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OSMANLI 'iMPARATORLUGUNDA MADEN HUKUK 
VE İKTİSADİY ATI HAKKINDA VESİKALAR 

[c. I!. sayı: 10, sahife: 281 den· devam] 

3) Gümülcine mahallesi mukataasının hisseleri ve hasılları ve muha
sebesi hakkında 

Arz-ı bende-i bi-mikdar budur ki 

Gömillcine mahallesi mukataaınnın senede mali on yük sek
sen bin [1] akça olub ve kaleminden mukataa~i mezburun mukayyed olan 
müfredatı kurası on iki pare kura olub yazuları dahi yetmiş bir bin dokuz 
akça eylediği ihrac olunmuşdur lakin mukataa-i mezbilrenin mülhakatı olan 
mahallelerin ve hasılının kaydı malum değildir ve hala bervech-i malikane 
mukataa-i mezbilrenin :nutesarrifi Abdullahın defter olunduğu üzere bin 
yüz yedi senesinden yüz on dört senesi nihayetine gelince (1695-1703) bazı 
vüzera-yi izama tayin olunan havasden gayrı miri hissesine isabet eden 
akçalar mecmuu elli dört yük iki bin dör tyüz elli yedi akça olmağla sebeb-i 
tahrir~i ahkamı ile bazı masarife havale olunan akçalardan otuz iki yük 
altı bin. iki yüz otuz dokuz akçasını ashabına teslim ve temessükatı mev
cuddur Bundan maada on yedi yük doksan dokuz bin dört yüz otuz yedi 
akçalık havalat henüz ashabına verilmemekle temessükatı ashabı yedinde 
olmağle eda olunmamış meblag-ı mezbilr dahi tamamen verildiği suretde 
dahi zimıiı_etinde üç y.ük doksan altı bin yedi yüz seksen bir akça kaldığı 
hisab ve defter olunmuşdur Bu suretle zikrolunan senelerin hisabı gö
rülmemekle ve temessükatı ·ashabı yedinde olan zimmeti yiğirmi bir 
yÜk doksan altı bin iki yüz on sekiz akça olmuş olur Bu maksadla mali
kane müteaarrıflarından beratı şurutunı muraiit etmeyüb gerek 
muharremi ve gerek martı mukataat ve maktuatın mal ve kalemiye
sin teslim ve senesi tamamında hisab görmeyenler ibraz-i zimmet etme
dikleri malikane şurutunun hilafı ve ahkamını münakız ve münafi 
hareket eyledikleri içün mütesarnf oldukları mukataat aharden talibine 
furuht olunmak üzere beratlarında musan alıdır Mezbı'.'ır Abdullah ise 
bu anedek zikrolunan senelerin hisabların malikane şurutu üzere 
görmediğinden maada reaya fukarasına daima cevr ü taaddi üzere 
olduğundan bir kaç def'adır reaya fukarası dahi huzur-ı alilerine arz-ı hal 
ve merkumdan daima teşekki üzere olmalariyle mukataa-i mezbure 
üzerinden rucu' ile ref' olunması muktazi olduğu malum-ı devletleri buyu
ruldukda üzerinden malikane kaydi ref' ve ahardan talibine furuht 
olunca şimdiden bir mutemedun aleyh ve mukdim kullan zabtına tayin 
ve miriyçün müstakillen mezbure zabt u rabt ve cem' ü tahsil ve havale 
olunan akçaları tamamen ashabına eda ve teslim edüb muhasebesin 

[l] Bir yük akça, yüz bin akçadır. 
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görmek şartiyle mahalline kayd ve emr-i şerif verilmek babında ferman. ı 
alileri buyurulur ise ferman devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir 

Manzur-z humayunum olmuşdur iktiza eden emr-i şerifim tahrir 
oluna [1]. 

Arz-ı bende-i bi-mikdar budur ki 

Bervech-i malikane Gümülcine memlehası mukataası muta
sarrıfı olan Abdullahın bin yüz yedi ( 1695) senesinden yüz on dört 
( 1703) senesi gayetine gelince mukataa-i mezbfire malinden havale 
olunan akçalardan on yedi yük doksan dokuz bin dört yüz otuz yedi 
akçalık havalatı eda etmemekle temessükatı ashabı yedinde olub 
bundan maada üç yük doksan altı bin yedi yüz seksen akça dahi 
zimmetinde kalmak iktiza .edüb bu makule mal-i kalemiyyeyi teslim 
etmeyüb senesi tamamında hisabını görmeyüb beratı şurutuna mugayir 
hareket odenlerin malikanelerinin ahare furuhtı beratlarında musarrah 
ve mezbı1r Abdullah sinin-i mezkurede hisabını görmediğinden gayrı 

reaya fukarasına dah·i daima taaddi üzere olduğundan bir kaç def'a 
Divan-ı hümaunlarında teşekki etmeleriyle malikane kaydı mezkı1run 
üzerinden ref' ve ahara furuht oluncaya değin şimdiden bir mutemed 
kimesne taraf-ı miriden zabt ve ahvalini cem' Ü tahsil ve verilmiyen havalatı 
ashabına eda ve gelüb muhasebesin görmek şartiyle mahalline kayd ve 
emr-işerif verilmek üzere defterdar Efendi kullarının ilamıdır Manzur 
ve malı1m-ı hüm~yunları oldukda iktiza eden emr-i şerifleri tahrir olunmak 
babında emr ü ferman şevketlü mehabetlü kerametlü inayetlü padişahımındır 

Hükm 

Sadır olan hatt-ı hümayun-ı şevket - makrun mucebince iktiza eden 
ahkamı yazılmak buyuruldu. [2] 

fi 2 M. sene 115 (2 muharram 1115 = 18. V. 1703) 

Mukataa-i 
Hasha-i Gümülcine ve memleha-i Yenice ve Gümülcine ve tevabiiha 

Fi sene 
. 1.080.000 

Tabl-ı 

Mukataa-i mezbı1re Der nahiyel Gümülcine derlevai Paşa 

Nefs-i Gümülcine tabi-i m. 
hasıl 55.000 

[1] Ahmed III. nün hattı. 

Karye-i J4. .. ~~ tabi-i mezbı1r 
hasıl 954 

[2] Buraya kadar olan kısım nesih yazısı ile yazılmıştır. 
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Karye-i ~ı.(I Jj tabi-i mezbur 
hasıl 1.800 

Karye~i Jl-A ~_,\ ..._, tabi-i mezbur 

hasıl 1.900 

Karye-i ~ / ~ J; tabi-i mezbur 
hasıl 1.500 

Karye-i(okunamadı)tabi7i mezbur 
hasıl 600 

Karye-i c.:.ı.. J':b. tabi-i mezbur . 
hasıl 1.900 

Karye-i c.:.ı.. ~~ tabi-i mezbur 

Karye- i( okunamadı)tabi-i mezbur 
hasıl 6.000 

hasıl 2.000 
Karye~i Avcılar tabi-i m 

hasıl 400 

Karye-i(okunamadı)tabi-i mezbiir 
hasıl 6.000 

Kru;ye-i (okunamadı) nam-ı diğer 
Köse tabi-f mezbur hasıl 300 

Cem'an yekun 71.979 [1] 

Mukataa-i mezbu~un müfredat.:ı kurası bu minval üzere mukayyeddir 
.Bundan maada mukataa-i mezburun memlehaları olub lakin memle
haların müfredatı ve hasılları kaydı haslar kaleminde malum değildir [2], 

Bervech-i malikane mukataa-i mezbiire mutasarr.ffi Abdullahın yüz 
yedi (1695) senesinden bin yüz on dört (1703) senesi nihayetine gelince miri 
hissesinden olan mal-i miri ve havalatından ashabına teslim eylediği ve 
henüz teslim eylememekle temessükatı ashabı yedinde olan mavaddır 

Minha 

mal-i miri 
5.402.457 

Temessükatı kendü y~din
den olan teslimatı 

3.206.239 

Mal-i mezburden havale olunub henüz ak
çaları verilmemekle temessükatı ashabı 

yedinde mevcud olan 

Mevacib-i cebeciyan-ı Tameşvar 
Mevacib-i cebeciyan-ı Belgrad 
Mevacib-i topçiyan-ı umum 
Mevacib-i topÇiyan-ı _,,..ı 
Mevacib-i neferat-ı palanga-i "-":":k4 
Mevacib-i yeniçeriyan-ı Belgrad 

[l] Buraya kadar olan kısım siyakat yazısı ile yazılmıştır. 
[2] Buraya kadar olan kısım divani yazısı ile yazılmıştır. 

T. Vesikaları 27 

669.414 
362.000 
342.640 
149.270 
126.113 
150.000 

1.799.437 

5.005.676 
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MİNHA 

der zimmet 
396.781 

4) Selanik kazasında .ıı _ _,Ynahiyesinin tuzcı hasları ve resm-i gümrük 
mukataasının iltizamına talib olan zatın şartları 

Dergah-ı felek-medar ve barigah-i gerdı'.in - vekar şeyyed-Allahu teala 
erkanehu ila yevm-il karar turabına maruz-ı abd-i dai-i bi-mikdar budur ki 

Selanik kazasında ot:,_,Y nahiyesinde tuzcı haslarına ve resm-i gümrük 
mukataasına sene semanlne tis'amia zilkadesinin yiğirrni ikinci (26. HI. 1573) 
gününde vaki olan bir yıl evelinden üç yıla varınca üç yüz seksan beş 
bin akçaya iltizam ile Emin olan Akçamescid mahallesinden Mustafa bin 
Ahmed fevt oldukda mukataa-' mezbı'.ire zikrolan iltizamdan ziyade 
ile ümena ve ummal ve mültezim olanlara tek lif olunub kim esne 
talib ve rağıb bulunmamağın müteveffa-yı meibG.run sulbl oğlu olan rafi-i 
rık'a·i ubudiyet Mehmed bin Mu:;tafa bu fakire gtlüb takrir-i meram edüb 
mukataa-i mezbı'.ireyi ibtida-i tahvilinden Hzizam-ı sabık üzere üç yıla 
varınca üç yüz seksen beş bin akçaya bil-fi'il katib-i mlil~ezim olan 
Mehmed bin Yusuf ile bervech-i iştirak kabul eyledim şol şartlaki meva
cib-i kadimesi ile ben Emin olub ve mezbilr Mehmed bin Yusuf berkarar-ı 
sabık alil.fesiyle katib ola dedikde mezbilr Mehmed bin Yusuf hazır 
olub. sen dahi zikr'olan mukataayı mukaddema etdüğümüz iltizam üzere 
kabul edüb Emin mültezim-i mezkilr Mehmed ile şerik ve kefilün bil-mal 
oldum dedikde mezkilrların iltizam ve şartları talebleriyle sicill~i mahsusa 
kaydolundukdan sonra mukataa-i mezkilreye mezbur Mehmed bendeleri 
bervech-i iltiza mmevacib·i kadimesiyle Emin olmak ricasına (meb
ni) vaki-i hal talebiyle südde-i meram bahşe arz olundu baki ferman at~
be-i felekmertebeye menut ve merbutdur (1703) . 

Az'af-ül-ibad Muhammed-ül-kazı 

bi-Selanik 

5) Berkofca havalisinde bakır madeni zuhur etdiğ'i ve ahvalinin 
bildirilmesi hakkında 

Berkofca kadısına ve ayan-ı vilayetin iş erlerine hüküm ki 

Berkofca kazasına tabi t- _,....~ nam karye kurbunda bakır madeni 
zuhur eyiedüği istimaım olmağla imdi siz ki kadı ve a'yan-i viliyetsiz 
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Osmanlı İmparatorluğunda maden ıicktisad'iıyatı il:ıakkımia vesikala'l' 

""' 
emr-i şerifim varduğı gibi cümleniz maden zuhur eden mahallin üzerine 
varüb ehl-i vukuf kimesneler ile marifet-i şe'r ile keşf ve tahrir etdirüb sıh
hatı ve hakikatı üzere Deriseadetime arz ve ilam eyleyesiz deyü fermanım 
olmuşdur Buyurdum ki hükm-i şerifimle vardıkda bu babda sadır olan 
emrim üzere amel edüb dahi siz ki kadı ve a'yan·ı vilayet cümleniz 
ittifak ile madcn-i mezbfir zuhur eylediği mahalle varub ehli-vukuf tahmi
ni ile tahmin ve keşf v~ cümle arzuyi sıhhatı ve hakikatı üzere yazub 
Deriseade time arz ve ilam eyleyesiz min ba'd fermanım ne vechile 
sadır olursa· mucebince amel oluna şöyle hilesiz 

Fi 5 Za .. 96 (5 zilkade 1096 = 3. X.1685) 

Ferman kaydoluna 

Kayd olunmuşdur. 

6) Osmanlı imparatorluğunda mütedavil meskı'.ikatın, kıymet-i asliye
lerini tecavüz ederek halkın zararını mucib olduğu anlaşıldığından ba'de
ma meskı'.ikat cinslerinin hangi kıymetlerle alınub verileceği hakkında 

sadır olan ferman üzerine 1138 (1725) tarihinde tanzim edilmiş 

-ilam. 

El·emrü kema zükire fih · nemikah-til-faklru 
ilyhi sfibhanehu v.e teali Hafız Osman·Ül·kazi 
bikaza-i Gerede ufiye anh 

Mühür 

Sebeb-i tahrir-i hitabı şer'i budur ki 

Hilal-i suturda mastur olub memalik-i mah.rusede beyn-en-nas cere
yan eden ecnas-ı nukudun bir vahid üzere revac ve cereyanı babında müced
deden ferman-ı vacib-ül-imtisal ve mektfib. ı şerifi hazret-i Sadr-i iili-i mümeh
hed-ül-ikbal mucebince husus-ı mezkure mübaşır tayin buyurulan işbu hafız
ül-vesika umdet-ul-emacidi vel-akran el-hac Kasım Ağa yediyle Gerede ka
zasın.a vusul ve huzur ı şer' de ülema ve sulaha ve şurefa ve a'yan ve 
fukara ve it erleri bil cümle erbab· ı hiref mahzarlarında f eth ü kıraet 
olundukda maz~un-ı itaat-makrununda nukud ecnasmdan her biri kıymet-i 
asliyesini tecavüzle ziyade terekki edüb teamül-i nasın muhtel olduğu haber 
alınmağla ba'd-el-yevm sikke-i hümayunla meskuk ve müzeyyen olan 

[1] « Kur'an'ı toplayan (Halife) Osman'ın adaşı » demektir ve manzumdur. 
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tuğralı garuş yüz yiğirmi akçaya ve ~~ d_,j doksan akçaya ve 

.!.l: -ı.:_~ kırk beş akçaya ve -ı.:_..1:-- CJ otuz akçaya ve ,i_,:JT J _,~l:...\ f.Jf j 
dört yüz akçaya ve ..;·_,:ıT ..l""2 .. J~·_; üç yüz otuz akçaya J_,:ı\ J_,~l::...! Jlfk 

üç yüz altmış akçaya ve J,:JI .r4A Jl_.:.b üç yUz on beş akçaya ve kefere 

sikkesiyle menkuş sekiz buçuk dirhem bir denk gelür 4::-1 )- guruş y~z sek

zen altı akçaya ve J:::;;. d _,;; seksen sekiz akçaya ve sekiz buçuk 

dirhem. ~I J'. guruş yüz yetmiş üç akçaya ve dokuz dirhem gel_ür ,_;, J./ o} 

yüz seksen bir ahçaya ve yedi dirhem iki kırat gelür ).V" "( .:.löı" da 
.okunabilir; okunuş şüphelidir) yüz otuz yedi akçaya ve sekiz buçuk 

diı hem gelür ,_;, J./ <.S..L....I yüz kırk- akçaya ve iki dirhem gelür J:.f' JY:) 

( okunt1Ş şüphelidir ) yiğirmi dört akçaya ve bir dirhem gelür ~....., J_,.} 

on akçaya ve ..;"_,:J\ j_..ıJ~ S-i.J üç yüz yetmiş beş akçaya ve J,.:ıT )~ 
üç yüz altmış a~çaya alınmak üzere nizam veı ilmeğin fimaba'd bu vechile 
ahz ü ita oluniıb bundan ziyade alub virir olur ise müstahik olduğu 

cezalan tertib olunub lakin her kaza ahalileri tahammüllerine göre o JY 
kat' olmadıkca birbirlerine tekeffül etmedikce bu nizamla sebat ve istık
rarı melhuz değildir deyü tasrih buyurulmağla şeref-sudur eden ferman-ı 
alinin mantUk-ı alisi cümleye tefhilJl ve mugayir hareket etmemelerine 

tenbih ve mugayir hareketleri zuhur ederse iki yüz guruş .. V""b ~ .. ye nezri
miz olsun deyü mübaşir-i mumaileyh mahzarında bervech-i muharrer kat' -ı 
nezr ve birbirlerine tekeffül edüb hilaf-ı şurut-ı emr-i alişan hareket edüb 
mütenebbih olmayanları zabitleri marifetiyle ~hz ü habs ve şer'an lazım
gelen cezaları etdirilmek üzere bermuceb-i emr-i alişan uhud ve Şurut-ı 
vasia etmeleriyle mahüv-el-vaki bit-taleb ketb olundu Hurrire fi ev.aili rebi
ülahır seneli sen_ıanin ve selasine ve mietin ve elf (R~biulahir 1138 baş
ları = Birincikanun 1725 ortaları) 

Şuhud-ül-hal 

903 (1497) tarihlerinde Nevayir'de maden mıntakasını ve darbhanesini teftiş etmek 
vazifesine tayin edilen Siiihdar Ec'e Beyin, mıntakada mevcut maden kııyularinın ve 
darbhanenin ahvali, şarab resmi, domuz resmi, bostan resmi ve madenlere ait bazı şika
yetler hakkında tanzin.ı ettiği teftiş raporudur. İçerisinde 882 (1477) senelerine ait 
malumat da vardır. 
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Sahib·i . ayara 
arz olundu 
kabul olunub 
sahib·i ayar· 
dan tazmini 
eıru olundu. 

Bir yıl iÇinı:le 

Sahib·i ayara 
arzı 

İnşa'·Allah ol 
dirhemler gö· 
rülüb tefavüt 
buluna te'hir 
olunmaya 

Osmanlı İmparatorluğund~ marden iktiısadiıyatı hakk~nda vesikalar 

Kaziye 

oldur ki <lı'~ \) madininin sene selase şevval gurresinden sene erbea 
muharrem gurresine dek [1] üç ayda [2] 

irsal olunan güniişin dirhemleri mezbur sahib-i ayar dirhemleriyle 
vezn olundukda 

terazu !arı muvafık geldi amma madini mezkurun mirinin dirhe
minde on üç dirhem 

fazlası bulunub hisab olundukda yedi yüz otuz iki kıt'a ile sekiz 
yüz bin 

dahi on üç bin sekiz yüz on dokuz dirhem gümiş irsal olunmuş 
ol takdirce 

on bin beş yüz yetmiş dokuz dirhem fazla olur Bu cümleden altı bin 
Dört yüz yetmiş yedi dirhem teslim olunmuş baki dört bin yüz iki 

dirhem kalur 
Taleb olundukda ana dahi tapraklu idi deyü cevab virdükde ehl-i 

hibre ma'rifeti 

ile her kıt'asına bir dirhem taprak olmasından başka olmadığı 
sebebden yedi yüz iki dirhem 

haki ihrac olunub baki üç bin dört yüz dirh sahib-i ayar Üzer
lerine kayd olunub ol südde-i saadete arz olundu 

Dirhem 3400 

Kaziye 

oldurki sahib·i ayar-ı- mezburun berat tarihinden sene selase şevval 
gurresine dek mezkur ~>\ı.lj 

ma'dininden irsal olunan gümişler dirhemleri dahi taleb olunıcak zahir 
oldıki '")..\:...... ye 

el-an kadı olan mevlana ı"L-. bundan akdem madin-i mezburı teftiş 
iderken sahib-i 

ayar dirhemlerinden madin dirhemler inin tefavüti zahir oldı 

deyü sakametine hükm 
edüb dirhemleri devlet eşiğine gönderüb zahir olan tefavüte mu-

kayyed olmayub 
sahib-i ayar eline . berat virmiş ol dirhemler hazane i amirede 

[1] 23 mayıs 1497 den 19 ağustos 1498 tarihine kadar. 
(2] . Birinci satırın sonu. Satır başları vesikanın aslının satır başlarıdır. 

421 



Sahib·i aylra 
molundu 

Sahib·i ayha 
.at2:olundi mü· 
fettiş kellmı 
kabul olunub 
sahib·ia:vardan 
alınmak emr 
olundu 

Türk Tadh Vesikaları 

olmağın tefavüti ne mikdar idüği bu bendeye malum olmaduğmdan 
ol bab. ı saadete 

arz olundu 

Kaziye 

oldur ki madin-i mezbfire bargah-ı gerdun-iktidardan gönderilen 
terazu dirhemleriyle 

senei erbea Ye tis'amie muharrem gurresindeQ sene-i mezbfire cÜmf.1-
ziyelahir gayetinedek [1] altı ayda altı yüz 

, otuz beş kıt'a ile sekiz yüz altmış bin kırk beş dirhem gümüş irsal 
olunub ba'zı 

kıtalarında fazla bulunub .ba'zısında sekiz yüz kırk dokuz dirhem 
gümiş kesir gelmiş 

hizane-i amireden gelmiş terazu dirhemleriyle vezn olunub kadı hüc
cetiyle adet-i kadim 

üzere ırümüş arayıcı mühriyle gelen gümişlerden dahi kesir gel
. meğin aslı ve sebebi teftiş olumcak 

toprakludur emr-i sultani halis olmağm döğülüb alınur deyü tevcih· 
eyledükde 

tefehhus olundı ki atebe-i ulyadan terazu geleliden kalhane-
!erinden evvel döğdüklerinden 

ziyade doğüb getürirlerimiş tekrar bunda dahi döğülürmüş bunda 
döğülüb ihrac 

olunan emr-i padişah! üzere tecrübe olundukda her iki kıt'asında bir 
buçuk dirhem hak zahir olduğundan 

altı yüz otuz beş kıt'adan dört yüz yetmiş altı dirhem haki ihrac 
olunub baki üç yüz 

yetmiş üç dirhemin kesrine sebeb bulunmayub sahib-i ayardan hükm 
olunub atebe-i gerdun-

iktidara arz olundu 
· Dirhem 373 [1] 

Kaziye ):i.. Hamid çelebiden sorula · 

oldur ki t.J.ıJ"" ma'dinine atebe-i ulyadan dirhemler gelinceye değin 
· mamulünbih olan dört kıt'a 

dirhemler ki kefere arasında Jl:.i.. · dimekle ·maruf dur her bir ):.ıı. bin 
yüz elli dirhem 

deyü istimal olunur imiş mezbfir sahib- i ayar dirhemi eriyle vezn 
olundukda iki )::.i:_ dan 

422 

[1] 1498 senesi mayısının 19 undan 12 şubat 1499 tarihine kadar. 
[1] Biıinci sahifenin sonu. 



Pintarlar ece· 
den almub 
görüle 

Sahib·i ayara 
arzolundu ka· 
bul olunub 
sahib-i ayardan 
alınmak emr 
olundu 

Osmanlı imparatorluğunda maıden !İktiısad!iıy<atr :hakkında vesikalar 

on ikişer ve iki ):.i._, dan on birer dirhem fazlası bulunub mezbfir 
sahib-i ayar 

bu dirhemleriyle sekiz ayda dört yüz otuz dokuz kıt'a ile yedi kere 
yüz bin 

dahi beş bin -yedi yfüz:· on yedi dirhem gümüş irsal olunmuş yedi 
bin elli altı 

dirhem· fazlası olur üç yüz kırk dokuz dirhem fazla teslim olunub 
dört yüz 

otuz dokuz kıt'adan her kıt'asına ehl-i hibre ikişer dirhem toprak 
ta'yin eylediklerinden sonra 

sekiz yüz yetmiş sekiz dirhem haki ihrac olunub baki 5.929 dirhem 
gümiş kalur sahib-i ayar dan taleb olundukda ayni ile }:.i.. ı devlet 

eşiğine arz eylen 
emr olursa vireyin deyü cevah virdüğünden zikrolan baki üzerine 

kaydolunub 

Jb mühürlenüb ...... ı )~L bendenüz ile irsal olunub ol südde-i 
saadete 

arz olundu Dirhem 5.929 

Kaziye 

oldur ki mezkur €__'.f . ..r~ madininin niŞanlu dirhemleriyle sene· selas~ 
muharremi gurresinden sene erbea 

cumaziyelahiri gayetine dek bir buçuk yılda on altı kere· yüz bin 
dahi on bin altmış dört dirhem 

gümiş irsal olunub dört bin sekiz yüz yedi dirhem kesr gelmiş 

dirhemlerinin -ikisi dahi 
biri birine vezinde mutabık. bulunub sahib-i ayar dan kesri teftiş 

olundukda ekser kıt'alan 
kurşunlu olub · akça olmağa kabil olmadığından tekrar kal olunub 

kesr gelmişdir ' 

Ve bazısı dahi topraklu idi deyü cevab · virdüğinden darbhane 
defterlerinden mümkin oldukca 

tetebbü olunub kesir kal iki bin iki yüz yirmi üç dirhem ve toprak 
içün tecrübe 

mucebince her 33 kıt'ada yirmi beş dirhem bulunub baki bin dokuz 
yüz elli dokuz 

dirhemin kesrinin vechi 
barigah-ı alaya arz olundu 

bulunmaduğundan üzerine kayd olunub 
Dirhem 1959 

[Arkası var] 
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