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SUN US 

Üsküdar'ın tarihi mirasını korumak ve 
gelecek kuşaklara aktarmayı yerel 
yönetim sorumluluğumuzun bir parçası 
saymaktayım. Bu sorumluluğun gereği 
olarak Belediyemiz bünyesinde Üsküdar 
Araştırmaları Merkezi kurduk. Bu 
merkezde Üsküdar üzerine belge, 
fotoğraf, gravür ve eserleri 
toplamaktayız. Ayrıca önemli olup da 
bize ulaşan eserlerin de belediyemiz 
arşivine kazandırılması hususunda 
adımlar atıyoruz. Bu adımların neticesi 
kurulma çalışmaları devam eden 
Üsküdar Şehir Müzesi' dir. Fatih 
Mahkemesi olarak anı la gelen Eski 
Üsküdar Mahkeme Binası'nı satın alarak 
m üze yapmak üzere tahsis ettik. Her 
tarafı zengin tarihi mirasla dolu olan 
Üsküdar her şeyin en iyisini hak ediyor. 
Yönetim süremiz içinde geçen on yılda 
çağdaş şehireilik adına önemli hamleler 
gerçekleştirdik. Tarihi ve doğasıyla 
bütünleşen bir Üsküdar vizyonuna doğru 
iledeyişimiz sürüyor. 
Kültürel mirasın değerlendirilmesi 
kapsamında kalıcı eserlere imza attık. 
Bu defa bilimsel bir çalışmayı sunuyoruz. 
1894 yılında meydana gelen büyük 
istanbul Depremi olarak tarihe geçen 
depremi n, döneminde tutulmuş ve 
dünyada tek nüshası belediyemiz 
Üsküdar Araştırmaları Merkezi arşivinde 
bulunan yazma eseri orijinal biçimde 
neşrediyoruz. Deprem Araştırmalarının 
merkezi Kandilli Rasathanesinin de 
sınırlarımız içinde olması böyle bir 
çalışmayı daha da anlamlı hale 
getirmektedir. 
17 Ağustos ve 12 Kasım Depremleri 
Ülkemizin önemli fay hatları üzerinde 
olduğu ve tedbir alınması gerektiği 
gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. 

Bu depremlerle acı bir biçimde gördük 
ki altyapıdan ulaşıma her şey depreme 
göre alınacak önlemlere dayalı biçimde 
planlanmalıdır. 
Üsküdar Belediyesi olarak bu gerçekten 
yola çıkarak Kriz Yönetim Merkezi ile 
Üsküdar Arama Kurtarma ekibini 
kurdu k. Üsküdar Belediyesi çalışanları 
arasından gönüllü olarak seçilenlerden 
oluşan arama kurtarma timi, muhtemel 
bir deprem sonrası ilk yardım ve 
kurtarma işlerini görecektir. Bunun için 
gerekli ilkyardım, kurtarma ve halkla 
ilişkiler eğitimi alan ekibimiz 
belediyem izin diğer çalışanlarına da 
dönem dönem eğitimler vermektedirler. 
Bütün bunların sıhhatli bir biçimde 
yürütülmesi maksadıyla ilçe Afet 
Yönetim Merkezi binasını Selimiye'de 
hizmete açtık. Bu binamızda her türlü 
teknik donanımı hazırladık. ilk yardım 
malzemeleri, arama kurtarma 
malzemeleri gibi unsurları da temin 
ederek modern şartlarda depoladık. 
Tüm Üsküdar'ın zemin etütlerini 
gerçekleştirdik ve bilgisayar ortamına 
aktardık. Bütün bu çalışmalarımız, 
şüphesiz Üsküdar için çağdaş ve modern 
anlamda yerel yönetim anlayışımızın 
sonucudur. Yayınladığımız 1894 yılı el 
yazması da bilimsel olarak deprem 
alanında yapılacak çalışmalara kaynaklık 
teşkil edecek ve ışık tutacaktır. 
Bu vesile ile 17 Ağustos ve 12 Kasım 
depremlerinde kaybettikleri m izi bir kez 
daha rahmetle anıyor, olası afetlerden 
en az zararla çıkmayı Allah'tan diliyor 
ve bütün Üsküdarlılara sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. 

Yılmaz Bayat 
ÜSKÜDAR BELEDiYE BAŞKANI 
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1894 Istanbul Depremi 
yazmas1na dair ... 
Belediyemiz bünyesinde yer alan 
Üsküdar Araştırmalar Merkezi için 
Üsküdar'la ilgili belge, fotoğraf ve 
eserlerin her zaman izini sürerken 
bundan iki yıl kadar önce karşılaştığım 
ve belediyemiz arşivine kazandırdığım 
bir yazma ilginç bir keşif olmuştu. 
Orta boy bir deftere günlük biçiminde 
tutulmuş olan notlardan oluşan bu 
yazma 1894 Büyük istanbul Depremi 
hakkında ayrıntılı bir rapordu. Bu tür 
bilinen tek rapor 4-5 sayfalık Atina lı Atina 
Rasathanesi müdürü D. Eginitis'in 15 
Ağustos 1894 tarihinde teferruatlı bir 
şekilde Fransızca olarak hazırlattığı ve 
Bogos Efendi vasıtasıyla tercüme 
edilerek 20 Ağustos 1894'de [8 Ağustos 
1310) Sultan ll. Abdülhamid'e takdim 
edilmiş rapordur. 
Sunduğumuz bu rapor ise müellifinin 
kim olduğu tesbit edilememesine 
rağmen Uzman bir elden çıktığı ve 
içerden bir bakışla yazıldığına istinaden 
Osmanlı teb'asına ait bir şahsiyet 
tarafından tutulduğu anlaşılan hayli 
muhtevalı, kapsamlı bir başka rapordur. 
Bu rapor g·erek ayrıntıları yönünden ve 

gerekse yaptığımız bütün incelemelere 
göre ikinci bir nüshası bulunmayan tek 
nüsha bir eserdir. Bu yönüyle de bilim 
tarihimiz açısından birinci elden kaynak 
durumundadır. 
Eserden 1894 depreminin oluşundan 
itibaren bütün yurtta hissedilen artçı 
şoklar ve sonuçlarının yanı sıra depremi n 
istanbul' da meydana getirdiği hasar ve 
kayıplar ile yurtiçinde ve yurtdışında 
toplanan yardımlar ayrıntılı olarak 
verilmektedir. 
Eser, uzun zaman diliminde Dr. Sıddık 
Calık tarafından günümüz harflerine 
aktanldı ve aynı zamanda kısmen 
sadeleştirilmiş metin haline getirildi. 
Orijinal Osmanlıca metin ise kitap da 
araştırmacılar için kaynak olması 
açısından aynen verdik. 
Bu rapor, yayınlanmakla, tarihin 
raflarında kalmaktan böylece kurtulmuş 
oluyor. 

Editör 
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Istanbul ve diger Osmanli 
vilayetlerinde meydana gelen 
müthiş depremler 

Gün Dakika Saat Hicri Tarih 

Salı 47 4 R4 
Muharrem 
Sene 1312 

Dersaadet'de ewela hafifçe bir deprem 

hissedilmesini müteakip gayet şiddetli 

bir darbe ile her taraf sarsılmaya 

başlamıştır. Hareketin yönü ise 

Güneydoğudan Kuzeybatıya ve 

aşağıdan yukarıya doğru olmuştur. 

Hareketin meydana geldiği anda 

şehrimizde gün doğusundan rüzgar 

esmekte ve hava sıcaklığı da ızdırab 

vermeyecek derecede idi. Şiddetli 
sarsıntılar takriben on, on iki saniye 

devam etmiştir. Deniz gayet rakid 
oldugu halde vapurlar birdenbire 

şiddetli bir dalgaya tesadüf ederek inip 

çıkmaya başladığından yolcular bu 

durumun neden ileri geldiğini 

bilemeyerek korkmuşlardır. Daha 

Rumi Tarih Miladi Tarih R29 
Haziran 

R28 R10 Sene 310 
Haziran Temmuz Çarşamba 
Sene 1310 Sene1894 

sonra şehrimizin her tarafından büyük 

bir toz bulutu havalandıgını gören bilir 

kişiler bir zelzele oldugunu haber 

verince denizin o şekilde 

dalgalanmasının sebebi anlaşılmıştır. 

izmit körfezine doğru bütün sahiller 

ile Kadıköy, Üsküdar, Tophane, 

Samatya, Sarayburnu cihetlerinde 

deniz, şiddetli sarsıntının tesiriyle ewela 

bir hayli müddet çekilmiş ve sonra da 

karaya doğru ilerlemiştir. Şiddetli 

hareketin meydana gelmesinden 
takriben bir çeyrek saat sonra birbirini 

müteakip dört defa daha sarsıntı 

oldugu gibi akşama 
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yakın bir sırada yani dokuza çeyrek 

kala ve on birde tekrar birer deprem 

hissedilmiştir. Şiddetli sarsıntının 

meydana gelmesinden sonra kadın 

erkek çoluk çocuk herkes evlerini, 

meskenlerini, dükkanlarını ve 

mağazalarını bırakarak sokağa 

çıkmışlardır. Ve akşama kadar sokakta 

vakit geçirmişlerdir. Geceleri dahi bir 

çok ahali sokaklarda vakit 

geçirmişlerdir. Hareketin en çok şiddet 

gösterdiği yer Sultanahmet'ten ta 

Edirnekapı'ya kadar olan sırt 
üzerindeki yerleşim birimleri olup fakat 

bina hasarının büyük çoğunluğu Fatih, 

Edirnekapı, Topkapı ve Balat 

cihetlerinde görülmüştür. Deprem 

esnasında ıssız adalardan birinin 

haylice çökmüş oldugu da rivayet 
olunuyor. Yerleşim birimlerinden en 
çok hasar gören yerler olmak üzere 
Kapalı Çarşıyı, Seraskerlik binasının 

büyük kapısı üzerindeki kubbeyi, 
Sultanahmet'ten oraya kadar olan bir 

çok kargir haneler ile oradan ileriye 

doğru mevcut olan bazı kargir binaları 

ve bazı camileri ve Sultan Selim 

civarındaki Oarüşşafaka binasını 

sayabiliriz. Sirkeci istasyonu civarındaki 

caminin minaresi şerefesine kadar 
yıkıldıgı gibi Sirkeci iskelesi önünde 

kırk iki metreye kadar yer yarıldığı 

görülmüştür. Şiddetli hareketin 

meydana geldiği sırada halk arasında 
meydana gelen korku ve dehşeti tarif 

etmek hiç kimse için mümkün olan 

şeylerden degildir. Cenab-ı Kadir-i 

Mutlak hazretlerinin böyle dehşetli hali 

bir daha insanlara göstermemesini 

tam bir gönül alçaklıgı ve yalvararak 

sonsuz lütuf sahibinden temenni ve 

istirham eyleriz. Şiddetli deprem 

sebebiyle harap olan büyük bi nalara 
gelince; Sirkeci'den başlayarak ta 
Edirnekapı'ya kadar olan yerlerde 
görülen hasar şu şekilde 
açıklanmaktadır: 
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Yeni Cami'nin iki minaresi üzerindeki 

külahlar şiddetli depremi n tesiriyle 

Güneydoğu'dan Kuzeybatı'ya doğru 

olmak üzere yerlerinden 

oynamışlardır. 

Rüsumat Emaneti'nin büyük 

kapısından köprü başına giderken sağ 

tarafta kargir ve ahşap bir çok binanın 

yı kılmak derecesinde olduğu 

görülmüştür. 

Sirkeci civarında Edirne Oteli'nin cephe 

tarafı da yı kılmıştır. 

Sirkeci'den bir taraftan Babıali Caddesi 

ve diğer taraftan Sultan Hamarnı yolu 

ile yukarıya çıkılınca her tarafta çatıları 

kısmen yıkılan haneleri n en kazı ve 

yıkılan duvarların taşları 

görülmektedir. Sirkeci istasyonu'ndaki 
Emir Camisi'nin minaresi yı kıldığı 
sırada ezan okuyan bir çocuk Caminin 

çatısı üzerine düşmüş ve cenab-ı 

Hakk'ın yardımıyla hiçbir tarafına bir 

�y o�a��k�ğ�Um a�ğ� 

indi rilmiştir. 

Kapalı Çarşı'nın içerisini görme imkanı 

olmamıştır. Zira şiddetli depremin 

meydana gelmesini müteakip kaçan 

kaçabildikten sonra kapılar 

kapa nmıştır. Lakin kaçanların ifadesine 

göre çarşının Nuriosmaniye kapısı 

tarafındaki kemeriyle Batpazarı kapısı 

civarındaki kemerin kısmı, Yağlıkçılar 

tarafı, Cadırcılar kapısı ci h eti yı kılmıştır. 

Divanyolu'nda Süleyman Paşa hanı ve 

Tavuk Pazarı'nda bir çok yerler 

yıkılmıştır. 

Bayezid civarında Vezneciler'e gidecek 

yolun sağ köşesinde bulunan Sabuncu 

Hanı'nın gayet sağlam olan duvarı 
aşağıdan yukarı doğru ortasından 
çatlamıştır. 
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Zeyrek' de Vefa Caddesinde 

Arabacıbaşı Camisi'nin minaresi, Vefa 

Camisi minaresinin alemi, 

Unkapanı'nda iskelebaşı'nda yeni 

yapılan caminin minaresinin külahı da 

yıkılmıştır. Tavuk Pazarı'nda 

Yemeniciler Çarşısı da temamen 

denilecek şekilde yıkılarak bazı kişiler 

yaralanmıştır. Kapalıçarşı içindeki 

Bodrum ha nı ve Kellekes hanının bazı 

yerleri ve daha bazı mahalleri yıkılarak 

gerek esnaf ve gerek halktan bazı 

kişiler enkaz altında kalmıştır. 

Bunlardan dün akşama kadar otuz 

kişisi vücutlarının bazı yerleri az veya 

çok yaralanmış oldukları halde 

kurtarılarak tedavilerine başlanmış ve 

on kişi kadar da ölü olarak çıkarılmıştır. 

Gedikpaşa, Kadırga, Kumkapı ve 

Yenikapı'da bazı binalar kısmen 

yıkılmış ise de nüfusça telefat yoktur. 

Langa'da Rum kilisesi civarında bir 

hane tamamen yıkılmış ve bir kadın 

ile bir çocuk ölmüştür. 

Langa'da daha pek çok hane ve 

dükkanlar gerek tamamen ve gerek 

kısmen yıkılmış ve bir hayli kişi 

yaralan mıştır. 

Divanyolu'nda ve Okçularbaşı'nda bir 

çok hane kısmen yıkılmıştır. 

Bayezid'de Hasan Paşa Hanı 

bitişiğindeki Sakızlı'nın fırını tamamen 

yıkılmış ve içinde bulunan 

hamurculardan beş altı kişi enkaz 

altında kalarak telef olmuştur. 

Koska'da Papasoğlu medresesinin 

çatısı çökerek caminin şerefesinden 

yukarısı da yıkılmıştır. 
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Samatya'da pek çok hane ve dükkanlar 
yıkılmış ve bir hayli binanın sakatlanmış 

oldugu haber alınmıştır. 

Topkapı'da Gazi Ahmet Paşa Camii 

tamamen yıkıldıgı gibi yine o civarda 

bir çok hane gerek kısmen ve gerek 

tamamen yı kılmıştır. 

Edirnekapı Camisi'nin minaresi 

yıkılmış ve müezzini vefat etmiştir. Yine 

Edirnekapı'da bir demirci dükkanı 

tamamen yıkılıp içinde bulunan bir 

Ermeni enkaz altında kalarak vefat 

etmiştir. 

Yenibahçe'de Gureba Hastahanesi'nin 

si per duvarı yıkılıp haderneden biri 

epeyce yaralan mıştır. Hastahanenin 

bazı duvarları çatlamış ve hastalar 

bahçeye çıkarılmıştır. 

Dünkü gün dışarıdan yaralı olarak 
tedavi edilmek üzere bu hastahaneye 

on dört kişi getirilip yaraları sarılarak 
salıverilm iştir. 
istanbul'da Demirkapı mahallesindeki 

Ahmet Paşa Camii minaresinin 
kubbesi yı kılmıştır. 

Zelzelenin meydana gelmesinden 

sonra otuz bir kadar yaralı Bab-ı Vala

yı Zabtiye' den arabalar vasıtasıyla 
Mekteb-i Tıbbıye-i şahaneye 
gönderilerek uzman doktor ve 
öğretmenlerinden miralay Hayreddin 

ve kaymakam Cem il Beyefendiler ile 

doktor Mösyö Ma rj eri ve doktor Mösyö 
Nikol tarafından gerekli tedavileri 
yapılarak bazıları evlerine gönderilmiş 
ve bazılarının da halen tedavilerine 

devam edilmektedir. 

Bayezid Camisi'nin kubbesi üzerinden 

bazı taş ve tuğla parçaları dökülmüştür. 
Sarachane başında Mimar Ayas 
Camii'nin minaresi şerefesine kadar 

yı kılmıştır, aynı yerde Amuca Hüseyin 
Paşa Medresesi dahilindeki odalar 
önünde bulunan birkaç ku b be yıkılmış 
ve medresenin bazı mahalleri 
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sakatlanmıştır. Aynı yerde Hüseyin 

Paşa Mektebi kısmen yıkılarak Kemal 

isminde bir çocuk agırca yaralanmış 

ve yedi yaşında bir kız enkaz altında 

kalmıştır. Diger çocuklar saglam 

olarak kurtarılmıştır. 

Hocapaşa hamamının ku b besi yıkılmış 

Allah'a hamd olsun nüfusça hiçbir 

zayiat olmamıştır. 

Eski zabtiye dairesinde bir ma hal 

yıkılarak bir kişi en kaz altında kalıp 

vefat etmiştir. 

Demirkapı'da Nevbethane 

Ceşmesinde Küçükaga hamamı 

kısmen yıkılmıştır. Yine Demirkapı'da 

bir çok hane ve duvarlar kısmen 

yıkılmış ise de Allah'a sonsuz hamt ve 

şükürler olsun ki, hiçbir zayiat yoktur. 

Hamidiye Caddesinde Kadıasker 

Hanı'nın duvarları çatlamış oldugu gibi 

gerek o civarda ve gerek Babıali 

Caddesinde pek çok bina 

sakatlanmıştır. 

Sogukçeşme civarında bazı haneler 

ve duvarlar kısmen yıkılıp 

zedelenmiştir. 

Sultanahmet'de bazı hane çatıları 

sakatlan m ış ve taşlar düşmüştür. 

Bahçekapı'da birkaç magaza 

yı kılmıştır. 

Asmaaltı'nda Yarımhan kısmen yıkılıp 

içinde bulunan beş kişiden ikisi 

kurtarılmış ise de diger üçü en kaz 

altında kalarak vefat etmişlerdir. 

Balıkpazarı'nda iskele başındaki 

mescidin minaresi yıkılıp altında 

oturmakta olan iki hamal telef 

olmuştur. 

Balıkpazarı'nda taşçılar içinde 

Tekneciler Camii altında bulunan 

yumurtacı magazası çöküp magazanın 

çıragı yaralı olarak kurtarılmıştır. 

Tahtakale'de Sakaçeşmesi yakınında 

Cankırılı Mustafa'nın kahvesinin 

üzerine bir duvar yıkılıp kahvede 

bulunan 
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bir Arnavut telef olmuştur. 

Kutucularda da birkaç mağazanın 

bazıları tamamen ve bazıları kısmen 

yıkılıp mağaza içinde bulunanlardan 

bazıları hafif, bazıları da agır olarak 

yaralan mıştır. 

Saraçhane civarında Dülgeroglı 

Camii'nin minaresi yıkılmıştır. Yine 

Saraçhane civarında Kavafhane 

Carşısı"ndaki dükkanlar tamamen 

sakatlan m ış ve duvarlarından taş, tuğla 

ve sıvaları dökülmüştür. 

Fatih Camii minaresinden birinin alemi 

bozulmuş ve havlu duvarlarının bazı 

yerleri yıkılmıştır, bu sırada Fatih 

civarında Şekerci Hanı'nın üst katında 

yangın çıkmış ve on altı oda yan mıştır, 

Fatih civarında Emir Buhari Camisi'nin 

minaresi ve H ırka-i Şerif Camisi'nin 

bazı mahalleri ve AtikAli Paşa civarında 

Hoca Veysi Mahallesi Camii 

minaresinin yarısı, Sarıkız'da Cıkrıkcı 

Kemaleddin Mahallesi Camisi'nin bazı 

mahalleri yı kılmıştır. Kısaca Fatih 

civarında bir çok cami ve başka binalar 

zedelenmiş kimisi tamamen, bazısı da 

kısmen yı kılmıştır. 

Surların kulelerinden düşen büyük 

taşlar bir hayli ha neyi yerle bir etmiştir. 

Karagümrük'deki caminin minaresi 

kubbenin üstüne yıkılıp parçalanmış 

ve Kariye Camii minaresi yarısından 

yukarısı yıkılmıştır. 

Balat"da Parmakkapı'da Rum 

milletinden ve Reji arnelesinden 

Apostol, Zahari, Aleksi Rasmeris, 

Keresteci Hacı, Manok ve Pandeli'nin 

oturdukları apartman yı kılmıştır. Yine 

o civarda Marangoz Nikoli'nin kargir 

binası, sürücü Hasan'ın evi ve Balat' da 

Hacı Rıza sokağında Köseleci 

17 





Mihal'in kargir bınası yıkılmıştır. 
Atik Mustafapaşa mahallesinde Papaz 
sokagında arabacı istetan'ın yirmi 

yaşındaki kızı Anika kendini 
pencereden aşagı atarak ayaklarıyla 

bileginden yaralan mıştır. 

Balafda Leblebiciler sokagında Behor 
veled-i ishak en kazın altında kalıp vefat 
etmiştir. Aynı yerde ekmekçi fırın ı 
tezgahtan Rum milletinden Dimitri'nin 

tırını yıkılarak enkazın altından yaralı 
olarak kurtarılmıştır. 
Balafda yıkılan kavak önünden 

geçerken ismi meçhul zenci 
takımından tahminen yirmi yaşlarında 

bir islam vefat etmiştir. Fener' de tüfek 
fabrikasında arnele Mihran veled-i 
Karabet ayaklarından yaralı olarak 
kurtarılarak ikametgahına 
gönderilmiştir. Atik Mustafapaşa 

mahallesinde Dinel sokagında 
dogramacı Agob'un kızı Hayganoş'un 
hamamdan başına taş düşerek 
yaralanmıştır. Edirnekapısı hamamının 
kadınlar tarafının kapı üstü yıkılıp 

hamam ustası yaralı olarak moloz 

altında kalmış ise de ikinci Daire 
çavuşlarından Sakir ve ismail ve idris 
tarafından kurtarılmıştır. Tektur 
Sarayında Çakıraga Mahallesinde 
sakin Rum milletinden dogramacı 
istimafın zevcesi ve kızı en kaz altında 
kalıp vefat etmiştir. Aynı yerde bakkal 
Kesti'nin zevce ve kızı ve kızkardeşi 
enkaz altında kalıp yaralı olarak 
kurtarılmıştır. Balat içerisinde yahudi 
mektebi yıkılarak beş yahudi çocugu 
yaralı olarak kurtarılmıştır. Cerrahpaşa 
Camii'nin son cemaat mahalli 
kubbeleri kısmen yıkılmıştır. 
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Darüşşafaka'nın bazı mahalleri hafifçe 

zedelenerek ufak tefek taşlar 

düşmekle bu sırada mektebin ser

mubassırı Süleymen efendi ve 

haderneden Osman agır olarak 

yaralanmışlar ve haderneden Hüseyin 

ile mektebin çamaşırcısı Konika kadın 

vefat etmiştir. Edirnekapısı'nda Hacı 

Muhyidcfın mahallesinde bir kız ve 

sultan hamamı camii müezzini Salih 

Efendi ve Edirnekapısı kantar memurı 

Mehmet Efendi ve Hacı Muhyidcfın 

Mahallesinde sütçü Anastaş ve Fatih 

Baş Kurşunlu Medresesi'nde Batumlu 

Haşim efendi enkaz altında kalarak 

vefat etmişler ve bu civarlarda birkaç 

kişi daha yaralanmışlardır. Fatih camii 

kütüphanesi bahçesi duvarı ve Fatih' de 

destereciler çarşısında bulunan 

dükkanlar tamamen yıkılmıştır. 
Edirnekapısı civarında depremden 

en kaz altında kalan Sa matyalı Agop 

vefat eyledigi gibi Edirnekapısı kantar 

memurlarından Mahmud efendi ve 

Hoca Kasım Mahallesi müezzini Salih 

efendi Edirnekapısı camiinde namaz 

kı la rken minarenin yıkılmasıyla en kaz 

altında kalıp vefat etmişlerdir. 

Rum milletinden boyacı Kalyapi'nin 

zevci ve kızı enkaz altında kalıp vefat 

etmişlerdir. 

Sütçü istetani en kaz altında kalıp vefat 

ettigi gibi Uncu Yorgi kale duvarları 

altında kalıp vefat etmiştir. 

Divanyolu'nda Sultan Mahmud Türbesi 

karşısında Süleyman Paşa hanının bir 

tarafı ile bu hanın ortasında bulunan 

gazoz fabrikası yı kılmıştır. Aynı han ın 

bitişiginde bulunan hanenin çatısı da 

çökmüştür. Tavuk Pazarı'nda bir çok 

magaza ve hanlar kısmen yı kılmıştır. 

Yine Tavuk Pazarı'nda Vezir Hanı da 

kısmen yıkılıp bazı kişiler en kaz altında 

kalarak vefat etmişlerdir. 
Kumkapı'da incirdibi isimli mahalde 

ikamet iden ve hususi tedavi ile iştigal 
eyleyen doktor 
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[Dobreş) Efendi depremzedelere ve 
tedaviye muhtaç olanlara insani yardım 

maksadıyla alelacele emri altında 

bulunan Avrupalı iki doktoru 

göndererek hastaların tedavi 

edilmeleri için bu kadınlar insani 

vazifelerini hakkıyla yerine getirmek 

için en kalabalık ve çok tehlikeli 

binaların bulundugu mahallelere bile 
girmekten asla çekinmedikleri açıkça 

görülmüştür. Kadınların beraberinde 

mükemmel aletler ve cerrahi 

malzeme ile beraber bazı haricen 

kullanılacak ilaçlar da mevcut 
oldugundan bu şekilde yaralı olanları 

araştırarak tedavi hususunda son 

derece gayret göstermekte idiler. 

Galata'daki Yeraltı camiinin minaresi 
alt tarafından beş altı metre kalıncaya 

kadar tamamen yıkılıp ve harap olmuş 
ve Sıhhiye Dairesinin çatısı ve dış 
tarafındaki sıvaları dökülmüş ise de 
hasarının çok az oldugu görülmüştür. 
Mumhane Caddesi önünde henüz 

yapımı tamamlanmayan rıhtımın ön 

tarafları birkaç yerinden yarılmış ise 

de yapımı tamamlanan kısmında bir 

şey yoktur. Galata halkı umumiyetle 

dükkanlarını ve ticarethanelerini terk 
ederek rıhtım üzerine çıkmışlar ve 

bazıları da sandallara ve kayıklara 

binerek denize çekilmişlerdir. 

Galata' da Ara b camii civarında bulunan 

jandarma karakolhanesinin duvarları 

çatlayıp binası da kısmen ve Azab 

kapısında Mahmudiye Caddesinde 

yorgancılar içindeki kuyumcu 

dükkanlarının çatıları ve duvarları da 

harap olmuştur. 

Galata' da Kasaplar Sokagında Zahire 

Gümrügü karşısında bulunan 
Avusturyalı Necil Belo'nun elinde 

bulunan otelin üst katı ve Sara b 

iskelesi'nde rıhtım üzerinde bulunan 
bir hane yıkılarak sekiz kişi enkaz 

altında kalmış ve bunlardan Gavril'in 
yedi yaşındaki kızıyla diger bir kız 
çocugu vefat 
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etmiştir. Galata' da Tophane 

Caddesi'nde Kapıiçi Hamarnı'nın saçak 

ve duvarları yıkılmıştır. 

idare-i Mahsusa'nın Galata'daki 

idarehanesi bazı mahallerinden 

çatlamış ve üst katında bulunan 

Muhasebe Kaleminin çatıları açılmış 

ve şiddetli sarsıntıyı müteakip nazır 

muavini Can Paşa hazretleri tarafından 

yaptırılan muayeneden anlaşılmıştır. 

Can Paşa hazretleri köprüdeki sahile 

yakın iskelelere gelerek akşama kadar 

orada bulunmuş, Adalar ve Kalamış 

hattı ile Kadıköy ve Haydarpaşa 

ahalisinden bir an ewel mesken ve 

yuvaları na yetişip çocuk ve ailesini 

görmek isteyenlerin geliş gidişini 

kolaylaştırmak için vapurların muayyen 

vakitlerini beklerneyerek biribirini 
müteakip on iki sefer vapur hareket 

ettirmiş ve her vapurun güzergahda 

bulunan her iskeleye ugramasi için 

kapudanlarına emir vermiş ve halkı 

son derece memnun ve hoşnut ederek 

padişaha tekrar tekrar dua etmişlerdir. 

Tophane caddesinde KasapAli Aga'nın 

işlettigi kargir kasap dükkanının üst 

katı ve Fındıklı camiinin sol taraf 

kubbesinin bir tarafı tamamen harap 

olmuştur. Aynı yerde Halil Paşa 

Hanı'nın cadde üzerinde bulunan 

duvarlarının saçakları harap olmuştur. 

Beşiktaş Mekteb-i Rüşdiyesinin 

duvarları çatlayıp sıvaları ve camları 

kırılmıştır. Beşiktaş Merkez 

Karakolhanesi'nin çatısı yıkılıp haylice 

çatlamıştır. Zelzeleyi müteakip gerek 

istanbul, gerek Galata ve gerek 

Beyoglu'nda hemen hemen bütün 

banka şirketleri idarehaneleri 

kapandıgı gibi bütün binalar ve 

dükkanlar kapanmış ve bazı 

dükkancılar dükkanlarını açık 

bırakarak kaçmıştır. Bir çok bina 

yıkılacak duruma gelmiş ve bu 

binaların önlerine ve sokakların 

başlarına belediye memurları 

tarafından ipler 
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gerilip insan ve arabaların geçişi 

yasaklanmıştır. Beyoglu'nda 

Bogazkesen'de italya Hastahanesinin 

duvarları birkaç yerinden çatlamış ve 

hastaların münasip bir mahalle nakli 

için gerekli tedbirler alınmaya 

başlanmıştır. Beyoglu'nda Burusa 

Sokagında da bir hanenin kısmen 

yıkıldıgı haber alınmıştır. Beyoglu'nun 
diger pek çok mahallerinde de bir hayli 

kargir ve bazı ahşap binalar 

sakatlanmıştır. Her tarafta oldugu gibi 

Beyoglu'nda da depremin 

başlangıcında herkes son derece 

korku ve dehşete düşerek erkek, kadın 

ve çoluk çocuk meydan la ra ve kapılara 

çıkmış böyleceTepe başı ve Taksim 

belediye bahçeleri, Taksim'deki kışla 
meydanı, Şişli'deki kırlar, istanbul ve 
diger bölgelerdeki viraneler, 
meydanlar hı nca hınç dolmuştur. 
Heybeli Ada'da sahil kenarında 

bulunan cami minaresinin şerefeden 

yukarısı yıkılarak civarında bulunan üç 

kişi sOret-i hafıfede cerh olmuşlardır. 

Mektebin bazı cihetleri hasar 

görmüştür. Heybeliada'da tepe 

üzerindeki kilise tamamen yıkılmış ise 

de can kaybı olmamıştır. Şiddetli 

hareketten adalardan en çok 

Heybeliada ile Burgaz adası etkitenmiş 

ve bir çok hane, dükkan vesaire kısmen 

yıkılmış ve genellikle evlerin bacaları 

yıkılmıştır. Burgazadası'nda deprem 

esnasında sahipleri komşuda bulunup 

depremden sonra korkularından bir 

müddetten beri içerisine giremedikleri 

bir hanenin alt katından ateş çıkarak 

etrafında sirayet edecek hane ve saire 

olmadıgından bahsedilen hane 

yanarak harap olmuştur. 
Fı 30 Haziran 

Sene 310 Perşembe 
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Büyükada'da kargir hanelerin çoğu 

sakaHanmış ve bilhassa Bulak 

Beyefendi hazretleriyle banker Mösyö 

[Rallil'nin haneleri yerle bir olmuş ve 

Rum kilisesinin çan kuleleri yıkılıp 

Hıristos ve Ayayorgi manastırlarının 

binaları da yı kılmıştır. Bunların dışında 

can kaybı ve maddi hasar olmamıştır. 

Maltepe'de bir hayli duvarlar ve eski 

binalar ve Rum kilisesi yıkılmış ve bir 

Rum papazı yaralanmıştır. 

Ayestefanos' da Latin kilisesinin 

kubbesi ile birkaç hane yıkılmış ve yine 

o civarda Galatarya köyünün bir çok 

binası ve Küçükçekmece· deki cami ile 

Rum kilise ve mektebi ve sair binalar 

yıkılıp iki hane hasar görmüştür. 

Safraköy tamamen harap olmuştur. 
Ayestefanos"da duvar yıkılıp beş kişi 

ölmüştür. Sivriada'da rıhtım 

kumpanyasının taş ocağında işleyen 

arnele üzerine dağın tepesinden büyük 

bir kaya yuvarlanıp dördü Kürt ve ikisi 

Hırvat olmak üzere altısı ölmüş ve 

sekizi ağır şekilde yarala nmıştır. 

Büyükada'da Hıristos Manastırı harap 

olduğu gibi etrafta bir bir çukurlar 

açılmış ve Mösyö ismit ile Mösyö M içi, 

Mösyö Rov, Mösyö Telaso'nun haneleri 

ileri derecede hasar görmüştür. Ada 

halkı hane ve dükkanlarını terk ederek 

kırlara sığınmıştır. Kınalıada'da Ermeni 

kilisesinden başka Rum kilisesi ve 

Ermeni mektebi ve jandarma 

kara kolhanesi ve pek çok hane ve 

Burgaz Adası'nda tepedeki Hıristos 

Manastı rı tamamen harap olup Avrupa 

Oteli de yıkılmıştır. Pilatini Adası'ndaki 

çiftliğin tepedeki köşkü yıkılıp bekçisi 

ağır şekilde alnından yaralanmış 
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ve sahildeki köşk de sakatlan mıştır. 

Maltepe, Pendik ve Tuzla demiryolu 

istasyonları ve Pendik'de istasyon 

bitişigindeki kahvehane yıkılıp birkaç 

hane sakatlanmıştır. Anadolu 

Demiryolu hattının dörtyüz seksen 

kilometre mesafeye kadar olan kısmı 

etrafındaki kasaba ve köylerde deprem 

şiddetle hissolunup bir hayli hasara 

sebep olmuştur. Eskişehir'de de 

hasarın çok oldugu söyleniyor. 

Bozüyük istasyonuna kadar hat 

üzerinde bulunan istasyonların tamamı 

sakatlanmıştır. Deprem Kale-i 

Sultaniye'de de şiddetle hissedilmiş 

ise de yalnız iki saniye devam ederek 

bir hanenin sakatlanması ndan başka 

bir hasar olmamıştır. Depremi n şiddeti 

sebebiyle Odesa hattından başka diger 
telgraf hatları kesildiğinden i zmir ve 

Selanik'e telgrafnameler bu hat 
üzerinden çekilmiştir. Kasımpaşa 

Kışlası'ndaki Gazi Hasan Paşa camiinin 
duvar ve kubbelerinin bir çok yerleri 

çatlamış ve minarenin şerefe dibinden 

yukarısı tamamen tehlikeli şekilde 

sa katlanmış ve minare külahının direği 

yerinden fırlayıp büyük bir taş 

düşmüştür. 

Dünkü gün dahi Çarşu-yı Keblrin 

kapuları açılmamış ise de içeriye 

alınmış olan amele akşama kadar 

hafriyata devam idüp mevta ihrac 

edilmiştir. Çarşunun her cihetindeki 

kapularında dünkü gün sabahdan 

ahşama kadar yüzlerce halk eksik 

olmamıştır. Mercan'da Örücüler 

kapısının arka cihetine yıkılmış olan 

taşların teşkiL eyledigi tepe üzerine 

çıkıldıgı zaman Örücüler civarında 

yıkılan hanların hal-i harabnümalarını 

görmek mümkün oluyordu. Dün 

sabaha kadar li-ecli't -tedavi memurin
i belediyyeye müraca 'at iden 
mecrOhlnin miktarı yedi yüze ve vefat 
edenlerin miktarı ise yetmişe çıkmıştır. 

Eyüb Sultan'da Zal Mahmud Paşa 
camii harap 

31 





oldugu gibi Feshane-i Amire'nin bacası 

dahi çatlamış ve Yavedud camiinin 

minaresi yarı yarıya yıkılmıştır. Yavedud 

Mahallesinde bir hane yıkılıp içerisinde 

bir çocuk en kaz altında kalıp vefat 

etmiştir. istanbul cihetinde Balude 

Pazarında sahil boyunca Limon 

iskelesine ve daha ilerilere kadar 
zemin yer yer çatlayıp yarılmış ve bir 

yer de bir arşın eninde ve 20 santimetre 

derinliginde göçmüş ve bu arızalar 

bazı binaların temellerine tesadüf 

ederek binaların dayanıklılıgı 

kaşbolmuştur. Samatya'da 

şimendüfer istasyonu arkası cihetinde 

ka in olup on beş yirmi haneye bakan 

gayet yüksek ve büyük duvar 

depremden epeyce zedelenmiş 

oldugundan Allah korusun yıkılarak 
ölümlere sebebiyet vermemesi için 
şimdiden yıkılmasını sağlamak 

amacıyla matbaamıza haber 

verilmiştir. Samatya'da bir hane 

yıkılarak on yaşında bir Rum kızı en kaz 

altında kalıp sonradan vefat etmiştir. 

Binaları harap olan ma hallerden araba 

ve sairenin geliş gidişi katiyyen 

yasaklandığı gibi Anadolu ve Rumeli 

Demiryolları idaresine yapılan tebligat 

gereği trenler demiryolu civarında 

hasar gören ma hallerden geçerken 

hızını yavaşlatmaktadır. Dersaadet'de 

şiddetli sarsbıntı hissedildiği ırada birer 

ikişer dakika ara ile Anadolu ve 

Rumeli'de bazı vilayetlerde de 

depremi n hissedildiği haber alınmıştır. 

Sarsıntı esnasında Dersaadet'de bütün 

çalar saatler durduğu gibi taraf taraf 

telgraf hatları da kesilmiştir·. Telgraf 

ve Posta Nezareti tarafından sarf edilen 

gayret sayesinde Selanik, Edirne, 

Üsküdar ci h eti hatları tamir edilerek 

bir gün sonra mu habereye 

başlanılmıştır. Gedikpaşa'da Tülbendci 
hanında Agob isimli bir Ermeni ile 

Kadırga civarında aşçı Agob en kaz 
altında kalarak vefat etmişlerdir. 

Nişancı, Davudpaşa ve Langa 
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ve Mirahor ve Çinili hamamları ve daha 

sair bazı hamamlar haylice zedelenip 

bazı tarafları yıkılmış ve hatta bu sırada 

hamamda bulunanlar açık saçı k 

dışarıya kaçmaya mecbur olmuşlardır. 

Kumkapı'da patrikhane kilisesi de 

çatlamıştır. Narlıkapı Ermeni Mektebi 

kısmen yıkılmıştır. Havyar Ha nı dünkü 

gün açılmamıştır. TophanedeSalı 

Pazarında bir hane yıkılarak üç kişi 

enkaz altında kalıp vefat etmişlerdir. 

Üsküdar'da çarşı boyunda nizarniye 

karakolhanesi kısmen yıkılmış ve üç 

kişi enkaz altında kalarak vefat 

etmişlerdir. iskele başında birkaç 

dükkan ile Paşa Limanı'nda bazı 

hanelerde hasar meydana gelmiştir. 

Ayazma Basmahanesi de yıkılmış ve 

dört kişi enkaz altında kalmıştır. 
Davudpaşa camiinin minaresi ile 

atlama taşında rüşdiye mektebi 

kısmen yıkılmıştır. Üsküdar'da 

Silahdar bahçesi sakinlerinden bir 

kadın vefat etmiştir. Kartal'da Rum 

mektebi tamamen yıkılmış ise de içinde 

bulunanlar kurtarılmıştır. Kartal vapur 

emanetçisi Hacı Asayi Ağa'nın zevcesi 

şaşırarak pencereden aşağı atlamış 

ve ayakları kırılmıştır. Pendik 

şimendüfer istasyonunun yarısı yıkıldığı 

gibi bir fırın ve pek çok hanenin 

duvarları yıkılmış ve bir çok gazinalar 

sakatlanmıştır. Kadıköy'de Ermeni 

Kilisesinin duvarlarından bazı taşlar 

düştüğü gibi birkaç hane de hafif 

sakatlan m ış ve başka bir hasar ve 

telefat olmamıştır. Ortaköy'deki cami 

hayli zedelenmiş ve minarelerin 

alemleri de devrilerek en kaz altında 

kalan bir mülazim vefat etmiştir. Köy 

dahilinde haylice hasar meydana 

gelmiştir. Rumeli Hisarı'nda bazı cami 

ve karakolhaneler çatladığı gibi Ermeni 

kilisesi de epeyce hasar görmüştür. 

Büyükdere'de Çayıryolu'ndaki caminin 

minaresi yıkıldığı gibi bazı haneler de 

çatlamış ve halk köyün dışına çıkmıştır. 
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Bir musevi ewelki gün saat sekiz 

vapuruyla Ortaköy'de hanesine 

giderken zaten depremden korkmuş 

oldugundan vapur içinde vefat etmiştir. 

Makriköyü'nde enkaz altında 

kalanlardan iki kişi vefat etmiş ve dört 

kişi yaralan mıştır. Deprem sırasında 

N uruosmaniye civarında Servili Mescid 

Mahallesindeki hanelerden bazıları 

yıkılmış ve Allah korusun hanelerden 

sokağa kaçmakta olan kadınlar ile 

çocukların şaşırarak yıkılmakta olan 

hanelerin önlerinde kaldıkları oradan 

geçmekte olan Zabtiye Nezaret-i 

Celilesi önceki tiyatrolar müfettişi 

Mehmet Hilmi efendi tarafından 

görülerek görülen tehlikeye ramak 

kaldığı sırada orada tahta perde ile 

çevrili, boş ve büyük bir arsanın kilitli 

olan kapısı Hayrullah Efendi isimli 

memurlardan bir zatla beraber kırıp 

ve kapıyı açarak erkek, kadın, sa bi yüze 

yakın nüfusu arsaya süratle 

ulaştırdıkları haber alınmış ve bu 

zatların insani hareketleriyle halkın 

pa dişaha bir kat daha dua etmesine 

muvaffak oldukları haber alınmıştır. 

Aynı mahallede caminin minaresi 

oradaki bir hanenin üzerine düşerek 

haneyi yıkmış ise de hanedekiler 

bahsedilen arsaya kaçtıklarından bir 

kaza meydana gelmemiştir. Umum 

demiryollar müdürü Hayri Beyefendi 

hazretleri de geceleyin mahalle 

halkının çoğunu konağının bahçesine 

aldıkları gibi istirahatlerini de temin 

ettiği ve nefis malzeler dağıtarak halkın 

padişaha dua etmesini sağlamıştır. 

Zindan Kapısında Hacı Mustafa Camii 

yıkılarak bu sırada Çankırılı Mustafa 

vefat etmiş ve Asma altında bir hanenin 

bir odası yıkılarak Sirolu Osman vefat 

etmiş ve Yarım Han da yıkıldıgı sırada 

Kemahlı Kerim ve Süleyman ve 

kahveci Mehmet Çavuş en kaz altında 

kalarak vefat 
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etmişlerdir. Mekteb-i Sanayi'in bazı 

kemerleri sakattanmış ve o civarda 

Güngörmez camiinin minaresinin 
şerefesinden yukarısı yı kılmıştır. 
istanbul' da Sandıkçılar çarşısında 
dükkanlar iki taraflı yı kılmıştır. 

Galata'da Serab iskelesi'nde rıhtım 

üzerinde bulunan bir hanenin 
çökmesiyle sekiz kişi enkaz altında 

kalmış ise de yapılan çalışma ve gayret 
üzerine altısı yaralı olarak ve ikisi ölü 
olarak çıkarılmıştır. 

Şehremanet-i Celilesi muhasebecisi 
Reşad Efendi hazretlerinin kızı ile 
torunu Heybeli'de ikamet ettikleri 
hanenin balkonunda iken balkon 

şiddetli sarsıntıdan birdenbire yıkılmış 

ve balkon la beraber aşağı düşerek 
vefat etmişlerdir. Depremden hemen 
sonra yıkılabilecek az veya çok zarar 

gören binalar, ilgili dairelerden seçilen 

heyet tarafından incelemeye 

başlanmıştır. Gerek Çarşı-yı Kebirden 

ve gerek mesken ve dükkanların 
enkazı altından çıkarılan cesetler 
kefenlenerek ewelki akşamdan 

itibaren defnedilmeye başlanmıştır. 

Depremin başlamasından dün akşam 
saat ona kadar enkaz altında kalıp da 
vefat edenlerin miktarı hakkında alınan 
bilgilere göre yetmiş beş kadar vefat 

olup yüz yetmiş agır ve yüz bu kadar 

da hafif yaralı varmış. Yıkılan ve 

yıkılacak ve ehlikeli bulunan bina ve 
meskenlerin ilgili memurlar tarafından 

peyderpey yı kıldığı görülmüştür. 
Heybeliada'da Şura-yı Bahriyye 
a • zasından mlrliva sa· adetlü Tayyar 
Paşa'nın hanesinde balkanun 
yıkılmasıyla 
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paşa-yı müşarün-ileyhin bir 

kerimesiyle bir erkek çocuk en kaz 

altında kalıp vefat etmiştir. Terkos su 

kumpanyasının dahil-i şehrde ferş 

etmiş olduğu borular dahi depremden 

ziyadesiyle hasar-cfıde olduğundan iki 

günden beri kumpanya müşterilerine 

su tevii" edememekdedir. Dahiliyye 

N ezaret-i Celilesi MektUbl kalemi 

mütehayyizan-ı mümeyyizanından 

izzetlü Ahmet Beyefendi'nin şiddetli 

Depremi n vuku ·ı esnasında mahall

i memuriyyetine gider iken 

Nuruosmaniyye civarında bulunarak 

yere düşmüş ve ayaklarından 

cerlhadar olmuş olduğu maa't-te' essüf 

haber alınmıştır. Bahçelerde ikamet 

iden ahaliye mu· avenet eylemek üzere 

Zabtiyye Nazırı devletlü Hüseyin Nazım 

Paşa hazretleri tarafından Icab 

edenlere evamir-i kat' iyye i' ta 

buyurulduğu gibi Polis Mücfıri 

sa. adetlü Hüsni Beyefendi Hazretleri 

ve Jandarma Kumandanı sa. adetlü 

Salih Paşa Hazretleri ve Jandarma 

Karakolhaneleri Müfettişi Miralay 

izzetlü Hüseyin Da'im Beyefendi ta

be-sabah devr ve teftiş ile nezaret-i 

mütemadiyyede bulunmuşlardır. 

Çarşu-yı Keblrde dünkü gün dahi 

hafriyyat icra edilmiştir. Polis Mücfıri 

sa. adetlü Hüsni Beyefendi Hazretleri 

ma 'iyyetinde Taharrl Polis 

Çavuşlarından Küçük Hüseyin Efendi 

ile Polis Dikran ve Fethi Efendiler 

olduğu halde deprem esnasında 

Çarşu-yı Keblre duhUl ederek on iki 

şahsın Hakkaklar kapısında enkaz 

altında kalarak dil-hıraş bir şekilde 

feryad-ı istimdad-karlde bulundukları 

görmeleriyle hernan cümlesini tahlls 

eyledikleri gibi Baskıcı Sokağında 

yıkılan dekakin enkazı altında kalan 

eşhası dahi sağ olarak tahlls 

eylemişlerdir. Dünkü gün Çarşu-yı 

Keblrin hafriyyatı kemal-i kere ml ile 

devam olunduğu sırada meyyiten bazı 

eşhas çıkarılarak defn olunmuşdur, 

bugün dahi hafriyyata devam 

olunacakdır. Kadırga civarında Lofcalı 

bir zatın kızı mürahi k bir çocuk 
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kucağında bulunduğu halde hanesinin 

duvarı altında kalarak vefat etmişlerdir. 

O civarda Emin Sinan Mahallesinde 

Tahir Efendinin hizmeteisi Giridli 

Zenciye Huriye kaçmakda oldugu 

halde yıkılan sıbyan mektebinin en kazı 

altında kalarak vefat etmiştir. 

Süleymaniye civarında bir kadın ile 

Ma' ruf Mahallesinde bir bakkal çıragı 

binalardan düşen taşların isabetiyle 

yaralı olarak vefat etmişlerdir. Taş 

kassabda Mahmudiyye Rüşdiyyesi 

şakirdanından Hariciye Nezaret-i 

Celilesi Kapu çukadarı Kazım 

Efendi'nin oğlu on iki yaşında Mehmet 

Faik Efendi yıkılan bir duvar altından 

iki buçuk saat sonra vücudunun bazı 

mahalleri zedelenmiş oldugu halde 

kurtarılmıştır. Çemberlitaş' daVezir 

Hanı'nda yıkılan odalardan birisinin 

altında bir kadın ile bir çocuk kalarak 

vefat etmişlerdir. Eyüb'de Zal Mehmet 

Paşa camiinin esas duvarı ve Feshane 

Fabrikası'nın iki bacası çatlamıştır. 

Mevlevihane kapısında SQfı Mehmet 

Paşa ve Hacı Evliya ve Kati b Murad ve 

Mimar Acem camilerinin minareleri 

yıkılmıştır. Eyüb'de Yavedud 

Mahallesinde eczacı yüzbaşılarından 

Mustafa Efendi'nin sekiz aylık bir 

çocuğu en kaz altında kalarak vefat 

etmiştir. Aynı yerde Davud Paşa 

camiinin minaresi yı kılmıştır. 

Kasımpaşa'da bazı camiler ile 

minareleri sakatlanmıştır ve Büyük 

Piyale Paşa camii birkaç yerinden 

çatlamıştır. Kadıköy'de kuyu kazan 

yirmi iki yaşında Hırvat Marka'nın 

üzerine kuyu yıkılarak fevt olmuştur. 

Baruthane ve Zeytinburnu 

fabrikalarının büyük bacaları yı kılmıştır. 

Yedikule'de Ermeni Hastahanesi'nin 

bir çok mahalleri tehlikeli şekilde 

sakattanmış ve içinde bulunan 

hastalar, hizmetçiler ve saire bahçeye 

çıkarılmıştır. Aksaray T ramvay 

Caddesinde bulunan üç kat kargir 
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helvacı dükkanı tamamen yıkılmıştır. 
Fatih' de bahçeli han kısmen yıkılıp ve 

diger kısmının duvarları tehlikeli bir 
halde bulunmuştur. Defterdar· da 
Mühendis ismet Bey'in hanesinin 
tavanı yıkılarak bu sırada kayınvalidesi 
ile oğlu en kaz altında kalmış ise de 
Hasan Fehmi Efendi tarafından 
kayınvalidesi canlı ve oğlu ölü olarak 
çıkarılmıştır. Aksaray'da tramvay 
merkezinde helvacı dükkanı ile 
üzerindeki üç oda yı kılmıştır, aynı yerde 
Kasavet Hamam ı yı kılmıştır. Kırık 
Tulumba Caddesinde Bosnevl Darü'l
Hadls Medresesinin üç odası tehlikeli 
şekilde çatlamıştır, oradaki cami dahi 
harap olmuştur. bahçeköyü'nde 
Taksim su yoluna mahsus büyük 
kemer dahi yıkılmıştır. Edirne ka pusu 
yıkılarak altında bulunan kahve 
rusumat ve reji ve pul bey'iyye 
kulübeleri ve sarraf dükkanı ve yemişçi 
dükkanı tamamen yı kılmıştır. Bu 

esnada Kolcu Hasan Ağa ile Kantarcı 
Mehmet Ağa ve memur Zühdü Efendi 
bahçıvan Loka en kaz altında kalmış 
ve bunlardan yalnız Lo ka kurtarılmıştır. 
Çakır Ağa' da kale dibinde üç katlı büyük 
kargir hanenin üzerine duvar yıkılarak 
hane ezilmiş ve içinde bulunan beş altı 
kadın ile bir kaç çocuk en kaz altında 
kalmış ve Polis Ömer Efendi ile 
Jandarma Mehmet On başı ve daha 
bazı kişiler oraya yetişerek Anatalya 
isminde bir kadının üç aylık çocuğu 
kucağında ve kendisi vefat etmiş 
oldugu halde çocuk sağ olarak 
kurtarılmıştır. O hanede daha bazı 
kadınların en kaz altında kalarak vefat 
etmiş oldukları anlaşılmıştır. Kariye'de 
Yani Ka lfa varislerinin üç katlı büyük 
kargir hanesi yıkılarak bazı kişilerin 
en kaz altında kaldığı görüldügünden 
enkazın kaldırılmasıyla aramalara 
başlandığı sırada en alt kattan bir ses 
işitilmiş 
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ve beş buçuk saat çalışılarak yirmi 

yaşında Kalyopi isminde bir kız sag 

olarak kurtarılmıştır. Çakıraga' da 

mezarcı hafız efendinin hanesi yıkılmış 

ve bu sıradarada misafir bulunan 

Müzeyyen Hanım isimli birisi enkaz 

altında kalmış ise de sag olarak 

kurtarılmıştır. Sehzadebaşı'nda 

Direklerarası'nda dört yol agzında 

bulunan su terazisi sakatlandıgından 

yıkımına başlanmıştır. 

Direklerarasında hidmetkarlar 

kahvehanesiyle bitişiginde bulunan iki 

dükkan çökmüş oldugundan her iki 

ci h etine kordon vaz' ıyla ma'il-i i nh idam 

olan yerler hedm olunmakda 

bulunmuştur. Maliye Virgü idaresi 

hülefasından Neş'et Efendi'nin el ve 

dizleri cerlhadar olmuştur. Aga 

Yokuşu'ndaki camiinin ve Kızılminare 

camiinin ve musalla medresesinin ve 

Bakla Kemaledcfın camiinin ve Kogacı 

Dede camiinin ve Kızıltaş camiinin ve 

Laleli Medresesinin ve Gureba Hüseyin 

Aga camiinin, ekser yerleri harap ve 

yı kılmıştır. Koska Caddesinde südcü 

dükkanının çatısı ve orada bulunan 

sa ir dükkanlar ile Sehzade 

karakolunun baca ve duvarları ve 

Hoşkadem Mahallesinde Selim Paşa 

Yokuşu'nda Sirvanlızade Hanım 

Efendinin büyük bahçe duvarı ve 

Horhor'da mekteb sokagında Birinci 

Da'ire-i Belediyye memurlarından 

Celaleddin Efendi'nin hanesi, 

Çukurçeşme'de turşucu dükkanı ve 

Çukurçeşme hamamının erkek ve 

kadın tarafları duvarlarıyla kubbeleri 

ve o civarda bulunan be kar odaları ve 

Kızıltaş camii karşısında Hüseyin Aga 

Mektebi ve Horhor Hamamı külhan 

ciheti ve Kovacıdede Mahallesifide Rıza 

Efendi'nin hanesi ve Seyyid Hacı Ali 

Efendi'nin dükkanı ve Cerrahpaşa'da 

Nusret Bey'in hanesi yıkılmış ise de 

nüfusça zayiat olmamıştır. Cerrahpaşa 

ve Davudpaşa Merkez Rüşdiyesi ve o 

civarda bulunan dükkanların ekserisi 

yıkılmış ve Kocapaşa Rüşdiye-i 

Askeriyesinin duvarlarının 
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yıkımı sırasında talebeden birisinin 

en kaz altında kalması cihetiyle ayakları 

kırık oldugu halde kurtarılmıştır. Koca 

Mustafa Paşa camii kubbesi ve derviş 

odaları ve orada bulunan hamam 

tamamen yıkılmıştır. Sulu Manastır' da 

Terzi Ohannes ve mahalle kethüdası 

Haçik Ağa'nın kargir haneleri, Ara m 

ve Feroz kadının ve Canakçı Yanko'nun 

haneleri kısmen yıkılmıştır. Balat'da 

Leblebiciler içerisinde ka'in kargir 

dükkanlar münhedim olmasıyla 

Musevl Milletinden Bodelvi ile 

hamirkarlı k eden bir şahıs en kaz 

altından çıkarılmış ise de merklımların 

vefat eyledikleri anlaşılmış ve enkaz 

altında bulunan kunduracı Be hor ve 

Melcan ve diger bir reneber dahi tahlls 

edilmiş ise de anlar da vefat eylemiş 

oldukları cihetle defn olunmuştur. 

Hatab kapısında Cürük Elma camii 

tamamen sakatlanıp tehlikeli 

bulunmuştur. Sogancılar· da Adil e 

Sultan camii minaresinin sakatlandığı 

görülmüştür. Unkapanı'nda Sefercül 

camii yıkılmış ve Rüstem Paşa camiinin 

kubbesi çatlamıştır. Saferbey 

Mahallesinde Hace Kadın camiinin 

minaresi sakatlanmıştır. Yemişeiter 

içinde Yemişeiter camiinin kubbesi 

sakatlanmıştır. Horhor'da Hassa 

odabaşısı Medresesi yıkıldığından 

talebelerden Mehmet Ali efendi en kaz 

altında kalmış ise de Aksaray Polis 

Merkezi'nden Mustafa, Rıza ve Sevket 

efendiler tarafından kurtarılmıştır. 

Aksaray· da Yusufpaşa· da Dağıstan lı 

Osman Efendi'nin eşi Fahriye Hanım 

duvar altında kalarak vefat etmiştir. 

Aksaray'da Gureba Hüseyinağa 

Mahallesinde tanzifat onbaşılarından 

Şükrü'nün başına taş düşüp 

yaralanmıştır, Aksaray· da Şekere i 
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Sokağında Hatız Abdullah Efendinin 

kızı MakbGle Hanım'ın başına taş 

düşüp yaralanmıştır. Yenikapu· da 

kuyumcu esnafından Agya'nın ve 

Değirmen sokağında terzi esnafından 

Yorgi'nin ve Langa'da bostanlar 

içerisinde sakin Falasi'nin zevcesi 

Barok kadının ve Langa'da Uzun 

Odalar Meyhanesi'nde aşçılık eden 

Misak'ın ve Langa'da Köprübaşı'nda 

bir hanede sakin Doledorinik 

Hatun'nun üzerine taş düşüp 

yaralandıkları gibi, Langa'da sakin 

çulha esnafından Karabet de kaçmak 

üzere iken merdivenden düşerek 

yaralanmıştır. Ayvansaray kapısında 

bulunan kale bedeni takımıyla 

mahallinden bir metre ayrılmış ve 

ma'il-i inhidam bir hale gelmiştir. 

Ayvansa ray· da Hayri Bey'in mutasarrıf 
bulunduğu kayıkhane tamamen 

yıkılmıştır. Atik Mustafa Paşa 

Mahallesinde medfOn Hazret-i Cabir'in 

camileri minaresiyle derununun kısm

ı a 'zam ı harap olmuştur. Arslan 

iskelesinde Millet-i MOseviyyeden 

Abramaci'nin mutasarrıf oldugu büyük 

kargir hanenin üst katı tamamen 

yıkılmıştır , Arslan iskelesinde Egrikapu 

kilise vakfından olan kahvenin üstüne 

civar kale bedeninden büyük bir taş 

düşerek iki odasını yerle bir etmiştir. 

Samatya'da ve civarında yıkılan ve 

hasar gören binaların en kazı altında 

kalanlardan dokuz vefat ve on altı yaralı 

varmış. Cellad Çeşmesi'nde Nuri 

Bey'in akaretlerinde sakin Selvili 

Mustafa'nın üzerine Zeytinburnu 

Fabrikasında baca yıkılıp yaralan mıştır. 

Avratpazarı'nda Canbaziyye 

Mahallesinde Borukar Mahmud 

ağanın üzerine duvar yıkılıp agır 

yaralanmıştır. Haseki'de Taşçı 

Mahmud Mahallesinde Asakir-i 

Şahane kolağalarından islam Bey'in 
validesi Nefıse Hanım ve aynı yerde 

Hariciye Kapu Cukadarı Kazım 
Efendinin oğlu Ömer Fa'ik Efendinin 

ve aynı yerde Selim Paşa arsasında 
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sakin Yörükci Yusuf Ağa'nın sekiz 

yaşında oğlu Sabri nam çocuğunun ve 

Hubyar Mahallesinde Tal'at Sokağında 

sakin Asakir-i Şahane 

kaimmakamlarından merhum Şükri 

Bey'in oğlu Haydar Efendinin ve Yusuf 

Paşa'da piyade birinci şu 'besi 

binbaşılarından ismet Efendi'nin 

hizmetkarının üzerlerine taş vesa'ire 

düşerek cümlesi yaralanmışlardır. 

Südlüce'de ka'in Gabşunl Camii ve 

minaresi tehlikeli şekilde harap 

olmuştur. Cündi Meydanında kale 

bedenindeki kulübede sakin Sürik 

kadın yaralanmıştır. Gedikpaşa'da 

Balıkçı Dikran da yaralı olarak 

çıkarılmıştır , Gedikpaşa'da Tiyatro 
Caddesinde bir ha nede sakin Zecrciyan 

Ohannes'in oğlu başından yaralı olarak 

kurtarılmıştır. Tatlıkuyu'da sakin terzi 
Vasil'in oğlu Pavli yaralı olarak en kaz 
altından çıkarılmıştır. Gedikpaşa 
başında mektep kaltası Malatyalı 
Mehmet Efendi başından 
yaralanmıştır. Dülbendci mahallesinde 
Saka Çeşmesi karşısında Kahveci 

Fanos yaralı olarak kurtarılmıştır. 

Şehsüvarbey mahallesinde Asakir-i 

Şahane neferlerinden birinin zevcesi 

Ayşe, hanesinin bahçesinde çamaşır 

yıkarken depremden sonra sokağa 

çıkmış ise de üç aylık çocuğunu almak 

üzere tekrar hanesine girip çocuğu 
aldığı esnada hanesi yıkılarak en kaz 

altında kalıp vefat etmişlerdir, ertesi 

günü cenaze işlemleri yapılarak 

çocuğu önde kendisi arkada oldugu 
halde gayet acıklı bir şekilde 

götürmüşlerdir. Eminsinan 

mahallesinde Telgraf Müfettiş Muavini 

Hacı Cafer efendinin hanesinde misafir 

olan Safiye Hanım başından 
yaralanmıştır. Kundakçılar· da 

Demirtaş mahallesinde Demirtaş 
Camii'nin minaresi tamamen yıkılmış 

ve Uzunçarşı'da Sulu Han'ın duvarları 
çatlamıştır, aynı yerde Tomruk Han' ı 
ve Yemiş Han'ı kısmen yıkılıp ve 

Kutucularda Küçük Kutucu Hanı'nın 

duvarları çatlamış ve tehlikeli 
bulunmuştur. Kutucular'da Kasroglu 
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Han'ı kısmen yı kılmıştır. Kantarcılarda 
Alipaşa Hanı'nın arkası yı kılmıştır. 
Nişancı Camii'nin minare külahı ve 
duvarı yı kılmıştır. Sarraçishak 
mahallesinin camii ile tekke ve 
semahanesi de yı kılmıştır. Kasapilyas 
mahallesinde tramvay caddesinde 
bulunan hamamın dış duvarları, 
Langa'da Katibkasım mahallesi camii 
kısmen yıkılmıştır. Kadırga'da 
Yahyapaşa Mektebi duvarları çatlamış 
ve aynı yerde iki yüzden fazla hane ve 
dükkan ileri derecede hasar 
görmüştür. Yokuşçeşme'de 
Bekarpaşa Dergahı tamamen 
yıkılmıştır. Dizdariyye mahallesinde 
N iş li Mahmud Bey'in on yaşındaki oglu 
Mustafa yaralı olarak kurtarılmıştır. 
Yedikule'de Forusko isimli kadın enkaz 
altında kalarak vefat etmiştir. 
Yedikule'de uşşak dergahı kısmen 
yıkılmıştır. Samatya Hamamı kısmen 
sakatlanmıştır. Balat Caddesi'nde 
bulunan Musevl Alyans Mektebi 

yanındaki kargir duvar yıkılıp yanında 
bir Musevl hanesini de yıkmıştır. Balat 
Caddesi'nde Karabaş mahallesinde 
bulunan kale bedeni çökmüştür, 
Balat'da cadde üzerindeki Nizarniye 
Karakolhanesi yıkılmıştır. Reji 
idaresi'nin Cibali'de sahil tarafında 
bulunan deposu ortasından 
çökmüştür. Reji Fabrikasının çatısı 
çatlamış ve Sigaracıbaşı istavraki 
pencereden aşağı düşerek 
yaralanmıştır. Hatab Kapısı'nda 
Sarıtimur mahallesinin camii minaresi 
yı kılmıştır, aynı yerde Kepenkçi 
medresesinin bir kısmı yıkılmıştır. 
Gedikpaşa Caddesi'nde bulunan sıra 
kargir haneler tamamen yı kılmıştır, 
bu civarda haneleri zarar görenlerin 
ekserisi Gedikpaşa'da arsa üzerine 
çadırlar kurarak iskan edilmiştir. Dün 
gece dört defa sarsıntı hissedilmiş 
olduğu gibi gündüzün de sabahtan 
akşama kadar dört beş 
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defa sarsıntı olmuş ve saat dokuz 

civarında meydana gelen deprem daha 

şiddetli olmuştur. Cemaziyelewel'in 

on sekizinde Erzurum'da bir deprem 

hissedilerek üç saniye kadar devam 

ettiği bildiriliyor. Deprem esnasında 

telgraf dairesinin bazı bölümleri hasar 

görmüş oldugundan posta ve telgraf 

nezaretince Topkapı Sarayı'nın 

Sogukçeşme civarında çok sayıda 

çadırlar kurularak on-onbeş kadar 

makine birleştirilmiş ve haberleşmeye 

başlanmıştır. Kapalıçarşı· da 

Dülbentçiler· de şiddetli sarsıntıdan 

sonra birisi dükkanını bırakarak 

digerleriyle birlikte kaçmaya başladığı 

sırada kubbe çökerek, önünden giden 

halkın en kaz altında kaldığını görüp 

başka yoldan kaçmaya çalışırken bu 

yolun dehahan kubbesi yıkılarak 

çaresiz dükkanına geri dönerek ölüme 

teslim olmuştur. Cenab-ı Hafız-ı 

hakikinin koruması ile on beş dakika 

sonra çarşıdan çıkabilmiştir. 

1 Temmuz310 Cuma 

Belediye memurları her tarafa amele 

sevk ederek deprem esnasında fena 

halde zedelenmiş olup yıkılmamış olan 

hanları, haneleri, dükkanları yıktırmaya 

çalışmaktadırlar. Bunlardan 

Divanyolu'nda Süleymanpaşa Hanı'nın 

iki tarafındaki tehlikeli yerler ile, 

Okçular başındaki bir fotoğrafhanenin 

cam odası, Koska'da üç katlı bakkal 

dükkanı tehlikeleri kaldırılacak şekilde 

yıkılmıştır. Koska'da Hasanpaşa Hanı 

sarsıntıların tesiriyle fazla hasar 

gördügünden önceki gün saat sekizden 

sonra tramvay arabalarının köprüden 

gelenleri Bayezid'de ve Aksaray'dan 

gelenleri de Laleli'de beklerneye 

mecbur kalmıştır. Bu ha nın ön tarafı 

kısmen yerinden oynamıştır ve sokağa 

doğru meyillendiginden, halkın bu 

binanın önünden gelip geçişi 

yasaklan mıştır. Büyük Valide Hanı'nın 

denize bakan kısmının da 
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tehlikeli şekilde hasarlı oldugu haber 

veriliyor. Tavukpazarı'nda 

N uruosmaniye tarafında bulunan 

Gureba Hanı ile karşı tarafında bulunan 

diger han duvarları sakatlanarak 

yıkılacak duruma gelmiş ve bir hayli 

odaları da yıkılmıştır. Çarşının 

Nuruosmaniye kapısında bulunan 

lokanta ve kunduracı ve saatçi 

dükkanları tamamen yı kılmıştır. 

Koska'da tramvay caddesinde bulunan 

kargir bakkal dükkanı tamamen 

yıkılmıştır. Simkeşhane'nin arka 

cihetinde bulunan bakırcı dükkanları 

tamamen yıkılmıştır. Çarşıkapı'da 

kargir üç kat börekçi dükkanının üst 

katı yıkılıp diger kısımları da tehlikeli 

duruma gelmiştir. Küçük Ayasofya 

Hamamı, Camii ve aynı yerde bulunan 

Seraskerlik veznedarları ndan Ömer 

efendinin hanesinin bacası çökmüş ve 

çatısı tamamen yı kılmıştır. 

Mehmedpaşa yokuşunda Suyolcu 

Kemal efendinin hanesinin çatısı ve 

duvarları yı kılmıştır. Kurubalık 
Hamarnı'nın kubbesi ve duvarları 

tamamen sakatlanmıştır ve aynı yerde 

hamam karşısında bulunan kargir 

hanenin bir kısmı yı kılmıştır. 

Defterdar'da sahil tarafında bulunan 

ve üç hanenin halkı bulunan bina yıkılıp 

on bir kişi en kaz altında kalmış ise de 

Eyüp Başkamiseri Giritli Hasan Bey'in 

gayretli çalışmaları orada bulunanların 

tamamı kurtarılmıştır. Ancak kurtarma 

sırasında başkamiserin üzerine duvar 

yıkılarak dizleri ve vücudunun bazı 

kısımları incinmiş oldugu halde Polis 

Ahmet Efendi tarafından kurtarılmıştır. 

Edirnekapı'da en kaz altında kalanların 

cesetleri Edirnekapı Komiseri Osman 

Hüsnü ve Polis Nuri ve belediye 

memuru Hakkı efendiler tarafından 

çıkarılmaya çalışıldıgı işitilmiştir, 

Edirnekapı hamarnı yı kılmıştır. Hatice 

Sultan Camii'nin minaresi külahı 

devrilerek camiinin çatısına 
saplanmıştır. Sultanhamarnı civarında 

bulunan Sultan Çeşmesi ve üzerinde 

bulunan ibtidai mektebinin çatısı 

tamamen çatlamıştır, bu çeşmenin 
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bir iki taşı hemen yı kılmak üzere 

olduğundan bunların yıktınlması 

gerekmektedir. Aksaray'da Bekirpaşa 

mektebinin kubbesi ve Kara 

Mehmedpaşa camii minaresi 

sakatlanmıştır. Yalnız Fatih civarında 

yıkılan mahatlerden on yedi ölü ve on 

bir ağır yaralı ve beş hafif yaralı 

çıkartılmış ve halen kurtarma 

çalışmaları devam etmektedir. 

Cumartesipazarı yakınında Hocaüveys 

mahallesinde Salipaşa camiinin üç 

kubbesiyle mihrab duvarı tamamen 

yı kılmıştır. Hüsrevpaşa türbesinin 

sıvalarıyla içerisinde bulunan dergahın 

harem ve selamlık ve tevhidhane ve 

mihrab duvarlarının büyük bir kısmı 

yıkılmıştır. Cibali ve civarında yıkılan 

hane ve diğer binalarda yaralanan on 

iki kişinin Zabtiye Nezareti 

doktorlarından Hafız Arif bey tarafından 

tedavileri yapılarak gerekli yerlere sevk 

edilmiştir. Ketevi'de Binbaşı Ali Bey ve 

Fatıma Hanımın ve Kesmekaya 

caddesinde Kolağası Ahmet Efendi'nin 

ve Nail beyin ve arap Zarafet kadının 

ve gümrük memuru ismail efendinin 

ve Feride hanımın ve nakkaş Battal 

Ağa'nın ve Halid Bey'in ve bargirci 

Mehmet Ağa'nın ve jandarma 

mülazım ı Ömer Efendi'nin ve Mustafa 

Ağa'nın ve Hasan Bey'in ve Kemal 

Bey'in ve Cemile Hanım'ın ve yorgancı 

Tahir ve Ahmet ağaların ve Ayşe 

Hanım'ın ve Çerkes Ağa'nın haneleriyle 

duvarlarının ekserisi yıkıldığı gibi, 

Çerkes Ağa'nın ayakları da 

yaralanmıştır. Kefevi camii harap 

olduğu gibi, Fethiye camiinin büyük 

kubbesiyle sair yerleri de çatlamış ve 

Fethiye medresesinin duvarları ve 

Kati b Muslihiddin camiinin minaresiyle 

bazı yerleri ve o civarda bulunan Emin 

Bey ve Ahmet Ziya Efendi'nin hane ve 

mutfak bacaları yı kılmıştır. Eğrikapı'da 

Mollaaşki mahallesinde tütün 

kolcularından AhmetAğa'nın ve Evkaf

ı HumayCın Muhasebe Kalemi 

ketebesinden Hacı Ömer Efendi'nin ve 
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Galata Mevlevihanesi dedelerinden 

ismail Dede'nin ve idare-i Mahsusa 

memurlarından Raşid Efendi'nin ve 

Şehremaneti hendesehane kalemi 

başmukayyidi Mükerrem Efendi'nin 

veTuma Ağa'nın ve Galata Gümrüğü 

ketebesinden Raşid Efendi'nin ve 

Hüseyin Ağa'nın ve Adliye Dairesi evkaf 

ketebesinden Ali Bey' in, Orman ve 

Meadin ve Ziraat Nezareti Muhasebe 

Kalemi ha lifesi Mustafa Bey'in ve 

Kassam-ı Askeri ketebesinden Sad i 

Efendi'nin ve Zehra Hanım'ın ve Bab

ı Seraskeri mümeyyizlerinden Nesi b 

Efendi'nin ve igneci esnafından Cemal 

Ağa'nın ve izzet Ağa'nın ve Hacı Şakir 

ve Raif Efendilerin ve Ahmet ve kayık çı 

Sadık ve Mehmet Ağaların ve Vasıf 

Efendi'nin ve Evkaf-ı Humayun keşif 

heyeti fen memurlarından Edhem 
Efendi'nin hanelerinin duvar ve bacaları 

yıkılmıştır. 

Perakende Kasımağa Mahallesi'nde 

cami in minare ve duvarları çatlayıp 

yıkılmış ve Balcıoglı bahçesinin duvarı 

ve Kesmekaya'da Kara Kadı Sadi 

Dergahı mescid-i şerifinin minaresi 

çatladıgı gibi duvarları yıkılmış ve ca mc ı 

Muhyiddin Efendi Mahallesi imam ı Adil 

Efendi'nin ve müteveffa Aziz Bey'in ve 

kolagası ibrahim Efendi'nin hane ve 

duvarları yıkılmıştır. Zeyrek'deki Çinili 

hamamın harap oldugu yazılmış ise 

de Allah'a ha md olsun bir sakatlık 

olmayıp hamamın açık oldugu 

görülmüştür. Fatih civarında Otlukcu 

Yokuşu'nda Abidçelebi dergahı 

oturulamayacak derecede yıkılmıştır. 

Atik Alipaşa camii karşısındaki 

Pertevpaşa caddesindeki Kara Baba

yı Veli Hazretlerinin dergah-ı şerlfi 

kısmen yıkılmıştır. Deprem esnasında 

Eyüb vapur iskelesinde Evkaf-ı 

Humayun Masarıfat idaresi 

ketebesinden Hakkı Efendi'nin yalısı 
oturulamayacak bir hale gelmiş ve ev 

eşyası tamamen hurdaş olmuş ve 

bitişigindeki Kuleli Mekteb-i idadisi 

Dahiliye Zabitanından kaymakam 

63 





Behcet Bey'in yalısının duvarlarının 
bazı mahalleri yıkılmış ve telgraf posta 
merkezinin üst katı da çökmüştür. 
Üsküdar'da Burgurlumescid 
mahallesinde dörtyol agzında eski ve 
kullanılmayan su terazisi tehlikeli 
görüldügünden bir kazaya meydan 
verilmemesi için yı kılması gerektigi 
bildiriliyor. 
Yunanistan'ın bazı yerlerinde de hafıfçe 
deprem hissedildigi telgrafla 
bildirilmektedir. Sehrimizde sarsıntılar 
dün gece zaman zaman hissedildigi 
gibi dünkü gün de ara sıra vuku 
bulmakta idi, yalnız ewelki gece saat 
sekiz raddelerinde vukCı' bulan 
hareket biraz şiddetli oldugu gibi dün 
dahi sekiz buçuga yedi kala ve on bir 
raddelerinde vuku bulan hareketler 
de hayli şiddetli olmuştur. Halk 
hareketin şiddetini hissedince tekrar 
sokaklara dökülmüşlerdir, pek çok 
aileler halkı Depremi n korkusundan 
ewelki ve dünkü geceyi de açıkta 
geçirmişlerdir. Kısmen yıkıldıgı yazılan 

reji fabrikasında erkek ve kadın on 
amele en kaz altında kalmıştır. 
Beyoglu'nda italya ve Sırbistan 
sefarethanelerinin iç duvarları haylice 
çatlayıp zedelenmiştir. Ewelki gün 
deprem esnasında bir şahıs Ortaköy' e 
gitmekde iken esna-yı rahda 
halecanından düşüp vefat etmiştir. 
Beyoglu telgrafhanesi dünkü gün 
Tepebaşı bahçesine nakil olunmuştur. 
Tuzla'da dahi bir hayli haneler yıkılıp 
beş on kişi vefat etmiştir. Vakacık'da 
on sekiz hane ile bir minare yıkılmıştır. 
Yalova'nın nısfınc:fan ziyadesi harap 

oldugu gibi koruda bulunan 
kaplıcaların suyu çekilip bir müddet 
sonra avdet etmiştir. Adapazarı'nda 
yüzyirmi yedi hane yıkılarak yirmi beş 
kişi en kaz altında kalıp vefat 
etmişlerdir. Maltepe karyesinde 
ha ra bat ve hasarat pek külll olup pek 
çok hane ka puları açık olarcık metrCık 
kaldıklarından fakr u zarCıret-i 
şedldeleri ma 'lCım olan ahali-i 
merklımEni n 
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ikamesiyçün çadırlar gönderilmesi 

istirham olunmuş ve müraca 'at -ı vakıa 

is' af olunarak çadırlardan başka 

me'kOlat dahi irsal ve haneleri n 

muhafazasına bekciler ta' yin 

olunmuştur. Burgaz adasında sekiz 

haneden ma' ada bütün hane ve 

mağazalar hurdahaş olmuş ve seksen 

kadar aile evsiz kalmıştır. 

Heybeliada' sı nda bir çok haneler yıkılıp 

on, on iki kişi enkaz altında kalmıştır. 

Ruhban mektebi, tüccar mektebi ve 

rahib Arsenboy'un manastı rı na-kabil

i iskan bir hale gelmiştir. Büyükada'da 

ka'in "Aya Yorgi" manastı rı zir u zeber 

olmuşdur. Ayastefanos'da deniz ikiyüz 

metre kadar geriye çekilip bir kaç saat 

sonra şiddetle karaya h ücum ve avdet 

eylemekle tesadüf eyledigi kayık, 
sandal, büyük ve küçük yelken 

sefınelerini sahile atmıştır. Kartal'da 

birkaç hane yı kılmıştır. Pendik' de bir 

çok haneler yıkılarak enkaz altında bir 

hayli zevat vefat eylem iş ve baki kalan 

haneler tehlikeli şekilde sakatlanmış 

olmakla ahali geceyi dışarıda imrar 

etmişlerdir. Tatavla'da duvarcı hanı 

yıkılmış ise de telefat zuhOr etmemiştir. 

H asköy' de bir hane yıkılarak dört kadın 

vefat etmişdir. 

Kuleli Mekteb-i i'dadl-i Harblsi ile 

Çengelköyü'nde ka'in rüşdiyye mektebi 

ve bir aded kahvehane haylice 

sa katlanmış ve bir çok haneleri n 

ocakları yıkılmıştır. Vaniköyü'nde 

bulunan cami yıkılıp birkaç nüfUs en kaz 

altında kalarak vefat etmişlerdir. 

Dünkü gün saat sekiz kararlarında 

vukO 'bulan deprem esnasında Çarşu

yı Keblr'in fesciler ve Kuyumcular 

caddeleri ile Yaglıkcılar cihetleri 

tamamen yıkılmıştır, bu sırada bir 

bekcinin enkaz altında kalarak vefat 
eyledigi rivayet olunuyor, dünkü gün 

Çarşu-yı Keblr'de hafriyat icra 

edilememiştir. Kazzazlar sokağı 

tamamen denilecek şekilde yıkılmış 

olup 
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bu babda ma 'lCımat alınamamıştır. 

Çarşu civarında ka'in Yolgeçen Hanı, 

Baltacı Hanı, Tekyeci Hanı, Sepetci 

Ha nı yıkılarak içerilerinde ikamet gayr

i mümkün bir hale gelmiştir. Bu 

hanlarda bazı vefeyat vukCı · a gelmiş 

ise de el' an bir ma 'lCımat 

alınamamıştır. MezkCır hanlardan 

başka olarak Yarım Han ve taş ve 

karşısında bulunan kahve ve Hazinedar 

Ha nı ve Kilise Han ı dahi yıkılmıştır. 

Edilen keşf ve mu' ayeneden anlaşıldıgı 

üzere Çarşu-yı Keblr'in pek ziyade 

rahnedar oldugu ve mükemmelen 

ta· m ir ve termlm edilmedikce küşadı 

gayr-i ca'iz oldugu mervl bulunmuştur. 

Hareket-i şeôıde adalarca pek çok 

hasar ve zayi' at ve bununla beraber 

telefat ve mecrCıhlni mCıcib olmuştur. 

Büyükada'da hareket-i şeôıde beş altı 

saniye kadar devam etmiştir. 

Depremin vukCıu zamanı herkes 

hanelerden ve köşklerden ve 

dükkanlardan dışarıya dogru 

fırlamışlardır, evlerden uzaga 

kaçmışlardır. Altı saniye devam iden 

müdhis tezelzül-i arzın derece-i 

şiddetinden yıkılan hane ve 

duvarlardan düşen taş ve toprak ve 

molozlar ortalıgı simsiyah eylemiş ve 

herkesi bir dehşet-i müdhişe içinde 

bırakmıştır , ada-i mezkCırde idare-i 

mahsusanın nakliyata memur olan bir 

vapur dahi denizin suları 

çekilmesinden Büyükada önünde 

kuma oturmuşdur, hanelerinde oturup 

yatamayıb da Hristos, Diyasfolos 

taraflarında oturanlar hadden efzCın, 

köy içinde bahçelerde hall arsalarda 

ikamet idenler ta· rifden birund ur, 

Kınalıada'sında rıhtım kumpanyasının 

taş ocaklarında taş ihrac etmekde 

bulunan birkaç arnelenin müsademat

ı müdhiseden taşlar arasında terk-i 

can eyledikleri mütevatiren 

söylenmekdedir, Heybeliada'sında dahi 

birkaç vefat ve Burgaz Ada'sında 

mecrCıhat vukCı bulmuşdur, Maltepe'de 

dahi Depremin vukCıu zelzeleni n 

zaman-ı zuhCırunda oranın bir duman 

içinde 
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kalmasından istidl�H edilmiş ve 

tahkikat-ı vakıadan Depremin orada 

dahi bir suret-i müdhişede vukuu 

anlaşılmıştır, Kartal ve Pendik, Tuzla, 

Yalova taraflarında dahi harekat-ı 

arziyye hissolunmuştur. 

Fı 2 Temmuz Sene 310 Cumartesi- fı 

3 Temmuz Sene 310 Pazar 
Tehlike gösteren binaların dünkü gün 

dahi memurin-i belediyye tarafından 

hedmine devam olunmuştur. Galata'da 

Maltiz Sokağında iki han ile, Kara köy' de 

Kastoryadi'nin eczahanesi ve 

bitisiğindeki dükkan ve civar 

sokaklarda ma'il-i inhidam olan birkaç 

dükkanı n dahi hedmine başlanılmıştır. 
şiddetli sarsıntıdan yerlerinden 

oynamış olan Yeni camiin minare 

külahlarının ref ·-i mazarratına ibtidar 

olunduğu görülmüştür. Aksaray'da 
Valide camii karsusında bulunan 
Ahmet Ağa'nın Lokantası üst katının 
ön ciheti ve çatısı çatlamış olduğundan 
men· -i tehlikesi lüzumu bildiriliyor. 

Bozdoğan kemerinde va ki. Ataullah 
Efendi mekteb-i ibtidaisi dahi yıkılmış 

ise de lehü'l-hamd ve'l-minne nüfGsca 

bir telefat meydana gelmemiştir. 

Tatavla'da ka'in haneler ale'l-ekser 

ahşab olmak hasebiyle Beyoğlu'ndan 

ve ci hat -i saireden bir hayli aileler oraya 

iltica eylemislerdir, ekser Beyoğlu 

ahalisi Üsküdar'a geçerek odun ev var 
mı diyerek taharrlile kıymetinden fazla 

olarak para vererek taşınmışlardır. 

Jandarma efradından Hacı Mehmet 

Ağa'nın çarsu civarında Çadırcılar'da 
en kaz altında kalan Hacı Ahmet Efendi 

ile mechGlü'l-ism iki şahsı sağ olarak 

tahlls eylediği ve cümlesini arkasına 

alıp Bab-ı Va la-yı Seraskeri 

eczahanesine kadar nakl eylediği 

ma· a't-takdlr işitilmiştir. Hasan Paşa 

karagolhanesi karşısında bulunan 

Süpürgeci Hanı'nın üst katı tehlikeli 

olup da'ire-i belediyyeden eelbedilen 
amele tarafından tehlikesi ref 
edilmiştir. 
Çarşıkapısı'nda Makascılar içinde 

bulunan umum hidmetkaran 
idarehanesiyle bitisiğinde bulunan 
kargir hane 
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ve bakkal dükkanının üst katı da'ire-i 

belediyye tarafından hedm edilmiştir. 

Dünkü gün dahi saat altı ve on iki 

dolaylarında gayet hafıf olarak birer 

deprem vukQ' bulmuştur. 

Cerrahpaşa'da Hubyar Mahallesinde 

merhum Takiyüdcfın Paşazade 

yaveran-ı hazret-i şehriyariden izzetlü 

Abdullah Beyefendi mezkur mahalle 

sekinesinden bahçe gibi barınacak 

yerleri olmayan bir çok aile efradını 

konaklarının bahçesine kabul ile 

esbab-ı istirahatlarını te' min eylemiş 

ve bu vesile ile de isticlab-ı da' avat-ı 

hayriyyet-ayat-ı zıllullahlye na'il 

oldukları istihbar kılınmıştır. Ha md 

olsun Mısır çarşısı içinde bir sakatlık 

olmayıp yalnız Balıkpazarı ciheti 

kapısının çatısı biraz zedelenmiştir. 

Büyükada'da depremden dOçar-ı zarar 

olanlar belediyye da'iresi müfettiş-i 

umumi'si sa' adetlü Selahaddin 

Beyefendi hazretlerinin kargir olan 

selamlık ciheti kısmen harap 

olmuşdur, Rum mektebi, Otel de 

Renranje, idare-i mahsusa müdürü 

sa' adetlü Co n Paşa hazretlerinin 

hanesi çatlamıştır , adalar da'ire-i 

belediyye re'isi Haçopolo efendinin 

hanesi civarındaki kulenin bacaları ve 

saçakları ile kurbundaki kargir bir bab 

hanenin ön tarafı ve Şura-yı Devlet 

a 'zasından sa' adetlü Hüseyin Kazım 

Beyefendi'nin Hıristos civarında 

müste'ciren ikamet etmekde oldukları 

hanenin bahçesinde limonluk ve 

matbah tarafı, Cakomi caddesinde 

Düyun-ı Umumiyye müfettişlerinden 

ref 'etlü Sari m Bey'in hanesi 

saçaklarının ön tarafının bazı yerleri 

çatlamıştır , mu' teberan-ı tüccardan 

mösyö "Ralli"nin Nizam caddesindeki 

haneleri sıvaları düşmüşdür, 

gara'ibdendir ki kırk metre 

yüksekliginde geçenlerde inşa edilmiş 

olan kuleye hiçbir zarar erişmemiş 

oldugu halde yanındaki hane pek 

ziyadesiyle harap olmuşdur, Nizam Su 

Kumpanyası'nın Hıristos dağındaki 
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büyük havuzu çatlamıştır , münhedim 

ve harap olmuş olan hane ve köşk ve 

dükkanların belediyye vasıtasıyla 

tehlikeleri bertaraf edilmekdedir. 

Tekfurdagı"ndan varid olan bir 

mektGbda verilen tatsilata göre Salı 

günü hareket vukG' bulduğu esnada 

hapishane divan cüz"lce sakatlan m ış, 

cami' -i 'atik ......... camiinin minaresi 

zedelenmiş ve birkaç kargir mağaza 

çatlamış ve birkaç eski hane yıkılmış 

ise de memurin-i hükumet tarafından 

ittihaz kılınan tedabir-i seri' a sayesinde 

nüfGsca bir gGna hasarat ve telefat 

olmadığı gibi bundan böyle dahi sair 

bir gGna sakatlığa meydan 

bırakılmamak içün bi"l-cümle 

ebniyenin mu' ayenesine ibtidar 

olunmuştur. Şehri m izde vukG' bulan 

zelzele ahiren Sakız, Midilli cezlreleriyle 

Atina ve Lizbon şehirlerinde saha-ara

yı zuhGr olan harekat-ı arziyyeye 

nisbetle cüz"iyat kabilinden ve lehü"l

hamd ve"l-minne hasaratı da o nisbette 

kallldir. 

Fı 4 Temmuz Sene 310 Pazar 

Dün sabah yalnız Çarşı-yı Kebir"de 

Kalpakçılar başında sakin bulunan 

esnafın çarşıya girerek memurların 

nezaretinde dükkanlarından mallarını 

çıkarmaya müsaade edilmiş ve bir 

taraftan da Batpazarı kapısından 

esnaflar içeriye girmişlerdir, bundan 

böyle çarşının her bir cihetinde bulunan 

esnafın birer gün içeriye alınarak 

i mallarının kendilerine teslimi 

kararlaştırılmıştır. Kalpakçılar başında 

esnafın zayiatının az oldugu 

görülmüştür. Çarşı-yı Keblr"de suculuk 

eden Ermeni Agob isimli birisi Salı 

günkü deprem esnasında dükkanı 

yıkıldıgı sırada eli su dolu bulunan iki 

küpün arasında kalmış ve üzerine 

topraklar dahi yıkılmış ise de kendisi 

yaralanmadığından Salı gününden 

Cuma gününe kadar o şekilde 

yaşamıştır. Zabıta memurları 

tarafından Çarşı-yı Keblr"de icra olunan 

hafriyat ve mu· ayenede merkOmu n 

bulunduğu dükkandan bir sada 

işidilmesiyle derhal orası hafr id ilmege 
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başlanılmış ve sucu sağ olarak enkaz 

altından tahlls kılınmıştır, Agob'un 

ifadesine nazaran toprak altında 

bulunduğu zaman açlık hissetdikce 

karakulak suyu içmiş ve anınla idame

i hayat eylemişdir. 

Vezir hanında kule tabir olunan odanın 

depremde yı kılması hasebiyle içinde 

bulunan gaytancı Paskal ile dört 

yaşındaki kızı Atoi ve bir yaşındaki oğlu 

T eo ki dos ve diger kızı V asiliki ile zevcesi 

Katina ve kızı Vangilya'nın en kaz altında 

kaldıkları N uruosmaniye zabıta 

memurları tarafından haber verilmesi 

üzerine derhal olay yerine gidilerek 

Katina ve Vangilya'dan maadasını sağ 

olarak kurtardıkları işitilmiştir. Salma 

Tomruk'da sakin Ermeni milleti 

mu· teberanından ewelki gün ve dünkü 

gün sakin oldukları mahallat dahilinde 

kurbanlar zebh etmişlerdir, Kumkapu 

Ermenileri dahi kurbanlar zebhiyle 

Kadırga ve Cü ndi meydanlarından 

dolaşarak şimendüfer yolundan 

Kumkapu'ya avdet etmişlerdir, ahalisi 

ise yüzlerce oldugu halde dualar 

etmişlerdir, şimendüfer yolundan 

esna-yı mürurunda şimendüferin vakti 

olup gelmekle ahalinin önü alınıncaya 

değin tevakkufa mecbur olmuştur ... 

fı 5 Temmuz Sene 310 Salı 

Bu gece dahi iki defa hareket olmuş 

ise de pek hafıftir. Bugün şehrimizi 

çekirgeler istila etmiştir. Bu gün saat 

dört buçuk ve sekiz buçukta dahi 

hafıfçe zelzele olup Kadırga camiinden 

ve adliye dairesinden dışarıya 

fırlamışlardır. Avrupa gazetelerinde 

okunduğu na göre Dersaadef de zelzele 

oldugu gibi memalik-i garbiyyenin her 

cihetinde dahi bir şiddetli fırtına icra

yı hükm idiyor imiş, bundan ewel 

Yunanistan· da dahi zuhur iden deprem 

esnasında dahi Avrupa'nın sevahil-i 

garbiyyesinde öyle bir fırtına zuhur 

etmiş oldugundan Avrupa 
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gazeteleri deprem ile fırtına zuhuru 

arasında bir münasebet olup 

olmadığını ca-yı su'al görüyorlar. Safra 

karyesi ahalisinin depremden hasar

cfıde olarak muhtac-ı iane kalmış 

oldugundan Küçükçekmece Kazası 

kaymakamı izzetlü Rasih Beyefendi 

Makriköyü'nde heman cem-i ianata 

ibtidar ederek terakü m eden mebalig 

on bin guruşu tecavüz eylemekle 

muhtacin-i merkuma nan-ı aziz ve sa ir 

me'kUlat tevzl' idilmekle bu babda 

müşarün-ileyhin h immetiyle ve ahali

i mu· teberanın gayretiyle bu kadar 

paranın toplanması seza-var 

görülmüştür. Terkos Su 

Kumpanyasının tahte'l-arz mevcud 

olan boruları bozulmuş oldugundan 

üç dört günden beri şehrimizin 

sokakları sulanamadığı gibi mesakine 

dahi su isale olunamamıştır, mezkur 

boruların ta· ml rat ı bu kere hitam

pezlr olmuş oldugundan dünkü 

günden berü sular isale kılınmış 

oldugu misillü şehrimizin sokakları 

dahi kısmen sulanmıştır. 

Fı 6 Temmuz Sene 310 

yevm Çarşamba 

Geçen Salı günü hareketin hln-i 

vuku ·ında Çarşu-yı Keöırde ka'in bir 

mağaza içinde bulunup alış veriş iden 

ve mu 'teberan ailelerine mensub bir 

hanım ilk sadmeyi hiss ider itmez 

elinde bulınub altmış lira-yı Osman! 

ile bir takım mücevheratı havl bulunan 

bir çantayı m ez kur mağaza da 

bırakarak firar etmiş oldugu halde iki 

günden berü çarşunın küşad edilmiş 

olmasından naşl hanım-ı muma-ileyha 

memurin-i zabıtaya bi'l-müracaa 

magazayı ta'rlf etmiş ve anlar 

tarafından icra kılınan taharriyat 

üzerine çanta bulunarak hanım-ı 

mumaileyhaya teslim kılınmış 

oldugundan bu cihet dahi zabıtanın 

ikdam ve mesaisine şayan-ı takcfır bir 

delil teşkil eylemiştir. Galata'da Tünel 

sokağında bulunan Beyoğlu bidayet 

mahkemesi ikinci hukuk da'iresi 

sakatlan m ış oldugundan da'ire-i 

memure saye-i merahim-vaye-i 

hazret-i padişahlde Galata'da Okcu 

Musa'da Tramvay Caddesi'nde ka'in 

ahşab keblr hane istlcar edilerek nakl 

olunmuştur ... 
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Fı7 Temmuz Sene 310 yevm 

Perşembe 

Dünkü gün saat dörd i yigirmi dakika 

geçerek şehri m izde şiddetli deprem 

olup Çarşu-yı Kebl'r'in birkaç mahalleri 

yıkılarak bir jandarma ile bir polis en kaz 

altında kalmıştır , Mahmud Paşa'da 

dahi iki dükkan yı kılmıştır. Salı gecesi 

dahi dört def 'a hafıfce hareket vukO' 

bulup sekiz buçuk ve on raddelerinde 

ve digerleri muhtelif sa' atlerde vukO' 

bulmuştur. Rivayete nazaran bu güne 

kadar çarşuda olup enkaz altından 

çıkarılan mevtanın yüz elli kişiye balig 

olup el-an hafriyata devam edilerek 

çıkarılmakdadır. Keresteciler 

keresteleri n fiyatını tezayüd etdirmişler 

ise de hükumet-i seniyyeden bir fıat

ı maktOa verilmiştir. Depremi n 

ibtidasında Davud Paşa iskelesi 

civarında Kasap ilyas Mahallesi'nde 

kain haneleri zedelenmiş olan on hane 

halkını RüsOmat Emanet-i Celilesi 

muhasebecisi sa' adetlü Cem ll 

Beyefendi hazretleri o civarda bulunan 

konaklarının bahçesine alarak iskan 

ve et' imelerine bakmıştır. Encümen

i teftiş ve mu' ayene a 'zasından 

fazlletlü Hürrem Efendi hazretlerinin 

Molla Gürani Mahallesi'nde ka'in 

haneleri bahçesine civar ahaliyi iskan 

ve her sOretle esbab-ı istirahatlerine 

bezl-i sa 'y eylemişdir ... 

Fı8 Temmuz Sene 310yevm Cuma 

Adliyye da'iresinin yedi bin altı yüz 

yetmiş üç guruş yigirmi altı santim, 

Evkaf-ı HumayOn'un on iki bin beş yüz 

altı guruş seksen yedi santim, Divan

ı Muhasebat'ın dört bin otuz üç guruş 

yigirmi santim ki, cem' an yigirmi dört 

bin iki yüz on üç guruş otuz dokuz 

santim sarfıyla ta' ml ri i cra olunacagı 

keşf olunmuştur. Bab-ı Va la-yı 

Seraskeride hassa da'iresi 

girilmeyecek şekilde harap olmuştur. 
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Dünkü gün ale's-sabah dahi 
şehri m izde bir def 'a hafi'fce deprem 
hiss olunmuş ise de hamden sümme 
şükran hasarat meydana gelmemiştir. 
Hakkaklar çarşısı deprem esna.ında 
memurin-i 'a'idesi tarafından 
kapadılmış ise de olunan mu' ayenede 
mahzurı olmadığından tekrar küşad 
idilmişdir ve kurbanlar zebh idilmişdir. 
Fı9 Temmuz Sene 310 yevm 
Cumartesi 
Bab-ı Allnin keşfiyatı bi'l-icra on dört 
bin yüz yigirmi dört buçuk guruşla 
ta' ml ri ne başlanılmıştır. Bu gece saat 
yedi buçukda azacık şiddetli hareket 
olmuşdır. Mağnisa'ya dahi yılan yağdığı 
mevrud mektubdan anlaşılmıştır. 
Fı 10 Temmuz 
Sene310yevm Pazar 
Bu gün saat üç buçuk ve dörde beş 
kala iki def 'a deprem olmuşdır. Dün 
gece dahi saat iki buçukda bir def 'a 
hafif zelzele olmuşdır ... 

Fı22Temmuz 
Sene 31 O yevm Cuma 
Bu gece saat dörtde biri hafif diğeri 
şedld iki def 'a hareket olmuşdır. 
Çarşu-yı Keblr'de simideinin birisi 
vuku '-ı hareketde enkaz altında 
kalarak on beş gün sonra tahlls 
edilmişdir, şöyle ki ne ile şimdiye kadar 
ta' ayyüş eyledi ği soruldukda on beş 
ad ed simidi olup günde birisini yemekle 
şimdiye kadar kendüsini beslemiştir. 
Çarşu-yı mezkurda yine Asakir-i 
şahane neferatından birisi enkaz 
altında kalarak on beş gün sonra 
çıkarılmış ise de gayet za 'fiyyetden 
hastahaneye gönderilmiş, yine Aynı 
yerde ehl-i islam bir kadın bir hıristiyan 
ile fi 'l-i şen!' i i cra eder iken müdhiş 
zelzelede öyle oldukları halde en kaz 
altında kalmıştır , bazı dükkanlar içinde 
dahi böyle halat-ı na-meşru' ada 
görüldükleri mervldir ... 
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Fı27Temmuz Sene 310 yevm 

Çarşamba. Bu sabah saat üçi kırk üç 

geçerek azacık şiddetlice şehri m izde 

hareket olmuşdır. Hayli vakt salat-ı 

mağrib ve ış§ Cü ndi meydanında 

bulunanlar meydan-ı mezkOrda ve 

Kadırga'da bulınanlar Büyükçeşme 

üzerinde eda idilmekte idi. Ahali ise 

mahall-i mezkOrlarda ve mahall-i 

sa'irede on beş günü mütecaviz 

çergiler altında ikamet ve beytOtet 

etmekde bulunmuş idi ... Fı 1 Ağustos 

Sene 31 O yevm Pazartesi. Bu gece 

sabah saat sekize doğru şiddetlice bir 

ve dokuz buçukda hafi'fce bir ki, iki 

def 'a olarak deprem vukO' bulmuştur. 

ilk deprem esnasında Sultan Mahmud 

türbe-i şerlfi karşusına gelmiş olan 

tramvay hayvanlarının dördü birden 

yatmışlar ise de hamd olsun bir 

vukO 'at olmamıştır, şimendüfer dahi 

hatt üzerinde yukaruya doğru 

sıçramıştır ... Fı 5 Ağustos Sene 31 O 

Cuma. Bu gece sabaha karşu saat on 

raddelerinde bir def 'a az şiddetli ce 

olarak deprem vukO' bulmuştur ... Fı 

1 O Ağustos Sene 31 O Çarşamba. Bu 

gece saat üç buçukda şiddetlice 

deprem hissolunarak ahali yine 

sokaklara geceleyin fırlamışlardır ve 

gece saat altıda dahi hafıf olarak bir 

def 'a daha zelzele olmuşdır ... Fı 23 

Ağustos Sene 310 Salı. Bu gece saat 

yedi buçukda bir def 'a hafıfce hareket 

hissolunmuştur ... Fı 16 Ağustos Sene 

310 Salı gündüz saat yediyi beş geçerek 

bir def 'a hafıfce zelzele 

hissolunmuştur. Fı 29 Ağustos Sene 

31 O Pazartesi. Bu gece saat yedi de bir 

def 'a şiddetli ce hareket olmuştur ... 

Fı 8 Eylül Sene 31 O Perşembe. 

Sabahleyin saat bire on dakika kalarak 

birbirini müte 'akib iki def 'a şiddetlice 

ve sürekli hareket olmuştur ... Fı 25 

Eylül Sene 31 O Pazar. Sabaha karşu 

bir def 'a hareket hissolun muştur ... 

MecrOhln: aded 205, vefeyat: aded 231. 

bazı mecrOhln ve vefayat var ise de 

miktarı ma 'lOm olanlar bunlardır. 
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ezmine-i sabıkada şehr-i şehirimizde 

ve memalik-i sa'irede vuku bulan 

harekat-ı şeôıde-i arzıyyeye nazaran 

ehaff-ı hafıf sayılacak derecede olup 

gerek nüfusca ve gerek ebniyece 

vesa'irece muclb olan hasarat hasarat

l sabıkaya nazaran gayet hafıf geçmiş 

ve şimdiye kadar Der-sa' adet' de vuku. 

bulan harekat-ı arziyyeye da'ir ber

vech-i zir ma 'lumat-ı tarihiyye beyan 

olınur. Şöyle ki Darü'l-hilafeti'l

aliyye'nin mebde-i tarm-i fethi olan 

hicret-i eelllenin "857" senesi 

Cumade'l-ula'sının yigirmi birinci 

Perşembe gününden berü Darü'l

hilafece çokca deprem vuku · bulup 

şiddetli ve müddetli olanları "863 ve 

868 ve 879 ve 889 ve 894 ve 901" 

tarmlerinde vuku bulanlardır, Ancak 

"903 ve 90Tde birkaç def · a vuku 
bulanları nisbeten hafıfcedir. "916" 

tarihindeki tezelzülat-ı arziyyede on 

binden ziyade nüfUs telef olmuş ve 

dehşet-efza hayli hasar zuhura 

gelmişdir, bunda ebniye-i mukaddese 

ve sa'ire ve çarşunun kısmen bazı 

mahalleri ve istanbul surunun ekser 

cihetleri harap olmasıyla Sultan Selim 

Han-ı Ewel hazretleri cami, medrese, 

kütübhane, tekke, türbe, hamam, şu 

altı nev ebniyenin kargir ve bunlardan 

ma' adasının ahşab olarak inşa 

edilmesini irade buyurdular. Bu 

tarihden sonra çe nd def · a daha vuku · a 

gelerek "990 ve 1 006 ve 1 008 ve 1 O 17 

ve 1 040 ve 1 056 ve 1 060 ve 1 066" 

tarmlerinde suret-i şedldede birkaç 

def · a harekat-ı arziyye vuku · a geldiği 

zabt -ı vekayi · sırasında kayd edilmiştir. 

"1 078" tarihinde yine dehşetli şekilde 

vuku · bulmuş ve hayli emakin ve 

mesakin hasaratı görülmüştür. 

"1123" deki tezelzülatda bir çok 

mahaller yıkıldıgı gibi "Avratpazarı" 

nam mevki· de ka in "Dikilitaş" 

etrafında kadimen mevcud olan ebniye 

zedelenmiş olmagla mazarratının 

indifaı zımnında hedm edilerek görülen 

. hali üzere ibka edildi. "1131 ve 1135 ve 

1136 ve 1137 ve 1140 ve 1141 ve 
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1142" tarihlerinde yine şiddetli 

denilebilecek tarz-ı müdhişanede 

vuku' buldu ve yine ziyade rahnesi 

görüldi. "1165" tarihinde vuku · bulan 

dahi pek şiddetli idi. "1179" senesinin 

'Id-i ad hasında va ki' olan tezelzütat 

suret-i şeôıdede olup bu def' asında 

Sultan Mahmed Han hazretleri 

camileri ve müteferri ·atı ve bir çok 

ma' abi d ve mesacid ve ebniye-i 

ceslme ve dükkanlar münhedim oldu, 

hakan-ı müşarün-ileyh hazretlerinin 

işbu camilerini cennetmekan Sultan 

Mustafa Han-ı Salis hazretleri 

mükemmel ve vasi' bir şekilde inşa 

buyurdılar. Şair zayi' at ve hasaratın 

kemal-i kerem! ile tarz-ı sabıkına ifrag 

edilmek hususında sarf-ı makdur 

edilerek bu i' ma rat ve ta' miratın 

arkası "1200" senelerinde 

alınabilmiştir. "1211 ve 1223 ve 1231 

ve 1244 ve 1254 ve 1266 ve 1273 ve 

1277 ve 1279 ve 1284 ve 1286 ve 1290" 

tarihlerinde ve daha sonraca vuku · 

bulanlar şiddetli olmayıp mutavassıt 

bir halde idi. "185T tarihinden ewelce 

de Der-sa' adet' de hareket vuku' 

bulmuştur ... 

Fı 15 TeşrTniewelSene 310 yevm 

Cumartesi ... Bugün saat dokuza beş 

kalarak şiddetlice bir hareket 

olmuştur ... 
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Hereket-i Arz Hakkında 

Vilayat-ı Sahaneden Dahiliyye 

Nezareti'ne MevrOd Telgrafnameler 

SOretidir. 

Edirne Vilayeti'nden 

Bugün saat dört buçukda Edirne'de 

oldukca şiddetli ve sürekli bir birini 

müte 'akib iki def 'a deprem vukO' 

bu ldı ise ham d olsun gerek şehir içinde 

ve gerek emakin 

askeriyyede nüfOsca ve ebniyece telefat 

ve sakatlık olmadığı beyan alınur Fı 28 

Haziran Sene 31 O ... 

(Hüdavendigarl Vi layeti"nden 

Bugün Bursa'da saat beşe yigirmi 

dakika kalarak kıbleden şimale dogrı 

şiddetlice bir ve arasından beş dakika 

mürOrında andan hafıf diger bir def · a 

deprem vukO · bulmuş ise de lehü"l

hamd ve'l-minne bir gO ne hasaratı 

mO ci b olmadığı be ra-yı ma· lO mat 

ma' rOzdur Fı 28 Haziran Sene 31 O. 

Vilayet-i Müsarünileyhadan 

Bursa' da vukO · bulduğu diger telgrafla 

·arz alınan hareket-i arzın, 

Mudanya'da dahi saat dört buçuk 

raddelerinde ewela hafıfce ve ba ·de h u 

süreklice olarak yarım dakika imtidad 

ve bu esnada bir kadın vefat eyledigi 

ve bir minarenin şerefesinden yukarısı 

yı kıldığı gibi bazı divar sakatlıkları da 

vukO · bulduğu ve Sögüd"de dahi aynı 

sa· atda garb-ı cenOblden şark-ı 

şimaliye doğru hafıfce üç ve ahiren 

şiddetlice bir saniye deprem vukO' 

bulmuş ise de lehü"l-hamd ve·l-minne 

oraca da bir gO na sakatlık olmadığı 

mahalleri iş' arı üzerine ma' ruzdur. 

Fı 28 Haziran Sene 31 O. 

Vilayet-i Müsarünileyha'dan 

Sehr-i hal-i ROminin yigirmi ikinci 

Çarşamba gecesi saat bir raddelerinde 

Aziziye kasabasında hafıfce bir def · a 

deprem vukO · bulmuş ise lehü"l-hamd 

nüfOsca vesa"irece bir gO ne sakatlık 

olmadığı Karahisar mutasarrıflıgının 

telgrafnamesi üzerine ma· ruzdır. Fı 

28 Haziran Sene 31 O ... 

Vilayet-i Müşarünileyhadan 

Bugün diger iki kıt· a telgrafname-i 

'aciz i ile bildirilen deprem Gemlik'de 

dahi saat dört buçıgı beş geçerek 
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gayet sür' atli ve şiddetli ve beş dakika 

sonra da keza şiddetli olarak iki def 'a 

vukCı' bulup bir harap hanenin çatısı 

yıkıldıgı gibi bir bab ipekböcek hanenin 

dahi kiremidleri üzerindeki 

korkuluğundan altı zira kadar mahali 

ile yeni yapılmakda olan gayet metin 

kargir Rum mektebinin üst katında bir 

daracesi yıkıldıgı ve bir cami duvarıyla 

daha dört bab kargir hanenin duvarları 

haylice çatladıgı ve diger üç hanenin 

duvarları yıkıldıgı misillü, Gemlik 

tersanesi civarında va ki' Harmankaya 

nam mahallin denize ma'il olan ciheti 

denize uçdugu ve Mihaliç'de dahi saat 

dört buçuk raddelerinde sürekli ve 

şiddetli ce yekdigerini müte 'akib keza 

iki def 'a deprem vukCı' bulduğu ve 

ebniyece bazı mahallerin cüz'i 

sakatlandığı haber verilerek 

tahkikatı na ibtidar olındıgı ve 
Kütahya·ca da saat beşe çaryek 

kalarak gayet şiddetlice ve 

mute 'akiben hafi'fce iki def 'a deprem 

vukCı' bulduğu ve oraca ebniyece 

sakatlık olmadığı ve lehü'l-hamd ve'l

minne Aynı yerde nüfCısca bir gCıne 

telefat ve zayi' at vukCı' bulmadığı 

mahallerinden ahiren alınan 

telgrafnameler üzerine ma' rCızdur. Fı 

28 Haziran Sene 310 ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Bugün saat beş sularında izmir'de 

hafıfce sürekli ce iki def 'a deprem 

vukCı' bulmuş ise lehü'l-hamd ve'l

minne bir gCıne sakatlıgı mCıcib 

olmadığı ma' rCızdur. Fı 28 Haziran 

Sene 310 ... 

Vilayet-i Müşarünileyha'dan 

Dün sabah Urla'da şiddetlice bir 

deprem vukCı' bulmuş ise de lehü'l

hamd ve'l-minne sakatlıgı mCıcib 

olmadığı ma' rCızdur. Fı 27 Haziran 

Sene 310 ... 

(Vilayet-i Müşarünileyha'dan) 

Bugün saat beş sularında izmir'de 

hafıfce ve süreklice iki def 'a deprem 

vukCı' bulmuş ise de lehü'l-hamd bir 

gCıne sakatlıgı mCıcib olmadığı 

ma' rCızdur. Fı 29 Haziran Sene 31 O. 

izmid Mutasarrıflıgından 

Bugün saat beşe yigirmi kalarak izmid 

kasabasında garbdan şarka dogrı biri 

şiddetli diğeri hafıfce hareket-i 
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arz vukO' bulmuş ve lehü'l-hamd ve'l

minne nüfOsca bir gO ne vefeyat yog 

ise de Fevziyye camiinin nısf-ı minaresi 

ve bazı dekakin ve ebniyenin yıkılarak 

tahklkat-ı lazime icra kılınmakda idügü 

ma' rOzdur ferman. Fı28 Haziran Sene 

310 .. 

izmid Mutasarrıflığından 

Adapazarı kasabasında saat beşe 

yigirmi dakika kalarak şarkdan cenOba 

dogrı şiddetli vukO' bulan depremden 

bir çok haneler yıkıldıgı ve en kaz altında 

adamlar kalıp vefayat dahi vukO 'a 

geldiği ve yine Geyve kazasında dahi 

bu dakikada deprem vukO' bulmuş 

ise de nüfUs ve ebniyece bir gO ne 

sakatlık olmadığı ve Karamürsel 

kasabasındaki depremden bir camii 

minaresi külliyen yıkılmış ise de 

nüfOsca bir gO ne telefat olmadığı 

kaymakamlıklarından gelen 

telgrafnamelerden anlaşılmış oldugu 

ve şimdi bizzat Adapazarı'na 

müteveccihen izmid'den tren-i 

mahsOsla hareket edilip icabı icra ve 

netlee-i keyfiyyetin 'arz ve in ha 

kılınacağı ma' rOzdur ferman. Fı 28 

Haziran Sene 31 O ... 

Çatalca Mutasarrıflığından 

Cenab-ı Hak tekerrüründen muhafaza 

buyursun amin, beşe yigirmi kalarak 

şiddetli bir deprem başlayıp bir 

dakikaya yakin devam etmiş ve anı 

müte 'akib bir daha vukO' bularak 

peyderpey Mehmet Paşa camii 

minaresi kısmen yıkılub duvarları dahi 

çatladıgı ve pek çok hane ve dükkan 

ve hamam duvarları yıkılarak bazı 

köhne hanelerin çatıları dahi çökmüş 

ise de nüfusca hamden lillahi te' ala 

telefat olmadığı ve kale duvarlarının 

bir kısmı yıkılub bir hane üzerine inmiş 

ise de telefatı mOcib olmayub üç 

yaşında bir çocuk iki taş arasında 

kalarak sağ olarak tahlls olundugu ve 

şu müdhiş vukO 'atdan merkez ve 

livanın sa ir taraflarınca da vukO 'at 

olup olmadığı anlaşılmak üzere heman 

Çatalca'ya avdet olundugu ma' rOzdur. 

Fı28 Haziran Sene 310. 

Hüdavendigar Vi layetinden 
Pazarköyü'nde saat beşe yigirmi 

dakika kalarak fevka'l-'ade şiddetle 

vukO' bu lu b bir dakika kadar imtidad 

ile kasabada 
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va ki' camii n minaresi çatlatmış ve bir 

takım ebniyenin divar ve bacaları dahi 

yıkılmış oldugu gibi bazı binalar 

üstündeki kiremidlerinde dökülmiş 

oldugu ve Balıkesir'de dahi saat beşe 

yigirmi beş dakika kalarak yekdigerini 

müte 'ak i b şiddetlice ve süreklice ve 

ahiren bir ki üç defa ve Bandırma'da 

dahi yine o sa' atde bir birini müte 'akib 

ewelkisi süreklice ve ikincisi hafi'fce 

olarak iki def 'a deprem vuku' bulmuş 

ise de oralarca bir gune sakatlık 

olmadıgı ve nefs-i Karahisar-ı Sahib'de 

dahi saat beşe çar-yek kalarak hafıfce 

bir def 'a deprem vuku' bularak iki 

saniye kadar imtidad etdigi ve 

Karahisar sancagına mülhak Sandıklı 

kazasınca da saat beşde şiddetlice bir 

def 'a deprem vuku' bularak bir dakika 

kadar imtidad eylem iş ise de ebniyece 

hasar ve zarar Ira s itmedigi ve yine 
yevm-i mezkurda Gemlik kasabasında 

saat sekiz buçuga beş dakika kalarak 

hafıfce bir ve on bire beş kalarak 

şiddetlice bir ki tekrar iki def 'a deprem 

oldugu ve Balıkesri'nde saat dokuza 

dört kalarak tekrar hafıfce bir hareket 

hissolındıgı ve Bilecik' de dahi saat beşe 
sekiz kalarak şiddetlice on dakika 

sonra andan hafıfce deprem vuku 'ıyla 

birincisi iki dakika ve ikincisi on saniye 

kadar devam eyledigi ve ebniyece 

zayi' at olmadıgı ve Lefke'ce hasar 

olmayub, inegöl'ce tahkikata ibtidar 

olındıgı ve Kirmasti kasabasında dünkü 

gün zeval vakti iki saniyeyi mütecaviz 

ve bir dakika geçerek on saniye kadar 

şiddetlice iki def 'a ve mu' ahheren dahi 

hafıfce birkaç kere ve Mudanya 

kasabasında büyükce tekrar iki def 'a 

hafıfce veT relye na h iyesinde dahi 

dünkü gün şiddetlice hareket vuku' 

bulmuş ise de bir sakatlık olmadıgı ve 

lehü'l-hamd ve'l-minne zikr alınan 

mahallerde nüfOsca bir gune zayi' at 

ve telefat vuku' bulmadıgı ahiren dahi 

peyderpey mahallerinden alınacak 

telgrafnameler üzerine 'arz olınur. Fı 

29 Haziran Sene 31 O ... 

Aydın Vilayetinden 

Dünkü gün izmir' de vuku 'ı 'arz o lınan 

deprem aynı vaktde Bergama ve 
Çeşme ve Foça ve Magnisa ve Kasaba 

ve Gördus'da dahi hissidilmiş ise de 

lehü'l-hamd oralarda da bir gune 

sakatlıgı mucib olmadıgı ma' ruzdur. 

Fı 29 Hazi ran Sene 31 O. 
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Ankara Viliiyetinden 

Burada gündüz saat beşe sekiz dakika 

kalarak deprem vuku' bulduğu 

ma' ruzdur. Fı 28 Haziran Sene 31 O. 

Çatalca Mutasarrıflığından 

Dünkü gün Silivri' de vukQ 'ını 'arz 

eyledigim deprem gerek mezkur livada 

ve gerek sancagın cihat-ı sa'iresinde 

aynı sa' atde ve derecede vuku' 

bulmuş cüz'l ve külll ihtiyac-ı 

mu' ayeneye lüzum görünmeyecek 

hiçbir eb niye ve e ma kin kalmamış 

derecesinde bulunmış oldugu ve ahali 

gece kırlarda ve sokaklarda beytutet 

ederek muhafazalariçün kollar 

gezdirildigi ve Çatalca'da en büyük olan 

Ali Paşa camiinin kubbesiyle duvarları 

çatlamış ve Ferhad Paşa camii 

minaresi dahi kısmen zedelenmiş olu b 

lehü'l-hamd ve'l-minne nüfUsca bir 

gune vukQ 'at ve telefat olmadığı 

ma' ruzdur ferman. Fı29 Haziran Sene 

310 ... 

Kastamonu Vi layetinden 

Dün saat dörtde Düzce· de ve beşe çar

yek kalarak Bolu ve Ereğli ve Mudurnı 

kasabalarında şiddetlice deprem vukQ' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd ve'l-minne 

bir gune telefat ve hasaratı mu ci b 

olmadığı ve yine o vaktde 

Kastamonu'da dahi hafıfce bir zelzele 

hissedildiği ma' ruzdur ferman. Fı 29 

Haziran Sene 310 

Biga Mutasarrıflığından 

Bugün saat dört buçuk raddelerinde 

burada ve Biga ve Lapseki ve Ezine 

kasabalarında garb-i cenublden dogrı 

birkaç fasıla ile iki dakika kadar şiddetli 

ve sürekli deprem vuku' bulmuş ise 

de lehü'l-hamd bir gune hasarlka' 

eylemediği ma' ruzdur ferman. Fı 28 

Haziran Sene 31 O 

Hüdavendigar Vilayetinden 

Bugün tam saat sekiz buçukda 

Bursa'da cenubdan şimale dogrı yine 

bir deprem vukQ' bu lu b dört beş saniye 

kadar imtidad eylemiş ise de lehü'l

hamd ebniye ve nüfusca bir gune 

hasarat ve zayi' at olmadığı ma' ruzdur. 

Fı 30 Haziran Sene 31 O 

Hüdavendigar Vi layetinden 

Dünkü gün saat sekizi yigirmi geçerek 

Bursa'da hafıfce bir hareket daha 

hissalındığı ve aynı sa' atde Balıkesri' de 

dahi bir def 'a vukQ' bulduğu gibi, 

Bandırma'da ewelki gün hareketden 

zedelenüb sağlam görülen 
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bazı duvarların da çatladığı ve debboyda 

ikamet iden 'asakir-i şahanenin 

çadırlara çıkarıldığı ve yine yevm-i 

mezkCırda saat dört buçuk 

raddelerinde Eskişehir'de yekdiğerini 

müte 'ak i b iki def 'a şiddetli ce vukCı' 

bularak bir saniye devam eyledi ği ve 

saat beşe on dakika kalarak nefs-i 

Gem lik' de bir def 'a vukCı' bulduğu ve 

Gemlik'de Salı günki hareket-i arzda 

Balıkpazarı'ndaki yeni kilisenin her 

taraf duvarlariyle M ermer direkleri 

mahCıf bir şekilde çatladığı gibi Aya 

Anna kilisesi duvarlariyle 

metropolidhane duvarları ayrıldığı ve 

kargir bir böcekhane duvarlarının 

sakatlandığı ve yevm-i mezkCırdeki 

tezelzülatda Pazarköy kazasının Orta 

karyesinden on hanenin tamamen ve 

altmış hanenin de derCınında 

barınılmayacak derecede zedelendiği 

ve seksen hane ile Cecfıd ve Çengiler 

karyelerinde bir çok haneleri n duvarları 

ve bacaları yıkıldığı ve diğer 

karyelerdeki sakatlık da bu derecede 

olduğu ve kaza-yı mezkCırde saat on 

bir ile gece dört buçukda hafıfce 

hissidilmekde bulındığı ve yine yevm

i mezkCırde Mudanya'da saat dokuzu 

çar -ye k geçerek ve bu sabah saat sekiz 

buçukda hafı'fce birer def 'a olduğu ve 

Emir Ali cezlresinde ewelki ve dünkü 

gün altı def 'a vukCı' bularak mevcCıd 

hanelerin kısm-ı a 'zamında cüz'l 

sakatlıklar görüldiği ve lehü'l-hamd 

ve'l-minne mahal-i mezkCırede 

nüfCısca bir gCıne zayi' at olmadığı 

mahalleri iş' arı üzerine ma' rCızdur. 

Fı30 Haziran Sene 310 

Çatalca Mutasarrıflığından 

Ewelki gün depremden 

Büyükçekmece kasabasındaki bir 

takım hane ve ahur vesa'ir ebniye ve 

bahçe duvarlariyle bacaları yıkılub bir 

hayli haneleri n dahi zedelendiği ve 

EbCı'l-feth camiinin minaresi 

şerefesine kadar kadar yıkılub cami 

sakfının hayli mahallini tahrib ettiği ve 

Dizdariyye camiinin bazı duvarları 

yıkıldığı gibi Büyükköprinin dahi birkaç 

mahalleri çatlayarak tarafeyn 

korkuluklarının bazı mahalleri 

münhedim olduğu ve Kalikratya 

karyesinde altı yaşlarında bir çocuk 

telef olub ebniyece hasarat 

Çekmece'nin hasaratı derecesinde,ve 

Pulaya ve Çöplice ve Kumburgaz 

karyelerinde dahi o nisbetde hasarat 

olup, Çöplice kilisesinin birkaç yerinden 

sakatlandığı ve Kumburgaz karyesinde 

bir 
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kadının incir agacı altında kalıp vefat 

eyledigi ve Ekşinoz ve Bocdar 

karyelerinin camileri bütün bütün 

harap oldugu, vesa'ir köylerle 

çiftliklerin cümlesinde cüz'lve külll 

hasarat oldugu mahalli 

kaymakamlıgının iş' arı üzerine 

ma· rOzdur ferman. Fı30 Haziran Sene 

310 

V anya Vilayetinden 

Bugün saat dörde yigirmi kalarak 

Ergiri'de oldıkca şiddetli bir deprem 

vaki' olmuş ise de lehü'l-hamd ebniye 

ve nüfGsca zayi' at olmadıgı mahalli 

mutasarrıflıgından bildirildigi 

ma· rOzdur. Fı 30 Haziran Sene 31 O. 

[Kosova Vi layeti nden] 

Bugün sabahleyin saat ikiye çar-yek 

kalarak Priştine'de şarkdan garbe 

dogrı bir saniye kadar devam iden ve 

aynı sa· atde ve saat altı raddelerinde 

Üsküb' de iki def ·ada vukO · bulan 

depremden lehü'l-hamd ve'l-minne 

bir gO ne zarar vukO · a gelmedigi 

ma'rOzdur. Fı1 TemmuzSene310. 

Konya Vilayetinden 

Ewelki gün Burdur'da neharen saat 

altıda hafıfce dün sabahleyin dahi saat 

bir raddelerinde şiddetlice şarkdan 

garba dogrı deprem vukO · bulmuş ise 

de lehü'l-hamd ve'l-minne nüfus ve 

ebniyece bir gO ne zayi. at olmadıgı 

Burdur mutasarrıflıgından 

bildirilmekle ·arz-ı ma· lu mat olınur. 

Fı30 Haziran Sene 310 ... 

Cezayir-i Bahr-i Sefıd Vilayeti'nden 

Salı günü sa'at dört buçukda Limni'de 

hafifce, Bozca Adası'nda şiddetlice 

zelzelevukO' bulup lehü'l-hamd bir 

gO ne hasarat olmadıgı 

mutasarrıflıgının iş'arı üzerine 
ma'rOzdur. Fı 1 Temmuz Sene 31 O .. 

Cezayir Bahr-i Sefıd Vi layeti 

makamından 

Haziran'ın yigirmi dokuzıncı günü 

Bozcaada'da iki def' a deprem vukO · 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gO ne 

zayi. at olmadıgı Li m ni 

mutasarrıflıgından iş' ar olınmakla 

ma· rOzdur. Fı 2 Temmuz Sene 31 O. 

Kastamonu Vilayeti'nden 

Dünkü telgrafname vukO ·ı ·arz o lınan 

deprem Hamidiyye, Çerkes, Göynük, 

Araç kazalarında dahi vaki' olmuş ise 

de lehü'l-hamd hasarat ve teletatı 

mOcib olmadıgı, Zagferanbolu 

[Safranbolu] kazasınca hafıf bir tezelzül 

hiss idilmiş oldugu iş' ar-ı mahalli 

üzerine ma' ruzdur. Fı30 Haziran Sene 

310 ... 

Manastır Vi layetinden 
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Dün De bre-i Bala' da bir def' a hafi'fve 

bir def 'a şiddetlice ve Debre-i zlrde iki 

def 'a deprem vukO' buldugu ve lehü'l

hamd nüfUs ve ebniyece bir gO ne 

sakatlık olmadıgı Debre 

mutasarrıflıgının iş' arı üzerine 

ma' rOzdur. Fı 4 Temmuz Sene 31 O. 

Yanya Vilayetinden 

Haziranın otuzıncı günü saat dörde 

çar-yek kalarak bir anda deprem 

vukO' bulmuş ise de lehü'l-hamd bir 

gO ne hasarat ve zayi' at olmadıgı Be rat 

mutasarrıflıgının iş' arı üzerine 

ma'rOzdur. Fı1 TemmuzSene310. 

Aydın Vilayetinden 

Cenab-ı Ha kk kaffe-i biladı her gO ne 

afatdan masOn buyursun geçen Salı 

günü saat beşe çar-yek kalarak 

başlayan harekat-ı arziyye o vaktden 

dünkü Cumartesi gününe kadar 

Akhisar, Salihlü, Denizlü, Sarayköy, 

Demirci, T avas, Bergama, kazalarında 

dahi muhtelif vakitlerde hafif ve şiddetli 

ve bazı mahallerde süreklice olarak 

vukO' bulmuş ve Perşembe günü 

i zmir' de tekrar hafif şekilde hiss idilmiş 

idügü ve bu esnada yalnız Saray 

kazasında bazı duvarlar biraz 

sakatlanup, Bergama'da bir duvarı n 

bazı mahalleriyle Dikili'de bir 

magazanın üzeri yıkıldıgı velehü'l

hamd nüfUs ve ebniyece başka zayi' at 

olmadıgı ma' ruzdur. Fı 3 Temmuz 

Sene 310 ... 

Hüdavendigar Vi layetinden 

Geçen Salı günü saat dört buçugı altı 

yedi dakika geçerek Atranos kazası 

merkezi olan Yenice kasabasında dahi 

şi malden cenOba dogrı deprem vukO' 

bulmuş ve kaza-i mezkOra muzaf 

Harmancık nahiyesinin merkezi olan 

Çardı karyesinde hafıfce ve Perşembe 

günü dahi iki def' a şiddetlice deprem 

olmuş ise de lehü'l-hamd nüfusca 

zayi' at olmadıgı mahalli 

kaymakamlıgının posta ile alınan 

tahrlratı üzerine ma' rOzdur. Fı 3 

Temmuz Sene 31 O ... 

Kosova Vilayetinden 

Ewelki gün Prizrin'de ve 

Kalkandelen'de saat bir buçuk ve beş 

buçukda ve yine Prizrin'de gece saat 

altı raddelerinde ve 
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kezalik yevm-i mezkurda saat ikiye 

çar-yek kalarak Mitroviçe'de dahi 

hafı'fce deprem vuku' bulmuş ise de 

lehü'l-hamd eb niye ve nüfCısca bir gune 

sakatlık vuku' bulmadığı mahalleri 

iş'ariyle ma'ruzdur. Fı3Temmuz 

Sene 310 ... 

V anya ViLayetinden 

Gece saat bire beş dakika kalarak 

Yanya'da hafıke ve Ergiri'de şiddetli 

ve sürekli deprem vuku' bulmuş ise 

de hamd olsun eb niye ve nüfusca bir 

gune zarar olmadığı ma' ruzdur. Fı 4 

Temmuz Sene 31 O ... 

Manastır Vilayeti'nden 

Dün gece de bir d et' a şiddetli ve bir 

d et' a hafıf olarak zelzele vuku' 

bulduğu ve lehü'l-hamd bir gune 

sakatlık olmadığı Görice 

Mutasarrıflıgı'nın iş' arı üzerine 

ma'ruzdur. Fı4 TemmuzSene310. 

Kastamonu Vilayeti'nden 

Haziran'ın otuzıncı Perşembe günü 

def' a-i saniye olarak Mudurnu'da 

deprem vuku' bulmuş ise de ha md 

olsun bir gune hasarı mucib olmadığı 

iş' ar-ı mahalli üzerine ma' ruzdur. Fı 

3 Temmuz Sene 31 O. 

Cezayir Bahr-i sefıd Vilayeti'nden 

Haziran'ın otuzıncı günü sekizi çar-yek 

geçerek Bozcaada'da hafıf deprem 

olmuş ise lehü'l-hamd zayi' at olmadığı 

Limni Mutasarrıflıgı'ndan bildirildiği 

ma' ruzdur. Fı 4 Temmuz Sene 31 O. 

V anya Vilayeti'nden 

Dün gece saat bir raddelerinde 

Delvine' de şiddetli ve Be rat' da hafıfce 

deprem vuku' bulmuş ise de lehü'l

hamd bir gune zarar olmadığı Ergi ri 

ve Berat mutasarrıflıklarından 

bildirilmiş oldugu ma' ruzdur. Fı 5 

Temmuz Sene 310 ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Sehr-i hal-i ruminin ikinci gecesi 

Sarayköy kasabasında iki d et' a hafıfce 

deprem vuku' bulmuş ise de lehü'l

hamd bir gune hasarı mucib olmadığı 

ma' ruzdur. Fı 5 Temmuz Sene 310. 

Cezayir Bahr-i sefıd Vilayeti'nden 

Bu gece saat üçe çar-yek kalarak bir 

deprem vuku' bulmuş ise de bi-lutfihi 

te' ala hiçbir mazarrat iras itmediğ i 

ma' ruzdur. Fı 6 Temmuz Sene 310. 

Kastamonu Vilayeti'nden 

Sehr-i hal-i ruminin yigirmi sekizinci 

günü saat beşe çar-yek kalarak 

Cide'de ve Temmuz'un dördüncü günü 

dört buçuk ve beşinci günü beş 

buçukda Safranbolu'da deprem vuku' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd 

bir gune hasarı mucib 

107 





olmadığı mahallinin iş' arı üzerine 

ma' rOzdur. Fı 6 Temmuz Sene 31 O .. 

V anya Vilayeti'nden 

Pazarertesi gecesi saat bire beş 

kalarak Tepedelen'de hafı'fce ve 

müte 'akiben şiddetli olarak ve 

Koroliş'de şiddetlice ve Pogon ile 

Premedi'de dahi hafı'fce ve dün gece 

saat sekize çar-yek kalarak Ergi ri' de 

hafi'fce deprem vukO' bulmuş ise de 

ha md olsun bir gO ne zarar olmadığı 

Ergiri Mutasarrıflığı'nın beyaniyle 

ma' rOzdur. Fı 6 Temmuz Sene 310 .. 

V anya Vilayeti'nden 

Delvine'de bu sabah dahi saat sekize 

çar-yek kalarak yine şiddetli deprem 

vukO' bulmuş ise de elhamdülilllah 

bir gO ne sakatlık olmadığı Ergi ri 

Mutasarrıflığı'nın iş' arı üzerine 

ma 'rOzdur. Fı 6 Temmuz Sene 310 .. 

Kosova Vilayeti'nden 

Lama kazasında dahi geçen Cuma 

sabahı saat ikiye çar-yek kalarak bir 

ve saat beş buçukda bir ve irtesi günü 

dahi iki def 'a hafıfce, Pazartesi gecesi 

dahi Kalkandelen kazasında saat beşe 

yigirmi dakika kalarak bir def 'a 

şiddetlice ve saat altı buçukda da 

hafıfce olarak iki def 'a deprem vukO' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gO ne 

hasarı mOcib olmadığı Prizrin 

Mutasarrıflığı'nın iş' arı üzerine 

ma' rOzdur. Fı 6 Temmuz Sene 31 O .. 

Hüdavendigar Vilayeti'nden 

Dünkü gün saat dördü çar-yek geçerek 

Bursa· da, gayet hafıf ve Pazarköy, 

Gemlik kazalarında şiddetli ce ve bugün 

sabahleyin saat on raddelerinde 

Bursa· da yine hafıfce birer def 'a 

deprem vukO' bulmuş ise lehü'l-hamd 

bir gO ne hasarı mO ci b olmadığı 

ma' rOzdur. Fı 7 Temmuz Sene 31 O. 

Hüdavendigar Vi Layeti'nden 

Bu gece saat yedi buçukda yine 

Gemlik'de şiddetlice ve yarım saat 

sonra biraz hafıfce ve bu sabah saat 

onu on geçerek sürekli tezelzülat 

vukO 'a geldiği ve dünkü gün saat dört 
buçuk raddelerinde Yenişehir ve inegöl 

kasabalarında ve bu sabah dahi saat 

yedi buçuğa beş ve sekiz buçuğa beş 

kalarak ve onu beş dakika geçerek üç 

defa 
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Mudanya'da ve yine bu sabah onu on 

geçerek Pazarköy kazasında dahi 

harekat-ı arziyye vukQ · bulduğu ve 

lehü'l-hamd ve'l-minne bir gune 

mazarratı müstelzim olmadığı 

mahallerinden alınan telgrafnameler 

üzerine ma'ruzdur. Fı7Temmuz 

Sene 310 ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Şehr-i ruminin beşinci gecesi Saray 

kasabasında bir d et· a deprem 

vukQ 'bulmuş ise de lehü'l-hamd bir 

gune hasarı mucib olmadığı 

ma 'ruzdur. Fı7Temmuz Sene 310 .. 

Kosova Vilayeti'nden 

Kalkandelen'de dünki gün sabahleyin 

saat on birde hafıfce deprem vuku · 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir hasarı 

mucib olmadığı Prizrin 

Mutasarrıflığı'nın iş. arı üzerine 

ma' ruzdur. Fı9 Temmuz Sene 310 .. 

Aydın Vilayeti'nden 

Şehr-i halin sekizinci gecesi Bayındır'da 

hafıtce deprem hissedilmiş ise de 

lehü'l-hamd bir gune sakatlığı mucib 

olmadığı ma. ruzdur. Fı 9 Temmuz 

Sene310 ... 

Hüdavendigar Vilayeti'nden 

Dünki Cuma günü saat dördü beş 

geçerek Bursa'da gayet hafıfve 

Söğüd' de şiddetliveT erilye· de 

Çarşamba günü hafıfce ve i rtesi günü 

sabahleyin saat onda şiddetlice, 

Gem lik' de Cuma gece saat yedi 

buçukdave Cuma günü saat dörde on 

kalarak hafıtce ve Mudanya'da bu gece 

saat dört buçukda şiddetlice deprem 

vukQ · bulmuş ise de lehü'l-hamd bir 

gune vukQ 'at olmadığı ma' ruzdur. Fı 

9 Temmuz Sene 31 O ... 

Selanik Vi layeti'nden 

Dün gece saat beşe çar-yek kalarak 

garbden şimale doğrı hafıf şekilde bir 

deprem vuku · bulduğu Ustrumca 

Kaymakamlığı'ndan iş 'ar olunduğu 

ma 'ruzdur. Fı9 Temmuz Sene 310 .. 

Yemen Vilayeti'nden 

Nefs-iTaiz'de Haziran'ın on ikinci Pazar 

gecesi saat sekiz buçukda şiddetli ve 

on buçukda hafıfce deprem olmuş ise 

de lehü'l-hamd hasar olmadığı 

mutasarrıflığın iş' arı üzerine 

ma' ruzdur. Fı 1 O Haziran Sene 31 O. 

[9 Temmuz Sene 310 mevrud] 
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V anya Vilayeti'nden 

Geçen Salı günü saat yedi buçukda ve 

gecesi vakt-i mezkurda Avlonya'da 

hafi'fce deprem hissedildigi Berat 

Mutasarrıflıgı'nın iş' arı üzerine 

ma 'rQzdur. Fı9 Temmuz Sene 310. 

Kastamonu Vilayeti'nden 

Temmuz'un altıncı ve yedinci 

Perşembe ve Cuma geceleri saat beş 

ve altı buçuk raddelerinde T osya· da 

birer dakika fasıla ile hafi'fce olarak üç 

d et' a hareket vukQ' bulmuş ise de 

lehü'l-hamd ve'l-minne hasarı 

olmadıgı mahalleri iş' arı üzerine 

ma' ruzdur. Fı9 Temmuz Sene 31 O. 

Bursa Vilayeti'nden 

Ewelki Cuma günü Bilecik' de saat dört 

raddelerinde şiddetlice dördü beş 

geçerek hafıfce deprem vukQ' bulup 

lehü'l-hamd ve'l-minne bir gune hasarı 

mucib olmadıgı ve Küplü na h iyesinde 

dahi şiddetlice deprem olarak yalnız 

Tezele mahallesinde bir harap hanenin 

duvarları çatladıgı Ertugrul 

Mutasarrıflı'gının iş' arı üzerine 

ma 'ruzdur. Fı 10 Temmuz Sene 310. 

Kastamonu Vilayeti'nden 

Dün saat dört raddelerinde 

Mudurnu'da cüz'lce deprem 

hissolundugu Bolu Mutasarrıflıgı'nın 

iş' arı üzerine ma' ruzdur. Fı 1 o 

Temmuz Sene 31 O ... 

Selanik Vilayeti'nden 

Dün sabaha karşu saat yedide ve 

ahşam üzeri saat onu yigirmi dakika 

geçerek hafıf deprem vuku' bulmuş 

ise de hamden sümme hamden bir 

gune sakatlık olmadıgı Vodine 

Kaymakamlıgı'nın iş 'arı üzerine 

ma 'rQzdur. Fı 12 Temmuz sene 310. 

Bursa Vilayeti'nden 

Ewelki gece saat beşde Ayvalık'da 

hafıfce bir deprem hissolunmuş ise 

de lehü'l-hamd bir gune sakatlık 

olmadıgı Karesi Mutasarrıflıgı'nın iş' arı 

üzerine ma' ruzdur. Fı 13 Temmuz 

sene 310 ... 

Cezayir Bahr-i sefıd Vilayeti 

makamından 

Safri'de ewelki gece saat dört buçukla 

yedi raddelerinde iki d et' a zelzele 

vuku' bulmuş ise de ha md olsun nüfUs 

ve ebniyece zayi 'at olmadıgı Midilli 

Mutasarrıflıgı'nın iş' arı üzerine 

ma' ruzdur. Fı 13 Temmuz sene 31 O. 

Bursa Vi layeti'nden 

Şehr-i hal-i ruminin dokuzuncu 

Cumartesi ve onuncu Pazar geceleri 

saat dört ve beş raddelerinde Darkın 

nahiyesinin, 
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Paşmakcı karyesi nde, garbden şimale 

doğru hafıfce iki def · a ve yine o 

gecelerde ve ·aynı sa· atlerde, Keç ve 

Çardak ve Meydan karyelerinde ikişer 

def · a daha deprem vukCı' bulmuş ise 

lehü'l-hamd ve'l-minne bir gCıne 

sakatlığı mCıcib olmadığı Sandıklı 

kaymakamlığının iş' arına atfen 

Karahisar Mutasarrıflığı'ndan alınan 

telgrafname üzerine ma· rCızdur. Fı 14 

Temmuz sene 310 ... 

Cezayir-i Bahr-i sefid Vilayeti'nden 

Safri' de Pazartesi gecesi saat dört 

buçukla yedi raddelerinde iki def 'a 

zelzele vukCı · bulmuş ise de hamd 

olsun nüfCısca ve ebniyece zayi' at ve 

sakatlık olmadığı M id illi 

Mutasarrıflığı'nın iş' arı üzerine 

ma 'rCızdur. Fı 14 Temmuz sene 310. 

Bursa Vilayeti'nden 

Temmuz'un on ikinci Salı günü saat 

yedi buçuk raddelerinde Sincanlu 

nahiyesinde bir def 'a deprem vuk 'Cı' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gCıne 

sakatlık olmadığı Karahisar 

Mutasarrıflığı'nın iş' arı üzerine 

ma 'rCızdur. Fı 16 Temmuz sene 310. 

Adana Vilayeti makamından 

Temmuz'un on üçüncü günü ahşamı 

saat bir raddelerinde Haçin ve Feke'de 

gayet hafif deprem vukCı • bulduğu 

Kazan Mutasarrıflığı'nın telgrafnamesi 

üzerine ma· rCızdur. Fı 16 Temmuz 

sene310 ... 

Bursa Vilayeti'nden 

Bu gece saat beşde Mudanya· da hafılce 

bir def 'a deprem hissolunduğu mahalli 

iş' arı üzerine ma' rCızdur. Fı 17 

Temmuz sene 31 O ... 

Hüdavendigar Vilayeti'nden 

Bursa'da bu gece saat altı buçuk 

raddelerinde hafıfce bir def 'a deprem 

vukCı · bulmuş ise de lehü"l-hamd ve'l

minne bir gCıne hasarı mCıcib olmadığı 

arz olunur. Fı 23 Temmuz sene 31 O .. 

Aydın Vilayeti'nden 

Bu gece saat altı raddelerinde Nazilli'de 

hafi'fce bir deprem vukCı' bulmuş ise 

de lehü'l-hamd bir gCıne sakatlık 

olmadığı ma' rCızdur. Fı 24 Temmuz 

sene 310 ... 

Erzurum Vilayeti'nden 

Bugün saat yediye çar-yek kalarak 

nefs-i Erzurum'da bir deprem vukCı · 

bulmuş ise de hamd olsun bir gCıne 

sakatlık vukCı' bulmadığı ma· rCızdur. 

Fı 23 Temmuz sene 31 O ... 
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Aydın Vilayeti'nden 

Ewelki gece saat altı buçukda Alaşehir 

ve Ku la kazalarında deprem vuku' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gune 
hasar olmadığı ma' ruzdur. Fı 26 

Temmuz sene 31 O ... 

[Sabah gazetesi] 
Geçen hafta Kıbrıs'da Karlıdağ'da 

hafı'fce hareket hiss olunmuş ise de 
bir gune hasarat olmamıştır. Fı 28 

Temmuz sene 310 ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Şehr-i hal-i ruminin yigirmi dördüncü 

gecesi saat altı buçuk raddelerinde 

Ödemiş'de deprem vuku' bulmuş ise 
de lehü'l-hamd ve'l-minne bir gune 

sakatlı ğı mu ci b olmadığı ma' ruzdur. 

Fı28 Temmuz sene 310 ... 

Konya Vilayeti'nden 

Dün saat üç buçukda Isparta'da 
şi malden cenuba doğrı süreklice ve 
saat dörde çar-yek kalarak dahi 

Antalya'da şarkdan garbe ma'ilen 

şiddetlice bir def 'a hareket vuku' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd ve'l-minne 

nüfus ve ebniyece bir gune hasar ve 
zayi' at olmadığı mahallerinden alınan 

telgrafname üzerine ma' ruzdur. Fı 29 

Temmuz sene 31 O ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Dün sabaha karşu Marmaris'de iki 
def 'a hafıfce deprem vuku' bulmuş 

ise de lehü'l-hamd ve'l-minne bir gune 

hasarı mucib olmadığı ma' ruzdur. Fı 

1 Ağustos sene 31 O ... 

Bursa ViLayeti'nden 

Bu gece saat dörde on kalarak 

Gemlik'de ve sabahleyin saat on 

buçukda Trilye nahiyesinde hafıfce 
birer def 'a deprem vuku ' bulmuş ise 
de lehü'l-hamd bir gune sakatlık 
olmadığı Gemlik ve Mudanya 
Kaymakamlıktarının iş' arı üzerine 
ma' ruzdur. Fı 2 Ağustos sene 31 O. 
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Edirne Vilayeti'nden 

Bu gece saat sekizi çar-yek geçerek 

şiddetli sekiz buçukda ve dokuza çar

yek kalarak hafıf şekilde Dimetoka'da 

üç def 'a, Cisr-i Ergene· de saat sekiz 

kararlarında biri şiddetlice di geri hafıfce 

olarak iki def 'a, Tekfurdagı'nda sekizi 

yigirmi geçerek, Malkara'da sekizi beş 

geçerek birer def 'a, Dedeagacı'nda 

sekizi çar-yek geçerek şiddetlice bir 

def 'a, Kırcaali' de 'aynı sa' at de bir 

birini müte 'akib şiddetli ce iki def 'a, 

Cisr-i Paşa Mustafa'da yine o sa' atde 

bir def 'a deprem vuku' bulmuş ise 

de lehü'l-hamd ve'l-minne bir gune 

hasarı mucib olmadıgı mahallerinden 

bildirilmiş ve merkez vilayetde dahi 

saat sekiz raddelerinde hafıf şekilde 

bir deprem hissidilmiş oldugu beyan 

olunur. Fı 3 Ağustos sene 31 O .. . 

Aydın Vilayeti makamından 

Şehr-i halin ikinci gecesi saat sekize 

on kalarak Menemen'de şiddetlice ve 

sekize beş kalarak Foçateyn'de hafıfce 

bir def 'a deprem vuku' bulmuş ise 

de lehü'l-hamd bir gune sakatlıgı 

mucib olmadıgı 'arz olunur. Fı3 

Agustos sene 31 O ... 

Biga Mutasarrıflığı'ndan 

Bu sabah saat sekizi geçerek Ayvacık, 

Ezine kazalarınca hafıfce, kale -i 

Sultaniyye, Lapseki kazalarınca biraz 

şiddetlice deprem vuku' bulmuş ise 

de lehü'l-hamd nüfus ve ebniyece bir 

gune hasar olmadıgı mahallerinden 

alınan telgrafla mahsusat-ı merkeziyye 

üzerine ma' ruzdur. Fı 3 Agustos 

sene 31 O ... 

Bursa Vilayeti'nden 

Ewelki gece saat sekizi çar-·yek 

geçerek Ayvalık' da 'aynı sa' at de 

Balıkesir' de hafıfce birer def 'a deprem 

vuku' bulmuş ise de lehü'l-hamd bir 

gCıne hasarı mCıcib olmadığı Karesi 

Mutasarrıflıgı'nın iş, arı üzerine 

ma' rCızdur. Fı 4 Agustos sene 31 O ... 
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Selanik Vi layeti'nden 

Aynarez'da Agustos'un üçüncü gecesi 

saat sekize beş kalarak cenubdan 

şimale dogrı deprem vuku' buldugu 

ve ha md olsun bir gune hasarı mucib 

olmadıgı mahalli kaymakamlıgından 

iş' ar olunmagla ol babda. Fı 4 Agustos 

sene 31 O ... 

Van Vitayeti makamından 

Dün gece saat altıya çar-yek kalarak 

bir defa deprem vuku 'ı hiss olunmuş 

ise de lehü'l-hamd ve'l-minne birgune 

hasar olmadıgı Gevaş 

Kaymakamlıg'ının iş' ariyle ma' ruzdur. 

Fı 3 Agustos sene 31 O. 

Cezayir Bahr-i sefıd Vilayeti'nden 

Dün gece saat sekizde Li m ni ile, 

Bozcaadası'nda bir birini müte 'akib 

iki def 'a zelzele vuku' bulmuş ise de 

lehü'l-hamd ve'l-minne bir gune telefat 

ve zayi' at olmadıgı Li m ni 

Mutasarrıflıgı'nın iş' arı üzerine 

ma' ruzdur. Fı 4 Agustos sene 31 O ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Sehr-i hal-i ruminin dördüncü gecesi 

saat sekiz raddelerinde Ayaz Hasan 

na h iyesinde bir def 'a şiddetli deprem 

vuku' bulmuş ise de lehü'l-hamd bir 

gune sakatlıgı mucib olmadıgı 'arz 

olunur. Fı 6 Agustos sene 31 O ... 

Hüdavendigar Vi tayeti'nden 

Sehr-i hal-i ruminin üçüncü gecesi 

saat sekiz buçuk raddelerinde Gönen 

kazasında yekdigerinden beşer dakika 

fasıla lı hafıfce iki def 'a deprem vuku' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gune 

sakatlık olmadıgı Karesi 

Mutasarrıflıgı'nın iş' arı üzerine 

ma' ruzdur. Fı 6 Agustos sene 31 O ... 

Hüdavendigar Vilayeti'nden 

Dün sabah saat ikiyi beş geçerek 

Gem lik' de hafıfce bir deprem vuku' 

buldugu mahalli iş' arı üzerine 

ma' ruzdur. Fı 7 Agustos sene 31 O ... 
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Selanik Vi layeti'nden 
Sarı Şaban'da Agustos'un üçüncü 

Çarşamba gecesi saat altıda hafif ve 

sekizde şiddetlice deprem vuku · 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gune 

hasarı mü'eddi olmadıgı Drama 

Mutasarrıflıgı'nın iş. ariyle ol babda. Fı 

7 Agustos sene 310 .. 

Aydın Vi Layeti'nden 
Saray kazasında bu gece saat beş 

buçukda şiddetli bir d et· a hareket 

olmuş ise de lehü'l-hamd bir gune 

sakatlık olmadıgı ma· ruzdur. Fı 6 

Agustos sene 310 ... 

Aydın Vilayeti'nden 
Salihlü'de Temmuz'un yigirmi ikinci 

gecesi saat üç buçukda ve Cumartesi 

saat altıda ve Pazar gecesi üçe on 

kalarak ve üçü on geçerek hafıf ve altıyı 

on geçerek şiddetli ve on dakika sonra 

hafıf harekat-ı arziyye vuku · bulmuş 

ise de lehü'l-hamd vuku 'at olmadıgı 

ma· ruzdur. Fı 25 Temmuz sene 310. 

Aydın Vilayeti'nden 
Şehr-i halin yigirmi dördüncü Pazar 

gecesi kasabada hafıfce bir hareket 

vuku · bulmuş ise de lehü'l-hamd ve'l

minne bir gune hasarat olmadıgı 

ma· ruzdur. Fı 27 Temmuz sene 310. 

Haleb Vilayeti'nden 
Antakya kazasında ka'in Süveydiyye 

nahiyesinde geçen Pazar günü 

sabahleyin bir def' a hafıfce hareket 

olmuş ise de lehü'l-hamd hasarı 

olmadıgı ma. ruzdur. Fı 27 Temmuz 

sene310 ... 

iskodra Vilayeti'nden 
Akçahisar kasabasında bu sabah saat 

bire yigirmi beş kalarak hafıfce hareket 

hissolunduysa da lehü'l-hamd sakatlık 

olmadıgı ma. ruzdur. Fı 27 Temmuz 

sene 310 ... 

Hüdavendigar Vi layeti'nden 
Bu gece saat üç buçukda beş dakika 

geçerek Gemlik'de şiddetli ve ·aynı 

sa· atde Bursa'da ve Mudanya'da 

hafıfce deprem vuku · bulmuş ise de 

lehü'l-hamd ve'l-minne bir gune 

sakatlıgı mu ci b olmadıgı ma. ruzdur. 

Fı 1 O Agustos sene 31 O ... 
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Hüdavendigar Vilayeti'nden 

Dün gece saat üç buçuğı beş dakika 

geçerek Pazarköy kazasınca vukO' 

bulan bir hareketde lehü'l-hamd bir 

gO ne hasarat olmadığı iş' ar-ı 

mahalliyle ma' rOzdur. Fı 11 Ağustos 

sene 310 ... 

Manastır Vilayeti'nden 

Filorina kasabasında gece saat iki 

buçukdan sabahın on ikisine kadar üç 

def 'a şiddetlice ve üç dört def 'a hafı'fce 

ve 'aynı vakitde Manastır' ca da hafıf 

olarak zelzele vukO' bulduğu 

ma'rOzdur. Fı11 Ağustos sene310 .. 

Tekfurdağı'ndan mektOb 

Salı ve Çarşamba geceleri burada 

yekdiğerini müta 'akib birkaç def 'a 

harekat-ı arziyye hiss olunmuş ise de 

lehü'l-hamd ve'l-minne bir gO ne hasar 

olmamıştır. Fı 6 Ağustos sene 310 ... 

Ma' mOratü'l- 'Aziz Vilayeti'nden 

Ağustos'un dokuzuncu günü 

Behisni' de iki def 'a hareket olmuş ise 

de lehü'l-hamd bir gOne telefat ve 

hasarat olmadığı Malatya 

Mutasarrıflığı'nın iş' ariyle ma' rOzdur. 

Fı 13 Ağustos sene 31 O ... 

Manastır Vi layeti'nden 

Ağustos'un on birinci gecesi saat ikide 

B ilah karyesinde şiddetlice b irve Nasliç 

kasabasında saat ikiyi çar-yek geçerek 

hafıf bir ve Görice'de de leyle-i 

mezkOrda saat ikiyi çar-yek geçerek 

hafıf ve süre k li bir ve Kesriye ·de 

şiddetlice bir ve saat yedi sekiz 

raddelerinde hafıfce iki def 'a ve yine 

o sa' atlerde Horpeşte ve Bihleşte 

nahiyelerinde zelzelelervukO' bulduğu 

mahallerinin iş' aratiyle ma' rOzdur. 

Fı 14Ağustos sene 310 ... 

Manastır Vilayeti'nden 

Filorina kasabasında geçen Perşembe 

günü iki def 'a şiddetli ce ve Cuma 

gecesi bir ve Cuma günü bir ve 

Cumartesi gecesi bir ve gece üç def' a 

hafıfce ve mezkOr Perşembe günü 

T oska' da iki def 'a ve merkez-i vilayetde 

bir def 'a zelzele vukO' bulmuş ise de 

lehü'l-hamd ve'l-minne bir gO ne 

sakatlık olmayup yalnız Filorina 

kasabasında bir hanenin meyl eyledi ği 

mahalli iş' arı üzerine ma' rOzdur. Fı 

14Agustos sene 310 ... 
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V anya Vilayeti'nden 

Dün saat sekize yigirmi kalarak Yanya 

kasabasında şarkdan garbe doğrı 

hafi'fce bir hareket vukO' bulmuş ise 

de ha md olsun bir zararı olmadığı 

ma' rOzdur. Fı 13 Ağustos sene 31 O . . 

[Sabah] 

Roma'dan mevrOd telgraf. Bugün saat 

ikiyi otuzbeş geçerek ··zakarna·· 

beldesinde şiddetlice bir hareket hiss 

olunmıştır, saat beşi kırk geçerek 

daha hafıf bir hareket vukQ' bulmuşdır, 

i 'ane tevzi 'iyle ma'il-i inhidam 

hanelerin hedmine memur 

gönderilmiştir. Fı 1 O Ağustos sene 

[18]94 ... 

Adana Vi layeti vekaletinden 
Şehr-i hal-i rOminin ikinci günü ahşam 

saat on ikiyi çar-yek geçerek Silifke'de 

garbden şarka doğrı bir deprem 

hissolunmış ise de lehü'l-hamd ve'l

minne nüfUs ve emakince zayi' at 

olmadığı icel Mutasarrıflığı'nın iş' arı 

üzerine ma' ruzdur. Fı 17 Ağustos sene 

310 ... 

Ağustos'un on birinci gecesi saat yarım 

raddelerinde Yenişehir kasabasında 

hafıfce ve on sekizinci günü saat on 

birde Üsküb' de kezalik hafıf ve yevm

i mezkurda Filorina'da bir def' a 

şiddetlice ve üç def 'a hafıf deprem 

vukO' bulmuş ise de lehü'l-hamd 

nüfUs ve ebniyece telefat ve hasaratı 

mucib olmadığı mahallerinden mevrOd 

hususltelgrafnameler me' alinden 

müsteban olmuşdır. Fı 22 Ağustos 

sene 31 O ... 

Kosova Vilayeti'nden 

Geçen Perşembe günü sabah saat on 

birde Kumanova'da şiddetlice deprem 

vukO' bulmuş ise de lehü'l-hamd bir 

gO ne hasar olmadığı mahalli iş' ariyle 

ma 'rOzdur. 

Fı 20 Ağustos sene 31 O ... 

izmid Mutasarrıfl@'ndan 

Bu gün saat dokuzda Adapazarı'nda 

hafıf olarak iki def 'a ve dokuzı beş 

dakika geçerek Geyve'de kezalik 

hafıfce iki def' a deprem olu b lehü'l

hamd ve'l-minne bir gO ne hasar vukQ' 

bulmadığı mahalli kaymakamlığının 

iş' arına 'atfen ma' ruzdur. Fı 22 

Ağustos sene 310 ... 
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Beyrut Vi layeti'nden 

Bu Salı gecesi saat dokuza çar-yek 

kalarak Merkab' da hafıf bir deprem 
vuku' bulmuş ise de hamd olsun bir 

gune hasarı bad i olmadıgı iş' ar-ı 
ma halliye 'atfen Lazkiye 

Mutasarrıflıgı'ndan bildirilmekle 'arz
ı ma 'lu mat olunur. Fı23Agustos sene 

310 ... 

Aydın Vi layeti makamından 

Mah-ı hal-i ruminin yigirmi birinci 
gecesi saat ikiye yigirmi kalarak 

Köycegiz' de bir def 'a hafıfce hareket 

olmuş ise de lehü'l-hamd hasarı 
olmadıgı ma' ruzdur. Fı 23 Agustos 

sene 31 O ... 

[Sabah] 

"Romanya' da Hareket-i arz" 

Geçerı Cuma günü ba 'de'z-zuhr saat 

ikiyi yigirmi beş geçerek Romanya'da 

Bükreş, Kalas ve ibrail beldeleri ile 
Fokşani, Teküci, Ploesti, Bozo, 
Validemonta, Podol Tırgoloi ve 
civarında üç def 'a deprem hi ss 
olunmuştur. 
Hareketin yalnız üçüncüsü oldukca 
şiddetli olup üç saniye kadar devam 

eyledigi halde Bükreş'de gümrük ve 

mahkeme-i temylz ve memleket 

bankası ve postahane ve Bulvar Oteli 

ile diger ebniyeyi sakatlam ış ve ufak 

tefek hasaratı da mucib olmuşdır. 
Hasaratın en çok vukQ' buldugu yer 

Kalas şehri olup burada bir çok haneler 
yıkıldıgı gibi postahane da'iresinin 

duvarları çatlamış oldugundan 
tahliyesine mecburiyyet görülmüş ve 

'adliyye da'iresi dahi sakatlandıgından 

diger bir mahalle naklolunmış ve duvar 
ve tavanları sakatlana n hane ve sair 

ebniye pek çok olup büyük kilise birkaç 
yerinden fena halde çatlamış ve ibrail 
caddesinde bir hanenin tavanı çöküp 

iki çocuk agır şekilde yaralı olmuş ve 

"Kandarma" sokagında bir duvar yıkılıp 

altında kalan bir kadın telef olmuş ve 

Fokşan i' de dahi hasarat -ı külliye vuku' 

bulmuş ve ibrail ve Bozo'da pek çok 
ebniye sakatlanmış ve Podol Tırgolani 
kasabasında bir buharlı degirmen 
yıkılıp zuhur iden harlk en kazı 
yakmıştır. Bükreş 2 Eylül telgraf. 
Dünkü gün 
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deprem Bükres'de şiddetlice idi ise de 

hasarat hafıf olmusd ır. Kalas, ibrail, 

Fokşani, Teküci, Poloesti ve 

civarlarında vuku' bulan hasarat daha 

ziyadedir. Depremi n zaman-ı vuku 'ı 

ile hissolınan bilad ve kasabat ber

vech-i zir beyan olunur: 

Bako vakt-i zuhrdan sonra alafranga 

saat ikiyi yigirmi beş dakika geçerek 

bila-hasa rat: "Bozo" saat ikiyi yigirmi 

geçerek gayet şiddetli bir hayli hasarat: 
"Odovisni" saat ikiyi on beş dakika 

geçerek bila-vuku 'at: "Fokşani" saat 

iki buçukda gayetle şiddetli hasarat-ı 
külliye: "Oltiniçe" saat iki buçukda hafıf 

hasarat: "Zemniçena" saat ikiyi yigirmi 
geçerek hasarat-ı cüz'iyye 'Voda" hafıf 

bila-vuku 'at: "Fenesti" şiddetli hayli 

hasarat "Sitebana" hafıf: "Teküçi" iki 
def 'a hayli hasarat "Ostrof" hayli 

hasarat 'Haraşi" şidetli olmağla 
beraber b ila- vuku 'at: "Prahove" gayet 
şiddetli hasarat-ı mühimme: "Kalas" 

müdhis şekilde külli hasarat "ibrail" 

ziyadesiyle şiddetli hasarat-ı külliye: 

"Ploesti" şiddetli: "Acud" şiddetli: 

"Durohovi" hafıf: Depremi n ilk def 'a 

hissinden üçünci def 'asının gayesine 

kadar kırk saniye kadar mürur 
eylemiştir. Bükres rasadhanesine 

vürud iden telgrafnamelere göre 
Berlad, Curcua, Rişiyori, Raminiç 

Sarad, Ploesti, Erkes, Mizil, Hoshi, 

Balta liste, Targookna, T ol çi Bozo' da 

dahi deprem hiss olun mıştır. Fı 23 
Ağustos sene 310 ... 

Kastamonu Vilayeti vekaletinden 

Ağustos'un yigirmi ikinci Pazartesi 

günü saat dokuzu on geçerek Göynük 
kasabasında şarkdan garba doğru 

hafıfce deprem vukQ' bulmuş ise de 

lehü'l-hamd bir gune hasar olmadığı 
mahalli iş' arı üzerine ma' ruzdur. Fı 
24 Ağustos sene 31 O ... 
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ikdam 

Geçen Cuma günü bade'z-huhr saat 

iki buçuk raddelerinde Odesa'da 

şiddetli harekat -ı arziyye vukCı' bularak 

yigirmi beş saniye kadar devam 

etmiştir. 

Hareket iki kere hiss olun up ikincisi 

birincisinden daha şiddetli olmuşdır. 

Harekat-ı vakı 'anın te' si riyle hanelerde 

mevcCıd eşya dökülüp kı rı lup tarümar 

olmuşlardır. Ma' amafıh nüfCısca bir 

gCıne zayi' at olmadığı gibi hasarat-ı 

maddiyye dahi 

bi'n-nisbe ehven olmuşdır. Fı25 

Ağustos sene 31 O ... 

Yanya Vilayeti'nden 

Gece saat sekizi yigirmi geçerek Yanya 

kasabasında suret-i hafıfede vukCı' 

bulan Depremi n ham d olsun bir gCıne 

zararı olmadığı ma' rCızdur. Fı 27 

Ağustos sene 310 ... 

Yanya Vilayeti'nden 

Filat'da dün gece saat altı buçukda 

hafıf ve sekiz buçukda şiddetli ce 

hareket vukCı' bulmuş ise de lehü'l

hamd bir gCıne hasarı olmadığı 

ma' rCızdur. Fı 28 Ağustos sene 31 O .. 

Girid Vilayeti'nden 

Cuma gecesi sabaha karşu saat onu 

on dakika geçerek Hanya'da hafıfce 

hareket vukCı' bulup iki saniye kadar 

imtidad ettiği ve ha md olsun sakatlık 

olmadığı ma' rCızdur. Fı 2 Eylül sene 

310 ... 

[Sabah] 

Geçen Perşembe günü Preşova'da 

saat on raddelerinde şarkdan garbe 

doğrı hafıfce ve Kilat'da saat on biri 

geçerek şiddetlice ve 'aynı sa' atde 

Priştine· de hafıfce ve yevm-i mezkCırda 

Kaçani k' de sabah saat on birde ve saat 

ikiye on kalarak hafıfce harekat-ı 

arziyye vukCı' bulmuş ise de lehü'l

hamd ve'l-minne bir gCıne hasaratı 

m Cı ci b olmadığı mahalleri iş' arından 

müsteban olmuşdır. Yevm-i mezkCırda 

sabahleyin saat on birde Kumanova'da 

dahi deprem vukCı' bulmuş ise de 

lehü'l-hamd bir gCıne hasarı mCıcib 

olmamıştır. 

Geçen Pazar günü ahşamı Filorina'da 

bir iki d et' a hafıfce harekat-ı arziyye 

hissedildiği gibi geçen Pazarirtesi günü 

saat dokuzda 

133 





Adapazarı'nda da iki def 'a ve dokuzu 

beş geçerek Geyve'de kezalik hafi'fce 

bir def 'a deprem vuku' bulmuş ise 

de lehü'l-hamd hasarat olmamıştır. 

R 24 Ağustos sene 31 O ... 

ikdam 

Ewelki gün saat sekiz raddelerinde 

Sakız'da hafı'fce bir deprem hiss 

olunmuştur. R 28 Ağustos sene 31 O. 

[Sabah] 

Ma h-ı hal-i ruminin ikinci gecesi saat 

üç buçukda Sömbeki'de hafıfce bir 

deprem hiss olunmuş ise de bir 

sakatlık olmamıştır. R 5 Eylül sene 

310 ... 

[Sabah] 

Eylül'ün ikinci gecesi saat altı 

raddelerinde bir ve sabahın saat on 

ikisine yigirmi kalarak dahi keza bir ki 

cem' an iki def 'a deprem vuku' 

bulmuş ise de gayet hafıf oldugundan 

ekser halk vuku 'ını bile hiss itmediğ i 

Selanik' den yazılmıştır. R 7 Eylül sene 

310 ... 

V anya Vilayeti'nden 

Dün saat sekizi çar-yek geçerek 

Berafda deprem vuku' bulmuş ise de 

hamd olsun hasarat olmadığı mahalli 

iş' arı üzerine maruzdır. R 6 Eylül sene 

310 ... 

[Sabah] 

Geçen Ağustos'un yigirmi yedinci 

Cuma i rtesi gecesi saat ikiye beş dakika 

kalarak Sakız'da Kardamile 

nahiyesinde az sürekli ve fakat 

şiddetli ce bir deprem vuku' bulduğu 

mahallinden iş' ar olu nmıştır. Fı 8 Eylül 

sene 31 O ... 

Kosova Vilayeti'nden 

Dün ahşam saat beşi on geçerek 

Radovişte' de hafıfce hareket vuku' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gune 

vuku 'at olmadığı mahalli iş' arı üzerine 

ma' ruzdur. R 8 Eylül sene 31 O . .. 

[Sabah] 

Geçen Salı gecesi saat dokuza çar-yek 

kalarak Suriye vi layeti dahilinde ka'in 

Merkab'da hafıf bir deprem vuku' 

bulmuş 
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ise de ham d olsun bir gune hasaratı 

bad i olmadığı iş' arat-ı 

mahalliyedendir. R 28 Ağustos sene 

310 ... 

Hüdavendigar Vilayeti'nden 

Pazarköy kasabasında bu sabah saat 

bir raddelerinde hafıfce bir deprem 

olmuş ise de bir gune mazarratı 

olmadığı kaymakamlığının telgrafı 

üzerine ma' ruzdur. R 1 O Eylül sene 

310 ... 

Hüdavendigar Vi layeti'nden 

Bugün saat ikiyi yigirmi dakika geçerek 

Gem lik' de hareket-i 'arz vuku' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gune 

sakatlık olmadığı mahalli iş' ariyle 

ma' ruzdur. R 11 Eylül sene 31 O ... 

[ikdaml 

Lazkiye sancağı dahilinde Merkab 

kasabasında geçen hafta hafıf bir 

hareket vuku' bulmuş ise de lehü'l

hamd nüfUs ve ebniyece hiçbir zarar 

ve ziyan olmadığı müstahberdir. R 14 

Eylül sene 31 O ... 

[ikdaml 

Geçen Ağustos'un yigirmi yedinci 

Cumartesi gecesi saat ikiye beş kalarak 

Sakız cezlresi dahilinde Kardamile'de 

az sürekli fakat şiddetli bir hareket 

vuku' bulmuş ve Eylül'ün ikinci günü 

ahşamı dahi Sömbeki'de hafıf bir 

hareket hiss idilmişse de lehü'l-hamd 

bir gune zayi' at olmadığı 

mahallerinden iş' ar kılınmıştır. R 15 

Eylül sene 31 O ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Salihlü' de dün sabah iki def 'a deprem 

hiss idilmiş ise de lehü'l-hamd ve'l

minne bir gune hasarı mucib olmadığı 

ma' ruzdur. R 4 Eylül sene 31 O ... 

Ma' muratü'l- 'aziz Vilayeti'nden 

El-yevm Malatya'da saat altı buçuk 

raddelerinde süreklice ve yigirmi 

dakika sonra hafıfce deprem vuku' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd ve'l-minne 

bir gune hasaratı olmadığı ve hareket

i mezkurenin 'aynı vaktinde Behisni, 

Hısnımansur, Kahta, Ağçadağ'da 

vuku' bulduğu iş' arat-ı ma halliye 

üzerine maruzdır. R 15 Eylül sene 31 O. 

Manastır Vi layeti'nden 

Şehr-i cari-i ruminin yedinci gecesi 

Morihora nahiyesinin merkezi olan 

Vitonşe karyesinde bir def 'a şiddetlice 

ve bir def 'a da hafıfce olarak 
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zelzele vukO' bulmuş ise de lehü'l

hamd ve'l-minne sakatlık olmadığı 

Pirlepe Kaymakamlığı'nın iş 'arı 

üzerine ma' ruzdur. Fı 15 Eylül sene 

310 ... 

[ikdaml 

Ma h-ı hal-i efrenclnin yigirmi dördüncü 

günü Ketalanya'da şiddetli bir zelzele 

vukO 'a gelmiş ise de insanca zayi' at 

olmamıştır. Fı 17 Eylül sene 31 O ... 

Manastır Vi layeti'nden 

Filorina kasabasında Çarşamba günü 

beş d et' a hafıfce ve Perşembe gecesi 

ve günü üç ve Cuma gecesi bir ve gece 

dört ve bugün iki d et' a şiddetlice ve 

bir d et' a hafike zelzele vukO' bulduğu 

ve lehü'l-hamd bir gOne sakatlık 

olmadığı Filorina Kaymakamlığı'nın 

iş' ariyle ma' ruzdur. Fı 17 Eylül sene 

310 ... 

[ikdaml 

Ewelki ahşam Selanik'de on ikiye çar

yek kala harekat-ı arziyye hiss 

edilmiştir. Fı 20 Eylül sene 31 O ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Şehr-i halin on altıncı günü Denizli'de 

iki d et' a deprem vukO' bulmuş ise de 

lehü'l-hamd bir gOne sakatlığı mOcib 

olmadığı ma' ruzdur. Fı 19 Eylül sene 

310 ... 

Manastır Vi layeti'nden 

Filorina kasabasında Cumartesi günü 

üç d et' a şiddetli ce dört d et' a hafıfce 

ve Pazar gecesi altı d et' a şiddetli ce ve 

dört def 'a hafıfce zelzele vukQ ' bulmuş 

ise de lehü'l-hamd bir gO ne sakatlık 

olmadığı Filorina Kaymakamlığı'nın 

iş' arı üzerine ma' ruzdur. Fı 19 Eylül 

sene310 ... 

Hüdavendigar Vi layeti'nden 

Şehr-i halin on birinci gecesi saat üç 

buçugı beş geçerek Pazarköy 

kasabasında hafıfce bir hareket 

olmuşsa da lehü'l-hamd hasar 

olmadığı ma' ruzdur. Fı 20 Eylül sene 

310 ... 

[ikdaml 

Ahiren Kengırı'nın Taht[?) nahiyesinde 

şiddetlice deprem vukO' bulmuş ise 

de lehü'l-hamd zayi' at ve hasaratı 

mO ci b olmamıştır. Fı 28 Eylül sene 

310 ... 
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Hüdavendigar Vi layeti'nden 

Şehr-i hal-i rOminin yigirminci gecesi 

saat altı raddelerinde Gemlik 

kasabasında bir def · a deprem olmuş 

ise de lehü'l-hamd bir gO ne hasarı 

mOcib olmadıgı kaymakamlıgının 

telgrafnamesi üzerine ma· rOzdur. Fı 

22 Eylül sene 31 O ... 

V anya Vilayeti'nden 

Dün saat sekizi iki dakika geçerek 

Filat' da şiddetlice deprem olmuşsa da 

lehü'l-hamd bir gO ne hasarı mOcib 

olmadıgı ma' rOzdur. Fı 21 Eylül sene 

310 ... 

[Sabah] 

Ewelki gece Filorina'da vakt-i zuhrda 

şiddetli bir deprem vukO' bulmuşdır. 

Fı1 Teşrlniewel sene310 ... 

Manastır Vi layeti'nden 

Dün gece Filorina· da bir def' a hafıfce 

ve bir def 'a şiddetlice deprem vukO' 

buldugu kaymakamlıgın iş' arı üzerine 

ma' rOzdur. Fı 29 Eylül sene 31 O ... 

Aydın Vilayeti'nden 

Seferihisar'da bu gece saat yedi 

raddelerinde hafıfce hareket vukO' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gOne 

hasarı olmadıgı ma' rOzdur. Fı 5 

Teşrlniewel sene 310 ... 

[ikdaml 

Ahiren Sakız' da ikisi hafif ve ikisi 

oldukca şedld dört def 'a hareket 

olmuşdır. Fı 8 Teşrlniewel sene 31 O. 

[ikdaml 

Geçenlerde Filat kazasında va ki' 

Keshoro ve Memko çiftlikleriyle 

Gebiniste ve dem ve Ro ni karyelerinde 

vukO' bulan harekat-ı arziyyeden dört 

hane harap ve üçü de rahne-dar olmuş 

ve hamd olsun nüfOsca bir sakatlık 

vukO 'a gelmemiştir. Fı 8 Teşrlniewel 

sene310 ... 

Hüdavendigar Vi Layeti'nden 
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Kütahya sancağının Eğrigöz 

na h iyesinde T eşrlniewelin birinci 

Cumartesi gecesi saat sekiz 

raddelerinde bir ve terdası Pazar günü 

saat ona yigirmi kalarak şiddetle hubOb 

iden lodos rüzgarı arasında bir birini 

müte 'akib iki ve o gün ahşam 'üzerine 

yakin diğer bir ki cem' an dört def 'a 

şiddetlice hareket olmuşsa da lehü'l

hamd nüfus ve sa'irece bir gO ne 

sakatlık olmadığı mahallerinden alınan 

ma' lO mat üzerime ma· rOzdur. Fı 6 

Teşrlniewel sene 31 O ... 

Manastır Vi layeti makamından 

Filorina kasabasında dün gece bir 

def 'a şiddetlice ve müte 'akiben üç ve 

dün iki def · a hafike ve gece bir def · a 

şiddetli ce ve üç def · a hafıfce zelzele 

vukO' bulduğu kaymakamlığının 

iş' ariyle ma' rOzdur. Fı 6 T eşrlniewel 

sene310 ... 

Bursa Vilayeti'nden 

Dün gece saat yediyi yigirmi dakika 

geçerek Karahisar-ı sahib kasabasında 

bir def 'a hafıfce deprem vukO · bulmuş 

ise de lehü'l-hamd bir gO ne sakattığı 

mOcib olmadığı kaymakamlığının iş' an 

üzerine ma· rOzdur. Fı 13 Teşrlniewel 

sene310 ... 

(Sabah] 

Ewelki Cumairtesi günü saat dokuza 

beş kala Bursa ve Mudanya'da bir 

def' a hafıfce ve Yenişehir'de dokuz 

buçukda bir def · a hareket bir saniye 

devam etmiştir. Fı 17 Teşrlniewel sene 

310 ... 

likdaml 

Ahiren Eğrigür nahiyesinde bir birini 

müte 'ak i b dört def 'a hareket -i vukO' 

bulmuşdır. Bursa vi layeti dahilindedir. 

Fı 16 T eşrlniewel sene 31 O .. . 

likdaml 

Ahiren Üsküb'de yekdiğerini 

müte 'akib üç def 'a hareket vuk 'o 

bulmuş ise de lehü'l-hamd ve'l-minne 

bir gO ne zararı mOcib olmamıştır. Fı 

17 Teşrlniewel sene 31 O ... 

likdaml 

Japonya'nın makarn olan Yokohama 

şehrinden te lg raf. Fı 25 T eşriniewel 

sene [18]94 

Japonya'nın Savata ve Yamagata ve 

Akami nahiyelerinde şedlden ve 

mütevaliyen vukO · bulan harekat-ı 

arziyyeden üç bin hane yı kılmıştır. 

Şimdiye kadar ikiyüz altmış na'ş 

çıkarmıştır. MecrOhların ·aded-i 

hakikisi bundan çok ziyadedir. Fı 18 

T eşrlniewel sene 31 O ... 
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likdaml 

Ahiren Hale b vi layeti dahilinde Urfa, 

Rumkale, Suruc'da harekat-ı arziyye 

hiss olunmıştır. Fı 19 T eşrlniewel sene 

310 ... 

likdaml 

Geçende Diyarbekir vilayet i dahilinde 

Mardin'de deprem vukO' bulmuş ise 

de lehü'l-hamd ve'l-minne bir gO ne 

zararı mOcib olmamıştır. Fı 19 

Teşrlniewel sene 31 O ... 

likdaml 

Ahiren Edirne vi layeti dahilinde 

Geli bolu' da hafıf bir deprem hi ss 

edilmiştir. 22 Teşrlniewel sene 31 O .. 

likdaml 

Ahiren Filat' da iki def' a deprem hi ss 

edilmiştir. Fı 25 Teşrlniewel sene 31 O. 

likdaml 

Geçenlerde Em ed kasabasında vukO' 

bulan hareket-i arzda on hane bacası 

ve iki hane duvarı yıkılmış ve beş 

hanenin duvarları da sakatlanmıştır. 

Fı 30 T eşrlniewel sene 31 O ... 

[Zaman] 

Mah-ı hal-i efrendnin yedinci Pazar 

günü alaturka saat dördü çar-yek 

geçerek hafıf şekilde Lefkoşe'de 

deprem hiss olunmuştur. Fı30 Eylül 

sene310 ... 

[Sabah] 

Rumi T eşrlnisaninin beşinci geçen 

Cumairtesi günü Sicilya adasının her 

tarafında ve [Kalibri]'de şiddetli 

harekat-ı arziyye vukO · bularak 

hasarat-ı 'azlmeyi ve insanca telefat 

ve mecrOhiyeti mOcib oldugu dünkü 

gün Misina'dan bildirildiği gibi yevm-i 

m ez kurda saat yedi raddelerinde 

italya'da ka'in Kalabriya eyaletinde ve 

Katana taraflarında şiddetli zelzeleler 

hissedildiği Roma'dan bildirilmişdir: 

Tokyo· dan fı 14 Teşrlnisani iş' arı 

olunduguna nazaran [Sakaho] 

kazasında gayet şiddetli bir hareket 

olup ikibin beşyüzü mütecaviz hane 

harap nüfOsca üçyüz kadar telefat 

ikiyüz kişi de yaralı olmuşdır. Fı 7 

Teşrinisan i sene 31 O ... 
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likdaml 
Ahiren Beğce karyesinde üç def · a ve 
Çardak karyesiyle Tavşanlu 
nahiyesinde ve izni k kasabası ile 
Vi rancik nahiyesinde harekat-ı arziyye 
vukQ · a gelmiş ise de lehü'lhamd bir 
gune hasarı mucib olmadığı Bursa'dan 
bildiriliyor. fı 6 Teşrlnisani sene 31 O .. 
[Sabah] 
Amerika-yı cenublde ka'in [Bolivya] 
kıt' asının [Paz] nam kasabasından 
alınan telgraf haberlerine göre [Şili] 
kıt' asının cihet-i cenubiyyesinde 
mahal-i müte'addidede deprem vukQ · 
bulup hasarat-ı külliyeden başka 
nüfus-ı beşeriyyece yüz kadar telefat 
olmuşdır. Fı 8 Teşrlnisani sene 31 O .. 

likdaml 
Sicilya'nın Misina'da efrenci 
Teşrlnisani'nin on altıncı günü sabah 
alafranga saat altıda tahte'l-arz 
dehşetli bir sada ile her taraf duman 
içinde kalmış ve bunu mute 'akıb iki 
def · a şiddetli hareket olmuşdır, bütün 
kilise ve mebani-i ceslme ha rab, pek 

çok haneler yıkılmıştır. telefat ve 
mecruhln keslr olup miktarı henüz 
ta 'yin edilememekdedir, bütün 
hanelerden fırlayan ahali ne yapacağını 
şaşırarak şehrin haricinde çadır vaz· 
etmişlerdir, öğleden bir saat 
mukaddem bir def · a daha hareket 
olup ahali derece-i nihayede havf ve 
telaşa düçar olmuş ve hele bir çar-yek 
sonra bi't-tekrar vukQ ·ı cümleyi 
şaşırtmıştır. Arasıra hafıf bir şekilde 
zelzeleler ye k diğerini te' akü b 
etmekdedir muharebat-ı telgrafiyye 
münkatı' olmuşdır. Malaçço'da [?] 
dahi şiddetlice harekat-ı arziyye olmuş 
ise de zayi' at olmamıştır. Randaçço, 
Lenğağlossa, Beronet, Zakfe, 
Anaetenana, Roğjiyo, Pati şehrlerinde 
dahi harekat ziyadesiyle hasaratı mucib 
olup pek çok ahali enkaz altında 
kalmışlardır. Hasarat-ı vakı 'a 
tasawurun fevkındedir. Fı 1 O 

Teşrlnisani sene 31 O ... 

likdaml 
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R 18 T eşrlnisani sene 94 Rağçiyo, San 

Profopiyo, harap olarak altmış kişi telef 

ve kırk yedi kişi kilisenin ha rabesi 

altında kalmıştır. Santa Akomya'da 

sekiz vefayat ve bir hayli yaralı 

bulunduğu gibi Rozarino"da altı yaralı 

Banyarado Falayir' de yedi vefayat ve 

mute ·addi d mecruhln Opidiom 

medinno'da dört vefayat ve mecruhln 

vardır. Palmie'de ebniye-i ceslme ve 

haneler gayr-i kabil-i i skan bir halde 

olup memurln ve ahali çadırlarda 

bulunuyorlar. Başkaca yigirmi yedi 

nahiye zarar-ı külliye düçar olarak 

Jerasmanya·nın da'ire-i belediyyesiyle 

habishaneleri fena halde harap 

olmuşdur: Rezyo R 19 Teşrinisan i 

tarih-i mezkur. Dün bu gece yeniden 

hafı'fce tezelzülat hiss edilmiştir. 

Seminara, Palmi"den gelen haberler 

pek dehşetlidir. Serninara nahiyesi 

heman tamamen harap ve bu sırada 

on üç vefat elliden ziyade mecruh 

olmuşlardır. Palmi'de haneler gayr-i 

kabil-i i skan olup vefayat sekize 

mecruhlar elliye baliğ olmuştur. 

Molokyo, Tıranova"da haneler yıkılıp 

insanca telefat yokdur. M ilan· do R 19 

tarih-i mezkur. Dün ahşam saat onda 

ve bu sabah yediyi çar-yek geçerek 

tezelzülat-ı arziyye hiss olunmuş ve 

ahali geceyi sokaklarda geçirdi: 

Catanzaro R 18 tarih-i mezkur. 

Hasarat-ı külliyeyi mucib olup yigirmi 

kadar hane yı kılmıştır. Milano· da 

mecruhln mu· teaddid olup birkaç 

hanenin duvarları çatlamıştır: Roma 

fı 18 minhü birkaç günden berü Vezüv 

Yanardağı· nın kemal-i şiddetle feveran 

etmekdedir. R 12 Teşrlnisani sene 31 O. 

[Sabah) 

Şehr-i hal-i ruminin yedinci gecesi 

Milas'da hafılce bir deprem hissedildiği 

gibi sekizinci günü dahi Sarayköy'de 

şiddetlice bir deprem olmuştur. 

Bigadiç'de geçen Salı gecesi saat ona 

çar-yek kalarak oldukça 
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şiddetli bir def 'a deprem vukCı' 

bulmuş ise de lehü'l-hamd bir gCıne 

sakatlıgı mCıcib olmamıştır. Fı 13 

Teşrinisan i sene 31 O ... 

[ikdaml 

Bu sabah bir hareket-i şedlde-i 

mütelatıma hiss edilmiştir. Riçoyo de 

Kalayir Fı 21 Teşrinisan i sene 94: 

Misina Fı 24 terih-i mezkCır. Bu sabah 

şiddetli ve fakat pek az sürekli bie 

deprem hiss edilmiş ise de mCıcib-i 

hasar olamamıştır heyecan 

berdevamdır ve Misina şehri tamamen 

harap ve berbad olmuştur. Fı 14 

Teşrlnisani sene 310 ... 

[ikdaml 

Ahiren Görice'de harekat-ı arziyye 

vukCı 'a gelmiştir. Fı 15 Teşrlnisani 

sene 310 ... 

likdaml 
Geçen Pazarirtesi gecesi saat yedi 
raddelerinde ve andan sonra Kırca 'ali, 
Ortaköy, Gümilcine, iskeçe, Egridere, 

Ahiçelebi, Rovicos kasabalarında hafıf 

ve şiddetlice ve fakat mükerreren 

harekat-ı arziyye hiss olunarak lehü'l

hamd ve'l-minne hasarat olmamıştır. 

Fı 19 Teşrlnisani sene 31 O ... 

likdaml 

Roma'dan Fı23 Teşrlnisani sene 94 

IBresciyal taraflarında şedld zelzele 

vukCı' bulmuştur. Birkaç dakika ewel 

IBolonyal ve IVeronl taraflarında dahi 

dört def 'a deprem hiss olunmuşdur 

bilhassa [Veronl'da vukCı' bulan 

hareket pek şedld olup dört saniye 

kadar imtidad etmişdir: Tarih-i 

mezkCırda Milana'da dahi iki kere 

hareket hiss edilmiştir. Ekvator 

ovasında gayet büyük zelzele vukCı' 

bulup bir çok şehr mahv eyleyüb çok 

telefat vardır. Fı 20 Teşrlnisani 

sene 310 ... 

[ikdaml 
Geçenlerde Çandarlı'da deprem 
olmuşdur [Aydın!. .. Vastak 

kasabasında iki def 'a hareket vukCı 'a 

gelmişdir [Van!. . 
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GeçenlerdeTortum kazası merkezi 

olan Nahah [?] kasabasında şiddetlice 

bir deprem olarak bir saniye devamla 

bir iki göz ebniye yıkılmış ve kasabanın 

ön tarafındaki cebelin taşlarından bir 

çok taş gelmiş ise de lehü'l-hamd ve'l-

min ne bir gGne telefat ve zayi' at 

meydana gelmemiştir. [Erzurum]. .. 

Ahiren Kratova ve Koçana'da deprem 

olmuşdur [Kosova]. .. 

Fı 20 T eşrlnisani sene 31 O .. 
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Hareket-i Arzdan 
Muhtac-ı Musabin kün TeşkiL Edilen 
Komisyon-ı Mahsus Ma, rifetiyle 
Toplanılan i' anedir 

Taraf-ı eşref-i hazret-i mülCıkaneden iki defada 

merhameten 'in ayet ve i h san buyurula n 

Taraf-ı eşref-i hazret-i şehzadegan-ı civan-bahtan ve selatin-

i 'izam hazeratı nam-ı 'alllerine olmak üzere ihsan buyurulan � �----

Haşmetlü Sırp Kralı hazretleri tarafından 
--�----------------------------------------------�---·�·-·--··-·----- --------

H idiv-i Mısır fehametlü devletlü ' 

Abbas Hilmi Paşa hazretleri tarafından 

Bank-ı 'Osman i tarafından 

Mösyö Vitali tarafından 

Mösyö Leonidas Zarifi tarafından 

Validesi Madam Zarifi tarafından 

Biraderi Mösyö Priklis Zarifi tarafından 

Mösyö Atin Zafiropoli tarafından 

Dersaadet'deki Union Fransız nam 

cem 'iyyet-i hayriyye tarafından 

Paris'de müteşekkil Elyans nam cem 'iyyet-i 

Museviyye tarafından 

Paris'de müteşekkil Elyans nam cem 'iyyet-i Museviyye 

a 'zasından Dersaadet idaresi re' isi Mösyö Fernandiz tarafından 

YekCın fı 10 Temmuz sene 1310 

Bank-ı 'Osman! den ikinci def 'a olarak vürCıd iden 

432000 

54000 

23625 
- - - - ------------ -

30000 

108000 

54000 

21600 

21600 

21600 

21600 

54000 

11880 
- - ------------

5400 

859305 

432000 
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Beyoglu'nda Serakl Durban cem 'iyyet namına Rusya sefıri 

Mösyö Donlidof hazretleri tarafından 10800 

YekCın-ı 'umCımlfı 11Temmuz sene 310 1302105 

Zat-ı saml-i sadaretpenahlden 10800 

Zat-ı vala-yı meşlhatpenahlden 10800 
--�----------

Zat -ı va la-yı ser· askeriden 5400 

Adliye nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Bahriye nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Hariciye nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Dahiliye nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Tophane-i 'amire müşlri devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Maliye nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Evkaf-ı HümayCın nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Ma' arif nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Nafi 'a nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından 5400 

Sadaret-i 'uzma müsteşarı devletlü paşa hazretleri tarafından 2700 

Zabtiye N ezaret-i Celilesi zabıta n ve ketebesinden. 

(işbu on bin guruşdan bin altıyüz guruşu devletlü Nazım Paşa hazretleri 10000 

tarafından i' ane edilmişdiri 
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'Um Om 'askeri te ka' üd sandıgı zabıta n ve ketebesinden 1080 

Mısırlı sa' adetlü Ahmet FO'ad Paşa hazretleri tarafından 2160 

Tepebaşı bahçesi m üste' ci ri Apostolaki tarafından 1200 
-�· � 

YekCın-ı 'umCımlfı 13 Temmuz sene 310 1294845 

H idiv-i Mısır fehametlü devletlü 'Abbas Hilmi Paşa 

hazretlerinin valideleri 'iffetlü Hanım efendi hazretleri 

tarafından 29754 

Kredi Jeneral Ottoman bankasından 10800 

Mudanya - Bursa Demiryolu Kumpanyası tarafından 10800 

Dersa'adet Tramvay Şirketi tarafından 5400 
---· -"-- - ··----� - --------

Banker mösyö Re ne Body tarafından 10800 

Osmanlı Sigorta Kumpanyası tarafından 10800 

Yekun-ı'Umumlfı 14 Temmuz Sene 310 1463479 

Galata bankerlerinden 

mösyö Teodor Mavro Kordanov tarafından 5400 

Balya Ma'deni Şirketi idaresinden 5400 

Ma'arif Nezaret-i celilesi zabıtan ve ketebesinden 5400 

'AtOfetlü Aristaki Arar Efendi hazretleri ile 

mahdOmları ve biraderi tarafından 21600 

Yataklı vagonlar şirketinin müdir-i 'umOmisi mösyö Naklima 

Kersi tarafından 950 
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YekOn-ı'umOmi fı 15 Temmuz sene 310 1502229 

Bab-ı ser' askeri ümera ve memurini taraflarından 15120 

Bab-ı ser' askeri piyade da'iresi tah ri rat kalemi 

mümeyyizlerinden 'izzetlü 'izzet Bey tarafından 400 

Mösyö Nikolaki Zarifi tarafından 21600 
--

Asayan Kumpanyası tarafından 5400 

Kulüb de Nestantilopoli tarafından 10800 

Bulgar Eksarhhanesi tarafından 10800 
-

Almanyalı mösyö Renyak tarafından 1188 

Kredi Liona Bankası tarafından 10800 

YekOn-ı'umOmi fı 16 Temmuzsene 310 
-

1578337 

Meclis-i Hass-ı Vükelaya memur devletlü 

Cevdet Paşa hazretlerinden 5400 

Ma beyn-i HümayCın-ı cenab-ı mülOkane müşlri devletlü 

Gazi 'Osman Paşa hazretlerinden 5400 

Devletlü siyadetlü Serif 'Abdullah Paşa hazretleri canibinden 5400 
----

Defter-i Hakani Nazırı devletlü Rıza Paşa hazretleri tarafından 10'JO 

Defter-i Hakani Nezareti memurln ve ketebesinden 4400 

Orman Ma'adin ve Zira'at Nazırı 'atOfetlü 

Selim Efendi tarafından 2160 
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Orman ve Zir�l'at Nezaret-i 'aliyyesi zabıtanından 7424 

Telgraf ve Posta Nezaret-i 'aliyyesinden 4860 

Mahkeme-i istinat ticaret kısmı a'zasından sa'adetlü 

Neş'et Beyefendi hazretlerinin haremi 'iffetlü hanım 

tarafından bila-taleb 108 

Bab-ı va la-yı meşlhatpenahi memurininden 14054 

Emniyyet sandugı idaresinden 1836 

Sa'adetlü Simonaki Efendi tarafından 2700 

Tenbakü rejisi şirketinden 5400 

M. Agobyan Efendi'den 540 

Paris'de muklm Mösyö Alpellion tarafından 32400 

Co n Haçopolu Efendi' den 1080 

Telli oglı Atnaş Efendi tarafından 1080 

S. Ad ler Efendi tarafından 540 

Allahvirdi Nazret Efendi tarafından 540 

Parsih istanbuliyan Efendi tarafından 540 

Tahta burun biraderleri tarafından 2160 

izmir i'ane komisyonu tarafından 108000 
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YekGn-ı'umGmi fı 19Temmuzsene 310 1786359 

AtGfetlü 'Apik Efendi hazretleri tarafından 5400 

Tüccardan Diyamend oglı biraderleri tarafından 1620 

Krupp fabrikasından 43200 

Mavzer fabrikasından 21600 

Berlin' de loy fabrikasından 16200 

Heydmann Almanya fişenk fabrikasından 10800 

Kastellhaus Almanya fişenk fabrikasından 10800 

Huber biraderler tarafından 10800 

Reji idaresi tarafından 54000 

Estern Kumpanyası telgraf müdir-i 'umGmisi tarafından 5940 

Muratyan biraderleri tarafından 540 

YekGn-ı'umGmi fı23Temmuz sene 310 1967259 

Hassa ordu-yı hümayGnı ikinci fırkasına mensGb Fesli Zühaf 

Alayı'nın ikinci taburının ikinci bölüğü yüzbaşısı 'Ali Rıza bey 

tarafından bila-taleb 1698 

Mösyö Mavzer tarafından 23579 

Haciyan kumpanyasından 540 
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YekGn-i 'umumi fı 24 Temmuz sene 31 O 
------- � � - - � 

Sadr-ı sabık übbehetlü devletlü 

Kamil Paşa hazretleri tarafından 

---••••m• � �---·-

Sicill-i Ahval komisyonu re' isi 'atGfetlü Rıza efendi tarafından 

Amecfı-i cfıvan-ı hümayOn 'atOfetlü Mehmet 

Ali beyefendi hazretleri tarafından 

Teşrifati-i divan-ı hümayOn 'atGfetlü 

Ferruh efendi hazretleri tarafından 

Beglikci-i cfıvan-ı hümayOn 'atGfetlü 

Ra'if efendi hazretleri tarafından 

Kapukethüdası 'atOfetlü Hacı Ka mi efendi hazretleri tarafından 

Da'ire-i eellle-i sadaretpenahl ümera ve 

memurln ve hulefası taraflarından 
--------------------

Sa'adetlü doktor Horasanciyan efendi hazretleri tarafından 

Biga sancagı i' ane komisyonu tarafından 

Sa'adet gazetesi muharriri refetlü 

Mehmet Tahir bey tarafından 
-�--------��-

Fenarlar idaresinden 

Mösyö Paul istefanoviç tarafından 

Anadolu demiryolu memur! n ve müstahdemlni taraflarından 

Pazar Alman sahibi Paloka tarafından 

Tepebaşı bahçesi m üste' ci ri Apostel biraderler tarafından 

geçen gece verilen konser hasılatından 

1992676 
-

2160 

864 

810 

540 

648 

540 

7714 

1188 

26340 

40 
-----

54000 

21600 

2122 

1620 

2000 
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Karabet Babayan ve sürekası tarafından 

Dersa'adet su kumpanyası tarafından 

Terzi Miyer ve Kotro efendilerden 
----------------- �---·····"-·--------------------·-- -

Yekun-i 'umumlfı27Temmuz sene 310 

Haşmetlü Almanya imparatoru hazretleri canibinden 

Sadr-ı esbak übbehetlü devletlü 'Arifıpaşa hazretleri tarafından 

Maksudzade 'atufetlü Simon ve sa'adetlü 

Sabuh beyler hazeratı taraflarından 

Doktor sa'adetlü Feyzi Paşa tarafından 

Paris' de Kredi de Karemi tarafından 

Ayasafya-i keblr medresesinde talebe-i 'ulumdan Bafra lı 

müfti-zade mekremetlü Mustafa Hazım efendi tarafından 

Yekun-i 'umumlfı29Temmuzsene310 

Konya valisi esbak devletlü Sa'id Paşa hazretleri tarafından 

Girid valisi esbak devletlü Kostaki Paşa hazretleri tarafından 

idare-i mahsusa ve Halic vapurları müdiri sa'adetlü 
. 

Con paşa hazretleri tarafından 

Düyun-ı 'umumiyye-i ·osmaniyye idare meclisi a'zalariyle 

komiser beyefendi hazretleri tarafından 

Şi şma n oglı biraderler tarafından 

540 

11880 

540 

2127863,10 

29091 

2700 

4320 

1296 

473 

80 

2165783,10 

1080 

324 

540 

10800 

5400 
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Rumili demiryolları iltisak hatları şirket-i inş�3'iyyesi tarafından 10920 

Mösyö Naklima Kersi tarafından 23750 

Orozdi Vebak kumpanyası ndan 10800 
-------------

'Asakir-i şahane ecza mute'ahhidi Mezik efendi tarafından 2160 

Devletlü Abraham Paşa hazretleri tarafından 5400 

Bahriye Nezaret-i celilesi ümera ve memurini taraflarından 10800 

Divan-ı muhasebat memurini taraflarından 2700 

Siba'l-zade sa'adetlü Süleyman Bey tarafından 540 

Mösyö Şavner tarafından 540 
-------------

Mösyö Mayer tarafından 108 

Mösyö Narlıyan tarafından 540 

Mösyö Kotov biraderler tarafından 1188 

Sırbistan Salib-i Ahmer Cem'iyeti tarafından 2357 

Paris'de muklm Madam Treza Diyala tarafından 2349 

Nişastacıyan biraderleri tarafından 1080 

Şehremaneti meclisi başkatibi sa'adetlü Mahmud Begin 

kerimesi 'Afıfe hanım tarafından bila-taleb 216 
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YekGn-i'umGmlfı30 Temmuz sene 310 2259380,30 

Şirket-i hayriyye müdiri 'atOfetlü 

Hüseyin Efendi hazretleri tarafından 4320 

Tantavi-zade sa'adetlü Halid Beyefendi hazretleri tarafından 7560 

Paris'de muklm Mösyö Russel tarafından 450 

YekGn-i 'umGmlfı31 Temmuz sene 310 2271710,30 

Karesi valisi sa bı k 'atOfetlü 'Atıf Beyefendi hazretleri tarafından 540 

Ser-mi' mar 'atGfetlü Serkiz Beyefendi hazretleri tarafından 540 

Vidin ahali-i islamiyyesi tarafından 8306,1 o 

Peşte' de bulunan Kartabas nam cem'iyyet -i hayriyye tarafından 953,30 

Konya tüccarından Mustafa Efendi tarafından 1080 

Mısır ümera-yı sabıkasından 

Mehmet Paşa hazretleri tarafından 470,1 o 

EnderOn-ı HümayOn hadernesinden 

Berat Efendizade Hafız 'Abdülazlz efendi tarafından 108 

Eczacı Mösyö Kanzo tarafından 216 

Dersa'adet Bankasından 3240 
--· -·· -·-·--· 

Sıvacı oglı biraderler efendi taraından 540 

Paris'de Unyon Hayk Sigorta kumpanyasından 2359,30 
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YekCın-i 'umCımlfı 4 Ağustos sene 31 O 2290069,20 

Haşmetlü Avusturya imparatoru hazretleri canibinden 28500 

Sadr-ı esbak übbehetlü devletlü 

Sa'id Paşa hazretleri tarafından 2160 

Üsküdar ciheti kumandanı ferlk sa 'adetlü 

Mehmet Paşa hazretleri tarafından 1080 

Bagdad fırka kumandanı ferlk sa'adetlü 

Kazım Paşa hazretleri tarafından 5400 

Rumili demiryolları idaresinden 5400 
---·-··-·-- �-�-- -------

Dersa'adet'de bulunan 

Doyçe [Deutche] bankası vekili tarafından 43200 

Şark demiryolları idaresinden 10800 
-·--·--

Londra'da Granviz zokagında on beş numrolu 

ha nede sakin Lord istanle tarafından 12000 

YekCın-i 'umCımlfı5 Ağustos sene 310 2398609,20 

Hidlv-i esbak übbehetlü devletlü 

ismail Paşa hazretleri tarafından 10800 

Bagdad'da naklbü'l-eşraf semahatlü 

Seyyid Süleyman efendi hazretleri tarafından 54000 

Evkaf-ı HümayCın Nezaret-i celilesi 

memur'In ve ketebesi taraflarından 6480 

Ticaret ve Nati'a N ezaret-i celilesi memur'In ve ketebesi 

taraflarından 5470 

RüsCımat Emanet-i celilesi memur'In ve ketebesi taraflarından 12380,20 

Zira'at Bankası memur'In ve ketebesi taraflarından 3098 

idare-i mahsusa memurin-i taraflarından 5400 
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Şirket-i Hayriyye idaresiyle memurini taraflarından 33630 

ikdam gazetesi idaresiyle hey' et-i tahririyyesi taraflarından 500 

Bank Enternasyonal de Pari bankası tarafından 21600 

YekGn-i 'umGmifı9 Agustos sene 310 2551967, .. 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi re'is vekili devletlü 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa hazretleri tarafından 5400 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi re'is-i sanisi devletlü 

ismail Paşa hazretleri tarafından 1620 

T ettiş-i 'askeri komisyon-ı 'all'si a 'zasından devletlü 

Asaf Paşa hazretleri tarafından 1500 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'all'si ikinci ordu-yı hümayGn müşir 

vekili devletlü Mahmud Hamdl Paşa hazretleri tarafından 1500 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı ' all'si sa'adetlü 

Şakir Paşa hazretleri tarafından 1080 

T ettiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi ve bahriyye terikanından 

sa'adetlü Süleyman Paşa hazretleri tarafından 500 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'all'si sa'adetlü 

Neclb Paşa hazretleri tarafından 500 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'allsi sa'adetlü 

Hilmi Paşa hazretleri tarafından 500 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi sa'adetlü 

Hasan Edlb Paşa hazretleri tarafından 500 

T ettiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi sa 'adetlü 

Rıfat Paşa hazretleri tarafından 500 

T ettiş-i 'askeri komisyon-ı 'all'si sa 'adetlü 

Mazhar Paşa hazretleri tarafından 500 

T ettiş-i ·askeri komisyon-ı ·all si sa· adetlü 

Muhyiddln Paşa hazretleri tarafından 500 
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Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'allsi sa'adetlü 

ibrahim Paşa hazretleri tarafından 500 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'allsi sa 'adetlü 

Mehmet Fazlı hazretleri tarafından 500 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi sa 'adetlü 

Ahmet Muhlis Paşa hazretleri tarafından 500 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi mirliva sa'adetlü 

Sa'dl Paşa hazretleri tarafından 300 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi mirliva sa'adetlü 

Hasan Rıza Paşa hazretleri tarafından 300 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi mirliva sa'adetlü 

Ahmet Rüşdi Paşa hazretleri tarafından 300 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi mirliva sa'adetlü 

ibrahim Paşa hazretleri tarafından 300 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi mirliva sa'adetlü bahriyye 

livalarından Ahmet Hilmi Paşa hazretleri tarafından 300 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi binbaşı refetlü 

Halid Bey tarafından 300 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi başkatibi sa'adetlü 

Sami Beyefendi hazretleri tarafından 300 

Teftiş-i 'askeri komisyon-ı 'alisi katib-i sanisi sa'adetlü 

Hayri Beyefendi hazretleri tarafından 250 
��--------�--�-· 

Dahiliyye nazırı esbak 'atOfetlü Sa'id efendi hazretleri tarafından 540 

Bagdad i'ane komisyonundan birinci defa olarak vürCıd eden 

Almanyalı doktor Mösyö Lhcetn Sitener tarafından 108000 

Mu'teberan-ı tüccardan Mösyö Ternıg tarafından 1080 
-----------

Paris'de vaki' Kruzo fabrikası direktörleri tarafından 21600 

YekGn-i 'umGmlfı 11 Agustos sene 310 2701597,20 
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Ma'muratü'l-'aziz valisi sa'adetlü 

Enis Paşa hazretleri tarafından 5000 

'Adliyye Nezaret-i celilesi memurini taraflarından 16200 

Onuncu da'ire-i belediyye muhasebecisi refetlü 

Murad efendi tarafından 1188 

Mösyö Mavzer'in damadı Mösyö Sinayder tarafından 1155 

Flemenk devletinin Dersa'adet sefıri 

Mösyö sabık Von Tens Von Goderyan tarafından 1080 

Vidin Ahali-i islamiyyesi tarafından gönderilen i' ane akçesi 

küsurundan nakde tahvil olunan posta pulu esmanı 14 

Mu'teberan-ı tüccardan Nemli-zade fütüwetlü 

Tahsin efendi tarafından 10800 

Fransa'da teşekkül eden i'ane cem'iyyetinden 'ale'l-hesab 

suretiyle vürud eden 236323,10 

Haleb vi layeti i'ane komisyonundan 'ale'l-hesab suretiyle 

vürud eden 48276 

Sumnı'da bulunan Kesim-zade Mehmet efendi tarafından 945 

Sumnı'da vaki' 'Osmanpazarı rüşdiyesi mu'allim-i eweli 

Mehmet Emin T evfık efendi tarafından 472,20 

Düyun-ı 'umumiyye-i 'Osmaniyye idare meclisi re'isi sabık 

Mösyö Uyare tarafından 1425 

YekGn-i 'umumi fı 12 Agustos sene 31 O 3024476,10 

Sıhhiyye Nezaret-i celilesi memur'In ve ketebesi taraflarından 1620 

Mülkiye teka'üd sandığı nezaret-i celilesi memurln ve 

ketebesi taraflarından 1620 

Turu k u ma 'abir müfettişlerinden Bed ri Efendi tarafından 1620 
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Turuk u ma'abir müfettişlerinden Ken'an Efendi tarafından 162 

Taşlıca'da bulunan onyedinci alayın kaymakamı 'izzetlü 

Ahmet Bey tarafından bi la-taleb 2160 

Stockholm başşehbenderi Mösyö Simon Sakis tarafından 2359,30 

Yekun-i 'umumi fi 16 Agustos sene 31 O 3032560,00 

Yaver-i fahrl-i Hıdlvl mlrliva sa'adetlü ibrahlm 

Kamil Paşa hazretleri tarafından 5400 

Kudüs-i şerif sancağı i'ane komisyonundan 

birinci ve ikinci defada vürud eden 71250 

Haleb vilayet-i celilesi i' ane komisyonundan 

birinci ve ikinci defada olarak 59082 

Edremid ahali-i hamiyyet-mendanı ve memurini taraflarından 30606,30 

Dahiliyye Nezaret-i celilesi müsteşarı 'atufetlü 

Ahmet Refık Beyefendi hazretlerinden 1620 

Dahiliyye Nezaret-i celilesi memurln ve ketebesi taraflarından 7020 

Tönbakü reji idaresi müdir-i 'umumisi Vikont de Zokeb 

cenabları tarafından 10800 

Tönbakü reji idaresi müdir-i 'umumisi Vikont de Zokeb 

cenablarının biraderi Mösyö Jak tarafından 2160 

Tönbakü reji idaresi müdir-i 'umumisi Vikont de Zokeb 

cenablarının biraderi Mösyö Şarl de Zokeb tarafından 2160 

Reji idaresi başkatibi 'izzetlü Devlet efendi tarafından 1296 
---"-- ----------

Fotografcı Abdullah biraderleri tarafından 1080 

Yekun-i 'umumi 3225034,30 
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Biga sancağı i' ane komisyonundan ikinci defa 

olarak vürCıd eden 15190 
--------------�--------------------- ------------··------·- -------· - ---------------

Hariciyye Nezaret-i celilesi memur'In ve ketebesi taraflarından 7869 

Mısır Banka şu'besi tarafından toplanılan i'ane bedeli 23644 

izmir i' ane komisyonundan ikinci defa olarak vürCıd eden 108000 

Viyana'da Siveste Koral tarafından 472 

Paris' de Kontes Kentyar Sefang kızı 

Madam La kontes Viteye tarafından 472,.' 

Batinyol şirketi direktörü tarafından 4722,.' 

Fransa'da müteşekkil i'ane cem'iyyetinden 

ikinci defa olarak vürCıd eden 236323,.' 

YekCın-i 'umOmlfı 22 Agustos sene 31 O 3621728 

Almanya sefi'ri cenablarından 4750 
--------------

Tophane-i 'amire müşlriyyet-i celilesi memur'In ve 

ketebesinden 7560 

Binasat Prezente tarafından 1080 

Reji direktörü sabık müteveffa Forni'nin kızı 

Madmazel Forni tarafından 10800 

Üsküdar ve Kadıköy su şirketi idaresinden 2700 

Mösyö Loçboli tarafından 1080 

Nefs-i Belgrad'da müteşekkil i' ane cem'iyyeti tarafından irsal 

olunan yirmibin Frank'ın bedeli 94426,20 
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YekCın-i 'umCımlfı 26 Agustos sene 310 

Rıhtım kumpanyası memurlarından 

Haci Bı bar Efendi tarafından 

Fransa meb'Cısanlarından Mösyö Alyak Roze tarafından 

Balat'da Balinoz Rum kilisesinde ka'in Aiyos Vasiliyus nam 

fukara-perver cem'iyyeti tarafından 

Marsilya şehbenderi Mavrayani Bey tarafından 

Adana vilayet-i celilesi memur'In ve ahalisi tarafından 

Viyana· da Baran Josef Jonzangler tarafından 
� - � 

Venedik şehbenderi Lokadis efendi tarafından verilen 

konserden hasıl olan mebalig ile Madrid d ükü Karlos cenabları 

Venedik'de ka'in Rum ortodoks kilisesi tarafından 

Almanya'da müteşekkil i' ane cem'iyyeti tarafından 

Cezayir-i Bahr-i Sefıd vilayeti i' ane komisyonundan 

YekCın-i 'umumi fı 28 Agustos sene 31 O 

T rablusgarb valisi devletlü Ra sim Paşa hazretleri tarafından 

Birnarhane ser-tabibi sa'adetlü 

Kastro Efendi hazretleri tarafından 

Blmarhane tab Ib ve ecza cı larıyle 
� ------------

memurin-i sa'ire ve hedemesi taraflarından 

Bitlis vilayet i dahilinde 

Ahlat kazası hamiyyetmendan-ı memurini tarafından 

Bitlis vi layeti dahilinde Mutili [Mutkil kazası hamiyyetmendan-

ı memurini tarafından 

3742125,10 

1080 

952 

1620 

4721,30 

21861 

1188 

4392,10 

58299,1 o 

72000 

3915239,20 

2000 

540 

1482 

2183 

1356 
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Kastamonu vi layeti i' ane komisyonundan 17000 

Bursa Beyşehri kazası na'ibi ismail },şir efendi tarafından 250 

Bursa Beyşehri kazası mahkeme-i şarkiyye başkatibi 'Ali ve 

�)'tam müdürü 'Osman NCı ri efendiler tarafından 80 

YekGn-i umGmlfı 30 Agustos sene 31 O 3935130, .. 

Kudüs-i şerif sancağı i'ane komisyonundan 

üçüncü defa olarak vürCıd eden 51190 

Bağdad vi layeti i'ane komisyonundan ikinci defa 

olarak vürGd eden 106400 

izmir vilayeti i'ane komisyonundan 

üçüncü defa olarak vürCıd eden 108000 

Sinob sancağı i'ane komisyonundan 

üçüncü defa olarak vürCıd eden 6000 
-···-- - -- ----�-·�---

Mi' mar sa'adetlü Vasilaki efendi hazretleri tarafından 1080 

Zabıtan-ı bahriyyeden ve zülüflü teberdaran-ı hassadan 

fütüwetlü Mustafa 'izzet efendi tarafından 1188 

Almanyalı Mösyö Derken tarafından 1166, .. 

Andan Tarakcıyan efendi tarafından 216 

Kıristiyanya şehbenderliği tarafından 1179 

Avusturya'nın i'tibar-ı sanayi' ve tüccarı cem'iyyeti tarafından 10800 

Avusturya'nın i'tibar-ı sanayi' ve tüccarı cem'iyyeti müdiri 

mösyö Le Şövalye Gustav Foster tarafından 2160 

Rusya sigorta kumpanyası tarafından acentası Bogos Afker 

efendi ma'rifetiyle vürCıd eden 2160 
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Yekun-i 'umumi fı 1 Eylül sene 31 O 

Yaver-i ekrem hazret-i şehriyari 

devletlü Nusret Paşa hazretleri tarafından 

Yenidünya 'atCıfetlü Dimitraki efendi hazretleri tarafından 
. 

····--· ·------

Mısır'da mukim Seyyid Ahmet efendi tarafından 

Mısır'da muklm Mahmud Enis efendi tarafından 

Hüdavendigar vilayetiyle Karesi sancağı na tabi' ivrindi nahiyesi 

memurln ve ahali-i hamiyyetmendanı taraflarından 

Kosova vi layeti memurln 

ve ahali-i hamiyyetmendanı taraflarından 

Fransa'da süvari yüzbaşılarından Mösyö Bop tarafından 

Almanya'da ka'in mavzer 

tüfenk fabrikası usta ve 'amelesi taraflarından 

Viyana bankerlerinden olup duhan rejisi idare meclisi 

a'zasından Mösyö ignas Dokrosi tarafından 

Yekun-i 'um0mlfı3 Eylül sene 310 

Şehremanet-i celltesi 

mu'avini sa'adetlü Behor efendi hazretleri tarafından 

Jan lstavro efendi tarafından 

Mersin sancağı i'ane komisyonundan 

Ankara vilayeti i' ane komisyonundan 

Agob lsayan biraderleri kumpanasından 

4226669,30 

94500 

1512 

5351,20 

1783 

17041 

20759,20 

946 

47212 

2160 

4417434,30 

750 

540 

22140 

81696 

1080 
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Hüdaverdizade Ohannes efendi tarafından 2160 

Kosova vi layeti i'ane komisyonundan 

ikinci defa olarak vürCıd eden 21322 

Bez fabrika-i hümayCınunda 

müstahdem ümera ve zabitan ile ketebesinden 1200 

y ekCın-i 'umGmlfı 7 Eylül sene 310 4548822,30 

Cezayir-i Bahr-i Sefıd vilayeti i' ane 

komisyonundan ikinci defa olarak vürCıd eden 36200 

Bolu sancagı i'ane komisyonundan 13928 

Konya ve Karaman kazaları hamiyyetmendan ahalisi 

araflarından 8485,30 
�-

Bursa komiserligi katibi ma'rifetiyle Bursa hey' et ve 

mubaya 'acılarından ihtiyar! olarak toplanılup gönderilen 14121 
----

Beyoglu'nda Haleb çarşısındaki 

canbarhanede kumbas müdiri Jüliyet tarafından 2160 
r---�� 

Ohanes Kemon efendi tarafından 1080 

V idin ahali-i islamiyyesi tarafından 

ikinci defa olarak vürCıd eden 842,20 
-

Mu'teberan-ı sarrafandan Moiz ve Jozef Levi efendilerden 1080 

Mu'teberan-ı sarrafandan Beyrut'da muklm bankerEmil 

Franko efendi tarafından 1080 

Mu'teberan-ı sarrafandan Zaharya Haçopolo efendi tarafından 1080 

DüyCın-ı 'UmCımiyye varidat -ı muhassasa idare-i merkeziyyesi 

rü'esasiyle memurin-i aklamı ve Dersa'adet'deki deva'ir-i 

mülhakası memurln ve ketebesi taraflarından 10800 

Bolu sancagı i'ane komisyonundan 10526 
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Zor i'ane komisyonundan 26316 

Bank-ı 'Osman! elsine-i şarkiyye mütercimi ve Kasaba 

demiryolu idare meclisi a'zasından sa'adetlü Aleksandır 

Pançiri bey tarafından 1620 

Kamanto bankasından 6480 

Kesendire ma'deni şirketinden 1080 

Mehadlm-i teologo tarafından 540 

Herkül Sör Mayba ve kumpanyası tarafından 1080 

Sarkiz Kelebekyan ogulları tarafından 1620 

Balat'da eyvan- serayda 

vapur fabrikasında Jozef Kavafyan efendi tarafından 2160 

Mühendishane-i Berr-i Hümayun harbiyye dördüncü senesi 

seyyar topcu mü lazim-i sanllerinden Egrikapulı Ömer Sabri 

efendi tarafından 108 

Taşcı-zade sa 'adetlü Hacı Kamil Ahmet efendi tarafından 1080 

Sivastopol şehbenderligi tarafından 9745,20 

izmir i' ane komisyonundan dördüncü defa olarak vürud eden 108000 

Sivas Bank-ı 'Osmanl vekili Rodikas efendi tarafından 1188 

Tüccardan Ferld ve Mehadlm Sa'id Basmacılar efendiler 540 

Maksud Harenis efendi tarafından 216 

Yekun-i 'umumi fı 15 Eylül sene 31 O 4811979,20 
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Bitlis vilayeti i'ane komisyonundan 5000 

Bolu sancagı i' ane komisyonundan ikinci defa 3300 

Ankara vilayeti i' ane komisyonundan ikinci defa 20628 

islimye kasabası ahali-i islamiyyesi tarafından 2532,. o 

Kahire'de muklm Rustoviç beyden 1189 
---�·--- ------------------- "- - --"-- --�--- ----------

Banker mösyö Mose de Toledo tarafından 540 

Selanik vilayeti i'ane komisyonundan 

birinci defa olarak vürOd eden 142336 

Hassa ordu-yı hümayOnu birinci Bursa livası ile mekteb-i 

i'dadl ve rüşdl ümera ve zabıtanından 4371 

YekOn-i 'umumi fı 16 Eylül sene 31 O 4991876, ... 

Çerkes kazası kaymakamlıgından 6540 

Konya vi layeti merkez ve mülhakatından 9866 

Diyarbekir vilayet -i eelllesinden 32528 

Edirne vilayet-i celilesi 

merkez ve mülhakat-ı memurln ve ahalisinden 100680, .. 

Çatalca sancagı merkezine tabi' bazı kura ile Büyükçekmece 

kazası ahali-i hamiyyetmendanı taraflarından 16373 

Ankara vilayeti i'ane komisyonundan 8450 

Fransa'da Fen la Şatel nam şehirde ka'in Kont Vardo 

Kenkayri'de Uni ve Blset şirketinin vekiL-i 'umOmlsi mösyö 

F. Fordanov tarafından şirket nam ı na 950 
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Kahire'de muklm Odin bey tarafından 118,30 

Dersaadet gaz kumpanyasından 2160 

Trabya'da vaki Sümer Palas otelinde mösyö Sönke ve sa'ire 

tarafından verilen oyunlar hasılatından 3732 

Şehr emanet-i celilesi hukuk müşaviri marifetiyle toplanılan 2268 

Mösyö Jan Lorendo tarafından 1296 

YekGn-i umumi fı 20 Eylül sene 31 O 5176338,10 

Şehr-emini devletlü Rıdvan Paşa hazretleri tarafından 2160 

Şehr-emini devletlü Rıdvan Paşa hazretlerinin validesi iffetlü 

hanımefendi tarafından 1080 

Tatamya tüccarından Yakovaci efendi tarafından 216 

Tüccardan Avram Penlito efendi tarafından 324 

Favral efendi tarafından 540 

Kahire'de muklm Ali Kamil efendi tarafından 118,30 

Foskolu Mankov ve şürekasından 324 

Refetlü Mıgırdiç Canımyan efendi tarafından 216 

Galata'da Rovrez Sivastapal efendi tarafından 540 

Viyana'da muklm Baran Albert tarafından 2375 
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Liloyd kumpanyası tarafından 4750 

Ankara vi layeti i' ane komisyonundan 19829 

Dersa'adet rıhtım şirketi tarafından 10800 

Sekerci mösyö Leyon tarafından 108 

Mösyö Dimostin Korpi tarafından 324 

Aşil Korpi efendi tarafından 756 

Haliç Dersa'adet vapurla rı idaresi 'umum memurini tarafından 1080 

Bitlis vilayetinde Ahlat kazası hamiyyetmendan ahalisi 

tarafından 1436,20 

Yekun-i 'um0mlfı25 Eylül sene 310 5223815, .. 

Çerkes kazası kaymakamlıgından ikinci defa 4000 

Manastır vi layeti i'ane komisyonundan 62218 

Emrudabad nahiyesi ahali-i hamiyyetmendanı tarafından 1485 

Yanya vilayeti i' ane komisyonundan 12549 

Konya vi layeti dahilinde vaki' Nigde sancagından 27982 

Tüccarandan Mutasyan efendi tarafından 540 

Tüccarandan Koçaman oglu Pavlaki efendi tarafından 540 
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Tücd\randan Hatab kapulu 'izzetlü 540 
----

ibrahlm Fevzi efendi tarafından 

Tüccarandan mösyö Edvas Göle tarafından 1080 

Bonmarşe sahibleri mösyö Portoli biraderleri tarafından 2700 

YekGn-i 'umGmlfı26 Eylülsene310 5337449,20 

Basra vi layetinden 81829,20 

Sanjevalor bankasından 32400 

Evinidi bankasından 8100 

Artin Kınaciyan ve Dikran Manukyan efendilerden 540 

Rostok şehberderliğinin inzimam mu'avenetiyle Rostok'da 

mütemekkin Yunanllerle bazı yerliler tarafından 11694 

Penai ve Ni kolayidi ve kumpanyasından 216 
�--�----�--�---- --- -- --- ---- - --- ---�·-· ·---

Atina bankerlerinden mösyö Singaro ile madamesi tarafından 64800 

YekGn-i 'umGmlfı2 Teşriniewel sene 310. 5537029 .. 

Harem-i şerif-i hazret-i 

nebevl memurln ve ketebesi taraflarından 6235 

Adalar kaymakamlığından 25928 

Fes tüccarından 'Ali ve Sa'id efendiler tarafından. Efendi-i 

mGmaileyhima vesatetiyle ber-vech-i zir Viyana· daki fes 

fabrikatörlerinden toplanılan 2375 
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Viyana'da Avolini ve evladı 

Valf Fort ve şürekası 

ignas işteyan Sinor 

Russo ve Katizi 

Ay işteyan ve şürekası 

Adolf Monih ve evladı 

Matyas Süger ve şürekası 
---- -------------

Teodor Kelmiz ve evladı 

ignas Yondi ve Nemfolker 

Almanya'da müteşekkil i'ane 

cem'iyyeti tarafından ikinci defa olarak 

Beyoglu'nda ka'in Musevl kadınları cem'iyyet-i hayriyyesi 

tarafından cem' olunup re'isesi bulunan Emi le Nedeski hanım 

tarafından 

Macar işletme şirketi tarafından 

Emrudabad nahiyesi hamiyyetmendan ahalisi tarafından 

ikinci defa olarak vürOd eden 

Amasya sancagından vürOd eden 

Bandırma kazası merkeziyle Aydıncık ve Manyas 

nahiyelerime'mOrln ve ahalisi tarafından 
------------·-·-·-·-- ---------·--

Tüccardan Teodoraki Bordanidi efendi tarafından 

OSKODAR 
BELEDiYESi 

4750 

2375 

950 

950 
··--

950 

950 

950 

474 

474 

54070,10 

2376 

17043 

268 

12600 

10885 
··-

540 
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Manastır vilayeti i'ane 

komisyonundan ikinci defa olarak vürud eden 

Yekun-i 'umumlfı 6 Teşriniewel sene 31 O 

isviçre'de tahsllde bulunan Suriye vali-i sabıkı Rauf Paşa-

zade 'Osman Bey ile retiki Okan id is Beşare Ablif efendilerin 

vermiş oldukları konser hasılatından 
- -------

Fransa'da müteşekkil i'ane 

cem'iyyetinden üçüncü defa olarak 

Konya vi layetinden ikinci defa olarak 

Tüccardan Karabet Feraryan sürekası tarafından 

Tüccardan mösyö Eştayin ve sürekası tarafından 

Tüccardan Artin Karamanyan oğlu ve şürekası tarafından 

Yekun-i 'umumlfı7 Teşriniewelsene 310 

Kastamonu vilayeti i'ane komisyonundan ikinci defa 

Bolu sancağı i'ane komisyonundan dördüncü defa 

Mardin sancağı i'ane komisyonundan ikinci defa 
-----------

'Abud-zade sa'adetlü 

Mehmet Efendi ile Halbutl efendi tarafından 
--·----·"· -----------

Mösyö Çubukcıyan ve kumpanya tarafından 
- -- - -- ----- ---------------

-----·-·---·-----·- --------- -- ------- ---------

Tüccardan Azarya sarfati Ka m hi efendiler tarafından 

D. Karagözyan efendi tarafından 

30968,10 

5713140,20 

3800 
-

164063,30 

2160 

108 

1080 

1080 

5885432,10 

20000 

6000 

17016 

1080 
------

540 

108 

540 
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Midillü bankasının Dersa'adet su'besinden 

Demircibası-zade Sebuh efendi tarafından 

K. Karagözyan efendi tarafından 

Banker Leon Amar efendi tarafından 

YekGn-i 'umGmlfı 11 teşrlniewelsene 310 

Edirne vilayet-i eelllesinden ikinci defa vürGd eden 

Bagdad vilayet-i eelllesinden üçüncü defa vürCıd eden 

YekGn-i 'umGmlfı 14 teşrlniewel sene 310 

_I'S_?nY�__':'�}:'�!iıı_d�rı_���Lrı_ci def_'a olarak vürCıd eden 

Van vilayetinden birinci defa olarak vürGd eden 

Manastırvilayetinden üçüncü defa olarak vürGd eden 

Dülgeryan Simon of ve sürekası efendilerden 

--- ---

Tüccardan Mahmud Karakas ve Bale ı Karındaslar tarafından 

Nikolaki Zipesbedi ve Mehadim Mitrelya efendilerden 

Oseb Murtayan efendiden 

Tüccardan 'izzetlü Mehmet 'izzet efendiden 

2160 

540 

1080 

540 

5935036,10 

78787 

105600 

6119423,10 

8100 
----�------------" 

10000 

19576 

108 

540 

108 

108 

1080 
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Biga sancağı i'ane komisyonundan 

üçüncü defa olarak vürud eden 2108 

Pashalidi efendi biraderler tarafından 108 

Mihon Anastas efendi tarafından 108 

A. C. Arsen ve şürekası efendiler tarafından 324 

Leon Prozantel efendi tarafından 216 

Mısır' da mu kim 'Abdülhadl Şek Ib Bey tarafından 1729 

YekQn-i 'umOmlfı 16 teşrlniewel sene 310 6163636,30 

Beyrut vi layeti merkez ve 

mülhak kazalariyle Nablus ve Trablus'dan vürud eden 159218 

Haleb vilayetinden ahiren vürQd eden 142694 

Basra vilayetinden vürud eden 34073 

V anya vilayetinden vürud eden 10146 

Sivas vilayeti 'umOm memurln ve ahalisi taraflarından 27816,30 

T rab lu s vi layeti mülhakatından Hum us ve Cebel sancaklariyle 

Zevaye kazasından 35675 

Diyarbekir vi layeti i' ane komisyonundan 23423 

Çatalca sancağı i'ane komisyonundan 3838,20 

Kozma Kaçikra ve kumpanyasından 540 
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Jillor Ofallon 54 

Madrid Alman sefıri Mösyö Radoviç tarafından 2365 

Kahire'de muklm 'Ali Kamil efendi tarafından 122 

Tüccardan Gamsarağan biraderler tarafından 216 

Lazarov Kolas efendi tarafından 108 

Duhani-zade Mehmet Tevfık efendi tarafından 108 

Kumaşcı esnafından 

Mehmet Sa"i'd el-Cüveycanl efendi tarafından 216 

YekGn-i 'umGmlfı 21 Teşrlniewel sene 31 O 6604250,00 

Konya vi layeti i'ane komisyonundan 

altıncı defa olarak vürGd eden 11030 

Bingazi sancağı i'ane komisyonu ma'rifetiyle memur! n ve 

ahali-i livadan toplanup gönderilen 50000 

Hüdavendigar vilayeti i'ane komisyonundan 

ikinci defa olarak vürGd eden 10134,20 

Mardin sancağı i'ane komisyonundan 

ikinci defa olarak vürGd eden 8709,30 

Meclis-i emanet reisi sa'adetlü HaliL Beyefendi hazretleri nden 540 

Meclis-i emanet a'zasından 

sa'adetlü Mehmet 'Ali efendi hazretlerinden 216 

Meclis-i emanet a'zasından 

sa'adetlü ser-mühendis Mehmet efendi hazretlerinden 324 

Meclis-i emanet a'zasından sa'adetlü Kamil efendi tarafından 216 
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Meclis-i emanet a'zasından sa'adetlü Mustafa Bey tarafından 324 

Meclis-i emanet a'zasından 

'izzetlü Ahmet Hulusi Efendi tarafından 20 

Yorgaki Maryanov efendi tarafından 540 

Şefık Ahmet Harisi kumpanyasından 540 

B. Mihalinos efendi tarafından 540 

F. Vide Muratyan kumpanyasından 540 

ilyaso haremi Sadullah ve kumpanyasından 540 

Zejkanalo efendi tarafından 216 

Kuloğlu Hıremani efendi tarafından 108 

Kayster Kastelli efendi tarafından 108 

Van lı biraderler tarafından 108 
--- ------- --·---------

Aydın vilayeti merkez mülhakatı karanti nalariyle Bagdad ve 

Basra vilayetleri karantinahanelerinden 4425 
--------- -----

Oorasi biraderler tarafından 216 
-----------·----------·---------------- --

Tüccardan sa'adetlü Harotaçi efendi hazretleri tarafından 1620 
----------------- -

Karinak K. Hamparsomyan efendi tarafından 216 
-----·--

Artin Dilsizyan efendi tarafından 108 
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YekGn-i 'umGmlfı26 Teşrlniewel sene 310 6695589,10 

Gümüşger DMıver ve şürekası tarafından 540 

N. D. Kumanderaf 540 

Lü'lü-zade ref'etlü Hüseyin Hüsni efendi 540 
�-----

Girid fırka-i 'askeriyyesi erkan-ı ümera ve zabitanı tarafından 18330 

YekGn-i 'umGmlfı28 Teşrlniewel sene 310 6715539, ... 

Trabzon vilayeti i'ane komisyonundan 41169 ... 

Musul vilayeti i'ane komisyonundan 37010 

Kudüs-i şerif sancagı i'ane komisyonundan dördüncü defa 21147 

Adalar kaymakamlıgından 13173,20 

Cebel-i Lübnan sancagı i' ane komisyonundan 28447 

Hariciyye Nezaret-i celilesi memurln ve ketebesinden 1850,20 

Maliye Nezaret-i celilesi memurln ve ketebesinden 15432 

Mardin sancagı mülhakatından Cezer kazası ahali ve 

hamiyyetmendanı taraflarından 1092 

Fransa'da müteşekkil i'ane komisyonundan 

dördüncü defa olarak vürCıd eden 76072 
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Amerika' da Sikago ahalisinden 12207,20 

Madam Panter Balmer tarafından 36641,20 
--------------- !--------

Amerika' da Sikago ahalisinden on nefer tarafından 45761,20 

Amerika'da NewYork ticaret odası a'zasından 

Köstence'de tüccar-ı mu'teberandan Hacı ismail efendi 

tarafından 

Tüccar-ı mu'teberandan Salih ilyas efendi tarafından 

Başuva Yosef Obadiba tarafından 

Aynaroz manastırları rahibleri tarafından veklti Arsen 

1134 

1188 

1080 

Mandibridi Afteradiyos efendi marifetiyle vürCıd eden 10800 
----------------------------- -- --- ------ --- -�-----

216 Cavuşoglu Yorgibadi efendi tarafından __ ____:::__ __ ,::__ ______________ ------ - -- -- --- --- --

Yani Voltav ve biraderleri efendilerden 540 
------- ---------------------- - ---- ---------

H. M. K. Şamdanciyan efendiden 270 

YekOn-i 'umumi fı 5 teşrlnisani sene 31 O 

Saraybosna ahali-i islamiyyesi tarafından irsal olunup 

Avusturya ve Macaristan sefareti vasıtasıyla gelen 

Er' ali-zade Hasan Şerif efendi tarafından 

Tüccardan Ni kor Hoflo efendi tarafından 

Aleksan Jak efendi tarafından 

TstelyanosFori Pa kal efendi tarafından ___ __ _ 

7431297,30 

68082,20 

540 

216 

216 

216 
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Paris' de doktor Sa le po tarafından 95 

Adana vilayeti i'ane komisyonundan ikinci defa 29860,10 

Sinop sancağı i' ane komisyonundan 240 

Diyarbekir vilayeti dahilinde Nusaybin kazası memurln ve 

ahali-i hamiyyetmendanı taraflarından 894 

Kosova vilayeti i'ane komisyonundan 33335 

Konya vi layeti i'ane komisyonundan altıncı defa 19440 

Yanya vilayeti i' ane komisyonundan ikin�i_def�-- -�-----
_

_ 19168 

YekOn-i 'umOmlfı 11 Teşrlnisani sene 310 7593600,20 

i zmir vilayet i i'ane komisyonundan beşinci defa olarak 108000 �-----�---
-

-------------�-
-

---------
--

--------- --
-

----
-- -- ---

-

-

Trablusgarb vilayeti merkez ve bazı mülhakat-ı vilayet 

memurlarından 13358,20 

Suriye vilayeti i'ane komisyonundan yedinci defa olarak 70137 

Selanik vilayeti i'ane komisyonundan ikinci defa olarak 9371 O, 1 O 

Hamburg başşehbenderliği vasıtasiyle toplanılup vürCıd eden 10065,20 

Sifanov biraderler efendiler tarafından 424 

Amerika'da Sikago ahalisinden bazıları tarafından Bank-ı 

'Osmaniye gönderilmiş yediyüz doksan üç ingiliz lirasıyla 

küsCır guruşun güzeştesi olup irad kaydedilen 445 -
-

------------------------------------------------ ------ -- - -----------------

-------

Karadağ prensi hazretleri tarafından 10727,25 
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Kahire'de el-Islah nam cem'iyyet tarafından 920,6 
- - · -

Viyana bankerterinden Mösyö Nikolas Fitilyom tarafından 1080 

Paris'de muklm banker mösyö Eli Leon tarafından ikinci defa 

olarak vürCıd eden 10800 

YekGn-i 'umGmlfı 20 Teşrlnisani sene 31 O 7913268,21 

Basra vilayetinden ikinci defa 22785,20 

Manastırvilayetinden dördüncü defa 15042 

Konya vi layetinden yedinci defa 5400 

Ezine kazası kaymakamlığından 1036,1 o 
----· 

Maden sancağ ından ikinci defa 6155,20 
----�-"--·-�---- ------------·-" 

Adalar kaymakamlığ ından 108 

Hıristo Galiçsi efendi tarafından 540 

Anoras i'ane cem'iyyetinden ve meşher-i 'umumisinde 

tertlb olunan şenlik hasılatından olup cemiyet-i mezkure 

reis-i fahrisi ve Brüksel setiri saadetlü Beyefendi 

vasıtasıyla vürCıd eden 47577 

YekGn-i 'umGmlfı28 Teşrlnisani sene 310 8011912,31 

Bağdad arazi-i seniyye memurları tarafından 21569,20 

Kastamonu vilayetinden üçüncü defa olarak vürCıd eden 13000 
----·------.. --------------------------------·------"-

işkodra vi layeti memuriniyle merkez ve Dıraç ve Liş kazaları 

ahali-i hamiyyetmendanı tarafından 16381 
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Kırkkilise askeri hastahanesi 

cerrahlarından ilyas efendi tarafından 

Bosna ahali-i islamiyyesi tarafından gönderilüp Avusturya ve 

Macaristan sefareti vasıtasiyle vürud eden 

Yunan hükumeti tarafından sefaret başkatibi Mösyö Uniyozala 

Kosta vasıtasiyle gönderilüp sefaret tercüman ı Mösyö Mişel 

Selbenluy yediyle teslim olunan 

Rostof şehbenderliği ve mahalli mu'teberanından Hafız ve 

Nu. manzade Ahmet Efendiler vasıtasiyle toplanılup gönderilen 

Laibsik'de Mösyö istagman tarafından tertlb olunan eğlence 

hasılatı olup gönderilen 
--

--�-------·--�-- --
-

----
- � 

Studgard fahrl şehbenderliği vasıtasiyle toplanılup gönderilen 

Yekun-i 'umumlfı 5 Kanuniewel sene 31 O 

işkodra vi layeti orman memurları tarafınc!Cl_l2____�-------

Konya vi layeti i' ane komisyonundan - �------
---

--
--------

--
-

------- � 

Cezayir-i Bahr-i Sefıd vilayeti i' ane komisyonundan �-----
--·-----------·-

- -�-
---

--------
------------------

--�---- ---
----

Amerika'da Kaliforniya'da Sanfransisko Devlet-i 'aliyye 

şehbenderi Core Hall efendi tarafından 

Frankfurt fahrl şehbenderi Mösyö Leoni Karabet tarafından 
cem' olunup Berlin Setiket-i Seniyyesi marifetiyle vürud eden 

Yekun-i 'umumlfı 13 KanGniewel sene 31 O 

Konya vilayeti i' ane komisyonundan dokuzuncu defa olarak 
----�-

Zor sancağından ikinci defa 

Ertuğrul sancağıiyle Simav kasabası memurln ve ahali-i 

hamiyyetmendanı maa-mülhakat reji idaresi memurln ve 

müstahdemlni tarafından 

1104 

31916 
-

23750 

8491 

5724 
�-----·�'""--

1461 

8135309, .. 

202, .. 
t-- ---

13945 ---·------�----

14500 
-------

5508 

43435,20 

8212900,31 

32400 

21052,20 

11566,20 
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Bitlis vilayetinin Bulanık kazası memur'In ve ahalisi tarafından 4980 

Berlin'de ka'in Teoteatr müdiri Mösyö Sigmund Lonberg 

tarafından verilen oyun hasılatı 2375 

Hayim Maçe ve mahdCımları efendilerden 216 

Parsih Haltaeyan efendilerden 540 
�-----

Mehmed Barda efendi tarafından 540 

Çavuşoglu efendi tarafından 324 

Bagos Frenkyan efendi tarafından 108 

YekCın-i 'umCımlfı 16 KanCıniewel sene 310 8287002,31 

Bolu sancağı i' ane komisyonundan 6117,20 

Çerkeş kazası hamiyyetmendanı tarafından 1137,10 

V anya vilayetinden 6000 

Erzurum vilayeti dahilinde Kigı kazasından 1542,10 
�--�-----·--- � �-

Washington sefıri sa'adetlü Marayani bey tarafından 5400 

Paris'de vaki' Mason cem'iyyeti tarafından 1080 

Yekün-i 'umumi fı 23 KanOniewel sene 31 O 8308280,31 
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nakl-iyekGn 8308280,31 

Matba'a-i 'Osmaniyye sahib-i imtiyazi 

sa 'adetlü C eva d Beyefendi hazretleri nden 1210 

Matba'a-i 'Osmaniyye müdiri sa'adetlü Bekir efendi 1210 

Matba'a-i ·osmaniyye müdiri mu'avini 

sa'adetlü Ömer Beyefendi 1205 

Matba'a-i 'Osmaniyye memurlarından 'izzetlü Sa'im efendi 1200 

Mösyö Silman Mill 1080 

Nişan Harensi efendi 1080 

David efendi Modbanov 540 

Tenger ve şürekası 540 

Basra vi layeti i' ane komisyonundan 5590,20 

Karlmann ve Nilomborg efendiler 216 

Hacı Mehmet 'Ali Kabaraf efendi 208 

Tüccardan Yorgaki Pandelidis efendi 216 

istetan ve Hıristovaiç efendiler 216 
� -

YekGn-i 'umGmlfı2 Kanunisanisene 310 8322792,11 
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nakl-iyekGn 8322792,11 

Trabzon vilayetinden ikinci defa olarak vürGd eden 15128 

Diyarbekir vi layeti dahilinde 

Hazro nahiyesinden bakıyye olarak vürGd eden 42 

Erdek kazası memur'In ve ahalisi tarafından 6448 

Dersa 'adet Amerika sefıri 

Mösyö Terl nam ı na olarak Amerika' dan vürGd eden 46022 

Karabeyoğlu Haci Yorgi efendi 540 

Karanelli Goldenberg tarafından 216 

Alekso Pello efendi tarafından 108 

Ade m efendi biraderler tarafından 108 

Rafael Kamçi ve kum panyasından 540 

Nayim Tezonta efendi tarafından 216 

Yankov Anastasyadi efendi tarafından 216 

Javel Viyola efendi tarafından 216 

Yazici-zade Ahmet Sükri efendi tarafından 270 

YekGn-i 'umGmlfı 6 Kanunisani sene 31 O 8392862,11 
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Eylül'ün Uçüncü Cumartesi Günü 

Mübaşeret Edilen Tevzi'-i i·anat 

[Birinci dirire-i belediyye) Hadice Sultan Mahallesinde sakine 

Sekbanbaşı ibrahlm Ağa Mahallesinde Cemile hanıma 

sakine dul Behiyye hanıma 1000 Hadice Sultan Mahallesinde sakine 

Sekbanbaşı ibrahlm Ağa Mahallesinde Esma hanıma 
sakine Saniye hanıma 1000 Edirnekapusı'nda Sarı Yanko zakağında 
Sekbanbaşı ibrahlm Aga Mahallesinde sakine dağramacı Lazari veresesi 

sakine 'Aliyye hanım eytamıyla zenciyye nam ı na valideleri Fatini'ye 
'Ayşe hanım ve zevcine 1000 Çakırağa mahallesinde sakin Dimitri'nin 

Sekbanbaşı ibrahlm Ağa Mahallesinde nam ı na zevcesi Alenka'ya 
sakin peştemalcı ibrahlm ustaya 500 Kilise sokağında sakin kahveci Panda li 

Sekbanbaşı ibrahlm Ağa Mahallesinde zevcesi Galikari'ye 

sakine 'Ayşe hanıma 1000 Kilise sokağında sakin Avilya'ya 

Sekbanbaşı ibrahlm Aga Mahallesinde Kilise sokağında sakin timarcı 

sakine Zehra hanım eytamına 1000 Todoraki'ye 

Sekbanbaşı ibrahlm Ağa Mahallesinde Verye mahallesinde sakin 

sakine zenciyye Si ri n kadına 600 ishak veled-i Yakob'a 

Sekbanbaşı ibrahlm Ağa Mahallesinde Verye mahallesinde sakin 

sakin Mehmet efendiye 550 ishak veled-i Avram'a 

likinci dil'ire-i belediyye) Verye mahallesinde sakin 

Çakırağa Mahallesinde sakin kahveci Avram veled-i Yasefe 

Mehmet ağaya 800 Verye mahallesinde sakin 

Çakırağa Mahallesinde sakin kahveci Mazalto binti Minteş'e 

diğer Mehmet ağaya 600 Kariye-yi Atik 'Ali mahallesinde sakine 

Çakırağa Mahallesinde sakine Fatıma Berber Manok veresesi Folika'ya 

hanıma 300 Kariye-yi 'Atik 'Ali mahallesinde sakine 

Hacı isa Mahallesinde sakine dul Seher Kuzıcı Manok veresesi Bayzarogbed'e 

hanıma 300 Kariye-yi 'Atik 'Ali mahallesinde 

Hacı isa Mahallesinde sakin Zihnl ağaya 500 sakine Agoni'ye 

Hadlee Sultan Mahallesinde sakine 
.. 

.. .. �·· 

-[Uçuncu da ıre ı beledıyye) 

Sa'da hanıma 300 

800 

500 

1000 

500 

400 

500 

300 

300 

700 

800 

600 

1000 

400 

500 
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Bayram Hattani ma hallasinde sakin 1000 Kariye-yi 'Atik 'Ali paşa mahallesinde 
Mustafa ve zevcesi Seher hanıma sakin Cezbeci Apiye zevcesi Gaydega·ya 100 

Bayram Hattani ma hallasinde 
sakine Emine hanıma 50 (Üçüncü da'ire-i belediyye) 

Bayram Hattani mahallasinde Hacı Bayram Hattani mahallesinde 
sakin 'Ali agaya 150 sakin Mehmet agaya 400 

Bayram Hattani mahallasinde Hacı Bayram Hattani mahallesinde 
sakin Hasan efendiye 1000 sakin 'Ali ve Mustafa efendilere 1000 

Bestancıbaşı mahallesinde sakin Hacı Bayram Hattani mahallesinde 
Südcü Mustafa agaya 310 sakine Emeti hanıma 500 

Bestancıbaşı mahallesinde sakine Kazgan sa'di mahallesinde 
Fatıma hanıma 260 sakine Hayriyye hanıma 1000 

Bestancıbaşı mahallesinde sakin Kazgan sa'di mahallesinde 
Mehmet agaya 500 sakin NO ri agaya 1000 

Bestancıbaşı mahallesinde Cellad Kazgan sa'di mahallesinde 
çeşmesinde sakin Mehmet agaya 290 sakine Emine hanıma 150 

Bestancıbaşı mahallesinde Cellad Kazgan sa'di mahallesinde 
çeşmesinde sakine Raşid efendi sakin Mustafa agaya 130 

zevcesiyle eytamına 330 Kazgan sa'di mahallesinde 
sakine Fatıma hanıma 150 

!Dördüncü da'ire-i belediyye) Kazgan sa'di mahallesinde sakin 
Sinan Paşa-yı 'atik mahallesinde Hamza efendi yetimlerine 190 

sakine Fatıma hanıma 850 Kazgan sa'di mahallesinde sakin 
'Aliyle 'Ayşe kadına 600 

Yekun fı 7 Eylül sene 31 O 22490 Kazgan sa'di mahallesinde 
sakin Şeyh 'Osman efendiye 1000 

!Birinci da'ire-i belediyye) Kazgan sa'di mahallesinde 
Sekbanbaşı ibrahlm aga mahallesinde sakin Hasan agaya 500 

sakine dul Hadice hanıma 250 Kazgan sa'di mahallesinde 
Sekbanbaşı ibrahlm aga mahallesinde sakine Fatıma hanıma 1000 

sakine Zehra hanıma 750 Kazgan sa'di mahallesinde 
!ikinci da'ire-i belediyye) sakin Yusuf agaya 480 
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Kazgan sa'di mahallesinde sakine 360 Kazgan sa'di mahallesinde 
Hadice hanıma hace Sabire hanıma 300 

Kazgan sa'di mahallesinde Kazgan sa'di mahallesinde 
sakine Verdigül hanıma 500 zenciyye 'Ayşe hanıma 360 

Kazgan sa'di mahallesinde Kazgan sa'di mahallesinde çarsuda 

sakin Tal'at Beye 260 dellal olup yaralı olarak çıkarılan Ahmet 

Kazgan sa'di mahallesinde sakine aganın zevcesi zenciyye Aişe hanıma 200 

Züleyha ve Sefi'ka hanımlara 1000 Selçuk hatun mahallesinde sakine sa bı k 

Kazgan sa'di inebey mahallesinde reji memurlarından Hüsni efendinin 
sakine dul 'Ayse kadına 350 zevcesi Tıneti 'ye 350 

Kazgan sa'di Sarı Musa mahallesinde Selçuk hatun mahallesinde 
sakine zenciyye Ferah veYaver kadınlara 345 sakine dul Zehra hanıma 200 

Kazgan sa'di mahallesinde Selçuk hatun mahallesinde 

sakine dul Züleyha hanıma 750 sakine Marife hanıma 480 

Kazgan sa'di mahallesinde Selçuk hatun mahallesinde 

sakine Dürriye hanıma 500 sakin yetim Yusuf ve yetime Fatıma 240 

Kazgan sa'di Selçuk hatun mahallesinde Selçuk hatun mahallesinde 

sakine yetime M üzeyyen hanıma 365 sakine Refıka hanıma 225 

Kazgan sa'di mahallesinde sakin ticaret Selçuk hatun mahallesinde 

ketebesinden muteka'id Rifat beye 700 sakine Fatıma hanıma 330 

Kazgan sa'di mahallesinde sakine Hafıza Çakır aga mahallesinde 

Asiye ve yetime. Nuriye ve Emine sakine Nefıse hanıma 470 

hanımlara 200 Çakır aga mahallesinde 

Kazgan sa'di mahallesinde sakin gayri sakine zenciyye Mecbure kadına 370 

raşid Rif at ve yetime Halide hanıma 200 Çakır aga mahallesinde 

Kazgan sa'di mahallesinde sakin Ahmet efendiye 190 

sakin Hafız Mustafa efendiye 300 Çakır aga mahallesinde 

Kazgan sa'di mahallesinde sakin Mehmet aga ile zevcesine 70 

sakine Hafıza hanıma 450 Çakır aga mahallesinde 

Kazgan sa'di mahallesinde sakine zenciyye Fatıma kadına 200 

sakine dul Saniye hanıma 430 Çakır aga mahallesinde 

Kazgan sa'di mahallesinde sakine sakin Hasili ile hemşiresine 400 

Zübeyde hanıma 300 Çakır aga mahallesinde 
sakine Fatıma kadına 60 
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Çakır aga mahallesinde Haydar-hane mahallesinde 

sakin Mustafa efendi ile zevcesine 200 sakine dul Hamlde hanıma 200 

Çakır aga mahallesinde Haydar-hane mahallesinde Hasibe 

sakine zenciyye Fidem kadına 500 hanım kızı Serlfe hanıma 1080 

Çakır aga mahallesinde Molla Gürani mahallesinde sakin imam 

sakine Neslbe hanıma 580 Hao 'Osman efendi ile sa'ireye 1000 

Çakır aga mahallesinde Molla Gürani mahallesinde 

sakine Ta hi re hanıma 410 sakine dul Zehra hanıma 1000 

Çakır aga mahallesinde sakin Molla Gürani mahallesinde 

ketebeden Haydar beyin eytamına 900 sakin Kadri agaya 400 

Çakır aga mahallesinde sakine Molla Gürani mahallesinde 

Emine Enlse hanıma 600 sakin yetim Sevkiye 400 

Çakır aga mahallesinde sakine Dilber 1200 Molla Gürani mahallesinde 

Sermed Çavuş mahallesinde sakin sakin Mehmet aqaya 1200 

·osman efendiye 1000 Molla Gürani mahallesinde 

Sermed Çavuş mahallesinde sakine dul sakine zenciyye Fıtnat kadına 200 

Sıdıka ve Refıka hanımlara 800 Molla Gürani mahallesinde 

Sermed Çavuş mahallesinde sakine dul Emine hanıma 500 

sakine dul Nazlre hanıma 1500 Molla Gürani mahallesinde 

Sermed Çavuş mahallesinde sakine Fatma hanıma 500 

sakine dul Serlfe Ka m ile hanıma 1000 Molla Gürani mahallesinde 

Sermed Çavuş mahallesinde sakine Hüsnügül hanıma 400 

sakine dul Emine hanıma 1000 Molla Gürani mahallesinde 

Haydar-hane mahallesinde sakine Hace hanıma 300 

sakin zenci Bilal agaya 700 Molla Gürani mahallesi;ıde 

Haydar-hane mahallesinde sakine Emine hanıma 300 

sakin Mehmet agaya 50 

Haydar-hane mahallesinde YekOn-i 'umOmlfı 12 Eylül sene 310 

sakin Cemal efendiye 250 (Beşinci da'ire-i belediyye) 61715 

Haydar-hane mahallesinde 

sakin Nuri efendiye 400 Yeniköy'de sakine Kurşuncı Fidan kadına 150 

Yeniköy'de sakine dul Hadlee hanıma 200 
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Yeniköy'de sakine dul HOriye hanıma 300 MirgGn'da sakine dul Fatıma hanıma 300 

Yeniköy'de sakine 'ismet hanıma 350 Bayacı köyü'nde 

Yeniköy'de sakin adacı isma"lt agaya 150 sakine dul Huriye hanıma 600 

Yeniköy'de sakin kayıkcı Ömer agaya 800 Bayacıköyü'nde sakin 'Alil Saka Vasil'e 450 

Yeniköy'de sakin mü'ezzin Bayacıköyü'nde sakin Maroka'ya 1000 

Ahmet efendiye 250 Bayacıköyü'nde sakin 

Yeniköy'de sakin terzi Lemlveresesine 1000 mütevaffa Üftadl evladlarına 800 

Yeniköy'de sakin Köraglu Panayafa 450 Rumilihisarı'nda sakine Emine hanıma 250 

Yeniköy'de sakin müteveffa Rumilihisarı'nda sakine Zehra hanıma 200 

divarcı Yargi veresesine 1000 Rumilihisarı'nda sakine merhGme 

Yeniköy'de sakine Zaferipa ve Sıdıka hanımın vereseleri Züleyha 

kızkardeşine 600 Mehmet Hadice ve Mehme'ye 200 

Yeniköy'de sakine Rumilihisarı'nda 

yazmacı Yarbanka'nın kızları na 400 sakine zenciyye dul Servinaz hanıma 200 

Yeniköy'de sakine Fatika'ya 450 Rumilihisarı'nda sakin a'ma Hakkı'ya 300 

istinye mahallesinde 

sakin Kuru Ahmed' e 60 (Birinci da'ire-i belediyye) 

istinye mahallesinde Emin bey mahallesinde 

sakine Seher hanıma 250 kahveci Emin aga eytamlarına 500 

istinye mahallesinde Kareki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

sakine Emine hanıma 150 sakine Hace Emine hanıma 300 

istinye mahallesinde sakin sıbyan Kareki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

mektebi hacası ·osman efendiye 300 sakine Ziynefı hanıma 400 

istinye mahallesinde sakin kayıkcı 'Ali Kareki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

kalfa ve Ömer ve 'Osman 70 sakin Mehmet çavuşa 250 

Camcı 'Ali mahallesinde 

sakine dul 'Ayşe hanıma 1000 
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Camcı 'Ali mahallesinde Muhtesib Karagöz mahalllesinde 
sakine dul Züleyha hanıma 750 sakine Nefıse hanıma 500 

Kabasakal mahallesinde Demirkapu'da Daye Hatun 
sakine dul Züleyha hanıma 350 mahallesinde sakine Hasibe hanıma 887 

Kabasakal mahallesinde Demirkapu'da Daye Hatun 

sakine dul Nevhlde hanıma 300 mahallesinde sakine Hayriyye hanıma 275 

Kabasakal mahallesinde Demirkapu'da Daye Hatun 
sakin Hacı Va h id efendiye 250 mahallesinde sakin Nuri efendiye 877 

Mercanaga mahallesinde Muhtesib Karagöz ma halllesinde 
sakine Reşlde hanıma 1000 sakin Bekir Kapudan'ın zevcesine 1000 

Karakl Hüseyin Çelebi mahallesinde Mahmud Paşa-yı Veli ma hellesinde 
sakin 'Ali 'Asım efendiye 500 sakine Emine hanım ve oglu ve 
Mahmud Paşa-yı Veli mahallesinde kerimesine 800 

sakine 'Ayşe hanıma 800 Mercan aga mahallesinde 
Mahmud Paşa-yı Veli mahallesinde sakine Zehra hanıma 800 

sakin mü'ezzin Hafız efendiye 400 Emin bey mahallesinde 
Mercan mahallesinde sakine 'Ayşe Yekta hanıma 800 

sakine Hafıze hanıma 800 Muhtesib Karagöz mahallesinde 
Emin bey mahallesinde sakin ibrahlm agaya 800 

sakine Huriye hanıma 450 

Gazi 'Atlk 'Ali Paşa mahallesinde [Onuncu dil'ire-i belediyye) 

sakine Fatıma Zehra hanıma 350 Osman aga mahallesinde sakine Ermeni 
Hüseyin aga mahallesinde sakin milletinden Maçota'ya 250 

meczub 'Ali efendiye 800 Osman aga mahallesinde 
Emin Nureddln mahallesinde sakine sakin Cemal efendiye 500 

Sıdıka hanım eytamına 1000 Osman aga mahallesinde sakin masraf 
Muhtesib Karagöz mahallesinde sakine katibi Hüseyin efendi kızı Eytime kadına 400 

dul zenciyye Fatıma hanıma 1000 Osman aga mahallesinde sakin kürek 
Muhtesib Karagöz mahallesinde sakine Mehmed'in kızı dul Emeti kadına 400 

dul Fatıma hanıma 1000 Piri çavuş mahallesinde 
Emin Nu reddin mahallesinde sakin sakine zenciyye Tansaf kadına 600 

Muhsin efendi validesine 500 Osman aga mahallesinde 
sakine zenciye dul Halime kadına 700 
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Osman aga mahallesinde Sarıyer'de bamya tarlasında sakin 

Kulanın dul Fatıma kadınına 400 kantarcı Süleyman agaya 350 

Osman aga mahallesinde Sarıyer'de bamya tarlasında sakine 

sakine dul Bener kadına 350 Züleyha hanıma 50 

Osman aga mahallesinde Ermeni Sarıyer'de bamya tarlasında sakine 

Katalik milletinden Tima Toryaciyan 200 Safinaz hatuna 500 

kadına Büyükdere'de sakin Harbeş Petro'ya 2500 

Osman aga mahallesinde Rum Büyükdere'de sakin Mariko Tanaş'a 2425 

milletinden eskici Petro ve zevcesi Büyükdere'de sakine dul Milye kadına 2500 

Odefeba kadına 1000 Tarabya'da sakin yazmacı Yanko'ya 2500 

Osman aga mahallesinde Tarabya'da sakin terzi Yanko'ya 2500 

sakine dul Fatıma kadına 800 Tarabya'da sakin Nikola Andon'a 200 

Osman aga mahallesinde Tarabya'da sakin Vasil'e 500 

sakin Ceneviz ibrahlm'in oglu 'Ali'ye 400 

Sögüdlüçeşme mahallesinde [Onuncu dil'ire-i belediyye] 

sakin Camcı 600 'Osman aga mahallesinde sakine dul 

Osman aga mahallesinde sakin şekerci Hadice hanıma 600 

Ahmet aganın kızı dul Hürmüz kadına 200 'Osman aga mahallesinde sakine dul 

Sögüdlüçeşme mahallesinde sakine Hürmüz hanıma 2500 

müteveffiye Cemlle hanım oglu 'Osman aga mahallesinde sakine Ahmet 

arabacı 'Abôıye 500 aga zevcesi Sıdıka hanıma 400 

'Osman aga mahallesinde sakine dul 

YekGn-i 'umGmlfı 14 Eylül sene 31 O 99884 Besi me hanıma 1500 

[Yedinci da'ire-i belediyyel 'Osman aga mahallesinde sakine dul 

zenci Safer hanıma 300 

Sarıyer'de bamya tarlasında sakine 

zenciyye Senaver kadına 300 

Sarıyer'de bamya tarlasında sakine 

Servet hanıma 300 

Sarıyer'de bamya tarlasında sakine 

Saniye hanıma 250 

Sarıyer'de bamya tarlasında sakine 

'Andellb kalfaya 200 

Sarıyer'de bamya tarlasında sakin 

Mustafa efendiye 450 
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Osman ağa mahallesinde ibrahlm ağa mahallesinde 

sakin Ahmet efendiye 400 sakin Va h id ağaya 500 

Osman ağa mahallesinde Hacı Mustafa ağa mahallesinde 

sakine dul Cemlle hanıma 400 sakine merhum Kabakcı Hasan ağanın 

Osman ağa mahallesinde haremi Fatıma hanıma 1200 

sakine dul 'Afıfe hanıma 1500 Ca'fer ağa mahallesinde sakine Ermeni 

Osman ağa mahallesinde sakine Ermeni milletinden dul Merhibe kadına 600 

milletinden dul Tıba kadına 400 Osman ağa mahallesinde sakine Ermeni 
Osman ağa mahallesinde sakine Ermeni milletinden Bağdesaldık zevcesi Takahi 
milletinden Nikot'a 400 kadına 400 

Osman ağa mahallesinde sakine Ermeni Osman aga mahallesinde sakine 
Katalik milletinden berber Peyrev zenciyye Zehra kadına 150 

zevcesi Mari kadına 400 Osman ağa mahallesinde sakine Rum 

Osman ağa mahallesinde sakine Ermeni milletinden ibrini kadına 500 

Katalik milletinden Ani k kadına 400 Osman ağa mahallesinde sakine Ülfet 
Osman ağa mahallesinde sakine dul hanıma 2500 

Meryem Manikyan·a 300 

Osman ağa mahallesinde sakin Rum yekun-i 'umumlfı 16 Eylül sene 31 o 117959 

milletinden Tanali Yorgi'ye 200 (Yedinci dii'ire-i belediyyel 

Ca'fer ağa mahallesinde sakine Ermeni 

Katalik milletinden dul Marike kadına 200 Büyükdere'de sakin Avusturyalı V asil' e 500 

Ca'fer ağa mahallesinde sakine Ermeni 

milletinden muteveffa Meryem kadın !ikinci da'ire-i belediyyel 

versesinden Varnok kadına 400 Edirnekapu'sında sakin iristarhos'a 1000 

Ca'fer ağa mahallesinde sakine Ermeni Edirnekapu'sında sakin Ahilya·ya 300 

milletinden dul Serpohi kadına 200 Edirnekapu'sında sakin terzi Dimitri'nin 
Ca'fer ağa mahallesinde sakine Ermeni validesi Ezmerağda'ya 1000 

milletinden dul Temroz kadına 600 Edirnekapu' sı nda sakin kethüda 
Ca'fer ağa mahallesinde sakine Katelik Ni koli'ye 500 

Ermeni milletinden dul Akyi kadına 500 Edirnekapu'sında sakin Vilasiyo'ya 700 

Ca'fer ağa mahallesinde sakine Ermeni 

milletinden Surpik kadına 500 

Ca'fer ağa mahallesinde sakine Ermeni 
milletinden pa pasArtin vereseleri H oru b 

kadına 600 

247 





Edirnekapu'sında sakine Diyeponi Edirnekapu'sında 
zevcesi Arano'ya 100 sakin Mihal veresesi Manyo'ya 500 

Edirnekapu' sı nda sakin istavri'ye 100 Edirnekapu'sında sakin Haci Seviltan·a 200 

Edirnekapu'sında sakin Giryako'ya 1000 Edirnekapu'sında sakin sahaf 

Edirnekapu' sı nda sakin Kesti'ye 1000 esnafından Mehmet efendiye 500 

Edirnekapu'sında sakin Haci Teodos·a 100 Edirnekapu'sında 

Edirnekapu'sında sakin Giryako'ya 500 sakin yazıcı Süleyman efendiye 300 

Edirnekapu'sında sakine Edirnekapu' sı nda 

dul Vedmine kadına 500 sakin suyolcu Mustafa agaya 100 

Edirnekapu'sında sakin Dimitri'ye 300 Edirnekapu'sında sakine 'Ayşe hanıma 1000 

Edirnekapu'sında sakin Nikolaki'ye 400 Edirnekapu'sında 

Edirnekapu'sında sakin Foti ve sakine zenciyye Zeyneb hatuna 100 

Ezmeragda'ya 300 Edirnekapu'sında 

Edirnekapu'sında sakin Hıristaki'ye 1000 sakin 'amele Hamld agaya 100 

Edirnekapu' sı nda Edirnekapu' sı nda 
sakin Kiryakic ve An es' e 200 sakin şeyh Süleyman efendiye 300 

Edirnekapu'sında sakin Dimitri'ye 500 Edirnekapu'sında sakin Fatacı 'Ali agaya 100 

Edirnekapu'sında sakin Beros·a 300 Edirnekapu'sında sakine dul Neclbe'ye 500 

Edirnekapu'sında sakin Edirnekapu' s ında 
Hıristo veled-i Petro'ya 200 sakin arabacı Mehmet agaya 200 

Edirnekapu'sında sakin Nikoli'ye 100 Edirnekapu'sında 
sakin Çulha Mehmet agaya 100 

Edirnekapu'sında 
sakine dul Kamer hanıma 100 

Edirnekapu· sı nda 
sakin şişeci Yahya agaya 200 

Edirnekapu'sında 
sakin Hatız Sükri efendiye 200 
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Edirnekapu'sında sakine Edirnekapu'sında sakin Cevdet efendiye 200 

kantarcılıkdan muteka'id Tahsin efendi Hacı 'isa mahallesinde 

zevcesi Nuriye hanıma 200 sakin Hafız 'Ali efendiye 200 

Edirnekapu· s ında Hacı 'isa mahallesinde 

sakine dul Emine hanıma 300 sakine Hayriye hanım vereseleri Ülfet 

Edirnekapu' s ında ve mektebli Enver' e 200 

sakine dul Hanife hanıma 200 Hacı 'isa mahallesinde 

Atik 'Ali paşa mahallesinde sakin mü'ezzin Şevki efendiye 150 

sakine Nefıse hanıma 500 Salma Tomruk mahallesinde sakin 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Mustafa ağaya 100 

sakine dul Gülfem hanıma 300 Kefeviye mahallesinde 
Atik 'Ali paşa mahallesinde sakin sakine dul Emine hanıma 200 

ibrahlm ağaya 300 Kefeviye mahallesinde 
Atik 'Ali paşa mahallesinde sakin sakin Hacı Mehmet efendiye 50 

mü'ezzin Kamil efendi validesi Çukurbostan mahallesinde 

Hadlee hanıma 1000 sakin Salih efendiye 600 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Hadlee Sultan mahallesinde sakin 
sakin Rıza beye 150 Hasan ağaya 300 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Hadlee Sultan mahallesinde sakine 

sakine dul Zehra hanıma 200 Emine hanıma 200 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Hadlee Sultan mahallesinde sakine 

sakine dul Sıdıka hanıma 500 Varnalı Emine hanıma 200 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Edirnekapısı mahallesinde sakine 

sakin Mehmet efendiye 400 Emine hatuna 300 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Hadlee Sultan mahallesinde sakine 

sakine Çerkes Piyale kalfaya 200 Halid ağa zevcesi 'Ayşe hanıma 200 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Hadlee Sultan mahallesinde sakine 

sakin Abdullah ağaya 300 Saniye hatuna 400 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Hadlee Sultan mahallesinde 

sakin Mehmet efendiye 400 sakin Sıdıka hanıma 100 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Hadlee Sultan mahallesinde 

sakin Sa kir ağaya 800 sakin 'Aşir efendiye 100 

Atik 'Ali paşa mahallesinde 
sakin Yusuf ağaya 100 
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Hadice Sultan mahallesinde sakin Hafız Sinan paşa-yı 'atik mahallesinde 

Kamil efendiye 500 sakine dul Emine hanıma 2500 

Efdalzade mahallesinde Sinan paşa-yı 'atik mahallesinde sakin 

sakin Mustafa agaya 1000 bekci isma'il eytamına 2500 

Efdalzade mahallesinde Kurıçeşme mahallesinde 

sakine 'işvezen hanıma 1000 sakine saraylı Oiboloş hanıma 2500 

Efdalzade mahallesinde sakine Leyla Kurıçeşme mahallesinde 

hanım ve zevci Murad agaya 1000 sakin Salih agaya 2500 

Efdalzade mahallesinde Kurıçeşme mahallesinde 
sakin Hüseyin agaya 100 sakine Kırbacı Emine hanıma 1500 

Hacı 'isa mahallesinde Kurıçeşme mahallesinde 
sakin Ahmet ağaya 200 sakin yagcı Mihal'e 1800 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Abbas aga mahallesinde 
sakin Sevkiye 1000 sakine 'Avdiye hanıma 2000 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Senlik Dede mahallesinde 
sakine dul Zehra kadına 300 sakine Azmidil hanıma 150 

Edirnekapusu mahallesinde sakine Senlik Dede mahallesinde 
Huriye kadına 500 sakin nakkaş 'Abdülhalim agaya 700 

Edirnekapusu mahallesinde sakin Teşvikiye mahallesinde 
bahriyye arnelesinden isma'il agaya 1000 sakine Emine hanıma 250 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Teşvikiye mahallesinde sakin merhum 
sakin Kadri efendiye 200 Derviş Mehmet aga eytamına 200 

Atik 'Ali paşa mahallesinde Teşvikiye mahallesinde 
sakin Baha bey veresesine 100 sakin Mehmet efendiye 300 

Teşvikiye mahallesinde 
[Dördüncü da'ire-i belediyye) sakine Gülşen hanıma 250 

Kapudan ibrahlm aga mahallesinde Teşvikiye mahallesinde 
sakine imam Hazım efendinin sakine Ra'ife hanıma 780 

kızkardeşine 2160 Teşvikiye mahallesinde 
Kapudan ibrahlm aga mahallesinde sakine Serlfe hanıma 400 

sakin çalgıcı Vasilaki'ye 1200 Teşvikiye mahallesinde sakin arabacı 
Teşvikiye mahallesinde merhum Hüseyin a-a veresesine g 250 

sakine 'Ayşe hanıma 1080 
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Teşvikiye mahallesinde Etmekcibaşı mahallesinde 800 

sakine Sofı kadına 580 sakin 'Abdi efendi eytamına 

Abbas aga mahallesinde Ortaköy mahallesinde 400 

sakin merhum imam veresesine 250 sakin Vasil yetimlerine 

Abbas aga mahallesinde sakin Sinan paşa-yı cedld mahallesinde sakine 1500 

Sa'deddln efendiye 800 Avdiye hanıma 

Sinan Paşa-yı 'atik mahallesinde 

sakine Sadakat hanıma 250 yekun-i 'umOmlfı 19 Eylül sene 310 1985090 

Bey mahallesinde 

sakine HabTbe hanım yetimlerine 300 Fransa Sefareti ma'rifetiyle tevzl' 

Arnabud köyünde olunmak üzere sefaret-i müşarünileyha 

sakin Hıristo veresesine 500 maslahat güzarlıgına 84094 

Kurıçeşme'de sakine Ramize hanıma 150 

Kurıçeşme'de sakine 'ismet 700 [Birinci da'ire-i belediyyel 

Kurıçeşme'de sakine Şaziye 1000 Hüsam bey mahallesinde sakine dul 

Kurıçeşme'de sakine Furunyak kadına 600 Emine hanım eytamına 100 

Kurıçeşme'de sakin kahveci Nikoli'ye 150 Kabasakal mahallesinde sakine dul 

Kılınc 'Ali mahallesinde Fıtnat hanıma 500 

sakin Tablekar Tıver agaya 200 Hoş-kadem mahallesinde sakin 

Kılınc 'Ali mahallesinde sakine dul Mehmet efendiye 500 

Emine hanıma 200 Revani Çelebi mahallesinde sakine dul 

Ortaköy mahallesinde Hadlee hanıma 350 

sakine iskohi kadına 1000 Sultan Bayezld mahallesinde sakine 

Ortaköy mahallesinde sakin merhum Fatıma ve zenciyye Zerafet kadına 600 

M üstantık isma"il bey veresesine 300 Emin bey mahallesinde sakine Cemlle 

Ortaköy mahallesinde sakine Aftik hanıma 400 

kadına 500 Hoca Teberrük mahallesinde sakine 

müteveffa Hüseyin Hüsnü efendi zevcesi 

'Ayşe hanıma 600 

Karakl Hüseyin Çelebi mahallesinde 

sakine muteveffa Hacı Süleyman aga 

kerimesine 1000 
A .. 

[Ikıncı daıre-ı beledıyyel 
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Edirnekapusı'nda sakine dul Hacı kadına 2500 Balat' da dört yol agzı mahallesinde sakin 150 

Atik Mustafa Paşa mahallesinde sakine Hayim veled-i Avram·a 

Kapril veresesi Virjin'e 1000 Balat'da dört yol agzı mahallesinde sakin 

Hacı Muhyiddln mahallesinde sakine Mişel veled-i Neslm'e 250 

Safi'nin veresesi Agoni'ye 100 Balat' da dört yol agzı mahallesinde sakin 

Hacı Muhyiddln mahallesinde 1 Alpazar ve veled-i Salamon ·a 150 

sakine Agoni'ye 400 Balat' da dört yol agzı mahallesinde 

Hacı Muhyiddln mahallesinde sakine sakin Alpazar'a 300 

dülger Mardiros zevcesi Takahi'ye 200 Balat' da dört yol agzı mahallesinde 

Hacı Muhyiddln mahallesinde sakine sakin Danyal'a 200 

dul Abros kadına 200 Balat'da dört yol agzı mahallesinde sakin 

Hacı Muhyiddln mahallesinde sakin Yasef veled-i Neslme 1000 

Deqirmenci Mıkırdic ve resesi Takahi'ye 150 Balat' da dört yol agzı mahallesinde sakin 

Hacı Muhyiddln mahallesinde sakin Yuda veled-i Yasefe 2000 

Bayzar bint-i Beros'a 100 Balat'da dört yol agzı mahallesinde 

Hacı Muhyiddln mahallesinde sakin sakin dul Seltat'a 150 

şerldci Mıkırdic vereselerine 200 Balat'da dörtyol agzı mahallesinde sakin 

Hacı Muhyiddln mahallesinde sakin Mişon veled-i Avram·a 2500 

simkes Mıkırdic veresesine 400 Balat' da dört yol agzı mahallesinde 

Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa mahallesinde sakine dul Dona bint-i Minatya·ya 1000 

sakine dul An ekli kadına 250 Balat'da dörtyol agzı mahallesinde sakin 

Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa mahallesinde Nesimaci veled-i Aran Vahan·a 400 

sakine Ohannes varisi Maryam·a 500 Balat'da dört yol agzı mahallesinde sakin 

Balat' da dört yol agzı mahallesinde sakin Mişon veled-i Tafria'ye 300 

Alil Neslm veled-i Hayım·a 2000 Balat'da dört yol agzı mahallesinde 

Balat' da dört yol agzı mahallesinde sakine dul Davida'ya soo 

sakin Pomatofa 150 Balat' da dört yol agzı mahallesinde sakin 

Balat' da dört yol agzı mahallesinde Hayim veled-i Yasefe 150 

sakine dul Vassa 250 Balat' da dört yol agzı mahallesinde sakin 

Balat' da dört yol agzı mahallesinde sakin Rehabel Megaşi'ye 100 

Sara'ya 150 Balat' da dört yol agzı mahallesinde 

sakin Avram·a 150 
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Efdalzade mahatllesinde Sarı Musa mahallesinde sakine dervlşe 

sakin Osman agaya 2000 Hadlee hanıma 1330 

Efdalzade mahatllesinde sakin Yusuf Sarı Musa mahallesinde 
efendiye ve zevcesi Fatıma hanıma 1500 sakin Musa efendiye 1440 

Zincirlikapu'da 'Atik 'Ali paşa Selçuk hatun mahallesinde 
mahallesinde sakine Nazlre hanıma 2000 sakine Saziye hanıma 2500 

Hacı 'isa mahallesinde Selçuk hatun mahallesinde 
sakine Hayriye hanıma 2000 sakine zenciyye 'ismet hanıma 1200 

Hacı 'isa mahallesinde Selçuk hatun mahallesinde sakin Emin 
sakine Emine hanıma 2000 efendi ve zevcesi Emine hanıma 2000 

Edirnekapusu'nda Çakır aga Selçuk hatun mahallesinde sakin 
mahallesinde sakine Hanife hanıma 2000 koltukcı Mehmet aga zevcesi 
Edirnekapusu'nda Çakır aga Rasime hanıma 1200 

mahallesinde sakine Hadlee ve Selçuk hatun mahallesinde sakine dul 
kızkardeşi 'Aliyye hanımlara 2000 hace Züleyha hanıma 1535 

Zincirlikapu'da 'Atik 'Ali paşa Selçuk hatun mahallesinde sakin ayak 
mahallesinde sakin Mehmet efendiye 2000 berberi Sabri aga zevcesi Behiyye 
Edirnekapusu'nda Çakır aga hanıma 2000 

mahallesinde sakine Naciye hanım ve Çakır aga mahallesinde 
biraderi 'Ali'ye 1800 sakine Misli hanıma 2500 

Edirnekapusu'nda Çakır aga Sermend çavuş mahallesinde sakin 
mahallesinde sakin Kadri a(jaya 2000 Mehmet Haşim efendi vereselerine 2500 

(Üçüncü da'ire-i belediyyel Molla Gürani mahallesinde 
Hacı Bayram Hafta ni mahallesinde sakin yetlm Murad'a 2000 

sakine Hadlee hanıma 2500 Hacı Hamza mahallesinde 
inebey mahallesinde sakin Osman agaya 270 

sakin menzOl Ahmet efendi ve Hacı Hamza mahallesinde 
kızkardeşi Safinaz hanıma 2000 sakin Halil agaya 400 

inebey mahallesinde sakine 'Ayşe ve Hacı Hamza mahallesinde 
Sıdıka hanımtarla Mü'ezzin Cemll sakin isma'll agaya 730 

efendiye 2500 Hacı Hamza mahallesinde 
Sarı Musa mahallesinde sakin Hacı 'Aziz sakin Nazif agaya 1000 

aga yetimlerine 2500 Hacı Hamza mahallesinde 
Sarı Musa mahallesinde sakine sakin Mustafa agaya 510 

bila-zeve Ha ri e hanıma y y 1775 
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Hacı Hamza mahallesinde Hacı kadın mahallesinde sakin berber 

sakine dul Hadlee hanıma 1790 Nişan yetlmlerine 600 

Hacı Hamza mahallesinde Hacı kadın mahallesinde sakin balıkcı 

sakine Hacer hanıma 900 Ohannes ve kızkardeşi E ra na ve 

Hacı Hamza mahallesinde karındası veresesine 600 

sakin Serif ağaya 310 Hacı kadın mahallesinde sakin Piroz ve 

Hacı Hamza mahallesinde diğer ve resesine 600 

sakin Mehmet ağaya 1000 Hacı kadın mahallesinde sakine 

Hacı Hamza mahallesinde Takahi'ye 400 

sakine 'Azlze hanıma 500 Hacı kadın mahallesinde sakine 
Hacı Hamza mahallesinde Kotika'ya 600 

sakine Emine hanıma 500 Hacı kadın mahallesinde sakin Topal 

Hacı Hamza mahallesinde Aleksan validesi Kolig'e 500 

sakin Salih ağaya 2500 Hacı kadın mahallesinde sakin terzi 
Hacı Hamza mahallesinde Yan ko ve zevcesine 200 

sakin Hüseyin efendiye 1200 Hacı kadın mahallesinde sakin Mezdiç'e 400 

Hacı Hamza mahallesinde Hacı kadın mahallesinde sakin Pera'ya 200 

sakine Hadlee hanıma 450 Hacı kadın mahallesinde sakine 
Öksüzce Hatili mahallesinde Dikranohi'ye 350 

sakin Mahmud ağaya 250 Hacı kadın mahallesinde sakine 

Öksüzce Hatili mahallesinde Teofan'a 400 

sakin Hacı 'Ali ağaya 650 Hacı kadın mahallesinde sakin Manav 
Öksüzce Hatili mahallesinde Simon'a 400 

sakine Hadlee hanıma 500 Hacı kadın mahallesinde sakin 
Öksüzce Hatili mahallesinde Panayofa 400 

sakine 'Ayşe Münlre hanıma 150 Hacı kadın mahallesinde sakin 
Öksüzce Hatili mahallesinde Panayofa 350 

sakin merhum Mehmet ağa yetlmi 550 Hacı kadın mahallesinde sakine Ağoni'ye 1000 

Öksüzce Hatili mahallesinde sakin Hacı kadın mahallesinde sakin Dikran 
Salim efendiye 200 ve zevcesine 600 

Öksüzce Hatili mahallesinde 
sakin Hacı Mustafa ve resesi Hadlee ve 
'Ayşe hanımlara 650 
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Hacı kadın mahallesinde sakine Eranik Hacı Ama mahallesinde sakine 

veresesi Filo ve Orani kadınlara 500 Seher hanıma 300 

Hacı kadın mahallesinde sakin Hacı Ama mahallesinde sakine 

Prokarviçen' e 250 Emine hanıma 250 

Hacı kadın mahallesinde sakin Nikoli'ye 400 Hacı Ama mahallesinde sakine 

Hacı kadın mahallesinde sakine Fatıma hanıma 150 

Şehanton kadına 200 Hacı Ama mahallesinde sakine 
Fatıma hanıma 100 

(Dördüncü da'ire-i belediyyel Hacı Ama mahallesinde sakine 
Etmekci başı Afi ağa mahallesinde Penbegül hanıma 476 

Maçka caddesinde 24 numrolı ha nede Kulaksız mahallesinde zenciyye 

zenciyye 'Ayşe kadına 2000 Ayşe hanıma 250 

Kulaksız mahallesinde zenciyye 
(Altıncı da'ire-i belediyyel Hadlee hanıma 250 

Hacı Ama mahallesinde sakine Kulaksız mahallesinde zenciyye 
Fıtnat hanıma 200 Zehra hanıma 300 

Hacı Ama mahallesinde sakine Yel degirmeni mahallesinde sakine 
Şefıka hanıma 450 Emine hanıma 1000 

Hacı Ama mahallesinde sakine Eski Cum'a pazarı mahallesinde 
Sabire hanıma 150 sakine Fatıma hanıma 350 

Hacı Ama mahallesinde sakine Eski Cum'a pazarı mahallesinde 
Ayşe hanıma 200 sakine 'Ayşe hanıma 150 

Hacı Ama mahallesinde sakine Cami'-i keblr mahallesinde sakine 

Hadlee hanıma 250 'Atiyye hanıma 250 

Hacı Ama mahallesinde sakin Cami'-i keblr mahallesinde sakine 
ibrahlm ağaya 250 Ümmügülsüm hanıma 200 

Hacı Ama mahallesinde sakin Kulaksız mahallesinde 
Mehmet 'Ali agaya 100 sakine 'Ayşe hanıma 350 

Hacı Ama mahallesinde sakine Yeniçeşme mahallesinde 
Sıdıka Şöhret hanıma 500 sakin 'Ali ağaya 750 

Hacı Ama mahallesinde sakin Gazi Hasan paşa mahallesinde sakin 
Şaziye hanıma 150 Abdullah agaya 700 
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Oörtkapu mahallesinde Alaca mescid mahallesinde 

sakine Nazlfe hanıma 500 sakine Hadlee hanıma 600 

Oörtkapu mahallesinde Alaca mescid mahallesinde 

sakine Fatıma hanıma 300 sakine Sabire hanıma 250 

Cami'-i keblr mahallesinde Alaca mescid mahallesinde 

sakine 'Ayşe hanıma 100 sakin Hüseyin efendiye 400 

Cami'-i keblr mahallesinde Alaca mescid mahallesinde 

sakine Sa'lde 'Ayşe hanıma 150 sakine Hadlee hanıma 700 

Cami'-i keblr mahallesinde 'Azeb cami'-i şerlfi mahallesinde 

sakin Muhyiddln efendiye 200 sakine Fatıma hanıma 2000 

Cami'-i keblr mahallesinde Alaca mescid mahallesinde 
sakine Emine hanıma 350 sakine 'Arife hanıma 100 

Cami'-i keblr mahallesinde sakine Alaca mescid mahallesinde 

Ayşe hanıma 350 sakine Behiyye hanıma 500 

Cami'-i keblr mahallesinde Sirkeci Muslihüddln mahallesinde 

sakine Zübeyde hanıma 250 sakine Hadlee hanıma 350 

Cami'-i keblr mahallesinde Sahaf Muhyiddln mahallesinde 
sakine Fatıma hanıma 1500 sakine zenciyye Söhret hanıma 250 

Cami'-i keblr mahallesinde Küçük Piyale mahallesinde 
sakine Fatıma hanıma 650 sakin Mehmet Rüşdl efendiye 250 

Na'lıncı mahallesinde sakine Küçük Piyale mahallesinde 
Hamlde hanıma 350 sakine Züleyha hanıma 400 

Cami'-i keblr mahallesinde sakine Hacı Hüsrev mahallesinde 

Seher hanıma 500 sakine Fatıma hanıma 350 

Yel degirmeni mahallesinde sakine Küçük Piyale mahallesinde 
Nazlfe hanıma 150 sakine 'Atiyye hanıma 400 

Yahya Kethüda mahallesinde Ebhem Ahmet efendi mahallesinde 
sakine Zehra hanıma 500 sakine Fatıma hanıma 600 

Kapudan mahallesinde sakine Karaman mahallesinde 
Hadlee hanıma 1000 sakin 'Abdullah efendiye 250 

Yahya Kethüda mahallesinde -326* 

sakine Zehra hanıma 150 yekün-i 'umumi fı 26 Eylül sene 31 O 40293320 

* Penbegül hanımın yüz elli guruş olacak iken sehven . 326. guruş minha 
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!ikinci da'ire-i belediyye] Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa ma h. yeşil direk 

Edirnekapusı'nda Aya Yorgi kilisesinde 2000 zokaqında sakine Agali kadına 200 

Debbaghane zokagında sakin Andon·a Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa mah. yeşil direk 

Edirnekapusı'nda Aya Yorgi kilise zokagında Sofik ve Kiliyak kadınlara. 500 

zokagında sakin Abaci yan ko oglı Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa mah. yeşil direk 
Kotaki'ye 2500 zokagında sakin Agob ve hissedarı 
Edirnekapusı'nda Aya Yorgi kilise Lusik'e 150 

zokagında sakin Haci Vasil'e 1300 Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa mah. yeşil direk 
Edirnekapusı'nda Aya Yorgi kilise zoka_�ında sakine Osat kadına 500 

zokagında Kiryako zevcesi Marya'ya 1500 Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa ma h. yeşil direk 
Edirnekapusı'nda bahçevan zokagında zokagında sakin Tomas'a 200 

sakin Hırso Teokopovi'ye 500 Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa mah. yeşil direk 
Edirnekapusı'nda bahçevan zokagında zokagında sakin Prokar istepan 
sakin Kotaki'ye 1000 vereselerine 200 

Edirnekapusı'nda bahçevan zokagında Hoca 'Ali mahallesinde sakat Makri'ye 100 

sakin sagır Hıristo'ya 400 'Atik Mustafa paşa mah. pazarcı 
Edirnekapusı'nda Bostancıiçi zokagında zokagında sakine Maryam kadına 200 

sakin istavri'ye 300 Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa ma h. yeşil direk 
Edirnekapusı'nda Bostancı içi zokagında zokagında sakin muhtar Simon·a 500 

sakine dul Kıriso'ya 250 Ka· riyye-i 'At ik 'Ali paşa ma h. yeşil direk 
Edirnekapusı'nda Sarı Yanko zokagında zokagında sakine Elbisi kadına 800 

sakin Tanaş'a 900 Dibe k ma h. Hi sar zokagında 
Edirnekapusı'nda Sarı Yan ko zokagında sakin Behor Bahar'a 1000 

sakin istati'ye 800 Dibek m ah. Hisar zokagında Mizarhi'ye 1500 

Atik Mustafa paşa mahallesinde ebe Dibek mahallesinde Hisar zokagında 
zokagında sakine çömlekci kızı Anik'e 1500 sakine dul Sara hatuna 200 

Edirnekapusı'nda Parakende aga Dibek ma h. Hisar zokagında sakin Behor 
mahallesinde Hacı Mahmud aga Kanıiri'ye 400 

zokagında sakine Neslbe hanıma 500 Dibek mah. Hisar zokagında Birmaya'ya 150 

Ka'riyye-i 'Atik 'Ali Mustafa paşa Dibek ma h. iskele zokagında sakin 
mahallesinde . Mahluş Kalfa zokagında Nesi m veled-i Yasefe 200 

sakin Artin'e 500 Karabaş MOsevi cema'atbaşısı 
Ka'riyye-i 'Atik 'Ali paşa mahallesinde mahallesinde Simidci zokagında sakin 2500 

yeşil direk zokagında sakine Tanik ve Yasef veled-i Menteş' e 
Aran ik kadınlara 200 
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Dibek mahallesinde 
sakine dul Döne ve hissedarlarına 
Dibe k mahallesinde iskele zakağında 
sakin Sin ay veled-i ilyaki'ye 
Karabaş MGsevl ce ma 'at başısı 
mahallesinde Fe nar cad. sakin Yako'ya 
Karabaş MGsevl cema'atbaşısı 
makarnacı zakağında sakin isak'a 
Karabaş MGsevl ce ma 'atbaşısı macar 
zakağında sakin Yasefe 
Karabaş mahallesinde makarnacı 
zakağında sakin Modanparyos'a 
Karabaş mahallesinde makarnacı 
zakağında sakin Yomatof Solarn'ın ağlı 
boğçacı Avram ve Yuda'ya 
Karabaş mahallesinde makarnacı 
zakağında sakin Fa'ik efendiye 
Karabaş mahallesinde simidci 
zakağında sakin Baroh'a 
Sultan hamarnı mah. meydancık 
zakağında Fıranto ibnet-i Menteş·e 
Sultan hamarnı mah. meydancık 
zakağında sakin Avram veled-i Mişon·a 
Sultan hamarnı mah. meydancık 
zakağında sakin Ester bint-i Baroh'a 
Balat dahilinde 'Atik Mustafa paşa 
mahallesinde sakin kethüda Mişon·a 
Balat dahilinde 'Atik Mustafa paşa 
mahallesinde Münadl zakağında sakin 
Refail veled-i Yako'ya 
Edirnekapusı'nda perakende Kasım ağa 
ma h. çıkmaz odalarda Murad ağaya 
Edirnekapusı'nda parakende Kasım ağa 
mahallesinde çıkmaz odalar zakağında 
sakinHüse in a-a a  y 9 y 

1500 

2500 

250 

2500 

100 

1200 

150 

300 

2500 

300 

200 

200 

500 

500 

1500 

200 

Edirnekapusı'nda perakende Kasım ağa 
mah. çıkmaz odalarda HGriye hanıma 50 

Edirnekapusı'nda parakende ağa ma h. 
cami' -i şerif zakağında Ülfet hanıma 200 

Edirnekapusı'nda perakende Kasım ağa 
mah. çıkmaz odalarda 'Ayşe hanıma 150 

Balat'da hoca Kasım Günani ma h. 
Canbaz zakağında sakine Behor .... 2000 

Balat'da hoca Kasım Günani ma h. 
Meydancık zakağında Tayyibe hanıma 1500 

Balat'da hoca Kasım Günani ma h. 
sultan çeşmesi zakağında sakine dul 

Hadlee hanıma 300 

Balafda hoca Kasım Günanlmah. sultan 
çeşmesi zakağında Ferhad zevcesi 
Zehra hanıma 300 

Balat'da hoca Kasım Günani ma h. 
pasdırmacı yokuşunda dul Fıtnat hanıma 300 

Balat'da hoca Kasım Günanlmah. sultan 
hamam ı caddesinde sakin Eyüb ağaya 200 

Balat'da hoca Kasım Günanlmah. 
Canbaz zakağında dul Şe rife hanıma 300 

Balat' da hoca Kasım Günani m ah. 
Canbaz zakağında zenci Mehmet ağaya 100 

Balaf da hoca Kasım Günani m ah. 
meydancıkda sakin Mehmet ağaya 100 

Balat'da hoca Kasım Günani ma h. sultan 
çeşmesinde sakin Emin ağaya 200 

Eğrikapu'da Molla 'Aşki ma h. Beşir gazi 
zakağında sakine dul Zeyneb hanıma 150 

Eğrikapu'da Molla 'Aşklmah.pasdırmacı 
yokuşunda Hüseyin ağaya 1200 

Eğrikapu' da Molla 'Aşki m ah. çinili 
çeşme yokuşunda sakine M enzota ve 100 

Bikes kadınlara 
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Eğrikapu'da Molla 'Aşkl mah. çinili çeşme Hacı ilyas ma h. yorgancı zakağında sakin 
yokuşunda dul Hüsne hanıma 1500 Müsin Hacı Mustafa ve zevcesi 'Ayşe'ye 200 

Eğrikapu' da Molla 'Aşki m ah. kol ağası Hacı ilyas mah. terzi zakağında sakin 
zakağında dul Çerkes Fatıma hanıma 400 Yahya efendi zevcesi 'Ayşe hanıma 400 

Kemankeş Kara Mustafa paşa mah. Hacı ilyas mahallesinde musalla 
cami' zakağında sakin imam 'Ali efendiye 700 zakağında sakin Muhtar Salih ağaya 150 

Kemankeş Kara Mustafa paşa mah. Kemankeş Kara Mustafa paşa 
çıkmaz rastıkcı zakağında mahallesinde çıkmaz rastıkcı zakağında 
sakine Server hanıma 200 sakine zenciyye sadiye hanıma 500 

Kemankeş Kara Mustafa paşa mah. 
Kasım ağa cami'-i şerlfi zakağında hace, yekGn-i 'umumi fı 28 Eylül sene 31 O 454459 

Emine ve Gülfem hanımalara 200 

Kemankeş Kara Mustafa paşa mah. min ha fı 26 Eylül sene 31 O tarihinde - 326 

çıkmaz rastıkcı zakağında sakine Şerlfe şerhi verilmişdir. 454083 

Tayylbe ve hace Hadlee hanımlara 100 

Kemankeş Kara Mustafa paşa mah. (Dokuzuncu da'ire-i belediyye) 

çıkmaz rastıkcı zakağında Beylerbeyi'nde sakine Leyla hanıma 300 

sakine Sündüs hanıma 100 Beylerbeyi'nde sakin 'Ata efendiye 300 

Kemankeş Kara Mustafa paşa mah. Tenbel hacı Mehmet mah. Salim ağaya 450 

çıkmaz rastıkcı zakağında Nefıse hanıma 300 Kefçe dede mah. sakine 'Ayşe hanıma 850 

Kemankeş Kara Mustafa paşa mah. Kara Davud paşa mahallesinde 
çıkmaz rastıkcı zakağında sakine sakine Seher hanıma 300 

Hürmüz hanıma 100 Kara Davud paşa mahallesinde sakine 
Hacı ilyas mah. ebe zakağında sakin Hadlee hanıma 400 

sazende Kadri ağaya 300 Kara Davud paşa mahallesinde sakine 
Hacı ilyas ma h. hamam zakağında sakin Şerlfe hanıma 500 

hidmetkar Mustafa'ya 300 Bulgurlı karyesinde 
Hacı ilyas ma h. sakin Mehmet agaya 200 sakine Hasibe hanıma 300 

Hacı ilyas ma h. ebe zakağında Halltağaya 100 Evliya Hoca mahallesinde 
Hacı ilyas mahallesinde ebe zokagında sakine 'Ayşe hanıma 500 

sakine Neslbe kadına 100 Selam i 'Ali efendi mahallesinde sakin 
Hacı ilyas mahallesinde peykar Kazım bin Mustafa'ya 1900 

zakağında sakin ibiş ağaya 100 

Hacı ilyas mahallesinde 
sakin Hakkı ve Sa'im' 200 
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Toygar Hamza mahallesinde sakine Evliya hoca mahallesinde sakine zenciyye 
Hacer hanıma 750 Şemsitaban kadına 150 

Kadı'asker Ahmet efendi mahallesinde Kefçe dede mahallesinde sakin Emin 
sakine Menekşe hanıma 1500 efendiye 500 

Süleyman aga mahallesinde sakine Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde 
Fatıma Zehra hanıma 300 sakine Refiye hanıma 400 

Arakiyyeci Hacı C' afer mahallesinde Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde 
sakine Sıdıka hanıma 500 sakine 'Afıme hanıma 200 

Arakiyyeci Hacı C' afer mahallesinde Kuzguncuk'da 
sakin Mehmet efendiye 2100 sakin Nesi m veled-i David'e 200 

Arakiyyeci Hacı C'afer mahallesinde Kuzguncuk'da sakin Daniyel'e 250 

sakin 'Ali agaya 800 Evliya hoca mahallesinde sakin 
Arakiyyeci Hacı C' afer mahallesinde Şehabeddln a_ğa}'_a 150 

sakine Hanife hanıma 900 Evliya hoca mahallesinde 
Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde sakine Fatıma hanıma 600 

sakine 'Ayşe hanıma 800 Evliya hoca mahallesinde 
Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde sakin Mustafa efendiye 700 

sakine ·osman efendi oglu Tahsin'e 200 Evliya hoca mahallesinde 
Ten bel Hacı Mehmet mahallesinde sakin sakine Fatıma hanıma 450 

Hacı Mustafa agaya 500 Evliya hoca mahallesinde 
Süleyman aga mahallesinde sakine sakine Şetaret kadına 500 

Hadlee hanıma 500 Evliya hoca mahallesinde 
Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde sakine 'Ayşe hanıma 500 

sakine hace Şerlfe hanıma 200 Evliya hoca mahallesinde 
Kefçe dede mahallesinde sakine Eda sakine Hadlee Fettan kadına 150 

hanıma 700 Evliya hoca mahallesinde 
Tenbel Hacı Mehmet efendi sakine Melek hanıma 600 

mahallesinde sakine Şazmene. ve Hanife Süleyman aga mahallesinde sakine 
hanımlara 500 Rukiye hanıma 300 

Tenbel Hacı Mehmet efendi Süleyman aga mahallesinde sakine 
mahallesinde sakin Hacı Salih agaya 200 Melek hanıma 200 

Kefçe dede mahallesinde sakine Sıdıka 
hanıma 1000 
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Bulgurlı mescid mahallesinde Emine Hayreddin çavus mahallesinde sakine 
hanıma 300 Hanife hanıma 1000 

Süleyman aga mahallesinde sakine Kefçe dede mahallesinde sakine zenciyye 
Hürmüz hanıma 500 Fatıma kadına 600 

Süleyman aga mahallesinde sakine 'Ayşe Bulgurlı mescid mahallesinde sakine 
Melek ve Fatıma Nekser hanımlara 400 'Ayşe hanıma 2450 

Süleyman aga mahallesinde sakine Bulgurlı mescid mahallesinde sakine 
Hürmüz hanıma 300 Hürmüz hanıma 500 

Süleyman aga mahallesinde sakin Hace Hüsna hatun mahallesinde sakine 
Ahmet efendiye 500 Elmas hanıma 500 

Süleyman aga mahallesinde sakin Hacı Hace Hüsna hatun mahallesinde sakin 
'izzet agaya 500 Mahmud efendiye 400 

Süleyman aga mahallesinde sakine Bulgurlu mescid mahallesinde sakine 
Ferah hanıma 500 Fatıma hanıma 400 

Süleyman aga mahallesinde sakine Teadiye kayıkcı şöhret mahallesinde sakin 
Zehra hanıma 500 Agob'a 950 

Kadı'asker Ahmet efendi mahallesinde Teadiye mahallesinde sakine Bedran 
sakine Hüsna hanıma 600 kadına 500 

Kadı'asker Ahmet efendi mahallesinde Çolak Sinan mahallesinde sakine 'Ayşe 
sakinee zenciyye Zehra kadına 300 hanıma 500 

Evliya hoca mahallesinde sakine Batinton Teadiye mahallesinde sakine Limon 
kadına 250 kadına 700 

Kefçe dede mahallesinde sakine Fatıma Hayreddin çavuş mahallesinde sakine 
hanıma 500 Hadlee hanıma 200 

Kefçe dede mahallesinde sakine 'Ayşe Hayreddin çavus mahallesinde sakine 
hanıma 400 Gülsen hanıma 200 

Selami 'Ali efendi mahallesinde sakine istavros mahallesinde sakine Zahide 
ibrahlm aga vereseleri Fatıma hanım hanıma 500 

vesa'ire 1500 Toygar Hamza mahallesinde sakine 

Selami 'Ali efendi mahallesinde sakine zenciyye Menekse kadına 200 

Hanife hanıma 500 Toygar Hamza mahallesinde sakine 
Kefçe dede mahallesinde sakin Mustafa zenciyye Ziynetl hanıma 250 

agaya 500 
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Toygar Hamza mahallesinde sakin Rıza Kadı'asker mahallesinde 
efendi zevcesi Ves'il.e hanıma 400 sakine ifakat kadına 800 

Toygar Hamza mahallesinde sakine Kadı'asker Ahmet efendi mahallesinde 
Emine hanıma 200 sakin Ahmet ağaya 700 

Toygar Hamza mahallesinde sakine Kadı'asker Ahmet efendi mahallesinde 
Emetullah hanıma 600 sakine Hadlee hanıma 300 

istavros mahallesinde sakine Zehra Kısıklı mahallesinde sakine Emine 
hanıma 850 hanıma vesa'ireye 970 

istavros mahallesinde sakine Emine Kısıklı mahallesinde sakin Salih efendiye 250 

hanıma 300 Kısıklı mahallesinde 
Beylerbeyi'nde sakin mü'ezzin Hacı sakine Fatıma hanıma 750 

Şemsi efendiye 500 Bulgurlı'da sakine Zehra hanıma 870 

istavros mahallesinde sakine Vuslat Bulgurlı'da sakine Serlfe hanıma 750 

hanıma 1000 Bulgurlı'da sakine Güzlde hanıma 600 

Beylerbeyi'nde sakine Hakkı efendi Bulgurlı'da sakine Fatıma Zehra hanıma 850 

vereseleri Keblre Fatıma hanıma 100 Beylerbeyi'nde sakin Niyazi efendiye 250 

Beylerbeyi'nde sakin isma'll Sükri Bulgurlı'da sakin Mustafa ağaya 790 

efendiye 500 Bulgurlı'da sakine Hanife hanıma 350 

Beylerbeyi'nde sakine Münlre hanıma 100 Bulgurlı'da sakine Cemile Saniye 
istavros mahallesinde sakine Fevziye hanımın kızı 'Ayşe hanıma 900 

hanıma 400 

istavros mahallesinde sakine Rasime (Dördüncü da'ire-i belediyye) 

Zekiyye hanıma 2000 Kurıçeşme'de sakine dul Emine hanıma 2500 

istavros mahallesinde sakine Cemlle 
hanıma 500 

Kısıklı mahallesinde sakine 'Ayşe hanıma 600 

Kısıklı mahallesinde sakine Hadlee 
hanıma 250 

Kısıklı mahallesinde sakin 'Abdülganl 
efendiye 200 
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yekGn-i 'umumi Küşadiye mahallesinde sakin Mekkl 

fı2 Teşriniewel sene 310 515213 efendiye 700 

Lo nca mahallesinde sakin Angeliko ve 

(Büyükadal Loçika'ya 150 

Şalcı mahallesinde sakin istamti Korya'ya 1000 Karanfil mahallesinde sakin Cola'ya 300 

Şalcı mahallesinde sakin Desponi'ye 400 Yazıcı mahallesinde sakin istavri 

Şalcı mahallesinde sakine Ma rita Emanetçi'ye 150 

Espana'ya 100 Yazıcı mahallesinde sakin Alil Hıristo'ya 200 

Pervan e mahallesinde sakin Zoviça kadın Yazıcı mahallesinde sakin Ma mi 

Yorgi çavuşa 200 Tatavlalı'ya 200 

Bagçevanoglı Şalcı mahallesinde sakin Yazıcı mahallesinde sakin Lan ko 

Melbomeni'ye 2000 istifanida'ya 200 

Bagçevanoglı Şalcı mahallesinde sakin Büyükada mahallesinde sakine Katina 

Minol Hıristo Gona'ya 700 Nata yetimlerine 1000 

Şalcı mahallesinde sakin Anika ve Dogramacı mahallesinde sakin Anifa 

Korabi'ye 200 Katakı'ya 2500 

Şalcı mahallesinde sakin Loçika Aba'ya 300 Hamam mahallesinde sakin Maryara 
Pervane mahallesinde sakin Tonik'e 365 

izamaraganda Manol'a 1500 Hamam mahallesinde sakin Alga 

Pervane mahallesinde sakin Angelika Kamaron'a 300 

Vanova'ya 200 Çı nar mahallesinde sakin Man ol Kana'ya 400 

Yazlci mahallesinde sakine Katinka'ya 200 Karanfil mahallesinde sakin Titome 

Hakim mahallesinde sakin M arpalaz Efida'ya 800 

Eskalos Anastaş·a 400 Büyükada mahallesinde sakin Dafni'ye 500 

Bagçevanoglı mahallesinde sakin Karanfil mahallesinde sakin Anitar 
Despina Kazma'ya 100 Didoni'ye 1000 

Pervane mahallesinde sakin Ni kala Sarı Karanfil mahallesinde sakin Materona 
Kayık cı' ya 200 istavri'ye 300 
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istavrinos mahallesinde Palina Kara Büyükada mahallesinde sakin Maryanka 

Yorgi'ye 80 ve Penca Pampoli'ye 200 

Kostantinidi mahallesinde sakin Kosti Nizam mahallesinde sakin Nizam 

Kamazika'ya 300 Toma'ya 400 

Balıkpazarı mahallesinde sakin Karanfil mahallesinde sakin Marola 
Anikabridoglı'ya 200 Komnanos'a 100 

istavrinos mahallesinde sakin Erini istavrinos mahallesinde sakin Hıristo 
Ezverid'e 100 Haci Todori'ye 500 

Balıkpazarı mahallesinde sakin Çelala'ya 100 istavrinos mahallesinde sakin Ma riva 
Büyükada mahallesinde sakin Yan ko ikomano Andon'a 300 

efendiye 2500 Karanfil mahallesinde sakin Zaskalos 
Pervane mahallesinde sakin Ma rita Dimitraki'ye 400 

Korko'ya 800 Cı nar mahallesinde sakin Kapopi Heci 
istavrinos mahallesinde sakin Foti Andon'a 150 

Pa payani'ye 150 Karanfil mahallesinde sakin Kalyoli 

Büyükada mahallesinde sakin Koço Küpata'ya 350 

Yorgi'ye 100 Karanfil mahallesinde sakin Ca ni Aksid 
Aydimitri mahallesinde sakin Heybeli Agaris'e 100 

Ni koli'ye 500 Cı nar mahallesinde sakinAngeli 
istanyoz mahallesinde sakin Hıristo'ya 200 

Maryarayana Drehme'ye 400 Nizam mahallesinde sakin Yorgi 
Kostantinidi mahallesinde sakin Zatira'ya 100 Sakani'ye 200 

Aydimitri mahallesinde sakin Andanya'ya 400 istavros mahallesinde sakin Kiryako 

Pervane mahallesinde sakin Anastaviço Halac'a 100 

Na ki' ye 100 Karanfil mahallesinde sakin Aglalya terzi 
Hamam mahallesinde sakin Anesto Yanko'ya 100 

Bagdadi'ye 100 Karanfil mahallesinde sakin Yan ko 

Nizam mahallesinde sakine Pipi kadına 150 Fopas'a 150 

Güzel mahallesinde sakin berber Haci'ye 350 

istavrinos mahallesinde sakin istetan 
balıkcı ya 100 
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Büyükada mahallesinde sakin Mihal Nizam mahallesinde sakin Yani ibsibla'ya 1500 

Fabri'ye 350 Nizam mahallesinde sakin Kosti 

Büyükada mahallesinde sakin Kornilli Arnavudköylü'ye 300 

veresesıne 2500 Nizam mahallesinde sakine Elenka 

Büyükada mahallesinde sakin izmirli Kokora'ya 1000 

Dimitri'ye 1000 Nizam mahallesinde sakin Kalyapi 

Hıristos mahallesinde sakin Mi hal Leçi'ye 500 Balogos·a 300 

Hıristos mahallesinde sakin Hıristo Nizam mahallesinde sakin Pe raferi'ye 200 

Siburi'ye 60 Nizam mahallesinde sakin Margo 

Hıristos mahallesinde sakin Koçu oglu Sa kati'ye 100 

Yorgi'ye 200 Nizam mahallesinde sakin Saltana 

Hıristos mahallesinde sakin. Kayazira'ya 400 

Berovatimna Margo'ya 250 Nizam mahallesinde sakin Manyo 

Hıristos mahallesinde sakin yetlm Va kara'ya 800 

Mesko'ya 100 Nizam mahallesinde sakine Eleni 

Hıristos mahallesinde sakin Espira Karapanaki'ye 800 

Toma·ya 100 Çakır mahallesinde sakin Hıristo 

Hıristos mahallesinde sakin Eftima Morayidi'ye 100 

Pask'a 500 Karanfil mahallesinde sakin Yorgi efendi 

Hıristos mahallesinde sakin Koliti kerimesine 100 

Anesti'y_e 300 Karanfil mahallesinde sakin Satiri 

Nizam mahallesinde sakin Anastaş Timnana'ya 1500 

Çoli'ye 100 Karanfil mahallesinde sakin Loçika 

Nizam mahallesinde sakin Vasil Timnana'ya 100 

Mezbori'ye 1500 Paskal mahallesinde sakin Kalyapi 

Nizam mahallesinde sakin terzi Kosti'ye 200 Beniti'ye 2000 

Nizam mahallesinde sakine Orani 100 Karanfil mahallesinde sakine Eleni 

Nizam mahallesinde sakin Satiri Vaso'ya 600 

bahçevan·a 1500 Karanfil mahallesinde sakine Binarano 

kadına 100 
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Çı nar mahallesinde sakin eczacı Yorgi'ye 2500 Nizam mahallesinde sakine Eleni 

Küşadiye mahallesinde sakin Somlad Engori'ye 100 

Garama·ya 250 Tepeköy mahallesinde sakin 

Küşadiye mahallesinde sakin Yorgi Yorgi Zeveyi Petro'ya 80 

Yoriyas·a 400 Çakır mahallesinde sakin duvarcı 

Güzel mahallesinde sakin Yorgi Benari Yorgi'ye 200 

zevcesine 300 Balıkpazarı mahallesinde sakin Vangelo 

Küşadiye mahallesinde sakine Meryem ispatari'ye 300 

hanıma 200 Tepeköy mahallesinde sakin Hıristo 

Küşadiye mahallesinde sakin zevcesi Marla'ya 200 

Hırisyena'ya 50 Güzel mahallesinde sakin Palaş 

Küşadiye mahallesinde sakin Maniya·ya 100 zevcesine 300 

Küş§diye mahallesinde sakin Hıristoyano Karanfil mahallesinde sakin Balyako 

Haralar·a 300 Emilya'ya 200 

Küşadiye mahallesinde sakine Beyrak Yazıcı mahallesinde sakin Kanlov 

Dodo'ya 200 Hamamci'ya 200 

Dağramacı mahallesinde sakin Hacı Tepeköy mahallesinde sakin Zafir 

Mehmet efendiye 300 CameşOycı·ya 150 

Dağramacı mahallesinde sakin 'izzet Nizam mahallesinde sakin Bedros'a 200 

efendiye 300 Balıkpazarı mahallesinde sakin Lefto 

Büyükada mahallesinde sakin Koçu Mehamcı'ya 60 

Menol'a 100 Küçükçınar mahallesinde sakin 

Lazağlı mahallesinde sakin Dimitri Hadola'ya 200 

Zendero Livano'ya 200 Küçükçınar mahallesinde sakin Moskov 

Heklmoglı mahallesinde sakin Hıristo Pavlo'ya 100 

aşcıya 200 Cami'-i şerif mahallesinde sakin Hıristo 

Hekimağlı mahallesinde sakin terzi Kosti ivangel Dimitri'ye 250 

Alil'e 200 Cami'-i şerif mahallesinde sakin Loçika 

Hekimağlı mahallesinde sakin Mariyovar Banol'a 300 

Karidaki'ye 500 Cami'-i şerif mahallesinde sakin Yorgi 

Kavona'ya 200 
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Karanfil mahallesinde sakin Maryara Tepeköy mahallesinde sakin Sakızlı 

Hakizaki'ye 80 Kavli'ye 200 

Çınaraltı mahallesinde sakin Mazyor istavrinos mahallesinde sakin Eleni 

Emami'ye 150 Yakomi Marankoz'a 200 

Çınaraltı mahallesinde sakin Zoli Koçu istavrinos mahallesinde sakin Saltana 

Mihal'e 200 Deviça'ya 80 

Aydimitri mahallesinde sakin Nikola Cakomi mahallesinde sakin bahçevan 

veled-i Anesti'ye 150 Mihal Vanderilen 500 

Karakol mahallesinde sakin Zespino Karanfil mahallesinde sakin Yorgi 

istavri'ye 200 Ka lfa'ya 200 

Karanfil mahallesinde sakin Zatira Karanfil mahallesinde sakin iglikova 

Alenkopolo'ya 100 Fesdina'ya 100 

Yenibagçe mahallesinde sakin Mariya Hıristos mahallesinde sakin Dimitri 

Suvarhı'ya 200 Semerci'ye 400 

Bagçevanoglı mahallesinde sakin Şalcı mahallesinde sakin Kolor ve 

Panayot Kokino'ya 150 Moskov Karfiya'ya 200 

Suvacı mahallesinde sakin Kali Karanfil mahallesinde sakin Maryonko 

Orcarnimyan·a 200 V asil zevcesine 200 

Fot mahallesinde sakin Liza Efiri'ye 300 Karanfil mahallesinde sakin Biladır'a 100 

Fot mahallesinde sakin Yani Movarayti'ye 1500 Karanfil mahallesinde sakine Kati n ko 

Suvacı mahallesinde sakin Heci Danana Tahinana'ya 500 

Mebtonda'ya 500 Bagçevanoglı mahallesinde Sakin Eftima 

Kapudan Port mahallesinde sakin Kosti veAgal'e 200 

Tetra zevcesine 1000 Suvacı mahallesinde sakin suvacı 
Suvacı mahallesinde sakin Yordan'a 300 

Perodoromus·a 1000 Tepeköy mahallesinde sakine Katinka 

Gü nce mahallesinde sakin Herikliya Dimitri Alil' e 150 

Mariyarankovice 200 istavrinos mahallesinde sakin kayıkcı 
Tepeköy mahallesinde sakin Hıristo Çakır'a 200 

Gonari'ye 200 Hamam mahallesinde sakin Kalyapi 

Panayot'a 400 
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Büyükada mahallesinde sakin Miça Hamam mahallesinde sakin Maryaviçe 

Yargi'ye 200 kalfa zevcesine 200 

Hıristas mahallesinde sakin Mariya Karanfil mahallesinde sakine Saltana'ya 150 

Anderika'ya 300 Balıkpazarı mahallesinde sakin Kara 

Gü nce mahallesinde sakin Mayara ' Atnaş Lazağlı ... 80 

Agamna'ya 180 Mustafa Bey mahallesinde sakin Kasti 

Karali mahallesinde sakin Anester Sarapi'ye 200 

hemşire Kayrina'ya 300 Diyaskalas mahallesinde sakin Panayat 

istavrinas mahallesinde sakin Katerina Mandika'ya 500 

Penarata'ya 200 Diyaskalas mahallesinde sakin Kati n kaz 

Katalik kilisesi mahallesinde sakin Eftima Velba'ya 200 

Tanaki'ye 300 Tepeköy mahallesinde sakin Angelika 

Karanfil mahallesinde sakin Sufi Tanaş Kali'ye 400 

Peraskuva'ya 150 Tepeköy mahallesinde sakin Ferancika 

istavrinas mahallesinde sakin Paskal Maranka'ya 400 

zevcesine 300 Tepeköy mahallesinde sakin 

Nizam mahallesinde sakine izmarağza Peraskuva'ya 400 

hatuna 1300 Tepeköy mahallesinde sakin Manal 

istavrinas mahallesinde sakin Marina Kantazci'ye 300 

Kati'ye 150 Tepeköy mahallesinde sakin Aleksandr 

Karanfil mahallesinde sakin Oçika Karayani'ye 100 

Mami'ye 150 Tepeköy mahallesinde sakin Mariyara 

Karanfil mahallesinde sakin Midillili Yani Sima'ya 600 

zevcesine 250 Nizam mahallesinde sakin Ertimisa 
Hamam mahallesinde sakin Halyapi Likanida'ya 100 

kalfa zevcesine 200 Paskal mahallesinde sakin Dadazak 

Hırista mahallesinde sakinMemika Ferosa'ya 200 

Peramana'ya 500 Kastantinidi mahallesinde sakin 

Aydimitri mahallesinde sakin Katinka Mayara'ya 100 

Yanka Patya'ya 400 Hıristas Deresi mahallesinde sakin 

Kunağlı mahallesinde sakin Caci Razema Çaça'ya 300 

Mantika'ya 500 
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istavrinos mahallesinde sakin kayıkcı Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakin 
Varismi zevcesine 150 Hasan agaya 300 

Güzel mahallesinde sakin Nikola Karisi Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakine 
Katina'ya 200 Şerlfe hanıma 250 

Karakol mahallesinde sakin kahveci Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakine 
Ya sm i 300 Emine hanım ve ibrahim ve kızkardeşine 600 

Pervane mahallesinde sakin Maskani ka Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakin 
Petro'ya 300 Hasan efendi ve zevcesi ve kızı Pakize 
Bagçevanoglı mahallesinde sakin suvacı ve Ni'met hanımlara 150 

·osman aga familyasına 100 Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakine 
Kırali mahallesinde sakin emanetci zenciyye Fatıma hanıma 250 

istavro'ya 300 Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakin 
Mustafa agaya 360 

Yekun-i 'umumi Molla 'Ali el-Fenarlmahallesinde sakine 
fı 4 Teşriniewel sene 310 590873 zenciyye Fatıma hanıma 350 

Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakin 
[Üçüncü da'ire-i belediyye] Eşref agaya 150 

Molla 'Ali el-Fenarlmahallesinde sakine Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakine 
Saniye ve Sali ha hanımlara 300 Züleyha hanıma 350 

Molla 'Ali el-Fenari mahallesinde sakin Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakine 
Osman efendiye 350 Cem'il.e hanıma 400 

Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakin Molla 'Ali el-Fenarlmahallesinde sakine 
Emin efendi ve biraderleri 350 Şerlfe hanıma 400 

Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakin Molla 'Ali el-Fenari mahallesinde sakin 
Ed hem ve Nuri ve zevcesi Hayriye hanıma 350 Reşld efendi yetimi Ziya'ya 450 

Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakine Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakine 
Seher hanıma 1500 Ülfet hanıma 500 

Molla 'Ali el-Fenarlmahallesinde sakine Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakine 
Emine ve kızı Fa'ika hanıma 450 Ge red e na'ibi mevkuf Solak efendi 
Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakin zevcesi Emine hanıma 250 

Şamlı Mehmet efendiye 250 Hacı piri mahallesinde sakine zenciyye 
Molla 'Ali el-Fenarl mahallesinde sakin 'Ayşe hanıma 150 

Cemal efendiye 250 Hacı Plri mahallesinde sakin Mehmet 
Emin efendi e y 700 
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Hacı Plri mahallesinde sakine Keci hatun mahallesinde sakin 

Emine hanıma 900 Mehmet aga veresesine 280 

Hacı Plri mahallesinde sakine Suhte Sinan mahallesinde 

Hanife hanıma 1000 Çerkes HOrşid'e 300 

Hacı Plri mahallesinde sakine Suhte Sinan mahallesinde 

Emine hanıma 500 sakine dul Tışan hanıma 581 

Hacı Plri mahallesinde sakin Suhte Sinan mahallesinde sakin 
Ed hem agaya 480 muteka'id Hacı Mehmet agaya 2112 

Hacı Plri mahallesinde sakin Suhte Sinan mahallesinde 

menzOl Ahmet agaya 2000 sakine dul 'Ayşe hanıma 2150 

Hacı Plri mahallesinde sakine Suhte Sinan mahallesinde 

Fatıma hanıma 700 sakine dul Şefıka hanıma 1200 

Hacı Plri mahallesinde sakin Suhte Sinan mahallesinde sakine 
Hadlee hanıma 500 zenciyye Zeyneb hanıma 188 

Hacı Plri mahallesinde sakin Suhte Sinan mahallesinde sakin 

Osman agaya 200 Haylay beye 2100 

Hacı Plri mahallesinde sakin Yusuf agaya 370 Suhte Sinan mahallesinde sakin 
Keci hatun mahallesinde evkat hadernesinden ibrahim'e 500 

sakine dul Kar hat un 550 Suhte Sinan mahallesinde 
Keci hatun mahallesinde sakine dul 'Ayşe hanıma 750 

sakin Rıza efendiye 1050 Suhte Sinan mahallesinde 
Keci hatun mahallesinde sakine sakine dul Hadlee hanıma 2100 

Züleyha hanıma 2500 Suhte Sinan mahallesinde 

Keci hatun mahallesinde sakine sakin Fehmi efendiye 900 

Celali hanıma 2290 Hacı kadın mahallesinde 
Keci hatun mahallesinde sakin ibrahim efendiye 250 

sakin Salih agaya 2500 Hacı kadın mahallesinde sakin 
Keci hatun mahallesinde sakine Ferah efendi zevcesi Fatıma'ya 150 

Ayşe hanıma 480 Hacı kadın mahallesinde sakin 
Keci hatun mahallesinde sakine Sa'adeddln efendi kızkardeşine 150 

Emine hanıma 600 Hacı kadın mahallesinde sakine 
dul Hanife hanıma 1000 
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Hacı kadın mahallesinde Hacı kadın mahallesinde sakin 'Avnl 
sakine dul Mecfıne hanıma 200 Mehmet Bellğ efendilere 1000 

Hacı kadın mahallesinde sakine Hacı kadın mahallesinde sakine Haci 
hace Fıtnat hanıma 250 Takaha kadına 600 

Hacı kadın mahallesinde sakin Hacı kadın mahallesinde sakin Haci 
Server efendiye 600 Bedrus·a 400 

Hacı kadın mahallesinde sakine Hacı kadın mahallesinde sakine Ağaveni 
dul 'Afıfe hanıma 500 yetimleri Karnik. ve Leon ve Koharik'e 500 

Hacı kadın mahallesinde sakine Hacı kadın mahallesindeKarinik Nemzor 
Ayşe hanıma 350 kadın ve zevci Artin'e 600 

Hacı kadın mahallesinde sakin Hacı kadın mahallesinde Atina kadın 
Mehmet efendiye 450 yetimi Mihal'e 500 

Hacı kadın mahallesinde sakin Hacı kadın mahallesinde sakin Husrok'a 250 

Osman efendiye 80 Hacı kadın mahallesinde Taras 
Hacı kadın mahallesinde sakine ve resesine 500 

Ayşe hanıma 200 Molla Serefedcfın mahallesinde sakin 
Hacı kadın mahallesinde sakin Ömer efendiye 350 

Kamil ağaya 350 Molla Serefeddln mahallesinde sakine 
Hacı kadın mahallesinde sakine dul Mehmet ağa zevcesi Nazlfe hanıma 300 

Fatıma ve zenciyye Ma h ur kadınla Molla Serefeddln mahallesinde sakine 
Ragıb beye 200 Sabire hanıma kızı ve hafıdesine 600 

Hacı kadın mahallesinde sakin Molla Serefedcfın mahallesinde sakin 
Mısırlı Mehmet efendiye 100 merhum Serif efendi yetimleri Subhi ve 
Hacı kadın mahallesinde sakin Sa im vesa'ire 800 

Ahmet efendiye 100 Molla Serefedcfın mahallesinde sakin 
Hacı kadın mahallesinde sakine D ilaver efendiye 250 

dul MecbOre hanıma 400 Molla Serefeddln mahallesinde sakine 
Hacı kadın mahallesinde sakin Ali ağaya 150 Nazlre hanıma 500 

Hacı kadın mahallesinde sakine Molla Serefedcfın mahallesinde sakin 
dul Hayriye hanıma 500 Mustafa ağa ile Abdal Derviş Mehmed'e 700 

Hacı kadın mahallesinde sakine Molla Serefedcfın mahallesinde sakin 
Emine hanıma 80 Dağistanlı Hacı Mehmet ve Ahmet efendi 

y etimlerine 700 
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Molla Serefedcfın mahallesinde sakine Yekun-i 'umumi 

Ahmet ağa zevcesi Fatıma Zehra hanıma 750 fı6 Teşriniewelsene310 555734 

Kasa b ilyas mahallesinde sakin Sahver 
ve Nazml ile Va h id' e 500 [Birinci da'ire-i belediyyel 

Kasabilyas mahallesinde Nahilbend mahallesinde sakine Fatıma 

sakin Ahmet efendiye 150 Emine hanım ve validesine 400 

Kasabilyas mahallesinde Refıka hanıma 1000 Nahilbend mahallesinde sakin Halid 
Kasabilyas mahallesindeHuriye hanıma 700 efendiye 1600 

Kasa b ilyas mahallesinde Lütfiye hanıma 800 Nahilbend mahallesinde sakin 
Kasabilyas mahallesinde Semsedcfın efendiye 750 

sakin Hüseyin efendiye 2000 Nahilbend mahallesinde sakin Mehmet 
Kasabilyas mahallesinde Arif efendiye 450 

sakine Fatıma hanıma ve yetimlerine 500 Nahilbend mahallesinde Sa lde hanıma 50 

Kasabilyas mahallesinde Nahilbend mahallesinde Saraylı hanıma 1000 

sakin Salih efendi ile Zehra hanıma 410 Nahilbend mahallesinde Fatıma hanıma 350 

Kasab ilyas mahallesinde Kapuağası Mahmud ağa ma halelesinde 
sakine Zehra hanıma 300 sakine Cemlle hanıma 500 

Kürkcibaşı Ahmet Semsedcfın Kapuağası Mahmud ağa ma halelesinde 
mahallesinde sakine Fatıma ve Hayriye sakin Sıdkı ağaya 100 

hanımlara 500 Kapuağası Mahmud ağa mahalelesinde 
Kürkcibaşı Ahmet Semsedcfın sakine Hüsna hanıma 500 

mahallesinde sakin terlikci 'Ali Kapuağası Mahmud ağa mahalelesinde 
vereselerine 250 sakine Zehra hanıma ve validesi 'Ayşe 
Kürkcibaşı Ahmet Semsedcfın hanıma 400 

mahallesinde sakine Nuriye hanıma 500 Kapuağası Mahmud ağa mahatelesinde 
Kürkcibaşı Ahmet Semsedcfın sakin Hoca Mehmet efendiye 250 

mahallesinde sakine Sadiye hanıma 1200 Kapuagası Mahmud ağa mahalelesinde 
Kürkcibaşı Ahmet Semsedcfın sakine Emetullah hanıma 150 

mahallesinde sakine Sıdıka hanıma 500 Divan-ı 'ali mahallesinde sakine Sa lde 
Kürkcibaşı Ahmet Semsedcfın hanıma 182 

mahallesinde sakin yorgancı 'Ali efendi 
ve resesine 1000 
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Divan-ı 'ali mahallesinde sakine ...... Hoca Teberrük mahallesinde sakine 
.. hanıma 296 muteveffa Neclb efendi zevcesi 
Divan-ı 'ali mahallesinde sakine Kalfa Fatıma hanıma 1500 

hanıma 625 Muhlb karagöz mahallesinde 
Divan-ı 'ali mahallesinde sakin Salih sakin Neclb efendiye 1360 

efendi ve şerTki iynas 853 Mi' mar Ayas mahallesinde sakine Hadlee 
Divan-ı 'ali mahallesinde sakine hanım eytamına 2000 

Fatıma hanıma 791 Mi'mar Ayas mahallesinde sakine Server 
Divan-ı 'ali mahallesinde sakine hanım eytamına 2500 

Ümmügülsüm hanıma 308 Sekbanbaşı ibrahim ağa mahallesinde 
Divan-ı 'ali mahallesinde sakin sakine Zehra hanımın eytamına 1500 

Ali efendiye 42 Sekbanbaşı ibrahim ağa mahallesinde 
Mahmud Paşa-yı veli mahallesinde sakin sakine Aliyye hanım eytamiyle zenciyye 
Hasan efendiye ve hafıdi Nafi'a hanıma 1200 Ayşe kadın zevci müşterekine 1500 

Kara ki Hüseyin çelebi mahallesinde Sekbanbaşı ibrahim aga mahallesinde 
sakine Münire hanıma 1200 sakine 'Ayşe hanıma 200 

Karaki Hüseyin çelebi mahallesinde Sekbanbaşı ibrahim ağa mahallesinde 
sakin Sa Id ağaya 1600 sakine dul Behice hanıma 150 

Mahmud Paşa-yı veli mahallesinde sakin Sekbanbaşı ibrahim ağa mahallesinde 
imam hafız ed hem efendiye 1200 sakine dul Saniye hanıma 600 

Elvan mahallesinde sakin Hüsrev 'Ali ve Emin Nu reddin mahallesinde sakine 
kız karındaşı Emine hanıma 1016 'Adile hanıma 2000 

Molla Küster mahallesinde sakin Hüsrev Sultan Bayezid mahallesinde sakine 
'Ali ve kız karındaşı Emine hanıma 2500 Emine hanıma 1200 

Molla Küster mahallesinde sakine dul Emin Nu reddin mahallesinde sakine 
Saheste hanıma 1500 Hayik hanıma 2500 

Demirkapu kurbında Daye hatun Emin Nu reddin mahallesinde sakine 
mahallesinde sakin Mustafa efendiye 1450 Saffet hanıma 2500 

Revani çelebi mahallesinde sakine dul Emin Nu reddin mahallesinde sakin hafız 
Ayşe hanıma 2000 Tahsin efendiye 1400 

Hoca Teberrük mahallesinde sakine Emin Nureddln mahallesinde sakin 
Zehra hanıma 1600 Mustafa efendiye 1500 

Mahmud paşa-yı veli mahallesinde sakin 
Mustafa efendi veresesine 2500 
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Kabasakal mahallesinde sakine Hacfree Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

ve Zehra hanımlara 1200 sakin damacı Sa'id aga ile validesine 800 

Kara ki Hüseyin çelebi mahallesinde Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

sakin imam Salih efendiye 500 sakin Halil aga ile zevcesi Kerime'ye 850 

Hüsam bey mahallesinde sakine Fatıma Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

hanıma 800 sakin mü'ezzin Hüseyin efendiye 100 

Hüsam bey mahallesinde sakine Demirkapu'sa daye hatun mahallesinde 

Tarandil hanıma 300 sakin sebllci Şakir aga ile zevcesine 1454 

Hüsam bey mahallesinde sakine Sa'diye Demirkapu'sa daye hatun mahallesinde 

hanıma 500 sakin Yusuf aga ile 'Ayşe hanıma 284 

Gureba Hüseyin aga mahallesinde Demirkapu'sa daye hatun mahallesinde 

sakine Lütfiye hanıma 500 sakine Hacfree hanıma 300 

Emin bey mahallesinde sakin Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

kalemtraşcı Sıdkı efendiye 2500 sakin sa'atci Mustafa efendi ile biraderi. 500 

Emin bey mahallesinde sakine Fatıma Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

hanıma 2000 sakin mekteb hacası Mustafa efendiye 400 

Sekbanbaşı ibrahim aga mahallesinde Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde 

sakin peştemalcı Tevfık ustaya 150 sakin Mustafa efendi zevcesi Hediye'ye 700 

Sekbanbaşı ibrahim aga mahallesinde Demirkapu'sa daye hatun mahallesinde 

sakine dul Fatıma hanıma 500 sakin berber Mehmet agaya 200 

Hüsam bey mahallesinde sakin berber Demirkapu'sa daye hatun mahallesinde 

Mustafa ile birade ri Hüseyin ve sakin kafesci Ahmet agaya 679 

Mehmed'e 1000 Demirkapu'da Daye hatun mahallesinde 

Karaki Hüsetin Çelebi mahallesinde sakin kasab Nuri'nin zevcesi Saniye'ye 235 

sakin Halac Hacı 'Ali agaya 500 Demirkapu'da Daye hatun mahallesinde 
Mahmud paşa-yı veli mahallesinde sakine Asya ve HOriye ve Şi b i her 
sakine Nafi'a hanıma 500 hanımlara 890 

Mahmud paşa-yı veli mahallesinde Mahmud paşa-yı veli mahallesinde 

sakine Nail re hanıma 600 sakine Emine hanıma 500 

Emin bey mahallesinde sakin imam Salih Daye hatun mahallesinde sakine Fatıma 

yetimlerine 500 hanıma 294 

Karaki Hüseyin çelebi mahallesinde Mahmud paşa-yı veli mahallesinde sakin 
sakin türbedar Mustafa efendiye 600 Hüsni efendiye 600 
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Mahmud paşa-yı veli mahallesinde Sehsüvar bey ma h. Saniye hanıma 831 

sakine 'Atiyye hanıma 800 Sehsüvar bey ma h. imam Sı d kı efendiye 2151 

Mahmud paşa-yı veli mahallesinde sakin Sehsüvar bey m ah. Fatıma hanıma 3318 

muhtar Hacı Galib efendiye 1000 Sehsüvar bey ma h. Çerkes Refi'a hanıma 2500 

Mahmud paşa-yı veli mahallesinde sakin Nisancı-i 'atik Mehmet paşa 

Ama Kayyimbaşı Hasan efendiye 1200 mahallesinde sakine ha mal Agob 

Fıruz aga mahallesinde veresesi Aran ik ve eytamına 300 

sakin Muhsin agaya 500 Nisancı-i 'atik Mehmet paşa 

Fıruz aga mahallesinde mahallesinde Meryem binti Aznavur'a 650 

sakine dul Emine hanıma 503 Nisancı-i 'atik Mehmet paşa 

Mi' marAyas mahallesinde sakin mahallesinde sakine Münewer kadı ı na 140 

Mehmet agaya 750 Nisancı-i 'atik Mehmet paşa 

Mi' marAyas mahallesinde sakine HOriye mahallesinde sakine Eftik kadına 100 

hanım ile biraderi Sükri'ye 1000 Nisancı-i 'atik Mehmet paşa ma h. fesci 

Mi' marAyas mahallesinde sakine Milket zevcesi Meryem kadına 100 

Züleyha hanıma 500 Nisancı-i 'atik Mehmet paşa 

Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde mahallesinde sakinv terzi Asador'a 

sakin Mehmet efendiyle müştereklerine 558 Nisancı-i 'atik Mehmet paşa 250 

Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde mahallesinde sakine Aleks ve Sari m 

sakin demirci Mehmet efendiye 2500 hemşireleri Piroz ve Eftinik kadınlara 322 

Hacı 'Ali mahallesinde sakin Hasan ile Nisancı-i 'atik Mehmet paşa mah. 

hissedarlarına 2500 Kuyu m cı Begos veresesine 1305 

Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde Nisancı-i 'atik Mehmet paşa mah. 

sakine Hadlee ve Servet hanımlara 300 Koşumcı Hamparsum·a 200 

El van mahallesinde sakin Hasan agaya 2500 Nisancı-i 'atik Mehmet paşa 
Elvan mahallesinde sakine Mustafa mahallesinde sakine Kamer kadına 317 

efendi zevcesi Fatıma hanıma 590 Nahilbend mah. sakine Fatıma hanıma 200 

Elvan mahallesinde sakine Neclb efendi Nahilbend mahallesinde sakine Lütfiye 
zevcesi Zehra hanıma 123 ve kızı Kamer hanımlara 2000 

Sehsüvar bey mahallesinde sakine Sehsüvarbey mahallesinde sakine 'Ayşe 
'Atiyye hanıma 82 hanım eytamına 263 
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Muhsine hatun mahallesinde sakin Kazgan Sa'di mahallesinde sakin 

Kuyumcı Demali Kirkor ve kız karındaşı ma'denci uşagı Kirkor aga ve iskahi 

Padorel Valis' e 180 Şazlik'e 300 

Muhsine hatun mahallesinde sakin Esir Kemal mahallesinde sakin Nahos 

Meyaneci Zaka ile zevcesi Antuvan kadına 1800 Karabet veled-i Agoni'ye 1000 

T avaş Süleyman aga mahallesinde sakin Cadırcı Ahmet Çelebi mahallesinde sakin 

Çulha Mihaile 100 kahveci Ohannes'e 150 

Tavaş Süleyman aga mahallesinde sakin Cadırcı Ahmet Çelebi mahallesinde 

berber Mıkırdic'e 900 sakine dul Aran ik kadına 200 

Muhsine hatun mahallesinde sakin itami Cadırcı Ahmet Çelebi mahallesinde 

Pervand'e 400 sakine Çarvisi kadına 100 

inebey mahallesinde sakin Simon·a 700 Cadırcı Ahmet Çelebi mahallesinde 

inebey mahallesinde sakine Virgen sakine dul Meryem kadına 100 

kadına 250 Muhsine hatun mahallesinde sakine 

inebey mahallesinde sakin dikişci Dikran Eron kadına 120 

ile Markar 800 Tavaş Süleyman aga mahallesinde 

Esir Kemal mahallesinde sakine Yovakim sakine dul Ra bil Darina kadına 300 

zevcesi irom'a 1000 T avaş Süleyman aga mahallesinde sakin 

Şeyh Ferhad mahallesinde sakine Enkohi berber Kirkor ile zevcesine 250 

kadına 200 Muhtesib Karagöz mahallesinde sakine 

Şeyh Ferhad mahallesinde sakine dul Nefıse Şe rife hanıma 2000 

Mikrohi'ye 200 Tavaş Süleyman aga mahallesinde sakin 

Şeyh Ferhad mahallesinde sakine terlikci muteveffa etmekci Agob ...... ve 

Margos zevcesi Aranik'e 200 kerlmeleri 1000 

Kazgan Sa'di mahallesinde sakine dul Tavaş Süleyman aga mahallesinde 

Meryem kadına 300 sakine dul Mariçe kadına 600 

Tuva n Süleyman aga mahallesinde sakin Tavaş Süleyman aga mahallesinde 

Kasti'ye 150 sakine Hamparsum zevcesi ... kadına 200 

T uvan Süleyman aga mahallesinde sakin T avaş Süleyman aga mahallesinde sakin 

Çarvis zevcesi Maska'ya 100 kılıccı Asadar zevcesi Pırlanta kadına 250 

Kazgan Sa'di mahallesinde sakin Kahya Tavaş Süleyman aga mahallesinde 

Dikran ile zevcesi Egmore kadına 300 sakine baki re Erum ve karındaşı. ... 600 

Muhsine hatun mahallesinde sakine dul 

Kolik kadına 1500 
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Cadırcı Ahmet Çelebi mahallesinde sakin Kapu agası Sinan aga mahallesinde sakin 

kayıkcı Hamparsum·a 200 ibrahlm efendiye 2500 

Tavaş Süleyman aga mahallesinde Kapu agası Sinan aga mahallesinde sakin 

sakine dul Aftik kadına 350 Hafız Süleyman efendiye 1000 

Tavaş Süleyman aga mahallesinde sakin Kapu agası Sinan aga mahallesinde 

basmacı Agob'a 100 sakine dul Şek Cı re ve eytamına 900 

Tavaş Süleyman aga mahallesinde sakin Kapu agası Sinan aga mahallesinde 

balıkçı Kigork'a 50 sakine Zehra hanımın kızkardeşine 750 

Tavaş Süleyman aga mahallesinde sakin igne bey mahallesinde sakine dulAnber 

küfeci Haçik'e 150 kadın ile Kamil efendiye 500 

Tavaş Süleyman aga mahallesinde sakin igne bey mahallesinde sakine dul Barisi 

kunduracı Nikafor'a 2000 kadınla hissedarı ve kerimesine 1000 

Tavaş Süleyman aga mahallesinde igne bey mahallesinde sakine dul Ermeni 

sakine dul Agaveni kadına 2500 Ogapuro'ya 2000 

Tavaş Süleyman aga mahallesinde igne bey mahallesinde sakin Rum 

sakine Penik kadına 800 ipsadi'ye 1000 

Sogan aga mahallesinde sakin Cemal igne bey mahallesinde sakin balıkcı 

efendi ile Behlce hanıma 2500 Agob'a 1000 

Sogan aga mahallesinde sakine Münlr igne bey mahallesinde sakine Ahroşek 

hanıma 200 kadın ile Manik'e 2500 

Sogan aga mahallesinde sakine dul igne bey mahallesinde sakin istetani'ye 2500 

Hürmüz hanıma 2000 igne bey mahallesinde sakin Estepan'a 2400 

Sogan aga mahallesinde sakine dul Kürkcibaşı Süleyman aga mahallesinde 

Cemile hanıma 2000 sakin balıkcı Haci Karakin'e 200 

Hoca Ferhad mahallesinde Çoban çavuş mahallesinde sakine dul 

sakin Va h id Beye 2500 Makrohi kadına 100 

Hoca Ferhad mahallesinde sakin Rahmi Çoban çavuş mahallesinde sakine dul 

efendi zevcesi Emine hanıma 250 Karine kadına 150 

Hoca Ferhad mahallesinde Çoban çavuş mahallesinde sakine 

sakin Selim agaya 2500 Kundakcı Karabet zevcesi Kolig'e 200 

Kapu agası Sinan aga mahallesinde sakin 

Hadi efendiye 1000 
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Çoban çavuş mahallesinde sakine dul Kürkci başı Süleyman aga mahallesinde 
Anber kadına 600 sakine dul Takahi kadın ile kerimesine 2000 

Çoban çavuş mahallesinde sakine Kürkci başı Süleyman aga mahallesinde 
Bayezar ve Ernik kadınlara 600 sakin Rum milletinden Admira·ya 250 

Çoban çavuş mahallesinde sakine Esir Kemal mahallesinde sakin küfeci 
Harovisma kadına 350 Haci Kigorko zevcesine 300 

Şeyh Ferhad mahallesinde sakin Nurşan ÇadırcıAhmet mahallesinde sakine dul 
ve zevci Akil Kirkor'a 1350 Takahi kadına 100 

Kapu agasıSinan aga mahallesinde sakin ÇadırcıAhmet mahallesinde Simon'a 150 

Ahmet agaya 1500 ÇadırcıAhmet mahallesinde sakin 
Kapu agası Sinan aga mahallesinde Ermeni milletinden Koli k kadına 300 

sakine 'Ayşe hanıma 1000 Mi' mar Kemaledcfın mahallesinde sakine 
Uzun Seca'adcfın mahallesinde sakine dul Raşide hanıma 2000 

dul Hadlee hanıma 600 Mi' mar Kemaledcfın mahallesinde sakine 
Uzun Seca'adcfın mahallesinde sakine Sevket beyin haremi Hürmüz hanıma 2500 

dul Hayriye hanıma 1200 Mi' mar Kemaledcfın mahallesinde sakin 
Uzun Seca'adcfın mahallesinde sakin merhum Ragıb efendi yetimi Tevfık 
Dilsiz Fehmi efendiye 500 efendiye 1500 

Uzun Seca'adcfın mahallesinde sakin Mi' mar Kemaledcfın mahallesinde sakine 
Nuri efendiye 2000 Sultan Ahmet mü'ezzinlerinden Hafız 
Muhsine hatun mahallesinde sakin Salih efendi zevcesi Emine hanıma 1500 

Yunan teb'asından Marko'nun biraderi Mi' mar Kemaledcfın mahallesinde sakine 
Pavli'ye 400 dul Sefıka hanıma 2500 

Muhsine hatun mahallesinde sakin Çoban çavuş mahallesinde sakine 
Yunan teb'asından Marka'ya 330 Azmidil hanıma 800 

Muhsine hatun mahallesinde sakin terzi Çoban çavuş mahallesinde sakine dul 
Anastaş ve resesine 400 Fatıma hanım ve yetimleri Su'ayb .... 
T avaş Süleyman aga mahallesinde sakin ve Nati'a ve oglu Muhsin' e 1500 

enfiyeci Vasil'e 300 Çoban çavuş ma h. Zehra hanıma 1000 

T avaş Süleyman aga mahallesinde sakin Çoban çavuş mahallesinde ismilll çavuşa 1000 

Yanko veresesine 400 Çoban çavuş mahallesinde Azmi beye 2500 

Kürkci başı Süleyman aga mahallesinde 
sakin berber Haci Petro'ya 1000 
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Çoban çavuş mahallesinde Rifat Nakl-i yekun 152973520 

efendinin zevcesi 'ismet hanıma 1500 

Çoban çavuş mahallesinde islam aded 129 59530 

sakine dul Hayriye hanıma 800 Hıristiyan ..... . ..... 

Çoban çavuş mahallesinde 

sakine dul Emine hanıma 500 

ı Yekun-i umumi 

Yekun-i umumi 

fı 15 Teşrin-i ewel sene 31 O 158926520 

fı9 Teşrin-i ewel sene 31 O 33637820 islam aded 217 69450 
-

Hıritiyan 3/220 2250 

islam aded 491 

Hıritiyan 74/565 Yekun-i Umumi 

fı 16 Teşrin-i ewel sene 31 O 166096520 

Yekun-i Umumi 

fı 1 O Teşrin-i ewel sene 31 O 117814420 islam aded 99 55989 

Hıritiyan 24/123 9100 

islam aded 177 116270 

Hıritiyan 1/178 2500 Yekun-i Umumi 

fı 17 Teşrin-i ewel sene 310 172605420 

Yekun-i Umumi 

fı 11 Teş;ln-i ewel sene 310 129691420 islam aded 1 

Hıritiyan 90/91 250 

islam aded 272 156540 99120 

Hıritiyan 53/325 24120 Yekun-i Umumi 

fı 18 Teşrin-i ewel sene 310 182542420 

Yekun-i Umumi 

fı 12 Teşrin-i ewel sene 310 147757420 islam aded 114 104150 

islam ad ed 1 08 48465 Yekun-i Umumi 

Hıritiyan 35/115 3700 fı 18 Teşrin-i ewel sene 310 192957420 

Yekun-i Umumi 

fı 14 Teşrin-i ewel sene 31 O 152973520 
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Nakl-i yekun 192957420 Nakl-i yekun 259360920 

islam aded 139 77877 islam ad ed 109 45600 

Hıristiyan 265/404 107560 Hıristiyan 2 1600 

Yekun-i Umumi Yekun-i Umumi 

fı 20 Teşrin-i ewel sene 31 O 210501120 fı27 Teşrin-i ewel sene 31 O 264080920 

islam ad ed 106 88510 islam aded 139 76490 

Hıristiyan 3/109 1650 Hıristiyan 76/215 19950 

Yekun-i Umumi Yekun-i Umumi 

fı21 Teşrin-i ewel sene 310 219517120 fı 28 Teşrin-i ewel sene 310 273724920 

islam aded 115 67050 islam aded 150 79260 

Hıristiyan 98/213 59200 Hıristiyan 56/206 22980 

Yekun-i Umumi Yekun-i Umumi 

fı 22 Teşrin-i ewel sene 31 O 232142120 fı29 Teşrin-i ewel sene 310 283948920 

islam aded 278 114080 islam aded 142 154860 

Hıristiyan 53/311 16480 Hıristiyan 65/207 20090 

Yekun-i Umumi Yekun-i Umumi 

fı23 Teşrin-i ewel sene 310 245198120 fı30 Teşrin-i ewel sene 310 301443920 

islam aded 27 22350 islam aded 530 239830 

Hıristiyan 125/152 98026 Hıristiyan 117/649 65980 

Yekun-i Umumi Yekun-i Umumi 
--

.-

fı24 Teşrin-i ewel sene 310 257235920 fı 4 Teşrin-isani sene 31 O 332024920 

islam aded 6 7000 islam aded 245 139700 

Hıristiyan 37/43 14250 Hıristiyan 24/269 26000 

Yekun-i Umumi Yekun-i Umumi 

fı 25 Teşrin-i ewel sene 310 259360920 fı 5 Teşrin-isani sene 31 O 348594920 
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Yekun-i Umumi nakl 348594920 

fı 6 Teşrin-isani sene 310 

174640 

islam aded 236 100830 

Hıristiyan 89/325 

Yekun-i Umumi 376141920 

fı 8 T eşrln-i sani sene 31 O 

80260 

islam aded 149 30980 

Hıristiyan 92 

Yekun-i Umumi 387265920 

fı9 Teşrin-isani sene 31 O 

islam ad ed 70 24400 

Hıristiyan 7/77 2100 

Yekun-i Umumi 

fı 11 Teşrin-isani sene 31 O 389915920 

islam aded 117 43300 

Hıristiyan . . . .  . . . . . 

fı 12 Teşrin-isani sene 31 O 

islam ad ed 11 O 39560 

Hıristiyan 17 5200 

fı13 minhü 

islam aded 90 36650 

Hıristiyan 9/343 2850 

Yekun-i Umumi 

fı 14 Teşrin-i sani sene 31 O 402673420 

Nakl-i Yekun 

16 Teşrin-i sanisene 310 

islam ad ed 157 

islam aded 132 

Hıristiyan 49/338 

Yekun-i Umumi 

fı 17 Teşrin-i sani sene 31 O 

islam aded 152 

Hıristiyan 7/145 

Yekun-i Umumi 

fı 20 Teşrin-isani sene 31 O 

islam aded 45 

Hıristiyan 94 

fı21 Teşrln-isanlsene310 

islam aded 45 

Hıristiyan 60/244 

Yekun-i Umumi 

fı 22 Teşrin-isani sene 31 O 

islam aded 139 

Hıristiyan 36 

fı 23 Teşrin-isani sene 310 

islam aded 26 

Hıristiyan 108/309 

Yekun-i Umumi 

fı 24 Teşrin-isani sene 310 

OSKODAR 
BELEDiYESi 

402673420 

47550 

94250 

19950 

418848420 

41670 

1410 

423156420 

34500 

68050 

31850 

29150 

439511420 

31450 

21710 

2920 

24040 

447523420 
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Nakl-iYekGn 447523420 Hıristiyan 13/26 2600 

YekGn-i Umumi 

islam aded 12 8550 fı 2 KanGm-i ewel sene 31 O 490264920 

Hıristiyan 131 81550 

islam aded 78 61025 

25 Teşrin-isani sene 310 Hıristiyan 48/126 250908 

islam aded 98 27250 YekGn-i Umumi 

Hıristiyan 118 8500 fı 5 KanGm-i ewel sene 31 O 498947220 

26 Teşrin-isani sene 310 Gazete ile ilan olunan i' ane 512492620 

islam aded 19 7650 işbu defteri n yekGn-i umumi'si 498947220 

Hıristiyan 50 9050 

Bugüne kadar şu kadar ... 135454 

27 Tesrin-i sani sene 310 fazla pare görülmüştür. 

Bundan böyle aynen 

islam aded 7 4200 ianeye nakl olunacakdır. 

Hıristiyan 130 47750 

YekGn-i Umumi 

28 Tesrin-i sani sene 310 fı 5 ve 6 KanGm-i ewel sene 31 O 498947220 

islam aded 150 39670 fı 17 KanGm-i ewel sene 31 104812 

islam aded 121 77575 

Hıristiyan 53/959 5100 fı 19 minhü 368500 

YekGn-i Umumi fı23 minhü 25990 

fı30 Teşrin-isani sene 310 485597920 

fı 2 KanGm-i sani 75000 

islam aded 47 22350 

Hıristiyan 33/80 18480 fı 4 minhü 9200 

YekGn-i Umumi YekGn-i umumi 5591974 

fı 1 KanGm-i ewel sene 31 O 489673920 

islam aded 47 3310 
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Nakl-iyekGn 5592954 

fı 6 KanGm-isani sene 310 206894 

5799868 
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