290 X eş-şehr 9 = 119.610 

. )zmir ihtisabı ve rüsumat-ı saire-i miriyye tahsll~tına me'mur 
hacegan-ı Divan-ı HumayU.ndan Ömer Lütfi Efendi'nin varid olan 
defter-i validatı hulasası mefhumunda me'mf:ı.r-ı tahsili oldu~u 

28 Cev-M., nr. 27477'de sadece «masa.nfat». 
29 Cev-M. nr. 27477'de «Baba-i na.kliyye~i pa.lamud». 

· TMilı Emtitiıaii Dergisi F. 6 



82 MÜB.AHA'l' S. KÜTÜKOC-LU 

!zmir ihtisabı [203] \ve rüsumat-ı saire-i miriyyesinin iki yüz kırk 
üç senesi şevvali gurresinden işbu kırlc dört seneSi cemazıyel~hın 
gayetine değin dokuz mah zarfında hasılAt-ı va.kıası ber-mantük-ı 
defter-i vfıride otuz üç yük elli yedi bin sekiz yüz elli dört buçuk 
gu:ruşa ve irad eylediği masarıf ile irsalat ve mahsübatı dahi otuz 
iki yük yetmiş bir bin üç yüz yetmiş yedi guruşa bali~ olmuş ve 
bu suretle seksen altı bin dört yüz bu kadar guruş zimmeti görün
müş olduğunu tahrir ü beyfm ve süret-i muhfısebe i'tası niyaz ey
lediği ecUden kuyud-ı lazımesi ba'de'l-ihrac iktizası Mukata'at Na
zırı sa'adetlü, atüfetlü efendi hazretlerinden istilfım olundukda ih
tisab-ı mezkü.re hasılatından ve rüsümat-ı sair&i miriyyeden bi't
terkim takelim kılınan hulasa defteri mantuku üzre tevarih-1 mü-' 
teaddide itibariyle işbu iki yüz kırlc dort senesi cemazıyelahın ga
yetine değin kaffe-i tahsilat ve makbuzatı olan otuz üç yük elli 
yedi bin sekiz yüz elli dört buçuk guruşdan Manisa ihtisabı mu
kata'ası ve sairenin iki yüz lcırk üç senesine mahsuben kadim be
delleri olarak mahallinde ashabına vermiş Qlduğu beş kalem elli 
beş bin beş yüz guruş ile mahiyye. ve masanf-ı vakı'a-yı müteaddi
desi olarak mecmu'u lazım gelen iki yüz altmış iki bin dokuz yüz 
altmış üç guruş, hasılat-ı mezkureden fürü n ihade olunarak le-. 
de'l-muvazene müddeM merkumede Mukata'at- Hazinesine otuz 
yük otuz dokuz bin üç yüz doksan bir buçuk guruş irad husü.le gel
miş ve meblağ-ı mezbur nakd ve poliçe vechile tamamen hazine-i 
mezkureye vurüd etmiş o)mağla bu suretde keyfiyyet BaşmuhA

sebeye kayd ile hasılat-ı mezkureden mahsubu lazım gelen meb
lağ-ı mezbür iki yük altmış ilci bin dokuzyüz altmış guruşun ha~ 
zıne-i mezkur sergisinde rrad ve masrafı içün sureti ve rüsumat-ı· 
mezl{ure ikt yüz kırk dört senesine mahsuben sabıkı vechile bir. 
sene-i kamile mumaileyh ma'rifetiyle ber-vech-i emanet zabt u 
idare olunmak üzre emri ve keyfiyyet ale't-tafsll beyan olunarak 
Mukata'at Hazinesine il.mühaberi ve muhtesib-i mümaileyh tara
fına süret-i muhasebesi i'tasiyle tanzimi mukteza-yı maslahat idü
ğini i'lam etme~le mucebince emri ve iktiza eden mahallere ilmü-

. haberi ve suret-i muhasebesi tahrlr olunmak fermfm huyurulma
ğın mü.cebince kayd olunup Mukata'at Hazinesi defterlerine valid 
olan ilmühaber kayd olundu. 

Fi 18 Ş sene 1244 (23 Şubat 1829) 

· (MAD, nr. 8298, s. 202-203) 
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m 

Beray-ı hasılat-ı rüsftmat-ı ihtisabiyye-i İzmir ve cevanibiha:..i 
rnezkürin vacib an guı-re-i Rece:b sene 1244 ila gaye-i C sene 245 
(7 Ocak- 26 Aralık 1829) ki be-nıa'rifet-i Ömer Lütfi Efendi, muh
tesib-i İzmir, cem' ve tahsil-şüde ber-müceb-i bulasa ve defter-i 
müfredat ve derkenar ve ba-ferrnan-ı şerif 

Beray-ı hasılat-ı resm-ı damga ·ve 
bedelat-ı yevmiyye der nefs-i İzmir 
vacib an gurre-i Receb sene 1244. na. 
gaye-1 C sene 1245 (7 I-26 XII 1829-) 1.295.029 

Beray-ı hasılat-ı rUsum-ı mezkürb:ı 

vac1b an gurre-i R-eceb s-ene 1244 ila 
gaye~i Csen-e1245 (7 I-26X:II 1829) • • 

M.azu 
Kökboya 
Şem'-i asel 
Yapağı 

Tlftik 
Rişte-ı An·kara 
Afyon 

Beray-ı rüsurnat-ı mezldlrin der 
nefs-i İzmir, vacib-i mezbür 

Rüsümat-ı nulı·as-ı cedid ve köhne 
RüsfimM-ı halı ve sece§.<le 
Penbe, ecnas 
CfrdA erneb 
Mahmude 
Kitre 
Alacehr 
Sa'leb 
San d u k 
Maıhleb 

Sün.ger 
Çekir.deksiz 
Razakı 

resm-i mirl 
10.197 
71.649 
29.857 
85.29-9 

131.673 
28.893 

309-.278 

616.841 

107.959 
57.086 
78.714 
22.602 
15.135 
7.304 

93.893 
5.199 

62 
6.661 

57.032 
19.730 

155.299 

. ;. 

kantarine 
15.005 
86.705 
15.805 
84:301 
90.&11 
16.470 

280.083 
----

.. 547.680. 1.164.52130 

30 Kantariyye resimleri sütfuıunda. toplama haıtası olup doğrusu 538'.680~~ 
dir. Dolayısiyle mirt ve k·antariyye resimleri .toplamı da 1.1ö5.5Zf olacaktır. 

83 
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Siyah ve be~lerce 
R~sm-i m!.rt [ve] kantariyy-e-i incir 
Ruhsa.tiyye-1 meta'-ı -debbat 

109.433 
221.547 
45.783 

1.003.44.0 

Beray-ı resm-i mtrt-ı kereste ki, 
furu'h.t-şüde .der nefs-i İzmir v§.cib-i m. 34.143 

Beray-ı rüsQmat-ı ebv3;b-ı penbe..:I 
!zmir, vAclb-t m. 17.968 

Beray-ı resm-i revgan-ı zeyt ld der 
nefs ( ? ) -i !zmir be-esnaf ve sa.buncuyan 
fUruht-şüde, vllclb an 17 iL 244 ;tla gaye-i 
ZA. sene-l mtnhu (22 ı;v -3 VI 1829), 
cem' ve tahsil-şU-de 22.67'4 

Beray-ı rUsüroat-ı iskele-i: Menemen 
der nefs~i !.zmir 4.8-38 

Bedy-ı hasılit-l .resm-i mtrt. ve 
[ka.nta.rlyye}-i rev.gan-ı zeyt ki, 
revgan-ı mezbllr an cdnU:>-i !zmir 
be-mahaJl-1 ihril.c ve trsaHifide, 
va.cib an gurre-t N sene 244 na gaye-i 
C sene 1245 (U II-26- XI 1829) 76.799 

Beray-ı resm-I: m~rt ve kımtari-yye-l 
revgan-ı zeyt der Igkeleht\-yı 
Ayvalık ve :Edremld ve Çandarlı ve 
:Sı~acık .ve Ada-yı Kuıı talısfi-şüde, 
vacib-i mezbllr 844>.008 

BerAy-ı hAsıla.t-ı resm-i ihtisll.biyye 
ve damga ve şem 'hil.ııe ve tahrols-i 
Manlsa der-in vAclb-1 mezbur 121.805 

[Toplam] 1.54-805 

Bedel-I 11t1zam der mahalleş Wi-şüde - 8S.500 

Bed:el-1; damga-i kirpas-ı Mani8a. f1.500 
Ptmbe-i Man.iBa 10.000 
Bedel-i fhtt.stıb-ı 'k<ıdtım 9.000 

Be:ray-ı rüsumil.t-ı .Uıtts8;biyye ve 
damga-yı ci:hAdlyye ve tahmis ve 
duha.ıt·J GüzelbJısa.r, vlicib-'l · 
·mezbQr. talıStJ..·şüde. .. , .... 

. ", ~~1.305 

3,()()0 

38.600 
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Bed.el·i ütizam der 
mahalle§ teslı'»W}iid.e 

[Toplamı] 

Beray-ı resm-i mh:i ve kantarjyye-i 
palamud der iskeleha-yı Ayvalık ve 
Ada-yı Kuş ve Manisa, vacib·i mezbür 

Re.s1ıı.-i kantar 
Reımı-i ?tıiTi 

236.953 

-135.500 

10.1B8 

95.6!8 

1lflj.:l80 
9B.1"/3 

Beray-ı rüsfimat-ı ta§, vaclb-i mezbfır 

Beray-ı hasılat-ı mümeyyizlln·ı afyon, 
vacib ·an 28 Receb 244 -ila 20 CA 45 
( 3 II-17 XI 18:29) 

236.953 

8'22 

Beray-ı hasılat-ı Han-ı Kebtr ve 
Saçmahane 

Beray·ı rüsOınat-ı ih:tisabjyye·i 
Ovacık ve Kızılca.tuzla ve Kaı.a-yı 
Ezinoe, vacib ·an gurre-1 Receb 
sene 244 ila gaye-ı: c sene 1245 
{7 1·2& xu 1829) 

41.352 

48.298 

58.010 

Ber-l.y-ı rfuıtıma.t-ı iskeleha.-yı mezbürtn, '··· 
vacib an gur.re~i Receb sene 244 na 
gaye-i C .sene 1245- (7 I-2&XIT 1829) 215.184 

Edremld ve Kemer 
Ayvalık 

.A.yazmend 
Kabakum 
Çandar 
Çeşme, an gurre-l.· Ş sene 44 · · · · · ·. 

na. gaye-i c sene 245 
(6 II-26 XU 1829) 

BerA.y-ı rüsüınA-t-ı üzüm-i 
iskele-i Çeşme 

125.074 
........ 28.985 

. >19.362 
8.860 

16.941 

15.962; 

215-.184 

146.681) 

9.0138 
1.500 

31."170 

lj8.B98 
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Berily-ı hA-sılat-ı rüsO.mat-ı 

nuhas-ı Tok-ad ve Tarsus 
Htıa.ild,t-ı nuhas-ı TfJkaa 
B<Wıldt-ı nttı1w.s-ı Tarsus 

Beray-ı bedel-i nüvlşte 
Beray-ı ha:süat-ı rUsflmat-ı 

mahall-i rnezbfırm 

Ada-yı Kuş, vlicib an gurre-i 
RA sene 44 ila gaye-i C sene-·i minhu 
(11 ~ 1828-6 L 1829) 

:tstan·köy, an gurre-i L sene 
4.4 .Ua ·gaye~i C sene-i: minıhu 
(6 IV-6 I 182S) 

Manisa 
Ödem~ ve Birgi 
Kaıza-yı Tire 
Nazilli ve Kuyucak ve Ilıca 

ve Köşk ve Yenipazar 
Kırkağaç ve Soma 
Bayındır 

Turgudlu 
Antalya 

Göı·<iüs ve Kayacıık vacib ;an 15 L 
sene 244 ila .gaye-1 Ş sene 1245 
(20 rv ıs29-23 n 1830) 

Cezire-i Rodos, vacib an gurre-i L sene 
244 Ha gaye-i Z sene-i miD:hu 
(6 IV-2 VII 1829) 

Foça, .an gurre-1 Receb sene 244 üa 
gaye-t Z sene-i minlıu 
(7> I- 2 vn 182~> 

Beray-ı rüsO.mat-ı .cezire-i MidiHU 

[ Topla->n) 
N azır Ağa me'murlMtna 

108.052 

20.000 

254.038 

20.492 

32.673 

76.184 
11.604 
5.348 

15.5-8'8 
17.&52 
21.08'3 
15.815 
14.814 

11.779 

7.100 

4.208 

254.038 
129.920 

76.64"1 

31.405 

1.{)8.052 

183.129 
- 8.809 

1~9.9SO 

Beray-ı rüsllm§.t-ı Kal'a-yı Sultaniyye · 14.000 
Be.ray-ı hAsıliit-ı rtıacıın-ı ihtisil.l>iyye-l 

kadim ve bazar-ı ıı:ahire 165.831 
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Rüstlmıa.t 

AvaiddN müteferrika 
185.381 
48.000 

178.831 

BedeZ-i iıtizam der 
?ıuı,haıteş ita-güde - 7.500 

Ye 7eün 
Se'hv·i yekün·ı resm.ı 

kantariyye· l palamud 

Harc ve kalemiyye ve avaidat-ı 
üzüm, gayr·ez taltsim der 
nefs-i İzmir cem'·§Üde 

MIN HA. 

5.592.1,9'1 

3.000 

5.595A97 

190.000 

5.7S5.4M 

Beray-ı mahiyye-i kAtib [ve] huddamQ.n 
ber·in ta.-hsi'l·l rtisı1mat der 
nefs·i İzmır, vaci.b an gurre-i 
Receb -sene 1244 ila gaye·i z 
seıı.e·i minhu (7 I·2 VII 1829) 102.000 

md.hiye 
masmf-ı matbalı 

165.88:1. 

fi şeh.r e.ş-şelır 

10.000 X 6 = 60.000 
· 1.ooo x [6] ·= .q~:ooo 

10~.000 

Beray-ı mahiyye-i katil> ·ve hademuı ve ma.YI2rıf·ı matbak, oocib·.i mezbih'in 

Beray- ı mAhiyye-i. me'mfirQ.n 
ber-in ta;ltııi'l~i rüsı1m!lt 

Beray-ı rnahlyye-i me'muran 
ta:hsil-i rtlst1mat·ı cihıldiyye 2.420 

Beray.ımahtyye.ime'müran·• damga 960 
Beray·ı mlııhiyye·t müdiran-ı bazar-ı 

zahire-i · 1htisab 480 
Mahiyye-i müdtTan·ı SaçmahU.ne 305 
Mllhiyye-i müdtran der derün-ı §ehr 1.975 

6.140 

8"( 
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Beray-ı mahiyye-i ketebe ve 
hilddAm üer-lrona~-ı ihtisab 

Ma.hiyye-1 Mtib ve haderne 
Mfiıhiyye-i çırak 

MMti:yehA 
Beray-ı masarıf-ı matbalı 

8eb~i masdnf be-gü.mrtık 
idAre-şiide 

Bel'ay-ı masarıfat ve harc-ı rah-ı 
me'mCu:1.n fazla-t .ihtis~ı Adana 
ve Tarsus der şuhur-ı RAteyn 

Beray-ı masarıf-ı ebniyye-r gümrük 
·ki, ber-in llftıv'e ve tev.sl', be
caye~H me'muriilı-ı damga 

YE KON 

Et-bdki 
Hdsıldt, gatyr-ez masdrıjıi.t 

2.~10 
220 

&.030 
55.020 fl şehr 9.170 x e§· §f!<hr 6 
28.006 

8&.026 

5.00() 

4.000 

191,.0$16 

5.591.471 

'1.000 

-1U33 

Beray-ı ltdsıZO.t.-ı, rüsUmdt-ı ihtisa.b-ı !tımıir, vuoib·i sene 1:844 ( 14 vn ısza . 
3 VII 1S29'), be-ma/ri{ et-i. lhıuır Liltfi Efeındi 

Et-tesli'mat be-cihet-1 
yirmi Uç kıt'a zlmemat 

Palam:ud baJıd 
Ruhsat 
Han ve Saçm.a,Mne-i izmir 

5.288 .. 514 20 
143.443-

65.338 
51.106 
21.000 

5.481.957 20 

6 N sene 1245 (I m 1830) 
4 L sene-i minhu (29'III 1830) 
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Ferman buyurolduğu üzre İzmir ihtisab ve rüsümat-ı ma'lü
mesinin sene-i merkume hasılatı olarak mümaileyh ömer Lütfi 
Efendi ma'rifetiyle bi'd-defa'at varid olan mebaliğden elli iki yük 
seksen sekiz 'bin beş yüz on dört buçuk guruşu teslim ve irad kayd 
ile kusur yirmi beş bin yedi yüz guruşluk poliçe temessükatı ma
hallerinden kabul etdil'ilerek va'deleri duhül ile der-dest tahsil ve 
teslim olunmakda olup ancak ba-irade-i seniyye hasılat-ı mezkü
reden va'de olmak üzre mubaya'a olunan ti~tik bahasıyçün i'ta ile 
seieriyye akçesinden olarak canib-i minden i'ta olunacak iki yük , 
yetmiş üç bin guruş henüz tahsil (ve) i'ta ile teslim olunmamış
dır. Ferman devletlü, sa'adetlü sultanım hazretlermindir. 

' 
Fi 27 N sene 1245 (22 Mart 1830) 

(BOA, Cev-M., nr. 27477, arka yüz) ... ( . 

. : 
.. ·: . 
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IV 

Kırk beş senesi ~.-eceb~i şeı1fi gurresinden zilhiccesi gayetine 
değin (27 Aralık 1829-21 Haziran 1830) altı mah zarfında İzmir 
ihtisabı ve tevabi'atından. hasıı olan rüsumat~ı miriyye ve cilıa~ 

diyyenin icmaı defteridir. 

Damga resmi, kıymeti hesabıyle 
kuru§da bir buçuk paradan 
Daıngaya gelmeyen eşyıı.ya 

tezkire verilerek 
Damgayıı. gelen eşyaya damga darbıyle 

Resm-i mh·t ve kantariyye 

Rişte-i Ankara 
Tifttk 
.Afyon 
Şem'·i asel 
Ecnas-ı mazı 

Ecnas-ı kökboya 
Yapa~ı 

İncir 
Nefs-i İzmir ve Kuııadası ·iskelelerinden 

tahmil olunan palamuddan 
Ecnas-ı sünger 

fena, 
i nca 

Ecnas-ı penbe 
han~ 

k~.aııdan 
çiğin<len 

Mahmude 
K itre 
Sandaraka 
Sa'leb 
Alacehri, 

378.860 
443.3al 

822.191 

Resm-imiri Kaııtaı'iyye Toplam 
11.028 + 11.028 - 22.056 
45.058 + 45.()58 = 90.114 
46.777 + 46.777 93.554 
11.274 + 7.496 = 18.770 

8.295 + 11.420 - 1~.715 

42.808 + 51.358 = 94J.66 
12.177 ·+· 16.321 .2&.498 

1.571 + 1.202 = 2.778 

45.073 
11.858 

+ 70.500 ::::::. 115.573 

1.620 
9.188 

11.$58 
35.839 

S5.4SO 
886 

88 

85.839 
1.108 
5.oın · 

135 
1.092 

31.471 
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Mahleb 
Cedid ııuhas 
Köhne nuhas 
Halı ve keçe 
Clld·l erneb 
Seccade ve .kilim 
Çe.klrdekısiz üzüm 
Razakı üzlimi.i 
Siyah ve ·beğ'lerce üzürnü 
Debbağ meta/ı 

Nefs-i İzmir'de furuht olunan revgan-ı zeyt 
İzmir'in kadim ihtisab · 

olan zahire pa7..armda tahsil olunan 

Aıtı ma-h, za-rfında tah.siı olunan 
Avaid-i ka<Ume 

Altı mah zarfmda afyon 
mümeyyizliği. hasılıttı 

İzmir postasının altı aylık bedeli 
İzmir'in ebva:tı-ı sehise M.sılatı · 
İzmiı·'de kain Menemen iskelesinden 

tah.stl olunan resm·i miri 
İzmir'de tahsil 'Olunan kereste ın!r!si 
Han-ı kebir icaresiyle 
Saçmaıhane fazlası hasılatı 

lcarat 
Saçmahane fa-zla.sı 

Medine-i ManLsa'nın ihtisab ve damga ve 
tahmis ve şem'hane ve clhıldiyye ı·i.lsumatınırı 
gayr-ez masarıfat altı aylık hasıHl.tı 

Mahalllnde verilen bedel-i utlzam 

Ka.zalardan tahstıl edilen ·ihtlsa·b, 
damga, tahmis, duhan ·Ve cihıldiyye 
rüsumatının gayr-ez masarıfat altı 
aylık hasılatı 

10.681 
78.597 
14.873 
34.228 

81.83(} 

141 

·.' \ 

14:757 .. 
5.631 
2.504 

46.057 
29.237 
24.471 
14.016 

53.885 

46.235 
7.650 

53.885 

· 24.000 afyon çeki 300 
10.000 
15.126 

787 
22.643 

17.756 

99.174 
-23.500 

8.9Q1 

8.855 

17.756 
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Nefs-i Aydm Güzelhisarı 31.372 ....• 
Aydın ha.valisinden 7.328 
ÖdemJş ve Birgi kazalarından 7.905 
Tire K:a.zwıından 4.005 
Bayındır Kazasından 22.478 
Turgudlu Kazruıından 9.1&1. 
Gördüs ve Kayacık k.a-zalarmdan 11.279 
Kırkag-a.ç ma'a .Soma kazalarmdan 18.170 
Ayvacık ve Kösederesi kazalarından 30.265 
Çeşme kazasından 4.588 
Sıg"acık'dan 1.202 
Kuşadaaı'ndan 13.&3-7 
M~te§e ve havAlisiu<len 2$.946 
Antalya ·Lskeleainden 11.384 
Rodos Cez.treısinden 8.079 
İsta.nköy Ceziresinden 3.785 
Yekıhı 2.1J9'U16 

tki. yüz kırk be~ ~-enesi receb~i şerifi gurres-ttıden. aetıe-i merkume zif;hicceai gayetine 
(27 XII 1&29 • 21 VI 1830)_ getuıce altı mahda nets--i ızmir'de iMiBab ve rÜ81lm4t~ı 

oihadtyye hizmetinde istilıddmı olu-natı ketebtı ve ha.deme-i saire mll~Myyeleri ve 
matbah masd.rıfd.tı · 

Ril.sümi\t-ı clh~dlyye me'mürlarina 

Ali Ağa'ya 
Kıitib·i ev·ııeı Mw;tafa Efeni/.Ji,'ye 
lkm<Jt klittbe 
t.rçütıcii. ~~be 
Dördüncü. Mtibe 
{JQhT(J,fa, 

Eşyti-yı Mısır klitibme 
H'gmetciıere, 6 qıe{er 

Damga me'mürlarma 

Damga emini 
K4tibi 
Sar:raıt• 
Datnıg(U!Jen 

Hizmetcileri> 3 tıefer 
Boya. ımr-a-sı 

2.420 

96() 

100 ~ 

500 
20() 
1~0 

8() 
soo 
100 
420 

2.4!0 

~QO 

150 
$!50 
100 

. 1!10 
50 

--- · 
960 
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Zahtre pazarı ve ihtlsab me'mO.rlarına 480 

MiUUre !QO 

Katibe 10(} 

H i2:me:tcilere, 4 ne-fer 180 

48(} 

Saçma.hane me'murlarına 305 .. 
ı11ii4ire 150' 

Balrrata 100 

Scıçnuı. do1cü'Cii8Wne 25 

Hlf;zmetciye so 

305 

DerCınMı şehrin s§.ir malıallerine 
ta'ytn olunan me'mürlara 1.975 

Kereste ~matınıa me~m'il.ra, 2 nefer 200 

Paıamua. vemdn.e me'mtıra. 100 

Ya{} katpCZ1111ı me'mtırı.ma 100 

Ebv4b··ı sel48e rii.stWuıt-ı 
me'mtırlarıncı, 9 nefer 61'5 

M"enenıen iskeıesi me'mtırUhıa. ·· .ıso 

Debba!}Mtıe me'mtıruqıa 80 

Es'ara me'nl!Ura 2(10 

Mcihikemeden eslara me~mııra 50 
Fret~k Giinnrüğü, wkeles-inde 

rii,ı;'{l.mdta me'nıtıra 140 •:·. 

/Iı,z4ra me'mtır i1ıtisab ça'IJ1(,.Şlfk.'O!ıtL, 4 nefer 1J80 

.1.975 
İhtisab konağınoda n:ıustahdem 

k-etebe ve hadernenin mahlyyele.ri. 3.030 
Tahrirdt katibi Sacid Efendi 900 
Yamağı Hiı8eyin Efeı~di 160 
Tezkire ktıtibi V(l,zıh Efeniıi, 250 

Mevcud otuz hademen-i:ıı on. beşi .1..200 
Giımrüğe ~fniz i'fe Mki 

on beş neferiıı mahiyyeıerı 
Stıis ( seyfs), ser-abdcır ve aşcılar»ı msıf 

'!'ndhiyyef.e.ri 300 
. Sarmfflıı. mdiMyyesi 220 

3.080 
Mahiyye matba:h ma.sii.rıfı olan yedi 

bin kuruşun sütüsil g(lmrUg-e ifrll.z 
ile bli.kl iktizll. ~den matbalı masarıfı 4.6&7,5 
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Bir malıda -vu1w/ 'fnılcm mf),$arı,f 

icmdl-t- mastınfat ve ir.saıat 

18.837,5 .. 

Altı malıda 1ktizA eden masarıfat-ı mezküre 
Kırk be§ senesi recebinde iii'yet olunan 

muhasebede zı.ıh:O.r eden fazla tesltmat 
AsAkir-i Mansüre'nin ber-muceb-i 

ruznamçe an gurre-i CA sene 45 ila gaye-ı 
C sene 45 (29 X-26 XIl 1829) ioki aylık 
mılhiyye ve ta 'yinat-bahaları 

Vektlimiz Fehmi Efendi'nin ... 
ba-poliçe teslimatı 

Asaklı--i Mansüre'nin ber-mQceb-i 
ruznamçe an gurre-i Receb sene 45 llii. gaye-i 
ZA sene 45 (27 XII 1829-23 V 1830) be§ aylık 
ma.hiyye ve ta'yinat-baMlaı·ı 

Afyon sermayesine mahsüben tevltif olunan 
İzmir'in ·iht!si>b-ı kadimesi bedel-i 

iltizamı olmak üzere bu taı·afda verilen 

ıınzAN 

83.025 

88.238.5 

14.673,5 

525.833 

148.097 

1.000.000 

7.500 

1.867.367 

Ber-vech-i MlA altı .aylık hasılat 
l'r.salat ve masılrıfat, ber-vech-i bılla 

2.097.276 
-1.867.367 

Harc ve kalemiyye ve avaidatdan rne'mfirlara 
ta.kstm olunandan ma'ada fazlası 

Bu def'a hll.-poliçe hazıne-i 
mezküreye irsal olunan 

z-~.909 

42.250 

272.159 

272.159 

000.000 

15 S sene 46 ( 5 Ağ'ust<>S 1830) · 

(Cev-M, nı'. 1-6508/3) 

.Bende 
ömer Lütfi, Nazır-ı 

thtisab-ı !zmir, 
Mıa 
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V 

Beıiı.y~ı hAsılAt ve masarıfat-ı rüsumat-ı ihtisab ve rüsumAt-:-ı 
saire-i medine-i İzmir ve mahall-i saire ve hasılatr-ı nuhas der To
kad vftcib an gurre-i Muharrem sene 1246 ila gaye-i Ş sene-i min
hü ki, pe-ma'rifet-i Ömer Lütfi Efendi an hacegan-ı Divan-ı Hu
m&yün; muhassıl-ı İzmir sabık, idare ve tahsil ve ba-poliçe be-Ha
zine-i Mukata'at irsal ve teslim ve kusüreş in kadar meblağ be-Hz. 
Tahir Bey, [nazır-ı] ihtisab-ı İzmir hala devr ü teslim-§üde ve be
defa tir ber-müceb-i Asakir-i Mansure-i Hazine-i Mukata'at ilmü- · 

' haber cta~e fermude, ber-muceb-i defatir ve irade ve memhfu· tak
rir-i naı;ir-ı sabık-ı mumaileyh ve der-kenar ve memhur i'lam-ı 
Hz. Abdurrahman Nafiz Efendi nazır-ı Mukata'at ve taktir ve ba
hatt-ı humaylin-ı şevket-makrün ve ferman-ı an, gurre-i s sene. 
1247 ve ·ba-ferman-ı şerif. 

H~ıl§.t-ı rüsOmat-ı tezAkiı: ve 
damga der nef-s-i !zmir 

RüsQmli.t-ı damga 414.087 
Rüsfunil:t-ı tezkire 412.327 

95 

826.414 vAcib an gurre-i .M serı e 46 Ua gaye-i C sene-i m. 
271.609 va.cib an gurre-i B sene 46 Ua gaye-i ş sen~-i ll\· 

. ' 

1.098.028 
[ t oplam] 

resm-i mirl kantariyye 
Resin--i mirt v-e ka:nt>ariyye-i 

1 M-SO C 1 B·29Ş 

rişte-i Ankara tahsil-şüde 9.572 9.572 19'.144 + 7.396 = 26.540 
İhUsliıb-ı sünger ' 

ince sünger 2.ı.396 

ka;ba sünger 6.69'2 29.088· + 2.022::::: 3·1.110 
Ki tre 71.279 71.554 142.833 + 30.988 == 173.821 
Afyon 135.99-8 135.998 271.996 + 4;422 = 276.418 
Şem'-i a-sel 10.445 7.086 17.640 . + . 5•.860 = .. 23.505 
Mazu 8.062 16,384 18.446 + 7.274 = ·. 25-.720 
K~kboya. 74.451 96.490 170.9'41 + 29'.685 == 200:626 
Yapa~ı 20.686 22.202 42.838 + . 2.568 ' = 45.406 
İncir 106.343 121.032 22-7.375 + 226:::;; 221it01 
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Penbe 
ham 12.900 
çig> 174 
koza 1.140 15.214 + 11.510 = 2~.724 

P.ıılamud 123.962 92.18.2 217.144 + 16.224 = 283.368 
HAsılat-ı r.UsOmı\t-ı mezkQrin Resm-i mtrr 
M..aıhmude 7.992 + 2.~32 

Kitre 7.744 + 4.523 
Sa'leb 1.852 + 167 
Ala.cehr 

aıa. 55.084 
· ednA 352 + 11.543 

Nuhas 
ced1d 6.732 + 61 
köhne 14.205 + 2.490 

Heılı v.e keçe 17.928 + ~.16& 

Secca.de ve k ilim 3.764 + 1.271 
Clld-i eme.b 1.301 + 651 
Ü'züm-.i çekir-dekei.z 12.443 + 63 
üzüm-i razakı 67.990 + 43.270 
üzüm-i siyah-ı beg-ıerce li!I;.024 . + 14.227 ,.· 
M~t-a'-ı debbag- 18.015 + 9.985 
Sandaralta 98 + 
Mahleb 3.720 + 5-.044 
H m t a 31 + 1Z.442 
Şa'ir 354 + 4.009 
Bögrlilce 796 + 1.639 
No hud 51 + 940 
Dar ı 1.014 + 2.388 
Rev;gan 15.784 + 3.977 
Bakl-a 492 
Sisarn 615 

290.774 + 182.07'5 = 422.849 

Bera.y-ı ·bedel-I post-a.-1 !zmir 10.000 + 10.000 = 20.000 
Hasılat-ı rüstl.mat-ı ibttsab-ı kadim-i 

bıızA.r-ı za.hlı-e der nefs-ı !zmir 58.410 
awtd8.t-ı kadtm 2.578 

vacib-i m. 60.988 + 24.900 = 85-.978 
Hasılat-ı bedelat-ı penbe 15.706 ·+ 6.517 = 22.223 
Hasüat-ı isitele-i Menemen der nefs-i İzmir 4.097 + 214 === 4.310 
Ecnas-ı ( ? ) kereste der nefs-i İzmir 18.744 + 2.672 = 21.416 
Fazla-i sa.çmahane. 13.868 + 2.&12 = 1~480 
;HAsılAt· ı afyon ve .mtza.n-ı .. afyon 386 çeki .. 40.970 ı .· ··· 
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HAsılat-ı sergi-i a~alQr-i mansüre 
· der nefs -i !zmir ·an gurre-i M sene 

243 ila gaye-t z sene 245 

BerA.y-ı MsılM·ı r.üsfunlkt-ı mezkQrin 
:thttsll.b ve .damga ve §em'ha.ne ve clhadiyye 

ve resm-i penbe ve tahmis-i Manisa: 

lhtisab ve cihll.dlyye-i Güzelhisar 
Resm-i "bA.b-ı ha'V4li-i Aydın 
Ödemiş ve Birg.i 
Kaza-yı Tire 
Kaza-yı Bayı·ndır 

Turgutlu 
Kaza-yı Demirel 
Gördüs ve Kayacık 
Antalya 
Kal'a-yı Çanak 
Klrltak-a.ç ve .Soma 
Kaza-yı Ayvacık 

Kaza-yı Çe§me 
? 

Ada-yı Kuş 

Mente§e ve teva.bt'.fu!l. 
ceztre-i Rodos 
Ce.zt.re-i İ$tanköy 

:·· 

Rüsilmat-ı Kızılcatuzta ... sevahil-i Ezlne 

Ş,895 

115.176 + 37.907 

50.510 . + 3>6.851 
. 15.932 + 8.952 
10.474 + ~.690 

6.972 + 2.199 
17 JY70 + 6.203 

8.801 + 4.175 
4.479 + 565 

·'7 :o44 · + 2.000 
5.9()4 

721 
10.470 + 9.11't 
83.786 

112,.517 + 2.458 
1.874 

37 .285· + 12.891 
82.780 

5.766 + 7.057 
14.579 + 3.456 

11.650 

Ye kıhı 489.508 + 19.~89 = "-684.31'1 

OEM'AN YllJ.KON 

vacib an gurre-t M sene 2'1:f> ~ı~ gaye-i C sene-i minhU 
vAcib an gurre-i B aene 24Ef il[ gaye-i Ş sene-i rninhtl 

kıyye dtrhem 
Beray-ı hAsılat ıve masA.rıfa.t-ı r·UsOm-ı 

cihadiyye-r nuha.s der Tokad vacib an 
gurre-i Z sene 245 illi. gaye-'i ş sene-i minhO 
hAsılAt-ı minhü 
M:aılat na. ga.ye-t z sene-i ·minho 

OEM'AN YEK'ON 

20.177 380 

2.007.65.2 
826.152 

8.793.801, 

rüsOm4t 

30.189. 35 pr. 
1.509 39 

835 

8·2.534 34 
s.seG.sss 34 

1 ' ••• 
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MINHA EL-MASAIUFAT 

Ma'aş-ı me'mür1n ve ha.deme ve masArıfat-ı matbah, vaci>b-i·mezbQrln 
Beray-ı malıiye-i me'mürl:n-i 

tahstı-1 rüsOmat-ı -damga 
Mahiyye-1 me'mOrt·n-i tahsH-i 

rüsU:ınAt-ı ol:hAdiyye ··: 
Mll.h.iyye-1 me'mürln-i dllJ!lga 
Mahiyye--t rrıe ~müdn.-i ·Mzar-ı 

za;hlre-1 lzmir 
M8.hiyye~1 ~ı:e'nıürin-i ~matı.ane 

Mahiyye-i müdtran der,.'<leı-O.n-ı şehr 

Ma.hiyye-1 ketebe ve haderne der 
k-onağ-ı ihtlsaıb 

M§ıhiyye-i ketche ve ha-deme 
M§;hiyye-.t sarraf 

Masllrıf-ı matbah 
fi ııehr 
Be-g.funrtik-i !zmir, idare-.i darün-ı şehr 

2.420. 
960 

480 
305 

1.975 

6.145 

2.810 
220 

3.030 

7.000 
- 2.332 20 

4..667 ıo .. : 
Yek un . 1~.8~"1. 20. ,para X eş-şehr Ei= ııo.1oo 

Vılctb an gurre-i M sıme $46 i!ii. gaye-i 
o ô"e?ıe-t m.itbhu 

Vacbb an gurre-i B sene !46 'ila gaye-i 
1j se1ıe-i tn, 

Ma.stı.rıfılt-ı me'mürtn ve icarat-ı ikonağ 
. .. ve. .sAire-1 rtısilm-ı nu has der Tokad 
Ye k tın 

M!ZAN 

29.475 
140.115 

83.0~5 

27.6"t5 

1.10.100 

Hfts.ııat ·ber-vech-i ıbala 
Masanfat ber-veeh-i bAla 

3.82&.33-S. 34 . 
. - 140.175 ...:._ 

3.68&.163 34. 

Beray-ı bedel-i iltizAm-ı mukata'a-yı 
re.sm-i :Penbe-i Manisa, vacib·i sen-e 245 kl, 
an hıtsıJAt-ı llitisllib-ı İzm~r l'ta şüde fermüde 
del'-cA<ntb-1 Hazine-ı Muk-ata.'at-ı İzmir ve 
masraf kayıd şüd 10.000 

. . . ·~ •' .. 

: '';, 
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BahA~yı saçma: ve· ·ku~un ve saire k t 
1n kadar.meblA.~ an canib-inazır•l ·ilıti~ab-ı 

sab:ı.k be-c.a.ni:b-1 Tahir Bey •devr ü tesltın ve 
kayd Şüde · 

Saı;ma · 

Killçe .. kurşun .. ' 
, Yerlü kurgun melası 
Hata b 

Hasılat-ı mezkQr in kadar meblağ ? 
v§.cib an 10 CA sene 1246 ila 4 M 
sene 1247 be:Hazi!ne-i M.ukata'at 

kıt'a/kantar 1 çeki 
9.882. lm. X. 

1?"5 k.J:ı,. : X 
206 kn. 74 l<>dra X 
ıo _çeki" x 

tesltın §Üde ber-müceb-i der-keniir-ı sergi 

99 

· ·. J:ieheri: :. : · , baha> · 
75- 20 . = 7 4.631 20 
65- . = .10.757 20 
.69 = .. 14.~5. 

7 . - ·· ... 7b 

3.576.439 34 

H~rır::Nftzın sa'adetlü ömer Lütfi Efendi hazretıerini.i:i bundan 
~kdeı~ me''milr-ı i.daresi olduğu medine-i İzmir ve te~abi~atı1htisi~~ 
ıariyie rtlsamat-ı cihadiyyeriin tahsllat ve teslfmat mUhaseb~si alti 
ayda Qir det''a.rü'yet olurrrrıası nizamından olduğuna bina'~n 'ikiyüz 
kırlc alt~. se~esi .muharre.mi gun·esinc:ıen .cip.nadeiahıresi gayeti11e 
değin hası~At v.e tesllınat <;iefteri muk~dem· takdim ölun~ı:ak· mu..: 
Msebesinin İ'Ü'yeti der--dest .. iken me'muhyet:.i mezkureden i~fi
sali cihetiyle me'muriyeti müddetfnde gerüye kalmıŞ .olan recet> 
ve 'şa'ban-ı şerff hasılat ve tesl.ı"'n1.§.t "çıe:fterinlıı ~kdlniine ·ta:u:ken 
Mukata'~t Hazinesinde tevkff olunn;ıuş ve şehreyn~i m:ezkureyrı 
hasılat . ve teslfmat defteri bu def'a' 'teslfm kılıiırriış olund'uğu b~ 
yariiyle hazine-i merkumede tevkif ·olu~uş olan ~lti ayÜk def
teriyle birleşdirilerek muhasebesinin İ'ü'yetiyle iktizfı. eden sfuet-i 
muhAsebesinin i'tasını nazır-ı mumaileyh hazretleri bfı.-takrir inha 
etmekle mucebince kuyUd-ı lazımesi ba'de'l-ibrac iktizası Muka
ta'at Nazın sa'adetlü, atllfetıü efendi hazretlerinden .-Iede·•ı:.iSti'lam 
iki yüz kırk altı senesi muharremi gurresinden efendi-i mümftiley
hin infisali tarihi olan sene-i merkuro e şa 'ban-ı şerifi gayetine de
ğin sekiz ay zarfında ber-muceb-i defatir medine-i İzmir ve hava
llsi ihtisab ve cihadiyye rü.sümatının gayr-ez masaııf hAsılat-ı 
vakı'ası olan otuz altı yük seksen altı bin yüz altmış üç buçuk gu
ruş on dört paradan Mukata'at Hazfnesi sergi der-kenarı natık ol
duğu üzere bi'd-defa'at teslimatı olan otuz beş yük yetmiş altı bin 
dört yüz otuz dol<:uz buçuk guruş on dört para fürtl-nihade ile ıe-
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de'l-muvazene kusur kalan bir yük dokuz bin yedi yüz yi?mi dört 
guruşun on bin guruşu ba-sened-i makbuz resm-i penbe-1 Manisa 
mukata'asının kırk beş senesi bedeli olarak mahallinde mutasar
rıfma verilmiş ve doksan dokuz bin yedi yüz yirmi dört guruş ke
zatik ba-sened-i makbuz İzmir saçmahanesinde mevcud olup ha
lefi Tahir Bey hazretıerine devr ü teslim olunmuş olan saçma ve 
kurşun ve saire balıası oldu~u der-kenarda gösterilmiş olmağla bu 
süretde keyfiyet başmuhasebeye kayd ile bei·-vech-i muharrer mu
kata'a-yı mezbuıun sene-i merkume bedeli olarak verilmiş olan 
meblağ-ı mezbur on bin guruşun hasılAt-ı mezkureden Mukata'at 
Hazinesinde irad ve masraf vechile mahsubuyçün süreti ve sali
fü'z-zikr saçma ve kurşun balıası olan meblağ-ı mezburun müma
ileyh Tahir Bey'e zimmet kayd olunarak keyfiyyet lede'l-hace bi
linmek üzere hazine-i merkume mansüre zirnıneti defterlerine il
ıtıühaberi ve mümaileyh Ömer Lütfi Efendi tarafına suret-i mu
hasebesi i'tası tanzimi mukteza-yı tabi'at-ı masıahatdan idüği
ni i'lam etmekle ber-muceb-i i'ta süreti ve ilmühaberi ve sü.ret-i 
muhasebesi i'tasiyle tanzimi hususu ba-takrir lede'l_-arz tahrir-i 
mezkür balasına midad-ı sürhle şerh verilerek hak-pay-ı huma
yün-ı şahaneye lede'l-arz inha olunduğu üzere tanzim ve icrasına 
ibtidar olunması mazmununda hatt-ı humaylin-ı milltıkane şe
ref-bahş-ı sahife-i sudür olmağla icray-ı iktizasma himrnet olun
mak babında sadır olan ferman-ı ali mucebince kayd olunup sü
reti ve suret-i muhasebesi verilmekle keyfiyyet ma'lüm olmak içün 
Mukata'at Hazinesi mansüre zirnıneti defterlerine dahi varid olan 
işbu ilmühaber ba-ferrnan kayd olundu. · 

Fi 5 S sene 1247 

fMAD~ nr. 8113, s. 21-23) 



B. 1\IEHMED TAHİR BEY'İN İHTİSAB NAZIRLIGINA AD> 
MUHASEBELER 

VI 

Beray-ı ııasılat ve masanfat-ı rüsumat-ı ihtisab ve rüsil.mAt-ı 
saire-i İzmir ve mahall-i satie, vacib an gurre-i N sene 1246 ila gaye~ i' 
z sene-i niinhü ki be-ma'rifet-i Tahir Beyefendi, hacegan-ı Divan-ı 
Hunıayün, nazır-ı ihtisab-ı İzmir tahsil ve gayr-ez masarıfat in 
kadar meblağ be-Hazine-i Mukata'at ba-poliçe irsal ve teslim-şüde 
be-Hazine-i Mukata'at ilmilllaber dade fermude ber-muceb-i def- · 
ter-i müfredat ve evrak-ı varide ve bulasa ve arlza.-Yi mumaileyh 
ve der-kenar ve memhur i'~am-ı Hz. es-seyyid Abdurrahman Natiz 
Efendi. nazır-ı mukata'at· ve takrir ve ba-hatt-ı humayün-ı şev
ket-makrun ve ferman-ı all, fi 3 L sene 246 ve ba-ferman-ı şerü. 

HAsılat ve rUsfunııt-ı teziUdr ve 
damga ~er nefs-i İzmit' 

Hasılat-ı rtıstlınat 

Ha~ılA.t-ı damga 

~te--i .Ankara 
Ecnas-ı sünger 

ince 
kaba 

2sa. .sa·s. ıı 
272.507· 18 

508.343 

resm-i mtrl 
8.7~ 20 

4:.773 
US6 

6.900 

kantArlyye 
8<.754 2Q 

.... ' ,' 

(toplam] 

17.50731 

31 Metinde 17.507 ise de miri ve ka.ntariyye rakamlarına. ·göre 17.509 ol
malıdır. 
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T·iftik. 
Afyon 
Şem'-i asel 
Ecnas-ı mazu 
Kökboya,. ecn§.s 
Yapağı .. ·· 
Peooe, ecna.s 

ham 
koza 
çiğ 

İncir 
- . 

Revgan-ı zeyt .der Ayvalık ve· 
Kıbrıs adasi ve İ2in1r . . 

Palamud der· isk~leha-yı 
Ayvalık: VG İzmir 

teare-i 'han-ı 'kebtır ve 
fazla-yı saç.mahan-e 

fe arat 
Fazla..-yı sa.çına.hA.ne 

Bedel-i posta-yı İzmir, vacib 
an gurre-t N sene 24-6 ·illi. 
.gaye-i S sene 1247-a2 

Hasıliı.t-ı ultı~§;ı:) ve damga ve . 
tahlni.s ve şem'hane ve rüsümat-ı 
cihadiyye, gayr-e.z masarıfat, 
vacib an gurr·e·i N sene 

32.317 30 
18 

4.093· 3 
4.108 20 

11.~54 26 
. ıi.a.22 38 

40.ô6S 25 
20 

124 

40.812 29 
31. 28 

30.122 37 

2!)5.650 

10 .439 6 
1.6751 27 

. 12.114 33 .. 

24.6 ila gaye-i Z sene-i m. 76.903 22 
HasılAt-ı ihtisft.b ve damga. Vil 

tahmis ve du han ve rüsumat-ı ... - . ... -· . 
ciha.dzyye gayr--ez masanta.t , '- .- :: ~ 
vacib an gurre-i N sene 1246 32.072 35 

3Z.317 80 64.685- 20 
18 36 

5.138 12 9.231 15 
5.596 20 9.705 8 

19.118' 18 31.073 2 
ıı. &221 ' 8·8 22.645 36 

30 12 

48.5'64 '12 78.687 9 

Beriiy-ı hasılAt-ı· rUsfunat-ı mtrt-1· mezkO.rin an canib-i mahall-I me~k!lrin tab.sil-şü'de 

Havali-i Aydm 
Kaza-yı Ödemiş ve Birgi 
Kaza-yı Gördtis ve Kayacık 
I~a-yı ıSoma ve Kırkağaç 

·:·Y"''" .. 
f •••• •• • 

9.262 9 
4..01:8 25 
6.79~ 

12.117 

32 «Bedel-J: mezkürun vakt- i ta..ıısm kırk yedt senesi rebl-'ülevveH ol-dujtu
na .binil.'~n. .bundan sonra · ta.k-dtm ol-unacak 1-cmiı.le idhaJ. oluna.cag-i vll.rtd olan. 
defterde meşruh olma.ğla §erh verildL) 
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Kaza-y1 Ayvacık ve Kösederesı 
Kaza-yı Çeşı:ne 

Kaza-yı Tire 
Kaza-yı Bayındır 
Kaza..yı Turgudlu 
Kaza.-yı Sıgacık 

Kaza-yı Ada,.:.yı KU§ 
HavlUi-i Menteı,ıe 
Kaza-yı Antalya ve rüsfımat-ı palamı,ıd 
Cezire- i Rodos 
Ce:ı:.tre-i İstanköy 
Kal'-a-yı Sultan 

[ TopZctnı] 

12.020 
2.434 29 
6.054 13. 

10.050 3 
4.?69 28 
1.240 26 

10.203 12 
35.982 28 

6.816 
4.980 23 
2.531 9 
2.3'&2 34 

131..142 39 

Hasılat ve rüsümat-ı mirlyye-i mezkürin an canlb-i mahall~i me-<:b!lrin tahsil-ı,ıüde 

Malunftde 
Ki tre 
Sandaraka 
Sa'leb 
Alacehr, a.ıa 

e.ruıa 

Ma:hleb 
Nuhas, cedtd 

köhne 
Halı ve ·keçe 
Seccade ve kilim 
Cild-i erneb 
Palam.ud 
Ra.zakı . 
Üızürri-i siyah ve beğ'le~ce 
Üzüm-i· çeld:rdekalz 
Yapağı-yı debbağ 

Revgan-ı zeyt 
Sisarn 
Şa'ir 

Hınta 

Böğrülce 

No hud 
Hasılat-ı bazar-ı zahrre der-İzmir 
HAsılat-ı retÜze-i ( ? ) penıbc-'i İzmir 
Resm-i mtr1-i iskele-ı Menemen der-İzmir 
D arı 
!{e res te 

4!"'. 

728 
1.111 

27 
814 

3·.739 5 
350 

2.858 
169 

5.7{)4 30 
18 . .S67 

2.905 39 
10.406 16 
10.3®8 24 
.2!).629' 28 
10.149 38 

.16 86 
22.638 1.9 
30.064 10 

1.125 
10.2&2 
13'.491 

1.589 
1.376 

25.084 24 
10.343· 6 

72& 2 
. 3.735 30 

8.8&7 24 

~2~.110 19 
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YEICtJN 
Fazla~yı kalemiyye ve avaida.t 

Beray-ı obaha-yı saçma ve kurşun 
ve saire ki, in ka-dar meblağ an 
cantb~i ihtiall.b·ı sQ.bık be-Tahiı

Bey devr ü tesllm.·şüde ve 
ztmmet ve kayd ş!ide 

OBM'.AN YEKtJN 

M1NHA. 
El m<t8Wrı./dt 
Beray-ı mahiyye~i •küttab ve 

me'mQrin~i sa.ire ve ma:sArı:f8.t-ı 
müteferrika fi şehr 13.837 20 eş-şehr 

MIZAN 
HasılAt ber-vech-i bB.la 
Maaarıfat ve mahiyy~-i me'mür 

1.,f"'O.S.j6 85 
37.550 

1.50"/.195 85 

99.724 

1.1,0"1.519 105 ak. 

55.350 

1.607$19 105 ak. 
- 55.850 

1.552.169- 105 aık.. 

Be ray-ı irsfllat ve teslimat, ba-ıpollçe -be-Hazine-i Mukata•at 
Ber-vech-t nakd i:rs!i.lM 1.209.578 105 ak. 
Ba~ilrM ve masraf 3'09.096 

1.518.600 105 ak. 

Beray~ı bedel~i iJ.tı.zamat-ı muka:ta'a.t-ı . mezkfırin v!cib-1 sene 1246 ki in kadar se~ 
nedat be~canib~i mutasarrıfin i't8.'1Jüde der-cfuıib·i Ra.2tne-1 Mukata'at an akçe-i 
hii.<lılat~ı iht:isab~ı mezbftr trad ve masrafeş süret~dllde 

Bedel-i iltizam·ı muk-ata'a-yı 
damga-yı Jtir.pas·ı Moa.nisa 11.500 

Bedel-1 ilttzam-ı k:adim-i .ihtisab-ı Manısa ~.000 
Bedel-i Uttzam-ı tahmis~i Manisa 5.500 
Bedel~i Utiz§.m-ı ihtisa.b der-İzmir 7.50() 

33.6'00 

İzmir İhtisab Nazırı Tahir Beyefendi hazretleri tarafından 
varid olan evtlkın bulasası mefhumunda İzmir ve tevabi'i ihtisa
bının rü'yet-i muhAsebesinin re's-i senesi muharrem olmak müla
besesiyle mir-i mumaileyhin bidayet-i me'mfıriyeti olan iki yüz 
kırk altı senesi ramazan~ı şeriff gurresinden zilhiccesi gayetine 
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değin dört ay zarfında vaki' olan rüsumat-ı ihtisabiyye ve ciha
diyye ve sairenin mukarrerat ve irsalat ve masarıfatiyle ihtisab-ı 
kadim-i İzmir ve sair ma'lumü'l-esarru mukata'at bedelatı olarak 
ashabına verilen meba.liğin keyfiyyetlerirri mübeyyin mümza def
·teri terkim olunduğu beyanile şu~ür-ı erba'a-yı ınerkume muha
sebesinin rü'yeti hususunu tahıir ve inha etmekle kuyud-ı lazı
mesi ba'de'l-ihrac iktizası Mukata'at Nazırı sa'adetlü, atüfetlü efen
di hazretlef,'inden lede'l-isti'lAm zikr olunan İzmir ve tevabi'i ihti
sablannın maru'l-beyan kırk altı senesi ramazan-ı şerifi gurresin
den zilhiccesi gayetine kadar dört ay müddetde husule gelen rü
sümat-ı ihtisabiyye ve cihadiyye ve saire ile ber-mantük-ı der-ke
narınir-i mümaileyhin selefinden devr ü teslim ile kendüye zinı
rnet kayd olunan saçma ve kurşun bahası olan mm hayyısü'l-mec
mu' on altı yük bin beş yüz on dokuz buçuk guruş kırk beş akçe
den ma}:ıiyye-i me'mürin ve saire masarıfatı olan eUi beş .bin üç yüz 
eUi guruş bi't-tenzll ma'adAsmın on iki yük yirmi dokuz bin iki 
yüz on sekiz buçuk guruş bi'd-defa'at nakd ve potiçe vechile Mu
kata-at Hazinesine irsal ve teslim olunmuş ve üç yük dokuz bin 
doksan altı guruş İzmir'de olan asakir-i mansüre ve topçu nefera
tının ma'aş ve ta'yinat babalarına sarf ü i'ta olunmak müJAbese
siyle hazine-i merkumede hasılat-ı mezküredeı:ı. ba-suret irad ve 
masraf vechile mahsüb kılınmış ve otuz üç bin beŞ"t;iiz··gurilşu dahi 
mukata'at-ı merkume bedelatı olarak ba-senedat-ı makbuz asha
bına te'diye olunmuş ve gayr-ez irsalat ve teslimat ve mahsubılt 
ve bedelat kusur on dokuz bin altı yüz kırk dört buçuk guruş kırk 
beş akçe ziyade teslirrı.at görünmüş ise de ol dahi hazine-i merku
menin der-kenarı mantukunca ihtisab-ı mezkurun işbu kırk yedi 
senesi hasılatma irad kayd olunmuş olduğu şuhür-ı erba'a-yı ınez
küre hasılatı selefi zamanı hasılatma kıyasen ber-vech-i mukase
me lede'l-hesab sabıkmdan üç yük doksan bin bu kadar guruş te
favüt göründüğü der-kenarlarda gösterilmiş olmağla bu suretde 
şuhür-ı erba'a-yı mezk:U.re muhasebesinin ber-vech-i muharrer rü'
yeti muvafık-ı emr ü iradeleri huyurulduğu halde mucebince baş
muhasebeye kaydile ber-vech-i muharrer mukata'at-ı merkume 
bedelatı olarak verilen otuz üç bin beş yüz guruşun ihtisab-ı mez
kure hasılatından Mukata'at Hazi'nesine irad ve masrafıyçün su
reti ve nazır-ı mt1maileyh tarafına suret-i muhasebesiyle ifade-i 
hal emr-i şerln ve hazine-i ınerkuıne ınansüre zimmeti defterleri-
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ne ilmühaberi tahrir ve tasdirile tesviyesi iktiza eyleyeceğini i'laıp. 
etmekle inha vü i'lam olduğu üzere şuhur-ı erba'a-yı mezkure ~nu
ııasebesinin ber-vech-i muharrer rü'yeti irade-i seniyye buyurulur 
1se·süretive suret-i muhasebesi ve· emri ve ilmühaberi i'tasiyle tan• 
zimi lazım geleceği ba-takrir arz olundukda takrir-i.mezkür bala
sma midad-ı sürhle şerh verilerek taraf-ı hazret-i kaimmakami
deri hak-pay-ı humayün-ı şafıaneye lede'l-arz inha vü i'lam.olun
duğu üzere ihtis!b-ı mezkurun ber-vech.:.i muharrer muhasebesi 
Tü?yet ve lazım gelen emri ve suretleri ile ilınühaberi i'tasiyle tanzi
mine ibtidar olunması husüsunda hatt-ı şerif-i mülukane levha-yı 
zlb'-i sudür olmağla icra-yı muktezasma himmet olunmak babm
da sactır olan ferman-ı ali mucebince kayd olunup ber-vech.:.i mu~ 
harrer mukata'at-ı merkume bedelatı olarak verilen , otuz üç bin 
beş yüz guruşun ihtisab-ı mezkure hasılatından Mukata..'at Hazi
riesinde irad ve masrafıyçün süreti ve nazır-ı mumaileyh tarafına 
süret-i muhasebesi ile ifade-i ııaı emr-i şerifi verilmekle hazine-i 
merkume mansüre defterlerine dahi işbu vürüd eden ilmüha.ber 
ba-ferman kayd olundu. 

9 Receb sene 1247 

(MAD, nr. 8113, s. 107) 

..... 
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~. . .. . ...: . 
.. • r: ;.;--

,.':: .. ~. ,.Yil 

.~.~~ · .. . ::V}\ 

· Beray-ı hasılat ve masanfM"ı rüsümat"ı ihtisab ve rQ.sumat-ı 
saire-i İzmir ve mahall-i ' saire .:vacib an gurre-i Muharrem sene. 
1247 ila gaye-i z sene,.i minhu ·fi2 VI 1831" 30 V 1832) ki, be"ma'ri
fe~"tes-:-Seyyi~f.M:'~pmed Tanır. ~fendi, an hacegan"ı Divan-ı Huma
yı1n>nazır-ı ihtiş3:b-i izmii ·h~.a tahsil-şüde ve ~yr-:ez m.asarıf~t .in ~ 
kadar meblağ an ·sergi be-mul!\ataat ba"poliçe -~~ veJesliın..'şÜde. 
be-zimmet--i mezbure-i Hazine~!. 'Mukata'at ilmühaber dade fermu-

. _de '!Jer-müceb~t memhür ? ve defatir-i müfredat-ı nazır"ı mumaileyh 
.. ve der"kenar v.e.niemhür i'lam'7ıHz. Mehrp.ed Em~n Ef~n~i,.Nazır-ı . 

Mukata'at ve bft"11~t.t"ı hum~yti.n-ı şevket.:makruii · ve ferhi!n.;dur 
fi 12 Receb sene 1248 (5 XIL.l832) ve barferman"ı şerif: 

··, 
:': 

Te8m-i 'll'Ün · 
Hasılat-ı rUsQ.mA.t-ı tezkire ' ,: ·'::.ı. · 

ve damga der-İzmir, tahsil-§üd~; :., ;:·, · .~·.i389·.555 24a1 
-- . ·--""223:572 3 

Hasılat-ı r.UsilmM-ı damga 
·der-nefs-i İzmir 

. .. ' ~· 

' '. 618.127 27 

----4:4.0.907 38 
. : ! 188·.319 11 
·':...---

.. '• '-· .. ! .... : ~ ;,: ' : · ... : ...... ~ . ~·~.. : 

.. · .... .:.•·' ' · 

•.• t . 629.227 9 1.242.3{}4,5 18S6 
HasılAt-ı resm-i. mırı-i-

' rişte'-i Ankara . ~ :. ·''· . 12.175 10 12.175 10 
6.197 · .. -~ · IJ:197 . . : ...... . 

: , };_·_.-.·._· · .. _ ', ··'·,\ :'..:,····· 

18.372 10 18.372 10 . : .. 36:744 .::ao 
··.·· ;;,' ';,::.· .. 

..... . .... . . 
. 33, . Her mallsffide, .alt alta o~n rakamlardan il·ki 1 M 1la 29- Ş ( 12 VI 18'31 -

2l'Iı832) ;. 1k!ncl.si ı N.ila .. 29 z 1247 (3 I~- 30 V 1882~ taı:ınıe.ı::~ .~rası~~aki, .. topr .. ... 
l~m ise senelik gelirt . g9Stermekte~r ... · · · ' ' · ·· ... · 

34 Bu muhasebedeki· :küsurlar «para» olarak verilmiştir. 

· 35- Toplama. g.ôre '4:l6:r> para ol-ırialı. · · 
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Hasıliit-ı ecnô.$-ı sünger 
ince sünger 7.224 

kaba sünger 
aasııa.t-ı rüsflmat-ı tıftik 

Hasılat-ı rlls(mıfit-ı afyon 
HasılAt-ı rüsQmılt-ı şem'-i asel 

Hasılılt-ı rüsllmtı.t-ı ecnas-ı mazu 

HAsılat-ı rilstlrnat-ı kökboya, ecna.s 

Hasııa.t-ı rüsüma.t-ı penbe, ecnas 
Penbe-i ham 

Pen•be-t koza 

Hasılat-ı rüsfımat-ı yapa~ı 

HAsılAt-ı rüsüınM-ı palamud-ı 

iskeleha-yı AyV'S:Cılt .ve Ezine 
der-nefs-i: !zmir 

HB..\ıılil.t-ı rllsQmil.t-ı revgan-ı zeyt 

17.523 2() 

24.747 20 
8.319 

69.727 20 
27.8Sö 

97.612 20 

11.522 7 
4.521 38 

16.044 
14.662 28 
S.461 ll 

23.12& 34 
56.727 ll 
21.494 12 

78.221 28 

77.910 26 
140.17~ ~2 

.. 2.18.087 18 
69 

396 

465 
51.527 10 

4.439< 24 

55.006 34 

83.644 
137.136 88 

220.780 83 
44.674. 34 

262 20 

69.727 20 
27.885-
--.- ,-
97.6i2 io 

17.285 8 
3.014 27 

20.299- sı 

18.792 27 
ıı.asgı as 

30.182 25 
90.763 87 
34.390 35 

125.154 32 

5Ui27 10 
4.439 22 

55.9'66 82 

194.213 20 
55.34:3 88 

249.557 18 
55.695- 12 

ôS-7 

46.937 14: . . 56;382· ·12 

33.066,5 

195.Z25 

36.348 31 

ss.aoa as 

203.376 15 

470.33S ll 

103.269 . 26 
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HAsılQt-ı rüsQ.m-ı kuru incir 
resm-i miri kantariyye 
140.614 32 130.113 11 

152 12 116 12 

reftiyye ·[toplam] 
18.395 17 

21 

140.767 6 130.229 3 18.416 17 289.412 26 

HasılQt-ı rüs'(ım-ı engür-i mütenevvi'a 
Ra7..akı 549 .27S 28 

Slyah 

Çekir[deksizJ 

Hasılfit-ı ·icare-t han-ı kebtr ve 
fa:r..la-yı saçmaM.ne 

tearat ma'a f.azla-yı saçma.hane 
vacib-i M ısene 47 ild. ş sene-i 
minhu (12 VI 1831-2 II 1832) 

İc!l.r§.t ma'a fazla-i saçmahrute 
vaeib-i N sene 47 ila z sene-i 
m.inhu (3 n- 30 v 1832) 

teare-i -han-ı İzmir vli.cib-1 minlıu 

Beray-ı bedel-i: ·posta-yı İzmir 
va.cib-i M sene 247 ila ş sene-ı 
minhu {12 VI 1S3-1- 2 II 1832) 

9.3-77 6 

558.655 29 
87.873 37 

6.151 

94.024 37 

48'4 8 

484 8 

Bera.y-ı bedel-i utiza.m-ı posta-yı !zmir 
Bertl.y-ı :hası.ıat-ı ihtisab ve damga ve 

tahmis ve rüsfu:İıftt-ı cihadiyye ve 
ııem'hane ve gayr ez masarıfat-ı Manisa, 
vacib-i mezbOrin 

653.163 37 

13;556 18 

18 .. 558 .16 

1.673 

32.155 28 

20.000 

128.729 36 
83.400 30 

212.13{) 26 

3G Bedel~i mezkurun vakt-i ta:hsili 48 senesi rel;ıi'ülevveli olduğuna binaen 
meblag-ı me.zbf1run sonra takdim oluna.ea.k icmale idh{tl olunacagı. merbu.t def
ter meşrQh olmağ'la şerh verildi. 
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Berıl.y·r h!sılat-ı ilitisaıb ve: (!amga ve :ta.hmis· ve 
duhan ve rüsuma.t;ı ciM:di,yy.e :gayr ez ·. · · 
roMarıfat-ı Aydın, va.ciö~i .rnezburln · · 70.585 7 

34 .80<7 2.7 

105.392 34 
Beray·ı ha.sıHl.t·ı resm·i ıntrt~i Bozdoğan ve Beypazar\. ve nıoa { ?) v·e · 

Nazilli ve saire tahsil ~de va<:ib an g\irre.•l N :se-ne 1247 ila 
Z sene-i minhu ( 3 n - so v 1832) 9.619 4 

~ ... 
Ber(J,y-1 Msıldt·ı rii8ılm<ıt-ı miriyye-i- m~;ııkü1_1n- an canih-i mezktırın talısiı. şüde, 

vdcib a.n gurre-i M se-ne 12!(1 ila Jl, sene-i ?ninhu (12 VI 183-1- 2 n 1832) .ve·· Berdy-ı 
hasılat-ı rii..sılmdt-ı miriyye-i 'nıe~kuri,rJ> bfNtıakcüH mezkılri,ı taiMı'1 şüde, vacib an 

gurre·i N ~ene 121{1 1la gaye-i:,Z,_sene-i mmhu (3 TI- 30 V 188·2). 

Mahmüde 
Ki tre 
Sa.ndaraka 

Aıa~ehı\ i\lii 

ed na 
Mahleb 
Nuhas, -cedid 

:köhne 

Re~m·i mlıi 
ı M'1247 ~ ş 1247 

{ 12 VI 1SSi • 2 II 1832) 

12.805 25 
7.806 10 

220 30 
552 30 

49,!121 20 

772 10 
551 

4.862 26 

Resm-i ·inbill7 · · .. 

1 N ·gaye·l Z 1247 
{3-TI-30.V1832) 

518 

174 20' 
4.474: 20 

430 
1.65-3 
2.203 -2 
5.442 32 

12.642 
1.770 

13.317 24 

_··.:; 

der Tokad 
K:ege· .ve halı 

Kilim ve seecade 
Cild·i erneb 
Palamu d 

13.831 23 
5.896 
2.358 36 
5.886 18 . 7.()fi5··: 1),' '·: .::i ;_ı_;( ı;;(,:, 

Engür~i ra.zakı, siyah ve çekir-deksiz 
Meta'-ı debbağ 

Revgan~ı .zeyt 
H!l~ılAt-ı bazar-ı zahtre 
Şa'l:r 
Hı.nta . 
Bö~rillce 
~?hUd 
Bakla 

27.47-5 ll 
27.294 28 
50.Ç~3:.4 

3.770 20 
1.217 3 
4.113 
2.983 24 

11.854 26 

103.334 9 -'; 
11.163 9 

9-.89(); ,26 
25.879 19. 

10.516 20 
1.557 
1.947 

37- ·.Burada iki . .sütun olal'ak verHen rakamlar, muhasebede ıı.yrı başlıklar 
altında gösterilmiştir. Kol&ylık sağlamak üzere bu taı-z.:ter.t.ib·.edilmil}tir.-' !--·. 



D arı 
Sis am 
Pen·be 
HQ.sıla.t-ı iskele-i Menemen 
Kereste 
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447 so 
324 

22.700 33 
3.993 3 

21.155 11 

400 20 
2.499 

10'.024 15 
. 65J. 35 
8.575 39 

lll 

288.079 ll . 240.437 9 [_523.516.51 

RüsümÖ.t-ı kazaha-yı tevaobi'at 
ve Beypazarı ve gayrıhu 

Rüsüma.t-ı kazaha-yı Bir.gi 
ve · Ödeın.i§ 

» .kaza-yı Gördüsıs . 
» » Soma ve Kır.ka.ğ'aç 
~- .. » Çeşme 
» » Gebze 
» 
» 

» 

» 
Ayvacıka~ 

Birecik 
» ~ Bayındır 

» » Turgutlu 
» » · Sığacı.k 

» » Menteşe 

» » Acia;·Yl· Kuş.:. ! 
-, » Antalya. 
» cezire-i İstazıköy 

» Kal'a-i Sultauiyye 
» cezire-i Rodos 
» kaza-yı Demirci 
» . karye·i Yalalt8Jbad 
» iskele-i Çanlı 
» » Farina 

Bera.y~ucare-i ka.pan-ı müror( ?) 

vacib an .gurre-1 M sene 124-7 
ila gaye-± Ş sene-i minhu 

.35.270 15 

1!M85 ll 
ıı321 4 
22.234 31 
15.865 29-

18.837 ll 
14.385 15 
10.919 19 
11.295 33 

4.261 16 
89.13'7 9 
44.846 29 
8.670 

1<5.109 29 
2.795· 10 

11.862 23 
2.5'92' 12 
2.268 20 
1.18!1. 87 

31:2.344 12 

.. . (12 V 1831- 2 II 1832) eş-şehr 6 

Beray-ı av!Ud§.t-ı esnaf-ı kiremidciya.n, 
· · ·vacib-i mezbürm 

10.007 . 8 
4.77Ş 26 
9.&27 23 
5.556 3 

12.213 35 
7.424 ll 

6.312 14 
5..503 zo·· 

797 10.· 
30.635 28 ·. 
1$.624 39 -
3.0ll 22 
Ü55 27 " 

. ı . 

. 
1.596 13 
5.480 30, 

175 30 

809 ll 
982 26 

124.918 16 462.262 28 

3.222 

3.000 

38 Yılın Uk yarısında sadece Gördüs, Htincide Kayacık ve Gördüs ol:a.rak 
kayd edilmil!. 

39 Y1luı Uk yarısı<n-da sadece Ayvacık, .ikincide Ayvacık .ve Kösederesi ola-
rak Ka.yd ed~. 
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Beray-ı avitid-i i'mlU ve tanztm-i 
§em'-i asel ve harc-ı akla.m-ı 
t~zkire-1 ruhsatiyy.e 

Resm-i mtr1-i mubaya'a-i eıigUr 
lMame-i i'mal-i .kar 

Resm-i miri-i engilı: >be-furuht-ı çarşu 
Beray-ı tahsU-i lhtisab-ı kassab der 

?..ebh·i ·ak!§.m-ı tezkire-i ruhsatiyye · 

Beray-ı ·bedel-i iltizam-ı furuht-ı eşya 
varidat ·be-sefain-i düvel·i miltehabbe 
beı•-vech-i maktu' 

BerAy-ı avatd-i furuht be-masraf-ı esnaf-ı 
kethuda-yı mezbür ber-vech-i maktu' 

Yekun 

Fazla-i kalemiyye ve avatdat 

Cem'an yekıfi,n 

Mw~htı eı.ma;stırıttıt 

Berlly-ı mtl.hiyye-1 küttllb ve me'murin·i 
saire ve masllı'ıfat-ı müteferrika 

BerAy-ı fazla-yı masArıfat-ı §ehrt tahsU-i 
resm-i mirl-i nuhas der-cAnib-i Tokad 

masarıf-ı senevi 
MsılA.t 

Fazla-i masarıf 

M-!Z.A N 

Hasııat 
Masfi.rıf ve mahiyye-i me'mOrin 

Na.kden ve ba.-p~liçe bi'd·defll'at 
Mukata'at Hazinesine teslim olunan 

Tokad voyvodası tarafından teslim 
olunan nu·hfuı rfisO.mu 

!rad ve masraf vechile teslim olunan 

1.000 

8.353 

4.306 21 

7.000 

9.000 

2.500 

5.055.5~8 ft't 

117.250 

5.11$.'1"18 S"t 

13.838,5 fl şehr x ::::: 166.062 

6.284 
- 2.191 

4.093 
170.155 

5.172.77'8 27 
- 170.155 

5.002.623 ~ 

3.757.424 27 

- 1.952 35 

3.755.471 42 
1.193.456 
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Zikr-i att muka:ta'at bedel-i .Uttzamata 
verilmiş oldug-undan Muk.a.ta'at Hazinesinde 
irad ve masraf olunmak uzre süretl t•ta. olunan 

Beaeı-ı ittfza.m-ı dcımgf1ri kirp<W-ı lif an isa 
Beaeı...-ı iıti.zatn-ı ilıtwab-ı 1cadifm-i Manisa 
Beaeı.i iıtwam-ı tahmis-i lllants-a 
BedeH, iıttzam-ı 'iht-isab-ı lçadim-i .Aydın 

HAsıla-t-ı mezküreden nazır-ı mümaileyhin .kusur 
zinımeti olup sene-ı a.tıye -hAsılatı mevrQdesinde 
mahsubu tcab eden 

11.500 
9.00() 
5.000 
7.500 

38.500 

33.500 

20.196 25 

HacegAn-ı Divan-ı Humayündan İzmir İhtisab Nazırı sa'adet
lü Mehmed Tahir Beyefendi tarafından mukaddem ve muahhar va
rid olan defatir ve ma'ruzat me'alinde İzmir ve tevabi'i ihtisabı
nın ikiyüz lcırk yedi senesi muharremi gurresinden zilhiccesi ga
yetine (12 VI 1831-30 v 1832) değin hasılat ve masarıfatını mü
beyyin müfredat defterleri irsaı ve takdim olundu~unu tahrir ve 
inha etmekle sabıkı kaydı . ba'de'l-ihrac hesab olunarak iktizası 
Mukata'at Nazırı sa'adetlü, atüfetlü efendi hazretlerinden isti'lam 
olundukda İzmir ihtisabının masarıfatı ve merbut defatir ile ihrac 
olunan der-kenarlar bi'l-mütala'a defatir-i mezküre Mukata'at Ha
zinesi kuy(ı.dMına tatbik olunarak ol babda Başmuhasebe ve ha
zine-i merkume-i mansüre defter ve sergisi der-kenadarı mantu
kunca ihtisab-ı mezkurun ilci yüz lcırk yedi senesi muharremi gur
resinden zilhiccesi gayetine değin sene-i kamile rüsumat-ı hasılası 
gayr-ez masarıf-ı mu'tade ve mahiyye-i me'mür1n elli yük iki bin 
aıtı yüz yirmi üç guruşa reside olmuş ve meblAğ-ı mezburun otuz 
yedi yük elli yedi bin dört yüz yirmi dört guruşu nakid ve potiçe 
ve on bir yük dolesan üç bin dört yüz elli altı guruşu irad ve mas
raf vechile Mukata'at Hazinesine irsal ve teslim olunmuş olup an
cak işbu irsalat ve teslimat, hasııa.t-ı mezkureden bi't-tenzil kusur 
görünen elli üç bin altı yüz dolesan beş buçulc guruşun otuz üç bin 
beş yüz guru.şu resm-i damga-i kirpas-ı Manisa ve srur dört kalem 
mukata'anın kırk yedi senesi bedel-i iitizamatı olarak ba-senedat-ı 
makbuz eshabına i'ta kılınmış ve yirmi bin yüz doksan beş buçuk 
guruş nazır-ı mümaileyhe zimmet olmak iktiza etmiş ve ihtisab-ı 
mezkürun sene-i merkume hasılatı sene-i sabıka hasılatı ile bi'l-

Tarih Enstitüsü Dergisi F. 8 
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muvazene bir yük otuz beş bin dokuz yıiz seksen yedi buçuk guruş 
tefavütü görünmüş ise de tefavüt-i mezkur kolera illeti ve sair 
bazı hastalık münasebetiyle ahz u i'tasının adem-i revacından ve 
zehairinin rüsfunat-ı ihtisabiyye ahzının memnu'iyetinden icab 
eylediği mir-1 mumaileyh tarafından bi'l-iş'ar anlaşılınlş olmağla 
bu suretde ihtisab-ı mezkurun sene-i merkuroeye mahsuben hesa
bının rü'yeti muvafık-ı emr ü irade-i seniyye huyurulduğu halde 
mücebince baş muhasebeye kayd ile marü'z-zikr dört kalem muka
ta'at bedel-i titizarnAtı olaralt verilmiş olan otuz·üç bin beş y-üz gu
ruş Mukata'at Hazinesinde irM. ve masraf olunmak üzere sureti 
ve keyfiyet ma'lfun olarak her-minval-i muharrer ·nazır-ı mümai
leyhde defter görünen yirmi btn beş yüz guruş dahi ihtisab-ı mez
ltürun bundan böyle sene-i a.tiyye hasılat-ı· mevrtidesine mahsub 
olmak üzre hazine-i mezbüreye ilmühaberi i'ta ve süret-1 muhase
besiyle ifade-i hali mutazanunm nazır-ı mumaileyhe emr-i şerif 
ısdariyle tesviyesi lazım geleceğini memhuren i'lam eylediği bi't
takrir taraf-ı hazret-i ka'immakamiden rika,b-ı humayıln-ı haz
ret-i mülftkaneye lede'l-arz inha olunduğu ·üzre tanzim ve icra
sına·ibtidar olunsun deyü hatt-ı şerif-i şahane şeref-sudür buyu
rulmağla icra-yı iktizasına himmet olunmak babında sadır olan 
ferman-ı ali mılcebince kayd olunup nazır-ı mfunalleyhe muhase
besi ve irnd ve .masrafı içün süreti ve emri verildiğini mübeyyin 
keyfiyyet ma'lılm olmak içün baş muhasebeden varid olan llmü
haber ha-ferman kayd olundu. 

19 Receb 1248 (12 Aralık 1832) 

(MAD, nr. 8323, s. 145-14-6) · 
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vm 

Rüsum-ı ihtisa.b-ı İzmir ve Man:isa ve Güzelhisar-ı Aycbn ve 
tevabi'iha vacib an gurre-i M sene 1250 (10 V 1834)"~0 . 

Vacib an guı·re-i M sene 1250 ila gaye-i z sene-i minhu (10 V 
1834-28 IV 1835) ki be-uhde-i Tahir Beyefendi an hacegan-ı Di
van·-ı Humayun ber-vech-i emanet ihale şüde 

An hasılat-ı rüsum-ı ihtisab ve saire-i mahall-i mezbihin ki 
be-ma'rifet-i mf.tmaileyhüma ber-müceb-i 2 kıt'a ilmühaber-i mez-
bürin. :" .. · ,~· .,, 

Vacib an gurre-i M sene 1250 ila gaye-i N sene-i minhu ·(10 V 
1834- 30 I 183~) ki be-İna'rifet-i mumaileyh Tahir Beyefendi ber
muceb-i ilmühaber-i kalem-i muhasebe-i evvel el-müverrah 8 Re-
ceb sene 1251 (30 X 1835) · · · · 

ml.sılat-ı rUsüm-ı ihtisab ve c1had1yye ve kantariyye ve .. şaire-i 
nefs-i İzmir ve iskeleha-yı İzmir ve saire : . 

HasılAt-ı ma:hmUde 3.064.74~ 102 ak. • 
ml.sılM-1 rtısurn-ı miriyye ve kantariyye 

ve ticaret-i menati'-i palamud 

res-m-i miri ve kantMiyye 
ll!le·n4fi'-i ticaret . 
Rüs?ı-mat-ı ae1:1bağıha'ne..ı pcılcımud 

616.604 6 ak. 

3(;8.599 '12 
300.000 

.· 8.004 54. 
----

61G,.Gc;4 6 

.· .. , 

40 !htli:ıfı:b~ı m~b'O.run se~e-l: merkume mulıarremı gurresinden ramazan-ı 
şerı'ri gayetfne •kadar Idaresi mfrmaileyh Tahir Bey.efendi hazretlerinin ve şev· 
vali· gurresinden zillticcesi nihayetine :de~ln idaresi ;halefi og"lu mfu:nailey:ll Hü
seyin Bey'·in zimem.~tları addolunaca~mdan senesi -tek:rnlllind-e. ·ru'yet-i .-:ıw.s~bı 
z:ı;ınnmd_a gönderilecek '<lef~tirde mfu:naileyhümanm m~ddet_-1 i~~le?.f-aŞ.ılatl~rı 
ba.şka. ·ba!fka kayd u imla olunması emr-i ıill-1 mezk1kda müıi~eı:~c oldugu il
millllaiber~i: mezb'Orda muharrer oı~ıa şerh verildi. [ atviili 'kiimaaiYiaJ · · · 

. ' . ' ı . 

Keşt-de ~ An uht;le~! rni'r·i mfu:nWeyh sart' ve. tahvil ;e be-uhde-i Hü~~yln Bey, 
ser-beV~abin, ve. mahdum-1 m.üm~ileyh, vacib bi-fı.trbaı-' ari : gum~ı-i L ~ene 1250 
(31I1S35) ber-'vech-i emanet:ihale-şü-de emt~i ~U -dade·ber-m'Oeeb•i filntihaber-i 
Kalem-t Mıthl!sebe-·i evvel, el-m.f.iverr.ain fl 9' .L sene 1250 .('8 n 1835) .• tsıyakatla] 
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HAstla.t-ı lhtisa;b-ı kadime-i İzmir 
an M.sılft.t-r bazlll'-ı zahire 

Bedel-i makttı'a-yi zebh1yye-i kuzu 
Bedel-i ütizam-ı posta-yı amed-şüd 

be-.Asitane-1 sa'4det 

tearat ve lntikaliyye-i han-ı ağa-yı 
-dariliisa'Me ve iclrft.t-ı han-ı CezAyir 
ve fazla-i saçmahll.n~ 

İnti.kaUyye ve mu'accele-i han-ı ağa-yı 
darüssa'ade 

İntikaliye ve mu'accele-i Han-ı 
Darü's-sa'adeti'~-şerife 

tctırd.t 

!nttka:ı.tyye 
Mu'acceıe 

Fazla-i sa;çmaJ14ne 
Jclirdt-ı hahı-ı OezO!yir 

Fazla-yı kalem1yye ve ava..idat gayr-ez 
t:aks1m.-i me'mürtn ve sarf-ı umür-ı ihtisab 

An baha-yı çivid an mal-i 
kaçgun-ı Yani nam zımmi 

70.025 96 
7.000 

6.000 

18'.451 

6.-650 

1.660 
5.000 

6.650 
5.80.1 18 
6.000 

---
18.lj61 18 

95.000 

3.516 24 

3.881.347 6 

[Der-kenar] İzmir İhtisab Nezaretine merbut İzmir postasını 
iki yüz elli senesi rebi'ülevveli gurresinden i'tibaren sene-i kamile 
idare eylemek Üzere elli bin guruş bedel ile posta-i mezkur müdiri 
emanetci Hacı Şerif'e bi'l-ilıale sabıkı vechile bir kıt'a emr-i şerif 
sudüru lede'l-in.ha m er kum Hacı Şerif'in müddet-i mezkürede pos
ta ile gidüp gelecek adamlarına Üsküdar'dan İzmir'e varup gelin
ce esna-yı rahda dAhil olacakları yerlerde nizarnı vechile ücretleri 
kendi taraflanndan verilmek şartiyle iktiza eden kira bargirleri
nin derhal tedarik ve i'tasiyle müretteb olan ücretlerinden ziy§.de 
akçe mütalebesinden ve bargir husüsunda dahi bir güne cevr ü 
eza vuku'undan hazer olunınalt ba.bmda yol üzerinde vaki' kaza
larm kuzatma ve nüvvabına ve a'yan ve saire hitaben emr-i ali 
verildiğini haki Divan-ı Humayündan varid olan ilmühaber kayd 
olunmuşdur. Fi Evasıt..ı N sene 1250 (ll I- 20 I 1835): · · · · 
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Beroy-ı rüs-um-ı ihti.sa:tı ve saire-i mahall-i ?nezWrin, gayr-ez masarıtat 

Hasılat-ı riisümat-ı 

Kaza-yı ödemiş 

İskele-i M.enemen 
Kaza-yı NazilU ve .tevabt'iha 
İ&kele-i Çeşme 

Rüs11.md.t-ı miriye ve 'ka4ıtariyye-i W>Jü.m 
RÜS'ılmd.t-ı saire 

Rüsftmat-ı Menteşe 

Ceztre-i Rodos 
Ceztre-i lstanköy 
Demirci 
İskele-i Foçateyn 
İ&k-ele-i Ayvacık 

Rüsıımat-ı 'ka4ıtariyye-i revgan-ı zeyt 
RiWi/.mat-ı 8aire 

Kaza-yı ·Soma ve Kırka.g-a.ç 
IDı~yı Gördils 
Kaza-yı Tire 
Kaza-yı Bayınd.U' 

Kaza-yı Turgud.lu 
Sığacık 

Kuşadası 

Ril8tlmıit-' ~ 
Rüstımat-ı saire 

Kal'a-yı .Suıtani.ye ve B!ga 
İskele-i Çanlı 
Damga-yı kaza-yı Antalya-, 
Alfı..iye 

49.454 15 a.k, H 

2.831 60 
78.252 84 

277.498' 3 

261.446 60 
16.051 68 

124.701 
11.844 
3'5.891 

2.725 
5.35·2 

116.6-10 12 

110.649 
5.961 1.2 

116.610 12 

26.518 81 
17.786 60 
45.026 93 
30.355 69 
24.533 

2.679 93 
&2:838 24 

6.551 
56..287 24 

61'4 .888 ~4 

21.455 90 
2.371 
8.832 
2.810 

41 Bu muhaseb~ 120 ·akçe ::-bir kuruş ka.bül edilmi§tir . Aslında 60 alt
çenin ilzerindeki rakamlar bu{;uk kullaDJlarak yazılmış,sa da yeknesaklı~ı te
min etmek üzere tarafmuzdan bütün ·buçuldar 4:60 akçe» olarak küsQra.ta ilave 
olunmuştur. 

117 
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Kaza. y;· ··oeı~ıribe 
Kaza-yı Akhisar 
Kau~yı <Suluca 

Yek1ln 
~ ve mahlyye ve masi!.rıf-ı müteferrika. 

(MAD, nr. 8299', s. 20) 

,i,•:-: .. 

~. . " ! . . . ' '· 

· ; ! , 

',. .. . ~· · .. :. • •# • • • 

-1.54~·72 . 

.1(}.714 48 
12.6~3 39 

_975.3'24 3 
5.166.830 St 

124.546 

·. , .. 

··:. 

. ; :.: .. 



C. HÜSEYİN BEY'İN İlfl'İS.A!B NAZIRLJGINA AiD 
MUHASEBELER 

IX 

Vacib an gurre-i L sene 1250 ila gaye-i z sene-i minhu (31 I-
28 IV 1835) ki, be-ma'rifet-i mfunaileyh Hüseyin Bey, ber-ınüceb-i 
Umühaber-i kalem-i mezbur el~müverrah fi-i minhu"~ 

Hd.ıııllıt-ı 'I'Usüm-ı ihtisah ve ciluldiyye ve 'Jcam.to,riyye ve sdire-i !zmir. ve 
is.kelehd.-yı lzm4r v e sd.ire 

Hasılat-ı mezbOre 
Hasılat-ı rllsOmat-ı mtriyye ve 

·kantariyye-i pala.mud 

HMıMt-ı 'I'Ustım<tt-ı mırtyye ve 
kan.td.riıyye 

Rüsüm-ı miriyıJ6·i palamud 
dtw-de1Jba.ğh4ne tımılıt-şüde 

Hasılat-ı mtisab-ı kamm-i İzmir ve 
hasılil-t-ı bazar-ı zaihlre 

Avtu.d-1 tevzi'-i oberf (=kar) 
der-~yyam-ı sayf 

Aviid-i esnaf-ı ·ltiremidciyan · 

928.031 lll 

68.()88 69 

6~.283 105 

68.088 69 

21.497 45 

2.500 

8.000 

42 H§ısılat-ı mez-bürenin müfredat defteri vapur sefineslne yeti§dirllm ek 
içün acele tesadüf birle zirde mutıarrer oldu~ vechile fazla-! }5alemiyye ve 
avMd olan otuz lki •bin iki yüz altmı:§ altı guruş yirmi dört aık.çe vılrida.t-ı s§.1re
nin top yeltOnun-a sehve mebnl' 1dhal ve ·sonra. da. y~ün-ı mezbQr zeyl:ine dall1 
başkaca terkim olunarak ol vechile mU.kerreren teslim-i h~ine lulmnuş oldu
ğ'undan ıber-ıninv§.l-i muharrer mükerrer teslim olunmuş olan meblll.ğ-ı . mezbür 
otuz Hti bin lki: y üz altmı§ altı g.uruşun elli bir s enesi hasılatma ale'l-hesab ırii.d 

ka.yd olunması ilmüha.ber-i mezbürda münderic ~lmağla şel'h verildi. 
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tearAt ve intika.liyye-1 han-ı ağa-yı 
darüssa.'a.de ve fazla-yı sa.çmahllne 

t carllt ve bıti:kaliye-i hcuı-ı m. 
Fazla-i .sa.çmahcuıe ta1ı..si1rşüde 

Avaid-i i'mAliyye~i şem'-i revgan 
Av!lld-1 uncu ve ııa'riyeci ki 

'ba-i:'ta-yı tezA.ltir t ahsil şUde 
Avaid-i isfldac an c&nlb·i ihtisab b&-i'ta 
Avaid-i m eyve ve revgan-ı gUl ve 

milkevvena.t-ı saire ve nakl-i süfün-i 
düvel meyhane der liman-ı İzmir 
fnruhte.ş ba-i •.ta.-yı teza.:kir 
tahstl-şüde 

Avaid-i revgan-ı zeyt k t, der-mahallat-ı 
nefs-i !zmir furuhteıı ba-i'ta-yı tezakir 
tahsil-şüde 

11.026 60 
9.~64 

1.76~ 60 

1.1.(}26 60 

1.000 

2.500 

1.000 

20.000 

8.000 

1.066.644 45 

HasılAt-ı rüstima.t-ı 

İSkele-i Menemen 
Kaza-yı Na zilli ve tevabi'ihA. 
&>ma ve Kırkattaç 
Gör.düs ve Kayacık 
Ayvacık 

Rüsümdt v e 'kaırı.tarVyye -i 

reııgan-ı zeyt 
Ril.süm4t-ı slUre 

282 3 
20.429 36 
8.562 75 
5.7"4-7 
7.61!)' 99 

4.SOO 
8.419,5 99 

----
'1.619,() 99 

43 Hasılat-ı mer-kumeden ztrde sıfır ile g eçilen AHiiye kazası rüsOm-ı ihti
sabı hasılatı ,vurüd etmemiş ise de ba 'dehu .takdim olunacak elli bir senesi icma
linde gösterllece~i ilmühaber-i mezbQrda mubarrer olmağla şerh verildi. 

Zlkr olunan Al8.1ye kazaamın müddet-ı: merkume hasılatı olan yedi yüz yetmiş 

bir .g:uru§ -dokuz akçe -elli bir senesi b.AsılAh meyanında olaralt teslım-i hazine 
kılındığı. İzmir ve tevabi'i ihtisabının elli bir senesİ hasıllitını mübeyyin 23 c 
sene 125<2 (5· X 1886) varid olan ilmühaberde muharrer ve sene-i merkume vA· 
ridAt deftertn<ie murakkamdır. 
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Kaza--yı Çeşme 

Ka:za,. yı Tire 
Kaza--yı Ba.ym-dır 

Kaza-yı Turgudlu 
Kaza-yı Sığacık 

Kaza-yı Ovacık ve Birgi 
LivA.-yı Mente§e 
İskele-i Kuşadası 

Ril81lmdt-ı miriyye 
ıuunl.71'1itt-ı miriyye-i üziı1n 

Cezı:re-1 Rodos 
Cezire-1 lstanköy 
Kal'a-yı Sultaniyye 
Demjrcı 

İakelc- 1 Ezme 
İakele-1 Çanlı 
Kaza-yı. An·talya . 
Kaza-yı Gelembe 
Kaza-yı .Suluca. 
Kaza-yı Akhisar 
Kaza-yı Alaiye 

Berıiy-ı rUsflm-ı ihtlsa:b ve tahmis-i 
Manlsa 

ncı.,ııa.t-ı mezbılre 

BelZel-i takmis 

Beray-ı hAsılat-ı rusama.t-ı 

livll-yı Aydın 

YEK tJN 
Fazla-i harc ve kalemiyye 

Ma'-aş ve ma.biyye ve maaarıf-ı 
müteferrika 

Beray-ı hazine-i -defter sene 251 
tr!ld kayd-şiide ber-müceb-i şer-h 

OI!JM'AN YEK'ON 

3.793 1f,l 
11.600 
8 .732 24 

12.5-74 60 
1.147 

. 21.275 
88.868 7 () 

31.319 90 

30.615 90 

104 

31.319 9() 
.2.962 66 

. 4.634 
10.982 

920 
755 
568 

2.8~1 60 
578 60 

6.968 60 
4.877 

207.088 3 

76.684 81 
15.484 81 
1.200 fi şehr 400Xe§·şehr 3=1~00 

16.684 81 

55.294 117 

.1..431.918 so 
32.266 24 

1.470.244 54 

41.515 60 

1.428. 728 114 

32.266 24 

1.396.46~ 90 
6.488.141 21 
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Beray-ı fazla-yı hlı.sılat-ı rüsQmö.t ve 
ihtisAbiyye-i mahall-i mezbdre 6.4-10.747 21 

Beray-ı bedel-i ilttzitmat-ı 
muk.ata.'a-t-ı mezbQrin 

Bedel-i litizılm-ı mukata'a-yı 
damga-yı ldr.pa:s-ı Manisa 

Bedel-i llti:zam-ı mukata'a-yı 
kadtm-1 ilıtisabı Manisa 

Bedel-i iltizAm·ı mukata'a-yı 
lhtisao-ı Jaulim-i !zm-ir 

Reft ·be-mevkuf 

Ml:NHA 
et-teslinıa.t-i fazia-yı mezbQr 

(MAD, nr. 8299, s. 20) 

11.500 

9.000 

7.500 

28.000 
-28.000 

00.000 

6.410.747 21 an 24 CA sene 1250 
ila 19 ·L sene 1251 

(28 ıx 183'4. ·1 u 18a5) 
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X 

Beray-ı rüsum-ı ihtisab-ı İzmir ve Manisa ve Güzelhisar-ı Aydın ve 
tevabi'iha vacib an gurre-1 M sene 125.1' (29. Iv 1835) 

Vaclb an gurre-i M sene 1251 ila gaye-i Z sene-i minhu (29 IV 
1835 - ı 7 IV 1836) ki be uhde-i Hüseyin Bey ser-bevvabin, müt.e-
sellim ve muhtesib-i İzmir ber-vech:.i emanet ihale-şüde · · 

Beray-ı hasıiat-ı rüsumat-ı ihtlsab ve saire-i mahall-i mezbü
rin vacib-i sene-i minhu ber-muceb-i ilmühaber-i Kalem-i Muha
sebe-i evvel el-müverrah fi 23 C sene 1252 (5 X 1836) 44• 

Beray-ı ha.sııat-ı rüsfun-ı ihtisabiyye ve kantariyye ve saire-i 
nefs-i İzmir ve iskeleharyı İzmir ve saire 

HAsılat-ı rüsümlU·ı bazı emti·'a ve eşya 
Hasılat-ı rüsum-ı mtrlyye ve kantariyye 

ve mena.ti'-1 tic.ıı.ret-i palamud 

Hd.8ı'l4t-ı resm-i miri ve kantari1Jye 
Men4t~ı ticaret 
Riıs-tımat-ı mezbur der-delibağhane 

haMe-wiwiiJte 

Htı.sılat-ı Jtıı.dtm-1 ihtisab-ı' tzmiı· 

an bazll.r-ı zahire 

.. ... 

4.672.588' i06 ak. 

668.990 24 ak 

361.915 · 81· ak. • . 
..tJOO .000 .. 

1.0"14 5"1 

.. 6~8.990 24 

108.124: 72 

44 Bir seneden berti postayı vapur sefin'elert getürüp götürmekde ol'du#un
dıı.n postacılıtın tatibi zuhür etmeyerek posta yolundan bir akçe hasılat olmadı· 
ılı ve İzmir l·imanında düvel-i mütehabbe beylik sefai.nine furUoht olunan rev
gıı.n-ı gül ve 'meyve ve saire aidatı iltizAmma· dahi tıı.lib zuhür etm~den 
şbudl:lik ema.D.eten idare olunmakda olarak bundan böyle 'tdlibt zuhflr eder ~se 
111:ıizam <>lunaca~ı, t.alibi zuhOr etmedlğ'i suretde MsıUlt·ı mezkure her neye 'b!· 
Uğ olur Ise senesi hitamında elli iki senesi icmallnde aynca gösterileceği varid 
olan defterde muhartei' · oldu~u Jlmüha.ber-1 mezburda münder:ic olmağla. şerh 
ver-ildi. 

!zmir ve tevılbi'i ihtis'll!bmın elli iki senesi hasılatin.ı rr'ı:übeyyln 2 Receb sene 
1200 {2 X 1837) tarihinde viirJd olan Hrofrhaber m~tükunca zikr olunan rev
ga..n.-ı gül ve saire aidatının eU.i bir senesi hasılıltı olan on bin. yüz doksan ·beş 
buçuk guruş ihtisab ve saire-ı muharrerenin mezkt:ır elli iki senesl: hasılatı me
ya.tıı:na d!:h~l olarak teslim-i h;azlne 'kılınmış o~ma~la ııerh verildi. 
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Hasılat-ı maktu'a-yı zebhiye-i kuzu 
Avaid-i i'maliyye-1 şem'-i revgan 
Avatd-i revgan-ı zeyt ki der-
mahallat-ı nefs-i :tzmıi furuhte§ 
bii.-i'ta-yı teza:kir .tahsil-§iide 

İ{)~at ve intikaliyye-i han-ı ağa-yı 
darüssa'Ade ve idre-i han-ı Cezayir 
ve fazla-yı sagmah!lne 

tearat ve intik.aliyye-1 han-ı ağa-yı mezbfir 

Jcdrdt 
İntikcüiyye 

İcarat-ı lıan-ı Cezft.yir 
Fazla-i saçmailane 

Avaid-i uncu ve şa.'riyeci ıki, 
ba-i'tiİ-yı tezil.klr tahsil-şiide 

Avll.id-i esnaf-ı kll'emidclyan ki, 
M.-i'ta-yı tezakir tahsll-şUde 

Ava.J:d-i tevzi' -i ·berf der eyyam-ı sayf 
ba-i'ta-yı te7.Wr tahsil-şilde 

Avaid-i isfidac an cö.nib-i ihtisab 
bi!A'ta-yı teZ'Akir ta.hsil-şüde 

HA.ııılilt-ı rüsO.m-ı !htisıl:b-ı iizüm 
·beray-ı ta 'tir-i hamr an milei-i selılse 
der-İzmir tahs.tl-şiide 

Hasıl!l.t-ı 'rlisfun-ı lhtisab-ı fuçı v.e varU 
der-c!.nib-1 Çeşme yakası vacib an 
gurre-i C sene 1251 ilA. gaye-i Z sene-i 
minhu ( 24 IX 1835 - 17 IV 1886) 

Hasılat-ı rüsum-ı lhtısaa-ı mezbür 
1ier -canib-i !zmir vacib ·an bida.yet-1 
gurre-i N sene 1251 ila gaye-i z sene-i 
minhu (.21 xn 1835-17 ıv 188&) 

Fazia-yı kalemiyye ve amiidat, 
gayr-ez taksim-L me'mQrin ve 
sart-ı umtlr-ı 1htisli'b 

Sehv-i hesab an hasılat-ı lhtisab-ı 
fuçı-yı i·'mıll-1 merkumtn 

7,000 
1.000 

8.000 

12.ti28 

6.000 
15.872 

34.400 

2.500 

8.000 

2.500 

1.000 

6.903 

9 ,418 
3.110 

1B.5$8 

43.252 60 

5.470 78 

5.564.729 100 

98.700 

70 

5.663.499 100 
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HasılAt-ı rUsOm-ı iht:isab ve 
kapaniye-i sabunhane '! kaza-yı Turgudlu 33.342 60 

Rüailmı ... ı ihtisab 2'7.842 60 
Kapaniye-i sabunh&iıe 6.000 

33.842 60 
Hftsııat-ı rüsO.mM-ı İskele-i Menemen 3.976 93 
Kaza-yı Nazilli ve tevabi'iha 138.!)75 24 
Kaza-yı Ödemi§ ve Birgl 80.765 
Kaza-yı Alaiye 5.276 99 

Hastldt vcıcw-i sene 1251 
(f!9 IV 1835 -17 IV 1836) 4.505 90 

Hdmlat vdctb-t gı~rre-i O sene 
1250 il<?. gaye-i Z sene-i mmJıu 
(24 IX 1835- 17 IV 1836) 171 9 

5.2'76 99 

Ka:za-yı Soma ve Kırkağa~ 84.565- 30 
Kaza-yı Gördüs ve Kayacık 22.382 
Kaza-yı Çeşme yakası 16.279 81 
!htisab ve damga-yı cülüd-ı 

Kal'a-yı ·Sultaniyye 69.655 60 

H ds'llıtt-ı rü.s-ıım..ı ihtis<W 55.883 
Hd&ldt-ı <Üilm;ga-yı cü.ıM 13.172 60 
KCMıtariyye-ı reı>g(Jflı-ı. zeyt 35.511 

69.655 60 

Ka:ı:ıa-yı Bayındır 50.480 33 
Kaza-yı Tl:re 61.974 
Kaza-yı Sığacik 2.923 
Kaza-yı Kuşadası 7s.I09- 51 
Kaza-yı Ayvacık 49.801 

lU.i.OOmd-t-ı miriyye ve 
'k<lllıta't'ilyye-i revga1ı-ı zeyt S5.511 

RiisOinı<t.t-ı stıire 14.1~90 

1,.9.801 

Cezire-1 Rodos 10.390 69 
Cezi're-i İstanköy 28.248 105 
Kaza-yı Demirel 3.533 
İskele-i Farina 10.791 93 
tskele-i ça.nlı 5.154 
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Kaia~yı Antalya 
Kaza-yı Gelenbe 
Kaza-yı 'Sulıca. 

Kaza-yı .A.khisa.r 
Kaza-yı Akbük 
Kaza-yı Foça-yı atik 
Kaza-yı Foça-yı cedid 
Liva-yı Menteşe 

15.098 60 · 
892 90 

80.823 90 
21.458 48· 

2.0177 60 
6.615 96 
3.81>5 a 

164.412 6$} 
,• 

945.408- 1i4 . 

Beray-ı hAsılat-ı rüsü111-ı ihtisab ve tahmis-i Manisa 
Hiı.sıla.t-ı rUsüm-ı mezb'o.re 25'7.238· 72 
Bedel-i tahmis-i kaza-yı mezbur 

Beray-ı biisılat-ı rüseımat-ı liva-yı Aydın 

YEKtlN 

Ma'aş ve m!l.hiyye-i ketebe ve 
me'mürin ve masarıf-ı matbalı 

Ber!iy-ı bedel-i lltlzamat-ı mukata'at-ı mezbürin 
Bedel-i iltizam-ı mukata'a-yı kadim-i. 

ihtisab-ı Manisa 

Bedel-i tltizam-ı ikadtm-i ihtl..<ıab-ı İzmir, 
an aklam-ı ze'amet-i ? an merbütat-ı 
mukata'a-yı Bayındır 

Bedel-i iltizam-ı mukata'a-yı damga-yı 
kirpa:a-ı Manisa 

Bedel-i iltizam-ı mukata 'a-yı· resm-i 
penbe-i Manlsa 

Bedel-i iltizam-ı mukata'a-yi 
Güzelhisar-ı Aydın an aklilm-ı 
muha.ssıllık-ı Aydm 

Bedel-i UtWa.m-ı mukata'a-yı han ve 
saçmahAne der-tzmir an muka.ta'at-ı 

Haremeynü'ş-şeı1feyn 

Der-lıarira-n 

DeT-eyıü.ı 

: ~ 

4.800 

262.038 ·n 
.. 193.306' 90 

7.06 ... 254 '16 

- 166.062 

6.898.192 16 

9.000 

7.500 

11.500 

10.000 

25.500 

21.000 

84.500 

. , 

10.500 
10.500 

21.000 

!' . 

·.·. ·•' 

: ,•. 

t. ·. 

. ·. , 
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Ft 1 Reeeb sene 252 (18 X 1&a6) beray-ı 
bedel-i saçmahAne-i m. v~cib·i sene 
1251 {n rv 1835- 11 rv 183{$.), 
21 kıt<a pusula 

Pusula-yı zimmet i'ta şüd·e ber-muceb-i 
kuyüö-ı serg1 

Berfl.y-ı bedel-i .Uıti~ma.t-ı l:htisab-ı 

kadlm ve mukata'a-yı damga-yı 
·kil'pas-ı Manisa ve kadlm Hı.tisab-ı 
!zmir vliclb·i sene-i minhu 

. Ber-m'Oceb-1 süret-l Kalem-i- Muhasebe-i 
evvel, el-müverr~ fi 23 -c sene 1252 
(5 X 183&) b~·lrild-masraf i'tQ. şüde, 
fi 24 c 8ene-i mmhu (6 X lSU) 

Fazla-i hA.sııa.t-ı. rtisumat-ı ihtisll:biyye-i . 
mahall-i mezb'Orin an muhassesat-ı 
asWr-1 mans1lre 

Mm.luı et-tesıimdt 

Fi 22 R sene 1251 illi. 4 C sene 1252 
(17 vni 1835 -16 IX 1836) beray-ı 
tahsis-i a.sll.kir der !zmir 

an ta:1ı..~ildt-ı pO'Ii.çe 
an zi:nıemı2t...ı '1 '! 
Bd.-iraa ve 1nmırvıt an 

m.aaıır~f-ı astıkir 

Fi 24 C ·sene 252 ('6 X .1836) beray-ı i'ta7yı 
bedel-i irad ve masraf 

(li!AD, nr. 8348, s. 7) 

...:. 21.000 

63.500 

28.000 

35.500 

. 6.313.69-2 16 

6.870.192 16 

4.08:2.288 111 . 
• 131.280 18 

.. 6.810.19!4 16 . 

28.000 

6.898:192 16 

127 

• > 
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D. MUSTAFA HIFZ1 PAŞA'NIN İIITİSAB NA.ZIRUGINA AtD 
1\IUHASEBELER 

XI 

Suret-i muhasebe-i hasılat ve masarıfM ve teslimat-ı rüsüm-ı 
ibtisab ve rüsümat-ı saire-i İzmir ve tevabi'iha~ vacib an gurre-i 
Muharrem sene 1253 ila gaye-i Zilhicce sene-i minhu (7 IV 1837 · 
26 III' 1838) ki, be-ma'rifet-i Hazret-i Mustafa Hıfzı Paşa, nazır-ı 
ihtisab-ı İzmir sabık, cem ve tahsil ve b&Asitane-i Sa'adet irsaı 
ve be-Hazine-i Mansüre ba-poliçe nakd ve be-ma'aş ve mahiye ';{e 
ta'yinat.baM-yı topcuyan-ı asakir-i muntazama ba-trad ve mas
raf teslim-şüde ? rü'yet ve be-canib-i nazır-ı ihtisab-ı mü§8.rünileyh 
süret-i muhasebe dade ~ermude, ber-müceb-i memhür ariza ve de
fatir-i miliredat-i nazıri müşarünileyh ve der-kenar ve taknr·· ve 
ferman-ı all, fi 21 C sene 254 (ll IX 1838) ve ha-ferman-ı sarn,i~.'G . 

Beray-ı r.Usdm·ı hAsılat-ı damg-a-yı !zmir 
Damgaya gelen .. n 8'0S.212 12 
D&ıngaya gelmey~n-4-r 601.4&3' 22' 
[Toplam] 1.409.675 34 

-15 ıMansüre Haztııe-ı cemesi varlMtın-dan :liı:m~r İhtisa-b Nezaretiyle mU· 
tenevvi'Atmın Işbu .elll {iôrt senesi cumAdelahıresi gayetine deg:in hAsılat-ı vA.
kt'alannın mikdArını mUbeyyin defterleri takdım ve gayr~ez testimat kusur 
hasılAt da.hl te'd1ye v.e tedmtm olunmak ma:a müteferri'A.t nezdret-1 mezbüre 
usm ve §urCıt-ı muharreresı. vechile sene-i merk-um~ receb-1 ~ertfi gurresln· 
den 1tlb~ren bi'l-emane !dare ve h&sııa.t~ı vakı'aları evkat-ı mu'ayyeneslnde 
M-ansflre H-azi>nes.me te'diye kıbnmak üzere atü.fetıu Hıfzı P~a hazretlerinin 
uhdesl.nden. sarf u tahvil ile Ia.ta<bl-ı Amire müdürlüg"U payesini haiz kapucı..b~ı 
sa'Adetlü HUsey~ Beğ'e iMle ve tefviz olunduğunu milbeyyın 17 R-eceb sene 
1254 (6 X 1838) tarihinde Mansüre Hazinesine llmühabet>lerl verlldi~i ınukayyed 
olma.g-ıa şerh verildi. 

46 Cilmieye ma.'lüm olduğu vechile vuku' bulan hast-alık ve firengi&tanda 
olan ·lflil.slık sebebiyle ·allş veriş durgun. ol.ma.kdan na.şt sene-i aabıkı hAsılAtın· 

dan dün -oldu~u defter-i val'idede meşrtlh ol.ırı.ağla §erh verildi. 
47 Dört mahdan mütooa.vız e&v&.k u ınegarz:in güşad olmadığından alı~ ve

r~ln adem-i revô.cına mebnt sene-i sablkı hô.sılA.tından dOn olduğu defter-i va. 
ridede m e§I'flh idüttl. 
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BerAy-ı hd.sılat-ı rüsfım•ı llitisab ve kaııtArl.yye 

lhtisablyye Kantariyye Top)·am 

R:i§te-i Ankara 16.088 20 16.088 20 
Tiftik · 98.319 98.319· 
Şem'-1 aset 20.690 11 13.793 18 
Ecna.s-ı mazu 9.236 16 11.110 80 
Kökboya 133.813 12 212.821 10 
Yapa~ı 83.199 19 33.199 ·19 
Revgan-ı zeyt . 2.12& 84 6.622 14 
Topl.am 813·.273 32 391.954 31 705.228 23 

Berii.y-ı hası.Hit-ı rUsCim-ı ihtisdblyye-i ecuAs-ı sünger 

İnce 
Kaba 

4S..879' 20 
11} .. 29-2 
59'.171 20 

Beray-ı .hasılat-ı rUsüm-ı ihUsabiyye ve reftiyye-i mezkutin 

R.aza.kı:dan 

Styah beg-lerceden 
Çekirdeksiz üziimden 
Çeşme kasa.basmda.n 

gelen ecds-ı :Uzümden 
Kuşttdası'ndaıı gelen 

ecnıı.s-ı kuru üzümden 
[Toplam] 

Bera,y-ı M.sılat-ı rüsum-ı 

ihtlsabiyye ve kantariyye 

ve reftiyye-i kuru incir . 
Beray-ı hlısıla.t-ı rfisQm-ı 

:ıhtisafbiyye-i: penbe;ı ham ·Ve koza 
Penbe·i hamdau 
Kozadan 

Topla m 

· ihtisabiyye 

1;54.212 17 
8'6.34:7 32 
29.Ö93 38 

1a5.5os 

·a.32i 
408.478 7 

ihtlsab 

47.626 33 

314.945 
120 

315.065 

Beray-ı. lıasilttt-ı rUsOm-ı ihtiiıabiyye-i alacehr 

Al asından 
EdnS.Sın'lian 

Toplam 

68.64-7 
.666 20 

69.313 .. 20. 

reiltiyye 
28.1).7.9 .39 
18.075 33 
4.S13 26 

25.304 

76.773 18 485.2&1 25 

kan.tar.iyye reftiyy.e toplam · 
113.065 3 6.185 16 166.877 12 

Tam Etı.şt~ Dergisı F. 9 



ıso 

thtisabiyy.~. . ·kant-.a.riY.Ye. 
Bera.y-ı hasılat-ı rü.sOm-ı 

'ihtisabiyye ve k.antartyye-i · 
paJamud-ı iskele-i İzmir ve .. 
saire be-sefatn tailunil-şüde4s 

Beray-ı Maııat .an tüccar-ı palamud 
ba-emr-i AU tahsH-şüde 

Beray-ı rüsil.m-ı tht.isa,biyye-i · 
palamud -an furuht-ı Debbağh§.ne-i . 
!zmir 

Beray-ı M.sıtM-ı r.üaüm-ı i:lıtkıabtyye -1 . 
eşya-yı mezktiıin 

MahmUd e 
Ki tre 
Sandaralta 
Sa.'leb 
Mahleb 
CU<l.-i erneb 
Cedl:d nuhas 
Köhne nuhas 
Kaliçe ve keçe 
Seccade ve klllm 
Debbağ' meta;'ı 

Sisarn 

~.o ... a.sJ s 

400.ooo 

1S.118 ll 

13.21~ 20 
8.&11 20 

103 30 
1.1?5 
S'ŞO 

10.786 26 
482 

3.220 
49'.542 20 
14.654 

29.4 27' 
.6.582 

43.143 Revgan-ı ~yt 

T ep Z a.m: 181.626 36 

228.854. 28 

Berily-ı rf.lsilm-ı ihtisabiyye ve rulısatiyye-i zehil.'ir-i mezk\irin 

ihıtisa·blyye ruhsatiyye 
Hm.ta 61.474 30 20.491 .20 
Şa'U: . ' ' .. ' 11.055 .20 5.5~ 35 
Nohud . 774 30 387 15 . 
Böğ'rtÜce s.emi 2.789 25 
Ba:kla S.51S 10 1.'ı:J:i9. 15 . 
Dar ı 1.102 30. 5f1110 
Topkım 83.5(15 31.507 

toplam 

. . ~ . 
sıs.4sı sı 

116.012 

48 Sene-i sAbı:k muha.sebesinde madde.s~ balası meşrtlh olduğu üzere 58 se
nesi muhasebesine idha.J olunacak Lu~unca bazirgAnm Ayvacık. kazıı,sqıd:a JDJl- . · 
·baya'a edüp !zmdr'e nakl etmiş oldugu 600 kantar paJoamudun rUsüroatı :buıuniı.n 
2.700 kuruş Ayvacık kazasından Alafotin bazirgAnm. mubaya!a etmiş olduğu 
12;640 kantar palamudun zi,r.de l'nuhaıırer rüsfuna.tı olan mebMiğ' meyAnmda: :~ ... 
bulunduğu merbut isti'lam pusulasmıaa:.oıan şerh i§A.retinden inti·kal kılınmış . · 
ol:ma.ğ'la şerh veril<l.i. 

: ... . . ~ . ! : .· 
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Beray-ı hasılAt-ı rUstlm·ı. ihth.ıattiyye-I kaza-yı mezltOrtn 

Kaza-yı Turgudlu4o 
İskele-i Menemen der İ'Zmfr 
Kaza-yı Güzelhisar-ı Ay.dlo 
f{aza-yı Nazilli ve,tevab1'iha 
Kaza· yı Ödemiş ve BIT-gi 
Kaza-yı Soma ve Kırkağaç 
Kaza-yı Ayvacık 

Kaza-yı Gördüs ve Kayacık 
Kazavyı Çeşme 

Kaza-yı Tire 
Kaza-yı Baymdır 
Kaza. yı Seferi.hf.sar ma •a 

Sı.ğ.acılt 

KaZa.-yı Menteşe ve tevabi'ihil. 
Rodos Ceztresl 
!stanköy Cemesi 

'• ·: : . ı• ' 

26.218 10 
5.0~5 7 

1~.703 10 
150.008 ı 

57';784 32 
30.680 2 
~8.857 3 
22,398 2 
15.3{57 11 
4Ü69 
53'.825 3 

4~749 27 
203.512 12 
17.554: 20 
24.962 20 

ısı 

.- .. ' .. .; .. ~ .. 

... ... 
. ~- . : 

.... : :: 

... ".'.'' .... ·. !: · . . 

.. · : . . . . ~ .. 

... ,•:. ~-

49 B~r-vech-i maktu' sabunM.nelerden alınan 6.000 guruş, sabık İzmir lh
tisa:b Ntızırı tarafında.n a:hz oluı:ı;duğu defter-i varidede muJm.r.rer olduguna ve 
!zmıir ihtisabmın sene-i• sabık muhilsebeı>inde maktu--ı mezbür yalnız bir kalem 
olarak 6.ooo guruş olmak üzere mUfl·deri~ olup .kangı senenin olduğu · iriUrak
kam olmadığına mebnl keyfiyyet rnlr-1 mümdiley.q;(ien b),!.s~su'al . .ıpaktu'~ı 1tlez
bürenin senesi Murmda taıhsilli mu'tad-. ·idüg-1 lfMesin~ .. n'azar~ .5:( s~nElSll~~; 
tu'unun .sen esi ahırında b1't-ta.ıısU dahil· i 1cmal olması lAzım .gelece~. lfade .olun, 
du~undan ·keyfl.yyet merbüt .pu.suıa mücebince ıooe•ı-tstı1a.n:ı 5-3 ~~~~ ~a.kb:i~:se
ne-i mez·büre muharremlnden sonraca matlüb olunduk,da· 52 senesi malttu'unu .se
lefi mir-1 mümailcyh her minvlll-.1 muharrer 1,5 in~·-~~i~! ~rrfHJ_.ol~u~ beyaniy
le biı·blı'lni müteakıb iki senelik bedelin l'ta.sr keodWere .gadri, müceb . olaca~ . ta
za.Uüm u .ı.stırham kılmmış ve bu cihetl'e sene-i me:tbnr 'm~ktu-iı.' a.ııZi : lii.zı.m 
g.elm..tş ise de zikr olunan sa·bunha.xıeı~rtn birisi mesdüd olduguı{B, · ~e · ~~bunun 
htn-i tmAlinde vezn lle r.üsütnatinıiı tahsil i muahharen M-Irade-i '·selİiyye: tesvi
ye buyu,ruımu~ idüı;lne binaeri biİ- guıı.ış tahsil olunaroadltı pusuia"'Yı'·inezküra 
§erh lle işaret kllmmı§ ve marü'l-beyao satıunun hio.-i i'mılllnde vezn-1 kantar 
ile rüsümatınm tahsiline 54 seliesi saferi gurresinden i'tlbaren bed, kllındıgı 
Mansüre zimme-t defterinden ta~hlıik olunmuş ve halef ü selef mumaileyhUmA.
nm jfa.de vil i~'arlarına · -9-e bu ma;kule bedel en· iliale Julinao Niıtümııtm ustılüne 
nazarıu:ı :marü'l-beya;n sabunhaneler bedeltnm· -te~s-i sen es] zlllı.icce · 'obnak lazım: 
geleceğ'i sıyS.k•l halden anla§llmış .olmağla · bu süretde· 53' senesf · bedeli oima,.k
Iazim. gelen ·meblil.jt~ı me:Wür 6.ooo··guni!l sene-i merkume ·zii:hlcceslnden ' rüsün\:-ı · 
me~bOrenı.n bi'l·v·ezn ta.hstlini:o be(!'! tarihi· olan · 54 ·Sehesi sa:t'ert ·gurresirief 
gelince: 1'lı.:i mahiılı.: olarak, Mansüre .Hazinesine tesli:riı.i l!zrm ·gelen 1.000 gtir.uşiı 
mtlmMieyh mahallinde icab u iktizli eden'hirden. ·aramak 'üzere' be:r-:mücoo:..ı.: zı:ı: 
mezk.'fır. İzmir. ve .tevll.bt'l ihtisabınm . .sene•i · merk.uıne:top··· [Y~ilnJ' hasılatı;'blan:· 
meM.lift yekünuna zamm u lll!. ve · ·kılınmış' oım.:ağla '§er.h''verildi.: · ·· : ·: ,·. ':·. ~- · ·. 
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Kal'a-yı suıtAniye· 

ecrnt, 
ilolmga"'Yı cüıUa 

Demirci kazası 
Farina lskelesl 
Çanlı iskelesi 
Akbük iskelesi 
Antalya kazası 
AlMye kazası 
Suluca kazası 
A'k:hisar kazası 
Urla ıta.zası 
Kuşadasıso 

Foça-yı atık ve cedtd kazaları 

eşya-yı sı'l.ire 

üzüm 

Toptam 

HasılAt-ı ~m-ı ihtwaı>tyye-i 

kadim-t bılza..r-ı za.h!re der İzmir 
HasılAt-ı rüsQm-ı ihtısa..biyye an 

ebvAb-ı penbe der tzmir 
HasılM·ı rüsürn-ı lhttsablyye der 

·bll.zil.r-ı kereste der İzmir 
HAsılAt-ı rüsQm-ı Uıtfsabiyye-i 

Kaza-yı Ma.n1sa 

ihtf.Babiyye 
. ta1ın~i8h.a.ne 

5U93 

58.61!1 30 
5.571 10 

69.193 
4.'1~1 

5.836 
2.457 
1.81s 10 

18.8-84 
18.49'4 20 
88.445 20 
15.8S7 10 
9.259 29 

70.769 11 
34.741 8 

9.1.88 $0 
$5.55S 118 

84."141 8 

1.166.646 $8 

85.431 22 

28.802 37 

32.427 ll 

201.707 ll 

196~0"1 11 
4.800 

fO"i. .'iO"' 11 

50 Zlkr olunan Kuşadası'nın sene-i sabık:a. muhasebesinde rüsQm-ı ihti· 
sabiyye ve sli.il'e hasıliLtı 92.336 guruş ve revgan-ı zeyt rüsüm-ı ruhs&tiyye ve 
kautilrlyye Msıilli 16.644 guruş olarak dWl olup 58 senesine mahaüben yal
nız rll<ıihnat-ı ibtisll.biyye ve sa.ırenin ber-vech-1 ztr yetmiş bin bu kadar gur~ 
hasılAtı ·bi'l-ldhl!.l .revg.a.n-ı .zeyt r.üsüm-ı ruh:s.a.tiyye v.e kantarLyye hasıliJ.tuıın. 

idhaline dAir bir güne i§A.ret olmadıg-Jndan merbQt pusula mücebince mi.lşa.rün· 
ileyhden lede'l-istı'lam geçen seneden berü. <>1 taraflarda met-1 ma.'hftdenin 
v:uku'undan nA~ tUooarınm gelüp gitmemesi- cihetiy.)c& revgan·t zeyt hAslllltı ol
madıg-J !nhli ve ·izbı\r kümmış . oımagla şerh ver.ildl. 
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Hilaüat-ı rüafun ı ihtis8.:biyye-i 
iskele-i Ali çiftligisı 4.086 22 

İcare ve. intikaliyye-i ha.n.·ı aga,.yı 
darüssa'Me der 1zmir 20.180 

tntika.Uyye 1.8SO 
icardt 9.360 
mcıhltıldt 3.500 
teare-i han-ı Oezô.ir 5.500 

Fazla-i saçmahane · 

HAsılat-ı rüsum-ı rht·tsl!.biyye-i 
üzüm, ·berlıy-ı takstr-i ha.mr, 
an millet-i rum ve ermeni ve 
efren-c der !zmir taruıU-şüde 

HAsQ&.~-l r.üsüm-ı ihtıaa:biyye-i 

meyve-i. ter der lzmir 
HasılAt-ı a.tdat-ı senevlyye-i tezkiro-i 

ruhsatiyye-i eşyıt-yı mezkürtno-2 

An turuht-ı 'NWgan-ı zeyt der 
mahaZU!t 

Ze.bh-i ku2u 
ES?wt-ı wn.cu ve ~a!fliyec~ 
ES?W;/-ı kwmitci 
An i'm4ı-i şem•-t revgan der 
mahalld.t-ı efrtmo 

İ'mtlı-i Vıfidaic 

16.668 

5.509 

U78 

26.000 

20.180 

10.()00 
8.500 
2.50() 
3.000 

1.000 
1.00() 

Hasılat-ı rüsU:ın-ı ihtisa:biyye-i: fuçı ve varü d.er mahall-i me.zkiirin 
an esn·ad?-ı varilci talısi1-şüde 
Çeşme yakası tar:a.fından 

İzmir c!nibinden 
Toplam 

18.227 7 
20.613 12 
3:8.840 19 

188 

5i Mukaddem Midlllü Nazın tarafından idare olunmak-da ise de .muahha
ren baremirn.li.me-i sami cu.mii.delubrii. gurresinden İzmir İhtlsab Nazırı tara
fındaJ:ı idare ohmmakda oldutu defter-ı: vft.ride.de muharrer u meıırüh olma3la 
şerh verildi .. 

52 Hastalık sebebiyle kar baınlamaml!l <ıldu~undan kar hasılatı olmadıtı 
defter-i mevrQdede me§rüh olmağla işbu ma-halle §er.h verildi. 
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Hasıltıt-ı avaid-r tezkire-i ruhsatiyye, 
beray-ı furuht-ı me'killM ve 
meşrubat-ı beglik sefa'iniler 
İzm.ir51l . 13-.50Q .. 

YEK'()N . . ·~ . 
Fa:.da· i harc ve l{alemiyye ve ava'id 

Turgudlu Juısabasında kAin sabuhlıaneleriıl 
53 -senesi zilhi:ccesı gurresindeı{·6~i' senesi 
muha.rremi gayetine de~in bedeli 

52 şev-vali gurresinden zil:hiccesi gayetin-e degin 
İzmir'de beğlik sefAinine m-e'killat ve ınel}rübll.t 
furuhtu ruhsa.liiyye tezkiresi avai-di 

hdsıld.tı 

m6'mur ma;sô;rıfı 

Sehv-i hesaıb ve yekün 

.sr:1ı-v-i he.sab 
sehv-4. yeikün 

CEM'AN YEKVN 

· .. :· : 

ak. 

5.889.01.1 105 
91.629 90 

5.980.641 75 

1.000 

fOO 
..:..ıso 

- --
50 

500 
8 78 

508 78 
5.982.200 3S 

53 52 senesr ni.uhasebesiııd~ .. avaid-i m ezkurun 51 senesi hasılatı olan meb
lağ' mfuıderic ve esAlmsi Ml~ dahl 52 senesi tekm1llne değin hbılatı bi't
tafsi·l 53 senesi tcmaı.tn~ idh&l.J~ıl~·acagı meşrO.h bulunmu~ ve. ber-müceb-i zir 
13.500 guru§ iŞbu 53 senesi m~~~s,ebesine oa.hil ise de senesi terkım ve keyfiyAt-ı 

muharreresi i:şaret kılınmamış ve a.tdat-ı mezbürun mezkür ·52 senesi: kusuru sele
fi mümaileyh tarafmdan t:alls~l olunmuş olarak ber-minval-i muharrer o3· sene- :· 
si muharreminden zilhiccesıne kadar bir :aenelik ınebali'g'-i hasılat•ı mezbüre, 
ı:mı'rifeti'yle •bi'>t-ta.hsU icmıll-i mezküra ·idhM olunmuş oldu~u ve senesi sehven 
işaret .ıoımmış .idülti merbüt iki .ıut'a; p.usula..müceblnce vak.ı' olan isti'lllm.a meb
nt halef-i m Ü§§.rUn1leyh ta.rafmdan i§~ ar.; 'Olunmuş v.e aidat-ı mezbürun min~'k 
kaıdilm re's-i senesi §evv.aı bulunm.uş ve ol vechi:le 5-2 senesi ramazanı gayetine 
değin hasılat-ı vakı'a.sı sene-} merkume icma.J.ine 51 senesi hilısılatı olaı·ak idhal 
kıİ·mrtiıŞ ve m~zkür. 52 ·seİıes( Ş~<{vaH .giırr~mdim zi.ihtcce.sl: gayetilie k~dar maa.şı 
olmadlğ'm.dan sefAiri'in li:ülllyet i.ize're adem-i vurridu cihetıyle aida.t-ı İnezbür 
hıuıiııUı -olan· 2oo gıiriışıia:n me'mllr masil.rifı bi't-tenzu tiıa·a.dMı oıan: 5o guruş 
müdiri Nikolaki zımmt yediyle halefi ınüııa:r:fuılleyhe, mümflUeyh Deı:'-sa 'adet'e 
·hln·-ı·aziımet-mde gönderinfıı .Olduğu · ... multaddem ve muahharen nazır-ı siibık-ı 
mümaileyh ta.rafıhdai:i ifade -vü ·Jhbar kıl~ olmağla bu takdirce meblAğ'-ı 
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[M A 8 E A F L A .R] 

Ber·mu'ta.d ketebe ve hüddam ve me'murtö-i 
sairenin maaş ve miiliiyeleriyle matbab masılrıfı 166.0&2 60 

bs-r.-m1iceb-i dl?fter-i Vdride: · · · .. - .. tBO,fJ$6 75 · 

be7-mıı<:~b~i kwyiı€H. $abıkıarına tatbtkan ziyaaesi oıup te1~Ui ıcab ede?~ · -14.164 15 
166.062 60 

5-.&16.137 00 
Mü~ArünUeyhui ·ziyade tesUroatı olup cUz'iyyat makulesinden ol dutundlin 
Msılat-ı memureye zammı irAde ·buyurulan - :::. · ··79 29 

5-.&16.217 2 
Mansüre Haz~nes!ne bi'd-defa'ıU -ba poliçe irsal olunan.. ~.856.771 
253 senesi muharremlnden zllhiccesi gayetl-ne değin asıikir-i mansüre . . . . 

ve topcu .. ı munta:za.ma.tıın gayr .. ·ez sehv ... i hesab ve ziyAde ta 'yinft.t ... ba..hA · · · 
a.saıar-i manısiıre · · · · . · . · 909.6Bt. ·. ·.68 

sehm-4 hesa,b ve ztlydde-i ta,'yınat~baM - 21U58 60 
topcu 41J0.21 119 

Muahharen varid <>lan üç kıt'a senedllit ve ·ariza mantO.kunca atıyü'z~tkr 
mukata'atın 5-2 senesi martı lbtidasmdan şubatı gayetine de~m 
ber-muceb·r aft;bık ,bedel-i lltiza.mıyçtin medfu~Atı 

beclel-i ııtizllirtı.--ı mukata'a-yı damga.yı nefs-i ManUla 
bedel-i iltWm--1 ihtisd:t>-ı kadim ve kanıtar ve şamı.'1Uine-i M C1Jiıisa 
oetıel~i atiı::ıJ;m..ı ih.tisalJ·ı. 'ka:cUm-i lzırı.ir .·. 

(Cev-M, nr. 19721) 

·. ·28.000 .. 
11.600 

9.000 
. 'J.S(J.O . 

28.000 :: . ... 

. . ·~ ..... 

mey;b(lr 50 gu:ruşu rherscim~ı müşarünlleyhe henüı. vermemiş ise de rriersÜmdan 
istlıhsQ.J eylemek şartlyle zirde muha.rrer top ye.kfın hci.sılilta meblaı;~ı roezbOr 
50 gurll§ zamm u ua.ve kılınmııı olmağla ııerh verUdi. · 
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xn 

H~sılAt ve masarıfat ve teslimat-ı rüsüin-ı ihtisab ve rüsü.m.at-ı 
sfı.ire der medine-i İzmir vacib an gurre-i M 1254 (27 Mart 1838) 
ila gaye-i C sene-i minhu (19 Eylül1838) ki, be-:-ma'rifet-1 Mustafa 
Hıtzı f8.şa, Nazır-ı İhtisab-ı İzmir sabık cem' ve ta.hsil-şüde ber
müd~b-i memhut ariza-i müşarünileyh ve defter-i müfredat ve 
M-ferman-ı sami 

Rüsti.m-ı lıasııa.t-,ı. damga-yı !zmir 
Damgaya gelen 
Damgaya gelmeyen · 

İzmir'de imAl olunan sabun 
rfiafimatı (948 ım. x 7 gr§) 

Toplam 

243.580 7 
430.03'2 12 

683.612 19 

6.636 
680.24~ 19· 

HasılM-ı rüsum-ı ihtl.s!:beyye ve kantıtriyye 

R.d.şte~i Ankara 
TiW.k . 
Şem"4 ~'!i.sel 

EcnB.s-ı ma.zu 
Kökboya 
Yapa~ ı 

Toplam 

Rtl.stlm-ı ihU.sAbl.yye-i ecnas-ı sünger 

İncesinden 

Kabasından 

Toplam 

ihtlsabiyye 

1ö.554 
51.945 
10.700 8 

343 24. 
20.045 32 
63.0!f9' 16 

161.688 

24.742 20 
3',50'4-

28.246 20 

Hasııa.t-ı rü.S'üm~ı ·ihtl.sil.biyye ve reftiyye-i mezkilrtn 

Ra.za.kı 

Siyah ve beg"lerce 
Çekirdeksiz üzüm 

Toplam 

ihti.sabiyye 

53.406 1'5 
21.933 ~ 

18.553 26 
93.893 7 

kautal'iyye 

15.554 
51.945 

7.133 16 
361 38 

32.073 11 
63.099 16 

170.167 1 

refhyye 
10.008 14 
4.789 so 
3.092 11 

17.890 15 
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ihtlsQıblyye kantariyye reftiyye 
Hasılat-ı r.üsum-ı ihtlsabiyye 

ve kantarlyye ve reftlyye-t 
kuru incir 29.425 38 97.789 16 

RüsOm-ı ihitlsabiyye.i penbe-1 ham 105.660 
RüsOm-ı ihtlsabiyye-1 alacebri 

All 8.743 
Edna. 427 

Toplam 9.170 
HasılAt-ı rlisOm-ı ihtk:ıabiyye ve 

kan.U.riyye-i palamud be-sefain 
tahmflH 51.163 16 132.706 ıs 

Ha.sııa.t-ı rüsum-ı ihtısabiyye.i eşya-yı mezbürm 

Mahmude 8,610 
K itre 4.125 30 
Sa.n®r.aka 263 30 
Mahleb 86 
Sa.'leb 654 
end-i erneb .5.548 28 
C edi-d nuhas 80 
Köhne nuhas 1.163 20 
Kaliçe ve keçe 25.419 20 
Seccade ve kilim 7.340 
Debbaf meta'ı 14.927 32 
Sisarn 4.245 
[Topıa m] 1Sq62 

Ha.sııa.t;ı rüsüm-ı lhtlsabiyye ve ruhsatı.yye-1 zeha.tr-ı. mezbürln 

Hınta 

Şa.'ir 

ihtisabiyye 

4.654 1 
2.022 

ruhsatiyye 

1.551 ll) 
1.()11 

3.923 18 

137 

toplam 

13-1,13·8 32 

183.869 29 

04 İngiterelü Bulak {Black) bazirganm Ayvacık ma:hsOlü olarak sefa.in-:i . . · 
müteaddide ile teva.rüd edüp vezn-1 kantar <ılunan safi 31.816 kantar palamu
dun beher ka:ntarı dörder buçuk guruşdan ma 'a ka.lemlyye bir yük elli bill üç 
yüz otuz (150.380) guruıı 24 para ve Ezine ve tevabi'i mahsfılü olarak · Celal 
Bey'in kezll..Uk teva.rUd edUp vezn-1 kantar olunan safi 31.114 ltantar palamudun 
beher kantan beşer buçuk gur~şdan ma'a kalemiyye iki y.ük on dört bin üç yüz 
elli (214.35~) guruş 12 para ki, cem'-an üç yük altmış dör.t b1n.'alti yüz seıtsen 
bir . (364.681) guru§ 12 para rüsümat-ı mirisi müşıirfinileyhin halefi Hüseyin 
Bey'4n tak<Um eyledi~ defterinde a~ruca gösteı'ilerek teslim-i hazille olunaca
ğı defter-i vil.ridede muharrer olma~la şerh verUdt. 
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Böf;rülce 169 20 84 80 

Bakla 2.003 10 1.001 25 . 

Topl ·aın 8.848 35 3.648. 30 

Hasılit'·ı rüsüin-ı rev·g.alı-ı. :z:eyt ki, 
der kapan-ı İzmir furuht·Şiide 12.164 28 

Hasılat-ı rUsüm-ı iht1s0..biyye·f. 
palamud der -deıbba~bane-i 

İzmir furubt·şüde ·2.016 28 

HasılAt·ı rüsüm-ı ihtlıslirbiyye·i 

bazar·ı za;hlre 25.022 2 
Hasıla:t-ı rüsüm-ı ihtı-s~biyye . . 

an ebvab-ı penbe der İzmir lO.OM! 37 · 
Hasılat-ı rüsüm-ı ·ihtlsa-biyye·i 

bazar-ı k-ereste 23.919 

HasılAt-ı rtisüm·ı ihtlsii.blyye·i iskele-i Menemen der !zmir 

Hasılat-ı ·Iskele 1.063 35 
Hasılat-ı kayık:hii.·yı bostan 2.000 
Toplam 3.063 35 

ihtisft.biyye refti'yye 
Hasılat-ı rüsüm·ı ihtisltbiyye·i 
kaza-yı Çeşme3~ 613 153 10 

ta.lunishAne 
Rüsüm-ı ilıtisS:biyye-i .kaza. yı 

Manisa 109.087 13 2.400 

Hasılat-ı rüsüm·ı ihtlstı.biyye·i kazaha·yı mezkO.rin . 

Kaza. yı Aydın 
!{aza-yı Nazilli ve tevabi'lha 
Kaza-yı Ödemiş ve tevabi_'tha 
Kaza..yı Soma ve Kıııkağaç. 
Kaza· yı Gördüs ve Kayacık · 
Kaza· yı Ayva.cıkso 
Kaza-yı Çeşme 

Kaza;.yı .. Tire . 
Ka.za.yı· Bayındır 

7'7.058 
57.742 19 
24.596 39 
18.092 34 
13.889· 20 

6.551 1 
9.712 2 

:20.3'15 
17.590 15 

toplam 

766 10 

111.487 13 

.. :·. 

; . . 

55- ··Müddet-i merkumda haylice üzüm tahmil-i sefin1:· olunın u§. ise de he. 
.sa:bları rü'~et ·olunma.dı(pndan bundan böyle ·hesablan, hala İzmir İhtisa.b Na
zırı :H,üaey.Jn Bey tarafından b.l'r·rü'ye . takdbn · e~ecegt altı aylık .tcmaline vaz' 
ile teslim-i haz!l'ıe oluna.cag-ı. defter-i varldede mulıarrer olma~'la. .;şerh verildi. 

56 Kaza-yı mezbürdan ··medine-i mezkfirede revgan-ı zeyt ·ıtahmtl·i setine 
olmadı~ın'(}an l'ıltsılıltı vu.ku' bulmadığı defter-i ·varldede muhaıTer olmagla §erh 
verildi. · 



İZMİR İH'l'İSABI MUHASEBELERİ 

Kaza-yı Sı.ğaclk ve Seferthisar 
Ceztre-i Ro-dos 
Kaza-yı Demirci 
İskele-i Farina 
İskele-i Çanlı 

İskele-t Akbük ve Borana 
Kaza-yı Suluca ve tcvabi 'iha 
Riaza-yı Akhisar 
Kaza-yı Urla 
Foça-yı atik ve cedid 

1'Ü,BUI/11A ihtisdb 
uz üm 

İskele-i Ali çiftlijSi ·. 
Kasaba-yı Turgudlu5r 
Toplam 

:: 

3.12& 29 
12.410. 

2.519· 20 .. 
7.428 20 
2.7&2 20 
2.293 20. 

27.219 
8.631 3 .· 
2.453' 26 

18J~21 4 pr. 

1,.081 .1..l'1 a'k. 
11,.839 15 cık. 

18.921 12 ak. 

2.079 18 
21.237 s·· 

357.127 13 

Hasılat-ı. rUsOm-ı ihtisabiyye-i kazii.Mı.-yı ınezlturmas. 

Kaza-yı Marmara 
Karye-i Baba 
Kaza~yı Borlu 
Kaza-yı Nif 
Kaza-yı Menemen 
Toplam 

2.f>60 '23 
1.150 

si so 
1.5.41 37. 
2.485 35 
7.926 . 5 
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.. 57. . Bendde murakkam sabun rüsfıınatı 54 senesi saferi. gurresinden cu
ıiıadefülası gayetine ka~ar müddetii:ı. olup sene-i; ml=n:.kume safer ve·. cumMeİuh~ 
rA rİıahlarında hasılat vuku' bulmamağla şerh verildi. · 

. . : ,. . . 
. 58 Zikr olunan kazalar l'üsumatı bundan akdem :.~Iauisa ihtisabı tarafın-

dan idA:re olunmaketa olaralt hasılılt-ı vakı'asi Manisa:.. ihtisabı dahilinde ise de 
sene-i ni.el'kiıme ınuharremi gurresin{ien i'tlbare·ll ber veeh-i (boş) me'mÜr ta'Yi
niyle idare et{!irilt!liŞ oldu{tundart hasılatları ctahi ayriıca gösterilmiıı olduğu ve 
Ziı'de muharrer Borlu kazaşı hasılatı 'sene-i merkuma safer ınahmıil ve. N if 'ka.
zası hasılatı rebi'1+tahır giırrestnden cumadeluhr1 gayetine ve :M:enemen kazası 
ha.sılatı rebi'iilevvel gurresinden cumadeU\.hıre ·niha.ye.tine de/:tiıi müddetin olup 
marUil-ooyAn Borlu· kazasımn me2lk0r 54 senesi ıriuharrein mılhıyle reb·i;illevveli 
gurresl.nden cum8:delahıresi gayetine ve Nif kazasının sene-i mel'kurne. muhar
reıni gurresindeu rebi'.tilevveli nihayetine ve Menemen lmznsımn rriezkCır mu
harrem gurresinden safer gayetine kadar hasılatlaxı olmadığı merbut defterde 
muhaiTer olmağla şerh verildi. 
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. Hasılat-ı rUsUro ·1 ihtisabiyye-i 
kazlUıii.-yı Alaşehir ve 1negöla9 

İntikali.yye-i han-ı ağa-yı Mrü's
sa 'iideti'ş-şertfe der-tzmfrôo 

li'$.zla- i saçmalhane-o ı 
Hasılat-ı rüsüm-ı ihtisA.biyye-1 

kazMıa-yı ·Menteşe ve tevll:bi'lhaııı 
Hasılat-ı ı:üsüm-ı ihtiall;biyye-i 

Ceztre-i l:ııtankö~s 
Hasılat-ı rüsftm-ı ihtisa.biyye.t· 
kazaM-yı Kal 'a-yı .suıtAnlye 
ve tevabi'thA 

ilıtisoibiye 

Hii.sılat-ı rüsüm-ı iht1sA,biyye-i 
Ada-yı Kuşu~ 

9.501 20 

910 
8.3'11 20 

68.836 5 

9.898 30 

80.&24 so 

13.397 20 

2'/.()"15 30 

3."149 

80.8~4 so 

59 .:Kaza-yı mezblir rüsOmAtı Aydm lhtisabı ta.ra.fından tahsıl lulınma.kda 
olarak mezkür 64 senesi saferi gayetine degicn hll:sılll.t-ı va.kı'ası llva-yı mezbf.l
run mezkf.lr ht\sılli.b od&hillnde ise -de sene-i me.zkUl'e rebi'ülevvell gurresinden 
i'tibAren ber-veeh me'mür ta.'ytnlyliı idA.re etdirflmi.ş oldu~n<ian hll.sılatı dahi 
ayruca gt)sterUmiş olduğu merbÜt defter.de muharrer olmağla şerh verildi. 

60 RA<n-ı mezburun dokuz bin bu kadar guruş id.rAtı, senesi Ahırında 
müate'clrlertnden tahsH ·lle dılhil-i iooı.aı olmalı:da olöuğımdan meblA~-ı mezbür 
bunöan böyle mümll.ileyh Hüaeyhi Bey tarafından ta.ıısıı birle vô.-ki' olacak hı
tikalat ve mahlfllAt ile •beraber takdim olunacağı merbüt defterde muharrer ol
mag:la ~rh v~rildi. 

61 Nilzır-ı sabık-ı mü~arünileyh ma'rifetlyle b!:'t-tahsU tealtın-i hazine olu
lıa:iı faz.l:a-yı eyyam, sayf fazlası -oldu~ndan eyyam-1 ~ib1 fazlasının dahi mf.l· 
m1l.il~y:h RuSeyin Bey tarafından irs!l olunacak -defterde başkaca. göste-ıilece~i 
defter~i v!ride-i muharrerede meşrüt olroag-ıa ~erh verildi. 

62 ·Mahall-i mezburun hasıla.tı revga:n-ı zeyt ve mevsim1nöe incir ve ilzüm 
r-üsümabnd&n ibaret olmag-ın atik yag- :kalmayup yenisi dahi henüz çılanamış 
ve meyve de olmamış oldu~undan ·M.sılilt-ı mezküre aabıkından dO.n oldug-u <lef
ter-i mers1ilede muharrer olmag-la şerh verildi. 

68 Mebla~t-ı meooür, 54 senesi muharrem! gurresin<len cumtl.delt:ılAsı gaye
tine kadar müddet hasılatı olup cemAzıyela.hır hasılatı henüz defteriyle zuhQr 
etm.editl:n.den vurlid eyledikde tesltm-1 hazine kılınacağı varld olan defterde 
muharrer olmağla şerh verildi. 

64 Me-ı;lclir Ku:ıa.<Iası'ndan 54 senesi recebinden i'tibaren tabomU olunacak 
üzüm rüsQma.tı Hüseyin Bey tarafından ·a.yruca. sebt-i defter kılınacakı defter·i 
mezkQrda meşr_üh ol~la §erh verildi, 
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Hasılılt-ı rüsfun-ı ihtiaa.biyye-1 
kaza-yı AntalyasG 
?.amm-ı hAsılat, vacib an 
gurre~i CA sene 54 Ua gaye-i 
C sene-i m. be-cihet-ı şer' 

[Topıa.m] 

Hbılat~ı rüsf.lm-ı ihtisaobiyye-i 
kaza-yı Alaiyeoo 

Hli.sıl§.t-ı rüsfun-ı Uıtis~biyye-i 

fuçı ve var:il -der mahall-i 
mezbO.rin an. esnaf-ı• varilci 

Çeljme yakası tarafından 
İzmir'-de kain variici esnafından 

[Topı:a.nı] 

YEKON 
Fazla-yı kalemiyye 

5.535 10 

2.74:9 20 
8.284 30 

2.546 

3.206 
6.604 36 
9.810 36 

BillMa terkim kılındığı vechile Antalya ih.tisabının 
wuahharen vurQd eden 54 aenesi CA ve. c hasılatı 

Ber-mu'tad .ketebe ve hüddam ve me'murin-1 sll.irenin 
maaş ve mahi.yeler!yle matbah mas!rıfı 

be-cllıet-1 defteri v.araka 
53 senesiyle sintn-i sabıka muha.sebeieri mücebinee ziyll:de olup 

tenzili icab eden 

OE1Vl'AN YEKON 

Hl 

2.S'J5.059 f"' aik. 
45.056 72 

2.420.115 99 

2.749 60 

2.422.865 39 

88.031 90 
91.5so 

8.518 90 

. 88.081 90 
2.889.888 69 . 

65 Meblat-ı merkum, sene-i merkume muhaıTemi gurresl.nden rebl'illevveli 
nihayetine kadar müd-det M.aılatı olup eemazıyelevvel ve ahır defterleriyle ha.sı
latları Teke ·Sancajp. Muhassılt atüfetlü Necib Pqa hazretleri tarafından henüz. 
zuhOr eylemeditınden. hiınMi· vurOdunda teslim-i haztne kılmacatı eg-erçi takdim 
olunan defatır-i mezkfırede meşrtlh bulunmuş ise de şehreyn-i merkumeteyn ha.- . 
sılatları olan ıber-vech-i zir 2..74g,5 ·guruıı muahharen ba--poliçe Mansüre Hazt
nesi cAnibine takdim ikılmdıgı ifMe vü ihbar ve meblat-ı mezbCırun mıkdannı 
mübeyy.in ma~hallirıden ;gelüp merb'Cıt olan iki :ıut'a. mümzft. defter takdım kılın
mış. ve ol vechile meblAg'-ı mezbur ·ber-muceb-i zir dahil-i yekün bulunıııuş ol· 
ma~ şerh veril-di. 

66 MeblAg'-ı mezk'Cır,. sene-i mezbüre muharr-em ve safer mabları hasılatı 
olarak reblf.ülevvel gurreslnden .cumadelli!hıre .gayetine. detin müddetin defte-. 
riyle haaılııtı m!lşarünileyh tarafından henüz gelmemiş olduğu. 



142 MÜBAHATS. Kü.TÜKOGLU 

TesUmat ve rrUJ8!raıfia-r 

Mebla~-ı mezbftrdaıı ba-poliçe bi'd-defa'at Mansüre Hazinesine 
irsal 1ulınan 

Mfişarüni'leyhin sarrafı tarafından nakden teslim kılınan 
Toplam 

ı.21&.6-io · 
632.625 54 

1.849.285 54 
Meblltğ·ı merkmnda:n mel'bii.t ~ki kıt•a sened mantf.ikunca titfyü'l·ism 

mulcata'atuı 5-3· senesi martı ibtidi\.smdan şubatı gayetine de~l.n 
ber-muceb-i saıb.ı.k bedel-i ilti!l.amıyçün i'ta olunaın . 

bedel-i iltizamat-ı mukata.'a,...yı damga-yı nefs-i Manlsa · 
bedel-i iltizam-ı ihtisa.h-ı kadim ve şem'hane-i .kantar-ı Man~sa 
bedel-İ iltizılm·ı ihtlsab-ı kadim-i İzmir 

Toplam 

Defter-i varide natık olduttı ve Maliye Muhasebesi Kaleminden tahldk 
kılındığı vechile AsAkir-i Mansüre ve topcuyanın 54: M gurresinden 

.. '. c gayetine kadar ma'aş ve ta'ylnat-baM. ve maııarıf-ı 

11.500 
9.000 
7.500 

28.000. 

: :; . · ı; 

mUtefeı-rlkalarına .sarf ve i'ta lle lr§.d ve masraf olunmuş olan 
~~ııarı1 : 

'4:4:2.277 114 

Asakir-i· rrWtıısure 
Topçuyan 

Sehv-i hesab ve ziyllde-i ta'yinM~baha 

..d..sakir-i rrı,aııt81lre 
Topçuyan 

45(}.834 

428.932 
21.902 

450.834 

8.556 

8.11oo 
:1.55 

---
Meblllğ·ı .mezbürdan ber-vech-i bala Antalya iht!sıtbınm muahharen 

. M-poliçe Mansüre Hazinesine vurüd eden h§.sılll.t-ı olup 
der-dest ;tahstl olunan 

Ber-mlıival-1 muharrer asikir-i muntazamanın ziyA.de-1 ta'yi:İlat·bahA ve 
sehv·i hesabiyle ketebe ve haderne ve me'mürin-i stı.il'e masa.rıfının 
sabıkmdan ziyAde ·bulunan mebaliğden müııılrtıniley:hin zımmeti ·olup 

8.556 
' ..... 

2.749 

21 
s 

18 

~1 

21 

M 
84. 

$"/ 

60 

bi't-ta.bsn Mansüre Hazillesine ·teslimi lilzım gelen 17.570 81 
Zikr-i atı: mahalleri n rüsılm·ı ihtlsabiyye ve saire ıhasııa.t ve. a.viüdii.tr. olııp 

ma-ddeleri bfiUllan meşruh olduğu vechile hala: !zmir ihtisA.bı nazırı 
sa'aaetl_ü Hüseyin Beg tarafından takdim oluilacak deftere bl'l-i.dM.l 
irsJU olunacağı defatir.-i vA.ride-i' mezkfırede muharrer olanoT . · 

67 Zirde muharrer mevadd-ı mezküre hllsı1At ve sA1res1n.in balada' mad
deleri .bAJalirı meııruıı· oldu~ vechile mevadd.:ı saireden mtr-i mümaileyh ·ma 'ri: 
fetiyle tahstl ve irsal olunacağı gösterilen 'ha.süat-ı sıltrenin ol ·veclüle· tahsll ve 
seôes:f tekmtMnde takdirrr otunacak defteılde keriı.miyyet [ü] 'keyfijryeti tı~kaca 
gösterilerek irsa.l olunma.k'Üz.ere. mir·i mümaileyhe . hita:ben . s'tlı'et-i' defterlü.emr-i · 
ııertf tasdiri ıazım.gelmekle şerh ve:rildL · ....... 



İZ.MİR ia:TİSABI MUHASEŞELERİ 

İcft.re-i Cezair hanıas 

Hasılat-ı rüsüm-ı lhtlsabiyye-i ·üzüm, •beray-ı takstr-i hamr au millet-i 
rum ve .ermeni ve efreıic· der İzmira9 · 

H!hıılAt-ı rüsüm-ı i'htlsll:biyye-i meyve-i ter der-İzmirro 
Hasılat-ı rUsüm-ı ihtisabiyye-i r~~glfu~ı"·zeyt 'aiı:' taife-1 esriaf-ı islam 

ve yaıhud, Ni-i'ta-yı tezkire-t ruhsatiyyen . 

HasılAt-i ruhsatiyye-i zebh-i kuzu12 · · 
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Aviild-i. esnaf-ı uncu ve §a'riyeci kl, bd-i 'ta-yı tezkire-i rıihsaUyye tahSU~~üden ·· · 
Aidat-ı tezkire-i ruhsatiyye-i esnaf-ı kiramideir-ı · 
H~sıl!t·ı i'miUiye-i §em'-i revgan der-mahalle-i efrencTn 
Hılsıltı.t.:ı ı•maı-t isfldag7a 

Hasılat-i avaid-i ruhsattyye, beray-ı furuht-ı me'kO.lat ve meşr(lba.t-ı 
n.ÜfQs-ı. :be~li:k sefain<? 

Hasılat-ı avıUd-l esn&i:~i şerbetci der eyya~-ı sayf78 
Faz~a-i menali'-i ticaret-i palamud<9 

' .68 Han-ı mezbfır, 5.500 guru§ bedeJ. ile icar olunmuş .ise de akçesi, senesi .. · .. 
ahırında almacağmdım mebJAğ,ı :mezbür,. :S:tiseyin Bey tarafından, tesl~ 9lu~ 
nacağ;ı.. .. . :< . . :; ... 

69 ·Sektz bin bu .kadar gurll§ hasılatı olmuş ise de henüı;: ta'jısil .. olunama, 
dıg-m.a :ınebni, defterl mir-i mfımMleylı W,rafmda bırakılrmş olduğı.ında.n :h1n~i . 
tahsilin-de. ıni·r-1 mfımft.tleyh canfu:inden teslim . .olıınacağr. 

70 Bu dahi. . ·. 
71 T.A.ife-i mezbfıreden 12.000 guruş tahsil olunmuş ise de mlr-i m\ımaileyh 

tarafına t.esllım olunarak canib-t mir-i: mümalleyhden tesltım-i hazine olunacagı .. , ·, . · · 
. 72 ·Mlı'·i mümft.ileyh tarafmdan tA1ibi:ne ıizam ·lle aJız olunaqak bedel~ mir~ı . ·::.· 

mümiilleyh tar.afm'dan takdllln olunacak d~fterde .göl'!t-erfieceği. . . •· 
73 2.500 guruş mu'tAdiyyesi mir-1 mumaileyhe teslim olunmuş olmağ'l!!,• .. 

mir·i mfurıai:leylı tarafından !r.s§.l olunacağL 

7•1 :·ı!fj;OOO .. guru§ bedel ile talibine Uzam olunmuş olmağla meblağ-ı mezbür 
dahi mir-l mürnailey-h tarafından irsal olunacağı. 

• 75 ~.ooo guruş .mu'tMiyyesi ,ırezaı~ mir-i mümaileyh tarafından irsaı 'olu-
naeağı. . .. 

76 Bunun >dahi l.OOO·gııruş inu'tildİyyesi mir-t mumaileyh tarıi.fı.ndari tab
sil ve irsal kılm·acağı. 

77: Rüsüriı-ı mezbfır 20:500 guru§ ber-vech-i maktu' ilzam olunmuş ol
mağ.la meblılğ-ı mezbur dahi mi:r-i mumaileyh tarafından irsaı olunacağı. 

78 2.500 guruş ınu'tadiyyesi kezii..lik mir-i miırnaileyh ~arafmdan irsAl olu
naca.ğ'ı. 

79 Palamud-ı mezkQrun vakti ağustos olup tüccarma .tez.klre i'tfunyle ahz 
olunacak akçe miliraten tahsil olunmaltda olduğ'undan meblağ-ı fazla-yı me
nafl'-i ticaret-i mezkfırun dahi mir-i mumaileyh tarafından bi't-tahsil takdtm 
kılınacak icmaJ.lne idha.l olunacağı defter-i varidede muharrer ol~la şerh 
verildi. 
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Minh.a 

Mebl8.lt-ı mezkura mahsuben mü§Arilnileyhln ·ber~vech·i att nakid ve 
bil..trı'i.d ve maaraf Mansüre Hazinesine teslimatı olan :ltlıyü'z..zikr 
·bedelat içün medf(Ul.tı bulunan akçenin kemmiyyeti 

Ba,..poliçe ve ber-vech-1 nakd tesUm-i hazine kılınan 
~a-trad ve masraf testtm olunmuş olan 

Ma'a§ ve mtl.hiyye ve ta'yinAt~baha ve 
satr.e-t asdkir~i ma.nsure, me'mür~ı tzmir 
ve ·Rodos, vll.cib an gurre-i .M sene 254 
i!ll. gaye-i C sene- m 

( yatu-ıla.n) 
sehv-i hesab ve ziyade-i ta'yinat-bahli 

Ta'yin~t-·baha. ve sa.ire-i topcuyan-ı me'm'Or-ı !zmir, vil.cib-i mezbOr 
(yatırılan) 

sehv-i hesab ve ziyade-i ta.'yma.t-bahA 
Toplam 
Cem.' atı 

1.869.555 75 

420.-631 60 
42~U~S2 3 

8.400 63 
21.746 54 
21.902 18 

155 84 
442.277 114 

2.81:1..883 69 
Merbüt iki kıt'a sened mantllkunca atty.ü'z-zikr mukata'Mm 53 senesi 
martı ibtidilsından §uba.tı gayetine değin ber-mü ceb-i sabık bedel-i 
iltizAmatıyçün medfu'Atı 

Bedel-i lltl.zAm·ı mukataa-yı damga-yı -nefs-ı: .Manisa 
B.edel-i Utizam-ı ihtisab-ı :kadtm ve şem'hl!ne ve kantar 
Bedel-i Utlzô.m-ı ihtisab-ı kadtm·i !zmir 

Toplam 
Ber-veoh·i ba.lil. müddet-i mezküre haaılA.tı 

Ber-müceb-~ bala Paşa-yı mü§:1rlinileyh1n tesıtm!t ve medfu'atı 
·bulunan 

11.500 
9.000 
7.500 

2&.000 
2.839.833 69 ak. 

-2.S:S9<.833 69 

0.000.000 () 

Ferman-ı sAmi . buyuruldu~ .fizere rüsO.ml1t~ı mezburenin mıkdArı te.sU:mat ve 
medffı'atının .kemmlyet ve keyfiyeti bi't-tatbtk m.1zan olıındukda veeh-i meşruh . üzere 
olmak lazım gelUr. Ferm!n devletlü, ma.yetıü sultanım hazretlerlnindir. · 

].i'i 14 ZA sene 1254. (:W I 1839) 

.· 


