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   Önsöz 

Yüzlerce yıl yaşanılan “Ata, dede topraklarının; bırakılıp bilinmeyen  bir meçhule 

gitmek” demek  olarak açıklayacağımız  “TÜRK VE YUNAN DEVLETLERİ ARASINDA DİNİ 

İNANÇ ESASINA DAYALI MÜBADELE ANTLAŞMASI“ tarihin bilinen en büyük insan değiş 

tokuşudur. Mübadelenin nasıl  büyük bir insan değiş tokuşu olduğunu belgelerle 

değerlendirmek yaşadığımız çağın önemli meselelerinden biri olarak günümüzde  halen önEmini 

muhafaza etmektedir. Yaşanan acılar, hatıralar, doğup büyüdükleri evleri, bağ ve bahçeleri, 

tarlaları, cami ve okullarını, mezarlarını , vatanlarını gözyaşlarıyla bırakarak yola çıkan, 

canlarını kurtarmak için yalınayak aç-susuz yürüyen üstü başı perişan, etraflarına korkulu 

gözlerle bakan insan kafilelerinin hatıralarında ;“Gökte Allah yerde su vardı, hiç tanımadığımız 

binlerce insanla kardeş, arkadaş olduk,evlatları evladımız,hastaları hastamız, yaşlıları yaşlımız, 

dertleri derdimizdi..Bir parça ekmeğimizi,bir yudum suyumuzu paylaşıp birlikte yedik” sözleri  

yolculuk boyunca mübadeleye tabi tutulan büyüklerimizin bize anlattığı çocukluğumuzun 

masalları oldu yaşananlar..Biz ne idik ne olduk?.Serzenişleri,ağıtlar,yaşlı gözlerle anlatılanlar 

içimizde fırtınalar kopardı.Anlatılanlar yıllar sonra araştırılmaya yazılmaya dillendirilmeye 

başlandı . 

Anadolu’nun pek çok yerine olduğu gibi,Ürgüp’te mübadele fırtınasından etkilenen 

yerlerden biri olmuştur.Ürgüp ve çevresinde (köylerde)yaşayan Ortodokslar mübadeleye tabi 

tutuldukları için gönderilirken ,onlardan boşalan köylere,kasaba ve şehirlere yerleştirilmek 

üzere Balkan Savaşları sonrasında Yunanistan’a bırakılan topraklarda yaşayan  “Müslüman 

Türkler “ mübadele ile Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirildi..Araştırmamda dedelerimizin 

uzun ve zahmetli yolculuk sonrasında Kesriye-Jerveni köyünden Ürgüp-Mustafapaşa ve Cemil 

köylerine gelişlerini anlatmaya çalıştım.Ulaştığım belge ve bilgileri değerlendirip yazıya 

döktüm… 

Kitap haline getirdiğimiz araştırmada bana destek ve yardımlarını esirgemeyen,kitabın 

yazılması sırasında özel arşivlerinen yararlandıran Münevver ve Müzeyyen GÜLLER 

Hanımendilere ve rahmetli İbrahim YILMAZ Beyefendi’ye,yazılıma katkıda bulunan Zerrin 

Yılmaz Hanımefendiye,hatıralarını bizlerle paylaşan Mustafapaşa ve Cemil köyü sakinlerine 

teşekkürü borç bilirim.. 

İşgal edilen Anadolu topraklarını işglcilerden kurtarılmasında başkomutan olarak önderlik 

yapan Mustafa Kemal Atatürk ,gelen mübadil muhacirlerle ilgili “Muhacirler kaybedilmiş 

topraklarımızın aziz hatıralarıdır..”Sözleriyle tarihe ışık tutmuştur. 
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     Balkanlarda feth edilen topraklarda Türk ve Müslüman nüfusu arttırmak için 
Anadolu’dan Balkanlara nüfus yerleştirmek, oralardan da Anadolu’ya nüfus 
getirme politikası uygulayan Osmanlı Devleti padişahları ”eli silah tutan akıllı, 
becerikli, cesur, adaletli, zanaatkar” olan kişiler aileleriyle birlikte Rumeli’ne 
gönderilecek ve oraların hakimi olacak  küffara karşı oraları savunacak” 
şeklinde emirnameler yayınlamaktadır,  Bu emirnamelerin temelini; 
Gelibolu’nun fethi sırasında Süleyman Paşanın, babası Orhan Bey’e ”feth olunan 
hİsarlara memleketleri, mamur olmaları için Müslümanlardan çok adem 
gerek..Bundan dolayı bu feth olunan hisarlara koymak için yarar yoldaşlardan 
gönderiniz”sözleri oluşturmuştur.... Anadolu’nun çeşitli yerlerinden 
(köy,kasaba,şehir vs.) şeçilen aşiretler, aileler fethedilen topraklara 
gönderilerek yerleştirilmiştir. 
 
  I.Murat zamanında Rumeli’ne nakledilenlerin köyler kurarak gönderildikleri 
yerlere yerleştikleri ve bunlarında” Naldöken, Tanrıdağı, Selanik, Ofçabolu, 
Vize, Kocacık” yörüklerinden oluştuğu kayıtlarda mevcuttur.Gerek gönüllü 
gerekse Osmanlıya Bağlı topluluklarla sürgün olarak adlandırılan 
yerleşimcilerin yanında Timur’un Anadolu’yu istilası sırasında boyun eğmemek 
ve istila sırasında geçtiği yerleri adeta ezip geçen Timur ordusunun 
eziyetlerinden kurtulmak amacıyla çok sayıda kişi Rumeli’ne gönüllü olarak göç 
etmişlerdir.  
 

Fatih Sultan Mehmet zamanında Karamanoğlu beyliği mensuplarının bir kısmı 
Trabzon,birkısmı Güney’e yollanmış.Büyük bir kısmıda Rumeli’ne gönderilmiştir 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında feth edilen yerlere iskan uygulamasında, 
belirlenen yerlerden her on aileden bir  aile, kura ile fethedilen yerlere  
gönderilmiştir.Bir nevi zorlama olan bu uygulama özellikle  Osmanlı ile savaşan 
Anadolu Beyliklerinin dayandığı topluluklarla konar göçer yörükleri 
kapsamakta ise de.Osmanlı’ya bağlı topluluklarda ferthedilen topraklara bu 
şekilde yerleştilmişti. 
 

       Fetret devri kardeş mücadelerinde de taraftarlarını Rumeli’ye nakledip isyan eden 

,direnen şehzadelerin izlediği bu siyaset Rumeli’ne göçü hızlandırmıştır..Gönüllü giden ziraat, 

esnaf,zanatkaar, çiftçi köyler ile buralarda kalıp yerleşen askerlerde önemli yerleşimciler 

olmuşlardır topluluklar veya kişiler arası anlaşmazlıklar sonucu; derviş , tekke, zaviye erbabları 

da kendilerine Bağlı cemaatleriyle birikte topluca  göçedenler arasındadır(Saru Saltuk vd.).. 

       

Rumelin’e gidenler kadar oralardan gönderilen veya gelenler de Osmanlı’nın iskan-

istimalet politikasında dikkat çekmektedir..Örneğin Mora’nın fethinden sonra Argos’tan 30.000 

‘e yakın yerli halkın Anadolu’ya nakledildiği (Fatih Sultan Mehmed dönemi), Mora,Arnavutluk 

ve Sırbistan çevresinden getirilenlerin İstanbul, Bursa çevresine yerleştirildiği  ve bunların bir 

kısmının geçitlerin güvenliğini sağlamak görevi verildiği yazmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin feth ettiği yerlere Anadolu’dan, o topraklardan da Anadolu’ya  nüfus 

yerleştirerek hakimiyetini sağlamlaştırması;  Altıyüzyıllık büyük bir devlet olarak tarih 

sahnesinde yeralmasının önemli sebeblerinden biridir. 

 

I.BÖLÜM 

A-MÜBADİL KÖYÜM JERVENİ 

Kendilerini Selçuklu –Karamanoğulları mirasçısı olarak gören Karamanlı köylüler, 

Rumeli’de Osmanlı’nın dayanak noktalarını koruyan bir konumda yerleştirilmiş öncü 

topluluklardan biridir. Yine muhtemeldir ki  Jerveni köyünün Anadolu kökenli ataları  fetih 
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edilen Rumeliye gönderilen şeçme insanlardır. Osmanlı kendisine boyun eğmeyecek, isyancı 

Karamanoğlu destekçisi topluluklarıda feth ettiği yerlere göndermiştir Dedelerimiz tarafından 

bize nakledilen gidiş hatıraları yok denecek kadar azdır.”Osmanlı feth ettiği yerlere Anadolu’dan 

nüfus nakletmektedir.Köyleri dolaşan davetçiler(çığırtkan) aklı başında,eli silah 

tutan,cesur,zanaatkar,cesur,adaletli kişilerin gönderileceğini duyurmaktadır.Bu çağrıya uyan ve 

gönüllü olarak feth edilen yerlere gitmek için yola çıkanlar önce Kesriye ve havalisine 

yerleştirilir.Giden topluluğun başında Mehmet Hoca adlı bir kişi bulunmaktadır.Mehmet Hoca 

Kesriye’ye yerleştirlenler arasındadır ve liderlik ettiği cemaatine vaazlar 

vermektedir.Vaazlarında :”Gün gelecek gemiler havada yüzecek,arabalar atsız,öküzsüz yol 

alacak,bir aynadan bütün dünyayı görmek mümkün olacak ve insanlar birbirini görmeden 

konuşup anlaşacak,ve gün gelecek babalar anneler çocuklarını tanyamayacaklar  herkes 

birbirine karışacak,dünya bunlardan sonra yok olacak,Kuran’da bunlar haber veriliyor”şeklinde 

konuşmalar yapmakta vaazlar vermektedir.Cemaatler onun anlattıklarından duyduğu 

rahatsızlığı şikayet konusu yapar.Bunun üzerine Mehmet Hoca yargılanır ve söylediklerini inkar 

etmesi istenir.Bu teklifi kabul etmeyen Mehmet Hocayı aklı melekelerini yitirmiştir diyerek 

Dersadete(Constantinopolis) akıl hastanesine gönderirler.Burada 6 veya 7 yıl tedaviye mecbur 

edilen Mehmet Hoca daha sonra af edilerek(muhtemel iyileşti denilmiş veya Padişah değiştiği için 

serbest bırakılmıştır) Kesriye’ye döner.Kesriye’de ki eşyalarını bir at arabasına yükleyen hocaya 

Kesriye’de kalması için rica edenler vardır.Bunlara cevap olarak rüyasında gördüğü yeri 

aramaya gittiğini söyleyen Mehmet Hoca orayı bulduğumda Kesriye bana gelecek cevabını 

verir.Bu sırada çocuğu konuşamayan ve yürüyemeyen bir kadın :Hocam kerametini göster 

diyerek çouğunu verir.Çocuğu yanına alan Mehmet Hoca gider.Aradan geçen süre zarfında 

haber alınamayan hocanın daha sonra  Jerveni’nin kurulacağı yeri görünce benim rüyamda 

gördüğüm dere ve ağaçlar buradadır diyerek oraya yerleştiği duyulur.Jerveni Kuman-Kıpçak-

Oğur-Pomak türklerinin sığındığı küçük bir köydür.Hıristıyan olmalarına rağmen Gök Tanrı 

inancını çeşitli ritüellerinde devam ettirmektedirler.Köye yerleşen Mehmet hocanın zaman 

zaman malzeme almak için Kesriye’ye geldiği, fakat Kesriye’nin kapısından içeri girmeyip 

yaptığı listeyi ve bir miktar parayı içeri girenlere vererek alışveriş yaptığıda anlatılmaktadır.Bu 

şekilde evini , çiftini kuran Mehmet Hocayı ziyarete giden cemaat mensupları hocadan haber 

getirip götürür.Günlerden bir gün Mehmet Hocanın şöhretini arttıran bir haber duyulur bu da 

hasta çocuğun iyileşip Kesriye’deki annesini görmeye geldiği şeklindeki haberdir.Hasta çocuğun 

iyileştiğini duyan pek çok kişi hastasını Jerveni’ye Mehmet Hocaya götürmeye başlar.Zamanla 

iyileşen hastalar ve aileleri Jerveni’ye yerleşmeye başlar.Osmanlı Devleti’nin idarecilerinin 

dikkatini çeken bu gelişme Jerveni’ye nüfus nakline sebep olacak ve buraya aileler 

yerleştirilecektir.Köyde giderek artan Müslüman sayısından rahatsız olan hıristiyanlardan 

bazıları köyü terk ederek çevredeki köylere gideceklerdir.Köy kısa sürede gelişecek ve Osmanlı 

Devleti’nin üs olarak kullandığı köylerden biri haline gelecektir.Köyün çevresindeki diğer köyler 

Hıristiyan nüfus çoğunluğuna sahip köyler olduğu için Jerveni köyü burada Müslüman nüfusun 

çoğunlukta olduğu tek Türk köyü olarak  dönemin kaynaklarında yer alacaktır.  

Osmanoğlu-Karamanoğlu mücadelesinde yenilen Karamanoğluna ve Aydın Beyliğine bağlı  

topluluklardan olan Jerveni köyünün ataları,Jerveni’de asimile olmadan kimliklerini koruyarak 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. Askerlik hizmetlerini yapanlar köylerine dönerek hayvancılık, 

çiftçilik ve ormanlık bir alanda olduğu için odunculuk yaparak hayatlarını sürdürmüşlerdir.  
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Irk olarak bozulmamaları için Osmanlı’nın Jervenililere, Gayrimüslimlerle olduğu kadar 

müslüman Slav kökenlilerle de evlenmelerine  müsaade etmediği bilinmektedir. Sadece Jerveni 

deresinin karşısında bulunan bir kaç Türk köyünden evlilik yapmalarına müsaade edilen 

köylülere;  şehit kızlarıyla yaptıkları evliliklerde Devlet tarafından çeyiz tedarik etme adı altında 

yardım edilmektedir. Ordunun;  İstihbarat ve geçeceği yolların emniyet ve kılavuzluk görevlerini 

de yapmaktadırlar. Meşe ağacının palamudunun dericilikte boya ve hammaddesi  olarak                      

kullanılmasından dolayı bu ağaçlara bakmak ve çoğaltmak başlıca uğraşları olmuştur. 

Belgeleri,hatıraları,çekilen acıları yazıya dökmek oldukça zordu.  Mübadele Antlaşması 

Anadolu’ya zorunlu dönüşten önce her şeyin başlangıcı olan gidişten başlamak daha uygun 

olacaktır.  

 

Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri sırasında gündeme gelen mübadele konusu” Türk ve 

Rum Ahali Mübadele Sözleşmesi’nin” imzalanması sonrasında ortaya çıkmış bir sorundur. 

Mübadelede belirleyici esas din olmuştur. 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan ve 

Anadolu’da yaşayan ortodoks nüfus ile Yunanistan’da yaşayan müslüman nüfusun zorunlu 

olarak göç ettirilmesi esasına dayanan antlaşma hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen 

mübadelede; yaklaşık 1.800.000  insan yer değiştirmiştir. Mübadeleye tabi olacakların 

belirlenmesinden sonra, götüremeyecekleri taşınmazların  ve mallarının karşılığında mal 

verilmesi için hazırlanan “mal bildirim tutanaklarına” Tasfiye Talepnameleri denilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonunda malların tespiti için oluşturulan komisyona “Muhtelit Mübadele 

Komisyonu” adı verilmiştir. Her iki tarafın taşınmazları dini ibadethaneler, okullar, evler,  

arsalar, tarlalar, ağaçlar ve  ticari işletmeler her türlü mülkiyet hakkı belgelenerek; taraf 

hükümetlerince düzenlenen talepnamelere göre kaydedilmiş ve düzenlenen bu belgeler karşılıklı 

alacaklı veya borçlu durumunu belirlemiştir. Kısaca mübadeleye tabi tarafların mal varlıklarını 

gösteren bu belgeler ”Muhtelit Mübadele Tasfiye Talepnamesi” olarak 

adlandırılmıştır.T.C.Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Arşivinde çalışmamızda Kesriye 

kazası Jerveni Köyü ile ilgili araştırma  ve tespitlerimiz aşağıda belirtilen başlıklarda olmuştur. 

JERVENİ KÖYÜ TAPU TAHRİR KAYDI 

JERVENİ KÖYÜ 1830 NÜFUS SAYIMI KAYDI 

JERVENİ KÖYÜ 1844 TEMETTUAT DEFTERİ 

JERVENİ KÖYÜ TASFİYE TALEPNAMESİ 1924 

JERVENİ KÖYÜ İSLAM CEMAATİNİN HANE BAŞINA VERDİKLERİ TASFİYE 

TALEPNAMELERİ 

JERVENİ KÖYÜ KADINLARININ MAL VE MÜLK HİSSESİ BULUNANLARIN VE 

VEKİLLERİNİN VERDİKLERİ TASFİYE TALEPNAMELERİ 

Yaptığımız bu çalışma; ilk defa bir mübadele köyünün tarihi belge ve bilgilere 

dayandırılarak çok yönlü araştırması olmuştur. 

A-   JERVENİ KÖYÜ TARİHİ VE BELGELER 
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1900 yılında-haneli olarak görünen  JERVENİ KÖYÜ 1924 tarihli Muhtelit Mübadele 

Komisyon Tasfiye Talepnamelerinde 165 hane olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun nedeni; evlerin 

mübadele sırasında evli ve bekar kişileri temel alarak ,akrabalar arasında yaşanılan oda sayısına 

göre paylaşmalarıydı. Muhtelit Mübadele Komisyonu tarafından yapılan incelemede bu şekilde 

yazılması uygun bulunmuş, köylülerin Yunan hükümeti tarafından ve Anadolu Rum muhacirleri 

tarafından el konulan malları mümkün olduğunca dikkate alınmıştır.  Kayıtlarda “MANASTIR 

VİLAYETİ FLORİNA LİVASI KESRİYE KAZASI JERVENİ KÖYÜ” olarak geçen Jerveni 

köyü sakinleri; Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti sonrasında, Karamanoğulları ve Aydın 

oğulları mirasçısı olarak görmektedir. Rumeli’nde Osmanlı’nın dayanak noktalarını oluşturan 

bir konumda yerleştirilen öncü topluluklardan biri olma özelliğine sahiptir...Yine muhtemeldir ki 

Osmanlı kendisine boyun eğmeyecek isyancı Karaman beyliği ve diğer beyliklere mensup ve 

destekçisi topluluklarla birlikte gönderdiği topluluklara mensupturlar..  

Jerveni köyü Osmalı Devleti’nin son zamanlarında  ihmal edilen Türk topluluklarından 

biri oldukları ve yerleştikleri çevredeki köylerin bir çoğunun Hıristiyan olmasına rağmen  asimile 

olmadan kimliklerini koruyarak  varlıklarını sürdürmüşlerdir. Jerveni Köyünde bulunan Pomak 

Türkleri olan Hristiyan köylülerle birlikte  uzun yıllar beraber yaşamış ve Osmanlı Devletine 

sadakatle hizmet etmişlerdir (Müslümanı, Hıristiyanı Osmanlı idaresinden memnun olduklarını, 

köylerinin konumu itibariyle Kesriye kazası yollarının üzerinde koruyucu köy  ve askere erzak 

sağlayan onların ifadesiyle asker besleyen köylerden biri olduklarını anlatmaktadırlar.Tapu 

Tahrir Defteri kayıdında  Görice yazısı altında mutantık ifadesi bulunmaktadır.Bu yazının  

altında da  Jerveni köyü ilk yazılan köydür. 

Müslümanlardan askerlik hizmetlerini yapanlar; köylerine dönerek hayvancılık, çiftçilik ve 

ormanlık bir alanda olduğu için odunculuk yaparak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Irk olarak 

bozulmamaları için Osmanlı’nın bu köye Gayrimüslimlerle ve Müslüman Slavlarla  

evlenmelerine müsaade etmediği bilinmektedir.Sadece  birkaç müslüman Türk köyünden evlilik 

yapmalarına müsade edilen köylülere, şehit kızlarıyla yaptıkları evliliklerde devlet tarafından” 

çeyiz tedarik etme” adı altında yardım edilmektedir.Ordunun istihbaratına yardım etmek, 

geçeceği yolların emniyetini sağlamak  ve kılavuzluk görevlerini  yapmakla  görevli olan 

Jerveni’lilerin meşe ağacının meyvesi palamutu toplamaktadır.Meşe palamutunun unu; boya ve   

derilerin tabaklanmasında ham madde olarak kullanılmaktadır.Bu sebeple bu ağaçlara bakmak 

ve çoğaltmak başlıca uğraşları olurken,odunculuk ve hayvan beslemek başlıca geçim 

kaynaklarını oluşturmuştur..Derenin bir tarafında yeni Jerveni köyü bulunurken terk edilen 

diğer yakada eski Jerveni köyünden sadece eski mezarlık kalıntısı  bulunmaktadır”Otaya reka 

selo Jerveni ot vaka selo Jerveni(Otrasta-Vatrasto).Jerveni adının Slavca anlamı “Turna 

Kuşu”demektir. Danimarka(Danish) dilinde de Jervani”Su Samuru kürk avcısı”anlamını 

taşımaktadır..Osmanlı kayıtlarında Zerveni şeklinde yazılan köyün adının farsça ,Zer:Altın 

anlamına gelmesi mümkündür.Köyün etrafında bulunan mağradan bir süre küçük altın 

parçaları bulduklarındanda bahsedilmektedir. 
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  Jerveni köyünün bu günkü görünüşü(Eski Türk evleri) 

B-TAPU TAHRİR BELGELERİNDE JERVENİ KÖYÜ.. 

Osmanlı devletinin feth ettiği yerlerdeki idari ve askeri teşkilatı kurmak, gelir 

kaynaklarını tespit etmek maksdıyla, yerleşim merkezlerini (Sancak,şehir,kaza 

,köy,çiftlik,mezra vd.) tespit eden yazılı deftere Tapu Tahrir adı verilirdi. 

Bu defterlerde vergi vermekle yükümlü evli, bekar, dul erkek nüfus ve adları 

kaydedilirdi. Bunlardan alınan çesitli vergiler (Çift-Gebran-

İspenç,kıyah,hınta,kovan,bostan,kıtan evlilik vergisi vs.) ve miktarları yazılırdı. 

Tapu Tahrir Defterlerindeki ulaştığımız ilk belge Paşa Sancağı -Kesriye kazasına bağlı  

Rajoni olarak okunan köydür. (Siyakat yazısının azizliğine mi uğramıştı nokta” z” üzerinde 

mi yoksa arada” j” harfimi var..) Rumeli Muhasebe  defterinin dip notunda açıklama 

getirilmiş 70 numaralı tapu tahrir defterinde Jerveni olarak yazıldığı belirtilmiştir (Rajoni –

Jerveni 70 no’lu defter) köyün ilkTapu Tahrir kayıtlarına göre: Köyde Çift vergisi veren 

“Aydın oğlu Mehmed (Mehmed Aydın), Kotur oğlu Süleyman(Süleyman Kotur) isiml  bu iki 

hnae haricinde köyde “ispenç” vergisi veren kişi sayısı 29 dur. (Çift vergisi, 16 dönüm ile 60 

dönüm toprak vergisi olarak Müslümanlardan alınan  vergidir.) Ayrıca 14 yaşına gelen her 

erkek vergi ödemek zorundadır. Köydeki erkek nüfus  vergi vermektedir. İspenç vergisi 

ödeyen köy halkın 12 çeşit vergi ödediği görülmektedir. ” Bostan vergisi, ovan, Kıyah, Üzüm, 

Evlilik vs.”. Köyün toplam vergisi 5500 akçe olarak verilmiştir.(1 ) 

 

Tapu Tahrir Defterinde Jerveni köyü.                               Tapu Tahrir -6 no’lu defter. 

1530 /937 ve 187 numaralı Muhasebe-i Rum-İli Defteri-I kayıdındaRajoni köyü: 

Hane:39,………30,………2,toplam vergi:4535krş vergi veren köydür. 
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C- 1844 yılı TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE JERVENİ KÖYÜNÜN VERGİLERİ. 

Osmanlı Devleti Temettüat defterlerinde; şehir, nahiye, kaza, köy, çiftlik, mezra gibi 

yerleşim birimlerinde yaşayan  Müslim ve Gayrimüslim halkın Emlak-arazi  ve 

gayrimenkulleriyle sahip oldukları hayvanlar, yetiştirdikleri ürünler, çeşitli işlerden elde 

ettikleri kazançları vergi toplamak için görevlendirdiği kişiler tarafından yazılırdı. Osmanlı 

Devleti sınırları içerisinde yaşayan kişilerin; şehirli ve taşralıların iktİsadi ve sosyal yapısını, 

hane reislerinin isimleri ve gelirleri, lakaplar, mesleki görevleri, nerelerde çalıştıkları, göç 

edenler,y er değiştirenler dahil olmak üzere tutulan bu defter kayıtları bize; hane sayısını, 

aile fertlerini ve yakınlık derecesini, ziraat alanları ve bunların büyüklüğü, toprağın dönüm 

başına verimliliği, bağ, bahçe, bostan olup olmadığını, neler yetiştirildiğini (hınta, buğday, 

arpa, çavdar, mısır, kıyah (ot), üzüm, çayır vd.), hayvan çeşitliliği (koyun, kuzu,i nek(kısır 

mı?-sağman mı?) at, öküz, merkep vd.tespiti ve  bunlardan elde edilen gelirleri vermektedir. 

Çeşitli zamanlarda aralıklarla yapılan bu yazım ahalinin elde ettiği gelirleri ve bunlardan 

alınacak vergiyi kayıt altına almak için yapılırdı. Köyler, mezra ve çiftliklere kadar 

ulaşabildiği her yeri gezen yazıcılar ve vergi çeşitleri ile kimin ne kadar vergi verdiğini tespit 

eder ve bunları kaydettikleri deftelerin her birini ilgili torba içerisine koyarak kazalarda ve 

şehirlerle, sancaklarda oluşturulan heyete teslim ederlerdi. 

1844 tarihli “Kesriye Kazası Reaya Temettuat” defterinde kayıtlı Jerveni köyü  

“Jerveni Köyü Müslüman Ahali “ olarak yazılmıştır. Bu Defterde vergi veren kişilerin 

adları, ev numaraları, ödedikleri vergi, tarla, çayır, bağ, bahçe ve hayvan miktarları 

yazılıdır. 18 VE 19.Yüzyıllara ait önemli kaynaklar arasında olan Temettu defteri 164 yıl 

önce Jerveni köylülerinin mal varlıklarını tespit etmemize imkan sağlamaktadır..  

 

Jerveni köyü Temettuat kayıtları. 

-1 tarihli ve 11428 nolu KESRİYE REAYA DEFTERİ( 2) kaydında yazılan vergi kayıtlarına göre: 

Jereveni İslam köyü 34400 akçelik  geliri olan köydür. 
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Tahir oğlu Cemali (Cemal) 40 lira Arı Kovanı vergisi ödemeyi taahüt etmiştir. Diğer vergi 

mükelleflerinin kayıtlarınada bu vergi çeşidine rastlanılmamaktadır. Vergi defterine kayıtlı kişilerin 

bir kısmının koyun ve keçi vergisi bildirimi bulunmaktadır. Örneğin: Hasan oğlu İbrahim, Murtaza 

oğlu Hasan, Timurşah oğlu Salih, Ali oğlu Numan, Emin oğlu Aziz, Ali oğlu Mustafa, Salih oğlu 

Osman, İbrahim oğlu Timur, Cafer oğlu Malo keçi vergisi öderken,Hikmet oğlu Adil,Rüstem oğlu 

AbdülMümin ve kardeşi Bekir,Aziz oğlu İsmail,Ayaz oğlu Cafer,Osman oğlu Velişah,…Ali oğlu 

Cafer,Himmet oğulları Mehmed ve kardeşi Abdülhalim, Latif oğlu Seliman, Murtaza oğlu İlyas, 

Ahmed oğlu Nuri ,  İdris oğlu Salih merkeb vergisi ödeyen tek kişidir..Bargir bildiriminde 

bulunmayanlar ise:Emin oğlu Aziz,Feyzullah oğlu Bekir,Bekir oğlu Salih,Yusuf oğlu Davud,Salih oğlu 

Osman,Cemali oğlu Ahmed,Timurşah oğlu Salih,Ali oğlu Numan, Murtaza oğlu Mehmed,Cafer oğlu 

Malo(İsmail),İbrahim oğlu Timur,Rüstem oğulları AbdülMümin ve Bekir,Feyzullah oğlu 

Osman,Tahir oğlu Cemali,Ahmed oğlu Nuri,Latif oğlu Seliman,Aydın oğlu İbrahim,Latif oğlu 

İlyas..),Öküz olmayanlar ise:Cafer oğlu Malo, İbrahim oğlu Timur,Aziz oğlu İsmail,Celil oğlu 

Hasan’dır..Aziz oğlu İsmail’in 345 akçelik (liralık) vergisinde çesitlendirme yoktur sadece ödemeyi 

taahhüt ettiği vergi miktarı yazılıdır.Tarla,çayır,odunculuk,kömürcülük ve hayvan vergileri 

ödenmiştir..Jerveni köyü sakinlerinin 1844 vergi defterinde toplam hayvan sayısı : 

Sağmal inek: 10 adet 

Kısır inek : 9 

Sağmal koyun: 257 

Kısır koyun ve keçı: 222 

Öküz: 73 

Tosun: 11 

Düve Buzağı: 16 

Kuzu oğlak: 136 

Kuzu:74 

Kısır kuzu: 9 

Bargir : 27 

Arı kovanı: 3 

Tarla dönüm toplam:1.027 

Çayır dönüm toplam:48,ayrıca 16 kişinin 
çayırı bir dönümden az,olarak tespit edilmiştir. 

 

D-JERVENİ KÖYÜ ERKEK NÜFUSU”1830” 

 

Jerveni köyü  erkek nüfusun yazılı olduğu sayfa. 

Osmanlı devleti sınırları içerisinde erkek nüfusu belirlemek için II.Mahmud 

dönEminde askeri amaçlarla yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre Jerveni köyü Müslüman 

erkek nüfusu tarafımızdan tablolaştırılarak aşağıdaki şekilde yazılmıştır. 
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Bu defterde( 3 ) Kesriye kazasında merkezde mevcud erkek İslam ahali: ……..olarak  

yazılıdır. Jerveni köyü erkek İslam ahalinin mevcudu: 105 kişidir.Jerveni köyünün erkek 

nufusunun yaş fiziksel özellikleri(orta boylu,uzun boylu,kİsa boylu,kara bıyıklı,sarı bıyıklı 

vb)isimleri,yakınlık dereceleri yazılmaktadır. 

Savaş yıllarında Jerveni köylüleri çeşitli sıkıntılar çekmekle beraber, mümkün 

mertebe günlük hayatlarına devam etmeye çalışmışlardır. Özellikle okuldaki dersleri 

aksatmamaya gayret ederken, zor günleri nasıl atlatacaklarını düşünüp kendilerine göre 

çözüm bulmaya çalışmışlardır. Bulduğumuz 1905-1917 Jerveni köyü öğrenci devam listesi, 

Jerveni’de savaş yıllarında da eğitimin aksatılmadığının  en güzel kanıtıdır. 

B-JERVENİ KÖYÜ OKULU ÖĞRENCİ LİSTESİ  

Arif Hoca’nın 1332 tarihinden başlayarak tuttuğu öğrenci yoklama defteri bize; okulun 

başlama tarihleri, aylara göre devam- devamsızlık yapan öğrencileri ve bunların isimleri 

hakkında bilgiler vermektedir. Arif Hoca’nın öğrenci yoklama defterinde; Polinşite, Polişte ve 

Jerveni köylerine aittir. Her köyün ayrı sayfalara kaydedildiği defterde aylar ve haftalara göre  

yoklama yapılmaktadır. Yoklama listesinin başında köyün adı, tarih, İslam öğrenci, erkek(zukür) 

veya kız(inas) öğrenciler yazılmıştır. Defter küçük bölümlere ayrılarak, öğrenci isimleriyle; 

“mim”devamlı ve “. nokta “devamsız işaretiyle  kaydedilmiştir. Polişte köyü öğrenci listesi ilk 

yedi sayfada yazılıdır. Defterde sekizinci sayfadan başlayan Jerveni köyü öğrenci listesi 10 sayfa 

devam etmektedir. 14 Ocak 1915 tarihindeki öğrenci kayıtları 28 sütun olarak deftere işlenmiştir. 

Toplam 30 öğrencinin isimlerinin yer aldığı defter 1  Haziran 1331(14 Haziran 1920) tarihi ile 

devam etmektedir. 1Nİsan 1337(1921)- 1 Mayıs 1337(1921) tarihinde Jerveni köy okuluna giden 

öğrenci listesi sonlandırılmaktadır. Sonraki sayfalar onaltıncı sayfadan başlayarak yine 

PALİŞTE(POLİŞTE) Köyü İslami öğrenci listeleri ile devam etmektedir. Ondokuz sayfasından 

sonra öğrenci kayıtları bulunmamaktadır.Defterin son sayfalarındaki kayıtlar 1925 tarihinde 

Mustafapaşa köyünde tahsildara ödenen vergiler hakkındadır 

 

 

Arif Hoca’nın “Polişte –Jerveni-Polinişte “ köylerinde verdiği derslere katılan Müslüman öğrencilerin yoklama defteri 

1330(1915) senesi JERVENİ  Köyü erkek ve Kız öğrenci listesi ve devam devamsızlık 

çizelgesi ilk on sütunu: 
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Sıra 
numarası 

Sene 1 Kanûnusani 1330(14 Ocak 1915) 1330(1915) senesi JERVENİ MEKTEBİ ZÜKUR(ERKEK) TALEBE DEVAM VE       DEVAM TERK 
DEFTERİ 

 

    
. 

İSLAMİ ZÜKUR(ERKEK 
ÖĞRENCİ) 

 Nureddin Hüseyin mim mim mim mim 

 Selim Raşid mim mim Mim mim mim mim mim mim Mim 

 Selim Mehmed Ali 
mim mim mim mim mim mim mim imm mim mim 

 Orhan Hacı 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Selim Talib 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Bekir Bayram Hoca 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Hasan Tayyib 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Rafet Timurşah 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Cezar Bezat 
mim mim mim mim mim mim 

 Hasan Mehmed 
mim mim mim mim mim mim mim 

 Hilmi Mümin 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Hasan Salih 
mim mim mim mim mim mim 

 Mümin Bezat 
mim mim mim mim mim mim mim 

 Hasan İlyas 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Mümin Veysel 
mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Hakkı Zenun 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Mehmed Velişah 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Besim Bezat 
mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Mestan Fazlı 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Hilmi Hüseyin 
mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Zülfikar İlyas 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Hasan Mustafa 
mim mim mim mim mim mim 

 Raşid Mehmed Ali 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 İbrahim oğlu Mümin 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Mümin Timur 
mim mim mim 

 Cemal Mümin 
mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Ali Mümin 
mim mim 

 Şerif Mehmed Ali 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Aguş Kazım 
mim mim 

 Ragıb Vahid 
mim mim mim 

 Yaşar İdris 
mim mim mim mim 

 Ali Mehmed Ali 
mim mim 

 Arif Arslan 
mim mim 

 Murad ()Hacı? 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Ferhad Elmas 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

 Mehmed Hasan 
mim mim mim 

 Banuş İbrahim 
mim mim mim mim 

 Hasan İbrahim 
mim mim 

 Karanfil  İbrahim 
mim mim 

 Timur Ali Aziz 
mim mim mim mim mim mim 

 Haziran 1331(1915) 
 Bekir Bayram Hoca 

mim mim mim mim mim mim mim 
 Rafet Timurşah 

mim mim mim mim mim mim 
 Zülfikar İlyas 

mim mim mim mim mim mim mim mim 
 Mehmed Velişah 

mim mim mim 
 Hakkı Zenun 

mim mim mim mim mim mim mim mim 
 Hilmi Mümin 

mim 
 Mestan Fazlı 

mim mim mim 
 Şerif Mehmed Ali? 

mim mim mim mim mim mim mim mim 
 Raşid Mehmed  Ali? 

mim mim mim mim mim 
 Salih Hüseyin 

mim mim 
 Mümin İbrahim 

mim mim mim mim 
 Cemal Mümin 

mim mim mim . . 
 Besim Bezat 
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mim mim 
  
  

Jerveni Köyü Kız öğrencilerinin devam ve devamsızlık listesinde 24 kız öğrencinin adı 

bulunmaktadır.(20) 

 

 

Sıra 
Numarası 

1Kanûnusani 1330(14 Ocak 1915) 1330 Senesi JERVENİ Mektebi İNAS(KIZ) Talebesinin devam eyam ve devam terk defteri 

 İslam İnas(Kız öğrenciler) 
1 Temurhan Salih 

mim mim mim mim mim mim mim . . mim mim 
2 Nazire Zenun 

mim mim mim mim . . mim mim mim mim mim 

3 Kakuşe Talib 
mim mim mim mim mim . mim 

4 Fetihye İsmail? 
mim mim mim mim mim mim 

5 Hüsniye Karanfil 
mim mim mim mim mim mim mim mim 

6 Fatma Yaşar 
mim mim mim mim mim mim mim 

7 Sünbile Mümin 
mim mim mim mim mim mim mim mim 

8 Hadice Receb? 
mim mim mim 

9 Naile Receb 
mim mim mim mim mim 

1 Rebihan İbrahim? 
mim mim mim mim mim mim mim mim 

1
 

Saliha Ayas 
mim mim mim mim mim mim 

1 Sacire İbrahmim? 
mim mim mim mim 

1 Habibe Tmimur 
mim mim mim mim mim mim mim mim mim 

1 Habibe  Hasan? 
mim mim mim mim mim mim mim 

1 Kakuşe Ali 
mim mim mim 

1 Miyase Ali? 
mim mim mim mim mim mim 

1 Fatma Mahmud 
mim mim mim mim mim mim 

 Refide Bekir? 
mim mim mim 

1 ?Satlıhan Cafer? 
mim mim mim mim mim mim mim mim 

2 İsmet Rahman 
mim mim mim mim 

2 Fatma  Rahman 
mim mim mim 

2 Raşide 
mim mim mim 

2 Fetiye Salih 
mim mim 

2 Akile Hüseyin 
mim mim 

 

C-  JERVENİ KÖYÜ BAKKAL DEFTERİ 

Jerveni köyüne ait ulaştığımız bir diğer defterde Köyde hem hocalık hem de bakkallık 

yapan  Arif hocanın defteridir. (Arif hocanın torunları Münevver ve Müzeyen Güller’in özel 

arşivinde bulunan defterde)  Arif hocanın köyde işlettiği bakkalın gelir ve gideri ile ailesine 

yaptığı harcamalar, köylülerin alışverişleri, alınan yiyecek ve malzemeler,  satılan çeşitli 

mallar, şahitlerin isimleri vb. yazılıdır. Yüz yıl öncesi köyde yapılan alışveriş listeleri, satılan 
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ve alınan mallar ödenen ücretler, yiyecek ve hayvan fiyatlarının yazıldığı bu defter sadece 

köyü değil Kesriye’deki  günlük  yaşamı aydınlatacak bilgilere sahiptir. 

 

Köylülerin satın aldığı yiyecekler ve ihtiyaçları olan diğer malzemelerle ücretleri  günü 

gününe yazılmıştır. Defterdeki 26 sayfanın 25 sayfası  tamamiyle yazılı olup ;1905-1918 

tarihleri arasında Kesriye Jerveni köyünün alış veriş malzemelerini, o günkü fiyatları, en 

önemlisi insanların birbirlerine ve köyün hocasına güvenlerini göstermektedir. 

Arif  Hoca’nın günlük olarak tuttuğu defterde kendi harcamalarını şahit göstererek 

yazması ve Amerika’da çalışan kardeşi İlyas’ın gönderdiği paraları aldığını ve bir kısmını ne 

şekilde harcadığını yine şahitlerle yazması dikkat çekicidir. Osmanlı para birimi yanında 

Fransız parası kullanılırken Yunan para birimlerinin işgal altında dahi kullanılmamış olması 

dikkat çeken diğer bir konudur. Defter sayfalarından alınmış örnekler: 

Teşrinİsani 1332 ayında…………………harcamaları beyanı: 

Cinsi                kıye    .........     pare                 Cinsi                 kıye    ……….            pare 

Şeker                  1        18            ---                   Hınta                 1          150          --- 

Gaz                      1        25            ---                  Çavdar              1         120           --- 

Sabun                 1         12            ---                   Mısır                 1         115           --- 

Tuz                      1           5           ---                   Alaf                  1           40          --- 

Pirinç                  1         10           ---                   Burcak?            1           70          --- 

Kayve(Kahve)       1          23          ---                 Şağer?             1            80         --- 

Zeytinyağı            1          18          ---     

Yağ                       1         30          --- 

Pili                       1         14         --- 

Papuçi Çernolişte karyesinden Astar Taryko, İlyas ağaya sanat öğreddiği içun verdiği makine ile alet on Osmanlı lirayi 

altı Osmanlı lirayi el hakkı….Teslmimat …pare ……lira-i Osmani umum mesarifatı aletler ile onaltı Osmanlı lirası olmuştur. 

1 Osmanlı lirası İlyas bedile[yedile ],1 Osmanl lirası kendmim verdmim.13 Kanunevvel 1330[ 1915],6 Osmanlı lirası 20 

Mart 1331[1916] Benim yedile dört Osmanlı lirası bir İngiliz,bir Napolyon,dört gruş ufaklık,altı lira,Şahin Hüseyin,Nuri 

Raşid,Selmim Besim Mehmed,,,,,,, 

 Papuçlar içun….50 pare 

Diğer pabuçlar astar ile 10 pare 

20 Eylül 331[1916] İlyas bedile Tarikuya bir Napolyon ve beş dirhem/ verilmişdir. 

28 Teşrinİsani 1332 tarihinde yukarı çarşıda bir diş çektirdmim on guruş aldığımı( beyan ederim.) 
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…………………………………………………………………………………….. 

27 Ağustos 334(1918) Pazarertesi günü Fransız tarafından bizmim köyden sekiz öküz alındı.Bizmim siyah öküzü 

otuzdört Napolyon parası,İbrahmim Nezir’in,Zeynel Agoş’un,Kermim Ferhat.. 

11 Teşrinİsani 335(1919) Pazarertesi inek bir erkek buzağı toğurdu.. 

5 Kanun-o Eevvel’de Kesriye’de şaro(şareno=renkli keçi) keçiyi yüzon gruşa sattım.( 21 ) 

E-Arşiv kayıtlarında jerveni köyü belgelerine bakış 

Arşiv kayıtlarında JERVENİ köyüne ait bulduğumuz bazı bilgi ve belgeler şu 

şekildedir: 

Kesriye’nin Veyşani karyesiyle kura-yı sairenin eşkiyanın düşmanlığından 

muhafazasına ait tedbirlerin alınması ve Jerveni ahali-i İslamiyesi tarafından 

yolsuzluk vuku bulmasına meydan verilmemesi ve askerin tezyikinin icab edenlere 

tebliğ (4) 

Jerveni ( Rezovani) köyünün çocukları tarafından görülen eşkiyanın aranması ve 

yakalanmasına dair,  Kesriye Kaymakamlığının telgrafı..(5) 

Zerveni köyünden bazı çocukların pazardan köylerine giderken yolda gördükleri 

eşkiyadan korkup geri dönerek hükümete haber verdiği ve gerekli takibata 

başlandığına dair Kesriye Kaymakamlığının telgrafı. (6)     

Kesriye’nin bazı Hristıyan köyleri ahalisine civar İslam köyleri halkı tarafından 

zulmedildiğine dair şikayetlerle ilgili evrak       

Zerveni köyü halkının Çernevişte(Çernovişte) köyü ahalisine zulmettiğine ve 

iğtişaş sırasındaki durumlarına dair Kesriye Kaymakamlığı’na yazı..(8 ) 

Kesriye’ye Bağlı Jerdeni (Jerveni) köyü İslam ahalisinin Bulgar komitelerinin köyleri 

civarında bulunduğunu bildirmeleri üzerine Manastır Vilayetinin yazısı..( 9)  

II.BÖLÜM 

A-JERVENİ KÖYÜ HAKKINDA BATILI ARAŞTIRMACILARIN  VERDİĞİ 

BİLGİLER. 

Jerveni köyü hakkında bilgi veren bazı yabancı araştırmacıların köye ilişkin  iddiaları 

bulunmaktadır. Köyün zorla “Müslümanlaştırılmış”, ”Hristıyan bir Pomak köyü” olduğu 

rastladığımız en yaygın iddialardan biridir. 

”Beause it happened to be in the middle of road to the city of Kastoria(Kostur) from neighbouring village of “Zherveni” 

whose inhabitants were POMAKS; that is,focibly converted to İslam as in the Rhodopes, and they constantly  harassed our 

people as they passed through,so they shifted again to the present site…  “ 

Diğer bir yazıda da:”Bapchor was surrounded by the following 

villages;Lagen,Neret,Turije,Konomlaty,Precopana and Visheni.All the above villages were inhabited by 

Macedonian,Slavs,Zherveni only was made by force to change their nationality…” 

Atalarının Jerveni’den müslüman olmamak için köyden kaçtığını ve Jerveni köyünün 

priesti (papazı) olduğunu iddia eden Amerika ve Kanada’da yaşayan Ortodoks 
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Jerveni’lilerin iddialarında: ”1730  ve 1800’tarihleri arasında Jerveni köyünün bir grup 

Osmanlı askeri tarafından sarıldığı ve köylerinin” Müslüman olmak üzere şeçildiğini 

söyleyerek,, köylüleri din değiştirmeye davet ettikleri, bunun üzerine köylülerin tamamına 

yakınının Müslüman oluduğunu ifade etmektedirler.. Osmanlı  ordusuna yardımcı olmaları 

ve  Osmanlı idaresine bağlılıklarını devam ettirdikleri  sürece kendilerine çevre köylerin 

sahip olamayacağı bazı haklar tanınacağı vaadinde bulunulduğu ifade  bundan dolayı 

köylülerin fazla zorlanmadan barış içinde dinlerini değiştirdikleri, kendi büyük dedelerinin 

Müslüman olmayı kabul etmeyerek 5 aile ile birlikte komşu köye kaçarak buraya 

yerleştikleri Jerveni’den ayrılanların içinde bulunan kişilerin  isimlerinin Miloş ve Lohaveç 

olduğunu iddia etmektedirler.” The information Iknow my grandfather and several other relatives is that 

our old grandfather was an Orthodoks Priest in Jerveni.His name Milosh same?time in the year 1700?.The 

Ottoman Turks decided that the Kostur region needed a Müslim village to watch over the Christian villages and 

they decided that village Jerveni should be the village.The village was converted from an Orthodox Christian 

village to be Müslim peacefully.About three families did not want to become Müslim the Priest Milosh and his 

familiy , Lovachev and  few others.They moved to villages close to Jerveni. Pop Milosh family moved to  the 

village Direnovani(About 15 minutes wALTINg from Jerveni).During the time of the Ottoman Empire Müslims 

could carry guns,and got special rights the christians didn’t have,so life would have been beter fort he people that 

became Müslims.(9) 

Bu iddiaların doğru olmadığı köyün 1500 ve 1600-1700  tarihli Tapu Tahrir 

defterlerindeki kayıtlarda Müslüman ailelerin bulunduğunu tespit ettimiş 

bulunmaktayım.Köyün Kuman –Kıpçak-Ugor türklerinden ibaret olduğu Doğu Roma 

dönEminde hıristiyanlaştırma politikaları sonucu hıristiyan olan köylüler Gök Tanrı 

inancını ve geleneklerini hıristıyan olarak yaşayamaya devam etmişlerdir.Tapu Tahrir 

kayıdında asker besleyen göriceye bağlı köy olarak kaydedilen Jerveni köyü, Anadolu’dan 

gelip köye yerleşen ailelerle iyi ilişkiler kuran hıristıyan Türklerin zamanla Müslümanlığı 

kendi istekleriyle kabul etmeleri , yapılan evlilikler  ve  çok coçuklu aile yapısı köydeki 

Müslüman sayısını arttırmış bundan rahatsızlık duyan hırıistiyan ailelerin bazıları yakın 

köylere göç etmişlerdi(Drenovani vd.)Müslüman bir köyü olan Jerveni hakkında ileri 

sürülen iddialar köyde herhangi bir kilise veya Şapel kalıntısının bile olmayışı karşısında 

geçersiz olmaktadır.Ayrıca köyde 1530 tarihli kayıtta iki hane :Mehmet oğlu Aydın ve 

Süleyman oğlu Kotur’dur.Daha sonraki kayıtta üç hane Aydın oğlu Kasım,Dimitri oğlu 

Karagöz, …..oğlu Mustafa olmak üzere üç hane Müslüman kaydı bulunmaktadır.Ortalama 6 

kişilik haneler olarak değerlendirdiğimizde toplam 18 kişinin Müslüman olarak yaşadığını 

söyleyebiliriz(1500-1560 ).Köyde 1730’lara kadar Müslüman olmadığı ve bu tarihten sonra 

Tepedelenli Alipaşa’nın birçok Hıristiyan köyü zorla Müslümanlaştırdığı iddiaları arasında 

13 köy ki bunlardan biri Jerveni köyüdür.Zorla Müslümanlaştırılan köy şeklinde yazılıdır. 

Osmanlı arşivinde bulunan belgeler Jerveni köyünde 1500 tarihinden itibaren 

Müslümanların yaşadığını ispatlamakta dolayısıyla zorla Müslümanlaştırma iddialarını 

çürütmektedir..1600 sonrası kayıtlarda Müslüman hane sayısı evlilikler ve doğumlarla  

çoğalma, ve Kesriye çevresinden  getirilerek köye yerleştirilen Müslümanlarla köydeki 

Müslüman sayısının artmasında başlıca etkendir.Jerveni köyünde zorla müslümanlaştırma 

yapıldığı ve sadece Müslümanların yaşadığı iddiası da mübadele esnasında köyde mevcut 3 

Hristiyan aile mübadele kapsamı dışında olduğu için Jerveni’de kalmışlardır .Anadolu’dan 

gelen Rumlarla anlaşamamış, sık sık çıkan tartışmalar, Rumların şiddete dayalı davranışları 
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yüzünden  köyü terk ederek  Nova Selo köyüne yerleşmişlerdir( 10 ]Köyün Pomak köyü 

olduğu iddiaları da bulunmaktadır. Pomakların Balkanlarda yaşayan  ve hayvancılıkla 

geçinen Avar ve Avrupa Hun Devletinin yıkılmasından sonra buralarda yaşayan Türk 

topluluklarından soyları gelmektedir.  Pomak kelimesinin:yardımcı anlamına geldiği  ve 

Osmanlı Devletine yardım eden Pomakların ,çoğunun Müslümanlğı  kabul ettikleri 

bilinmektedir. Pomaklar, I.Dünya Savaşı öncesi Balkanlı devletler tarafından  Osmanlılara 

yardım ettikleri ve  din değiştirmeyi,” Hıristiyan” olmayı kabul etmedikleri için 2 milyona 

yakın Pomak müslümanı katledilmiştir. 

Slav hristıyan oldukları ve ZELENİCH (ZELENDİ) Kilisesine bağlı bulundukları 

bilgisi ile konuştukları dilin Bulgarca, Pomakça, Makedonca ve Türkçe kelimelerden 

oluştuğu Prof. dr.Andre Mazon’un,Slav dilleri üzerine yazdığı “CONTES SLAVES DE LA 

MACEDONİA,sud occidentale adlı kitabında Jerveni köyü hakkında Mileşoveçin“zorla 

müslümanlaştırılan slav unsurlar arasındadır”  iddiasını  ileri sürdüğünü yazdığı dip notu 

bulunmaktadır.  Kastorya çevresinde konuşulan dil gruplarının araştırmasında Jerveni köyünde de 

anlatılan masallara yer vermiştir.On masal yazdığı bölümü” Text Jerveni” başlığı ile yazan Mazon 

Hoca Arif ve Hoca Hayreddin Beylerle konuştuğunu da yazmaktadır.Jervenililerin konuştuğu dili 

bazı yöresel farklılıklar gösterse de Kostur bölgesinde konuşulan dil olduğu, danslarınında da 

(folklorik) farklı figürlerin etkileri bulunduğunu yazmaktadır.(11) 

Poptraykov LAZAR’ın önderliğinde 23 Temmuz 1903 tarihinde Jerveni köyüne 400 kişilik 

Bulgarın çoğunluğunu oluşturduğu isyancı çete mensupları tarafından yapılan baskın sonunda, köy 

kuşatılmış direnen Jerveni köylülerine teslim olmaları için süre veren Poptraykovun çetesi teslim 

olmadıkları taktirde köylüleri sığındıkları evlerde diri diri yakacakları tehdidinde bulunmuşlardır. 

Başlarına gelecek kötülükleri düşünen köylüler teslim olmayı kabul etmemiş ve çetecilere ateşle 

karşılık vermişlerdir. 2 isyancı Bulgar çetecinin öldüğü, 4 dününde  yaralandığı, çatışma sonucnda 

köylülerin teslim olmayıp direnişlerine devam etmeleri üzerine köy ateşe verilmiştir. Jerveni 

köyünün baskına uğradığı haberi üzerine Kesriye’den yardım ulaştırılmışsada köyün 3/2 si  

tamamen yanmış, kalan evlerin bir kısmıda oturulamaz hale gelmiştir. Yaklaşan kış sebebiyle 

Jerveni köylüleri Kesriye,  Florina, Selanik’teki varlıklı aileler ve çiftliklere dağıtılarak kışı 

oralarda geçirmeleri sağlanmış, baharda tekrar köye dönerek evlerini yeniden yapmaları ve 

tarlalarını ekmelerine yardım edilmiştir.  Lazo Baskınların sebebini; Jerveni köylülerinin 

başıbozuk sakinlerinin Osmanlı makamları ile işbirliği  yapması, ana sebebin ise  Jereveni İslam 

köyünün diğer köylerin   geçiş yolları üzerinde olmasını göstermiştir. Osmanlı askeri kuvvetlerinin 

isyancı çetelere karşı köyden yardım aldığı ve köy sakinlerinin de Müslümanlardan oluşturulan 

çetelere katıldığı bilinmektedir .[Bu dönemde askeri birlikler yanında, gönüllülerden oluşan  silahlı 

topluluklara başıbozuk ifadesi kullanılmaktadır.] Osmanlı makamları ile işbirliği yapan Jerveni 

köylüleri, Bulgar isyancı çetelerini yakalamaya yardımcı olup, bu çetelerin orman ve dağlarda 

saklandıkları yerleri tesbit ederek yetkililere haber vermektedir. Takipte yöreyi çok iyi bildikleri 

için askeri birliklere klavuzluk yapmakta,  çatışmalara girmekte, çevredeki Müslümanlara yardım 

etmekte, köylerini savunmaktadır. Aşağıdaki metinler bu konuyla ilgilidir.. 

B-Jerveni köyüne yapılan baskınlar ve direniş 

Kesriye çevresine saldıran Bulgar çeteleri Jerveni köyüne baskın yapmışlardır. 

çetelerin 5 Osmanlı askerini şehit ettikleri diğer köy baskınlarında; Jerveni köyüne yapılan 
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baskın başarısız olmuş isede birkaç çocuklu bir kadının esir alındığı ve sonra çocularıyla 

birlikte serbest bırakıldığı yazılmaktadır. 

”………Five soldiers were killed,while there no rebels losses.Forty agas from the Turkısh village of 

Zherveni,among whom was a Turkısh woman with several children, were captured during the attack against the 

troops in Visheni 20 of the wrost were killed.While the good ones and the women with children were set 

free…”(12  )               Bir başka yazıda Jerveni köyüne yapılan baskın çok daha detaylı 

anlatılmaktadır.  

1902  yılı 24 Haziran, 12 Şubat ve 3 Ağustos tarihlerinde Bulgar çetelerinden biri olan 

P.Traikov çetesi, 400 silahlı çete mensubuyla Kesriye ve civarındaki Müslüman köylere 

saldırmıştır.Saldırıya uğrayan köyler arasında Jerveni köyüde bulunmaktadır. Bulgar 

köylerinin çoğunlukta olduğu bir bölgede tek Türk köyü olan ve Osmanlı kuvvetlerine 

yardım eden, askeri olmayan Müslüman gönüllülerin oluşturduğu başıbozuk çetelere katılan 

Jerveni köylüleri, köylerine düzenlenen saldırıları püskürtmektedir. 3 Ağustos 1902 

tarihindeki saldırıda kuşatılan Jerveni köyü kuşatma altında Kesriyeden gelecek yardıma 

umutlarını bağlayarak uzun süre direnmiştir. Köylülerin direnmesi üzerine Traikov, teslim 

olurlarsa köylülerin serbestçe istedikleri yere gidebileceği,kendilerine herhangi bir zarar 

verilmeyeceği garantisini vermiştir. Buna rağmen teslim olmayıp, sığındıkları eve yaklaşan 

çete mensuplarına ateş ederek onları uzaklaştırmıştır. Bunun üzerine köyü yakarak 

köylüleri teslim olmaya zorlayan çeteciler, Kesriye’den köye yardıma gelen askeri kuvvetler 

üzerine geri çekilmişlerdir. 

”On July 24,Lazo P.Traikov(a leader) with 400 rebels from Dumbeni and Smurdesh antres,attacked the 

Mohammedan Turkısh village Zherveni.It’s location among many Bulgarian villages was inconveient because its 

inhabitants informed the Turkısh authoritres about the movement of rebel detachments and operations.They also 

joined the bazhibazouks in their plunder in the Shestovo and Visheni affairs on Februray 12,1902,and on August 

3,1902, respectively.After little resistance the village was set on fire and burnt down.Before thar Zherveni 

villagers had been  asked surrender peacefully their own weapons and those given them by the authorites,and to 

leave the village.The Turks did not surrender their weapons,but turned them against the rebels,and that was why 

fire was opened,and the village was burnt. 

Only one rebel fall in that operation.After Zherveni had been burnt,Lazo gathered all the rebels from all 

centres in the Koreshtata,a total of over 800 men,and tourned the villages and mountains without runing into 

single Turk…..( 13) 

Jerveni köyünün sık sık baskınlara uğradığı ve yakıldığı hakkında II.Dünya savaşında 

Alman işgaline karşı savaşan bazı kişilerin hatıralarında da yer almaktadır. Jerveni köyü 

hakkında diğer bir bilgide şu şekildedir: 

 “Saw during rain Zherveni.Moslem village burnt by Comitajis (armed bans) in 1903.Arrived Kastoria 7 

pm.Great efforts to keep me in a Moslem house,but I broke away and called on Captain Manera,my shepherd 

enterd with me and.”( 14 )                  Zagroveç’teki düğünü basarak Bulgar asillerini öldüren 

Yunan çetelerinin baskınında da; Jervenili Süleyman adlı bir kişinin önemli rol oynadığı 

iddiası dile getirilmektedir. Düğüne gelen ve gece yarısı ayrılan Jervenili Süleyman’ın (Sülo) 

düğüne katılanlar hakkında  Yunan çetecilerine haber verdiği ileri sürülmektedir. Gece 

yarısına doğru Süleyman’ın düğünden ayrılmasından bir süre sonra Türk ordusunun 

borazan sesi duyulmuş, köydeki düğüne  Kesriye komutanının katılmak için geldiği ve 

borazanı çaldırdığı zannedilip,  silahsız olarak komutanı karşılamak için dışarıya çıkan 
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düğün evindeki mİsafirlerin üzerlerine Yunan çetecileri tarafından ateş açılmış ,açılan ateş 

sonunda “Bulgar asilzadelerinin düğünü olduğundan” çok sayıda asilzade ve köylünün 

öldürüldüğü bir çok kişinin yaralandığı iddia edilmektedir. 

Bulgar çetelerine karşı koymak için Osmanlı yöneticileri ile  Kesriye  Metropolidi 

Germanos Karavengelis’in işbirliği yaptığı ve Bulgar kiliselerinin açılmasını, Bulgarların 

Fener Rum Kilisesinden ayrılmalarını önlemek, açılan Bulgar Kiliselerinin nüfuzunu kırmak 

için Kesriye Metropolidinin izlediği politikada Müslümanlardan faydalandığı yazılmaktadır. 

Bu köylerden biri veya G.Karavengelis’e yardım eden bazı kişiler muhtemelen  Jerveni 

köyündendir.. 

 “…After İliden rising of August 1903.It was Karavengelis who,escorted by 600 Turkısh soldires ,visited 

the villages ,celbrating mass,speaking to the villagers and calling upon them to surrender arms.The result was 

that even such  strongholds as Aposkepos(Aposkep),Zagoritsani(Zagorıcheni) and Gabresi(Gabresh) which only a 

few monts before had declared themselves Exarchist,now returned to the Patriarchist fold.Without the support of 

the Turks,it is doubtful however, whether but fort he activites of the Patriarchist counter-movement,the Turkısh 

authorites could have dealt such a decisive blow to the internal organization…” 

Hellenizim propoğandası yapan Fener Rum Kilisesinden Bulgar, Ulah, Arnavut vd.  

cemaatlerin ve kiliselerin ayrılmasını önlemek için Fener Rum kilisesinin uyguladığı baskı ve 

baskın politikasını  Karavengelis desteklemektedir. Germanos Karavengelisin kışkırttığı 

Yunan çeteleri Bulgar köy ve kiliselerine baskınlar düzenlemekte ve Bulgar kiliselerinde 

görev yapan din adamlarının bağımsız hareket etmelerini önlemeye çalışmaktadır. 

Bulgarlarında; Bulgarlık iddiaları ve yayılma planlarını tıpkı diğer gayrimüslim 

toplulukların  yaptığı gibi (Arnavut, Ulah, Sırp,vd.) kiliseler aracılığıyla gerçekleştirme 

gayretinde olmaları Hıristiyanlar arasınada  çatışmaların çıkmasının sebebi olmaktadır. 

Karavengelis hem Müslümanları hem de Yunanlıları Bulgarlara karşı kışkırtmakta ve 

iddialara göre: ”Kim bir Bulgar çeteci kafası getirirse 5 Napolyon verme vaadinde 

bulunurken, Bulgarlara da Kim Türk kafası getirirse 5 napolyon verme vaadinde bulunarak 

köyleri, birbirine düşürmekteydi. Ayrıca Osmanlı makamları ile irtibat kurarak Bulgar 

çetelerinin Yunan köylerine yaptığı baskınların önlemesini istemekteydi. 

”When the Karavengelis decided who was to die.Kote became the executioner.İn addition to regular pay 

for murder.Kote and his band of no goods recevied additional rewards of gold coins for turning in desired body 

pasts from their victims.While Kote was doing the murdering in the Macedonian villages.Karavengelis in person 

with Turkısh escorts,was Hellenizing ,Nothing and no one could stand in his way.Those who Karavengelis 

ccouldn’t buy or bribe he had killed ,”By containing and fragmenting the internal organization in western 

Macedonia.Kota(Kate) and Karavengelis not only caused the projected rising to be continually postponed  but 

they also caused it to be undertaken prematurely :and eventually they both contributed towards its defeat and 

failure .True  most of the recorded action (the arrest,searches and attacks on villages and bands) were carried out 

by the Turks,but the Turks nearly always alted on information supplied by Karavengelis or his agents.İt was 

Karavengelis again who prevailed upon the Turks to attack Smurdeshi(Smurdesh)on 9/22 May 1903..”( 15 )               

 Germanos Karavengelis’in izlediği politikadan memnun olmayan Bulgaristan 

Rusya’ya Kesriye Metropolitliği  görevinden alınması için baskıda bulunmuş bu yüzden 

Rusya; Karavengelis’in kiliseden azledilmesini istemiştir. Baskılara boyun eğen Osmanlı 

hükümeti Karavengelis’i Kesriye Metropolitliğinden alarak Amasya Metropoliti göreviyle 

Anadolu’ya atamıştır. Karavengelis’in  Samsun’a gelişinde yüzlerce kayık ve gemi 
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direklerine astıkları Yunan bayrakları eşliğinde kendisini karşılamış, rumlar kıyıda sevinç 

gösterileri düzenlemişlerdir. Samsun’da kaldığı sürede yaptığı gizli görüşmelerle Amasya  ve 

Trabzon çevresinde Pontus faaliyetlerini destekleyerek 2 ay gibi bir sürede 2000 den fazla 

rum gencini silahlandıran ve Müslüman köylerine baskınlarda bulunmasını örgütleyen 

G.Karavengelis Osmanlı Devletinin en çok sorun çıkartan din adamlarından biri olmuştur. 

C-Jerveni köyü çeteleri  

Balkan savaşı öncesi ve sonrasında Jerveni köylülerinin kendilerini korumak amacıyla 

çeteler kurdukları bilinmektedir. Bunlardan  sadece bir çetecinin ismi tespit edilebilmiş 

ancak birden fazla çetenin var olduğu bilinmektedir. Belgelerle tespiti yapılan Likodur. 

Bulgar  çeteciler tarafından koyunları çalınan Liko onları takip ederek öldürür ve 

koyunlarını kurtarır bu yüzden  yakalanıp yakılmaya çalışılan Liko’nun [Lokman] kendisini 

yakmak isteyen çetecilerin elinden kurtulduktan sonra kurduğu çete ve mensupları Liko 

çetesi olarak adlandırılmaktadır. Yün satmaya giden Liko’nun kendisine kurulan tuzaktan 

bir daha kurtulması onun şöhretini arttırmıştır.. Köydeki kızını akrabalarına emanet ederek 

çevresine topladığı  [Müslüman köylerden] gençlerle Yunanlı ve Bulgar çetelerle çatışmalara 

giren Liko hakkında söylenen  ”Kurtan sisden korkmam Liko’dan korktuğum kadar” sözü, 

müslüman köylerine saldıran ve onları destekleyen hıristıyan köylere ve  müslümanlara kötü 

davranan kişilere  karşı başarılı bir mücadele verdiğinin ispatıdır. Liko çetesinde 

Hayrettin,Hacı Çiyan isimlerini tespit ettik.Bu ve benzeri çeteler için Kesriye komutanlığına 

müracaat edenler Jerveni köylülerinden de şikayet etmektedirler. Mübadele sırasında 

Likonun kızı Fatma  akrabalarının vekilliğinde Ürgüp-Sineson(Mustafapaşa) köyüne 

getirilirken Liko çete faaliyetlerini sürdürmüş. O tarihlerde Ölüp ölmediği hakkında kimse 

bilgi sahibi olamamıştır..(Selanik’te kafileye yetişen Liko gemide hastalanmış Ürgüp’e 

geldikten sonra burada vefat etmiştir diyen kişiler bulunmaktadır.) 

Anlatılan bireysel çatışmalarından bir diğer olay,  Bulgar çetecisini tanıyan odun 

kesmekten dönen Jerveni köylüleri atıyla  yanlarından geçmekte olan Bulgar çete liderini 

tanıdıkları ve kendilerine sataşan çete liderine baltalarıyla saldırıp bacağını keserek 

öldürmeleri ile ilgilidir. Bunu yapan  köylülerin  yakalanma korkusuyla köye dönmeyip uzun 

süre saklanmalarının sonunda Amerika’ya işçi olarak gitmeyi başararak kurtuldukları 

yakınları tarafından anlatılmaktadır..(16  ) 

Jerveni köyüne yapılan çete baskınları hakkında anlatılanlar:Jerveni’li bir kadının 

komşu köyden üç çocuğu ile dönerken çeteciler tarafından rehin alınıştır. Bu rehineleri 

serbest bırakmak için  köylülerden fidye isteyen çetecilerin bu isteği yerine getirilmiş,fidye 

ödendikten sonra kadın ve çocuklar serbest bırakılmıştır.  

Köyün baskına uğradığı diğer bir olay hakkında da,köylülerin savunma amaçlı inşa 

ettikleri büyük evlere sığındıkları anlatılarak Makbule adlı kadının evin penceresinden 

çetecileri görünce kapıyı açık bırakıp arkasına saklandığı,bu sırada çetecilere ,”mısır ve 

diğer yiyecekleri gaz dökerek zehirleyiniz”talimatı verildiğini duyduğunu 

anlatmıştır.Çuvallarda ve ambarlardaki yiyecekleri kontrol eden köylüler,bunun doğru 

olduğunu anlamış ve bütün yiyecekleri yakmak zorunda kalmışlardır.Yiyecek ve tohumluk 
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kalmadığından ihtiyaçlarını  Kesriye’den satın alarak gidermeye çalışarak kışı zor şartlarda 

geçirdiklerini anlatmışlardır. 

Çetelerin baskınlarından birinde hamile bir kadının sancısı tutunca sığınılan eve 

gidememiş,evin birisine girerek hamur yoğrulan tekne içerisinde         

III.BÖLÜM 

A- Balkan ve I.Dünya SavaşI Yıllarında Jerveni Köyü 

Balkan Savaşı yıllarında askerlik çağına gelen gençlerin çoğu yöreyi tanıdıkları için 

Jandarma olarak orduda görev yapmışlardır. Bunlardan biride (yazarlardan Leyla 

Kaplan’ın dedesi)   Şevki KAPLAN’dır. Karabağ civarında bir karakolda görev yaparken 

pusuya düşürülmüşler, arkadaşı şehit düşmüş kendisi ise sol kolundan yaralanmış bir 

gazidir.. 

Balkan Savaşına katılan Jerveni köyünün isimleri tespit edilemeyen bazı  gençler ile  

askeri rütbe sahibi yüzbaşı Karanfil  ve Vahit adlı kişiler esir düşmüştür. 

Şehit olanlarla ilgili olarak köye geç olsada bilgi gelmektedir.  Vahide’nin 

Babaannesinin anlatımıyla Balkan Savaşında şehit olan eşinin haberi kendisine çeşme başına 

verilmiştir.Savaş bitti.Askerler terhis ediliyor haberleri üzerine eşlerinin askerden dönmesini 

bekleyenler ellerine ve şaçlarına kına yakar, şaçlarını örtükleri eski örtülerini yeni süslü 

olanlarla değiştirerek beklerlermiş.Eşinin şehir olduğu kendisine söylenmeyen gelin elleri 

kınalı,örtüsü yeni olarak çeşmeye gitmiş.Su doldururken onu gören yaşlı bir kadın 

kendisine”ellerin kınalı,gözün sürmeli,örtün güzel gelin kimi beklersin.Senin haberin yok ki 

bunları yapmışsın. Git evine değiştir kıyafetlerini,karalar bağla,beklediğin 

gelmez,gidenlerden dönen olacak ama senin dönenlere sevinmeye nasibin yok” diyerek haber 

vermiş.Testiler elinde yürürken düşüp bayılmış üzüntüsünden.. 

 I.Dünya Savaşında da Çanakkale cephesinde şehit düşen Jerveni doğumlu iki kişi 

bulunmaktadır.(17) 

Balkan Savaşı yıllarında Osmanlı devleti; Jerveni köylülerinden daha önceki 

savaşlarda olduğu  gibi asker [Kesriye komutanlığı] ,beslenme, çeşitli taşıma hayvanı, kereste 

vs. ihtiyacının bir kısmını karşılamıştır. 

Jerveni köyü Balkan Savaşı  sonrasında imzalanan antlaşmalarla Osmanlı Devleti 

tarafından Yunanistan’a bırakılmıştır. Savaş sonrası Osmanlı-Yunanistan-Bulgaristan-

Sırbıstan-Arnavutluk arasında Avrupa’nın arabuluculuğu ile Osmanlı- Balkan devletleri 

tarafından çizilen sınırlar içerisinde kalan toplulukların “ MÜBADELE” edilme  kararı 

alınarak  Osmanlı Devleti-Bulgaristan-Yunanistan devletleri arasında antlaşmalar 

yapılmıştır. 

Jerveni köyüde bu antlaşmalara konu olmuş ve Bulgarların hak iddia etmesi üzerine 

mübadeleye tabi olup olmayacağı Uluslararası komisyon tarafından karar Bağlanmış ve 

mübadele dışı bırakılmıştır..”Report of the İnternational Comimssion To inquire” The Muhammedan 

Pomaks of the village of Gerveni(Jerveni) were also entered as Greeks by the enumeration comimssion :from the 
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moment at which they spoke Bulgarian and not Turkish .they were revealed as Greeks…..( 18 )into the causes and 

conducted of the Balkan Wars Published By the Endowment Washington.D.C.1914).I.Dünya savaşının 

başlaması ile yarım kalan bu mübadelede yer değiştirenlerin miktarı 200.000 gibi 

küçümsenemeyecek miktardadır. 

Yunanistan sınırları içerisinde kalan Jerveni köyü kısa süre sonra Yunan kuvvetleri 

tarafından kuşatılarak silahlarını bırakıp teslim olmaya zorlanmış.Teslim olmayı kabul 

etmeyen köylüler; kadın ve çocukları korumak için savunma kararı alarak direnmeye 

başlamış, çevrede direnen tek köy olduğu için dikkati çeken ve gazetecilerle uluslar arası 

komisyon yetkilileri tarafından Jerveni köylülerini  kan dökülmemesi için ikna etmeye 

çalışmışlardır.  

1880 İstanbul doğumlu Makedon asıllı gazeteci Hristo Silyanov’un Jerveni 

köylülerinin direnişini anlattığı  hatıralarında”Ot Vitosha do Gramo(From Vitosha 

Gramos),Silyanov’s account of his visit to Jerveni”başlığında özetle şu bilgiler yer 

almaktadır.” 

Silyanov ve jerveni anıları  

Gramos kostur bölgesinin güney batı kısmının şekillendiren bir dağdır. Yunan çetelerinden köyleri korumak 

için bir grup Bulgar Makedon milliyetçi genç Kostur köylerine geldiklerinde  köylülerden , nasıl zulüm gördüklerini, 

nasıl yiyeceklerini ellerinden aldıklarını , en kötüsü kadınlara ve kızlara neler yaptıklarını  dinlediler. Silyanov ve 

arkadaşları Müslüman köyleri korumak için yapabilecekleri her şeyi yaptılar. 

Bu kötü günlerde Silyanov’un yaptıkları  içinizi rahatlatır. 

Balkan savaşından sonra Yunan hükümeti  jerveni’lileri silahsızlanmak için  zorlamışlar.Silyanov Jerveni  

köylülerini  dürüst, cesur, alçak gönüllü , misafirperver  olarak anlatır. 

Yunan kuvvetleri taraından  kuşatılan ve teslim olmaları istenen Jerveni halkı silahsızlanma konusunda 

Osmanlı ordusu silahsızlanabilir ama biz siviller neden silahsızlanalım diyerek , silahlarını teslim etmeyi red etmişlerdi. 

Silyano “Jerveni köylülerini teslim olmaya ikna etme çabaları sonunda sonuç vermiş ve bir heyetin köydeki halkı 

rahatsız etmeden sayım yapacağı garantisi verildikten  sonradır ki köylüler teslim olmayı kabul etmişlerdi.” Bir sokak 

boydan boya beyaz bir bez ile  şerit ile sarılmıştı. Oradan ellerinde beyaz bayraklı fesli insanlar şerit kenarına geldiler  

ve  yalın basit bir makedonca ile  bizi karşıladılar. -Adalet ve güvenlik istiyoruz.”dediler. 

Köyde girerek gezen heyet önce okula uğrar ,Silyano “Jerveni’de okul iki sınıflı ve teneke bir soba 

ile ısınan basit bir okuldu,  Hocaları sınıfa girdiğimizde çocuklarla ders yapıyordu. Bizi selamladı. Nazik kibar bir 

insandı başında çalmas ı(sarık) ile bizi selamladı. Ondan halk ile konuşup  silahlarını teslim etmeye ikna etmesi istendi  

ve “ artık güvendeler sizi Türk Müslüman olarak değil kardeş olarak görüyoruz. “derler……Jerveni halkından 

bir kaç kişi silahlarını vermemek için  direnirler.... “Köylülerden birkaç kişinin dışında Vratnik – valki ---

silahlarını vermemek için direnmiş en son silahını o vermiştir.” Silahlarını teslim etmeyi kabullenenler silahlarını 

bırakmışlar. barış içerisinde silahsızlanan ilk  Türk köyü jervenidir. Güvenlik ve istikrar istiyoruz. Ağalık liderlik gibi 

bir derdimiz yok. Silahları verirkende bir kızgınlık duymuyoruz dediler.. Bir anda onların slavlara benzeyen yüzünü , 

akıllı, kibar tavırlarını gördüm.. Daha sonra  onlara jerveni  köylülerine konuştuğunuz dili artık konuşmanız yasak 

(makedoncayı unutun),konuşmayacaksınız artık Yunanca konuşacaksınız, talimatını vermiştir”( 19 ) 

I.Dünya Savaşı yıllarında Balkan Savaşı sonrası yapılan antlaşmalarla Yunanistanın 

köyü olan Jerveni köyü sakinleri I.Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri takip etmekte 

zorlanmış, özellikle Yunan hükümetinin yalan ve yanıltıcı propogandasına maruz 

kalmışlardır. Mal ve mülklerinin bir kısmına Yunan hükümeti tarafından savaş gerekçesiyle  

elkonulmuş ve Padişahınız Almanların elinde esirdir Yunan ordusu onu kurtarmak için 
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savaşmaktadır şeklinde propoğanda yapmıştır. Rumeli’de Türklere karşı uyguladığı bu 

politikayı işgal ettiği Batı Anadolu’da da uygulamış ve Halifeniz-Padişahınızın emri 

mallarınızın bir kısmına Yunan ordusunca el konulacaktır [Tekalif-i Harbiye] ifadelerini 

taşıyan bildiriler dağıtarak direnmemeleri uyarısında bulunmuştur. Batı Anadoluda işgal 

altındaki köylerden Yunan ordusuna yiyecek ve hayvan toplanmıştır. Bu ve benzeri 

propagandalar  Rumeli’nde de daha yoğun olarak savaş süresince devam etmiştir. 

Müslüman köylerin Anadolu ile haberleşmeleri önlenirken,  birbirleriyle haberleşmeleri   de  

engellenmiştir. Zaman zaman duydukları Osmanlı Devleti’nin yenildiği haberlerine bir 

taraftan üzülürken, diğer taraftan Milli Mücadelenin başladığı ve başarılı oluduğu 

haberlerine sevinmişlerdir.. 

 

Balkan savaşı sonrasında Balkan devletleri arasında yapılan mübadelede uygulama 

dışında kalan Jerveni köyü I.Dünya savaşı sırasında;  Yunanistan müttefik olduğu devletlerle 

beraber  Osmanlı devletinin işgalini kulaktan dolma haberlerle takip etmeye çalışmıştır. 

Savaş sırasında Yunan ordusuna asker olarak katılmayı kabul etmeyen gençler köyü terk 

ederek  Osmanlı ordusuna hizmet etmeyi görev bilmişlerdir. (Çanakkale muharebelerinde 2 

Jervenili şehit olmuştur.) I.Dünya savaşı sonrası Türk milletinin Anadolunun işgalini sona 

erdirmek amacıyla yaptığı Kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra Lozan’da barış 

antlaşması görüşmeleri devam ederken Yunanistan’ın isteği ile 30 Ocak 1923 tarihinde 

Mübadele Antlaşması mimzalanmıştır. 

Bu anlaşma sonrasında mübadele edilecek köyler arasında yer alan Jerveni köyüde 

yeralmıştır. Yüzbinlerce müslüman Türk  vatan bildikleri toprakları, doğdukları, doydukları 

köylerini terk etmek zorunda kalmışlardır.  ……..Ağustos 1924 tarihinde Anadolu’ya gelmek 

üzere yola çıkan Jerveni köylüleri ….Eylül’de kendi istekleri ile Ürgüp/Mustafapaşa’ya 

(Sinason) ve Cemil köylerine gelmişlerdir.Jerveni’den Ağustos ayında yola çıktıklarını Arif 

Hoca küçük bir kitap sayfasının içteki boş kapağına not olarak yazmıştır. 

 

Arif  Şerif Hoca’nın Jerveni’den hareketi anlatan yolculuk notları. 

Jerveni köyü orman içerisinde bir konuma sahip köy olduğundan , kişilerin sahip olduğu 

ağaç sayısı Mustafapaşa köyündeki ağaç sayısından fazladır.1924 Mayıs-Haziran aylarında 

Muhtelit Mübadele Komisyonuna verilen Tasfiye Talepnamelerinde toplam ağaç sayısı :-.?540 

adettir.Bu ağaçların değeri:62.058 Altın Türk Lirasıdır. Bu ağaçların cinsi Ceviz;484, 
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Meşe;26.687, Elma;112, Armut;467, Kavak;1.342, Karaağaç;18.430, Kiraz;8, Ayva7, 

Dut;1,Şeftali; 1,Erik;1 adettir. 

JERVENİ KÖYÜ TASFİYE TALEPNAMESİ 1024 

 

 

İHTAR 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:10247 
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Eshab-ı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi 
zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

TASFİYE TALEPNAMESİ   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi 
mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve gayri menkulemin muhtelit mübadele 
komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

 
İSİM VE PEDERİNİN İSMİ  

 

JERVENİ KARİYESİ EVKAFI 
NAMINA HEYETİ 
İHTİYARİYESİ 

 
 
 
 
 

 LİVASI FLORİNA 
 
 
 

 
MEMLEKETİ 

KAZASI KESRİYE 
 
 

 ŞEHRİ …………….. 
 
 

 KARİYESİ JERVENİ  
 
 

 
ELYEVM SAKİN BULUNDUĞU  

( MAHAL) 

LİVASI FLORİNA 

 KAZASI KESRİYE 
 
 

 ŞEHRİ …………….. 
 
 

 KARİYESİ JERVENİ  
 
 

 
SANATI  

  

İmza         Mühür 
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HİNİ HAREKETİNDEKİ EMVALİNİZİN VAZİYETİNE DAİR     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   kariyesi                                 CETVEL-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla , bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlak ve Arazinin kain bulunduğu mahal.( 
Mahalle, mevki, sokağın ismi, ve numarası) 

CAMİ BİR MİNARELİ   kıta 1       
 

Arşın: 234( iki yüz 
otuzdört 
arşın)murabaı) 

---------------- Jerveni kariyesinde kain iki tarafı yol iki 
tarafı mektep ile mahdud 
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Değirmen – bir taşlı -kıta -1 89 :arşın( seksen 
dokuz) 

Dakik ( un) öğütür Jerveni Kariyesinde  bir tarafı Vahit Şaban 
,Necip Orhan, ve iki tarafı yol 
 

DÜKKAN Kıta – 1  48 ARŞIN( kırk 
sekiz arşın)  

İcarda ( kirada) Üç tarafı yol , Kasım Süleyman ve tarik( 
yol) 
 

ARSA Kıta -1 Evlek --dönüm  : 
5,beş dönüm miktarı 

“ Besim Hüseyin-Değirmen- Yaşar Banuş – 
camii 
 

ATİK (Eski)CAMİİ ARSASI 
Kıta-1 

2 Dönüm İcarda  Karanfil Mersin,Şerif Hüseyin, Mehmet 
Kazım ve tarik( yol) 
 

TARLA Kıta-1 1 Dönüm Buğday,ve hububat v.s 
yetiştirir 

Yankorçi de ,İbrahim Nezir, yar, dere, hasan 
mümin 
 

TARLA- Kıta 1 2 Dönüm “””” Draniçada ,? 
 

KABRİSTAN Kıta -1 15 Dönüm Mevata (cansız 
)mahsustur.Ölüler için 

….Malik Hüseyin , Salih Emin, yol 

KORU Kıta-1 10 önüm HATAB VE KERESTE 
YETİŞTİRİR. 

POÇİNDE,NECİP ORHAN, ARİF ŞERİF, 
SÜLEYMAN SELİM 
 

KORU Kıta-1 10 Dönüm “”””” KOPKOVİÇTE HASAN 
MUHARRERM,NECİP ORHAN, YAR, 
RAMAZAN 

KORU Kıta-1 60 Dönüm “””””””””””””””” ŞOPANİÇKA, ?BABÇOR YOLU 
YAR,VİŞENİ SINIRI 

KORU Kıta-1 3-Dönüm “””” DONİÇEDE-AHMET SALİH, RAŞİT 
SALİH , YOL ABDİ MÜMİN 
 

MERA  Kıta-1 400 Dönüm HAYVAN AT REYİNE 
MAHSUS (UYGUNDUR) 

GOLİNADA-BABŞOR 
POZİLİŞTA,KONHALAD SINIRI 
 

BALTALIK Kıta -1 250 Dönüm HETAP VE KERESTE 
KATINA MAHSUSTUR 

ŞAVRODA, TOÇA ?, YOLU, 
ÇORNAVİSA , ŞESTOVA SINIRI 
 

BALTALIK Kıta 1 200 Dönüm “””””” REVTADA(RATUDA)VAHİT 
ŞABAN,POZYOLUŞKA( 
POZOLİŞTE)SINIR GOLVİN( GOLONİŞ) 
 

BALTALIK- 1 700 Dönüm “”””””””””””””””” KIRMIZI SUDA, BABÇOR SINIR,, 
ANPAVOR,(GORLİNA),YOLU 

BALTALIK 210 Dönüm “”””””””””” OSONİÇADA,BABİR,MANO,VİŞENİ 
SINIRLARI 
 

BALTALIK 300 Dönüm HATAP VE KERESTE 
YETİŞTİRİR 

JERVENİ KARİYESİNDE VİLAÇKİ 
MEZRAINDA İKİ TARAFI 
YOLPİRSAÇTOYİ,VE ÇAVNİ KORUSU 
NDA ŞESOVA  
 

BALTALIK Kıta-1 200 Dönüm “””””””””””” JERVENİ KARİYESİNDE  YAR,VE 
DRENOVANİ’ Lİ, NİKO,ŞESTOVA SINIR 
VE KÖY MERASI  
 

BALTALIK Kıta-1 150 Dönüm “””””””””” JERVENİ KARİYESİNDE ALADO 
POZLEŞTE 
,SINIRI,İZMARİŞTA,?PAPAKİ TARLASI. 
 

MEKTEBİ CEDİT….Kıta -1  112 Arşın TEDRİSATA MAHSUS JERVENİ KARİYESİNDE CAMİİ VE 
AMBARLIKVE İKİ TARAFI YOL İLE 
MAHDUD 
 

ESKİ MEKTEP Kıta-1 112 Arşın TEDRİSATA MAHSUS JERVENİ KARİYESİNDE CAMİ VE YAR 
VE İKİ TARAFI YOL İLE MAHDUDTUR 
. 

AMBARLIK Kıta-1  26 Arşın MISIR “””” JERVENİ KARİYESİNDE İKİ TARAFI 
VAKIF ARSALARI VE YOL İLE 
MAHDUD. 
 

DEĞİRMEN Kıta 1 56 Arşın UN ÖĞÜTÜR JERVENİ KARİYESİNDE YAR , AYAZ 
ADEM, HÜSEYİN MEHMET, AYAZ 
ADEM 
 

…… ARSALARI KITA -1 3 Dönüm “”””””””””””” JERVENİ KARİYESİNDE İKİ TARAFI 
YOL VE MEKTEP YOL, 
 

ÇAYIR  KITA -1 2 Dönüm KIYAH ( OT ) 
YETİŞTİRİ) 

JERVENİ KARİYESİNDE 
ALYOÇTA,FERHAT ELMAS , 
VELİHŞAH MAHMUT,AZİZ RAŞİT,  
 

ÇAYIR KITA -1 1 Dönüm “””””””””””””” JERVENİ KARİYESİNDE, 
KOYKORÇEDE  ÜÇ TARAFI HÜSEYİN 
NURİ, VE YOL 
 

ÇAYIR KITA -1 1 Dönüm “””””””””””” JERVENİ KARİYESİNDE, 
PANKOVÇEDE İKİ TARAFI YOL,  
HÜSEYİN HİLMİ. 
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ÇAYIR KITA -1 1 Dönüm “”” JERVENİ KARİYESİNDE KÖY 

GURUBUNDA HASAN MUHARRERM 
VE ÜÇ TARAFI HÜSEYİN TİMUR. 
 

29 YİRMİ DOKUZ 2536 Dönüm  
miktarı 
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Hini hareketinizdeki emvalinizin vaziyati 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni kariyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin cetvelidir. 

Emlak ve 

arazinin sureti 

tasarrufu( 

ferağ intikal 

hibe) 

Tapu senetlerinin 

veya diğer vesaiki 

tasarrufiyenin tarih 

ve numaraları ( 

suretleri rapt  ( alı 

koymak)olunacaktır

) 

Tapu senetleri kimin 

namına mukayeddir. 

Emlak ve arazinin tapu 

senedinde mukayyed 

kıymeti ( Altın Türk 

Lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 

tarafından 

taktir edilen 

kıymeti ( 

Altın Türk 

Lirası) 

Cami paha 

biçilmez  

   

Değirmen---

vakfı alibey 

olup 

teammülü 

kadim vechile 

tasarruf 

olunur. 

1178 ( 1762) tarihli 

beratı alişan 

merbuttur. 

eşhası ( şahıslar) 

hakimeden olup tapusu 

yoktur. 

--------------------- 3000 Altın 

Türk Lirası 

dükkan

-berveçi 

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

------- 

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

----------- 

3500 altın 

Türkz lirası 

Arsa-- ------ ……………………

…. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,, 

250 Altın 

Türk Lirası 

Eski Cami 

Arsası 

,,,,,,,,,,,,,,,, ……………………

……….. 

…………………

………….. 

400 Altın 

Türk Lirası 

Tarla vakfı 

meçhul olup 

teammülen ve 

tavatüren ( söz 

ile) tasarruf 

olunur. 

,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  160 Altın 

Türk Lirası 

Tarla    

 

80 Altın 

Türk Lirası 

Kabristan    

 

80 Altın 

Türk Lirası 

Koru    1000 Altın 

Türk Lirası 

Koru    

 

500 Altın 

Türk Lirası 

Koru  

 

  

 

750 Altın 

Türk Lirası 

Koru    2000 Altın 

Türk Lirası 

Mera  

 

  

 

150 Altın 

Türk Lirası 
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Baltalık emlak 

ahali kariye 

namına  

 

 

 

  12000 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

  7500 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

  6000 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

  1500 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık    2200 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık    6000 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

  4000 Altın 

Türk Lirası 

“  

 

  3000 Altın 

Türk Lirası 

Yeni mektep Ahal-i kariye 

tarafından inşa 

edilmiştir. 

  1500 Altın 

Türk Lirası 

Eski mektep  

 

  

 

800 Altın 

Türk Lirası 

Ambarlık  

 

  

 

60 Altın 

Türk Lirası 

Değirmen    3000 Altın 

Türk Lirası 

Arsa  

 

  

 

150 Altın 

Türk Lirası 

Çayır  

 

  

 

200 Altın 

Türk Lirası 

Çayır  

 

  

 

50 Altın 

Türk Lirası 

Çayır  

 

  

 

50 Altın 

Türk Lirası 

Çayır    

 

70 Altın 

Türk Lirası 

Yekûn 

(Toplam 

değeri) 

 

 

  73450 Altın 

Türk Lirası. 
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Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

Eşyayı beytiye ( 

Altın Türk Lirası 

üzerinden mecmu 

kıymeti) 

Eşyayı ticariye ( 

muhtasaran beyanı ve 

Altın Türk Lirası 

üzerinden kıymeti 

mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  Adedi Cinsi Altın Türk Lirası 

üzerinden kıymeti 

mecmu 

     

     

     

     

     

     

 

Jerveni köyüne ait yazılı  hayvan  yoktur.     Tarihi -müsadere   cinsi…  lira veya  kuruş…………. 

santim…….. 

Cinsi ağaç    adeti        Altın Türk Lirası  

 

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

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya 

kısmen müsadere edilmiştir. 

2-Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -

a cetveli mucibince) 

     a-)Cetveli mucibince  

a Cetvelindeki muharrer emlaki gayri menkulemin sene 7 teşrini evvel  ( ekim) 1923 tarihinde tamamen  

muhacirler tarafından müsadere ( el koymak)edilen menkule 

a)Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulemin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varitadı seneviyesi 

vasati ( ortalama) 200 Altın Türk Lirasıdır. ( köyün ödediği vergi miktarı ) 

İş bu tasfiye kılınan  senede muharrer ( adı geçen) emlak ve araziyi mukayyet ( kayıtlı olan)hakikat olduğu 

tasdik olunur. 15 haziran 1924 

Jerveni Kariyesi Heyeti Muavene-i Reisi  

Himmet Bayram Hoca                                      Aza : Aziz Hüseyin                     aza :             aza  

Bu T asfiye Talepnamesinde muharrer Jerveni karyesi Vakafına aid karye i mezkur heyeti müsadinin 

…………….baladaki mevzu ve mührü muteber  ve makbul oldukları tasdik olunur.   28- temmuz 1924  

Kesriye Cemaat-i İslamiye                 İmza : Galip             imza     imza      imza     imza  

Reis…………………. galip 
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Teşrinievvel 1912 tarihinden beri istimlak edilmiş olan emlak. 

1- İstimlak edilen malın cinsi  ve istimlak tarihi 

2- İstimlak edilen emlake taktir edilen kıymet ve müstedi bu meblayı almışmıdır. Müstedinin 

istimlak edilmiş olan bu emlak için kendisinin taktir ettiği kıymet nedir. 

 

Müstedinin imza ve mührü    tarih: Mayıs 1924  Mahalli tanzim : Kesriye Kazası Jerveni karyesi. 

 
 

 

 

Köydeki kayıtlı mülk ve malların toplam değeri: 2.166.155 Altın Türk Lirası, 37.064 Kuruş, 2.204 

Santimdir. 

Ev arsası olarak:20.24 Arşın 

Samanlık, harman yeri ve arsaların toplamı: 13.375 Arşın 

Arazi (Bağ-Bahçe-Tarla-Koru-Çayır) toplamı: 8.522 Dönüm, 507 Evlektir. 

Hane arsası toplam değeri:16.062 Altın lira(Ev yapmak üzere boş arsalar) 

Samanlık ve harman arsası toplam değeri: 4586 Altın Türk Lirası (Samanlık ve harman 

yapılacak arsalar) 
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Ot-Saman-Çavdar-Arpa-Buğdayın toplam değeri: 37.064 Kuruş (Yunanlı’lara satmayı 

kabul etmeyen kişiler tarafından harmanda bırakılan hububattır. Köydeki pek çok kişi 

Anadolu’ya getiremeyecekleri için ucuza satmışlardır. Satılan miktar yazılı değildir.)(23 ) 

Bağ-Bahçe-Tarla-Çayır-Koru toplam arazi değeri: 133.909Altın Türk Lirası, 1844 yılı vergi 

kayıtlarınıda köyde toplam (İnek, koyun, keçi, öküz, kuzu, oğlak, tosun, buzağı, bargir (at) sayısı 

698 adettir. Seksen yıl önce 698 adet olan büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 1924 yılına kadar en 

az iki kat artmış olması muhtemeldir. Buna rağmen Jerveni köylülerinin mal bildirimlerinde 

sahip oldukları hayvan sayısını yazılı değildir. Bunun gerekçesi yanlarında hayvan 

götüremeyecekleri propogandası ile Yunan hükümetinin taşıma ücretlerine  zam yapmasıdır. 

Mübadelenin geçici olduğu ve tekrar geri döneceklerine inanılmasıda köylülerin hayvanlarını 

orada bulunan hristıyanlara (bunların çoğu Anadolu’dan giden Rumlardı) bırakmasına veya çok 

ucuza satmak zorunda kalmalarına sebep olmuştur..Yanlarında çok az eşya getiren Jervenililer 

üzerlerinde taşıdıkları paraların önemli bir kısmını kendilerini arayan Yunanlılara 

kaptırmıştı.Bazı dolandırıcılar tarafından kandırılan, yiyecek ve içeceklerine son derece fazla 

ücret ödeyen köylüler, yerleşecekleri yere geldiklerinde ellerinde kalan  paralarını yine çok 

yüksek ücretlerle yiyecek, ev, arazi, ev eşyası ve hayvan almakta kullanmışlardır.  

IV.BÖLÜM 

A-    Mübadele Hazırlıkları 

Mübadele haberini; önce Yunan hükümetini ve Yunan ordusunu destekleyen çeteler 

kurarak müslüman Türk köylerine saldıran Yunan ordusunun yenilgisi üzerine, yaptıklarının 

cezasız kalmayacağını anlayarak Anadolu’dan kaçan ve Jerveni köyüne yerleştirilen Pontuşçu 

Rumlardan almışlardır. ”Buradan gideceksiniz gitmezseniz sizi keseceğiz” tehditlerine maruz 

kalan Jerveni köylüleri çaresiz Anadolu’dan gelecek haberleri beklemeye başlamışlardır. Zor 

günler geçirmektedirler  Yunan hükümeti; Balkan Savaşı sonrasında mallarının bir kısmına el 

koymuş, daha sonra gelen rumlarla evlerini mal ve  mülklerini  paylaşmalarını istemiş, evleri 

geniş olanların evlerini, diğerlerinin odalarını muhacirlere tahsis etmiştir. Gelenleri ağır kış 

şartlarında doyurmak için seferber olan köy halkı yemek pişirme işini işbölümü yaparak 

hallederken tarlalarının yarısını ekip dikmeleri için rumlara bırakmışlardı. Bütün iyi niyetlerine 

rağmen Anadolu’dan gelenlerin eşyalarını, tavuklarını çalmalarını ve tarlalarına gittiklerinde de 

”buraya giremezsiniz bizim bunlar siz gidin buradan” diye üzerlerine saldıran rumlarla  

çatışmaya başlamışlardır. ”Kuzum 15 tavuğum vardı 2 tanesini kesip muhacirlere yedirdim 

kalanından da 5 tanesini verdmim,  birkaç gün sonra sabah kalktık ki hepsini çalmışlar tavuksuz 

kaldım” diyen Makbule kadından başka, “bize bir anne kız verdiler odamızı verdik hergün 

odanın kapısına yemek koyduk yediler-içtiler boş kaplarını kapının önüne koydular, birgün olsun 

size yardmim edelim demediler” diyen köylüler ağır geçen kış şartları yanında; çetelerin 

baskınlarından korunmak amacıyla tarlalarını ekememiş, odun kesip satamamışlardı. Bunuda 

”Zaten elimizde yiyecek azdı tohumluk ayırdığmimız mısır baklaları bile pişirdik, tavuk, koyun, 

dana kestik onları doyurduk kendimiz bile yiyemedik, bizimkiler yinede  en zararsızlarıydı 

”sözleriyle anlatmaktadır.. 
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Nihayet zorunlu göç olacağı anlaşılmıştır. Söylentiler gerçekleşmiş, tedirgin bekleyiş sona 

ermiştir. Herkes sahip oldukları mal ve mülk sayımnı yaptırmakta, köy muhtarı   Bayram 

Himmet hoca ve azalar mümkün mertebe köy halkını mübadele hakkında bilgilendirmekteydi. 

Belgeleri incelediğimizde: Anadolu’dan mübadele ile gidecek olan Rumlara, Yunan 

hükümeti ve Fener Rum Patrikhanesi öncülüğünde zengin rumların katkılarıyla mübadelede 

göçmenlerin neler yapması gerektiği kitapta anlatılmaktaydı.  Çoğunluğu varlıklı ve eğitimli 

Rumlar bilinçli hareket ederek taşıyabildikleri bütün taşınmazlarını çeşitli şekillerde götürmeye 

veya paraya çevirmeye çalışmıştır. Yunanistan’daki müslüman köylerinin çoğuna hala 

mübadelenin boyutlarını anlatacak heyetler gidememekte, kulaktan dolma haberler söylentiler 

yayılmakta,  müslümanların mallarını bedava üzerlerine geçirmeye çalışanlar tarafından 

“yakında geri döneceksiniz geldiğinizde size tekrar veririz” diyerek kandırılmaktaydılar. 

Eşyalar, hayvanlar, evler, tarlalar çok ucuza ya Yunanlılara ya da Anadolu Rumlarına veya 

Makedonlara satılmaktaydılar. Kesriye’ye gelen Uluslararası komisyon yetkilileri tarafından; 

Jerveni köyünün ve köylülerinin mal beyanlarına dayalı tesbitler yapılmış, günler süren 

yazılımlar bittikten sonra köyü terk etmeleri bildirilmiştir. Çıkılacak yol ulaşım güçlükleriyle 

doludur. Yayan ve At arabalarıyla yola çıkılacaktır, taşıma parası fazla hesaplanmaktadır. 

Yunan hükümeti vergi ve taşıma ücretini oldukça yükseltmiş gayri resmi yollardan Anadolu’ya 

gideceklerin soyulmasına göz yummaktadır.  

               Türk hükümetinin bütün itiraz ve misilleme yapacakları açıklamasına rağmen 

“Öküz, inek ve koyun-keçilerimizi tavuk fiyatına sattık, yol paramızı denkleştirelim istedik. 

Hayvanları yollarda beslemek barındırmak vapurla taşımak olmaz dediler. Ne yapalım telef 

olmasınlar yollarda diye sattık. Bir şey almanıza gerek yok acil ihtiyaçlarınızı alın gideceğiniz 

yerlerde bıraktığınız eşyaların karşılığı var denildi, pişirdiğimiz yemekleri, kap kacaklarımızı 

ambarımmızda ne varsa onları bıraktık, halılarımızı bıraktık, yastıklarımızı bıraktık”… “Bunlar 

ne ki çupçe mezardaki ölülerimizi, annemizi-babamızı, evlatlarımızı bıraktık, eşya nedir ki 

geçmişimizi atalarımızı bıraktık..” “Az biraz ekmek aldık yanımıza birde tava, bir gömlek, akıl 

edenler yatak ve yorganlarını da aldılar yanlarına , almayanlar sonra çok zahmet çektiler ben 

bakla ve mısır tohumu aldım kuşağıma sardım. Bilseydik tavukları da alırdık keser yerdik aç 

kalınca çok zahmet çektik çok…Denkler sarıldı, eşyaların bir kısmı arabalara yüklendi. Komşu 

köylerden arkadaşlarımızla helalleşildi, sıra mezarlarımızı ziyaret edip ayrılmaya geldi. İşte o 

zaman bir kıyamet koptu ağıtlar, ağlamalar evladının, annesinin-babasının mezarından ayrılmak  

istemeyip hemen oracıkta ölmek için yakaranlar…Artık anladık gidiyoruz …son ana dek bir  
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mucize beklemiştik olmadı. Tırnaklarımız kaldı mezarlarda öyle söküp aldılar bizi, yürüttüler. 

Yunan askerleri bize saldırı olmasın ve de kafileden kaçanlar olmasın diye önden ve 

yanmimızdan yürüyorlardı. Gidiyoruz bilinmeze  gidiyoruz, elveda köyüm, atalarım, evim. Daha 

düne kadar bahçesinde çocuklarımızın kahkahalarla oyunlar oynadığı evim, saklandığımız 

orman, meşe ağaçlarım, gürül gürül akan dere, değirmen, cami, mektebim, durmadan öten 

kuşlar elveda..          Dönecek miyiz sağ salim, görecek miyiz bir daha bilinmez!.. Bilinmeze doğru 

çıktık yola.. Hastaları, çocukları, bebekli kadınları at arabalarıyla taşımaya çalıştılar, kimi 

sırtında, kimi kucağında çocuğuyla ….. 

Kafile Jerveni’den yayan olarak Florina (Soroviç) istasyonuna ulaşırlar. Buraya  diğer 

köylerden gelenlerle birlikte trene bindirilerek, hayvanlarla aynı vagonlarda istif edilen 

mübadiller  Selanik şehrine taşınırlar. 

Üstleri başları perişan Selanik şehrine ulaşan göç kafilesi; Sokakta yürüyüp barınılacak yer 

olarak ayrılan yere doğru giderken bazı evlerden Yunan ve Rum kadınları ”gidin gidin, gittiğiniz 

yerde açlıktan öleceksiniz..Kendi pisliğinizi yiyeceksiniz” diye bağırarak pis sular dökmektedir 

üzerlerine.  

Kıyafetlerimiz, malka bağladığmimız örtülerimiz kir içerisinde kaldı üstümüz başımız sidik 

koktu..Korkumuz arttı iyice sesmimiz kesildi sızlanmalarımız bitti.. ”Selanik’te Hilal-i Ahmer’ce 

kurulan çadır ve barakalarda açık alanlarda güneş altında günlerce kendilerini ANADOLU’YA 

GÖTÜRECEK GEMİYİ beklediler. Başarabilenler ve hamilekadınlar ile  küçük çocuklar bir 

çadırın altına sığındılar. Hilal-i Ahmer’in dağıttığı yiyeceği –yemeği alabilenler olduğu gibi 

alamayanlar da  oldu”. ”Aşı olduk, yapabilenler banyo yaptılar bu amaçla kurulan yerlerde”. Bu 

ve benzeri anlatımlar bütün mübadillerin ortak anlatımıdır!.. Ayrıca aç kaldıkları için 

yıkıntılarda yiyecek arayan Müslüman kadın ve erkeklere yapılan saldırılardan da 

bahsedilmektedir. Saldırılar muhacirlere yapılmakla kalmamış onlara hizmet etmek için Selanik 

ve diğer merkezlerde bulunan Hilal-i Ahmer görevlilerine de yapılmıştır. Bu saldırılar  dönemin 

belgelerinde ve gazete haberlerinde yer almıştır. 

Anadolu’ya gidecekleri günü beklerken her yerde olduğu gibi Selanik’te de yiyecek fiyatları 

çok artmış, biraz olsun açlıklarını bastırmak için pahalıda olsa satılan yiyecekleri almak zorunda 

kalmışlardır.. ”bir simit aldık  20 para istediler geri vermek istedik almayıp Yunan polisi ile gelip 

zorla aldılar parayı elimizden”. Sattıkları mal ve mülklerinin karşılığı olarak aldıkları üç kuruş 

hızla ermimekte ellerindeki gittikçe azalan paranın bir kısmını  taşıma parasını olarak muhafaza 

etmeye çalışarak beklemektedirler kendilerini taşıyacak gemiyi. 

Yunanlıların çeteler kurarak; Vapur bekleyenleri polis kıyafetleriyle dolandırdıkları, 

tartaklayıp paralarını gasp ettikleri şikayetleri kadar eşyaların aranarak değerli eşyaların 

alınması şikayetleri dikkat çekicidir. “Bebeğin kundağına birikimlermimizi ve altın saklamıştık 

kundağı açıp aldılar!.. Yorgana dikip sakladık altın ve paralarmimızı aldılar. üstümüzü ararken 

çaldılar paramızı… Sizi göndermeyeceğiz şu kadar para vermezseniz gidemezsiniz dediler.. 

Şikayetler saymakla bitmiyor…. 
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B-YOLCULUKTA YAŞANANLAR 

Jerveni köylüleriyle birlikte diğer köyleri taşıyacak gemi “Gülcemal” adlı gemidir. 

Kayıklarla gemiye  insanlar ve eşyaların bir kısmı taşınabilir. Gemiye fazla yolcu almak amacıyla 

eşyaların bazıları bırakılırken taşıma vergi ve harçlarını ödeyemeyenlerinde eşyaları bırakılır. 

(Yazar Leyla Kaplan’ın anneannesi) Selime Pişkin” gemideki yolculuğu anlatırken ”Gökte Allah 

yerde su vardı. Gece gündüz su üzerinde yol aldık. Kustuk, hastalandık. Binlerce kişi 

birbirmimizi teselli ettik, Suyumuzu, ekmeğmimizi paylaştık, birbirimizle kardaş-arkadaş olduk. 

Bebeleri bebemiz, hastaları hastamız oldu. Perde ile bölünmüş tahtadan derme çatma bir yer 

yapmışlar, hela diye kadının biri çocuğunu buraya götürmüş kendiside perdenin arkasında 

bekler dururmuş gemi yalpa yapınca dalga almış götürmüş denize düşmüş  çocuk  kadın bundan 

habersiz beklemiş çıkmayınca çocuğu perdeyi açmış bakmış ki çocuk yok, bir bağırtı koptu 

vapurda ne  oldu bitti sonunda anladık. Çocuk erkek çocuktu düşmüş denize dediler baktılar bir 

süre  güya aradılar bulunmaz artık sesleri duyuldu …Bir başka kadının çocuğu hastalıktan çiçek-

kızamık herne ise, çicek hastalığından kucağında ölmüş kadın denize atıyorlar ölenleri karada bir 

mezarı olsun diye saklarmış çocuğunun öldüğünü görevliler ara sıra yoklardı hasta var mı diye 

dolaşırlardı aralarda. Onlar geçerken çocuğunu emzirir gibi yaparmış.Sonunda anladılar veya 

haber verildi ölü bir çocuğun olduğu, geldiler zorla aldılar kadının kucağından. Attılar denize. 

Kadın çocuğunun peşinden attı kendini denize kayboldu gitti kurtarılamadı kayboldu dalgaların 

arasında, başka bir kız çocuğunu da aynı şekilde attılar denize ölünce…Yine ölen adamın 

ayağına ağır bir taş bağlayıp attılar denize. (jervenili Cezar bunlardan biridir.) Hastaları 

ayırdılar, geminin bir köşesine topladılar…Onlara yaklaştırmadılar bizleri. Ekmek arası zeytin-

peynir bazen de helva ekmek verdiler azdı ama bu kadar insana ne yapsınlar buna da şükür diye 

dua ettik!..” diye anlatıyor  gemideki yolculuk anılarını.  

Sonunda karaya çıkmışlardır. İlk önce İzmir-Urla’ya ugrayan gemi orada ihtiyaçların 

giderilmesi ve havanın düzelmesi için mola vermiş, buradan nakledilecekler indirilmiştir. 

Bekleme süresi içinde çevreyi gezme izni alan Jerveni heyetine konuştukları bazı kişiler 

tarafından çevrede boş evler olduğu, oralara gidip oturmalarını, hatta para verirlerse bizzat bu 

köylere kadar kendilerini götüreceklerini söylemişlerdir. Konya veya Konya yakınlarına, 

atalarının Rumeli’ye geldikleri Konya -Karaman’a yerleşmek isteğinde olan Jervenililer bu 

tekliflere yanaşmamışlardır.  Urla’da (Tahaffuzhanelerde) bekleyen ve çeşitli ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalışan mübadiller, Hilal-i Ahmer’in sağlık ve aşı kontrollerinden sonra tekrar 

yerleştirilecekleri yerlere doğru yola çıkarılmaktadır. Mersin limanına indirilen mübadiller 

burada kendilerinin nereye gönderilecekleri haberini beklerken, heyet başkanlarına Lara’ya 

yerleşmeleri teklif edilmiştir. Lara’ya keşfe giden heyet buranın sıcak, bataklık, denize yakın 

olması ile denizden gelecek saldırılara karşı savunma yapmayı bilmediklerini ileri sürerek iç 

kısımlara Konya çevresine gitmekte ısrarcı olmuşlardır. Mersin’e dönen heyetin burada 

gönderilmeyi bekleyen Sineson’lu mübadiller ile karşılaşan Jervenililerin,  evlerini öven 

Sinesonlulardan” siz Sineson’a gidin, yerleşin evlerimizde herşey var” teklifleri üzerine Ürgüp’ün 

bir köyü olan Mustafapaşa eski adı Sineson’a gitmeyi istemişlerdir.Niğde deki kampta diğer 

mübadillerle birlikte kalan Jervenililerden bazıları özellikle eşi hamile olanlar ev tutarak burada 

bekleme süresini geçirmişlerdir.Karantina süresi sonrasında yola devam eden kafile Ürgüp’e 

ulaşmış buradan yerleşecekleri Sineson’a ve Cemil köyne nakledilmişlerdir.Sineson’un adı 1927 
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yılı sonrasında1920’de köye su getiren Mustafa beyin adının verilmesiyle  bir diğer anlatımla 

Konya valisi Mustafapaşa’nın adının verilmesi ile Mustafapaşa olarak değiştirilmiştir..  

C- MUSTAFAPAŞA VE CEMİL KÖYÜNDE YAŞANANLAR 

Mustafapaşa’ya(Sineson) gelen mübadiller. Uzun yolculuk nedeniyle yorgun, yarı aç-susuz, 

endişeli, biraz şaşkın bekleyiş içerisindedirler. Yolculuk boyunca duydukları üzüntü 

hastalanmalarına sebep olmuş, beslenme yetersizliğinden pek çok kişinin ölmesi üzüntülerini 

arttırırken, doğru düzgün Türkçe konuşamamaları dertlerini anlatamamaları da onları 

canlarından bezdirmişti 

Yerli halkın bir kısmı  gelen muhacirlere son derece yardımcı olmaktadır.Fakat bazı kişiler 

aynı yardımı yapmayıp gelenlerin biran önce gitmelerini sağlamaya çalışma kararı aldıklarından 

kötü davranışlar sergilemektedirler.. 

Mal dağıtımında: Araziyi, evlerin içini bilmemeleri kadar oluşturulan komisyonun 

üyelerinin zaman zaman haksız yere para istemeleri,  çekilen ev ve tarla, bağ bahçe kuralarında 

usulsüzlükler yapılması, pişmanlık seslerinin duyulmasına, tartışmalara yol açmıştır. Herkesin 

tek bir amacı vardır biran önce başlarını sokacak ocaklarını yakacak iyi  yada kötü bir yer, bir 

ev sahibi olmak. Ürgüp Kaymakamlığı’nın İmar ve İskan Vekaleti ile yazışmasında “Sineson’da 

250 metruk evden 70 kadar evin yerli fakirlere dağıtıldığı, 100 evin muhacirlere tahsis 

edildiği,yeterli tarla, bağ ve bahçe olmadığı, bu sebeble muhacir gönderilmemesi istenmektedir. 

İşgal edilen evlerin boşaltılması gerektiği,ayrıca boş olan evlerin korunmaya alınması talep 

edilmektedir.Jandarma ve Eytam okullarının Sineson’a nakledilmesinin de uygun olduğu 

yazılıdır. 

Jerveni köyü sakinlerinden on hane  ev ve mal yetmediği gerekçesi ile  Mustafapaşa köyüne 

yakın diğer bir mübadele köyü olan Cemil köyüne yerleştirilmiştir. Akrabaların birbirinden 

ayrılmak istememesi Sineson’dan Cemil köyüne gidilmesinde etkili olmuşsa da yine de bazı aile 

ve akrabalar  yerleşim sırasında ayrı düşmüş ve bazı ailelerin mensupları da ailelerinden kopmak 

zorunda kalmışlardır.Kimsesiz kalan çocuklar Ürgüp’lü ailelerin yanına verilmeye çalışılmışsa da 

başarılı olunamamış.. 
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Kura sonunda dağıtılan gayrimüslim evlerinin bazılarının eski ve yeni sahipleri: Serafim 

Rizos Konağı:Üzeyir Temur’a, Dimostri’nin evi:Ali Sümer’e, Falsaha Hacı Vasil’in 

evi:FatmaCanseverler’e (Dağıtım sırasında verilmeyen bu ev daha sonra başka köyden gelen 

Fatma Cansever’in yakınlarına satılmıştır.), Kalleş Anastas’ın evi:Topakoğlu 

Konağı(Mübadillere verilmemiştir.), Azamın evi(Sarı Konak);Mümin Rahman’a, Müsellimoğlu 

Konağı:Mehmet Ali Orhan’ın babasına verilmiştir. Hacı Makro’nun evi:Zekir Yaman’a, Bingo 

kızı Morfudu ve Berguba’nın evi:Mustafa Savaşa, Susana’nın evi:Yaşar Esen’e verilmiştir.( 22 ) 

Büyük evlerin dağıtım dışında bırakılarak Jervenili mübadillere verilmediği, bazı evlerin 

yerli varlıklı kişiler ve yine bazı evlerin çevre köylerden gelenlere satıldığı bilinmektedir. Evler ve 

evlerdeki eşyalar mübadiller gelmeden yağmalanmış,tarla, bağ ve bahçelerden verimli olanlara el 

çoktan bazı satış belgeleriyle el değiştirmiştir. Muhacirlere kalan arazi dağıtılmıştır. 

Yıllar boyunca ses çıkarmadan,  birgün geri dönecekleri umuduyla yaşayan Jervenililer: 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkarılan “Bedel-i Mükellefiyet” kanunu gereğince yol kazma 

işlerinde, inşaatlarla ve diğer işlerde çalışmışlardır. (Taşçılık, sıvacılık vb.) Jervenililer yenilik  
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hareketlerini desteklemişlerdir. Zaman geçtikçe geri dönme umutları kalmayan Jervenililer 

yerleştirildikleri yerin kültür, gelenek ve adetlerini benmimsemişlerdir.. 

Jerveni köyü Türküler 

Köyde yüzyıllardır olup biten olayları türkülerden öğrenemek  ne mümkün. Önemli 

olaylar kadar günlük yaşamda olup bitenler hakkında yakılan söylenen çok sayıda türkü var 

Jerveni köylülerinin hafızasında. Örneğin düğün sabahı evin balkonundan düşerek el ve 

ayağı kırılan Gelin Mahmude’nin başına gelen bu talihsiz olay  türküleştirilmiştir. 

”Ena odayi polna canlari(Bir oda dolusu insan),Miyesti bolna Mahmudeya(Mahmudem düştü),Miye panata at 

köşko(Köşkünden düştü hastalandı),Muye skorşena levata noçka belata roçka(Artık eli kolu kalkmıyor kırıldı eli ayağı)… 

Jerveniden uzakta çalışıp eve gelen adamın karısına söylediği kabul edilen bu 

türküden başka, Güzel Gelin ve Çok gezmesiyle  ve tembelliği ile tanınanları da kınayan  

türkülerde vardır. 

               Kız Veliko”Veliko Mare”-Seymen bara tri godini(Üç yıl gezdmim)-Doma doydu na çetiri(Dördüncü yıl eve 

geldmim)-Veliko Mare(Kız Veliko)-Tiyi naydu kuşilite(Çamaşırlarmimı buldum)-Ne isparani ne otbarani(Yıkanmamış kirli)-

Veliko Mare(Kız Veliko cevap verir)-Nema sapun dayi ispera(Sabunum yoktu yıkamaya)-Seymeniçe(Gezgin adam cevap verir)-

Tvoyti rozi dve kolopi sabun(Senin ellerin iki kalıp sabun)-Tvoyti nozi dve kopani(Ayakların güçlü)  

”Kaleşko Neveşçe”. Ayrıca küçük yaşta evlenen kızlarla, kocası yaşlı olanlar, evladı 

dere boğulan kadın ve kızkardeşinin yaktığı türkülerde bir hayli hüzünlüdür. 

Reka(Dere)-Rekata gredi ne tena(Dere sessizce akıyor),Ne tena durdena(Sessiz sessiz),Bratemi nozi daveno(Kardeşmim 

içinde boğulmuş),Daveno ne umbreno(Boğulmuş ölmemiş),Sestramu torça po reka(Kız kardeşi koşuyor peşinden),Po reka po 

krayo(Dere kenerında dere boyunca),Olele po brate kay brate neşço ne i malo(Oy kardeşmim oy nasıl girdin o suya). 

Diğer bir türküde,Star Moş’tur(İhtiyar koca)- 

Oy mari reke reka(Aman dere canmim dere),Ka izpana bes vreme(Nasıl taştın zamansız),Şo migo sve moy moş(Aldın 

benmim eşmimi),O mari mayko mayko(Aman anne aman anne),Şo migo dade voy staro yare(Niye verdin beni bu 

yaşlıya),Koskito mu gorze kay suvoto laro(Kemikleri gıcırdıyor tahta pulluk gibi),Nemu şke uşite(Kulakları duymuyor),İ mu 

gorze zombite(Dişleri gıcırdıyor),Oy mari mayko mayko(Aman anne canım anne),Me izgorite na mlado vreme(Genç yaşta 

yaktın beni) gibi. 

Jerveni köyünü –köyde  çekilen sevdaları, bahçelerinin güzelliğini, çicekleri, alış verişte 

alınan eşyaları, gurbete gelin gidenleri, köyden uzaklara gidip geri dönmeyenleri anlatan 

türküler hafızalardan hala silinmemiştir.Amerikaya çalışmaya giden oğullarının hasretini 

dile getiren ağıtlar da bulunmaktadır. 

Bu ağıtlardan biri”Koye Toy Şo Zdina (Kmim o derinden iç çeken)Pampura Zastanadır(Vapur durdu)Eşçenaş 

okazdini Pampuro ke kinİsa(Eğer bir daha derinden iç çekerse vapur hareket edecek),Avoy opitatigo(Gidin sorun), a koyesti 

bekar puştigo onaka(Bekarsa gönderin gitsin),O koyesti Jenat vornitgo vaka(Evli ise çevirin geri dönsün 

Amerika’ya gidenler hakkında söylenmiş bir diğer ağıtta: 

Ot koy izlese Merika’dır.Sözleri şu şekildedir:Ot koy izlese Merika(Amerika çıkalı),Merak sıklado na 

mevo(Dert koydu içmime),Plaçeme nonçe plaçeme(Ağla anne ağla),Jalvame nomçe jalvame(Yasmimı tut anne 

yasmimı),Durdego vyana na kono (Atmima binene kadar),Durdayi na vorna pleşçite(Sırtmimı dönene kadar )Durdayi vorna 

pleşçite(Sırtmimı dönene kadar),Dago pomina nyano(Suyu geçene kadar),Plaçeme nonçe plaçeme(Ağla anne ağla),Jalvame 

nonçe jalvame(Yasımı tut anne yasımı)…..(  24) 
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Şehit düşenleri anlatan türküler arasında Türk askerini kahramanlığını öven 

türkülerde söylenmiştir.Mübadele haberinin alınması ile yakılan türkülerden biri; 

”Udrite zvirki tepani(Vurun davullar zurnalar)-Potiye pusti ormani(Şu kötü ormanın içinde)-Turszite nise 

Osmani(Türkler Osmanlılar)-Udrite zvirki i tepani(Vurun davullar çalın zurnalar)-Ge oyme deka nez nome(Nereye gideceğiz 

bilmiyoruz)-Udrite zvirki i tepani(Vurun davullar zurnalar).. 

Çete baskınlarının anlatıldığı Türkülerde hafızalarda yer almıştır.Çetecilerin 

takibinden  kaçan ve kızkardeşinden yardım isteyen gencin türküsü:Andraninler Geliyor,bunlardan 

biridir.Andraninler geliyor kardeşim sakla beni-Nereye saklayayım bulamasınlar seni,Sandığa koyayım saklayayım seni-

Andraninler geliyor kardeşim sakla beni,Nereye saklayayım bulamasınlar seni,Odunların arasına saklayayım seni,-Andraninler 

geliyor sakla beni,-Göğsümü yarayım saklayaım oraya  bulamasınlar seni” 

Mübadele göçünü anlatan diğer bir ağıt ise”Puşka Pukna’dır(Patladı silahlar) 

-Puşka Pukna? Lele izgoreni ,lele,izgora na zeleno(Patladı silahlar yaktınız bizi yeşil yeşil)-Beritişte ,lele, moymi 

rukarya,lele, moymi rugarya(Toplanın köklerim,benim köküm toplanın)-Deka ke odite moy mi rugarya,lele,moy mi 

rugarya(Nereye gideceğiz köklerim nereye?)-Şo ke vidite,lele, moy mi rugarya(Ne görecek gözlerimiz acaba köklerim)-Na 

glavata çeşma na pravime(Başımızı çeşme yaptık)-Na nosite ,lele,loysa poseyete(Ayaklarımızla bağ çubuğu diktik)-Ot loysata 

,lele,groyse da yadite(Bağdan üzüm yiyesiniz diye)-Ot çeşma,lele, voda ta piyete,lele,voda ta piye(Çeşmeden su içelim diye 

çeşmeden su içesiniz diye)-Na sorzseto ,lele,bayrak zakaçime(Bayrağımızı göğsümüze sapladık)-Ot bayrako,lele,selam da sevate 

,lele, selam da zevayte(Bayraktan selam alıp selam veresiniz diye) 

Anadolu’da yerleştikleri yeni köylerinde; geldikleri köylerine karşı duydukları 

hasretleri bitmeyen köylüler duygularını ağıtlarla, türkülerle dile getirmişlerdir. 

 

Ninniler, maniler, çocuk ve büyüklerin oyunları (Çamçe, Bayraçe, Temur ağa”) ve 

mutfak- yemek kültürününde çok zengin olduğu köy çevredeki diğer Hıristiyan köylerden 

farklı özelliklere sahiptir. 

Müslüman köylerdeki gelenek ve adetler birbiriyle benzerlik göstermekte çok az 

farklıklar bulunmaktaydı. Jerveni köyünde eski Göktanrı inancı (yaygın ifadesiyle 

Şamanizm) İslam dini ile sarmalanmış ve baz adetler devam ettirilmiştir. Özellikle kız isteme 

adeti Orta Asya Türk adetlerinin devamıdır. Kız istenirken ocaktaki külün karıştırılıp 

tüttürülmesi sonucu  ateş çıkarılması; yeni bir ocak(ev) kurma, baca tütecek demektir. Bu 

adet Anadolu’dan götürülmüş olup, Anadolu’ya gelince gelişen şartlara göre değiştirilerek 

sigara yakmak için ateş istemek şeklinde günümüzde devam ettirilmektedir. Düzen adı 

verilen alışveriş yapmak;gelin olacak kıza ve yakınlarına giysiler ve diğer ihtiyaçlarını 

almak, çeyiz sergilemek, damadın gelinden gelen bohçayı üç kere sağdan sola yukarıdan 

aşağıya tekmelemesi ise nazarlar dağılsın, gelin damada itaatkar olsun demektir. adetler 

aras.Gelin yüzünün boya ve pullarla süslenmesi diğer bir adettir. 

 

          Kaybolan geleneklerimiz ve adetlerimiz”KESRİYE DÜĞÜN ADETLERİ” 

 KESRİYE  MÜBADİL KÖYÜ JERVENİ BELLEKLERDE KALAN KIZ İSTEME VE DÜĞÜN 

ADETLERİ 
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Sho miyo drago i milo(Merağım var sevgim var.) 

So seymenite da oda(Seymenlerle(düğün alayı) gideyim) 

Çorna boşçukla da nosa(Siyah bohça taşıyayım) 

I dolgo pusşka na ramo(Uzun ceket omzuma atayım) 

Po şviçkite sela da shedam(Herkesle selamlaşayım) 

……………………………………………. 

Smordesh pot noga da klada(Nargileyi de ayağımın yanına koyayım) 

Dompeni daga sapala(Mangalıda yakayım) 

Na Jerveni konak da klada(Jerveni’de konak kurayım) 

İ tamu dase o jena(Oradan evleneyim) 

İ tamu ko rean(korean) da puşça(Ve orada kök salayım) 

Na Jerveni selo ubavo,tamu se yadi,i se piye(Jerveni güzel Jerveni,orada hem yenilir hem içilir) 

Dobri(Dopri)  jivoti se jivi(Güzel hayat yaşanır) 

 

Tarih boyunca insanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri evlenerek soylarını devam 

ettirmektir.Bunun için topluluk veya toplum içerisinde yaşadıkları dönEmin genel kabul gören, toplum 

gelenek ve adetleriyle, inandıkları dinin  esaslarına göre “erkek ve kadın”ları evlenerek aile sahibi 

olmaktadırlar.Meşru kabul edilen evlilik  ev bark kurmak,ocak tüttürmek olarak kabul görmekte 

bunun dışında kurulan beraberlikler kınanmaktadır.Sosyal bir olay olarak değerlendirilen evlenmek 

zaman içerisinde değişiklikler gösterse de binlerce yıl bütün insanlığın kabullendiği”insan soyunun” 

devamını sağlayan sağlam bir gelenek olarak devam etmiştir. 

Aile kurmanın olmazsa olmazı kabul edilen evlenme-düğün adetleri farklı kültürlere sahip 

toplumlarda farklı farklı adetlere kutlanmaktadır.Değişmeyen tek gerçek düğünlerin neşeli eğlencelerle 

gerçekleştirilmesidir.Çeşitli toplumlarda evlilik yaşı aşağı yukarı ergenlik yaşı ve yukarısı olarak 

benimsenmiş çok az çeşitli sebeplerle(siyasi-askeri-ekonomik) bunun dışına çıkılsa da ilginçtir ki bu 

durum yani ergenlik yaşı ve üzeri dünyanın her tarafında kabul gören evrensel değerlerden biri 

olmuştur. 

 

KIZ BEĞENME VE  İSTEME-DÜNÜRCÜLÜK 

                  Mübadele köylerinden biri olan ve köklerini Anadolu’ya bağlayan Jerveni köyünde 

evlenmek köydeki adet ve dini kurallara göre yapılmaktadır.Evde erkek çocuğunuz evlenme yaşına 

geldiği zaman aşağı yukarı 16-17 yaşlarında (delikanlı çağına )geldiğinde evlendirilmesi düşünülür aile 

veya ailenin bir büyüğü tarafından ailenin durumuna göre teklif edilir.Bir aile çocuklarını evlendirmek 

istediklerinde “ağız arama” dediğimiz adet uygulanır. Aileden bir büyüğün  gence evlenmek isteyip 

istemediğini sorması veya evlenme yaşın geldi artık seni evlendirelim ister misin? şeklinde  teklif 

etmesi ile gencin  evlenme niyeti olduğu anlaşılır..Eğer delikanlı evlenmek istiyorsa istediği kızın adını 

verir.Veya o ad söylendiğinde itiraz etmeyip susarsa kabul ettiğini gösterir...Evlenmeyi düşündüğü  
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birisi henüz aklında yoksa evlenme yaşına gelmiş kızların”( 14 yaş ve üzeri  y kız çocuklarının 

adlarından ibarettir)  adları sayılarak gencin tercihi sorgulanır.Ve  vereceği cevaba göre hareket 

edilir.Tercihi yoksa ailenin düşündüğü isim kabul ettirilir. 

                 Söz konusu kızlar sıra ile çeşitli bahanelerle çağrılıp oğlana gösterilir.”Evdeki bir işe 

yardım,tarlada yardım vs.,bazen evde anahtar deliğinden baktırıldığı veya bir akrabanın evinde 

gösterildiği de söylenmektedir.” Genç beğendiği kızı haber verir..Kıza bir şekilde sorularak ağzı 

aranır cevabı olumlu ise dünürcü gidilir. 

                     Bunun dışında bazı gençler evlenmek istediklerini ailesine açıklamak için” babasının 

ayakkabısının ökçesine çivi çakar veya diken koyar hatta kapı eşiğine ayakkabı çivileyerek 

evlenmek isteğini belirtirken, bazıları yemek sırasında pilava kaşık sapladıktan sonra sofrayı terk 

eder.Veya bir “yakınına evlenme arzusunu” söyler. Köyde yapılan bir düğünde istediği kız 

oynamaya kalktığında para atılması diğer bir adettir.. 

                  Dünür gidilecek kızın ismi belirlendikten sonra kız ailesine haber gönderilerek “ağız 

arama” yoklaması yapılır.Haberci giden kişi oturduğu yere iki taş bırakır.Dünür gelmesi isteniyorsa 

taşın birisi oğlan evine gönderilir.Diğer taş gelin bohçası ile götürülür ve damad evinin eşiğine 

veya kapısına yakın yere bir çukur açılarak eşiğin yanına gömülür.Gelinin artık oraya ait olduğunu 

gösteren bu adet eski Türk geleneklerinden biridir ve yolculuk yapan kişilerin bazı mekanlara veya 

yerlere dönmek arzusuyla kutsal amaçlarla yapılmaktadır..Bu adet taş bırakma çoğu zaman  dünür 

gidildiğinde  yapılmaktadır.Dünür gidilen evdekilerin ağzı dili taş olsun kızı hemen versinler 

anlamındadır aynı zamanda.. 

                    Taşın geri gönderilmesi olumlu cevaptır.Bu cevap  alınırsa dünür gidilir. Bazen cevap 

olumsuz olsa veya olumsuz cevap alınacağı düşünülse de  “ evlât hatırına kapı çalmak “şeklinde ifade 

edilerek dünür gidilir.Kız evine” ailesinin büyüğüne” haber gönderilir niyet belirtilir.”Hayırlı bir iş 

için kısmetse ….akşamı size mİsafir geleceğiz” denilir.Kız ailesinin vereceği cevap üzerine kız 

istemeye gidilir ve ailenin  karşılamasına göre hareket edilir.Üç kere kız istemeye gitmek genel bir 

adettir..Kız istemeye genellikle Perşembe,Cumartesi veya Pazartesi gitmek daha uğurlu 

sayılır.Dünür olarak saygın sözü dinlenen  kişiler seçilir..Üç dört kişiden oluşan küçük bir grupla kız 

evine gidilir, kısa hoşbeş sohbet ve ikramdan  sonra dünür giden gruptan biri”Dünür başı” evin 

mutfağı yakınsa gider ve  ocaktaki külü karıştır.Ne aradığını soranlara” ocak yakacağını” 

belirtir.Sobayı karıştırmak,sigara yakmak için ateş(köz)istemek de geliş amacını açıklamanın 

diğer yollarıdır.Bunlar yapıldıktan sonra geliş niyeti açıklanır.Kız babasına veya evdeki yaşça büyük 

kişiye yönünü dönerek”güleryüz,tatlı dil al bir sigara(kişi sigara kullanıyorsa)acı acı içelim tatlı tatlı 

konuşalım der ve “Allahın emri peygamberin kavli”diyerek dinen istenme şekli olarak yaygınlaşmış 

sözlerle dünürcülük yapılır 

                   Kız evinden: Kısmet olursa. Allah yazdıysa, hayırlısı olsun,  yalnız biraz düşünelim, 

kızımıza soralım veya şuan büyüklerimiz yok onlara da haber edelim vs. cevabı alındığında sevinilir.Bu 

kızın ailesinin evet cevabı vereceği anlamındadır.Kız isteme değişik günlerde üç kez tekrarlanır.Üçüncü 

gidişte cevabın ne olacağı anlaşıldığı için hazırlıklı gidilir ve evet cevabı alındığında söz verildiğinin 

nişanesi olarak getirilen takı takılarak duası yapılır.Kayınpedere veya dünür başına tuzlu şerbet ikram 

edilir. (Dünür olan aile yabancı ise aile hakkında araştırma yapılır cevabı ona göre 

verilir..Akraba gençlerin evlenmesi hoş karşılanmaz ve engellenmeye çalışılır.Evlenmede akraba 
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evliliğinde 7 kuşak geçmesi gerektiğine inanılır)..Aynı kıza birden fazla talip olursa kızın veya kızın 

ailesinin tercihi etkili olmaktadır.İstenen kızı baba(ailesi) vermezse ikna edilmeye çalışılır.İkna olmazsa 

gençlerin  kaçarak aileyi evliliğe ikna ettiklerine de rastlanılmaktadır..Birbirini seven gençlerin 

evliliğine karşı çıkan babası hakkında söylendiği kabul edilen türküde ,babasının oduna gittiğinde ayılar 

tarafından parçalandığını eve dönmeyeceğini ümit eden genç kızın babasının ayıyı öldürüp derisini 

omzuna atmış bir şekilde odundan döndüğünü anlatan sözlerin bulunduğu türkü günümüze kadar 

gelmiştir. 

”MEÇKATA:Olele lele polele ,Şo dago çinime tatkomi(Ne yapalım babamı), 

Dago puşçimo za dorva(Oduna gönderelim), 

Dago izide meçkite(Ayılar yesin onu), 

Olele polele,Koja na ramo dorva na kono(Bakın deri omzunda,odunlar atın üzerinde), 

Pulitigo grey tatkomi(Bakın geliyor babam),Olele lele polele:::. 

NİŞAN HAZIRLIKLARI VE NİŞAN 

                Bizde Kesriye ve köylerinde başlık parası adetine rastlanmamaktadır. .Sadece kız yetim,öksüz 

veya aile çok fakirse erkek tarafı çeyiz hazırlaması için” süt hakkı” denilen bir miktar para gönderir 

bunu kabul edip etmemek kız ailesine bırakılır..Belirlenen bir zamanda aileler nişan ve düğünün ne 

zaman yapılacağına neler alınacağına karar verir 

.                                        Nişan ve düğünler bu genelde harman sonu Sonbahar ve Kış aylarına denk 

düşen günlerde yapılmaktadır.Tespit edilen nişan günü genellikle  Perşembe akşamıdır..Nişan kız ve 

erkek evinde ayrı ayrı yapılır.Erkek evinde toplanan davetliler ve yakınlarından oluşan düzenciler 

tarafından ,3-5-7 kişi kız tarafına nişan bohçası götürür.Kayınbabaya tuzlu şerbet ve tuzlu ayran ikram 

edilir ikramı yapan kişiye(kızın kardeşi veya akrabalarından birinin ikram yapması uygun 

görülmektedir.)  kişiye  bahşiş verilir ve “şimdi tuzlu içelim ki sonra tatlı olsun”denilir.Kız evi de 

oğlan evine bohça gönderir.Kızın nişan bohçasında:”Çamaşır,,elbise(kıvrak denilen ipek elbise veya 

kumaş)havlu,terlik,yemeni ,çorap vb.ve tek bir altın,şeker(lokum) yer alır(erkek tarafının ekonomik 

gücü nispetinde)...Oğlan evine giden bohçada da:”Çamaşır ,gömlek,çevre,uçkur(kemer),havlu,örme 

kese,bir miktar para,tespih.şeker(ağız tadı olması için) yeralır.Aile büyüklerine de bohça koymak 

adettir.Bohçalar  karşılıklı anlaşma ile yapılır.Nişan sonunda erkek tarafına şakalar yapılır örneğin 

kayınbabanın ayakkabısına diken veya çalı konulur.Erkek tarafı evlerine döndüklerinde nişanın sona 

erdiğini belirtmek için üç el silah atar 

      Nişanda takı ve bohça düğüne göre daha az yapılır.Bu nişanın bozulması halinde nişanı atan taraf 

bazen hediyelerin verilmemesinden doğacak zararı önlemek içindir.. 

         Nişan yapılan gün kızla oğlanın birbirini görmesi hoş karşılanmaz engellenir.Hatta önceden 

birbiriyle rahat görüşen aileler arasında  yapılan bir nişan olsa da daha sonra nişanlı çiftlerin 

görüşmelerine izin verilmez.Görüşmeler gizli saklı yapılır nişanlılık süresince.Nışanlı tarafların özel 

günlerde özellikle “ Bayramlarda” bohça gönderme vardır. Bir tepsi baklava,ekmek,şeker,elbise 

gönderilenler arasındadır.Kız tarafı da aynı şekilde bohça gönderir.Aile varlıklı ise bohçaya çakmak 

koyarak erkek tarafına gönderdiği bilinmektedir...Bayramlarda kız ailesine koç göndermek ve koçu 

süslemek koç boynuzuna takı takmak,,elbise,ayakkabı almak  erkek tarafının olağan adetlerindendir.. 
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                             DÜĞÜN ADETLERİ 

        Ailelerin belirlediği nişanlılık süresi bitiminde düğün telaşı başlar.Düğüne 15-20 gün kala kız 

tarafında 5-6 kişilik bir grup içinde evlenecek kızında bulunduğu bu grup oğlan evinde veya bir  

yakınının evinde buluşurlar .Bu buluşmada damat ve gelin adayı da bulunur.Her iki grup birlikte alış 

veriş yapmak için çarşıya gider ve karşılıklı olarak kıza ve oğlana 

elbise,ayakkabı,çorap,çamaşır,tıraş,ayakkabı,tesbih,terlik,köstekli saat,para 

kesesi(cüzdan),uçkur(kemer)seccade.. Gelin bohçası (çamaşır,çorap,yemeni ve makyaj 

takımları,ayna,kemer(uçkur),köstekli saat(günümüzde kol saati,cüzdan(para kesesi,seccade,gümüş 

kemer,ayakkabı,elbiseler,elbiselik kumaş,terlik,ayna vs.) ve daha önce söz verilen takı altınlar 

alınır.Bohça düzmek olan bu adete “ yolluk”, “Düzen Düzmek”denilir ve ailelerinin yakınlarına da 

yapılır.(elbise,elbiselik kumaş seccade, ayakkabı,havlu,yemeni vs. alınır.Erkek kardeşlere ve kız 

kardeşlere varsa dede ve ninelere  dünürcülere çeşitli hediyelerden oluşan bohçalar verilir. 

            Gelinlik eskiden daha çok dikilerek hazırlanır veya ödünç alınır. .İçerisinde simler bulunan  

pembe ve kırmızı renkli kumaştan( tercihe göre) beğenilen model üzerine gelinlik hazırlanır.Bu uzun 

pembe bir elbise üzerine işlemeli bir yelek,işlemeli içlik ve çamaşır tarzındadır.Damat kıyafeti ise 

kenarı süslü pantolon yakası  işlemeli gömlek,yelek ve ceketten oluşmaktadır. 

               Gelin ve damada,yakınlarına alınan eşyalar düğün öncesi sergilenir..İplere asılan ve 

duvarlarda sergilenen eşyalara ilave olarak önceden işlenmiş çeşitli çeyizler ve hediyeliklerde 

sergilenir.Daha sonra bunlar yakınlık derecesine göre ayrı ayrı bohçalanır..Erkek evine bavullar ve 

tepsiler içinde gönderilir.. 

               Düğünü Perşembe günü başlatmak adettir.Çarşamba günü erkek evine bayrak asılır asıl 

bayrak dikme merasimi Cuma günü yapılır.Oğlan evi tarafından giydirilen(donatılan) bir kişi 

elbisesinin bir omzuna çevre adı verilen ipekli bir örtü alırken diğer omzuna da bir  torba atar kuşağında 

da hançer(kama) bulunur.Kız ve oğlan evinden çocuklar 8-10 kişilik grup halinde haneleri dolaşarak 

düğüne davet(okumak) adeti gerçekleştirilir.Gidilen her hanenin kapısı çalınarak yüksek sesle 

“falancanın düğününe davetlisiniz”diye bağırılır.Evin kapısını açan ve “Hayırlı olsun,darısı başınıza” 

diye cevap veren ev sahibi amin cevabını aldıktan sonra dua ederek torbaya para veya elma,ceviz,armut 

vs. Benzeri yiyecek koyar..Davet bittikten sonra oğlan evine dönen çocuklara torbadan çıkan yiyecekler 

bir sini içerisine dökülerek  ikram edilir. 

         Perşembe düğün başlar.Erkeklerden 7-9-11 tek sayılık bir grup oluşturularak kız tarafına alınan 

eşyalar bohçalanarak gönderilir.Evdekiler ve gelin kız davetlilerin ellerini öper...Gönderilen bohça 

içine”Kuran” koyulması da ayrıca  üzüm,leblebi,şeker,buğday,pirinç küçük torbalar halinde 

konulur.Geçimleri iyi olsun,ağızlar tatlansın,bolluk bereket olsun anlamları taşıyan yiyecekler bohça 

açılınca dağıtılır..Gelin kızın bohçasından çıkan bal, şeker veya lokum kayınbabanın, kayınvalidenin ve 

damadın ağzına verilir bahşiş alınır şerbet ikram edilir.(Başka bir köye gidilirse atlar veya at arabası 

varsa fayton kullanılır...Gidilen yerde şerbet ikramı öncesi bohça getiren mİsafirlere yemek verilir.) 

            Damad kendisine getirilen bohça açılmadan önce bohçayı oda kapısının önünden içeriye ve 

odada da sağ ve sola üç kere tekme ile savurur..Bundan sonra bohça açılarak içindeki giysiler sergilenir. 

             Perşembe akşamı bohça getirilmesi sonrasında gelin olacak kızın saçına kına yakılır..Kız ve 

erkek evlerinde bohçaların üç gün süresince asılarak bekletilmesi gerekir. Kız evi tarafından gönderilen 
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bohça açılmadan önce oda kapısına koyulur ve abdest almış bekleyen damat tarafından odaya doğru 

sağa ve sola doğru üç kere tekmelenir sonra açılarak serilir ve sergilenir.(Bunun anlamı; oğlanın eşine 

hükmedeceği,kızın emir altına gireceği şeklindedir) 

Bayrak Dikme: 

          Cuma günü bayrak dikme merasimi günüdür..Daha önce oğlan evine asılan bayrak buradan 

alınarak bir direğe bağlanır .Cuma namazı öncesi camiye erkek tarafından bir genç tarafından getirilir 

namaz sonrası bayrağı eline alan görevli kenara çekilerek durur.Cemaat camiden çıktıktan sonra bayrak 

tutan kişinin etrafında toplanır.Davet”Bayrak Dikme” daveti yüksek sesle yapılır ve 

imam,muhtar,öğretmen ve diğer katılan kişiler dua ve ilahiler söyleyerek,davullar öncülüğünde güvey 

evine(oğlan evi) gelinir kıbleye dönülerek imamın duası beklenir ve duaya amin denilerek 

katılırlar...Bayrağın ucuna basma ,havlu,yemeni vs. bağlandıktan sonra evin damına yüksekçe bir yere 

dikilir. 

          Bayrak herhangi bir sebeple yıkılır veya eğilirse uğursuzluk olarak nitelendirilir kurban 

kesilerek doğrultulur veya yeniden dikilir.Davetlilere çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra dağılırlar.O 

gün düğün başlamış olur.Cumartesi ve Pazar fazla bir şey yapılmaz gelen uzak yakın gelen mİsafirler 

ağırlanır..Pazartesi günü dini nikah kıyılır(resmi nikahta yapılır)Kız ve oğlanın katılmaması halinde 

vekiller aracılığıyla bu nikah yapılmaktadır.Nikah bir akrabanın evinde en az 6-7 kişinin katılması ile 

kıyılır..Salı sabahı veya öğlen erkek evinde davetlilere yemek verilir.Kurulan sofra sayısı davetli 

sayısına yaş seviyesine ,akraba ve sosyal durumlarına göre hazırlanır.Mevsime göre 

“Çorba,Nohut,Kuru fasulye,Düğün pilavı,Hoşaf,Baklava muhakkak bu sofralarda bulunan 

yemeklerdendir.Kız evine de bu yemeklerden gönderilir.Yemek dağıtılmaya başlamadan önce aşçı 

tarafından aile büyüğü yemeklerin tadına bakması için davet edilir..Yemek tadma sırasında imam veya 

başkası dua eder.Yemek tadma işinden sonra bahşiş alan aşçı veya aşçılar dağıtıma 

başlar.Sofralara önce yaşlı erkekler oturur onlara gençler servis yapar, sonra kadın mİsafirler oturur 

onlara da genç kızlar ve düğün sahibi yakınları tarafından servis yapılır. 

                   Çarşamba günü yemek daveti kız evi tarafından yapılmaktadır.Her iki tarafın yemeğine 

katılan davetliler elleri boş gitmezler.Birer tepsi baklava,börekle gitmek adettendir.(Getirmeyen 

kınanır..)Perşembe akşamı Kına gecesidir.Gelin kıza alınan elbise ve takılar arkadaşları tarafından 

giyilerek gelenlere gösterilir.Bu süre içerisinde en az üç dört kıyafet giyilmesi davetlilerin nazarlarını 

kendi üzerlerine çekmek gelinden uzak tutmak ve evlenecek kızların kendini göstermesi demektir. 

KINA GECESİ 

                   Kına:” Hına” Arapça,”Hena” Fransızça,”kına” Türkçe, olarak ifade edilir. Yüzyıllarca 

çeşitli hastalıkların özellikle vebanın tedavisinde ve bazı yaraların iyileştirilmesinde kullanılmıştır.Doğu 

toplumlarında kına evlenen gençlerin saç ve ellerine yakılan genel bir adet kültürel ortak kullanım şekli 

olmaktadır. 

            Kına yakmak üzere gelen oğlan tarafı kapıda karşılanır içeriye davet edilir.Kına ve çerez 

dağıtılacak çeşitli hediyeler,bahşiş oğlan evi tarafından tedarik edilirEl öpme merasimi için,gelin 

kız arkadaşları tarafından yüzü al veya yeşil kıvrakla örtülü olarak getirilir ve el öptürülür.Gelin 

kız annesinin elini öperken anne kız birbirlerine sarılarak ağlarlar.El öpmeden sonra odadan 
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çıkarılan gelin kız arkadaşları tarafından saklanır.Oğlan tarafından gelen görümce,elti,hala 

vb…tarafından saklanan gelin kız aranır.Kadınlar gelini arar bulurlarsa bahşişi az,bulamazlarsa çok 

vermek mecburiyetindedir..Gelin bulunduktan sonra eğlenceye devam edilir. Gelin; kayınvalide 

,görümce,elti,hala,teyze ve annesi ile sıra ile oynatılır.Kız ve oğlan  annesinin de karşılıklı oynatılması 

ve türküler söylenmesi,def çalınarak oyunlar oynanması kına gecesinin olmazsa olmazlarındandır.(Def 

çalan kadın veya kadınların yerini günümüzde kasetçalarlar alırken türkülerin yerini de pop tarzı 

popüler şarkılar almıştır.).Değişmeyen  tek şey kına yakılırken gelinin ağlatılması olmuştur.Yastık 

veya sandalye üzerine görümce ve kız kardeşi,arkadaşları tarafından ilahi ve türküler eşliğinde 

getirilerek oturtulan gelinin yüzü” kırmızı  yada yeşil pullu” bir örtüyle örtülüdür.Kınayı karıştıran 

kişi bahşiş aldıktan sonra tepsi içinde yanan iki mum ve kına ile gelen gelinin arkadaşları ve oğlan tarafı 

ağıtlar söyleyerek ve üç kere etrafında dolaşarak gelini ağlatırlar.Kızın  eline kına yakılırken söylenen 

türkülerden biri: 

MAR ANKO “Şo çi neşe çvera zseldana mar anko..(Dün bütün gün ne yapıyordun hanım kız) 

Tigo vadeye basileko(Çiçekleri suluyordum) 

Ko gado vadiş  şok ego çiniş toy basilok(Ne yapacaksın suladığın o çiçekleri), 

Ke ti go puşça po boşça mare(Bohça içinde göndereceğim), 

Eşçe denes so çupite de mar anko(Hanım kızım daha bugün kızlarla birlikte ), 

Ot utre onaka so nevestite de mar anko(Yarından sonra gelinlerin arasında),Mar anko…(Hanım kız). 

                Bundan sonra kayınvalide veya hala,görümce kime kına yakma görevi verildiyse gelinin önüne 

oturur gelinin sağ avucuna kınayı yakmak ister adet üzerine gelin avucunu açmamaya kınayı yakacak 

kişide açmaya çalışır.Eğer gelin avucunu açmazsa dik başlı olduğu,çabuk açarsa yumuşak başlı 

itaatkar olacağı yorumu yapılır.Sağ avuç açıldıktan sonra kına yakılır ve kına üzerine altın koyularak 

bağlanır.Bu altın daha sonra  gelinin eli yıkanırken alınır ve yıkanmadan temiz bir beze sarılarak 

oğlanın cebine uğur parası olarak koyulur.Gelini bugün kızlar arasındasın yarın gelinler arasındasın 

şeklindeki sözlerle kutlayan sözler söylenir:Denes so çupite,utre so nevestite,bu ve benzeri sözler ve 

türkülerle ağıtlarla ağlatılır.”Gidiyorsun baba evinden koca evine,nasıl bıraktın anneni babanı 

kardeşlerini”...El ve ayakları kınalanan gelin bir köşeye oturtularak eğlenceye devam 

edilir..Geline alınan ve verilen hediyeler davetlilere gösterilir..Çok çeşitli kıyafetler(Çingene,dilenci, 

erkek,çengi,falcı,kervancı,avcı,hamamcı,bakkal,imam,sarhoş,deli vb.)giyen kadınlar tarafından şakalar 

yapılan davetliler eğlendirilir.Bunlara kız  evi mendillere sarılmış çeşitli hediyeler verir. 

                   Kız evinden ayrılırken oğlan evinden gelenlerden bir kişi ev sahiplerinden habersiz kaşık 

ve bardak alarak oğlan evine götürür.Davetlilerin dağılmasından sonra kına evinde kalan akraba ve 

yakınları tarafından “Asmak”adı verilen ve kadınların yine çeşitli kıyafetler 

giyerek(örneğin:hoca,hacı,post giymiş avcı ,eli sopalı kabadayı,omzuna elek aşmış dolanan 

kadın,yüzünü karaya boyamış Arap kadın,şişe elinde sarhoş taklidi yapan kadın,hakim vb. kısaca çeşitli 

erkek kıyafetleri giymiş yüzlerine bıyık sakal yapmış kadınlar ve süslü elbiseler giymiş 

çengi,hamile,genç kız rolü yapan kadınlar ortalıklarda dolaşır,vs.)söyledikleri maniler eşliğinde evde 

bulunan mİsafirlerin boyunlarına bağladıkları ipi sıkarak ve bunu yaptıkları kişilerin 

özelliklerini(cimri,geçimsiz,iyi kalpli,parası yok,parası çok vs. mal varlıklarını sayıp dökerek vergi 

topladıklarını veya  borçlarının olduğunu söyleyip zorla para alırlar.. 
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                    Kayınpeder ve kayınvalidenin parayı zor vermesi ve bu yüzden kendilerine yapılan 

eziyetleri kabullenmeleri esasına dayalı bir eğlencedir.İstenen parayı vermemekte direnen kayınpeder 

ve kayınvalidenin çeşme yalağına atılıp ıslatılması veya kafalarından aşağı su dökülerek 

cezalandırılmalarından sonra para vermeleri, yapılan şakaları sonlandırır.Kız evindeki asmaca oyunu 

bittikten sonra grup erkek evine giderek aynı oyun ve para toplamayı sürdürür.Gecenin sonunda 

toplanan para sayılır ve bu para ile yiyecek(helva,çerez,tatlı vb.) çorap,mendil alınarak para veren 

kişilere dağıtılır.Bir sinide yemek çıkarılır ve bu yemek yenildikten sonra halay çekilir kalan kişiler 

akraba oldukları için halay kadın erkek birlikte çekilir,halaydan sonra herkes evine dağılır.Bütün bunlar 

olurken gelin kızın en yakın arkadaşıyla dinlenmesini sağlamak için yatırılması gerekir. 

                 Kına gecesi eğlenceden sonra gelin kızın kız arkadaşları yatıya kalır.O gece uyuyanların 

yüzü kara ile boyanır,elbiseleri yatağa dikilerek çeşitli şakalar yapılır. 

                     Perşembe sabahı ezan vakti öncesi damat ve sağdıcı gizlice kız evinin önüne gelerek 

silahla ateş eder ve kaçıp gider.Bu gelini uyandırıp kınasının yıkanmasını sağlamak için yapılır.Silah 

sesinin duyulmasından sonra gelin kaldırılır kınası yıkanır.Giydirilir,abdest aldırılır ve avluya çıkarılır 

(Eskiden çeşme başında yapılırmış)Damat tekrar gelin evine gelerek dama veya yüksek bir yere 

çıkarak gelinin dışarı çıkmasını bekler.Kınası yıkanan gelin arkadaşlarıyla hayata çıkar 

damda(çeşme başında) bulunan damat yaktığı keveni gelinin ayaklarına doğru atar.Bu da senin 

için yanıyorum anlamını taşır(Ayrıca ateş yakmak yeni bir ocağın kurulacağı 

anlamındadır).Aşağı inen damat yanan kevenin etrafında halay oyununa katılır gelinle karşılıklı 

oynar ve evden ayrılır.Aynı sabah oğlan evine gelen arkadaşları genellikle sarhoş taklidi yaparak 

hayata giriş kapısını söker öyle hayata girerler.Onları karşılayan görevli istedikleri bahşişi içecek ve 

yiyecekleri verir( bu istekler tavuk,baklava,içki vs.dir) 

             Bazı köylerde”Revani köyünde”,gelin kızın kınasını yıkamak için def çalanlar eşliğinde üç 

çeşme dolaştırıldıktan sonra kınası yıkanır.* 

               Gelin  Hamamı:Günümüzde giderek azalan adetlerdendir.. oğlan tarafından “Hamamlık”adı 

verilen bohçanın gönderilmesinden sonra başlar.Hamamda eğlence düzenlenir bu sırada bekar oğlu 

bulunan anneler oğullarına kız beğenirler,kendilerine söylenen kızların fiziksel bir kusuru olup 

olmadığını(kel mi,,topal mı,kambur mu?)incelerler.Gelin kız hamamdan sonra erkek tarafının 

gönderdiği”Mera=ölçü”denilen kıyafeti giyer.Gelin hamamında evlenecek çağa gelmiş erkek evlatları 

için kız beğenme usülününde yaygın olduğu bilinmektedir. 

                    Damat Traşı:Hamam eğlencesi damadı hamama götüren arkadaşları tarafından  

yapılır.Perşembe  Güvey donatma, Cuma gelin alma günüdür.Köyün dışında bir yere götürülen 

damadın arkadaşlarıyla eğlenerek tıraş olduğu ve gelinden gelen elbiselerini giydiği gündür.Damada 

çeşitli hediyelerin verildiği bu tören sırasında tıraş yapan berber ve oyun oynayanlar bahşiş alır. Damadı 

kaçırıp saklama ve bahşiş almadan vermeme bu sırada gerçekleşir.Sağdıç veya vekilin bir anlık 

dalgınlığında damat kaçırılır ve çok zor teslim edilir.Güvey donatılması bittikten sonra erkek tarafı  ve 

davetliler toplanarak gelin almaya gider.Kına Perşembe gecesi gerçekleşmişse gelin alma Cuma günü 

yapılır. 

                      GELİN SÜSLEMESİ: 
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                               Gelin evine gelin alma alayı gelmeden önce oğlan evinden iki kadın vekil olarak 

gönderilir.Svatki(yenge) denilen bu iki kadının birisi konuşurken diğeri ne sorulur ve ne yapılırsa 

yapılsın kendisini konuşturmak için konuşmaz.Gelen svatkilere şerbet ve baklava ikramı üç genç kız  

tarafından yapılır bahşiş alınır.Şerbet içildikten sonradır ki ancak konuşmayan yenge konuşmaya 

başlar.Svatkilerden biri yanında şemsiye taşır gelin giderken bunu gelinin başının üzerinde tutar 

.Gelinin tanınması ,uzaktan seyredenlerin gelini düğün alayındaki diğer kişilerden ayırt etmesi ve 

gelecek kötülüklerden korunması için yapılmaktadır.  

                Kalabalık bir grupla önde Seyman(Svatka) denilen yengeler bayrağın arkasında davullarla 

eşliğinde yürür iki kişi baş yengedir.Kız evine önce bunlar girer.Şerbet(Kahve) ve şeker sunulan 

yengeler bu ikrama bahşiş vermek zorundadır.Bahşiş alınınca yengelere yemeni hediye edilir.Gelin kız 

getirilerek elleri öptürülür.Gelini giydirmek ve süslemek  yengeler tarafından yapılır.Gelin elbisesi 

şunlardan oluşur:Kıvrak adı verilen örtü,ipekli kumaştan futalı elbise,ceket veya yelek,gümüş 

kemer,çorap,ayakkabı… 

 

                  Gelinin yüzü püs adı verilen ve ağaçtan elde edilen bir zamkın su ile eritilmesi sonucu 

yapılan hafif bir yapıştırıcı ve buna karıştırılan teller(Ufalanarak küçük parçalar haline getirilmiş) 

pullarla süslenir .Gelini süsleyen kadınlara” Telcizsa”,”Telayiça”denilir.Telcizsanın hazırladığı 

karışımın yüzüne sürülmesi için gelinin başı süsleyen kişinin dizine yatırırlır. 

 

   Makedon-Pomak-Bulgar-Çuvaş düğün fotoğrafları 

              Genelde iğne ve çöplerle yapılan süslemede gelinin alnına ay yıldız yapılır,yanak  ve çene 

başak ve çiçek motifleriyle süslenir, (bereket ve bolluk simgelediğine inanılır.)  

Gelin yüzünün süslenmesi çeşitli fotoğraflar 

           Süslenen gelinin yanında tıpkı damadın yanındaki gibi bir vekil vardır.Süslenmesi bittikten 

sonra saçı yapılan ve gelinliği giydirilen gelinin  yüzü kıvrakla örtülmeden önce gelinin son halini 

görmeleri için her iki tarafın vekilleri çağrılır. Anne veya onların vekillerinden bahşiş alındıktan sonra 

iki genç kız tarafından ellerinden tutulan gelin kız ayağa kaldırılır.Bu sırada gelin,diğer kızların 

burunlarını sıkar(Gelin olma sırası onlara da gelsin anlamındadır.Bugünkü ayakkabı altına 

evlenmek isteyenlerin isimlerini yazmak şeklindedir.) Gelin ayağa kaldırıldıktan sonra dualar 

okunarak yüzüne kıvrak örtülür ve orada bulunanların eli öptürülür.. 
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            Gelin vekili kapıyı tutar bu arada kızın çeyiz sandığına kız kardeşi veya akrabalardan biri 

oturarak kalkamaz ve sandık bahşişi ister sandık ve kapı bahşişinde verilen para üç kerede artırılır 

üçüncüde verilen para az bulunsa da kabul edilerek sandıktan kalkılır ve kapı açılır.(Çeyiz toplanırken 

dul veya belli bir yaşa gelmiş  evlenememiş kızların dokunmasına müsaade edilmez.İyi niyetle   

yardıma çalışması bile uğursuzluk olarak değerlendirilir..Ayrıca düğünlerde genç kızların kıyafet 

ve örtülerinin bağlama giyinme şekli ile dul kadınların evli kadınların giysileri ve örtüleri 

farklılıklar içerir.Kıyafetlere sadık kalınması istenir..)            

  BABA EVİNDEN GELİN KIZIN AYRILIŞI”GELİN ALMA” 

          Süsleme ve giydirilmesi bittikten sonra yüzü kırmızı veya yeşil örtüyle örtülen gelinin el 

öpmesi için yakınları çağrılır..El öpüldükten sonra kızın beline kırmızı kuşak babası tarafından 

bağlanır.Gelin baba evinden çıkmaya hazırdır.Gelinin kollarına giren iki vekil kapıya doğru 

koşturur,bu carı(çabuk) olsun,tembel olmasın şeklinde izah edilmektedir.. 

                 Kız evinde bayrak indirilir ve ucuna basma bağlanarak görevli kişiye veya bayrak sahibine 

teslim edilir.Kızın çeyizinin yüklendiği yere basma bağlanırken( at arabası ) taşıyanlara çeşitli hediyeler 

verilir ki bunlar basma,havlu,yemeni gibi hediyelerdir.Çalgıcılara da benzer hediyeler verilir.Kızın 

çeyizi bayrakla birlikte yola çıkar, arkasından gelin kız damadın babası veya bir büyüğü tarafından 

yengelerle birlikte teslim alınır.Kayınbaba gelinin üzerine parayla karışık buğday,pirinç atar.Gelinin 

koluna oğlan tarafından bir kız tarafından da bir kişi girer.Erkek evi yürüyüş mesafesinde ise gelin 

yürütülür yoksa süslenen at veya fayton ile götürülür.Fayton süslemesinde çiçekler,yemeniler ve 

içeride sarıya,kırmızıya,yeşile  boyanmış süsler ve kırmızı ve sarı boyalı” Posteki” kullanılır, gelin bu 

postekiye oturtulur..Yola gelin alayını zaman zaman yolu kesilerek bahşiş alınır.. 

             Güvey odasını hazırlamak ve gelin kızın çeyizlerini sermek için kız evinden erkek evine 

giden iki kadından biri iş yapıldığı sırada kim ne sorarasa sorsun konuşmaz,ev sahiplerinin 

ısrarları karşısında cevabı yanındaki arkadaşına fısıldayarak veya işaretle anlatır.Odanın hazırlanması 

ve çeyizin serilmesi bittikten sonra ikram edilen şerbeti içilir ve “dili çözülen”kadın yenge konuşmaya 

başlar..Ayrıca çivi veya ip lazım olduğunda erkek tarafı bunları vermez.. 

      Güvey evine ulaşıldığında damat gelini dama veya yüksek bir yere çıkarak karşılar gelini. Gelinin 

ve damadın önünde  kurban kesilir.Kurban kınalanmış bir kurbanlık koyundur .Gelin ve damat kurban 

üzerinden atlatılarak  içeri alınır .İçeriye girmeden önce kayınbabanın mallarından damada neler 

vereceği sorulur .Verilen cevap beğenilmezse tek tek tarla bağ ve bahçesi,hayvanları sayılarak 

hangisini vereceği sorulur veya istenir.Kayınbaba benim  evlenecek üç oğlum daha var hepsini 

düşünmem lazım diye cevap vererek adaletli olmak zorunda olduğunu söyler. 

    Daha sonra gelin kayınbaba  tarafından kaldırılarak kapının iç tarafına konulmuş kalaylı bir 

siniye bastırılır(Gelin demir gibi sağlam olsun yüzü her daim parlak olsun diye).Bundan önce 

gelinin eline su dolu boduç(küçük testi) verilerek yere atıp kırması istenir.İlk seferde kırılmazsa 

tekrar tekrar kırılıncaya kadar yere atması istenir.Gelin eve girmeden önce damat tarafından 

başından para ve buğday,şeker saçılır. 

         Gelin oğlan evine götürülürken nazardan,büyüden korunsun diye göğsüne ayna asılır ve gelin 

yürürken belli olsun diye başının üzerinde  şemsiye açılır.Gelin eve girmeden önce damda bekleyen 

damada doğru çevrilen ayna gelinin göğsünden alınarak damada gönderilir.Kapıda bekleyen  iki erkek 
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çocuğu ki bunlardan biri(sağ taraftaki) gelinin ayakkabısını  çıkarır .Ayakkabının içine önceden 

konulan bahşiş parasını alır.Diğeri gelinin basacağı yere halı veya kilim serer ,buna basarak içeri giren 

geline, kayınvalidenin yüzüne elek tutularak baktırılır .Kayın validenin yüzüne elek tutarak 

geline doğru baktırılması:Gözüm senin üzerinde her daim seni takipteyim anlamında 

nazarlardan korunması içindir..).Geline kayınvalideye,kayınbabaya ve damadın ağzına tatlı 

verilir.(Baklava,lokum,şeker vb. Geçimlerinin iyi olması birbirlerine kötü söz söylememeleri için) 

.Kayınvalide  gelinin ağzına şeker verir( birbirinin ağzına bal- şeker baklava 

lokum)..Hıristiyanlarda Karamanlı Ortodokslarda da balla kapıya haç çizmek ve bal yemek adeti 

vardır..) 

Gelinin ayakkabısını çıkaran kilim seren  çocuklara gelin ayakkabısına daha önceden konulmuş parayı 

alan çocuğa ”Diyali” denilir.Ayrıca gelinin sağ ve sol göğsüne önceden konulan birer mendil gelin 

tarafından çıkarılarak bu çocuklara verilir. 

      Gelinin eve girmeden önce evin kapısına gelin bal sürmesi iyi bir ev düzeni kurmak,tatlı bir yaşam 

sürdürmesi anlamındadır..Eve giren gelinin sağ koltuğunun altına ekmek verilerek ev dolaştırılır. 

Önce mutfağa veya kilere bereketli olsun diyerek sokulur, sonra mazlum olsun itaatkar olsun” Pi 

kravata neka molçi na yaslata” sözleriyle ahıra götürülür ve gelinin kafasını kayınvalide üç kez 

hayvanın yemek yediği yere eğerek,artık baş eğecek itaat edeceksin anlamına gelen adeti 

yapar..Damadın da ahıra götürülüp boyunduruk takılarak” evine, hanımına sahip çıksın,artık 

uslanıp aile olsun ”sözleriyle bağlandığı anlatılırmış.Gelin evde bulunan büyük küçük ayırmadan 

herkesin elini öper ve bekler. 

      Bu adet yapıldıktan sonra avluya çıkarılan gelin, duvara doğru götürülür ve” Süzülmek ”veya 

“Divan Durmak ”denilen adet gerçekleştirilir. Ayakta duran gelin  gözlerini kaldırmadan,ses 

çıkarmadan elleri göğsünün altında birleştirmiş olarak saatlerce durur.. Ziyaretçiler gelini seyreder ve 

hediyeler verir..  

 

Süzülmek                                      Çeşitli kıyafetler 

      Ses saklama denilen gelinin büyüklerin yanında konuşmaması veya fısıltı ile konuşması 

Anadolu’daki bazı köylerde aylarca hatta yıllarca sürebilir.Kesriye köylerinde bu adet yok denecek 

kadar azdır.Ses saklama adetinin gerekçesi yeni evine akrabalarına alışma,onların davranışlarını 

gözlemleyerek evdeki düzene ayak uydurma,davranışlarını geliştirme,söyleyeceği bir sözün 

çevresindekileri inciteceğinden dolayı edep erken yol yordam öğrenme şeklinde izah 

edilmektedir.Çocuğu olduktan sonradır ki ancak Kayınbabasının izniyle normal konuşmaya 

başlar.Böylece eve evin düzenine kabul edilmiş demektir.Bu Rumeli’de fazla yaygın olmayan bir 

adettir.. 
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    Gelinin süzülme sırasında yanında gelin vekili vardır.. Davetlilere düğün yemeği verilirken geline 

akşama kadar yemek verilmez.Davetliler dağıldıktan sonra odasına alınan gelinin kucağına erkek 

çocuk oturtulur.Yatağa erkek çocuk yuvarlanır.Bahşiş verilir(para ve mendil)Çocukları erkek 

olsun diye yapılır.Evdeki çocuklardan kız olanı beklenmedik bir şekilde kucağa oturur veya 

yatağa çıkarsa doğacak çocuklarının kız olacağına inanılır..Odada geline yemek verilir.. 

      Damat yatsı namazı sonrası cemaat ile birlikte dua ve ilahiler eşliğinde eve getirilir.Gerdek 

odasına girmeden önce evde varsa dokuma tezgahının altından geçirilirmiş(büyü varsa bozulması 

için).Ayrıca eşine yuvasına sadık( mazlum)olsun diye boyunduruk takılır ve evin her tarafına 

tütsüler(Temyan) ve okunmuş sular serpilirmiş.Gelin odasının önüne bakır bir leğene kül ve 

kor(koz) ateş konulur.Bu leğene damat tarafından tekme ile üç kere vurularak içindeki kül ve 

koz dağıtılır..(anlamı kötülükler yok olsun,ocak yansın,iki genç kor gibi birbirleri için yansın. 

bolluk olsun, çok çocuk sahibi olsunlar anlamındadır..). Kayınvalide odanın kapısına açık bir 

kilit asar  ve bu kilidin anahtarını gelin ve damada verir..Her ikisi tarafından odanın kapısındaki 

kilidi kitlemesini ister.Birbirinize bu kilitle bağlanın der. 

    Yatsı namazından sonra eve arkadaşları tarafından getirilen damadın  gelin odasına girerken 

sırtı arkadaşları tarafından yumruklanır..İçeride gelin ile birlikte vekili vardır. Damat yüzü örtülü 

gelinin yüzünü açması için “ yüz görümlüğü” adı verilen hediye verir, bu gerdanlık tarzı bir 

hediyedir..Hediyenin verilmesinden sonra damat ayakkabılarını çıkarıp sağa sola atar. Gelinin 

düzeltip düzeltmediğini yani derli toplu olup olmayacağını dener.Yine geline üç soru sorar cevap 

bekler. Soruları sorduğunda gelin beklemeden  cevap verirse bu gelinin çok konuşan çenebaz 

olduğunu gösterir.Sorulara cevap vermez bir süre beklerse akıllı uslu konuşan biri olarak 

değerlendirilir.. 

     Gelinin duvağı(kıvrak örtüsü) açıldıktan sonra gelini anlından öperek kutlayan damadın elini öpen 

gelinin bu hareketi eşine saygı  ve bağlılık bildirmektedir.. Geline ve damada gelin vekili abdest 

aldırır namaz kılmalarını ister ve damadın seccadesi üzerine serilmiş duvak üzerinde  damada 

namaz kıldırır.Gelin ve damadın namazları sonrasında her iki tarafa evlilik hakkında öğütler 

veren vekil ,daha sonra yemek yemeleri için kız evinden gönderilen tavuk,baklava,pilav vb. yiyecekleri 

hazırlar ve bir sini içerisinde odaya bırakır. 

  Kayınvalide veya yengelerden biri her ikisine kapınıza gelip sesleneceğim sakın ses vermeyin diye 

tembih eder(doğacak çocukların sağır olmaması için yapıldığı söylenen adettir.Sabah silah atılarak 

haber duyurulması da diğer bir adet olmaktadır**. 

   Ertesi gün Kale ”Gelin görme” günüdür.Gelin kızın baba evinden ayrılıp yeni evinde geçireceği ilk 

gün kutlanır.Sabah geline” Zülüf ”denilen ve saçlarının yanlarından kesilmesiyle yapılan şaç kesme 

adeti yerine getirilir (.Düğün sırasında saçlarının kesilmesi uğursuzluk olarak kabul edildiği için 

hiçbir şekilde gelinin saçı kesilmez..).Öğleden sonra kız tarafının erkek evine giderek çeyiz bakması 

ve yemek yenilip eğlenilmesi ile düğün sona erer..Akşam geline revani adı verilen tatlı yaptırılır ve bu 

revani içerisine gelin tarafından altın konulur.Yemek esnasında yenilen revanideki altını bulan kişiye 

altın hediye edilir. Gelin ve Damat en az 3-5-7 gün evde kalıp dışarı çıkmaz.Bu süre içerisinde geline iş 

yaptırılmaz...Daha sonra el öpmek için kız ailesine yemeğe gider ve akrabaların daveti üzerine sırayla 

ev ev dolaşırlar..Yemek davetine ”Gozba”  “Gostié “ denilmektedir. 
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   -Aynı zamanda iki kardeş birden evleniyor veya  köyde aynı gün düğün varsa ve gelin alayı 

karşılaşırsa gelinleri koç gibi tokuşturarak nazardan korunacakları, sağlıklı ve sağlam olmaları için 

bunun şart olduğu söylenerek yapılan bir diğer ilginç adette vardır.. 

     Düğün olağanüstü durumlarda ancak ertelenir.Düğün yapılan mahallede cenaze evi varsa izin 

alınarak düğün yapılır davullar ve zurna mümkün olduğu kadar az çalınarak cenaze evi rahatsız 

edilmez.  

    Jerveni’de söylenen Mahmude türküsünde olduğu gibi  şansızlık sonucu düğün sırasında 

balkondan düşerek el ve ayağı kırılan gelin kıza aittir.Gelin almaya giden davetlilerin eli boş dönmesini 

anlatır.”Ena odayi polna canlari(Bir oda dolusu insan),Miyesti bolna Mamudeya(Mahmudem 

hasta),Miye panata at köşko(Köşkünden düştü),Muye skorşena levata noçka belata roçka(Eli 

kolu ayağı kırıldı kalkmıyor)Canlar canlari… 

Jerveni köyünde düğün ve gelin hakkında söylenen sözler: 

Düğün: 

Brak,Zemka,Nikah:Kepin,Nişan:Armasan,Nişanlı:Armasani,Donanamak:Sa 

tuttli,Davet:Kalesa,Davul:Tepan,Heybe:Tİsaga,Kuşak:Poyas,Etek:Pesuta,Don:Gasçi,Elbise:Plaçki,Ocak

:ognişe,Baca:Dunik,Ateş:Ogan.Nevesta:Gelin,Zed:Damat,Jeni:Kadın,Koca:Moş,Uçina:Yenge,Tete:Tey

ze,Asmak:Obesvayne 

Kıyafetler: 

 

Kapuç(Erkekgiysisi),Lurka(yağmurluk),Gorleniçe,Gorleniç,fonduko,Galik,Fonduko,Purgi,Pamukliya,Y

eleçe,Peşkir(Pregaç),Strajı,Gaşnik,Şamatoni,Shiyak,Nalin(,Dulben,Dimi) 

Oyunlar:  

Kadın oyunları çalınana bir def eşliğinde karşılıklı iki veya dört kişi ile karşılıklı oynanan oyunlardan 

oluşur.Erkek oyunları daha çok halay tarzı 

oyunlardır.Çamçe,Bayraçe,Leblebiçka,Tornago,Bohçaçe,Liliyar,Narinari,Kaleçka,Samiyeto(,Payduşkot

o,Eleno Mome,Levoto Oro) 

Değerlendirme: 

- Kesriye-Jerveni köyü sakinlerinin anlattığı Kız isteme,Nişan ve Düğün adetleri 

-Jerveni köyü sakinlerinin söylediği şekliyle evlenmek isteyenlere Osmanlı devleti tarafından 

bazı şartlar uygulanmaktaydı.”Osmanlı bize gayrimüslimlerle evlenmeyi yasaklamıştı.Biz kendi 

köyümüzün haricinde “Vişeni,Molam,Bapçor,Zabirdeni,Bihlişte köylerinden kız alıp 

verebilirdik..Kızın babası yoksa,şehit kızı ise çeyizi devlet tarafından verilirdi.Köyün erkeklerinin 

bu ve benzeri evlilikler yapması teşvik edilirdi.” 

-Ocağı karıştırmak,soba karıştırmak,baca tüttürmek gelenekleri Türkler arasınd a” Göktanrı inancının” 

İslam dininin kabulünden sonrada  devam ettiğini göstermektedir..Buna diğer bir örnek: Jerveni’de kız 

isteme ve damadın gelin odasına girmesinden önce üç kere vurarak dağıttığı bakır kap içerisine konulan 

kül ve kor adetidir..Göktürklerde od’a,ateşe büyük saygı gösterilmektedir.Türklerin Ergenekon’dan 
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çıkıp yeni yurt aramalarında demir dağı ateş yakarak eritip saklanıp çoğaldıkları efsanevi yerden 

çıkışları da eskiden günümüze ateşin ve demirin  kutsal kabul edildiğini gösteren inanca 

dayanmaktadır-Kına yakmak “Adama nışanı”dır. Saç kesmek ”üzüntü,yas anlamındadır..Baba evinden 

ayrılan gelinin yeni evine alışıncaya kadar yaslı olduğunu simgeler” kızın gideceği yere bir nevi kurban 

olması “Gelinlikle girdiğin evden kefenle çıkasın,Kız evladı el kapısı için yetiştirilir.Dirin gidiyor 

ölün çıkar o evden ancak” sözlerinin söylenmemiş halidir.Kız kaçırma ile yapılan evliliklerde bu 

durum hoş karşılanmaz ve “kaçak gelin  “ olarak adlandırılır.. 

-Kına gecesi gelinin başının üstüne” ayna,tepsi,def” konularak hediye toplanır. -Büyüklerin 

öncülüğünde yapılan” hediye,bohça,takı”vb. alışverişi daha çok bir evin ihtiyaçlarını karşılama amacına 

yöneliktir… 

-Akraba evliliklerinin onaylanmayışını bugün genetik yolla geçen hastalıkları akraba 

evliliklerine bağlayan araştırmaları dikkate alırsak atalarımızın yüzyıllar ötesinden bunu bildiği 

ve akraba evliliklerinin bu yüzden hoş karşılanmadığı sonucuna  varabiliriz…Akraba olan 

gençlerin birbirlerini sevmeleri ve evlenmek konusunda direnmeleri dışında bazen mal ve mülkün 

dışarıya çıkmaması gibi sebeplerle bu evliliklere izin verildiği görülmekle birlikte bu oran fazla 

değildir..Ayrıca kız veya oğlanın anne veya babasının ölmüş olması da bu ve benzeri evliliklerin 

yapılmasında da etkendir.Ablası ölen bir kızın ablası yerine, ablasının çocuklarının üvey anne eline 

bırakılmaması gerekçesiyle veya “ağabeyin,kardeşin” ölümü halinde yine ağabeyin veya kardeşin 

çocuklarının boynu bükük kalmaması ve gelinin genç dul olması halinde  evdeki kardeşlerden veya 

akrabalardan biriyle evlendirilmesi adeti de Kesriye -Jerveni köyünde rastlanılan adetlerdendir.Savaş 

dönemlerinde ve salgın hastalıklardan ölümlerin olduğu zamanlarda bu evliliklerin arttığı 

görülmektedir. 

-Bohça ve bohçaya konulan eşyaların alımında taraflardan temsilcilerin olması genel bir uygulama 

olarak karşımıza çıkmaktadır.Damat bohçasındaki iç çamaşırlara ”Yalık”denilen yörelerde vardır. 

-Nişan ve Gelin kıyafetlerindeki özellikler dönEmin kıyafetlerinin özellikleridir.Bölgeden 

bölgeye,köyden köye değişiklik gösterse de coğrafi ve iklim şartlarına göre bu kıyafetler belirlenmiştir. 

-Evlenen çiftlere mal ve mülk vermek onların ayrı bir aile olacağının göstergesidir.Bayrak taşıyan 

kişiden damadın bayrağı alması ve dikmesi,kendi ocağını kurduğu,bağımsız olacağının işaretidir.. 

-Takılar ve mihir gelinin adeta güvencesi olmaktadır.,İhtiyaç halinde bunların satılıp değerlendirilmesi 

de zaman içerisine söz konusudur.Nikah sırasında ortaya su dolu bir kap konularak üzeri örtülür. 

-Yüz boyama gelini süsleme  oldukça yaygındır.Bölgelere ve geleneklere göre değişiklik olsa da her 

tarafta benzer adetler yapılmaktadır. -Bazı yörelerde gelini süsleyene ”Tellak,bazılarında “Telziçsa” 

denilir. 

-Bahşiş vermek ve almak  oldukça yaygın ve çeşitlidir.Çalgıcılara verilen bahşişe bazı yerlerde 

”Avayet” denilir.. 

-Saçı geleneğinde kullanılan ürünler yörede yetişen ve bereket sembolü olan ürünlerdir. 

-Gelinin kucağına erkek çocuk vermek yatağına erkek çocuk yuvarlamak,yatırmak da baba ocağının 

,soyun erkek tarafında devam ettirildiğine duyulan inançtır.Anne yani kadından soyun devam 
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etmediğine inanılır.Yine bugün araştırmalar(genetik) bu kurama dayalı olarak yürütülmekte ve erkek 

DNA’sının kadın Dna’sına göre daha eski veriler taşımakta olduğu sonucuna varılmaktadır.. 

-Gelinin yüzüne elekle baktırmak nazarlardan korumak,evdeki büyüklerin,kayınvalidesinin gözetimi 

altında olduğunu göstermektedir. 

Bazı köylerde gelin ata bindikten sonra kucağına boynuzlarında elma ve nar takılı kınalı ve süslü koç 

verilir.Gelin sandığının yüklendiği ata küçük bir erkek çocuk bindirirli.Başında süslü başlık bulunan bu 

çocuğa altın takılıdır. 

-Topalcina Türklerinde gelin,arabasından veya atından inerken yüzüne ayna tutulur.Koltuğunun altına 

ekmek verilir önü sıra su dökülerek yürütülür.Bazı köylerde gelinin önünde kayınbaba tarafından üstü 

örtülü ayna taşınır.Gelinin başına at yuları takılır ve erkek çocuğu atın altından üç kere geçirilir.Gelin 

sofraya bastırılır.Gelinin başı kayınvalidenin  iki erkek çocuğunun eline verdiği gül dalı ile 

açtırılır.Jitionik-Debre Türklerinde gelin gerdeğe girmeden önce kayınvalidesi gelini ocağa götürür ve 

kafasını üç defa vurur gibi yapar….Gerdek odasının kapısına kayınvalide açık bir kilit asar bu kildi 

gelin ve damat birlikte kapatır.. Valandova Yörüklerinde kayınvalide ve kayınbaba gelini attan 

indirirken gelin cebinden çıkardığı metal parçalarını sallayarak ocağın damına atar. 

 

 

FOTOĞRAFLAR(BOŞNAK-BULGAR-POMAK KÖY DÜĞÜNLERİNE AİT 

FOTOĞRAFLARDIR) 
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Jerveni köyünden Müstafapaşa köyüne gelenlerin evlilik  başvuruları 

Jerveni Ölü Gömme Adetleri 

Bir diğer Orta asya bağlantılı olduğuna inandığımız ölü yıkama adetidirBu adetle ilgili 

diğer  Pomak topluluklarından doğrulayıcı bir bilgi elde edemedik) sadece Jerveni köyüne ait 

olan bir  adet şu şekilde nakledilmiştir; Ölü yıkanırken yıkayıcılar ölü bedeninin bel hizasına 

kalın sopalarla vurarak kırarlar. İslamiyet öncesi bir ritüeldir.Bunu yapmalarının nedenleri 

arasında can-(nefes) kalmasın ölü bedende içi boşalsın-mezardan kalkıp gelip eve gelip 

oturmasın-eşini çoluk çocuğunu rahatsız etmesin-öteki dünyada yeniden canlandığında sağlam 

olsun  izahları yapılmaktadır. .(Prehistoric dönemlerde İskandinav topluluklarının,(Vikinglerin) 

ölenlerin bellerini kırarak gömdükleri araştırılmaktadırAtalarını Asya’da Fin-Ogur Türk 

kökenlerinde arayan İşveç’li bilim adamları İşveç’çede 450 kelimenin Türkçe olduğunu 

yazmaktadırlar...) 

Cemil ve Sineson köylerine yerleştikten sonra da 20 yıl kadar bu ölü yıkama ve gömme 

adetlerini uygulayan Jervenililer yerli lerin böyle bir adet yapmadıklarını görünce onların 

kendilerini eleştirmelerinden çekindikleri için bu adeti uygulamaktan vazgeçmişlerdir.Bunun 

yerine ölüyü yıkarken  geriye doğru üç kere bükerek  belini kırmaya çalışırlar.(Daha önce 

yazdığım gibi aynı amaçlarla yaparlar. Ölü mezardan çıkıp eve gelmesin.Öteki dünyaya sağlam  

olsu.)Ölen kişinin gözlerini kapamak, yüzünü sağ tarafa (kıbleye) çevirmek,üzerine demir 

,bıçak, makas benzeri şeyler koarak ölü bedenin şişmesini önlemek.Çenesini ve ayak baş 

parmaklarını  bağlamak.Ölen kişinin ayakkabısını evin  kapısının dışına koymak.Ölünün 

başında dua okuyarak beklemek,Cenazeyi mezara omuzlarda tekbirlerle taşımak,gömülürken 

üzerine tahta yerleştirmek,mezarın başına ve ayak ucuna taş veya tahta dikmek,mezara su 

dökmek yapılan rutin adetlerdendi..Cenaze definden dönülürken herhangi bir kişinin cenaze 

evine  uğramadan gruptan ayrılarak doğrudan evine veya başkasının evine uğraması 

selamlaşması uğursuzluk sayılmakta, o eve yakın bir zamanda azrailin uğrayacağı yorumu 

yapılmaktadır. Ölen kişinin evinin ışıklarının veya odasının 40 gün boyunca ışıklandırılması 

adettendir.Evin mezar dönüşü temizlenmesi, eşyalarının dağıtılması, ayakkabısının  evin dışına 

bırakılmasıda yapılmaktadır.Bunların yapılmasındaki  amaç   ruhun eve gelince sevdiği eşyaları 

bulamayıp  mezarına geri dönmesini sağladığına inanılmasıdır. Ayrıca ev halkının heran 

ölünün eşyalarını (giysi,ayakkabı vs.) görüp üzülmemeleri içindir.  

Farklı gördüğümüz bir diğer adet ise “Süt sağıldıktan sonra bir miktarının havaya doğru 

serpilerek”yer-gök hakkı”denilmesidir. Ekmek pişirildiğinde bir parçanın yüksek bir yere 
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bırakılarak ”yer gök –kurt kuş hakkı” sözlerininde söylenilmesi yanısıra fazla yapılan ekmelerin 

bir-iki tanesinin  fakir hanelere taze sıcak ekmek yesin çocuklar denilerek verilmesidir. 

Ay hilal şeklinde gökyüzünde  görüldüğünde ve dolunay sırasında  dualar okumak,ayrıca 

güneş ve ay tutulmaları sırasında duaların yanısıra silah atmak,gürültü yapmak adetleri vardır.. 

 

MUTFAK KÜLTÜRÜ 

Çeşitli yemek ve hamur işlerinin yapıldığı Jerveni köyünde günümüze kadar devam 

eden mutfak kültüründe özellikle Bayram ve önemli günlerde pişirilen yemek ve hamur işleri 

bulunmaktadır.Bunlardan bazıları;Koripapari:Yufkanın  parçalara ayrılıp ,kaynatılan 

tavuk suyuyla ıslatılıp,üzerine tavuk parçaları ve yine kaynatılan ceviz v e tereyağı ile 

süslenerek yapılmaktadır.Bayram sofrasının en önemli yemeğidir.Meçkini Pituli:Mart ayının 

karşılanmasında un,süt veya su,yumurta,az tuz ve undan yapılır.Akışkan özelliğe sahip bu 

karışım saçda veya tavada pişirilir,Üzerine tatlı(pekmez,bal ve ceviz,şeker )ilave edilerek talı 

olarakda ikram edilir.Poparnik:İrmik ve un,su bazen süt,tereyağı,tız karışımı 

yoğrularak,küçük hamur bezeleri haline getirilir.Bu bezeler yufakalar halinde açılarak 

yağlanır tekrar tekrar açılır.Pişirme kabında üst üste dizilen yağlı yufkalar pişirilir. 

Traanenik:Un ve mısır unu,tereyağı,ayran,tuzla yoğrulur.Tepside pişirilir..Maznik;Önceden 

yemek olarak pişirilen fasulye yemeği kullanılarak yapılır.Un,su(ayran veya yoğurt) ,yağve 

tuz karışımından elde edilen hamur yufkalar halinde açılır kat kat tepsiye dizilen yufkaların 

arasına fasulye yemeği serpilerek pişirilir.Kol Böreği,Soğanlı Börek(Muhacir 

Böreği),Muhacir Mantısı,Mamaliga,Kol Böreği,Pituli(Kaşıkla dökülerek  yenildiği için kaşık 

dökmesi),Poperana Urda,Biryan,Rosniça(Kuskus),Mileçnik,Çeşitli meyvelerden(Kayısı,erik 

vb.) yapılantatlılar,Paluze,Ravani,Baklava çeşitleri,Tatlı ve Tuzlu gözleme,Erişte ve 

Makaroni(Makarna) çeşitleri,Tandırda pişirilen çorba ve yemekler,Nohutlu ekmek başta 

olmak üzere ekşili ve tuzlu tatlı ekmek çeşitleri,Çeşitli boğaçalar.Bunlar arasında damat ve 

askere gidecek gençlere yapılan talı boğaçalar 

ATASÖZLERİNDEN ÖRNEKLER 

Atasözleri bakımındanda oldukça zengin olan köy, bu güne kadar iyi muhafaza 

ettikleri atasözlerini hala söylemektedirler.  

Um so kruşi(Akıl armut içindir.) 

Er koya reka pinzsi ne nosi(Her dere ayakkabı getirmez)- 

Mokliv çovek nogu bara(Tembel adam çok yürür) 

-Rekata koda teçi stamnite polne (Dere akarken testiler  doldurulur) 

-Spanata reka so sema nese fatva(Taşan dere toprak tutmaz) 

-Şo pozi to poşnigo(Ne ektiysen onu biç) 

-Ka posteli taka legni(Nasıl serdiysen öyle yat) 

-Uçi uçi tikva buçi(Öğret,öğret kabak tınlamıyor) 

-Ka dobreje tamu sorkay(Nasıl doğradıysan öyle kaşıkla) 

-Deka dobreşe tamu sorkay(Nerede doğradıysan orada kaşıkla) 
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-Pravinata şeçi planina(Doğruluk,dağı bile ortadan keser)(25  ) 

               ŞİFA ADETLERİ 

              Günümüzde eski adetler veya kocakarı tedavileri olarak adlandırılan köyün 

hocaları veya yaşlı bilgeleri tarafından hastaların tedavisi yapılırdı. Tütsüler 

,yakılar,muskalar.okunmuş sular,kırık çıkık tedavileri el verme usulü denilen usta çırak 

ilişkisi ile yetiştirilen şifacılarla yapılırdı. Bu ve benzeri tedavi usulleri diğer köylerde ve 

Jerveni de olduğu gibi Sineson köyünde de yaygındı.Yerli ve Muhacir eski tedavileri 

anlatan Emine Özbay’dan dinlediklerimi yazmaya çalıştım. 

Ayakkabılar eskimesin diye Hardal otu(Lapitrevi) ayakkabılara sarılır. 

Çocuk emziren kadınların memelerinde oluşan çatlaklar için ekmek yoğurulan hamur 

teknesinde bekletilen bir bez parçası alınarak memelerin üzerine sürülür “ekmek peynir 

gibi yerim seni”sözleri söylenir ve dua edilir.(Üçgün üçkere tekrarlanır.) 

Doğum sonrası süt gelmezse veya az ise, bir parça ekmek verilen bir kişi tarafından 

üçgün boyunca, ekmek kapı kapı dolaştırılırılır, sonra sütü olmayan kadına yedirilirdi. 

Diğer bir uygulamada sabah erkenden sütü gelmeyen kadın çeşmeye bir parça ekmek ve 

soğan(kromit) ile gönderilir. Burada ekmeği ve soğanı kırarak” yemesi söylenir ve 

sütünün çoğalmasını diler.” 

Yeni doğan çocuklarda ağızda oluşan pamukçuk tedavisi için dere kenarından alınan 

çayır suya batırılarak çocuğun ağzı bununla silinir.  konuda yapılan başka bir tedavi ise 

mavi bir bez parçası ve bir miktar şeker ile çocuğun ağzını silerek pamukçukların 

kanaması sağlanır..Diğer bir uygulama da mis çiçeğinin yaprağı ile bebeğin ağzını silmek 

şeklidir. 

Çocuklardaki sarılık için reyhanla(basilok) çocuğun göbeğine aşı yapılır. 

Karın ağrısı için çocuk yüzüstü yatırılır, sağ bacağı kaldırılıp sırtına doğru getirilir ve sol 

eliyle topuğuna dokundurulur aynı işlem sol bacak ve sağ kolun sol topuğa değdirilmesi 

ile gerçekleştirilir..Karın üzerine ılık suda eritilmiş tuzlu bez koyulurdu. 

     Büyüklerin sarılığını tedavi etmek için kulak arkası ve dil altı kesilir ayrıca kesilen 

kara tavuğun taşlığı yedirilirdi. 

Kurbağacık hastalığı için çeşitli duaların okunduğu su içirilir. 

     Göğüste meydana gelen şişlikleri geçirmek için gizlice arkadan yaklaşan ve elinde bir 

yiyecek olan kişi tarafından şişlik olan kişinin sırtına sertçe vurularak korkutulur ve eline 

yiyecek verilerek neye imrendiysen onun yerine bunu ye denilir.(Buna umma(yerliler) 

veya liksuravi(muhacirler) adı verilir.) 

   Gece yanığı adı verilen ve dudak kenarlarında oluşan iltihaplar için ocakta ısıtılan 

tahta bir kaşık ile iltihaplı kısım üzerine bastırılarak tedavi edilir..(Şimdi lazerle yakılarak 

tedavi yapılmakta).Bir diğer tedavi bir miktar tuz okunarak birazı  hasta kişinin ağzına 

verilir kalan tuz ocakta yakılırdı. 

      Nazara uğradığına inanılan kişininde tuzla okunması ve tuzun yakılması benzer 

adetlerdendir.Ayrıca kurşun  ateşüzerinde dualarla eritilerek hazırlanan bir tencere su 

içerisine soğan ,bir dilim ekmek,iğne,bir kuruş vb. para koyulur ve eritilmiş kurşun suya 

dökülür.Ortaya çıkan şekiller yorumlanır. Üç defa nazarın defi için kurşun dökme 

tekrarlanır.Yağmur suyu  biriktirilir ve bu suya nazar duaları okunarak hastanın el,yüz 
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ve vücudu yıkanır.Küreğe alınan köz ve ateş hastanın etrafında etrafında başının 

üzerinde dolaştırılarak tütsülenir. 

     Eldeki yaraları kırk gözlü çubukla(çubuğun söğüt veya iğde dalından olması gerekir.) 

dualar okuyarak tedavi edilir. 

    Boğaz şişliği için çekirdeği çıkarılmış zeytin(siyah) taneleri ezilerek sarılır.Un kepeği 

ve zeytin yağı karışımı şişen yere sarılır. 

     Karın ağrısında kekik otu veya papatyanın sarı kısmı kaynatılıp içirilir.Yumurta 

göbek üzerine konulan bir bez üzerine kırılarak bağlanır. 

Öksürüğü kesmek için turp(kara) bal karışımı yedirilir. 

   Baş ağrısına karşı dilimlenen patates alına sarılır. 

Kulak ağrısını gidermek için pırasa ateşte ısıtılır ve ezilir.Çıkan su süt ile karıştırılıp 

kulağa damlatılır. 

Kanlanan kızaran gözler için yağsız bir tavada beyazı pişirilen yumurta bir bez arasına 

koyularak göz bağlanır. 

Kanayan  yaralara ağızda çiğnenerek hamurlaştırılmış ekmek sarılıarak kanamanın 

durdurulmasına çalışılır. 

Morluk ve morarmış yerlerin ezilmiş et sarılarak morlukların giderilmesi sağlanırken 

mayasıla ve diğer bazı hastalıklara sülük tedavisi uygulanır. 

El ve ayaklarda oluşan ve dolama adı verilen hastalık için ocakta közlenen soğanın 

içerisine sabun rendelenir ve dolamalı yere sarılır.(napo-dolama) veya acı biberin 

çekirdek kısmı çıkarılarak sarılır. 

Çıbanın üzerine keten tohumu,un,süt karışımı bağlanır. 

Bağırsak kurdunu dökmek için kabak çekirdeği yedirilir. 

Parmak ucu su veya iltihap topladığında sardunya yaprağı sarılır.Sardunyanın haricinde 

lokum sararak suyun patlaması sağlanırdı. İltihap toplayan yerlere közlenmiş soğan 

sarılması da uygulanan tedavi şeklidir. 

Ateşi yüksek olanlara sarı diken otunun kaynatılıp süzülür ılık olarak hastaya içirlir. 

Kanayan yaraların kanını durdurmak için üzerine örümcek ağı koyularak sarılır. 

Çıkık veya burkulmalı şişliklerde siyah kuru üzüm ezilerek bir bezle şişliğin üzeri sarılır. 

Kepek ve arpanın ezilerek sarılması da yaygındır.. 

Kalça kırıkları veya diğer kırıklarda ilk müdahale kesilen kuzunun derisini sarmak 

olarak yapılır. Genellikle köylerde bulunan ve” Sınıkçı “adı verilen kişilerce kırık ve çıkık 

tedavisi yapılmaktadır. Koçun yağı alınmış kuyruk derisi sarılması ve yumurta akılarına  

rendelenen sabundan oluşan bir çeşit alçı yapılarak kırık tedavisi yapılır. Çıkıklarda 

çıkan kısım yerleştirildikten sonra şişme yapmaması için yumurta sarısı ve şeker karışımı 

sarılırdı.. 

Donma tehlikesi geçiren kişileri ahırda hayvan pisliğinin(ters denilmektedir.) içerisine 

gömerek kendine gelmesi beklenirdi. Ters içerisine gömülen kişinin vücut ısısı bu şekilde 

düzenlenir ,donmuş(yarı donmuş) uzuvlarının çözülmesi sağlanırdı. 

Sırt ağrıları için yanan gaz lambasının gazından alınarak ağrıyan yer ovalanır.Ağrıyan 

yerlere bardak içerisine yanan bir kibrit atılarak bardak veya bardaklar ağrıyan yere 

kapatılır ve kibritin sönmesi beklenir.Kibrit söndükten sonra bardak bir  süre bekletilir 

daha sonra çekilerek vücuttan ayrılır(Hacamat) 
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Hastalanan kişileri özellikle çocukları kilisenin( Helen-Justiyanus) yanındaki odada 

bulunan ve kutsal su olarak kabul edilen su ile yıkamak ve dualar okumak Müslümanlar 

tarafından da yapılmaktadır. Hastalanan çocuğu gayrımüslim mezarına yatırarak iyileşip 

iyileşmeyeceğine inanamak bir başka tedavi şeklidir.Hasta çocuk mezara yatırıldıktan 

sonra ağlarsa iyi olacağına inanılır ve mezar üzerinden alınan çocuk bir terazi kefesine 

konularak tezek ile tartılırdı.Çocuk ağır gelirse iyileşeceğine inanılrdı.(Tezek ile tartmak 

genellikle hafif olduğu için tercih edilir böylece ağır tarafın çocuğun yatırıldığı terazi 

kefesinin ağır gelmesi sağlanırdı.Aileye moral kazandırmak için yapıldığı söylenebilir.. 

ÖNEMLİ GÜNLERDE UYGULANAN ADETLER. 

            13 Mart Melikşah ve Rumi Takvimde yeni yılın ilk günü olarak belirlenmiştir.Bu 

Martinka adıyla yılbaşı ve baharın gelişi olarak kutlanırdı.Ayrıca Bahar aylarında meydana 

gelen ani sıcak ve soğuk yaşanması, rüzgarlar ve aniden bastıran yağmurlar bazı inanışların 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur.İyi ve kötü gün ve saatler adıyla belirlenen bazı gün ve 

saatlerde yapılması veya yapılmaması gerekenler belirlenmiştir.Örneğin:Nİsan gelmeden 

hayvanları otlağa götürmenin yasak olması.13 Nİsandan sonra(eski takvime göre 13 

Nİsan(Rumi) Mart ayının sona erdiği gündür) ancak hayvanları otlağa götürme 

gerçekleştirilirdi.14 Nİsan günü Baharı getiren gün olarak adlandırılarak tarlalara tohum 

atılmasına izin verilirdi.13 Mayıs günü hamur yoğrulmazdı.Bu gün yoğrulan hamurun 

mayalanmayacağı,küf tutacağı ve bu durumun bütün bir yıl boyunca devam edeceğine 

inanılırdı.14 Mayıs günü  dikiş dikmek yasaktı.14 Mayısta dikiş diken(yama yapan vs.) kişinin 

hasta olacağına inanılırdı.15Mayıs günü evde temizlik yapılırsa evin bereketinin kaçacağı,evin 

küfleneceği,çamaşırların iyi temizlenmeyeceği,hastalıkların artacağı söylenirdi.16 Mayıs’ta 

hayvanlara yeşil(taze)ot yedirilmezdi.Yeşil ot yiyen hayvanların hastalanacağı,sütlerinin 

azalacağı iddiası yaygındı.17 Mayıs’ta yeşil çağla veya ham meyve yemenin hastalanmaya yol 

açtığına inaılmaktadır.Nİsan ve Mayıs ayının yer değiştirdiği günlerin dışında mevsim 

değişikliklerinin yaşandığı Eylül-Ekim,Ocak-Şubat aylarının bazı 

günleride(Cemre)hastalık,ölüm vb.artışların yaşandığı günler olarak belirlenmiştir. 

Hıdrellez(Gergeden):Rumi takvime göre 23 Nisan, Miladi takvime göre 6 Mayıs’ta 

kutlanan Hırellez,Hızır ile İlyas’ın buluştuğu gece olarak adlandırılır.Yaz aylarının başlangıcı 

kabul edilemektedir.( 6 Mayıs’tan 4 Kasım’a kadar süren bir dönemin başlangıcı) Bolluk 

Bereket için yapılan adetlerle kutlanırdı. Hızır’ın uğradığı yerlere bolluk getireceğine inanılır 

bunun için evlerde yiyecek kaplarının ağızları açık bırakılır.Para keselerine para konulur ağzı 

kapatılmaz.Ahır ve Ambarların kapısı da açık bırakılırdı.Gece yarısı Hızır’ın dilekleri kabul 

edeceğine inanılır. Gün boyunca temiz giysiler giyilir .Çocuklar ve büyükler gül ağacının altına 

bırakılan suya çiçekler atar ve bu suyla yıkanır.Gül ağacının dalına gece yarısı dilek ipleri 

bağlanır.Evlere yeşil ağaç dalları asılır.Hastalıklara iyi geldiği düşüncesi ile söğüt dalları veya 

ağaçların yeşil dalları bel ve vücudun ağrıyan kısımlarına bağlanır.Çeşitli eğlenceler 

düzenlenir. 

      MARTİNKA(RUMİ YILBAŞI) BAHAR BAYRAMI 
  
Şubat ayının yerini Mart ayına bırakması “ Baharın gelişi “olarak kutlanmaktadır. 

Bahar şenlikleri  Mart ayının başında yapılırdı..Anlatılanlar eski doğa dini inancının 
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İslamileşmiş şekline uygundur..”Şubat ve Mart ayının her zaman kavga ettikleri,Mart ayının 

gelişine razı olmayan Şubat ayının Mart ayına“Ben gitmem!” diyerek karşı koyduğu;. Mart 

ayının ise “Ben geldim. Hadi, sen git artık!” diye Şubat ayını göndermeye çalıştığı 

söylenmekte..... Bu aylarda havanın bir ısınıp bir soğumasını bunların kavgalarına 

bağlamaktadırlar. “Şubat ve Mart kavga ede dursun; biz kendi bildiğimizce onları yerlerine 

göndermesini biliriz!” diyen Jervenililer … Şubat çok sert geçtiği için, “Bu aya güven olmaz, biz 

onu kandıralım bahar geldi diyelim, gönderelim yoksa gitmeyecek!”şeklinde konuşur, yaşça 

büyük olan toplanan ev halkına ve konu komşuya" Ama ayıları kış uykusundan uyandırmamız 

lazım.Onlara Stari-İstari pituli( Cızlama-Akıtma-krep) yapmak gerekir. Çünkü ayılar 

uyanmazsa Şubat ayı, baharın geldiğine inanmaz.diyerek kutlamaları başlatırmış..” 

Bu ve benzeri konuşmalardan sonra Şubat’ın son haftasında her evde mutlaka Stari 

pituli denilen un, süt,yumurtanın karıştırılıp cıvık bir hamur elde edilmesiyle yapılan 

Anadolu'nun bazı yerlerinde Cızlama, Akıtma gibi isimler verilen batılıların 

deyişiyle(FR.)“krep” yapıldıktan sonra (Stari pitulinin cevizli ve pekmezli çeşitleri 

yapılmaktadır) konu komşu, davet edilir. Yapılan çeşitli stari pituliler yenir ve ayıların inlerinin 

önünede hazırlanan bu stari pitulilerden temsili olarak konulur du.(Bunun amacı, ayıların 

bunların kokusuna uyanşını sağlamaktır.). Kokuyu alan ayılar, kış uykusundan uyanır. Ayıların 

uyandığını gören Şubat ayı, inadı bırakıp gidermiş(. Şubat ayının 28 gün olmasını Şubatın 

gitmemekteki inadına bağlanmaktadır..).    Bir iki kişi ayı postuna girerek insanları eğlendirir .. 

 14 Martı yılın başlangıcı ve baharın gelişi olarak kabul ederler o günü ve geceyi çok özel 

kutlarlar. Hazırlıklar bir hafta önceden başlar. Evlerde,  dip bucak temizlik yapılır hatta boya 

badana yapılacaksa aynı günlerde yapılır. Yufkalar açılır, ekmekler pişirilir. 13 Mart akşamı 

sofraya, evde ne varsa konur. Yumurtalar kırmızıya boyanır. Özel Mart mısırı kaynatılır. 

(Selçukluların kullandığı Melikşah takvimi ve Osmanlı devletinin kullandığı Rumi takvime göre 

14 Mart yeni yılın ilk günüdür..) 

Çeşitli yiyeceklerden yedi çeşit(Mısır,bal veya pekmez,lahana 

turşusu,sarımsak,ceviz,yumurta,börek(maznik) oluşan sofralar hazırlanırdı..Sofrada bulunan 

her bir yiyeceğin, ayrı ayrı anlamı vardır: Lahana turşusu yenir ki; yıl boyunca sivrisinek, arı 

gibi böcekler ısırmasın diye. Sarımsak yenir; yıl boyunca ağzımız kötü kokmasın diye; hem de 

sarımsağı, büyülerden koruduğuna inanılır. Bir sepetin içine ceviz konulur ve aileden herkes 

sepetin içinden ikişer tane ceviz alır. Cevizler kırılıp bakılır. İçi sağlam ise yıl boyunca sağlık 

problemi yaşanmayacak anlamına gelir fakat çürük çıkarsa sağlık sorunu olacağına yorulur. 

Pekmez yenilir yıl boyunca; ağzımızın tadı yerinde olsun diye… “Maznik” dediğimiz fasulyeli 

börek yapılır ki; böreğin içindeki fasulyeler kadar, ailemiz geniş olsun, çoğalsın diye…Yumurta 

pişirilir(haşlanır) bu yumurtalar tokuşturulur,tokuşturmada kırılmayan yumurtanın sahibinin 

sağlıklı bir yıl geçirileceğine inanılırdı.  Haşlanmış(küllü mısır) mısır yenilir bolluk ve bereket 

olacağına inanılırdı.. 

Beyaz ve kırmızı ip karıştırılarak adına “Martinka” denilen özel ipler yapılır. Beyaz 

sağlık ve temizliği, kırmızı ise gücün simgeler. Yıl boyunca sağlıklı ve güçlü olma anlamını taşır. 

Bu ipler evde ki herkesin bileklerine bağlanır. Ayrıca evdeki tüm eşyaların, mesela çömleklerin 

testilerin, kulplarına da bağlanır.Martinkalar ağaç dallarına da gevşek olarak bağlanır.Rüzgar 

tarafında uçurulur veya ağacın dalından bir şekilde düşerse güzel günler 

geçireceklerine,dileklerinin olacağına inanılır..(Martinkalar hıdrellezde de yapılır..) Evin 
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büyüğü, eline iğne iplik alır ve bir şeyler diker “Ne dikiyorsun?” diye sorduğumuzda 

“Düşmanların ağzını dikiyorum! Yıl boyunca kötülük gelmesin, hakkımızda dedikodu 

olmasın…” diye cevap verir..  

O gece hayvanlara bol bol saman ve ot ve özel yiyecekler verilir,Hayvanların o gece 

kendi aralarında konuştuklarına inanılırdı.."Hayvanların sesleri dinlenerek yorumlar yapılır.."  

Ahırların önünde tütsüler yakılır; hayvanların kötülüklerden korunması için.  Sabah erkenden 

kül dolu bir testi evin dışarısında kırılır.  Etrafa dağılan kül ile evdeki bit, pire gibi haşaratın 

gideceğine inanılır.Ayrıca dağılan  külün büyü ve nazarı yok edeceğine inanılmaktadır. Sönen 

ocağın temizlenmesi ile bütün dertlerin evin dışına atılması anlamına da gelmektedir..  

 Sabah çok erken kimse sokağa çıkmaz. Herkes pencereden bakar ve sokakta ilk 

gördükleri kişiye “Benim sorunlarım gitti artık. Onları sen aldın!” diyerek seslenilir..Bu kişinin 

verdiği cevaba göre yorum yapılarak sorunlardan kurtulduklarına inanılır...Örneğin güler 

yüzle(güleç)" aldım" veya sorunlarırnız artık geride kaldı üzülmeyin..Allah büyüktür halleder 

vs..şeklinde cevap verirse seslenilen kişi, sevinilir..Tepkisini farklı bir şekilde homurdanarak 

verirse dertlerin bir süre daha devam edeceğine inanılır.. O gün kimse banyo yapmaz. Eğer 

banyo yapılırsa vücudun bazı yerlerinde şişlikler olacağına inanılır.  Nişanlılara, sevgililere 

hediyeler verilir. Gün boyunca eğlenceler düzenlenir.  Çocuklar ise kırmızı yumurta( kırmızı 

yumurta yoksa soğan kabuğu kaynatılan suya beyaz yumurtalar atılarak renklendirilir veya 

yumurta kırmızı renklerle şekiller verilerek boyanır) almak için çoğalsın, bolluk bereket artsın, 

diye yorumlanmaktadır.....her gittikleri eve, ellerine birkaç küçük odun parçası, çalı çırpı 

götürürler..Bileklere bağlanan kırmızı beyaz ip kırlangıç görüldüğünde havaya fırlatılarak dilek 

dilenir. 

JERVENİ KÖYÜMASALLARI 

Hasırcı ve Tilki(Rogizin Ağa):Hasırdan bir kulübede yaşayan fakir genç avlanırken bir 

tilki yakalar.Tilki kendisini bırakırsa gencin dileklerini yerine getirmeye söz verir.Dileklerini 

birer birer yerine getirirken hasırcıdan da kendisine bakacağına her gün ona yiyecek vereceğine 

dair söz ister.Tilki ve Hasırcı arkadaş olurlar.Kralın kızıyla evlenmek isteyen Hasırcının bu 

dileğini yerine getirmek için yola çıkarlar.Tilki elde ettiği altın ve değerli taşlarla Hasırcıyı 

Kralın karşısına çıkaraır.Zengin olduğuna inanan kral kızını Hasırcının yaşadığı yerleri 

gördükten sonra vermeyi kabul eder.Yola çıkarlar.Tilki çevrede bulunan ve tarlalarda çalışan 

herkese kral bunlar kimin diye sorduğunda Hasırcı Ağanın cevabını vermesini ister.Hasır eve 

ulaşan Tilki burayı büyük bir köşke çevirir.Kral gördüklerinden memnun olur ve kızını 

verir.Aradan yıllar geçer Tilkiye bakma sözü veren Hasırcı onu ihmal eder.Yiyecek vermez.Bir 

kış sabahı prenses kapıda ölü taklidi yapan Tilki’yi görür ve eşine burada bir Tilki ölü vaziyette 

ne yapayım diye sorar.Hasırcı gelir ve kuyruğundan tuttuğu Tilkiyi atar. Attığı andada herşey 

eskisine döner.Köşkü hasıradan bir kulübe haline gelir.(Çizmeli Kedi masalına benzemekle 

birlikte sonu ondan farklı bu masalın.) 

Kral Ve Kaderci;Kral sarayından çıkıp ülkeyi dolaşmaya karar verir.Giderken bir ağaç 

altında yaşlı bir kişiye rastlar.Elinde bir kalemle durmadan birşeyler yazan bu kişi ile 

konuşmaya karar verir ve ne yaptığını sorar.Adam kader yazıyorum diye cevap verir.Bunun 

üzerine kendi ve ailesinin kaderinde ne olduğunu sorar.Kaderci yakında bir kızın olacak,kızının 

bir köle ile evleneceğini yazıyorum der.Kral kızar ve böyle bir şey asla olmaz diyerek 

ayrılır.Kraliçe Krala hamile olduğunu yazan bir mektup gönderince saraya dönen kralın bir kızı 
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olur.Kız büyüyüp evlenme çağına geldiğinde Kral saraydaki köleleri uzak diyarlara 

gönderir.Sarayında zekasıyla dikkati çeken siyahi bir kölesini debir at verek “git bana Ay’dan 

Güneş’ten vergi topla”diyerek gönderir.Köle uzak diyarda gezerken ağacın altında oturan 

ihtiyar bir adam görür.Bu adama Kralın isteğini anlatır.İhtiyar kendisine bir pusula verir ve 

döndüğünde Kralın sorularına cevap vermek yerine pusulayı vermesini ister.Köle dönerken 

yolda zengin bir tüccarla karşılaşır bir süre birlikte seyahat ederler onun hizmetinde 

çalışır.Günlerden bir gün çok şiddetli yağmur yağar yolları üzerinde bulunan dere taşar.Tüccar 

gideceği yere ulaşmak için acele etmektedir.Ve kendisine kölenin yaptığı uyarıları dinlemeden 

dereyi geçmeye çalışır akıntıya kapılıp boğulur.Altın dolu heybe ve atları köleye kalır.Bunları 

yanına alan köle dönüş yolunda küçük bir dere kenerında mola verir.Ayışığı derenin üzerinde 

farklı renklerde parlamaktadır.Dayanamayıp dereye giren köleyi su içine doğru çeker tepeden 

tırnağa kadar suya batan köle bir süre sonra kendini derenin dışında bulur.Kölenin girdiği dere 

tılısımlı bir deredir.Ay ışığında sular siyah rengi beyaza dönüştürmektedir.Siyahi köle beyaz 

biriolmuştur artık.Kralın yanına dönen köle kendisini tanımayan Krala hiçbir şey söylemez ona 

getirdiği değerli eşyelerden takdim eder ve sarayın karşısına büyük bir köşk yaptırır.Kölesini 

tanıyamayan kral zengin kişi ile arkadaş olur ve kızını onunla evlendirir.Kızını  bir süre sonra 

ziyaret eden kral kızının kocam çok iyi bana da iyi davranıyor.Yalnız bir soruma cavap 

vermiyor.Bel kısmı ince bir şerit halinde simsiyah bu neden oldu dediğimde cevep vermiyor 

babacığım demiş.Meraklanan kral damadına kızının söylediklerini anlatıp açıklama isteyince 

köle elinde ki kadercinin verdiği pusulayı uzatmış krala.Kral pusulanın kapağını açıtığında 

kapakta”Ay’dan Güneş’ten vergi alınmaz.Yazılan kaderi kimse bozamaz” 

yazıyormuş.(Anlatan:Münevver Güller) 

               Çıkrıkçı ve Güzel Peri:Çıkrığı ile geçimini sağlayan fakir bir adam,bir gün ormanda 

yürürken bir küçük odun bulmuş.Onu alıp dükkanına bırakmış, ertesi gün dükkanına gittiğinde 

her tarafın temizlendiğini görerek hayret etmiş.Bu durum daha sonraki günlerde de devam edince 

meraklanıp dükkanına saklanıp beklemeye başlamış.Gece yarısı odun parçasından çıkan bir genç 

kız etrafı temizlemeye başlamış. Kızı saklandığı yerden çıkan çıkrıkçı ona kim olduğunu 

sormuş.Kız peri olduğunu kötü edildiğini anlatmış.Bunun üzerine çıkrıkçı peri kızının dükkanında 

kalmasına izin vermiş.Günler geçtikçe çıkrıkçının kıyafetleri ve dükkanının temizliği komşularının 

dikkatini çekmiş.Dükkanı gözlemeye başlamışlar.Gördüklerine inanamamışlar.Dükkanda yaşayan 

güzel bir kız çıkrıkçının  dokumasına yardım ediyor,işlerini yapıyormuş.Kızın güzelliği dilden dile  

söylenmeye başlamış. O yerde yaşayan zengin adamın kulağına kadar gitmiş.Meraklanıp dükkana 

uğrayan adama bu güzel  kız sana yakışır diyenler olmuş.Kızın güzelliğinden etkilenen adam 

çıkrıkçıdan genç kızı kendi evine göndermesini istemek için çıkrıkçıyı çağırmış ve üç isteğinin 

olduğunu ,i istedikleri şeyleri yapamayacak olursa dükkanı ve kızı alacağını söylemiş.Kış günü 

olduğundan bulamayacağını düşünerek önce salatalık getirmesini istemiş çıkrıkçıdan.Dükkana  

dönen çıkrıkçı ,kendisine neden üzgün olduğunu soran peri kızına , zengin adamın  kendisinden 

salatalık istediğini bulamazsa genç kızı alacağını söylemiş. Bunun üzerine genç kız, erkek 

kardeşim  beni bulduğun yerin yakınında taşın altında bir mağrada  yaşıyor. O da kötü büyücünün 

yaptığı büyünün esiri ama sana yardım edecektir.Oraya git derin bir of çek,o sana gelip ne 

istediğini soracak ,kızkardeşin salatalık istiyor de ,kardeşim sana istediğini verecek demiş. Çıkrıkçı 

gidip taşı bulmuş oturup derin bir of çekmiş ve peri kızının sözleriyel seslenmiş ,bir süre sonra 

erkek peri gelmiş ne istediğini sorunca çıkrıkçı olanları anlatıp salatalık istediğini söylemiş.İsteği 
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derhel yerine getirilmiş. Salatalıkları alıp zengin adama götürmüş.Bu seferde ikinci isteğini yerine 

getirmesini isteyen adam taze üzüm istemiş.Bu isteğinide çıkrıkçı aynı şekilde yerine getirince 

üçüncü isteğini söylemiş adam,bu isteğide yeni doğmuş ama konuşan bir erkek çocuk getirmesini 

istemiş.Bu isteğinin yerine getirelemeyeceğinden emin beklemeye başlamış zengin adam.Çıkrıkçı 

yeniden taşın olduğu yere gidip peri kızın öğrettiği sözlerle erkek peri kardeşi çağırmış ve isteğini 

söylemiş.Erkek peri kuağında yeni doğmuş bir bebek  vererek göndermiş çıkrıkçıyı.Yolda giderken 

bebğin konuşup konuşmadığını merak eden çıkrıkçı bebeğin yüzünü açınca,bebek ört yzümü diye 

seslenmiş.Bebeği zengin adamın evine götüren çıkrıkçı konuştuğunu söyleyince,adam bebeğin 

yzün açmış ve senin konuştuğunu söylüyor çıkrıkçı söyle bakayım ne söyleyeceksin deyince,bebek 

kim bana bu soruyu sorarsa taş olsun demiş.Zengin adam oan taş kesilmiş.Çıkrıkçı bebeği alıp 

dönmüş peri kızın üzerindeki büyü bozulmuş.Çıkrıkçı ve Peri kızı evlenip bir ömür boyu mutlu 

yaşamışlar.(Anlatan:Kadime Aslan) 

Babasını Arayan Çocuk 

İhtiyar Babanın Öğütleri 

               Kurnaz adam ve Dev 
            MUSTAFAPASA KASABASIN DA 1924 YILINDAN ÖNCE YASAMIS OLAN RUM EVLERININ ESKI VE YENİ SAHİPLERİ: 

     Evlerin rum Sahipleri:  Evlerin Yeni sahipleri: evin bulundugu mahalleler: 

     Yanago: Ahmet  Turgut,  Davutlu  
Mahallesi. Kılıçarslan sokak 
     Karelem Hanesı   ( sultan) Eskı 
Sınasos otel, Yeni Mah.. Ünıversıte 
meydanı 
     Falsaha Hacı Vasıl: Cansever Konagı, 
Yeni Mah.. Sümer Cad. 
     Caylaho: Mustafa Açıkgöz ,Yeni 
Mah.. Sümer Cad. 
     Demırcı Mılıt: Necmettın Kundak, 
yenı mah. Sümer Cad. 
     Papaz oglu: Murat Süler, Yeni Mah.. 
Sümer Cad. 
     Falsaha Zafıra:Kıbele ,yen mah 
Sümer Cad 
     Dımostı  evı: Alı Sümer ,Yeni Mah.. 
Sümer Cad. 
     İsabaloz Hamamcı Marao: Sıtkı 
Yılmaz, Yeni Mah.. Sümer Cad. 
    Tıpanos: Hüsamettın Yılmaz, Yeni 
Mah.. Sümer Cad. 
    Hacı Yusuf Yogan: Natura otel, Yeni 
Mah. Sümer Cad. 
    Bıngo Bandılı: Gül Konakları, Yeni 
Mah.. Sümer Cad. 
     Vıcıya Yogan: Hayrettın Korkmaz, 
Yeni Mah.. Sümer Cad. 
     Bedıla Elın Yüksel Ezer, Yeni Mah.. 
Sümer Cad. 
    Barmakıya: Alı Elma ,Yeni Mah.. 
Sümer Cad. 
    Demırcı Mıgola: Mersin Akbal, Yeni 
Mah. Sümer Cad. 
    Laz: Murat Mersin Akbal, Yeni Mah.. 
Sümer Cad. 
    Doktor Mılıdıos: Ramazan Korkmaz, 
Yeni Mah.. Sümer Cad. 
    Küfçüoglu ?Yogan :AbduRahman 
Basoglu ,Yeni Mah.. 
    Kalles Vasıl: Fevzı Basoglu ,Yeni 
Mah. 
    Kürtçüoglu Espıne: Ömer Akbal, Yeni 
Mah.. 
    Kavallın Hemsıresı: Ömer Öcal, Yeni 
Mah.. 
    Çalgıcı Gostı :Şerıf Saglam ,Yeni 
Mah.. 
    Çoban Vasıl: Canbaz Hasan evı, Yeni 
Mah.. 
    Kör Mılıt :Yusuf Derın, Yeni Mah.. 
    Bolu Karfos: Lütfı Mıntas, Yeni Mah.. 

     Erkek Ögrencı okulu yıkıldı arsası: 
Mersın Akbal ve Mehmet Tepe evı, 
yenı  mahalle. 
    Erkek Okulu :As evı, Alı Elma ,evı 
yanı ,Yeni Mah.. 
    Bıngo kızı: Makbule Turgut, gül 
konaklarında, Yeni Mah.. 
    Bıngo kızı Morfuda: Mehmet Savas, 
Yeni Mah.. 
    Berguba: Mustafa Savas, yenı mah. 
    Fındık Sarafım :İlyas yumul varıslerı, 
Yeni Mah.. 
    Kara Marıa Munugo :Yumul varıslerı, 
Yeni Mah.. 
    Hunının anası Mehmet Samur, Yeni 
Mah.. 
    Vıhı Anastu: Mehmet Samur, Yeni 
Mah.. 
    Sahle Luya İlıya :Kadır Oltan, Yeni 
Mah.. 
    Hacı Yovakın: Süleyman Şentürk, 
Yeni Mah.. 
    Kukuye Mavde: Mınüre Şentürk, 
Yeni Mah.. 
    Kunduracı Nıgole: Yasar Varol, Yeni 
Mah.. 
    Hampos: İbrahım Boz, arsa ,yenı 
mah. 
    Lıgırya: İbrahım Boz, arsa ,Yeni 
Mah.. 
    Muya Lefter: Saıt Ersoy varıslerı, 
Yeni Mah.. 
    Muya Şapkalı: İbrahım Boz ev, Yeni 
Mah.. 
    Patınra Kadınno: Mehmet Emin 
Öcal, yenı mah. 
    Dafula :Mustafa Öcal, Yeni Mah.. 
    Gavraıl: Ahmet Aktürk ,Yeni Mah.. 
    Yamalı Stefanı: Muzaffer Demırkale, 
yenı mah. 
    Şışko: Mustafa Özkan, Yeni Mah.. 
    Hacı Lazarı: Rıfat İlhan,Yeni Mah. 
    Zaharo otel meydanı yıkıldı ,Yeni 
Mah.. 
    Topak Galı otel meydanı yıkıldı ,Yeni 
Mah.. 
    Relayı Marıa: otel meydanı yıkıldı 
,Yeni Mah.. 
    Kalles İlıngo: Refık İçöz ,Yeni Mah.. 
    Rıgılı Hrısto: Necip Türkoglu, Yeiı 
mah. 

    Tandırcı Lazarı: Yasar Varol, Yeni 
Mah.. 
    Boyacının evı: Pasa otel ,Yeni Mah.. 
    Hacı Morgul Vasıl: Mehmet Durul, 
Davutlu Mah.. 
    Elenı Kılısesı,Kılıse ,Yeni Mah.. 
    Hısostomer: Hayrettın Korkmaz, 
Yeni Mah.. 
    Bıldırcın: Dervıs Korkmaz, Yeni 
Mah.. 
    Sahsahçı Nıkola: Beledıye arkası, 
Yeni Mah.. 
    Beyı Rızo: Medrese Dükanları, 
Davutlu Mah.. 
    Kabasakal Ardındavadı Sarafım:Halıl 
Korkmaz ,Davutlu Mah.. 
    Toros Galı: Hakkı Özbay ,Davutlu 
Mah.. 
     Lıgırlı: Halıl Korkmaz, evı arkası, 
Davutlu Mah. 
    Pepe Marıa: Mehmet Tepe, eskı ev, 
Davutlu Mah.. 
    Kıtmır Efendı: Salıh Koç, Davutlu 
Mah.. 
    Antıkacı Baıllı: Kemal Öcal, Davutlu 
Mah.. 
    Kalles Barelem: kemal Öcal Davutlu 
Mah. 
    Bursalı Kemal Öcal, Davutlu Mah.. 
    Rızo Gallı :Yakup Karagöz evı, 
Davutlu Mah.. 
    Sınnık Makrına: Rıfat Aslan, Davutlu 
Mah.. 
    Sınnık Eminko :Kemal Topak, 
Davutlu Mah.. 
    Faslaha Anasko: Ekrem Karagöz, 
Davutlu Mah.. 
    Gayyır Anastas: İrfan Aka,Davutlu 
Mah.. 
    Karayanı Gostı: Bılal Aka, Davutlu 
Mah.. 
    Rızo Galı :Zıya Aka, Davutlu Mah.. 
    Topuklu :Zıya Aka, Davutlu Mah.. 
    Faslaha Anasko :Ahmet Sertdemır, 
Davutlu Mah.. 
    Makroglu Yogan: Süleyman Temur, 
Davutlu Mah.. 
    Agnılıya :Ahmet Sertdemır ,Davutlu 
Mah.. 
    Sarı Madel: Necmettın Temur 
,Davutlu Mah.. 
    Rizo: Üzeyır Temur, Davutlu Mah.. 
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    Velı cıger Nevzat Derın, Davutlu 
Mah.. 
    loksan: Mehmet Derın, Davutlu 
Mah.. 
    Yorgo Vasıl: Fuat öztürk, Davutlu 
Mah.. 
    Kara Cehennem Nıkolakı: Cemal 
Ömer Gökalp ,Davutlu Mah.. 
    Pıtsı: Erol Öztürk ,Davutlu Mah.. 
    Dere köylü Vasıl: Salıh Koç, Davutlu 
Mah.. 
    Yagnı Vasıl: Velı Öztürk, Davutlu 
Mah.. 
    Çıtırık Lazarı :Halıl Öcal, Davutlu 
Mah.. 
    Kalles Debuga: Şakır Korkmaz, 
Davutlu Mah.. 
    Farasalı Yogan: Hüseyın Dönmez, 
Davutlu Mah.. 
    Cambaz Anastu: Hüseyın Dönmez 
,Davutlu Mah. 
    Bıdıra Yogan: Hüseyın Dönmez, 
Davutlu Mah.. 
    Kambura Nıyazı Karagöz ,Davutlu 
Mah.. 
    Avrupalı Nıgola: Ergüven Karagöz, 
Davutlu Mah.. 
    Cemıllı Vasısta: Ramazan Karagöz 
,Davutlu Mah.. 
    Nura Avatı: Nıyazı Karagöz,Davutlu 
Mah.. 
    Samsonlu: Nıyazı Karagöz, Davutlu 
Mah.. 
    Kavala :İlyas Tunç, Davutlu Mah.. 
    Rızo Hemsıresı Magrına :Hüseyın 
Özbay ,Davutlu Mah.. 
    Çoka :İbrahım Yılmaz, Davutlu Mah.. 
    Doktor?.....: Nevruz Tutan, Davutlu 
Mah..*** 
    Pancara Nıkola: Esref Çakır, Davutlu 
Mah.. 
    Rumbıya: Esref Çakır Davutlu Mah.. 
    Postacı Magrına :Salıh Bırbılen, 
Davutlu Mah.. 
    İspıro: Ferıt Yakar, Davutlu Mah.. 
    Cıngo Marıa: Yücel Sakarya, Davutlu 
Mah.. 
    Hunı Vasıl: Yücel Sakarya, Davutlu 
Mah.. 
    Kambur Pambuko :Hasan Özgüç, 
Davutlu Mah.. 
    Mangolıgo: Alı Rıza Özbay, Davutlu 
Mah.. 

    Bingonun hemişresi İbrahim yılmaz 
,Davutlu Mah.allesi  
    Azamın evı” FLorans” ,Davutlu Mah.. 
    Anastasaelın: Kemal Tunç, Davutlu 
Mah.. 
    Rızo Gostı Fıncancı Topakoglu arsa, 
Davutlu Mah. 
    Kalles Anastas Topakoglu Konagı, 
Davutlu Mah.. 
    Cımas Yorgı :Kadır Özdem” burbur 
r…….Davutlu Mah..?*** 
    Sarı Gavraıl: Tevfık Kaçar, Davutlu 
Mah.. 
    Dımeoglu: Recep Mese ,Davutlu 
Mah.. 
    Marugo :Üzeyır Orak, Davutlu Mah. 
    Daskarı Marasoglu: Nadıre Salman, 
Davutlu Mah. 
    Sahle Ivga: Manastır pansıyon üstü, 
Davutlu Mah.. 
    Kalaycı Papaz: İbrahım Ezer ,Davutlu 
Mah.. 
    Susana:: Yasar Esen, Davutlu Mah. 
    Marasoglu. :Şerıf Salman, Davutlu 
Mah.. 
    Cıngöz :Bayram Aytas, Davutlu 
Mah.. 
    Tahsıldar Sodıl: Mevlüt Aytas, 
Davutlu Mah.. 
    Terzı Bedro: Kemal Mese ,Davutlu 
Mah.. 
    Hacı Marko Abastol: Zeki Yaman, 
Davutlu Mah. 
    Dalakçı Razalı :Yasar Ogan, Davutlu 
Mah. 
    Balama: Celıl-Rasım Topaç, Davutlu 
Mah.. 
    Boza Eftad: Erdogan Yaman, Davutlu 
Mah. 
    Boza Sarafım: Bekır Bıçer ,Davutlu 
Mah.. 
    Daskalı Roıl: Mehmet Aydın, Davutlu 
Mah. 
    Batırık Yahokım: Refık Tokmak, 
hamam, Davutlu Mah. 
    Eczacı Hısostomas :Mehmet Güller, 
Davutlu Mah. 
    Peçera: Mümin Ezer ,Davutlu Mah. 
    Şemsek Fındık Sarafım: Mehmet 
Aydın, Davutlu Mah. 
    Lazoglu: Murat Akçay, Davutlu Mah. 
    Doktor Sarandıs: Demırali Uzun evı 
arkası ,Davutlu Mah..*** 

    Bancor: Hursıt Apaydın ,Yukarı Mah 
    Hracı Anastas :Velı Yesıl,Yukarı Mah 
    İstılyanus kızı :Remzı Yasar, Yukarı 
Mah 
    Pataka Hrısto: Nazmı Yasar ,Yukarı 
Mah 
    Tokmılıt Yosuf: Rusen..Hımmet Çakır 
yanı, Yukarı Mah 
    Çubukçu Marıa: Bayram Kan 
    Dogramacı Nıkola: Mustafa Atlı, 
Yukarı Mah 
    Dülganoglu: Mestan Özbay, Yukarı 
Mah 
    Kaba :Besır Özbay, Yukarı Mah 
    Pazarbası Dımıt: Mustafa Dızbay, 
Yukarı Mah 
    Hacı Yosuf Mugal: Azem Topaç 
    Hacı Harıklı: Nurı-- Arı ,Yukarı Mah 
    Müsellımoglu Mehmet Alı Orhan 
,Yukarı Mah 
    Asuasıle: Mehmet Güller, Yukarı 
Mah 
    Eczacı Gıryako: Zülkefıl, Yukarı Mah 
    Hacı Sarafı: Kadır Dogru, Yukarı Mah 
    Cıngöz Yorgı Ukabeyn, Yukarı Mah 
    Nıgdelı Andılıgo: Şükrü Özcan, 
Yukarı Mah 
    Hacıvayanos elenı: Şakır Özcan, 
Yukarı Mah 
    Hacı Bandılu: Yavuz Tımuçın, Yukarı 
Mah 
    Maymunoglu: Yılmaz Selçuk ,Yukarı 
Mah 
    Vaho Vaslı: Lütfı Selçuk ,Yukarı Mah 
    Doktor Anastasyon:Osman Tımuçın, 
Yukarı Mah*** 
    Gırelos Papas: Mehmet Emın Gök, 
Yukarı Mah 
    Güllü Kız Bebek Müzesı ,Yukarı Mah 
    İstılyanos: Nurı Özer ,Yukarı Mah 
    Sultan: Nurı Özer ,Yukarı Mah 
    Baba Vasıl: Galıp Özer ,Yukarı Mah 
    Seksancı: Arıf ertan, Yukarı Mah 
    Kela Bandıllı: Arıf Ertan ,Yukarı Mah 
    Karyagdı Vasıl: Kerım Sakarya ,yenı 
mah 
    Postıka Vasıl: Kadır Cankurt, Yeni 
Mah. 
    Postıka Vasıl: Yasar Dur,Yeni Mah. 
    Kahracı Urahan: Alı Üzmez ,Yukarı 
Mah 
    Tulumbacı Zeyattın Yıldızhan, Yukarı 
Mah. 

    Tarosun evı:Şenol şarap 
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VI.BÖLÜM 

A-  Hatıralar 

117 haneli bir köy olan JERVENİ KÖYÜ kayıtlarda MANASTIR Vilayeti FLORİNA 

Livası KESRİYE Kazası Jerveni köyü.. 

JERVENİ HATIRALARI 

Balkan Savaşı yıllarında askerlik çağına gelen gençlerin çoğu yöreyi tanıdıkları için 

Jandarma olarak orduda görev yapmışlardır. Bunlardan biride (Yazar Leyla Kaplan’ın dedesi ) 

Şevki KAPLAN’dır. Karabağ civarında bir karakolda görev yaparken pusuya düşürülmüşler, 

arkadaşı şehit düşmüş kendisi ise sol kolundan yaralanmıştır. Olayı anlatırken Makedonca ve 

Sırpça konuştuğu için kendisi gibi bu dilleri bilen arkadaşıyla erzaklarının bittiğinden dolayı 

civarda bulunan Müslüman köyden ekmek almak için görevlendirildiklerini, kıyafet 

değiştirerek  köye gidip  bir torba ekmek aldıkların, fakat bu sırada karakolun Karadağlılarca 

baskına uğradığını, arkadaşlarının şehit edildiğini, bundan kendilerinin haberleri olmadığı için 

rahat bir şekilde ekmekler  torbalarda, torbalarda sırtlarında ve kucaklarında karakola 

yaklaştıklarını anlatarak. Yaklaştık ama nöbetçi Ramadan diye bir arkadaşımızın olması 

gerekiyordu parola belirlemiştik, birden nöbetçinin tüfenginin süngüsü güneşten parladı, 

bizdeki silahlar eski süngüler paslı fişekler bir türlü silahlara uymaz ya büyük gelir ya da 

tüfenge küçük fişengler gönderirler, takviye gecikir silah ve mühmmimat gecikir, erzak gecikir, 

gönderilen barutlarda kül karışımı vardır bu yüzden  silahlar doğru dürüst ateş etmez rezillik 

anlıyacağınız...Bizde aman ne güzel parlatmışsın süngünü Ramadan diye seslendik. Onun bize 

parola sorması lazımdı çünkü yokuşu hemen hemen çıkmış yaklaşmıştık ..Bir homurtuyu 

andıran ses duyunca biz yine şaka yapıyor diye düşündük ve  parolayı söyle bakalım diye 

seslendik daha sözümüzü bitirmeden üzermimize ateş açıldı .Vurulmuşsum Allahtan ekmek 

torbası olduğu için kolu delip geçmiş kurşunlar. Arkadaşlarmim şehit düştüler yuvarlandığımız 

yeden kalkamadık. Bayılmışım ne olduğunu hatırlamıyorum, silah seslerine köylüler koşmuş 

baygın bir halde bulmuşlar, bu arada diğer karakoldan yardmim gelmiş, beni Sıhhıye çadırına 

götürmüşler. Kendime geldiğimde sıhhıyeci seni öldü ölecek diye bekledik maşallah kuvvetli 

imişsin kurtuldun dedi. Yaralarımı iltihaplanmasın diye kızgın demirle dağlamışlar..İki ay 

kaldım oralarda sonra tekrar askerliğe başladım..Komutan çağırıyor dediler gittim çadırına bir 

arkadaş daha vardı, bize bir mektup verdi ve bunu İhsan Paşa’ya götüreceksiniz, önemli bir 

mektup kıyafet değiştirin sizi anlamasınlar yakalanırsanız bu mektubu imha edin yutun, yakın 

bir şeyler yapın ama mektup düşmanın eline geçmesin dedi. Mühürlü mektubu aldık odun 

kesmeye giden köylü kılığına girdik, balta aldık, nacak aldık, çıktık tola gizlene gizlene ağaç 

altlarında kaya diplerinde, kıvrıla kıvrıla yakalanmadan ulaştık komutanlığa mektubu verdik. 

Hazırolda  bekledik . Komutan mühürlü mektubu açtı..okudu..ağladı..ve bize dönerek artık size 
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ihtiyaç kalmadı evlatlarım dedi..Gidin ve köyünüzü savunun zor günler kapınızda ..Size silah 

verdireyim..Silahlarınızı alın, giderken de rastladığınız Müslümanlara kendilerini korumaları 

için tedbir almalarını söyleyin dedi..Karnımızı doyurduk, harçlık ve cephane verildi bize, 

döndük geldik Florina’ya oradan da Jerveni’ye. 2 sene geçmedi ki Dünya Savaşı çıktı. Balkan 

Savaşından sonra Osmanlı bizmim topraklarımızı Yunan tarafına  bırakmış Bulgar istemiş ama 

Yunan’a kalmışsız, artık Yunanistan oldu buralar demişlerdi. İşkodra, Florina’da kaybedilmiş 

Arnavut almış..Dünya Savaşında da Osmanlı’yı Halifemiz efendimiz Padişahımızı Alman 

gavuru İstanbul’da esir almış ..Yunan’da güya İngiliz gavuru ile onu kurtarmaya Anadolu’ya 

asker göndermiş..Kocaları  çocukları askerde olan Anadolu’da Yunan ordusunda askerlik 

yapan Yunan kadınlardan böyle duymuştuk. Bana harmanını kaldırmasına yardım edersem 

gündelik ücret vermeyi teklif etmişti..Bende kabul ettim yardım etmeye gittim..Ben harman 

yerinde beklerken atımı da salıverdim otlansın diye ve uzandım gölgeye destelerin arasına  

dalmışım derken kulağıma sesler geldi ‘’M.Kemal diye biri çıkmış Yunanla harp ediyormuş  

perişan olmuş Yunan askerleri diye konuşuyorlardı. Harmanı bırakıp atıma atladığım gibi köye 

döndüm ücretimi almadan..Bir süre sonra da haberler duymaya başladık Kesriye’ye indikçe. 

Doğru-yanlış bilemiyorduk, konuşulanlardan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorduk. Sonra 

Anadolu’dan firar eden tanıdığımız bir yunan geldi. Arkadaşının ahırına saklanmış, yağmurlu 

bir akşam üzeri yakalandı beni saklayın diye yalvardı .Yunan hükümeti firarileri idam ediyordu 

yakalandıklarında. Sakladık bir taraftan bize bir kötülük yapar diye korkuyorduk ...İhbar eder 

diye.. Babasına bir kaç gün sonra haber vermemizi isteyince gidip haber verdik oğlun bizim 

köyde gel al ne yapacaksan yap dedik..O arada da  haberler aldık ki Sakarya‘da bozguna 

ugratmış bizimkiler Yunanı..Sevindik ve beklemeye başladık Osmanlıyı...Çocuğun  el feneri 

vardı ahırı yakmaya geldi diye korkmuştuk önceleri, sonra niyetinin sadece saklanmak 

olduğunu anlayınca rahatladık..Bir süre sonra babası geldi kıyafet ve para getirdi ve oğluna 

verip, Sırbıstan üzerinden Fransa’ya gitmesi için bazı kişilerle anlaşmaya vardığını söyleyerek 

alıp gitti. Acaba ihbar ederler mi? diye o bizden biz onlardan korktuk..Neyse ki böyle bir şey 

olmadı..  

Bir ara Fransızlara çalışan casuslar vardı etrafta; Durmadan eğer size sorarlarsa biz 

Fransa mandasını istiyoruz diye söyleyin diyorlardı..Sonra yok oldu bunlar..Daha önce 

köyümüzden 35 kişiyi kesti çeteler.  Çakota’nın adamları yaptı dediler. Baltayla doğradılar 

akrabalarımızı..Sadece bir kişi kurtuldu bundan. Ne kıyametti sorma gitsin..Yine köyümüzü 

bastı çeteler dayandık. Yuptiler  (Çingeneler) bizi daha önceden uyarmıştı tedbirliydik. Bu 

yüzden canımızı kurtardık kadınları çocukları, ihtiyarları sakladık .Daha öncede baskına 

uğramıştı köyümüz Bulgar Çakotanın  adamları diye yayıldı kulaktan kulağa. Köylüler 

saklanmış savunmaya elverişli evde bu yerin erzak saklama yeri vardı. Ayrıca içerde kör kuyu 

olarak bilinen birde kuyusu vardı..Yiyecek ve su tükendi..Hastalananlar oldu..Dualarımız kabul 
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oldu ..Baktık ki kör kuyu su doldu bu suyu içip hayatta kaldık..Teslim olmayıp çatışınca 

giremediler köye, bunun üzerine yaktılar köyü,  ‘’diri diri yanın’’  diye bağırarak 

yaktılar..Camimizi de ateşe verdiler..Cami yanarken ezan sesi duyuldu ve çok büyük bir siluet 

göründü dumanların arasından..Duman da farklı idi mavi-yeşil gibi bir dumandı 

dediler..Çetelerde korkmuş geri çekilmişler bunun üzerine..Bizmim yaşadıklarımız ve 

anlatılanlar çok daha çeşitli..şekillerde anlatıla geldi.  Bu olayla ilgili anlatılan diğer bir bilgi de 

şu şekildedir ve olaya açıklık getirmektedir. “Karanfil’in evine sığındık, Aslan köyde değildi, 

Yunan gavur arkadaşı ona köyüne gitme gidersen seni öldürürler, annenin tek evladısın diyince, 

itiraz edip  köye gitmekte ısrar eder. Arkadaşıda bunun üzerine al benim kıyafetlerimi giy, 

ismini değiştirelim öyle gir köyüne der. Aslan ben ölürümde gavur kıyafetleri giymem gavur 

ismi kullanamam diye direnirse de köylüleri sığındıkları evde yakacaklar bunu onlara ancak sen 

haber verebilirsin tedbirli olsunlar diyen Yunanlı onu sonunda ikna eder. Yunan arkadaşının 

verdiği kıyafetleri ve onun isminin yazılı olduğu kağıdı alan Aslan çeteci olarak köyüne gelir. Bir 

fırsatını bulup gece yarısı köylülerinin sığındığı eve gelir. Bu evin üst odasında dayısı 

bulunmaktadır ..Seslenir evin kapısını açtıramaz sen gavursun bizi kandırıyorsun cevabını alır. 

Epeyce uğraştıktan sonra kendisini tanırlar. Kapıyı açıp içeri alırlar Aslanı...Evin her tarafına 

küçük ateş etmeye uygun delikler açılmıştır. Buradan eve yaklaşan çeteçiler geri 

püskürtülmekte. Evin kuyusundan su ihtiyacı karşılanmaktadır. Düşmanın kalleşçe saldırarak 

evi ateşe vereceğini söyleyen Aslan yanına aldığı kişilerle Kastoraya giderek  yardım getirme 

fikrini kabul ettirir. Gizlice köyden ayrılıp kostur’a (Kastorya-kesriye) gider. Oradaki 

yetkililerden yardım ister. Jerveni Köyünün çeteler tarafında kuşatıldığını, köylülerin 

yakılacağını duyunca yardım için asker ve gönüllülerle yola çıkanlar kİsa sürede köye ulaşır ve 

çetelerle çatışarak püskürtür ve yanmakta olan köyü ve köylüleri kurtarırlar. Evlerin çoğu 

yandığı için köylüler toplanır ve varlıklı ailelerin yanında bir süre kalarak hayatlarını 

sürdürmeleri için göç ettirilirler. Selanik‘e doğru yola çıkılır..Bu sırada hamile olan 

Hasaniça’nın (hasanın hanımı anlamındadır) doğum sancıları tutar. Borazanlar çalınıp göç 

kafilesi durdurulur. Doğum gerçekleşir. Kundaklanan  çocuk ve anne  bir at arabasına konulur 

kafile yola devam eder. Doğan çocuğa Demiran (erkek olsaydı DemirHAN olacaktı muhtemel) 

adı verilmiştir.   Üç yaşından itibaren gözleri çiçekten görmez olan ve sadece sesleri algılayan 

KIYMET hala seslerini duyduğu kurtarıcı komutanlara minnet duygularını; Çocuklarım olursa 

bizi kurtaranların ismimlerini koyacağım der. Ama hiç evlenmediği için bu isimleri 

kardeşlerinin çocuklarına koyar. “Ethem, Vecil, Mintaz, Selim” ve bu isimleri neden bu kadar 

istediğini büyüdüklerinde yiğenlerine anlatır. 

Ve bir gün Anadolu’dan Rumlar çıka geldi. Elbiseleri, yelekleri, çizmeleri,  başlarında 

bağladıkları bezleri, gerçi çoğunluğunda doğru dürüst bir giysi yok. El ve ayakları perişan bir 

halde fakat silahlı idi çoğu, üzerlerinde mavzerleri, bellerinde bıçakları..Geldikleri gün buradan 
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gideceksiniz dediler, İnanmadık. Önce evleimizin bir kısmını odaları aldılar, sonra mallarımızın 

bir kısmını,  bir süre sonra tarlalarımızın bir kısmını.Yunan hükümeti öyle münasip gördü dedik 

ama endişe ile beklemeye başladık. Bu geliş hayra alamet değil diyerek. Biz Osmanlı ordusunu 

beklerken nereden çıktı bunlar diye söylenerek.Aradan çok geçmedi ki hepsi bizim bunların 

diyerek tarlalarımızı, evlerimizi, mallarmimızı almaya kalktılar. Aramızda anlaşmazlıklar 

çıktı..Hayvanlarımızı çaldılar..Tavuklarımızı çalıp yediler.Hemen her gün tartışma yaşadık. 

Öfkeliydiler..Sonra gideceksiniz diyenler haklı çıktı..Önce  bize M.KEMAL sizi çağırıyor dediler. 

Gelen yunanlı memurlardı. İnanmadık,  daha sonra bir gün içinde topladılar bizi, ocaklarımız 

yanıyordu. Yemekleri çömleklere (kutlelere) doldurduk bıraktık kimin kısmetiyse yesin dedik 

fazla bir şeyler alamadık yanımıza hayvanları götüremezsiniz dediler. Onları da yok pahasına üç 

kuruşa sattık. Satmayıp ne yapacaktık ki yola daha çıkmadan elimizden alacaklardı..Kimimiz 

alamadı parasını kimimiz verilene razı oldu Kimmimiz dayak yedi...Daha önceden..kıymetli 

eşyalarımızı elimizden geldiğince ormana saklamıştık  Döndüğümüzde bulup alırız diye altın, 

gümüş biraz yanımıza aldık ama Yunanlılar ve polis,memur gibi soyguncular çevirip bulduklarını 

aldı. Çocukların kundaklarını bezleri ne varsa aradılar. Uçkurlarımızı çözüp her tarafımıza bakıp 

soyup sovana çevirdiler bizi. Yayan sürdüler yola.. Bulabilenler at sırtında veya at arabalarıyla 

kah yayan yürüdük kah oturup dinlendik.Allahım kıyametı günü mü bu günler nereye gidiyoruz 

acı çektirme bizlere kıyma çocuklarımıza yakarışlarıyla yürüdük.. 

Soroviç (Florina)  istasyonuna ulaştık şimendöfere bindik, oradan da Selanik’e geldik.Bu 

arada gitmeyin demeye başladılar Yunan hükümetinin adamları ama kanmadık bunda bir iş var 

diye konuşup devam etmeyi kararlaştırdık..Eh yola çıktık bir kere..Kalsa idik, güvenemedik  

Yunana hükümetine..Gavur olun diye tuttururlar neme lazım biz müslümanız öyle de 

öleceğiz...Özellikle Anadolu’dan gelmiş gözünü kan bürümüş hain Rumlarla bir arada yaşamak 

çok mümkün gözükmüyor. Evlenip kalmak isteyen biri vardı gençlerden, Yunan kızıyla anlaşmış 

dediler..İşin doğrusu varlıklı bir müslümanın çobanı idi.. Zengin bir adam olan bey gitme burada 

kal ben burada kalıyorum senden de memnunum yine çobanlığa devam et, evlen barklan burada 

..Anadolu’ya gidip ne yapacaksın bırakma buraları..deyince aklına yatmış ben gelmiyeceğmim 

burada kalacağım diye tutturunca..  Bir kolundan (kulağından) amcası diğer kolundan( 

kulağından) babası tutup getiriyorlardı. Öylece bindirdiler vapura...O genç daha sonra 

Türkiye’de yani Ürgüp’te Rum kadınlarıyla evli olanları görünce çok kızardı beni zorla getirdiniz 

buraya alışamadım, sevdiğimden ayırdınız derdi.Gençlik işte..Biz jervenililerin Yunanlılarla 

evlenmesi yasaktı zaten sadece Yunanla değil hatta Müslüman olan diğer topluluklarla da kız 

alışverişi  yapmazdık,  jerveni deresinin karşısında ki köylerden yetim veya şehit kızlarıyla 

evlenirsek devlet vergi almazdı bir müddet..Florina ve Kesriye  ve çevredeki Türklerle evlilik 

yapardık.. 

Dedem Şevki KAPLAN’dan başka  annemin babası yani diğer dedem Mümin ve 

anneannem Selime PİŞKİN ‘de aynı olayları anlatıyorlardı ağız birliği etmişcesine. 
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Selanik sokaklarında yürürken üzerimize pis sular atanlar mı istersiniz ?,Her türlü hakareti 

yapanlar mı? Açlık, susuzluk, hastalık vardı her tarafta..Hilaliahmer çadırlarında  onlar 

yetmediği için dışarıda kaldık vapur gelinceye kadar.. Hırsızlık yapan Yuanlılar soyup sovana 

çevirdiler bizi.Bir parça simit benzeri ekmek satan Yunan bebesi fazla para alınca biraz kızıp 

tartakladılar..Bizi gidip polise şikayet etti, beni dövdüler diye ..Dövenler çarşaf giyip saklandılar . 

Çocukla gelen polisler beni ve arkadaşı dövdüler..Biz ele vermedik arkadaşları ama çok sopa 

yedik.Günlerce morartılarla ağrılarla dolandık durduk..Dayaktan sonra geldi vapur..Bizim 

vapurun adı Gülcemal’di .Bindik istifleme demek doğru olur. Ağlayanlar , sızlayanlar kızılca 

kıyamet ağlayarak doluştuk..Hela desen deniz üstünde düşeceğiz korkusu batacağız korkusu 

hakim her sallanışta vapurda korku hakim...Çocuk düştü dediler denize kadıncağız oğlunu helaya 

koymuş kendiside bekliyor kapıda  vapur sallanıyor deniz dalgalı epey bir zaman geçiyor aradan 

çocuk çıkmayınca açıp kapıyı bakmışlar çocuk yok denize düşüp kayboldu gitti zağrovota..Çok 

ağladık hepmimiz ölenlerimize çok ağladık hastalarımıza kendimize çektiklerimize ama ne 

yapalım..Korkuyla girip çıktık çoğu kez en son çare deyip gittik helaya…  Açtık açıktık zaten ne 

yedik ki ne yapacağız ki olmuyor yinede insan dayanamıyor ihtiyaç diyerek.. (Asmışlar, lalettayn 

bir kalın örtü , birkaç tahta ile desteklenmiş bir yerdi hela denilen yer konuşturmayın bizi bu 

kadar kötü günleri hatırımıza getirtmeyin..) Bundan başka kızamık mı desem  çicek mi kızıl mı 

hastalık yayıldı dediler yanaştırmadılar hastalananların yakınına ama aynı yerdeydik yinede çok 

az ekmek peynir veriyorlardı. Bir gelincağızın küçük bebeği kucağında öldü çiçektendi galiba veya 

sütü azdı ondanda olabilir diye konuşuyorlardı kadınlar.Zağrovota gelin bebeği denize atılmasın 

diye kucağında tutup emziriyormuş gibi yapıyordu. Sırf karada bir mezarı olsun karaya gömülsün 

diye.(Anneannemden .dilediğim bu ve benzeri olayları Cevdet Gümüşsoy Amcadan da aynen 

dinledim) 

Köyden pazara Kesriye’ya giden erkeklerden 35 kişinin yollarını kesip silahsızdılar hepsi , 

baltalarla doğradılar bir kişi kurtulmuş gelip köye haber vermişti yaralı kurtumuştu o da vapurda 

öldü . 

B- ANADOLU’YA SELAM: 

Önce İzmir- Urla’ya vardık bir kaç gün oyalandı vapur burada. Konuştuğumuz kişiler bize 

para verin şu karşı köy boş gidin işgal edin, biz size bir dilekçe yazalım kabul edilir sizde buralara 

yerleşirsiniz dedilerse de kabul etmedik. (Şevki dedemden) İzmir’den Mersin’e çıktık. Yolculuk 

bitti diye sevinirken yürüyün dediler tekrar hareket ettik. Ulukışlaya geldik orada yine bekledik 

(Trene bindirdiler şansımıza tren bozuldu indirdiler..) Oradan at ve katırlarla ve yayan Niğde’ye 

geldik. Sizi Ürgüp’e gönderiyoruz dediler ..Yapacak bir şey yok okuma yazma bilmiyoruz 

Türkçemizde kıt derdimizi anlatamıyoruz,Biz hayvan besleriz çiftçilik yaparız yeşillik bir yer 

olsun dedikçe ..Tamam sizi öyle bir yere yerleştireceğiz diyorlar..Yürüyün..Orası olmaz burası 
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burası olmaz şurası Eylül oldu ancak geldik Sineson’a..Kara kış kapıda..Elimizdeki belgeleri 

aldılar ev ve toprak dağıtımında rüşvet istiyorlar verirsen istediğin yere yerleşiyorsun..Elimizde 

avcumuzdaki eridi, yollarda her şey ateş pahası .Ekmek ve yiyecek hep para ile..evlere tarlalara 

kalmadı.Sineson’daki evler yetmiyor size aranızda anlaşın bir kısmınızı Cemil köyüne 

göndereceğiz dediler. Fazlı ve çocukları yani kardeşim kaldı.Ben ve Mevlüt amcan Mümin deden 

Ramazan İdris Besim Mehmet dayın çocuklar ve kardeşler Cevdet’in babası  Ahmet-Kasım. 

Yakınlar toplanıp geldik Cemil Köyüne, yerleştik evlerimize ,ev tahsisinde zorluk çıkardılar para 

istediler  verdik....Beğenmediler onun için istediğimiz beğendiğimiz evi alamadık verdiğimizi 

azımsadılar ..Ne yapalım buna da şükür dedik.Çok zahmetli geçmişti Anadolu’ya 

yolculuk..Yorulmuş, tükenmiş idik, iyi kötü bir an önce düzenimizi kuralım yerleşelim,ne var ne 

yok nemiz eksik bakıp ona göre tedariklenelim ..Tarlaları keşif yapalım, satın alacak hayvan 

bulalım.Açlığımızı susuzluğumuzu giderelim.Şartlar ne olacak, gelecek günler neler getirecek 

görelim ..Anlayacağın rahat bir uyku uyuyup kendimize gelmeye ihtiyacımız vardı..Daha sonra 

sakin bir kafa ile düşünüp ne yapacağımıza bakalım diyorduk.Hatta çok kalmayız biz döneriz 

Rumeli’ne gideriz Jerveni’ye, denklerinizi çözmeyin fazla yerleşmeyip gideriz  diyenler bile 

vardı.İşte birazda bu yüzden işin ciddiyetini kavrayamadık…Verilenlere razı olduk..Öyle ya! 

Karşımızdakiler Yunan değildi kendi kardeşlerimizdi, kendi devletimizin 

memurlarıydılar.Tartışmaya gerek yok fazla uzatmayalım diye karar aldık..Zaten yerlilerin 

bizmim gelişimizden memnun olmadığını çok açıkça görüyorduk.Cumaya bile gurup gitmeye 

başladık.Çünkü laf atan zaman zaman gençlerimize saldırıp  olmadık bahanelerle tartaklamaya 

çalışanlar vardı..Bizim Türkçemiz kıt idi dediklerini anlamaz idik.Derdimizi de 

anlatamazdık.Müslüman olmamıza rağmen Müslüman değilsiniz deyip camilerine kabul 

etmediler..Camileri ayırdık.Kahveleri ayırdık.Daha da ileri gidenler sünnetli miyiz ? değil 

miyiz?ona bile bakmaya kalkıştılar,,Kavgalar çıktı..Çok pahalıya aldık her bir yiyeceği, giyeceği, 

hayvanlar çok bakımsızdı ,mecbur fazla fazla ödeyip aldık.Kış gelmişti, biran önce ahırları 

düzeltmek, onların yiyeceğini tedarik etmek.onlarla birlikte kendi yiyecek ve giyeceğmimizi 

sağlamalıydık..Hayvanlar iyi bakılırsa süt, peynir, yoğurt,et, yün ,velhasıl pek çok fayda verir 

insana bilesin..Hayvan aldım 70 koyun 7-8 inek Jerveni’de ot boldu, öyle zannettim ama bir süre 

sonra yem bulmakta zorlandım.Ben iyi bakarım hayvanlara yaza doğru besili oldu hayvanlar iki 

tanesini………..köyünden gelenler istedi sattım. 2ay sonra baktık ki bir gün hayvanlar gelmiş 

ahırın önünde duruyor şaşırdım.Biraz yem verdi .su verdmim..Öğle olmadan geldi sattığım 

adamlar ben teşekkür beklerken hayvanları çaldınız diye suçladılar..Evde yalnız değildik konu 

komşu şahit bir yere gitmedik..Neyse aldılar gittiler hayvanları.Biraz daha vakit geçti yine bir gün  

hayvanlar çıka geldi.Peşlerinden sahipleri tartıştık,sen bu hayvanları alıştırmışsın kaçmaya ondan 

kaçıp, kaçıp geliyorlar diyince, bende kızdım yarı Türkçe yarı Makedonca bağırmaya başladım 

hayvanları aç bırakırsan az yem verirsen tabi ki on senede geçse karınlarının doyduğu yere 

tekrar, tekrar gelirler..Ya doğru dürüst bu hayvancağızları doyur ya da kes gitsin sen de ben de 
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bunlar da kurtulsun dedim ..Elimde nacakla yürüdüm tuttular..Alıp gittiler ..Sonradan öğrendik 

ki birisini  kesmişler, ötekisi kalmış bir süre daha ..Hayvancağızlar aç kalınca doğru 

Cemil’le..Şevko’nun evine gelmişlerdi… 

Vergi toplamak için köye gelen tahsildarlar günahlarını almayayım  amma!!! Sanki 

MUHACİRLER’i hiç sevmiyorlardı. Harmanı sürdük. Samanı ayırdık. Buğdayı  harmanın bir  

tarafına güzelce yığdık. Tahsildar geldi. Birkaç kişiyle birlikte buğday  kırmızı boya ile çarpı 

koyarak işaretlediler.İşaret sebebi ne imiş  bilir misiniz, öğrendik mal sahibi kendi buğdayını 

çalmasın devlet daha fazla vergi alsın diye. Günlerce bekledik diğer yerlerden dönsünler de 

buğdayı ambara kaldıralım diye. Aksilik bu ya çevrede gezinip saman artıklarını yiyen eşek  

buğday yığınına doğru yürüdü, ayağı ile yığına dokundu ve buğday yığını biraz aşağı doğru aktı, 

boya azıcık bozuldu. Ertesi gün tahsildarlar geldi..Yanlarında Jandarma ile ne söyledik ise 

inandıramadık..Siz buğdaydan çaldınız dediler ve dipçikle bize vurdular..Dünya başımıza 

yıkıldı..Yunan gavurundan böyle muamele görmedik diye ağladık. Haksız yere aşağılandık. 

Dayak yedik.. 

Yine vergi borcunuz var dediler çıka geldiler tahsildarlar bir gün yine kasıp kavurdular 

köyü ne varsa işe yarar topladılar..Tabi ki biz muhacirlerde fazlasıyla aldık nasibimizi. (Tahsine  

anne) yeni matka vurmuştum, ayranı kazana boşaltmış, yağı topluyordum geldiklerinde…Para 

ver dediler..Yok ki ne vereyim dedim, bunun üzerine hiç acımadan ayranı bir tekme savurarak  

hayata  ve döktü, kazanı eline alıp yürüdü.Kalakaldım biz şimdi ne yiyeceğiz diye 

düşünerek..Ayrandan çukalik yapacaktım dediğimi hayal meyal hatırlıyorum..Ahıra yöneldi 

acımasız adam  ve sarı süt veren ineği çözüp götürmeye başladı..Buna el koydum..Vergi 

borcunuzu ödeyin diye bağırarak. Peşinden koşup yalvardım ne yer ne içeriz.. Sarı ineği alma 

Kara ineği al dedim..O ineğimiz daha az süt veriyordu..Kabul etmedi..Alıp gitti köy 

önüne..Kalakaldık çaresizce..Sonra ne mi oldu? İçkicinin rüşvetcinin biriydi..Köylü akşama 

bağrına taş basıp ziyafet verdi tahsildarın şerefine para toplayıp bol bol içirip sarhoş ettiler. Sarı 

ineği çözdük yerine kara ineği bağladık..Diğer mağdurlarda aldılar hayvanlarının ve eşyalarının 

bir kısmını..Sabah olunca iyice ayılmasına fırsat vermeden, bindirdiler atına yolladılar başka 

köye. 

Jerveni köyünden Feride  Hanımın hikayesi: (Mustapaşa’lı kardeşler Münevver  ve Müzeyyen Güllerin babaanneleri)  

Feride  Hanmim ilk evliliğini Jervenili Ferhat’ın akrabası ile yapmış,  bir kızı olmuş  ve kocası Amerika’ya  çalışmaya gitmiş.  9  sene 

haber alınamamış..Kızı 5 yaşında çicek hastalığından ölmüş. Dokuz sene Feride’nin  kocası ndan hiçbir haber gelmediği için öldüğü 

düşünülerek Noyan-ıbala köyünden eşi vefat etmiş Mehmet Beyle  evlendirilmiş. Evlendiği gece Amerika’daki kocası  Jerveni’ye 

çıka gelmiş. Annesine ve babasına Feride nerde? diye sormuş. Sorusuna cevap alamamış. Bir şeyler olduğunu sezinlemişsede ısrar 

etmeyip kızını sormuş cevap olarak öldüğünü söylemişle.  Neden öldü ? sorusunun cevabını aldıktan sonra tekrar Feride nerde? diye 

sormuş..Ses yok !Bir süre sonra sonra annesi  ve babası gözyaşları içinde Feridenİn evlendiğini söylemişler.Şaşkın,üzgün ne 

yapacağını bilemez bir şekilde oturup kalan  adam sabah ezanından önce sesizce eden çıkıp  geldiği gibi kayıplara karışmış. 

Mehmet( Güller )ile evlendirilen  Feride Hanım günler sonra bunu öğrenmişsede kaderine boyun eğip bir süre evliliğini sürdürmüş. 
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Mehmet Beyle evliliğinden Recep diye bir oğlu olmuşsada   anlaşamadığı eşinden ayrılıp, oğlunu  kendisine vermedikleri için tek 

başına  Jerveni’ye geri dönmüş ve burada  Arif hoca ile evlenmiştir.  

Mübadele sırasında; Feride hanım Noyanibala’da bıraktığı oğlu Recep’i aramak için Selanik limanında günlerce 

dolaşır fakat oğlunu bulamaz. Feride  yıllarca Türkiye’de  her  tarafa  haber salarak oğlunu arar. Sonunda  oğlunun Manİsa- 

Soma’ya babası ie geldiğini öğrenmiş. Bir çok mektup yazarak oğlunu yanına Mustafapaşa’ya çağırmış. Mektuplar üzerine 

Soma’dan Mustafapaşa köyüne gelen oğlunu  görünce düşüp bayılan Feride Hanım  o günkü şoku atlatamadığı için ömrünün 

geri kalanında sık sık bayılan bir kadın olarak yaşamış   ama oğlu Mustafapaşa’ya yerleşerek  annesiyle birlikte yaşamış.( 26)  

 

BELGELER 

 

 

Jerveni köyü temettuat kayıtları. 

Jerveni köyü temettuat kayıtları. 

Jerveni köyü ile ilgili sayfalar özetle şu şekilde düzenlenmiştir..  

Aydın oğlu Mehmed 
:Hane:1,Numara:1. 

 
 İmam olarak görev yaptığı ve bir önceki vergisinin 60 lira olduğu yazılıdır… 
(Sene-i sabıkada vergiyi mahsusdan bir senede vermiş olduğu---, 
Aşar ve rusuman olarak senei sabıkada bir senede vermiş olduğu) 
- Hınta ve hububat ,üzüm vs.elde ettiği gelirden de  vergi ödediği tesbit edilmiştir: 
(Hınta:1/12,,……7/45,…….,sair:1/9, Mısır:2/16,(iç içe gecen daire 
 şeklinde kapatma işareti)  sonrasında devam eden yazı:. 
—82,sair,gıda-i kıyah? 30,____,……82,sair gıda,kıyah, 
sair…..10/92,aşarı üzüm:6/100-20/10 ,adedi ağnam:9/109-10  yazılmıştır..) 
Defterde devamla: 
 Mezru tarla:40 dönüm,Hasılatı seneviyesi:827+820, 
Çayır:5 dönüm,Hasılatı seneviyesi:100, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:75, 
Sağman hayvanı:Kuzu dus:15 adet.Hasılatı seneviyesi:105, 
Kısır koyun 15 adet,Hasılatı seneviyesi:45, 
Sağman İnek res:1 adet,Hasılatı seneviyesi:15, 
Öküz:2 adet, 
Tosun:2 adet, 
Düğe Buzağı:1adet 
Kuzu:10 adet, 
Bargir:1 adet. 
Vakıf esyabı kıtaı’ Bedeli ihtiyacı seneciyesi:260,……Hasılatı seneviyesi 100, 
  Mecmu’undan ……..bir senede tahmini temettuatı:1167 
   260 mezbur değirmen bedeli icar…İmamlığında 
          200   “ 
   Toplam:1627 

---------------------------- 
Latif oğlu İlyas:Hane:1,no:2 . 
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Mezru tarla:26 dönüm,Hasılatı seneviyesi:507-500, 
Çayır:2 dönüm:Hasılatı seneviyesi:60, 
Bağ:1dönüm.Hasılatı seneviyesi:30+30=60, 
Sağman inek:1,Hasılatı seneviyesi:10, 
Düğe Buzağı:1, 
Öküz:2, 
Mecmu’undan bir senede tahmini temettu’:612 

---------------------------- 
 Mustafa oğlu Mehmed,Hane:1 no:3 
 
Mezru tarla:20 dönüm,Hasılatı seneviyesi:430--0, 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:45, 
Bağ dönüm:-, 
Sağman keçi:20 adet,has,sen:140, 
Kısır keçi:20 adet,Hasılatı seneviyesi:20, 
Düğe Buzağı:1 adet, 
Kuzu oğlak:15 adet, 
Öküz:2 adet, 
Bargir:1 adet 
  Mecmu’undan tahmini temettu:750 
Merkumun bir senede odunculukta  tahmini temettu:           200 
 Toplam:          950 

---------------------------- 
Aydın oğlu İbrahim,hane:1 no:4. 
 
Mezru tarla:40 dönüm,Hasılatı seneviyesi:630, 
Çayır:3 dönüm,Hasılatı seneviyesi.150, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:15, 
Sağman koyun:17 adet,***** 
Kısır koyun:10 …., 
Kısır inek:1 adet, 
Kuzu:5 xxx?adet,Kuzu:4 adet?,Hasılatı seneviyesi:30* 
Öküz:2 adet, 
Düğe Buzağı:1 adet, 
Mecmuundan bir semede tahmini vergi:980+100=1080…. 

---------------------------- 
Latif oğlu Seliman(Selman):Hane:1,no:5. 
 
Mezru tarla:28 dönüm,Hasılatı seneviyesi:507-500, 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi.60, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:30-30,(60-61), 
Sağman İnek:1,Hasılatı seneviyesi:10, 
Düge Buzağı:1, 
Öküz:2, 
Mecmû’undan bir senede tahmini temettu’:612 

---------------------------- 
Latif oğlu Süleyman,Hane:1,No:6. 
 
 Mezru tarla:32 dönüm,Hasılatı seneviyesi:737+732, 
Çayır:2 dönüm,Hasılatı seneviyesi:45 
Bağ:1 dönün,Hasılatı seneviyesi:40…20+40..21 
Sağman koyun -keçi:50 adet.Hasılatı seneviyesi:350, 
Kısır koyun,keçi:20 adet,Hasılatı seneviyesi:60, 
Kuzu oğlak:30 adet;Hasılatı seneviyesi:30, 
Öküz:2 adet, 
Bargir:1 adet, 
Mecmû’undan bir senede tahminen temettu:             -2 
Merkumun?Odunculuktanbirsenede tahmini temettu:100   
Toplam      1332  

---------------------------- 
Ahmed oğlu Nuri,Hane:1,no:7. 
 
Mezru Tarla:15 dönüm,Hasılatı seneviyesi.380* 
Çayır:-,  
Sağman inek:1 adet,has,sen:15, 
Tosun:1 adet, 
Öküz:2 adet, 
Mecmu’undan bir senede tahmini temettu: 417 
Irgatlıktan        bir      “          “           “       :50 
 Toplam:467 

---------------------------- 
Murtaza oğlu İlyas,Hane:1,no:8. 
 
Mezru tarla:13 dönüm;Hasılatı seneviyesi:260(160)+251(161), 
Çayır:2 dönüm,Hasılatı seneviyesi:100, 
Bağ:- Hasılatı seneviyesi:15, 
Sağman inek:1 adet,Hasılatı seneviyesi:15, 
Tosun:1 adet, 
Düğe Buzağı:1 adet, 
Öküz:1 adet,  
Bargir:1 adet 
Mecmuundan bir senede tahmini  temettu:390 
Merkumun odunculuktan “                   “   :200 
 Toplam       :590 

---------------------------- 
Yusuf oğlu Abdülmükmin:Hane:1,no:9. 
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Mezru tarla:23 dönüm,Hasılatı seneviyesi:315(310), 
Çayır:-,Hasılatı seneviyesi;22(60)-22(61), 
Sağman keçi;7 adet,Hasılatı seneviyesi:315(310), 
Kısır koyun:6 adet;Hasılatı seneviyesi;17, 
Öküz:1 adet 
Bargir;1 adet 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu :414 
Merkum odunculuktan        “                “   :200 
 Oğlu Şahin’le bir senede      “               “   :60 
 Toplam             :674 

---------------------------- 
Tahir oğlu Cemali,Hane:1,no:10. 
 
Mezru tarla:25 dönüm,Hasılatı seneviyesi:445(60)-400(61), 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:50, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:60(30)-61(31), 
Sağman koyun-keçi:20 adet,Hasılatı seneviyesi:140, 
Kuzu,oğlak:10 adet,Hasılatı seneviyesi:-, 
Öküz:2 adet, 
Sağman inek:1 adet,Hasılatı seneviyesi:10, 
Düğe Buzağı:1 adet 
,Bargir:-, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu:705 
Merkumun kömürcülükten?tahmini temettu:200 
 Toplam;905 

---------------------------- 
Meto (Mestan) oğlu Timur,Hane:1,no:11 
 
Mezru tarla:15 dönüm,Hasılatı seneviyesi:282, 
Çayır:---,Hasılatı seneviyesi:20, 
Bağ:---,Hasılatı seneviyesi:20,(20), 
Sağman koyun ve keçi:10 baş,Hasılatı seneviyesi:70, 
Kısır koyun :5 adet,Hasılatı seneviyesi:15, 
Kuzu oğlak:5 adet, 
Öküz:2, 
Bargir:1, 
Mecmû’undan bir senede tahmini temettu’:407 
Merkumun kömürcülükten bir senede “   :200 
Toplam :607 

 ---------------------------                                                                  
Kazım oğlu Elmas:Hane:1,no:12 
 
Mezru tarla:45 dönüm,Hasılatı seneviyesi:1020-1900, 
Çayır:--Hasılatı seneviyesi:100,Bağ:---Hasılatı seneviyesi:-17, 
Sağman koyun keçi.30adet,Hasılatı seneviyesi:210, 
Kısır koyun keçi:20,Hasılatı seneviyesi:60, 
kuzu:20 adet, 
Öküz:2, 
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:1407 

---------------------------- 
Celil oğlu Hasan:Hane:1,no:13,Erbab-ı ziraatden olduğu. 
 
Mezru tarla:30 dönüm,Hasılatı seneviyesi:717, 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:130, 
Bağ:-,Hasılatı seneviyesi:15(60)-15(61), 
Sağman koyun keçi:32 aded,Hasılatı seneviyesi:324, 
Kısır koyun keçi:13 aded,Hasılatı seneviyesi:39, 
Kuzu oğlak:15 aded, 
Öküz:-, 
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:1125 

---------------------------- 
Sulo oğlu İsmail:Hane:1,no:14,Erbabı ziraatden olduğu 
 
Mezru tarla:25 dönüm,Hasılatı seneviyesi:250,(250), 
Çayır:1 dönüm:Hasılatı seneviyesi:80, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:45(45), 
Sağman koyun:5,Hasılatı seneviyesi:35, 
Öküz:2, 
Bargir:1, 
Kısır kuzu:5,Hasılatı seneviyesi:15, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:435 
Merkumun oğlu Ömer odunculuktan    “   :60 
 Toplam          :485 

---------------------------- 
Hasan oğlu Seyid(Said):Hane:1,no:15. 
 
Mezru tarla:13 dönüm,Hasılatı seneviyesi:377(60)(377-61), 
Çayır :-Hasılatı seneviyesi:35, 
Sağman koyun:10,Hasılatı seneviyesi:70, 
Kısır koyun:10,Hasılatı seneviyesi:30, 
Öküz:1, 
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu:512 
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Merkumun odunculuktan    “                  “:200 
 Toplam       :712 
 

---------------------------- 
Hasan(Hikmet) oğlu Adil:Hane:1,no:16. 
 
Mezru tarla:15 dönüm,Hasılatı seneviyesi:412, 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:15, 
Sağman inek:1, 
Öküz:2, 
Bargir:1, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi(60)30-(61)30,* 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu:507 
Merkumun kömürcülükten   “           “      200, 
Toplam:707 

---------------------------- 
Osman oğlu Velişah:Hane:1,no:17. 
 
Mezru tarla:25 dönüm,Hasılatı seneviyesi:735,(735), 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:70, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:10,(10)., 
Sağman inek:1,Hasılatı seneviyesi:15, 
Kısır inek:1, 
Tosun:1, 
Öküz:2, 
Bargir:1 
Mecmu’undan bir senede tahmini temettu:830 
Merkum odunculuktan bir senede     “       :100 
 Toplam    :920  

---------------------------- 
Muhtar oğlu Osman:Hane:1,no:18. 
 
Mezru tarla:57,dönüm,Hasılatı seneviyesi:890,(890)., 
Çayır:2 dönüm,Hasılatı seneviyesi:60, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi.:60,(60), 
Sağman Koyun Keçi:30 aded,Hasılatı seneviyesi:210, 
Kısır koyun keçi:10,Hasılatı seneviyesi:30, 
Kuzu oğlak:10 aded.., 
Öküz:2, 
Tosun:1, 
Bargir:1 
Mecmu’undan bir senede tahmini temettu’1250 

---------------------------- 
Aziz oğlu Salih:Hane:1,no:19 
 
Mezru tarla:30 dönüm,Hasılatı seneviyesi:412(410), 
Çayır:6 dönüm,Hasılatı seneviyesi:150, 
Öküz:2, 
Bargir:1 
Mecmu’undan bir senede tahmini temettu’:562 
Merkum odunculuktan bir senede    “         :100 
 Toplam :662 

---------------------------- 
Himmet oğulları Mehmed ve karındaşı Abdulhalim:Hane:1,no:20 
 
Mezru tarla:15 dönüm:Hasılatı seneviyesi:190(180), 
Çayır:-,Hasılatı seneviyesi:15, 
Bağ:-,Hasılatı seneviyesi:30, 
Öküz:1, 
Tosun:1, 
Bargir:1, 
Mecmu’undan bir senede tahmini temettu’:235 
Merkum odunculuktan bir senede       “      :200 
 Toplam   :435 

---------------------------- 
Ali oğlu Cafer:Hane:1,no:21 
 
Mezru tarla:9 dönüm,Hasılatı seneviyesi:162(160), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:10, 
Öküz:1, 
Bargir:1, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:172 
Merkum odunculuktan bir senede       “     :200 
  Toplam      :372 

---------------------------- 
Ayaz oğlu Süleyman:Hane :1 ,no:22 
 
Mezru tarla:14 dönüm,Hasılatı seneviyesi:130 
,Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:30, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:18, 
Öküz:1, 
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu:178.. 

---------------------------- 
Aziz oğlu İsmail:Hane:1,no:23. 
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Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:1- 
Merkumun oğlu Salih odunculuktan    “    :200 
 Toplam:3- 

---------------------------- 
Feyzullah oğlu Osman:Hane:1,no:24 
 
Mezru tarla:18 dönüm,Hasılatı seneviyesi:502(502), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:20, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:20, 
Sağman koyun:13,Hasılatı seneviyesi:81, 
Kısır koyun:7,Hasılatı seneviyesi:21, 
Kuzu:8, 
Öküz:2,  
Düğe Buzağı:1, 
Mecmuun bir senede tahmini temettu’:644 
--------------------------------------- 
Rüstem oğlu AbdülMümin ve karındaşı Bekir:Hane:1,no:25 
 
Mezru tarla:16 dönüm,Hasılatı seneviyesi:65(65), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:60, 
Kısır inek:1, 
Öküz:1, 
Mecmuudan bir senede tahmini temettu:125 

---------------------------- 
Hasan oğlu İbrahim:Hane:1,no:26. 
 
Mezru tarla:15 dönüm,Hasılatı seneviyesi:315(315), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:50, 
Bağ:---,Hasılatı seneviyesi:60(60), 
Öküz:2, 
Bargir:1, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu:425 
Merkum odunculuktan bir senede     “     :200 
 Toplam   :625 

---------------------------- 
İbrahim oğlu Timur:Hane:1,no:27. 
 
Mezru tarla:18 dönüm,Hasılatı seneviyesi:765(765), 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:50, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:50, 
Sağman inek:1,Hasılatı seneviyesi:10, 
Bargir:1, 
Buzağı Düğe:1 
Mecmuun bir senede tahmini temettu’:875 
Merkum kömürcülükten bir senede  “  :200 
 Toplam   :1075 

---------------------------- 
Cafer oğlu Malo(İsmail):Hane:1.no:28. 
 
Mezru tarla:15 dönüm,Hasılatı seneviyesi:4-, 
Sağman keçi:6,Hasılatı seneviyesi:42, 
Kısır keçi:4,Hasılatı seneviyesi:12, 
Oğlak:4, 
Mecmuun bir senede tahmini temettu’:501 

---------------------------- 
Ahmed oğlu Hasan:Hane:1,no:29. 
 
Mezru tarla:31 dönüm,Hasılatı seneviyesi:1345,(1345), 
Çayır:4 dönüm,Hasılatı seneviyesi:200, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:15, 
Sağman koyun keçi:70,Hasılatı seneviyesi:490, 
Kısır koyun keçi:30,Hasılatı seneviyesi:90, 
Kuzu oğlak:10, 
Öküz:2, 
Tosun:1, 
Düğe Buzağı:2, 
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:2155 

---------------------------- 
Murtaza oğlu Hasan:Hane:1,no:30. 

---------------------------- 
 
Mezru tarla:10 dönüm,Hasılatı seneviyesi:32(32), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:50, 
Öküz:1 
Mecmuudan bir senede tahmini temttu’:82 
Merkum…………………………    “       :100 
 Toplam :182   

---------------------------- 
Aziz oğlu Mehmed:Hane:1,no:31. 
 
Mezru tarla:16 dönüm,Hasılatı seneviyesi:705(705), 
Çayır:1,Hasılatı seneviyesi:30, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:25, 
Sağman koyun keçi:35,Hasılatı seneviyesi:245, 
Kısır koyun keçi:10,Hasılatı seneviyesi:30, 



 

13 
 

Kuzu oğlak:35, 
Tosun:1, 
Öküz:2, 
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:1035 
Oğlu Yağman(Yaman) odunculuktan   “    :100 
 Toplam  :1135 

---------------------------- 
İdris oğlu Salih:Hane:1,no:32, 
 
Mezru tarla:24 dönüm,Hasılatı seneviyesi:455(455), 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:45, 
Bağ:1,Hasılatı seneviyesi:30, 
Sağman koyun:6,Hasılatı seneviyesi:42, 
Kuzu:4, 
Öküz:2, 
erkeb:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:572 
Merkum odunculuktan bir senede      “      :150 
 Toplam     :722 
 

---------------------------- 
Ali oğlu Numan,Hane:1,no:33. 
 
Mezru tarla:12 dönüm,Hasılatı seneviyesi:260(260), 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:30, 
Kısır inek:1, 
Düğe Buzağı:1, 
Öküz:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:290 

---------------------------- 
Timurşah oğlu Salih,Hane:1,no:34 
 
Mezru  tarla:24 dönüm,Hasılatı seneviyesi:227(227), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:30, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:15(15), 
Öküz:1, 
Düğe Buzağı:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:272 
Merkum odunculuktan bir senede     “     :100 
 Toplam:372 

---------------------------- 
Ali oğlu Mustafa:Hane:1,no:35. 
 
Mezru tarla:33 dönüm.Hasılatı seneviyesi:315(315), 
ayır:1 dönüm:Hasılatı seneviyesi:60, 
Bağ:1 dönüm:Hasılatı seneviyesi:15(15), 
Öküz.2,  
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:390 
Merkum kömürcülükten bir senede   “     :200 
 Toplam  :590 

---------------------------- 
Cemali oğlu Ahmed:Hane:1,no:36. 
 
Mezru tarla.20 dönüm,Hasılatı seneviyesi:157, 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:157, 
Kısır inek:1, 
Öküz:2.. 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:172 
Merkum ırgatlıktan bir senede tahmini  “   :50 
  Toplam:222 

---------------------------- 
Velişah oğlu Tahir:Hane:1,no:37. 
 
Mezru tarla:32 dönüm,Hasılatı seneviyesi:792(792), 
Çayır:4 dönüm,Hasılatı seneviyesi:160, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:15(15), 
Sağman koyun keçi:35,Hasılatı seneviyesi:245, 
Kısır koyun keçi:14 dönüm,Hasılatı seneviyesi:42, 
Sağman inek:1,Hasılatı seneviyesi:15, 
Düğe buzağı:1, 
Öküz:3, 
Bargir:1, 
Kuzu oğlak:16, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:1269 
Merkum odunculuktan bir senede   “       :   50 
 Toplam  :1319 

---------------------------- 
Salih oğlu Osman:Hane:1,no:38. 
 
Mezru tarla:7 dönüm,Hasılatı seneviyesi:232(232), 
Çayır:---Hasılatı seneviyesi:20, 
Bağ dönüm:---,Hasılatı seneviyesi:15, 
Sağman inek:1,Hasılatı seneviyesi:15, 
Düğe Buzağı:1, 
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Öküz:2 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:282 
Merkum odunculuktan bir senede     “     :100 
 Toplam    :382 

---------------------------- 
Muhtar oğlu Fazlı:Hane:1,no:39. 
 
Mezru tarla:25 dönüm,Hasılatı seneviyesi:440(440), 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:30, 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:100, 
sağman inek:1,Hasılatı seneviyesi:15, 
Öküz:2, 
Bargir:1, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:585 
Merkum kömürcülükten bir senede   “     :200 
 Toplam    :785 

---------------------------- 
İsa oğlu AbdülMümin:Hane:1,no:40. 
 
Mezru tarla:21 dönüm,Hasılatı seneviyesi:390(390), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:70, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:17, 
Sağman koyun:4 aded,Hasılatı seneviyesi:28, 
Kısır koyun:4,Hasılatı seneviyesi:12,Kuzu:2 aded, 
Kısır inek:1, 
Öküz:1, 
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:517 

---------------------------- 
Yusuf oğlu Davud:Hane:1,no:41. 
 
 Mezru tarla:17 dönüm,Hasılatı seneviyesi:292(292), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:30, 
Bağ:..,Hasılatı seneviyesi:15, 
Sağman koyun keçi:15 aded,Hasılatı seneviyesi:105, 
Kısır koyun keçi:7,Hasılatı seneviyesi:21, 
Kuzu.7, 
Öküz:2, 
Tosun:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:463 

-------------------------- 
Ahmed oğlu Zace(Naci),Hane:1,no:42,Erbabı ziraatden olduğu, 
 
Mezru tarla:36 dönüm,Hasılatı seneviyesi:935(930), 
Çayır:2 dönüm,Hasılatı seneviyesi:250, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:57, 
Sağman koyun keçi:20,Hasılatı seneviyesi:140, 
Kısır koyun:15,Hasılatı seneviyesi:45, 
Kısır inek:1, 
Tosun:1,Öküz:2, 
Bargir:1 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:1427 

---------------------------- 
Bekir oğlu Salih:Hane:1,no:43, 
 
Mezru tarla:13 dönüm,Hasılatı seneviyesi:395(395), 
Çayır:--,Hasılatı seneviyesi:50, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:30(30), 
Kısır inek:1, 
Öküz:2, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:-5 

---------------------------- 
Murad oğlu Ali:Hane:1,no:44. 
 
Mezru tarla:30 dönüm,Hasılatı seneviyesi:487(487), 
Çayır:2 dönüm,Hasılatı seneviyesi:110, 
Bağ:--,Hasılatı seneviyesi:15, 
Kısır inek:1,Hasılatı seneviyesi:15, 
Öküz:2, 
Düğe buzağı:1, 
Bargir:1, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:612 
Merkum odunculuktan bir senede    “      :150 
 Toplam:762 

---------------------------- 
Feyzullah oğlu Bekir:Hane:1,no:45. 
 
Mezru tarla:23 dönüm,Hasılatı seneviyesi:510(510), 
Çayır:3 dönüm,Hasılatı seneviyesi:30, 
Bağ:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:30(60,61), 
Sağman koyun:5 aded,Hasılatı seneviyesi:35, 
Kısır koyun:2,Hasılatı seneviyesi:6, 
Kuzu:3, 
Öküz:2, 
Arı Kovanı:3,Hasılatı seneviyesi:40, 
Mecmuundan bir senede tahmini temettu’:651 
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Merkum Kömürcülükten       “         “     :200 
 Toplam :851 

---------------------------- 
Emin oğlu Aziz:Hane:1,no:46. 
 
Mezru tarla:16 dönüm,Hasılatı seneviyesi:130(130), 
Çayır:1 dönüm,Hasılatı seneviyesi:15  , 
Öküz:1, 
Mecmu’undan bir senede tahmini temettu’:145  
 

 

VII.BÖLÜM 

A-Muhtelit Tasfiye Talepnameleri Nedir 

Mübadeleye tabi olacakların belirlenmesinden sonra, götüremeyecekleri taşınmazların  ve 

mallarının karşılığında mal verilmesi için hazırlanan “mal bildirim tutanaklarına” Tasfiye 

Talepnameleri denilmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda malların tespiti için oluşturulan 

komisyona “Muhtelit Mübadele Komisyonu” adı verilmiştir. Her iki tarafın taşınmazları dini 

ibadethaneler, okullar, evler,  arsalar, tarlalar, ağaçlar ve  ticari işletmeler her türlü mülkiyet 

hakkı belgelenerek; taraf hükümetlerince düzenlenen talepnamelere göre kaydedilmiş ve 

düzenlenen bu belgeler karşılıklı alacaklı veya borçlu durumunu belirlemiştir. Kısaca 

mübadeleye tabi tarafların mal varlıklarını gösteren bu belgeler ”Muhtelit Mübadele Tasfiye 

Talepnamesi” olarak adlandırılmıştır. 

Tasfiye talepnameleri incelendiğinde günümüz mübadil çocukları  ve torunlarının; 

geçmişte  ne idik, nelere sahiptik, neleri kaybettik, neleri kazandık. Mübadele Atalarımıza 

nelere mal oldu sorularının cevapları  bulunmaktadır. 
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Şahsi araştırmasını yapmak isteyenler binlerce belge içerisinde tarama yapmak 

zorundadır. Öncelikle  büyüklerimiz tarafından anlatılan bilgiler kullanılarak yaşadıkları 

vilayet ve köy adı aranmalı. Geldikleri  köye ait tasfiye talepnamelerine ulaşıldıktan sonra 

aranan kişinin kimlik bilgileri (dede-babaanne adı), varsa aile lakabı, bırakılan yerdeki; vakıf 

malı, cami, mimaret adları..aynı köyden aynı isimle gelen kişiler arasında gelen kişinin baba adı. 

( Örnek: gelen kişinin adı Şevki ,aynı adla gelen birden fazla kişi arasında doğru kişiye ulaşmak 

için baba adını bilmek gerekmektedir.Çünkü gelen kişilerin baba baba ölmüşse kişi yaşça 

küçükse anne  adları yazılıdır belgelerde.İslam oğlu Şevki,Şevki oğlu Mevlüd gibi.) 

bulunmalıdır. Tasfiye talepnamelerinin bir kısmında detaylı mal dökümleri, ölçümleri, bunların 

bulundukları yerler, çevredeki komşularının adları, hisseli olup olmadığı, o günkü şartlarda 

malların altın-lira olarak değerleri yazılıdır. Nadirde olsa bazı talepnamelerde mübadilin 

Türkiye’de yerleştirildiği iskan yeride yazılıdır. 

Aynı yerlerden (Şehir, mahalle, Liva, Kaza, Köy) gelen kişi ve akrabaları tespit etmektede 

kolaylık sağlayan belgeler geçmişlerini arayan ve biz kimiz, nereden geldik,bize anlatılanlar 

doğru mudur? Sorularının cevaplarını muhteva etmektedir. 

Mübadele Tasfiye Talepnameleri aslı elinizde değilse bunlara ulaşmak için Ankara’da 

bulunan Başbakanlık Cumhuriyet Arşiv Genel Müdürlüğü Arşivine başvurmanız 

gerekmektedir. Tasfiye talepnamesine ait elinizde hiçbir bilgi yoksa arşiv tarafından 

hazırlanmış katalogdan faydalanabilirsiniz Devlet arşivleri online katalog tarama adresi 

“www.devletarsivleri.org.tr” dir. Bu internet sitesine üye olup, kayıt yaptırdıktan sonra, 

kullanıcı adı ve şifreniz alınarak  açılan sayfadan ”Cumhuriyet Arşiv Katalogları” kısmından 

giriş şeçeneği üzerinden kullanıcı adınız ve şifrenizi girip ”Cumhuriyet arşivleri”üzerine 

tıklayarak, açılan sayfada  bu kezde “fon adı” yazan kısmın üzerini tıklayarak ”Muhtelit 

Mübadele Tasfiye Talepnameleri” fonunu açarak, çıkan kutucuklara  tarih-aranan yer-Vilayet-

Sancak-Şehir-Liva-Kaza-Köy “yazarak size sunulan “Belge Tasnif Listesi”nden arama 

yapmanız mümkündür .Arşivin bu hizmetinden  faydalanmak şu an mümkün değildir. İşlerin 

çok yoğun olduğu ve bu konuda fazla tarama yapılıp çeşitli şekillerle belge isteyenlerin çoğaldığı 

gerekçesi ile  online kataloğ tarama internet üzerinden kaldırılmış olduğu için artık bu 

hizmetten faydalanamıyorsunuz. Bundan dolayı  bizzat  Ankara’ya gidip Devlet arşivleri 

Cumhuriyet arşivine kayıt yaptırıp.Kütüphane salonunda aldığınız izinle tarama yapmak 

zorundasınız. Şayet  araştırma izniniz yoksa alacağınız izinle belgenin aslına ulaşmanız 

mümkün. Bazı mahkemelik konularda veya aradığınız kişi yakınınız değilse belgeye ulaşmak 

için mahkeme kararı almanız şartı vardır.. 

Bizim atalarımızın  geldiği “Jerveni köyü” hakkında yaptığımız bu  çalışmada; Leyla 

Kaplan’ ın Cumhuriyet arşivleri ve Osmanlı arşivi belgelerine ulaşma izni olduğu için araştırma 

ve inceleme yapma ve  bu kitabı sizlere sunma imkan ve şansımız olmuştur. 
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B-JERVENİ KÖYÜ MAL VARLIKLARINI GÖSTEREN BELGELER NASIL 

DÜZENLENMİŞTİR 

Tüm mübadil çocukları ve torunları gibi bizde dedelerimizin yaşadığı yerlerdeki maddi ve 

manevi tarihimizi araştırmak, kaybolmaya yüz tutan değerlermimizi ortaya çıkarmak, 

yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz.. 1. nesil mübadilleri dinlerken 

anlatımları sırasında mal varlıklarını anlatırlar ve ”Benim şu kadar tarlam vardı, benim şu 

kadar ağacım vardı, benim şu kadar hayvanım vardı, benim evim çok büyüktü sözlerini çok 

duyduk.. Gerçekte böyle miydi?. Bunu hep merak ettik. Anlatılanların doğru olup olmadığını 

öğrenmek amacıyla Başbakanlık Cumhuriyet Arşivindeki mübadiller adına düzenlenen 

“Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnamelerini” incelemeye başladık.. Öncelikle  

dedelerimizin  köyü olan Jerveni (Zerveni) köyünün mal tasfiye talepnamelerine ulaştık. 160 

hanenin mal bildirimini Osmanlı Türkçesinden Latin Alfabesi Türkçesine çevirerek Jerveni 

köyünde bırakılan malları tesbit ederek yazmaya başladık.. Köklerimiz- dedelerimiz nereden 

gelmişti Anadolu’ya, nüfus kayıtlarına ulaşabilir miyiz acaba sorularına cevap ararken yüz 

yıllar  öncesi  nüfus ve temettuat (vergi defteri), hem de mal bildirimlerini bulduk..Osmanlı 

Devleti’nin arşiv kayıtlarına her dokunmamız bizde büyük heyecan uyandırdı…Geçmiş yeniden 

canlandı elimizin altında… 

Anadolu’dan Rumeli’ne-Rumeli’nden Anadolu’ya yüzbinlerin göçü, zaferle gidiş 

yenilgiyle dönüş,kaybedilen vatan toprakları, hezimetler, yaşanılan ve katlanılan acılar adeta 

hafıza kaybına sebep olmuştu.. Anadolu’ya kurtuluş umuduyla, müslüman kardeşleriyle 

kucaklaşmaya gelen mübadiller, yerleştirildikleri yerlerde de yaşam mücadelesi vermiş. Acıları 

unutma isteği; büyüklerimizin uzun süre yaşadıkları şaskınlık ve suskunluğa sebep olurken, 

zamanla   masalsı anlatımlar kalmıştı hatıralarında. Hatta 2. nesilden sonra nereden gelindiği de 

unutulmuş ve sadece Selanik ve Selanik’ten vapura biniş ve vapurun adı kalmış hafızalarda.. 

3. nesil ve sonraki nesiller “Acaba dedelerimiz nereden geldi?” sorusu sorulduğunda ise  

çok geç kalınmış ve cevap verecek kişiler kalmamıştır.. Yıllar önce dedeniz tarafından ince pelür 

kağıdına benzer küçük sigara sarmaya yarayan kağıda veya elindeki  Kuran  sayfaları arasına, 

bir kitap kapağının içine sabit bir kalemle (ucu ıslatılarak yazılam kalem) yazdığı bir belge 

niteliğinde bir yazı varsa sanşlısınız demektir.  

Biz bu şansa sahip mübadil torunlarıyız. Nereden ve nasıl geldiğmimizi; anlatılanlar 

kadar bulduğumuz belge niteliğindeki yazılarla da öğrendik. Elmimizle  dedelerimiz tarafından 

yazılı bir belgeye  dokunduğumuzda yaşadığımız heyecan anlatılır gibi değildi.. Mevcut 

bilgilerin doğruluğunu araştırmak bundan sonra daha kolay oldu.. 
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Devlet Arşivlerinde çalışma izni aldıktan sonra araştırmaya başladık ve Manastır Vilayeti 

Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni Köyü “Mal Tasfiye Talepnamelerindeki” 160 haneyi tek 

tek okuduk.. Evler, ağaçları, meşe ağaçları, tarlalar, bağlar ve bahçeler, koruluklar, 

samanlıklar, harmanlar, dükkanlar, arsalar.. hepsini satır satır okuduk ve bunları listeleyip 

kaydettik.         Belgeler 4 nüsha olarak;  1 adedi”Memurin-i mahalliye nezdinde, 1  adedi tasfiye 

işlerini yürütecek olan “Muhtelit Mübadele Komisyonu’nda, 1 adedi mübadilin göç ettiği 

memleketin hükümetinde, 1 adedi de mübadilin kendisine verilecek şekilde düzenlenmişlerdir. 

Mübadil Tasfiye talepnameleri, mübadil muhacir kişilerin ailesinin; kaç kişiden 

oluştuğunu, kaç erkek-kaç kadın ve çocuk olduğu hakkında da bilgi vermektedir.. Ayrıca 

Osmanlıca-Yunanca yazı ile tutulan  sayfalarda sadece  aile reisinin adı yazılırken ailenin diğer 

üyelerinin adları yazılı değildir. İlk sayfa bu sayfada numara bulunmamaktadır. Mübadilin adı 

ve babasının adı ile (Selanik-Trandafil matbaasında tab edilmiştir) yazılıdır. 

1100 sayfayı bulan  bu yazılımları  incleyip notlar aldıktan sonra; yarın torunlarımıza, 

geleceğe kalıcı bir belge bir eser bırakmak istedik ve  kitap haline getirmeye karar verdik. 

Karamandan Rumeli’ye oradan Kesriye-Jerveni’ye gidiş ve Rumeli’nden Anadolu’ya gelip 

“Ürgüp –Mustafapaşa ve Cemil Köylerine” yerleşmiş olan atalarımızın anlattıkları hatıraları 

silinip gitmemesi için belgelere dayanarak kitaba dönüştürdüm. 

Köklerimizi ararken ulaştık  bu belgelere. Dedelerimiz nereden gelmişti?, Acaba nüfus 

kayıtlarına ulaşabilir miyiz diye başlamıştık önce araştırmaya. Çünkü hepimiz gayet iyi 

biliyoruz ki Anadolu’ya geldikten sonra verilen yaşam mücadelesi ve acıları unutma isteği 

büyüklerimizin bu konularda uzun bir zaman suskun kalmasına neden olmuştu. Hele ikinci 

kuşaktan sonra nereden gelindiği de unutulmuş ve sadece Selanik kalmış hafızalarda.   Acaba  

Rumeli’nin neresinden gelmişler.Bunu öğrenmenin tek yolu “Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü’ne “giderek bu belgelere ulaşmaktı( artık mahkeme kararı ile ancak ailenizin 

evraklarına ulaşabilirsiniz)..  Yıllar önce dedeniz tarafından bir pelür kağıt üzerine sabit 

kalemle yani şu ucu ıslatılarak yazan bir kalemle yazılmış belgeyi elinizde tuttuğunuzda 

yaşanılan heyecanın kelimelerle tarif edilemeyeceğini umarım sizde takdir edersiniz. 

İşte bu merakımız  ve Mübadil köklerim  sadece dedEmin   bilgilerini değil yaşadıkları 

Jerveni köyü  halkına ait tüm tasfiye talepnamelerini  arşıvden alıp, toplamda 163 adet tasfiye 

talepnamesini inceleyip olduğu gibi ( Latin )Türkçe’ye çevirerek  , bir kitap hazırladık.  , yarın 

torunlarımızın ,bizim düştüğümüz  şaşkınlığa düşmemeleri için  böylesine kalıcı  bir eser 

bırakmak istedik.. 

1. MÜBADELE VE TASFİYE TALEPNAMELERİ NEDİR: 
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 30 ocak 1923 tarihinde Lozan antlaşmasının mübadele kısmın 

mimzalanmasını ve mübadeleye tabi tutulacak olanların belli olmasını müteakip 

geride bırakılacak taşınmazların belgelenmesi zaruriyeti çıktı ortaya. 

Kmimin ne kadar taşınmaz mal varlığı, tapusu varsa belgelenmeliydi ve bu 

belgelerin kurulan “Muhtelit Komisyonlar “ tarafından tasdik edilmesi gerekiyordu. 

Asıl amaç anlaşmadaki taraf hükümetlerin düzenlenen bu talepnamelere göre terk 

edilen ülkede ne kadar mal varlığının bırakıldığının belgelenmesi ve bu belgelerin 

toplam değerlerinin hesaplanması sonucu ortaya çıkacak alacaklı veya borçlu 

duruma göre karşı taraftan ne kadar talep edileceğinin belirlenmesiydi. 

İşte mübadeleye tabi tarafların bu taşınmaz mal varlıklarını gösteren belgeler 

kısaca ”mübadil tasfiye talepnamesi” olarak adlandırılmıştır. 

  

1. BELGELER NASIL DÜZENLENMİŞTİR VE NELERİ İÇERİR: 

 Belgeler 4 nüsha olarak düzenlenmiştir. 

1 adedi “memurin-i mahalliye nezdinde kalacak, 1 adedi tasfiye işlerini 

yürütecek olan “Muhtelit Komisyonu”na, 1 adedi mübadilin göç ettiği memleketin 

hükümetine, sonuncusu ise mübadilin kendisine verilmiştir. 

Belgenin birinci sayfasında : 

Kayıt numarası ve kayıt tarihinden sonra “İhtar” başlığı altında “eshab-ı 

müracaatın” yanlış veya mübalağalı beyanname vermesi durumunda kendi zararına 

olacağı belirtilmiş ve dilekçe sahibinin kimlik bilgilerine geçilmiştir. 

Müstedinin hüviyeti başlığı altında sıra ile: 

 İsmim ve pederinin ismi 

 Memleketi (Livası, kazası, şehri, karyesi) 

 Halen sakin bulunduğu mahal ( Livası kazası, şehri, karyesi) 

 Sanatı 

2. Nci ve 3. Ncü sayfalarda: 
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Mübadilin bulunduğu yerdeki emval-i gayri menkulesine ait bilgileri ihtiva 

eden ve 9 sütundan oluşan bir cetvel bulunmaktadır. Bu cedveldeki sütunlarda yer 

alan bilgiler şunlardır: 

 Emlak ve arazinin cinsi ve nevi,8 hane, mağaza, tarla, bağ, bostan, 

orman, mera vs) 

 Mesaha-i sathiyesi ( dönüm veya arşın murabbaı, dönüm evlek) 

 Arazinin yetiştirdiği mahsulatın nevi ( hububat , tütün bağ vs) 

 Emlak ve arazinin kain bulunduğu mahal ( mahalle, mevki, sokağın ismi 

ve numarası) 

 Emlak ve arazinin suret-i tasarrufu ( ferağ, intikal,hibe) 

 Tapu senetlerinin veya diğer vesaik-i tasavvufiyenin tarih ve numaraları 

(suretleri rapt olacaktır) 

 Tapu senetleri kimin adına mukayyettir 

 Emlak ve arazinin tapu senedinde makayyet kıymeti (altın Türk lirası 

hesabıyla) 

4.ncü sayfa: 

Bu sayfada müstedinin terk eylediği Emlak-ı menkuleye ait olan cetvel ( cetvel- B) 

bulunmaktadır. Bu cetvel mübadile ait 

 Eşya-i beytiyye (ev eşyaları) altın Türk lirası üzerinden mecmu kıymeti 

 Hayvanat (adedi, cinsi, altın Türk lirası kıymeti 

5. nci sayfa : vekaletname 

Komisyon nezdinde kendilerini temsil ve hukuklarının müdafaası için verilen vekaletname 

( kmimi mübadiller için ihtiyaç duyulduğunda) 

Ek sayfa: 

Müsadere edilen Emlak beyanı. 

Yunanlılarca daha önce Müsadere edilen (varsa)mallarını (belgelemeleri halinde) gösterir 

belge. 

1. Müsaderenin hangi tarihten itibaren (a) ve (b) cetvellerinde irade olunan 

emvallerin hangi tarihte Müsadere edilmiştir. 
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2. Müsadere edilen bu emvallerin 1909-1914 seneleri zarfındaki varidat-ı 

senevisi mikdarı ne idi (a) cetveli mucibince. 

Altında tasdik tarihi ve mimam, muhtar ve azalardan oluşan tasdik heyeti mimza veya 

mühürleri bulunmaktadır. 

1. DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE MEVCUT 

BELGELERE NASIL ULAŞILIR:  

Mübadele tasfiye talepnamelerini aslına ulaşmanız için muhakkak Ankara’daki Devlet 

Arşivleri Genel Md.lüğüne gitmeniz , hangi belgeyi ne maksatla istediğinizi ve arşiv kayıt 

numarasını söylemeniz gerekiyor. Görevliler belgenin aslını getirdiklerinde ve istediğiniz belge 

olduğunu gördükten sonra isterseniz belgenin bir fotokopisini alabiliyordunuz . Fakat son çıkan 

yaşaya göre artık böyle bir araştırma yapmak isteyen bir kişi için  mahkeme  kararı 

gerekmektedir.Mahkeme kararı ile  yalnızca kendi ailenize ait  belgeleri alabilirsiniz. Biz çok 

şanslıydık çükü bu çalışmaya daha önce başladığımız için Jerveni köyne ait 163 tasviye 

talepnamesini ait belgeleri arşivden alabildik.. Aslında bu işlem biraz zaman alan ve Ankaraya 

kadar gelip belgeye ulaşmak için 1-2 gün geçmesi gereken zahmetli bir işlem. Ancak 

elmimizdeki belgelerle ,,belgenin kendisine ulaşmak yerine mübadil kmimliği ve memleketi 

bilgilerini öğrenmek isterseniz bunun çok daha kolay yolu olan günümüzün gelişen teknoloji  

sayesinde ve devlet arşivleri genel müdürlüğünün verdiği hizmet sayesinde internet üzerinden 

ulaşabilirsiniz. 

 MÜBADİL KİMLİK VE MEMLEKETİ BİLGİLERİNE İNTERNET ÜZERİNDEN 

NASIL ULAŞILIR: 

 Devlet arşivleri genel müdürlüğünün www.devletarsivleri.org.tr ismimli bir internet sitesi 

vardır. Öncelikle bu siteyi açıp “katalog tarama” kısmını açtıktan sonra karşınıza gelen “üye 

kayıt bilgileri” kısmını doldurup kayıtlı üye olmanız gerekiyor. Veya üye olan birisi aracılığı ile 

girebilisiniz ancak üye olmak ücretsizdir. 

Üye kayıt bilgilerinizi yazıp giriş yaptıktan sonra karşınıza gelecek “cumhuriyet arşiv 

katalogları” giriş seçeneğini tıklayın. Daha sonra açılan sayfada “fon adına göre” yazan 

bölümün üzerine tıklayarak. “fon adına göre katalog tarama” bölümünün altındaki “fon adı” ve 

“ilgili kurum” yazan satırlara “tümü” yazın. “yıl aralığı” kısmını boş bırakın. “aranacak ifade” 

satırına aramak istediğniz yer ismini yazve/veya arayacağınız şahıs ismini yazdıktan sonra 

muhakkak “ son kısmına “tasfiye” yazarak “bul” demeniz gerekiyor. 

http://www.devletarsivleri.org.tr/
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Fazla kayıt çıkan yerlerde aramayı kolaylaştırmak için eğer biliniyorsa şahıs veya lakap 

adlarıda yazılabir. 

Aranan şahıs bilgisine ulaşıldığında ona ait tasfiye talepnamesinin aslına ulaşmak istiyor 

ve devlet arşivlerine gitmeyi düşünüyorsanız mutlaka; isteyeceğiniz belgeye ait “tarih”,”say”ı, 

“fon kodu” ve “yer no” bilgilerini almanız ve görevlilere bu bilgileri vermeniz gerekmektedir. 

 ULAŞILAN BELGELER: 

1. Jerveni Köyüne ait tasfiye Talepnamesi ( Jerveni köyüne ait tüm mal  

varlığı listesi ) 

2. Jerveni Köyünde yaşayan kadınlara düzenlenmiş tavsiye talepnameleri 

3. Jerveni köyünde yaşayan erkek aile reislerine ait tavsiye talepnameleri 

4. Jerveni köyüne ait  ve şahıslara ait mal varlığının tamamın Altın 

TürkLlirası değeri. 

5. Jerveni köyüne ait ağaçların sayısı ve Altın TürkLirası olarak değeri  

6. Jerveni  köyü halkının ödediği vergiler. 

T.C BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET 

ARŞİVİ KATOLOGLARI/ OSMANLI ARŞİVİ  

1924 YILINDA FLOİNA LİVASI KESRİYE KAZASI JERVENİ KARİYESİNDE 

YAŞAYAN JERVENİ HALKI NA AİT ( 160 – YÜZALTMIŞ AİLE)DÜZENLENMİŞ OLAN 

TASFİYE TALEPNAMELERİ  ARŞİVDEKİ NUMARA SIRASINA GÖRE.. 

 

JERVENİ KÖYÜ TASFİYE TALEPNAMESİ 

İHTAR 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:10247 

Eshab-ı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb 
olacağı ihtar olunur.  

TASFİYE TALEPNAMESİ   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae 
olunan emvali menkule ve gayri menkulemin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık 
surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
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MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

 
İSİM VE PEDERİNİN İSMİ  

 

JERVENİ KARİYESİ EVKAFI 
NAMINA HEYETİ 
İHTİYARİYESİ 

 
 
 
 
 

 LİVASI FLORİNA 
 
 
 

 
MEMLEKETİ 

KAZASI KESRİYE 
 
 

 ŞEHRİ …………….. 
 
 

 KARİYESİ JERVENİ  
 
 

 
ELYEVM SAKİN BULUNDUĞU  

( MAHAL) 

LİVASI FLORİNA 
 
 
 
 

 KAZASI KESRİYE 
 
 

 ŞEHRİ …………….. 
 
 

 KARİYESİ JERVENİ  
 
 

 
SANATI  

 
 
 
 
 
 

 

İmza         Mühür 
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Hini hareketinizdeki emvalinizin vaziyati 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni kariyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin cetvelidir. 

Emlak ve 

arazinin sureti 

tasarrufu( 

ferağ intikal 

hibe) 

Tapu senetlerinin 

veya diğer vesaiki 

tasarrufiyenin tarih 

ve numaraları ( 

suretleri rapt  ( alı 

koymak)olunacaktır

) 

Tapu senetleri kimin 

namına mukayeddir. 

Emlak ve arazinin tapu 

senedinde mukayyed 

kıymeti ( Altın Türk 

Lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 

tarafından 

taktir edilen 

kıymeti ( 

Altın Türk 

Lirası) 

Cami paha 

biçilmez  

   

Değirmen---

vakfı alibey 

olup 

teammülü 

kadim vechile 

tasarruf 

olunur. 

1178 ( 1762) tarihli 

beratı alişan 

merbuttur. 

eşhası ( şahıslar) 

hakimeden olup tapusu 

yoktur. 

--------------------- 3000 Altın 

Türk Lirası 

dükkan

-berveçi 

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

------- 

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

----------- 

3500 altın 

Türkz lirası 

Arsa-- ------ ……………………

…. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,, 

250 Altın 

Türk Lirası 

Eski Cami 

Arsası 

,,,,,,,,,,,,,,,, ……………………

……….. 

…………………

………….. 

400 Altın 

Türk Lirası 

Tarla vakfı 

meçhul olup 

teammülen ve 

tavatüren ( söz 

ile) tasarruf 

olunur. 

,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  160 Altın 

Türk Lirası 

Tarla    

 

80 Altın 

Türk Lirası 

Kabristan    

 

80 Altın 

Türk Lirası 

Koru    1000 Altın 

Türk Lirası 

Koru    

 

500 Altın 

Türk Lirası 
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Koru  

 

 

  

 

750 Altın 

Türk Lirası 

Koru  

 

 

  2000 Altın 

Türk Lirası 

Mera  

 

 

  

 

150 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık emlak 

ahali kariye 

namına  

 

 

 

 

  12000 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

 

  7500 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

 

  6000 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

 

  1500 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

 

  2200 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

 

  6000 Altın 

Türk Lirası 

Baltalık  

 

 

  4000 Altın 

Türk Lirası 

“  

 

 

  3000 Altın 

Türk Lirası 

Yeni mektep ahal-i kariye 

tarafından inşa 

edilmiştir. 

  1500 Altın 

Türk Lirası 

Eski mektep  

 

 

  

 

800 Altın 

Türk Lirası 
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Ambarlık  

 

 

  

 

60 Altın 

Türk Lirası 

Değirmen    3000 

Altın Türk 

Lirası 

Arsa  

 

 

  

 

150 Altın 

Türk Lirası 

Çayır  

 

 

  

 

200 Altın 

Türk Lirası 

Çayır  

 

 

 

  

 

50 Altın 

Türk Lirası 

Çayır  

 

 

 

  

 

50 Altın 

Türk Lirası 

Çayır  

 

 

 

  

 

70 Altın 

Türk Lirası 

Yekûn(Topla

m değeri) 

 

 

 

 

  73450 Altın 

Türk Lirası. 
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Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

Eşyayı beytiye ( 

Altın Türk Lirası 

üzerinden mecmu 

kıymeti) 

Eşyayı ticariye ( 

muhtasaran beyanı 

ve Altın Türk Lirası 

üzerinden kıymeti 

mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  Adedi Cinsi Altın Türk 

Lirası üzerinden 

kıymeti mecmu 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

     

     

     

     

     

 

Jerveni köyüne ait hayvan yoktur.     tarihi -müsadere   cinsi…  lira veya  kuruş…………. santim…….. 

Cinsi ağaç    adeti        Altın Türk Lirası  
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Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya 

kısmen müsadere edilmiştir. 

2-Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( 

-a cetveli mucibince) 

     a-)Cetveli mucibince  

a Cetvelindeki muharrer emlaki gayri menkulemin sene 7 teşrini evvel  ( ekim) 1923 tarihinde tamamen  

muhacirler tarafından müsadere ( el koymak)edilen menkule 

a)Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulemin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varitadı seneviyesi 

vasati ( ortalama) 200 Altın Türk Lirasıdır. ( köyün ödediği vergi miktarı ) 

İş bu tasfiye kılınan  senede muharrer ( adı geçen) emlak ve araziyi mukayyet ( kayıtlı olan)hakikat 

olduğu tasdik olunur. 15 haziran 1924 

Jerveni Kariyesi Heyeti Muavene-i Reisi  

Himmet Bayram Hoca                                      Aza : Aziz Hüseyin                     aza :             aza  

Bu T asfiye Talepnamesinde muharrer Jerveni karyesi Vakafına aid karye i mezkur heyeti müsadinin 

…………….baladaki mevzu ve mührü muteber  ve makbul oldukları tasdik olunur.   28- temmuz 1924  

Kesriye Cemaat-i İslamiye                 İmza : Galip             imza     imza      imza     imza  

Reis…………………. galip 

Teşrinievvel 1912 tarihinden beri istimlak edilmiş olan emlak. 

3- İstimlak edilen malın cinsi  ve istimlak tarihi 

4- İstimlak edilen emlake taktir edilen kıymet ve müstedi bu meblayı almışmıdır. müstedinin 

istimlak edilmiş olan bu emlak için kendisinin taktir ettiği kıymet nedir. 

 

Müstedinin imza ve mührü    tarih: mayıs 1924  mahalli tanzim : Kesriye Kazası Jerveni karyesi. 
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 JERVENİ KÖYLÜLERİNİN MÜBADELE LİSTESİ 

 

     Türkiye Cumhuriyeti  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi 
Katologlarındaki”1924 yılına aitManastır Vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni 
Karyesi’nde”yaşayan Jerveni halkına ait ( 160 – yüzaltmış aile adına)düzenlenmiş olan 
“Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri”: 

   

arşivdeki numara sırasına göre: 
1- 

tarih:30/6/1924  sayı:10962   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..1. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi Banuş oğlu İlyas ‘ait Tasfiye Talepnamesi 

2- 
tarih:5/6/1924  sayı:10239   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer o:202.232..4. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Muharrem kethüda’ya ait 
Tasfiye Talepnamesi 

3- 
tarih:30/6/1924  sayı:10240   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..2. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi  Banuş oğlu Yaşar’a ait Tasfiye Talepnamesi 

4- 
 tarih: 30/6/1924 
 
 

 sayı:10241   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..3. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni  köyündn gelen çiftçi  Şahin oğlu Sait’e  ait Tasfiye Talepnamesi 

5- 
tarih:30/6/1924  sayı:10242   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..4. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi  Şahin oğlu Arslan’ a ait asfiye Talepnamesi 

6- 
tarih:30/6/1924  sayı:10243   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..5. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi Salih oğlu Muharrem kethüda’ya ait 
Tasfiye Talepnamesi 

7- 
tarih:30/6/1924  sayı:10244   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..6. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi  Ali oğlu Murat’ a ait Tasfiye Talepnamesi 

8- 
tarih:30/6/1924  sayı:10245   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..7 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi Ali oğlu İsmail’e ait ait Tasfiye Talepnamesi 

9- 
tarih:30/6/1924  sayı:10246   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.38..8. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi Himmet oğlu Salih’ e ait Tasfiye 
Talepnamesi 

10- 
tarih:30/6/1924  sayı:102-   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..9. 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi Himmet oğlu Bayram’ a ait Tasfiye 
Talepnamesi 

11- 
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tarih:30/6/1924  sayı:10248   dosya:-    fo kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..10 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi Kamber oğlu AbdurRahman’ a ait Tasfiye 
Talepnamesi 

12- 
tarih:05/6/1924  sayı:10486   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.31..15 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi  Maksut oğlu Nail’ e ait Tafiye Talepnamesi 

13- 
tarih:19/5/1924  sayı:10966   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..16 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi  Salih oğlu Muharrem kethuda ‘ya ait 
Tasfiye Talepnamesi 

14- 
tarih:05/5/1924  sayı:   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..17 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi  Temurhan kızı Emine’ ye ya ait Tasfiye 
Talepnamesi 

15- 
tarih:11/6/1924  sayı:11253   dosya:-    fn kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..18 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen  Abdul kızı Fatma’ ya  ai Tasfiye Talepnamesi 

16- 
tarih:05/5/1924  sayı:10248   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.381..1 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi  Sabriye kızı Hayriye’ ye ye ya ait Tasfiye 
Talepnamesi 

-- 
tarih:05/5/1924  sayı:10249   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..2 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen çiftçi  Süleyman oğlu Kasım ‘a ait Tasfiye 
Talepnamesi 

18- 
tarih:05/5/1924  sayı:10258   dosya:-    on kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..3 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelenMehmed Ali  Ramazan’ a ait Tasfiye Talepnamesi 

19- 
tarih:05/5/1924  sayı:10250   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..4 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden gelen Tatoş kızı Hafize’y e ait Tasfiye Talepnamesi 

20- 
tarih:30/6/1924  sayı:10251   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..5 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jereni köyünden gelen Bekir oğlu Cemal’ e ait Tasfiye Talepnamesi 

21- 
tarih:0/5/1924  sayı:10251   dosya:-    fo kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..6 
  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Meryem kızı Tuti(Dudu)’ ya ait Tafiye Talepnamesi 

22- 
tarih:30/6/1924  sayı:10252   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..7 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Cemal oğlu Mehmed Ali ‘ye ait Tasfiye Talepnamesi 

23- 
tarih:30/6/1924  sayı:1023   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..8 
  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Zkir oğlu Salih’ e ye ait Tasfiye Talepnamesi 

 

24- 
tarih:30/6/1924  sayı:10254   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209382..9 
  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mersin oğlu Karanfil ‘e  ait Tasfiye Taepnamesi 

25- 
tarih:30/6/1924  sayı:10255   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..10 
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  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mersin oğlu Arslan’ a   ait Tasfiye Talepnamesi 

26- 
tarih:30/6/1924  sayı:10256   dosy:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..11 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mersin oğlu Abdul’ e   ait Tasfiye Talepnamesi 

27- 
tarih:30/6/1924  sayı:10257   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..12 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Necip oğlu Rahman’ a    ait Tasfiye Talepnamesi 

28- 
tarih:30/6/1924  sayı:10258   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..13 
  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Kazım oğlu Hamit’ e     ait Tasfiye Talepnamesi 

29- 
tarih:0/5/1924  sayı:10259   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer n:209.382..14 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Kazım oğlu Mehmed’ e     ait Tasfye Talepnamesi 

30- 
tarih:30/6/1924  sayı:10260   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..15 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Receb oğlu Mümin(mükmin)’ e    ait Tasfiye 
Talepnamesi 

31- 
tarih:30/6/1924  sayı:10261   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..16 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mustafa oğlu ani’ ye     ait Tasfiye Talepnamesi 

32- 
tarih:30/6/1924  sayı:10262   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer o:209.382..17 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mehmed oğlu Yakup’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 

33- 
tarih:0/6/1924  sayı:10263   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..18 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Bekir oğlu Beğzat’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 

34- 
tarih:0/5/1924  sayı:10264   dosya:-    fon kodu:130..16.3.2   yer no:209.382..19 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mümin oğlu İsa’y a  ait Tasfiye Tlepnamesi 

35- 
tarih:0/5/1924  sayı:10264   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..20 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden anoş kızı Cevahir’e’ ye Mümin oğlu İsa  a  ait Tasfiye 
Talepnamesi 

36- 
tarih:30/6/1924  sayı:10265   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.382..21 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden AbdurRahman oğlu Mümin’e  ait Tasfiye Talepnamesi 

37- 
tarih:30/6/1924  sayı:10266   dosya:-    fon kodu:10..16.13.2   yer no:209.383..1 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden AbdurRahman oğlu Rıfat’ a  ait Tasfiye Taepnamesi 

38- 
tarih:30/6/1924  sayı:10267   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383..2 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Süleyman oğlu Timur Ali’ ye  ait Tasfiye Talepnamesi 

39- 
tarih:30/6/1924  sayı:10268   osya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383..3 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Osman oğlu Abdi ‘ye  ait Tasfiye Talepnamesi 

40 
tarih:30/6/1924  sayı:10269   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.4 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mehmed oğlu Hasan’ a   ait Tasfiye Talepnamesi 
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41 
tarih:30/6/1924  sayı:10270   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.5 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mehmed oğlu İsmail’ e   ait Tasfiye Talepnamesi 

42- 
tarih:0/5/1924  sayı:10971   dosya:-    fon kodu:30..16.13.2   yer no:209.383.6 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Şevki oğlu Mevlüt’ e   ait Tasfiye Talepnmesi 

43- 
tarih:0/5/1924  sayı:10271   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.7 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden İslam oğlu Şevki ‘ ye    ait Tasfiye Talepnamesi 

44- 
tarih:30/6/1924  sayı:10272   dosya:-   fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.8 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden İslam oğlu Fazlı’ ya    ait Tasfiye Talepnamesi 

- 
tarih:30/6/1924  sayı:10273   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.9 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Timur oğlu Hasan’a    ait Tasfiye Talepnamesi 

46- 
tarih:/5/1924  sayı:10273   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.10 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Fatma kızı Şefika’  ya    ait Tasfiye Talepnamesi 

-- 
tarih:0/5/1924  sayı:10274   dosya:-    fon kodu:130..16.3.2   yer no:209.383.11 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Orhan oğlu Necip’ e    ait Tasfiye Talepnamesi 
 

tarih:30/06/1924  sayı:10275   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.12            48- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Orhan oğlu Hurşit’ e    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/06/1924  sayı:10276   dosya-    fon kodu:130..16.13.2   Yer no:209.383.13                           
49 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Hasan oğlu İdris’ e    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10276   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2  yer no:209.383.14                       50- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  İdris oğlu Yşar’ a    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/06/1924  sayı:10277   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.15             51- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Hüseyin kızı  Adile’ y e    ait Tasfiy Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10277   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.126                52- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Ahmet oğlu demir Salih’ e    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/06/1924  sayı:10278   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.17                           
53- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Ahmet oğlu Arzif’ e    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10278   dosya:-    fn kodu:130..16.13.2   yer no:209.383.18                      54- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Memiş kızı Hariye ‘ye     ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/06/1924  sayı:10279   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer o:209.384..1              55- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Ahmet oğlu Rahman ‘ a    ait Tasfiye Talenamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10279   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..2                      56- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Fehim oğlu Ahmet’ e ait Tasfiye Talepnamesi 
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tarih:30/06/1924  sayı:10280   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..3              57- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Ahmet oğlu Osman’  a    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10281   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2  yer no:209.383.4                      58- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Kazım oğlu Müslüm’ e    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/06/1924  sayı:10282   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..5            59- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Arif oğlu Arslan ‘a    ait Tasfiye Talepnmesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10263   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..6                      60- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Beğzat oğlu İdris’ e ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/06/1924  sayı:10284   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..7             61- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Beğzat oğlu Ramazan’  a    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10285   dosya:-    fon kodu:130..16.13.   yer no:209.384..8                     62- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden İbrahim oğlu Banuş’.a ait Tsfiye Talepnamesi 

tarih:30/06/1924  sayı:10286   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..9            63- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Elmas oğlu Salih’ e     ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10287   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..10                    64- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Mehmed oğlu Velişah’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/06/1924  sayı:10288   dosya:-    fon kod:130..16.13.2   yer no:209.384..11             65- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Zekir oğlu Süleyman’  a    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10289   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..12                    66- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hüseyin oğlu Mümin ‘e ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10290   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..13            67- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hüseyin oğlu Üzeyir’ e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10291   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..14                     68- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jervni köyünden Hüseyin oğlu Arzif’ e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10291   dosya:-    fon kod:130..16.13.2   yer no:209.384..15           69- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Akile kızı Vahide’ ye    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10292   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..16                   70- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hüseyin oğlu Hamit’  e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10293   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..17           71-- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hüseyin oğlu Karanfil’ e     ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10994   dosya:-   fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.384..18                     72- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Veysel oğlu Mümin’ e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10295   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:29.385..1           73- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Habil oğlu Emin’e      it Tasfiye Talepnamesi 
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tarih:0/5/1924  sayı:10295   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..2                     74 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hanuş  kızı Adile’ ye  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/61924  sayı:10296   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..3          75- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hasan oğlu Selim’  e      ait Tasfiye Talepnamesi 

 

tarih:30/6/1924  sayı:10297   dosya:-    fon kodu130..16.13.2   yer no:209.3845.4                     76- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Süleyman oğlu Rahman’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10298   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385.5           77- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Veyis oğlu Süleyman’ a      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10299   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..6                    78 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Murat oğlu Arif’e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10300   dosya:-    fn kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..7          79- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Selim oğlu Mehmed Emin’  e      ait Tasfiye 
Talepnamesi 
tarih:30/6/1924  sayı:10301   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.35..8                    80 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Halil oğlu Yunus’ a ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10302   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..9          81- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Yunus oğlu Süleyman’a   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924   sayı:10302   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..10                   82 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni öyünden Nuriye kızı Emine’ ye  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10303   dosya:-    fon kodu:130.16.13.2   yer no:209.385..11         83- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden İbrahim oğlu Receb’  e      ai Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10304   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..12                   84 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Emine evlatları reyhan , hankuşe ve Mehmed’ e  ait 
Tasfiye alepnamesi 
tarih:30/6/1924  sayı:10304   dosya:-    fon kodu:130..16.13.13   yer no:209.385..9          85 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Tahir oğlu Timur’ a      ait Tasfiye Talepnamesi 

 

ttarih0/5/1924  sayı:10304  dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..14                    86 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Emine evlatları Hediye, Cemile , Hankuşe ve 
Rebian(Rabihan)’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 
tarih:30/6/1924  sayı:10305   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..15         87 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Salih oğlu Ahmet’ e      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10305   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   er no:209.385..16                    88 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Resul oğlu Aydın’a  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/4/1924  sayı:10306   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:209.385..17          89 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Salih oğlu Kasım’ a      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:15/6/1924  sayı:102-   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..2                     90- 
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  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası” Jerveni Köyü Evkafına”   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:9/6/1924  sayı:5854   dosya:-    fon kodu:130.16.13.13   yer no:216.427..4                    91- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Şerif oğlu Osman’ a     ait Tasfiye Talepnamesi 

 

ttarih9/6/1924  sayı:5858   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..5                   92- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hüseyin kızı Resmiye’ ye   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10180   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..6                         -
93 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Rıdvan oğlu  Aydın’  a      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10181   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..7                   94- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Gani oğlu Ramazan’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10182   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..8                        
95- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Timur oğlu Mümin’ e      ait Tasfiye Talepnamesi 

 

 
ttarih0/5/1924  sayı:10183   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..9                   96- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mehmed Ali oğlu Şerif’e ait.  Tasfiye Tlepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10184   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427...10                         -
97- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Receb kızı Fatma’  ya      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10185   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..11                   98- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Receb oğlu Timur’a  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10186   dosya:-   fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..12                       
99- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Osman oğlu Abdul’  e      ait Tasfiye Talepnamesi 

 

ttarih0/5/1924  sayı:10186   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2  yer no:216.427..13                   100- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Osman oğlu Hasan’ a ait.  Tasiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10187   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..14                        -
101- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Elmas oğlu Ferhat’ a      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:/4/1924  sayı:10188   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..15                   102- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Tahir oğlu Halil’ e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10189   dosya:-    fo kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..16                      
103- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Mehmed oğlu Timur’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 

 

tarih30/6/1924  sayı:10190   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no216.427..17                   104 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Adem oğlu Mümin’ e ait.  Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10191   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..18                        
15- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Muhsin kızı Tuti ( Dudu) ‘a  ait Tasfiye Taepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10192   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..19                   106- 
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  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Haris ( Ariz)-  oğlu Ferhat’  a  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/124  sayı:10193   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..20                      
107- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Şaban  kızı Emine ve oğlu Mümin’  e  ait Tasfiye 
Talepnamesi 

 

ttarih0/5/1924  sayı:10193   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..21                   108- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Süleyman kızı Havva’ ya  ait  Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10194   dosya:-    fon kodu:130..1613.2   yer no:216.427..22                       
109- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Veyis oğlu Emin’e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10195   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..23                  110- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden İbrahim oğlu Rahman’  a  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/6/1924  sayı:10196   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..24                     
111- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Mehmed oğlu Besim’ e   ait Tasfiye Talepnamesi 

 

ttarih3/6/1924  sayı:10197   dosya:    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..25                   112- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Raşit oğlu İbrahim’ e  ait.  Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10198   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   ye no:216.427..26                       113- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Hayrullah oğlu Zenun’ a    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10199   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..27                  114- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Kamil oğlu Hasan’ a  ait TasfiyeTalepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10200   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..28                    115- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Şaban oğlu Vahit ‘e  ait Tasfiye Talepnamesi 

   

tarih:30/6/1924  sayı:10201   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yerno:216.427..29--               116- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Süleyman oğlu Cafer’ e   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10202   dosya:-    fon kodu:10..16.13.2   yer no:216.427...30    - 117 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Yahya oğlu Davud’ a ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10203   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..31           -118 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Yahya oğlu Şahin’ e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10204   dosya-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..32                       
119- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Mümin oğlu Hasan’  a   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10205   doya:-    fon kodu:130..16.13.2  yer no:216.427..33                   120- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden İsmail oğlu Talip’ e   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:12206   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yr no:216.427...34                   121- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Süleyman oğlu Süleyman’ a     ait Tasfiye Talepnamesi 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Raşit oğlu İbrahim’ e ait Tasfiye Talepnamesi 
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tarih:/5/1924  sayı:10207   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..35                       
122- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Necip oğlu Şerif’ e   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10208   dosya:-   fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.427..36      -123 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyündn İslam oğlu  Sabri’ ye   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10209   dosya:-    fn kodu:130..16.13.2   yer no:21.427..37                    124- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Timur oğlu Salih’ e      ait asfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10210   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:26.427..38                  125- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Kazım oğlu Mümin’e ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:/5/1924  sayı:10210   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..1                    126- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriy Kazası Jerveni köyünden Aguş oğlu Hayrettin’  e      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10211   dosy:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..2                   127- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Timur oğlu Mehmed Kazım’ a   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:30/6/1924  sayı:10212   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..3                    128 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Besim oğlu Hüseyin’   e     ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10213   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..4                  129- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Selim oğlu Raşit’ e   it Tasfiye Talepnamesi 

 

tarih:0/5/1924  sayı:10214   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..5                    130- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Habil oğlu Nevruz’  a   ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:/5/1924  sayı:10215   dosya:-   fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..6                   131- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünen Vahit oğlu Ragıp’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:31/7/1924  sayı:10216   dosya:-    fo kodu:130..16.13.2   yer no:216428..7                    132 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Raşit oğlu  Aziz’ e ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10217   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428.8                  133- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hayrullah oğlu Raşit’e   ait Tasfiye Talepnamesi 

 

tarih:/5/1924  sayı:10218   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..59                   134- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriy Kazası Jerveni köyünden Şerif oğlu  Arif’ e      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10219   dosya:-   fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..10                   135- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Şerif ğlu  Seyfettin’ e      ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:31/7/1924  sayı:10219   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   er no:216.428..11                   136 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Rabihan kızı Ragıbe’ ye   ai Tasfiye Talepnamesi 

tarih:24/5/1924  sayı:10220   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..12                 137- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Şerif oğlu İlyas’ a   ait Tsfiye Talepnamesi 

 

tarih:31/71924  sayı:10221   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..13                  138- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Ali oğlu Mehmed Ali’ ye  ait Tasfiye Talepnamesi 
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tarih:0/5/924  sayı:10222   dosya:-    fo kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..14                   139- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyündenNezir oğlu İbrahim ‘  e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10223   dosya:-    fo kodu:130..16.13.2   yer no:216428..15                   140 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Nazif kızı Hatice’  ye   ait Tasiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10223   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.28..16                  141 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Emin oğlu Salih’e ait Tasfiye Talepnamesi 

 

ttarih0//1924  sayı:10224   dosya:-    fon 
kodu:130..16.13.2 

  yer no:216.428..17               142- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Adem oğlu Ruşen’ e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10224   dosya:-    fon 
kodu:30..16.13.2 

  yer no:216.428..18                   143- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Yaşar oğlu Tmur Ali’ ye  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10225   dosya:-    fon 
kodu:130..16.13.2 

  yer no:216.428..9                   144- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Adem oğlu Hacı ‘ya  ait Tasfiye Talepnames 

tarih:0/5/1924  sayı:10226   dosya:-    fon 
kodu:130..16.13.2 

  yer no:216.428..20                  145 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Aydın oğlu Hüseyin’ e  ait Tasfiye Talepnamesi 

 

ttarih31/71924  sayı:10224   dsya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..21               146- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Hasan oğlu Ali’ye  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10228   dosya:-    fn kodu:130..16.13.2   yer no:26.428..22   -147                 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Halim oğlu Hüseyin ‘ e  ait Tafiye Talepnamesi 

tarih:31/7/1924  sayı:10229   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216428..23                  
148- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Yahya oğlu Karanfil ‘e  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10230   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..24                  
149 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesiye Kazası Jerveni köyünden  Tayyip oğlu Hasan’ a  ait Tasfiye Talepnamesi 

ttarih0/5/1924  sayı:10231   dosya:-   fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..25               150- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Timur oğlu Abdi’ ye  ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:10232   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428.26                   
151- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Azem oğlu Tafil’ e  it Tasfiye Talepnamsi 

tarih: 0/5/1924  sayı:10232   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..27                  
152- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Lokman ( Liko) kızı Fatma’  ya  ait Tasfiye Talpnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:1023   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..28                  
153 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Taha oğlu Timur’a    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih: 31/7/1924  sayı:10234   dosya:-    fon kodu:130..1.13.2   yer no:216.428..29                  
154- 
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  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Aguş oğlu Zeyne ‘e    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:31/7/1924  sayı:10235   dosya:-    fon kodu:130..16.13.   yer no:216.428..30                 155 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Zeynel oğlu Emin’ e    ait Tasfiye Talpnamesi 

tarih: 31/7/1924  sayı:10236   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..31                 
156- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Ali oğlu Mahmut’ a    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:31/7/1924  sayı:10237   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..32                 157 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Nuri oğlu Hüseyin’  e    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih: 31/7/1924  sayı:   dosya:-    fon kodu:130..16.13.   yer no:216.428..33                 
158- 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden Rızvan oğlu  Ayaz(Abba) ‘a    ait Tasfiye Talepnamesi 

tarih:0/5/1924  sayı:   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..34                 159 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Yaşar oğulları Salih ve Rif’ e    ait Tasfiye Talepnaesi 

tarih:31/71924  sayı:10238   dosya:-    fon kodu:130..16.13.2   yer no:216.428..35                  
160 

  Manastır vilayeti Florina Livası Kesriye Kazası Jerveni köyünden  Mehmed kızı Nanoş’a    ait Tasfiye Talepnamesi 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Muhtelit Mübadele  Komisyonu tarafından 
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Mal ve Mülklerin kıymeti Osmanlı altın lira’sı üzerinden (sarı lira) hesaplanmıştır.. 

not: Bir Altın Türk Lirasının içerisinde  7 gr altın   bulunmaktadır. 

ihtar-1 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:10302 

Eshâb-ı mürâca’âtın yanlış veya mübâlağalı  beyanname i’tâ etmemesi ve aksi hâlin kendi zararına mûceb olacağı ihtâr olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vâz’ıül- mezabın 30 kânûni-sâni sene 1923 târihli mübâdele mukâvelenâmesi mûcibince âtide- irâe’ olunan emvâli menkûle ve 
gayri menkûlEmin muhtelit mübâdele komisyonu ma’rifetiyle menâfi’îme muvâfık sûrettde tasfiye edilmesini rica ederim … 

 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Nuriye kızı Emine  vekili Süleyman Banuş 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni 
Sanatı taifeyi nİsa’dan ( ev kadını) 

 
mühür : komisyon mührü var. 
Hîn-i hareketindeki emvâlinizin vaz’iyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi nde                                Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nev’î( 
hâne, mağaza  tarla  , Bağ, bostan, 
orman,mer’â v.s) 

Mesâha-î sathiyesi ( dönüm 
veya arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği mahsûlatın 
nev’î ( hûbubât, tütün, yağ, 
vesaire)  

Emlâk ve Arazinin 
kain bulunduğu 
 mahal( mahalle, 
mevki, sokağın 
 İsmi, ve numarası) 

hane arsası dilkaf kıta-1 15 arşın ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Jerveni Karyesinde 
Bağkatı-1 1 dönüm üzüm yetiştirir Bambiştada 
ç sayı:r katı-1 6 evlek 1 dönüm kıyah ( ot) yetiştirir Albotkovada 
tarla  katı -1 6 evlek 1 dönüm buğday çavdar yetiştirir Bambiştada 
tarla  katı-1 1 dönüm “”” Alyoçta 
tarla  katı-1 1  “”” Alyatkoda 
tarla  katı-1 2 dönüm “””” Bratkoda 
tarla -katı-1 1 dönüm “””” Bambiştada 
tarla  katı-1 1 dönüm “”” Bambiştada 
toplam  : 8  18dönüm “”””  

 
1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Eemlâk ve 
Arazinin suret-i 
tasarrufu( ferağ 
intikâl hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaik-i tasarrufiyenin tarih 
ve numaraları ( suretleri rapt  
( alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kimin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir 
edilen 
kıymeti ( 
Altın Türk 
Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayeddir( kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk 
lirası 

 Temur Tahir, Temur Tahir, 
Rahman Süleyman, Hasan 
Mümin 

“” “”” 30 ATL 
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 Hüseyin Aydın, Hasan 
Mümin, Şahin Salih, Hacıp ( 
Hacı) Malik 

“”” “” 40 ATL 

 Aziz  Hüseyin, Arslan Arif, 
Hüseyin Aydın, Mehmed 
Kazım 

  60 ATL 

 Hasan Mümin, Hüseyin 
Aydın, Süleyman Zekir, 
Timur Mehmed 

  25 ATL 

 değirmen argı ,Hasan 
Mümin, Mümin veyis, demir 
Salih 

  38 ATL 

 Arslan Arif, iki tarafı Dere, 
Banuş İbrahim 

  170 ATL 

 Elmas adil, Yakup Mehmed, 
Timur Mehmed, Hasan 
Mümin 

  30 ATL 

 Kasım Süleyman , Hüseyin 
Mümin, Şahin Salih, ve Hacı? 
Mümin Malik. 

  25 ATL 

    418 ATL 
 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

Eşya-i beytiye ( 
Altın Türk Lirası 
üzerinden 
mecmuu’ kıymeti) 

Eşya-i ticariye muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmuu’( toplamı) 

Hayvanat   

  adedi cinsi aAtun Türk lirası 
üzerinden 
kıymeti 
mecmuu’ 

     
     
     
     
     
     
 cinsi ağaç                  adedi Altun lira   
 ceviz ağacı   4 20 Alira  
 elma ağacı 2 4 lira  
 kara ağaç 50 50 lira  
 meşe 70 140 lira  
 yekün:  126 ağaç 214 lira  

 
Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedi’nin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvâli tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere emvâlin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varide-i seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.(A Cetveli mucibince) 

  (  A-)Cetveli mucibince  
A Cetvelindeki Muharrer emlâki gayri menkulEmin sene  nİsan 1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el koymak)edilmiştir. 
A Cetvelindeki Muharrer emvâlı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyisi vasati ( ortalama) 45 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi 9 
İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve mukayyet( uygun  ve Kayıtlı)olduğunu  tasdik eyleriz.  
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi : Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit:Ahmet Salih   Şahit: Mehmed Emin Selim  
 
 

ihtar-2 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:10232 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Lokman kızı Fatma 
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Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni 
Sanatı Çiftçi 

 
mühür : komisyon mührü var. 
 
 
Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

Bağ katı-1 6 evlek 2 dönüm üzüm yetiştirir Patkoveçte 
tarla  katı-1 6 evlek 1 dönüm buğday, arpa,v.s yetiştirir Biboydada 
tarla  katı-1 9 evlek “””””””””” Ridovide 
tarla  katı -1 2  dönüm “”””””””””” Bridovide 
tarla  katı-1 3 dönüm “”” Setopadina 
tarla  katı-1  8 dönüm “”” malada(molada) 
tarla  katı-1  5 dönüm “””” malada(molada) 
tarla -katı-1 1 dönüm “””” izmAlişta- kopaçrada 
tarla  katı-1 8  dönüm “”” Bresekada 
tarla  katı-1 2 dönüm “”””””””””” Karslovada 
tarla  katı-1 4 dönüm “”””””””” Mantorçede 
toplam  : 11 37dönüm 9 evlek “””” --------- 
1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
 
Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( 
ferağ intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih 
ve numaraları ( suretleri rapt  
( alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kimin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir edilen 
kıymeti ( Altın 
Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
makayettir( kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 Ali Arif Seyfettin 
Şerif,Karanfil Mersin,a 

“” “”” 100 ATL 

 Hasan Nuri, Ali Hasan, Zenun, 
Aguş, Ali Hasan 

“”” “” 38 ATL 

 Şerif Necip, Hasan 
Muharrem, Seyfettin Şerif , 
Ali Hasan 

  19 ATL 

 Ferhat Elmas,Timur 
Tayha,Ayaz Rizvan,Tafil 
Azem, 

  50 ATL 

 Salih Emet, Hüseyin 
Tayip,Emin Zeynel,Mehmed 
Kazım 

  75 ATL 

 Abdi Timur, Ali Hasan, Hasan 
Nuri, Ali Hasan 

  120 ATL 

 Ali Hasan, Banuş Ahmet, 
Talip İsmail, yorgi 

  80 ATL 

 Besim Mehmed, Timur Talha, 
Yol Zeynel Aguş. 

  15 ATL 

 İsmail Mehmed, İdo Lazo, 
Talip İsmail ve yar  

  120 ATL 

 Necip Orhan, Ramazan Gani , 
Hasan Muharrem. 

  30 ATL 
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 Ferhat Hariz(Haris),Raşit 
Selim, Yaşar Seyfettin, 
Süleyman Zekir. 

  60 ATL 

toplam    727 ATL 
 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

  Eşya-i  beytiye ( Altın 
Türk Lirası üzerinden 
mecmu kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

hayvanat   

  adedi cinsi Altun ürk 
lirası 
üzerinden 
kıymeti 
mecmu 

     
     
     
     
     
     
 cinsi ağaç                  adedi Altun lira   
 ceviz ağacı   3 25 Alira  
 meşe ağacı 150 265 lira  
 armut ağaç 4 8 lira  
 kavak ağacı 2 2 lira  
 yekün:  109 ağaç 300 lira  

 
Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

3- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
4- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulEmin sene  nİsan 1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el koymak)edilmiştir. 
A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varitadı seneviyisi vasati ( ortalama) 70 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve( uygun ) olduğunu  tasdik eyleriz.  
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi : Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit:Ahmet Salih   Şahit: Mehmed Kazım 
 

ihtar-3 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:858 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hüseyin kızı Resmiye 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı ücretsiz  seyahat 

 
mühür : komisyon mührü var. 
 
 
Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
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Bağ, bostan, orman, mera v.s) murabaa’i) hububat, tütün, yağ, v.s  mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

tarla  katı-1 2 evlek yarım 
dönüm 

2 evlek yarım dönüm  hububat Jerveni haskalarda 

tarla  katı-1 1 evlek buğday, arpa,v.s yetiştirir Aliveçte 
tarla  katı-1  3 dönüm kara ağaç 50 “””””””””” Belismada 
tarla  katı -1 …2 dönüm… kara ağaç “”””””””””” Doniçada 
tarla  katı-1 ağaç20 --1 

dönüm 
“”” kırmızı suda 

toplam   “””  
    
    
    
    
    
    

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
 
 
Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( 
alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kiEmin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir edilen 
kıymeti ( Altın 
Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına makayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk 
lirası 

 İdris Behzat, İbrahim Nezir, 
Besim Mehmed , Arslan Arif 

“” “”” 20 ATL 

 Ayaz Rızvan, Süleyman 
Yunus,Arif Murat, Dere 

“”” “” 10 ATL 

 Hasan Tayip, Ramazan 
Behzat, orman, Hüseyin Aydın 

  24 ATL 

 Hüseyin Aydın , Ahmet Salih, 
Hüseyin Temur,Yol 

  16 ATL 

 Hüseyin Salih, Mümin Kazım, 
Arif Murat, Arif Murat. 

  14ATL 

toplam    64 ATL 

 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
 

  Eşya-i  beytiye ( Altın 
Türk Lirası üzerinden 
mecmu kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı 
ve Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  adedi cinsi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
5- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
6- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
A Cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulEmin sene   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el koymak)edilmiştir. 
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A Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyisi vasati ( ortalama) 5 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz. 1 mart 1923 
Jerveni Karyesi nden : Arif Murat   Jerveni Karyesinden: Salih Temur 
Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazimiz  Hüseyin kızı resmiye pederinden menkul arazisi 
olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 1924 
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            ve mahalleyi gazi imamı: mühür  mahalleyi gazi muhtarı: mührü  
Aza: AbdurRahman  Aza: musa  

ihtar-4 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:……….. 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Timurhan kız Emine –vekili Hüseyin --- 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsadan( ev kadını) 

 
mühür : komisyon mührü var. 
 
 
Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

    
iki oda iki aahıra havi hane  128 arşın  Jerveni Karyesinde  
samanlık ve Harman yeri  20 arşın “””””””””” “”””” 
Bağçe katı -1 3 evlek meyve yetiştirir  “   “ 
ç sayı:r katı-1 1 dönüm kıyah yetiştirir  Aluçta 
tarla  kıta-1 1 dönüm buğday, arpa v.s yetiştirir Değirmende 
tarla  
 

6 evlek “ “ Korahsis 

tarla  1 dönüm  Karsloyada 
tarla  6 evlek  Doniçede 
tarla  2 dönüm  Çerkovonçede 
tarla  1 dönüm  “ “ 
tarla  4 dönüm  Padina 
tarla  2 dönüm  ramnina da 
tarla  1 dönüm  “ “ 
arla 1 dönüm  Kraçforid 
tarla  1 dönüm  Koyliviç 
tarla  1 dönüm  Dreniçada 
tarla  2 dönüm  Mantorçede 
tarla  1 dönüm 6 evlek  İsopaçkada 
tarla  2 dönüm 6 evlek  otravAlide 
tarla  2 dönüm  kırmızı suda 
tarla  6 evlek  Pikovide 
toplam 25 dönüm 9 evlek   
1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( 
ferağ intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih 
ve numaraları ( suretleri rapt  
( alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kiEmin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir edilen 
kıymeti ( Altın 
Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
makayettir( kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 Ragıp Vahit, Yol,Hacı 
Malik,keza 

“” “”” 165 ATL 

 Arif Murat, Mehmed Emin, 
Selim….Hacı Malik 

“”” “” 25 ATL 

 Arif Murat, Abdi 
Osman,Mehmed Emin, 
Salim..Hacı Malik 

  10 

 Süleyman Yunus, Arif Şerif, 
Mehmed Emin, Selim , Ragıp 
Vahit, 

  40 

 Arslan Arif, değirmen 
argı,Ragıp Vahit 

  40 

toplam Ragıp Vahit , değirmen argı, 
Şevki İslam 

  20 

 Raşit Selim, Arif Murat, Yol , 
Arif Murat 

  25 

 Mümin AbdurRahman, 
orman, Receb İbrahim,Ragıp 
Vahit, 

  13 

 Mehmed Emin, Selim Arif, 
Murat Ahmet, Salih Arif 
Murat. 

  50 

 Mehmed Emin, Selim, Ahmet 
Salih, Receb İbrahim, Arif 
Murat 

  25 

 İsa Mümin, Yaşar Besim, 
Hasan Receb İbrahim, 

  100 

 Ahmet Salih, Mehmed Emin, 
keza Arslan Arif 

  50 

 Arif Murat, Yol, yar, Mehmed 
Emin Selim. 

  25 

 Ragıp Vahit,Yaşar Banuş, 
AbdurRahman İbrahim 

  25 

 Yol, Arif Murat, Arif Selim, 
Mehmed Emin Selim. 

  25 

 Ahmet Salih,Arif Murat, 
Mehmed Emin,Selim , yar 

  25 

 Ragıp Vahit, Timur Mehmed, 
iki tarafı orman. 

  30 

 Ragıp Vahit , Timur Mehmed, 
üç tarafı orman 

  23 

 dört tarafı orman   38 

 Banuş Halil, Arif Murat, 
…ihsan Zekir 

  30 

toplam    704 ATL 

 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
 

  Eşya-i  beytiye ( Altın 
Türk Lirası üzerinden 
mecmu kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk 
lirası 
üzerinden 
kıymeti 
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mecmu 
  ceviz ağacı 1 7 ATL 
  kara ağaç 2 4 
  armut 1 2 
  meşe 200 400 
     
     
     
     
   204 ağaç 413 ATL 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulEmin sene teşrinievvel ( ekim)  1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir. 
A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyisi vasati ( ortalama) 70 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz   menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 1924 
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Arif Murat Şahit: Mehmed Emin Selim. 
 
 

ihtar-5 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:10191……….. 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Muhsin kızı Tuti vekili Arzif Ahmet--- 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsadan( ev kadını) 

 
mühür : komisyon mührü var. 
 
 
Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

    
Bir odaya hani hane 30 arşın  Jerveni Karyesinde 
Bağ 1 dönüm üzümyetiştirir Bambiştata 
Bağ 3 evlek “” “” 

tarla  1 dönüm buğday yetiştirir Alyoçta 
tarla  2 evlek “” Pikovada 
tarla  3 dönüm “” Ramninada 
tarla  1 dönüm “” Delgovada 
tarla  1 dönüm “”” Staykopilarda 
Koru 4 dönüm “ Çartınkorusu 
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toplam 11 dönüm 9 evlek   
    
    
    
    
    

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
 
 
 
 
Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( 
ferağ intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( 
alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kimin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir edilen 
kıymeti ( Altın 
Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına makayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk 
lirası 

 Raşit İslam, Yol, Timur 
Adil,Tahir Demir, 

“” “”” 30 ATL 

 Hasan Muharrem, Kasım 
Süleyman,Aydın Rızvan, Salih 
Ahmet 

“”” “” 40 

 Arzif Hasan, Osman Ahmet, 
Yunus Halil ,Yol, 

  10 

 Temur Ali, Hacı Hasan, 
Muharrem , Fazlı İslam Yol, 

  40 

 Arslan Arif, Süleyman 
Zekir,Selim  Süleyman Yunus, 
Arslan Arif 

  20 

 Süleyman Zekir, Receb 
İbrahim,Şevki İslam, Osman 
Ahmet 

  75 

 Şahin Salih, orman, 
Dere,Hasan Muharrem. 

  15 

 Yol,Hasan Muharrem Şahin, 
Salih, Yol 

  25 

 Bayram Hoca, 
Yol,yar,Rahman Ahmet 

  28 

toplam    283 ATL 

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
 

  Eşya-i  beytiye ( 
Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi Adedi Altun Türk 
lirası 
üzerinden 
kıymeti 
mecmu 

  ceviz ağacı 1 10 ATL 
     
  armut 2 4 
  meşe 15 30 
     
     
     
     
   18 ağaç 44 ATL 

Müsaderere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
A Cetvelindeki Muharrer  Emlaki gayri menkulem ve hanem  sene teşrinievvel ( ekim)  1923 tarihinde  alındığı gibi arazilerim dahi nİsan 
1924 tarihinde tamamen muhacirler tarafından Müsadere ( el koymak)edilmiştir.   
A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyisi vasati ( ortalama) 30 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi )İİş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz   menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 1924 
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Arzif Ahmet  Şahit:Hasan Muharrem. 

ihtar-6 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:…10291…….. 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Akile kızı Vahide 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı çiftçi  

ücretli seyahat 
mühür : komisyon mührü var. 
 
 
Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

    
Bağ 6 evlek üzüm yetiştirir Bambişta 
ç sayı:r 2 dönüm kıyah yetiştirir Kostoda 
tarla  6 evlek 1 dönüm buğday v.s yetiştirir Bambişta 
tarla  6 evlek  Korofta 
tarla  2 dönüm  İsvartoda 
tarla  1 dönüm  Koştoda 
tarla  5 dönüm  otrovAlide 
tarla  3 dönüm  Golboritte 
tarla  5 dönüm  Altaykodada 
tarla  3 dönüm  Bratkoda 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
toplam 23 dönüm 6 evlek   
1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( 
ferağ intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( 
alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kimin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir edilen 
kıymeti ( Altın 
Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 Raşit Süleyman, Besim 
Hüseyin, Timur Ramazan, 
Gani Arzif , Ahmet 

  20 ATL 

 Arif Murat, Ahmet Salih, 
Timur Salih, yar 

  80 

 Melikşah Mehmed, Süleyman 
Yusuf, Timur 
Salih,AbdurRahman Ahmet 

  38 

 Timur Salih,AhmetSalih,Yol, 
değirmen argı 

  20 

 Süleyman Süleyman üç tarafı 
orman 

  30 

 Mümin Kazım,AbdurRahman 
Ahmet, Arzif Ahmet 

  15 

 Arslan Arif, Süleyman Zekir, 
Ahmet Salih, Velişah 

  75 

 Besim Hüseyin, Timur 
Süleyman , Yunus Velişah, 
Mehmed 

  45 

 Ferhat Haris, Hasan 
Mümin,Mehmed Kazım, 
Osman 

  125 

 Osman Mahir,Aziz Mümin, 
Adem Timur, Salih 
AbdurRahman, Ahmet. 

  45 

Toplam    493 ATL 

     

     

     

     

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
 

  Eşya-i  beytiye ( Altın 
Türk Lirası üzerinden 
mecmu kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk 
lirası üzerinden 
kıymeti mecmu 

  armut ağacı 2 4 ATL 
   elma 2 4 
  meşe 100 200 
  meşe 50 25 
     
     
     
     
   154 ağaç 233 ATL 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulEmin  arazilerim sene nİsan 1924 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.m 
A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyisi vasati ( ortalama) 45 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz   menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 1924 
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Arzif Ahmet Şahit: AbdurRahman Ahmet 

ihtar-7 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:…10219…….. 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Rabihan kızı Ragıbe 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 
 
 
Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

    
meyve Bahçesi 1 dönüm meyve yetiştirir Sarkoda 
tarla  1 dönüm buğday v.s yetiştirir “ 
tarla  3 dönüm  “ 
tarla  4 dönüm  Alkotaşta 
tarla  3 dönüm  Korilovada 
tarla  3 dönüm  Ridoda 
   İzmaniştada 
toplam 15 dönüm   
    
    
    

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
 
 
Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( 
ferağ intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( 
alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kimin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir edilen 
kıymeti ( 
Altın Türk 
Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına mukayettir( 
kayıtlıdır) 

Meçhul Altun Türk 
lirası 

 Karanfil Mersin, Seyfettin 
Şerif,Mehmed Ali, Ali Dere 

  45 

 Seyfettin Şerif, zeynen Aguş ,   15 
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ormanHacı Malik 
 Emin Zeynel, üç tarafı orman   45 
 orman, Mehmed Ali , Ali 

Mümin, Timur Hüseyin, Nuri 
  60 

 Süleyman Süleyman,Hasan 
Tayip, iki tarafı orman 

  45 

 Timur talha,( Timurtaş)Zeynel 
Aguş iki tarafı orman 

  45 

     

toplam    255 ATL 

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
 

  Eşya-i  beytiye ( Altın 
Türk Lirası üzerinden 
mecmu kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk 
lirası üzerinden 
kıymeti mecmu 

  armut ağacı 10 ağaç 20 ATL 
   kavak 20 20 
  meşe 100 200 
  ceviz 2 20 
     
     
     
     
toplam   132 ağaç 260 ATL 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulEmin  arazilerim sene nİsan 1924 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir. 
A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyisi vasati ( ortalama) 25 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz   menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 1924 
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Ruşen Adem:     Şahit:Karanfil Mersin 
 

ihtar-8 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:…10184. 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Receb kızı Fatma 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 
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Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

Bir oda ve arsaya havi hane 163 arşın  Jerveni Karyesinde 
Bağ 6 evlek üzüm yetiştirir Delkada 
ç sayı:r 6 evlek kıyah  yetiştirir “kamentiçlarda 
ç sayı:r 6 evlek “ ---- ç sayı:rlarda 
tarla  3 evlek 1 dönüm buğday, çavdar arpa 

yetiştirir. 
aşağı taşta 

tarla  3 evlek  “ Hazkada 
tarla  3 dönüm “ orta Yolda 
tarla  3 dönüm “ Hasanfoda 
tarla  1 dönüm “ “ 
tarla  1 dönüm “ Hüseyinforniçada 
koru 10 dönüm odun kesmeye 

mahsustur. 
Şarkoda 

toplam  21 dönüm   
1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
 
 
Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( 
ferağ intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( 
alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kimin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir 
edilen 
kıymeti ( 
Altın Türk 
Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına mukayettir( 
kayıtlıdır) 

Meçhul Altun Türk 
lirası 

 Mümin Receb, İsa Mümin, 
Halil Emin, Harman 

  45 

 Temur Receb, yar, Cemal 
Bekir, Mümin Receb, 

  20 

 iki tarafı Dimitri,Mümin 
Receb, dere 

  20 

 Halil Emin, Rahman 
Süleyman, AbdurRahman 
Ferhat, Salih Emin, 

  20 

 Hüseyin Nuri, Dere, Timur 
Receb,İlyas Banuş 

  50 

 Mehmed Kazım, Mümin 
Receb, Ramazan Beğzat, … 
Şevki 

  10 

 Yol,Beğzat,Bekir, Timur, Tahir, 
Hasan Mehmed 

  75 

toplam orman,Yakup, Mehmed, 
Karanfil Mersin, orman 

  45 

 Karanfil Mersin, İsmail 
Mehmed, Orman, Orman 

  15 

 Besim Mehmed, Hüseyin 
Aydın, Hasan Mehmed, 
orman 

  15 

 Besim Mehmed, Şerif Necip, 
Hacı Malik, Mehmed Kazım 

  70 

    385 ATL 

toplam     

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
 

  Eşya-i  beytiye (   Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı Hayvanat   
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Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu 
kıymeti) 

ve Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

  armut ağacı 2 6 ATL 
     
  meşe 35 70 
  ceviz 1 7 
     
     
     
     
toplam   38 ağaç 83 ATL 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulEmin  arazilerim sene teşrini evvel 1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 
A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyisi vasati ( ortalama) 35 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz   menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 1924 
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Temur Receb  Şahit:Mümin Receb 
 
 

ihtar-9 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:…10193. 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Süleyman kızı Havva 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 
 
 
Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( hane 
mağaza  tarla  , Bağ, bostan, orman, 
mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği mahsulatın 
nevi ( hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve 
Arazinin kain  
bulunduğu 
mahal 
( mahalle, 
mevki,  
sokağın İsmi, ve  
numarası) 

Bağ 3 evlek üzüm yetiştirir bambiştata 
ç sayı:r 6 evlek kıyah yetiştirir krackoda 
tarla  6 evlek buğday v.syetiştirir bikovada 
tarla  1 dönüm “ istankofçada 
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tarla  1 dönüm “ hobilamuça 
tarla  1 dönüm “ “ 
tarla  4 dönüm “ bratkoda 
tarla  6 evlek “ bambişta 
  “  
toplam 8 dönüm 9 evlek   
    
toplam  21 dönüm   
1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
 
 
Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( 
ferağ intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( 
alı koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kimin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir 
edilen 
kıymeti ( 
Altın Türk 
Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk 
lirası 

 Temur Tahir, AbdurRahman  -
--Kamber --- Süleyman 
AbdurRahman,Kamber 

  15 

 İlyas Banuş,Dere, ---Süleyman 
Dere,  

  20 

 Arslan Arif, -----Süleyman 
Dere Arslan Arif 

  20 

 Dere, Ahmet Salih, Dere Yol   25 
 Temur Tahir, Osman Ahmet , 

Süleyman Zakir, Yol 
  25 

 Ferhat Hariz(Haris), Temur 
Tahir, Yo,l Ferhat Hariz(Haris) 

  25 

 Aziz  Hüseyin Velişah 
Mehmed, Temur Mehmed, 
Mümin Veysel. 

  60 

 Ruşen Orhan ,Arzif Ahmet, 
Salih Himmet, İdris Hasan 

  20 

     

     

toplam     

    205 ATL 

toplam     

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
 

  Eşya-i  beytiye ( 
Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk 
lirası 
üzerinden 
kıymeti 
mecmu 

  armut ağacı 2 4 
     
  meşe 20 40 
     
 toplam  22 44 ATL 
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Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- mMüsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel 1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 
A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 20 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 
Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 
Aza : Aziz Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Mümin AbdurRahman  Şahit:AbdurRahman Süleyman 
 

ihtar-10 
Kayıt Tarihi : 
Kayıt numarası:…11040 
Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
Tasfiye Talepnamesi   
Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
 
MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Miyase Mehmed( Hurşit oğlu Hasan zevcesi Miyase) 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı Taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 
 
 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, bostan, 
orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönüm veya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin 
kain bulunduğu  
mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın  
İsmi, ve numarası) 

orman 20 dönüm hatab ve kereste Kesriye Kazası Bağlı 
Jerveni Karyesi 
 balkan sınırında 
mantorçe 
mahalinde  

tarla  10 dönümden 5 dönümü çavdar Jerveni Karyesi 
dovaçe orişçeda 
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toplam 25 dönüm   
1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( 
ferağ intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( 
alı koymak)olunacaktır) 

Tpu senetleri kimin 
namIna mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin Tapu 
senedinde mukayyed 
kıymeti ( Altun Türk 
lirası hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir 
edilen 
kıymeti ( 
Altın Türk 
Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk 
lirası 

 Ahmet Salih, noyani İlyas, 
Rıdvan tarla sı , Arif Murat, 
Balkan ve Yol 

  100 

 Süleyman Zakir, Rahman 
Süleyman ve Yol ile 
mahdutdur.( sınırlıdır) 

  100 

toplam    200 ATL. 
     
     

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( 
Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı 
ve Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk 
lirası 
üzerinden 
kıymeti 
mecmu 

     
     
     
     
 toplam    
     

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel 1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 16 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
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İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Ramazan Mehmed Ali  Şahit: Rızvan Ayaz. 

 

 

ihtar-11 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10304 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Emine evlatları Hediye, Cemile Hankuşe , Rebian. 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 
mühür : komisyon mührü var. 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, bostan, 
orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

hane arsası 128 arşın  Jerveni Karyesi  
Samanhane arsası ve Harman yeri, 60 arşın  Jerveni Karyesi 
Bağ 1 dönüm 6 evlek üzüm yetiştirir delgada 
tarla  2 dönüm buğday, arpa yetiştirir orta Yolda 
tarla  1 dönüm  drobikada 
tarla  2 dönüm “ malada 
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tarla  3 dönüm “ jelis te 
tarla  1 dönüm “ dimkovada 
tarla  5 dönüm “ İsa Müminde 
tarla  1 dönüm 6 evlek “ ramninada 
tarla  2 dönüm “ jelizte 
koru 
toplam 

6 dönüm hatab ve kereste  

 25 dönüm   
1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Arazinin 
sureti tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir edilen 
kıymeti ( 
Altın Türk 
Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk 
lirası 

 Hasan Mümin, Mehmed Kazım, 
Karanfil Mersin, Vakıf yeri 

  40 

 Receb Mümin, Vakıf yeri, Mehmed 
Kazım, Haydar Hasan, 

  25 

 Rıfat Yol, Ramazan Mehmed Ali, 
Mümin Receb, 

  60 

 Latif Mümin, Receb beyzat, Bekir, 
Hüseyin Nuri 

  50 

 Timur Ali Süleyman İbrahim, Nezir 
yar, Mümin Receb 

  25 

 Karanfil Mersin,Yakup 
Mehmed,Şevki İslam,Mümin 
Receb 

  50 

 Mehmed Ali Cemal Mümin, Receb 
, orman, koru 

  45 

 Hasan Mümin, üç tarafı orman   15 
 Mehmed Ali Cemal Karanfil Mersin 

İsa Mümin, Hasan Mümin 
  75 

 İsa Mümin, Receb Mümin   23 
 Necip Orhan, Fazlı İslam, Arslan 

Arif,Nevruz Habil 
  50 

 Ayaz Rızvan, Banuş Ahmet, 
Karanfil Mersin Hacı Malik 

  42 

toplam    500 ATL 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( 
Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( 
muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden 
kıymeti mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 
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  meşe 35 70 ATL 
  armut 4 8 
  elma 1 2 
     
 toplam  40 80 
     

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene nİsan 1924 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 56 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Zeynel ismet Şahit: Receb Mümin 

 

ihtar-12 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10248 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Sabriye kızı Hayriye 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
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Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 
Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal(mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

hane arsası 1 dönüm 6 evlek buğday v.s yetiştiri Jerveni Karyesi 
tarla  3 dönüm “ bratkovada 
tarla  3 evlek üzüm yetiştirir bankoçede 
Bağ    
    
    
    
    
    
    
    
    
 4 dönüm 9 evlek   

 

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu  
3- tayin olunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( 
ferağ intikal 
hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih 
ve numaraları ( suretleri 
rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri kimin 
namına mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından 
taktir edilen 
kıymeti ( Altın 
Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk 
lirası 

 Ramazan Mehmed 
Ali,Timurtaş Şahin, Ferhat  
Elmas 

  38 

 Timur Mehmed, Salih 
Hasan, Mümin Süleyman, 
Veysel 

  45 

 Ayaz Rizvan,Ahmet Salih, 
Ramazan Mehmed, Ali Ebu 
Bekir, Rızvan 

  10 

toplam    93 a t  lirası 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  
beytiye ( Altın 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı 
ve Altun Türk lirası üzerinden 

Hayvanat   
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Türk Lirası 
üzerinden 
mecmu 
kıymeti) 

kıymeti mecmu( toplamı) 

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden 
kıymeti mecmu 

  meşe 30 60 
  ceviz 1 7 
     
     
 toplam  31 67 
     

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene nİsan 1924 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 10Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Ayas Rızvan  Şahit: Vahit Şaban 

 

 

 

 

ihtar-13 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10250 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Tatoş kızı Hafize   
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
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Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı Taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

tarla  1 dönüm buğday, çavdar,v.s yetişir graçkodolda 
tarla  1 dönüm “ ridolarda 
tarla  1 dönüm “ kalutiza 
tarla  2 dönüm “ istargoniştada 
tarla  2 dönüm “ poporbinçada 
tarla  1 dönüm “ lambohparide 
Bağ 6 evlek üzüm yetiştiri. bankoriçte 
    
    
    
toplam 8 dönüm 6 evlek   
    
    

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
AltunTürk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 Abbas Rızvan, Necip 
Orhan,Dere,Ahmet Salih 

  25 

 İlyas Rızvan, Ferhat Elmas,Sabri---
- 

  25 

 ---Tafil Azem,    40 
 Mümin Temur, Yol, İdris, Hasan, 

Hasan Muharrem 
  35 

 Vahit Şaban, Rıfat Rahman,Cafer 
Süleyman, Balkan 

  30 

 İlyas Rızvan, Yol, Ronan, orman   15 
 Şahin Yahya,Yol,iki tarafı orman   20 
 Ayaz Rızvan, Hasan, Mümin, 

Yol….. 
   

toplam.    185 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
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Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( Altın Türk 
Lirası üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti mecmu( 
toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

  meşe 50 100 
  ceviz 2 20 
  kavak 3 9 
     
 toplam  55 129 
     

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene nİsan 1924 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 20 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Ayaz Rızvan  Şahit: Vahit Şaban 

 

ihtar-14 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10304 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Emine evlatları Reyhan, Hankuşe, Mehmed,  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
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 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı Taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bağ 1 dönüm 6 evlek üzüm  bambiştata 
ç sayı:r 1 dönüm kıyah “ 
ç sayı:r 6 evlek “ donbiçede 
tarla  5 dönüm buğday, arpa v.s karsovada 
tarla  2 dönüm “ soyoçkor 
tarla   1dönüm “ karçkofit 
tarla   1dönüm “ ramnina 
tarla  1 dönüm “ draniçada 
tarla  4 dönüm “ çorvena voda  
  “ çerika 
toplam 17 dönüm   
    
    

 

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 Salih Emin, Yol, Sabri İslam ve Yol   60 
 Süleyman Yunus, Arif Murat, 

Mehmed Emin, yar 
  40 

 Mehmed Emin, Selim, Dere Ragıp, 
Vahit , Arif 

  20 

 Ahmet Salih, Timur Tahir, Arif 
Murat, Timur Tahir 

  125 

 Ragıp Vahit    
 Timur Ali, Süleyman Mehmed 

Selim Süleyman Yunus 
  50 
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 Velişah Mehmed, Arif Murat, yar , 
Yol 

  25 

 Ragıp Vahit , Aydın, Rızvan, 
AbdurRahman, Süleyman , Hacı 
Malik, 

  25 

 Arif Murat, Besim Hüseyin, Timur, 
iki tarafı orman 

  15 

 Timur Tahir, İsmail Mehmed, Timur 
Tahir orman 

  60 

toplam    320 altınTürk lirası 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( Altın Türk 
Lirası üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

  meşe 200 400 
  ceviz 1 5 
  kara ağaç 2 4 
  armut 2 4 
 toplam  205 413 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene nİsan 1924 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 40 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Ahmet Salih  Şahit: Receb İbrahim  

 

 

 

 

ihtar-15 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10230 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hanuş kızı Adile  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir od sayı: havi hane 25 arşın  Jerveni Karyesi 
Samanhane ve Harman yerinde 
beşte bir hisse 

14 arşın  Jerveni Karyesi 

Bağ 6 evlek üzüm derkada 
tarla  2 dönüm buğday,çavdar v.s kamende 
tarla  6 evlek “ orta Yolda 
tarla   1 dönüm “ almazvoda 
tarla   6 evlek “ haskada 
tarla  6 evlek “ hankoriçede 
tarla  1 dönüm “ jelizde 
tarla  1 dönüm “ “ 
tarla  2 dönüm “ “palizmoda 
 9 dönüm “  
toplam    

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve Tapu senetlerinin veya diğer Tapu senetleri Emlâk ve Arazinin Mutassarıf 
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Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

kimin namına 
mukayeddir. 

Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 Mümin Receb, Şerif Necip, 
Mehmed Kazım Harman 

  25 

 Mümin Receb, Şerif Necip, Dere, 
Beğzat, Rahman 

  12 

 Mümin İsa, Emin Habil, Yol,ve 
Dere 

  20 

 Banuş İbrahim, Mehmed Kazım, 
Cemal Bekir, Cemal Bekir, 

  80 

 Cemal Bekir, Hasan Mehmed Yol 
Mehmed Kazım 

  13 

 Hasan Mehmed, Vahit Şaban, 
Mümin Temur Yol 

  25 

 Mümin Rahman, Salih Emin, Yol 
ve Dere 

  20 

 Temur Receb, Mehmed Kazım, 
Şerif Mehmed Ali, Hüseyin Aydın. 

  20 

 Mümin Receb Mehmed Ali Ali 
Hüseyin Aydın orman 

  15 

 Temur un Temur , Receb Mümin 
Dere orman 

  15 

 Nevruz Habil, Ayaz Rızvan, İsmail 
Mehmed, orman 

  30 

toplam    275 Altın Türk 
Lirası 

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( Altın Türk 
Lirası üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

     
     
     
     
 toplam    

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene terini evvel 1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 30 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 
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not: m sayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım  

 

ihtar-16 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10264 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hanuş kızı Cevahir’e 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda bir kiler salona havi hane 84 arşın  Jerveni kariyezi 
Samanhanenin 5 /üç hissesi ile 
dilkaf Harman yeri 

36 arşın  Jerveni Karyesi 

Bahçe 3evlek meyve yetiştirir Jerveni Karyesi 
bag 1 dönüm üzüm delkodada 
tarla  2 dönüm buğday çavdar v.s 

yetiştirir 
biyahan taşta 

tarla  1 dönüm “ almasvoda 
tarla  4 dönüm “ ramkodliva 
tarla  2 dönüm “ monatoç sayı:rlarında 
tarla  1 dönüm “ orta Yolda 
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  “  
  “  
    
toplam 11 dönüm 3 evlek   

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 Mümin Receb , Necip Şerif 
Mehmed Kazım 

  90 

 Yakup Mehmed Mümin Receb 
Dere Mehmed Kazım 

  36 

 Yakup Mehmed Mümin Receb 
Dere Mehmed Kazım 

  10 

 Cemal Bekir Emin Habil Mümin 
Receb Mümin Receb 

  40 

 Dere Mümin Receb İdris Hasan 
Emin Habil 

  80 

 Hasan Mehmed Vahit Şaban Arif 
Şerif Yol 

  25 

 Mümin Receb Timur Tahir Arslan 
Mersin Yol 

  60 

 Aziz Hüseyin Arslan Mersin Raşit 
Selim Mehmed yakut  

  30 

 Hüseyin Aydın Mehmed Kazım 
Hasan Mehmed Yol 

  25 

toplam    396 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( Altın Türk 
Lirası üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

  meşe 20 40 
  karaağaç 40 40 
     
     
 toplam  60 80 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel 1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim  nİsan 1924 tarihinde  keza muhacirler tarafından alındı. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 40 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: m sayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-17 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10223 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Nazif kızı Emine vekili Emin oğlu Celil 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( Mesaha-i sathiyesi (  Arazinin yetiştirdiği Emlâk ve Arazinin kain 
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hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

dönümveya arşın 
murabaa’i) 

mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

hane arsası 305 arşın  Jerveni Karyesi 
Samanhane 15  Jerveni Karyesi 
Bağ 3 evlek üzüm delkada 
ç sayı:r 3 evlek kıyah taşta 
ç sayı:r 6 evlek kıyah koru ç sayı:rda 
ç sayı:r 6 evlek kıyah --parniada 
tarla  1 dönüm 6 evlek buğday taşta 
tarla  3 evlek “ haskalarda 
tarla  2 dönüm “ ---parinada 
tarla  2 dönüm “ meçkovada 
tarla  2 dönüm “ makona ç sayı:rda 
tarla  1 dönüm “ “ 
toplam 10 dönüm  3 evlek    

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer vesaiki 
tasarrufiyenin tarih ve numaraları ( 
suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 mevlüt Şevki Mümin Receb Hüseyin 
Mümin yar 

  10 

 mevlüt Şevfki Demir Receb Hüseyin 
Mümin yar 

  8 

 Mevlüt Şevfki Cemal Bekir Mümin  
Receb Yol 

  10 

 Mümin Receb Hasan Nuri Demir 
Receb  Dere 

  10 

 mevlüt şev ki İsmail Mehmed 
Rahman Süleyman Kazım Receb  

  20 

 Besim Mehmed Banuş İbrahim Hacı 
Malik Mehmed Ali  

  13 

 Hüseyin Nuri Yaşar Banuş Hasan 
Mümin Yol 

  60 

 Rahman Süleyman Banuş İbrahim 
Mümin Receb Mevlüt Şevki 

  10 

 Aydın Rızvan Mümin Receb Timur 
Ali Süleyman Hacı Malik  

  50 

 Timur taş  İsa Mümin keza Yol    30 
 İsa Mümin Raşit Yakup Mehmed 

Arif Hüseyin 
  30 

 hseyin Nuri Abdul Osman Mümin 
Karanfil Mersin 

  15 

toplam    266 Altın Türk 
Lirası 

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye (   Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı Hayvanat   
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Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu 
kıymeti) 

ve Altun Türk lirası üzerinden 
kıymeti mecmu( toplamı) 

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden 
kıymeti mecmu 

  ceviz 2 15 
  meşe 50 85 
  elma 1 2 
  kiraz 1 5 
 toplam  54 107 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene nİsan  1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 25 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: m sayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit : Ramazan Mehmed Ali  Şahit:Sabri İslam 

 

 

ihtar-18 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10277 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hüseyin kızı Adile  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
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 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı Taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve ahıra havi hane 24 arşın  Jerveni Karyesi  
Tarla  2 dönüm Buğday v.s  Graçkoda  
Tarla   1 dönüm “ Vidoda 
Tarla   1dönüm 6 evlek “ Çereşeda 
Tarla  2 dönüm “ Hamçofride 
  “  
Toplam 6 dönüm 6 evlek   
    
    
    
    
    
    

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 Necip Orhan İdris Hasan Necip 
Orhan Yol 

  70 

 Hasan Temur  Ayaz  Rızvan Yaşar 
Banuş Temur Mehmed  

  50 

 Temur Salih Dere orman Hasan 
Temur 

  15 

 Yaşar Banuş Necip Orhan, Yol, Yol 
 

  23 

 Necip Orhan Hüseyin Aydın   30 
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Mehmed Kazım, orman 
Toplam    188 

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( 
Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı 
ve Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden 
kıymeti mecmu 

  ceviz 2 10 
     
  elma 1 2 
  kiraz 3 12 
 toplam  6 24 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrinnevvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim nİsan 1924 macirler tarafından Müsadere edilmiştir. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 26 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: Mayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit İdris Hasan Şahit:zennun Hayrullah----cezar 

 

 

 

 

ihtar-19 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10251 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Meryem kızı Dudu ( Tuti)vekil Cemal Bekir 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir odaya havi hane 25 arşın  Jerveni Karyesi 
Samanhane ve Harmanda 5/1 
hisse 

12arşın  Jerveni Karyesi 

Bağ 6 evlek üzüm Delkada 
Tarla  2 dönüm buğday çavdar Kamende 
Tarla  1 dönüm  Almas voda 
Tarla  6 evlek  Orta Yolda 
Tarla  3 dönüm 6 evlek  İstarifo Eminişta 
    
Toplam 6 dönüm   
    
    
    
    

    Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
   Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve  Tapu senetlerinin veya diğer vesaiki Tapu senetleri Emlâk ve Arazinin Mutassarıf 



 

81 
 

Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

tasarrufiyenin tarih ve numaraları ( 
suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

kimin namına 
mukayeddir. 

Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal  zayii olmuştur kendi namna 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

  Mümin Receb Şerif Necip Mehmed 
Kazım Harman 

  30 

  Mümin Receb Şerif Necip Dere 
beyzat Rahman 

  12 

  Mümin İsa Emin Habil Yol ve Dere   20 
  Emin Habil Emin Habil Mehmed 

Kazım ve Yol 
  80 

  Hasan Mehmed Hasan Mehmed 
Vahit Şaban Mümin Temur 

  25 

  Ahmet Habil Hasan Mehmed Yol 
Mehmed Kazım 

  13 

  Mümin Receb Banuş Ahmet orman   38 
toplam     218Altın Türk 

Lirası 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( 
Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran 
beyanı ve Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti mecmu( 
toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

  ceviz 3 77 
  kavak 1 1 
  elma 1 2 
  armut 1 3 
 Toplam meşe 55 110 
 Toplam  61 133 altınTürk lirası 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

 Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
 Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrinnevvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.heanem 1 m sayı:s  1924 macirler tarafından Müsadere edilmiştir. 

A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 36 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: Mayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit  Ahmet Salih Şahit:Muharrem  Kazım 
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ihtar-20 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10238 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mehmed kızı Hanuş  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Tarla  3 dönüm Buğday çavdar v.s 
yetiştirir 

Bankoriçte 

Tarla  2 dönüm  Koştoda 
Tarla  5dönüm  Babkorofta 
Tarla  4 dönüm  Tombada 
    
    
    
    
Toplam 14 dönüm   
    
    
    
    

    Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
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    Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal zayii olmuştur Kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

 İsmail Mehmed Aziz  Hüseyin 
Hacı Malik ve yar 

  45 

 Ahmet Salih Arif Şerif Yol ve Dere   50 
 Emin Habil Aziz  Hüseyin iki tarafı 

orman 
  75 

 Tafil Azem üç tarafı Yol   60 
     
     
     
toplam    230 ATL 

              Pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

             Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( Altın Türk Lirası 
üzerinden mecmu kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran 
beyanı ve Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti mecmu( 
toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden 
kıymeti mecmu 

  Ceviz 2 10 
  Kavak 2 6 
  Ceviz 1 5 
  Meşe 50 100 
  Meşe 100 200 
 Toplam Kara ağaç  15 45 
   170 360 ATL 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrinnevvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 5 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 
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not: m sayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit   : Şahit  Şahit  

 

ihtar-21 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10193 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Şaban kızı Emine ve Mümin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı  çiftçi taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsizi Yolculuk 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve araziye havi hane 50 arşın  Jerveni Karyesinde  
Bağ 3 evlek üzüm bambiştata 
tarla  6 evlek bugday v.s yetiştirir haskada 
tarlta 3 evlek “ Dere kenarında 
tarla  2 dönüm “ ramninada 
tarla  2 dönüm “ arnaykoda 
koru 10 dönüm “ graçkoda 
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 toplam 16 dönüm   
    
    
    
    

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

 Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namIna 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal  zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

  Ferhat hAriz(Haris) Emin Veysel 
Arif Murat Yol 

  10 

  Süleyman Veis AzizHasan Rızvan 
Beğzat Emin veyis 

  10 

  Besim Mehmed   20 
  İbrahim Nezir   10 
   Şerif Necip Arif Şerif   50 
  Mehmed Kazım Vahit Şerif 

İbrahim Nezir Dere 
  50 

  Hüseyin Salih Süleyman Veis 
Rahman Süleyman Velişah 
Mehmed 

  70 

toplam  Aziz  Hüseyin Arzif Ahmet 
Süleyman Zaker Arslan Arif 

  x 

  İsa Mümin Yol Hasan Mümin Dere   x 
     280 

pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( Altın Türk 
Lirası üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti mecmu( 
toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

  meşe 20 40 
  armut 5 10 
     
     
 toplam    
 toplam    
   25 

ağaç 
50 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1- Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2- Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 
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A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim  hanem sene teşrinnevvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından 
Müsadere ( el koymak)edilmiştir.arazilerim nİsan 1924 macirler tarafından tamamen musaDere edilmiştir. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 28 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: m sayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Arslan Arif            Şahit   : Raşit Orhan Şahit: AbdurRahman Süleyman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihtar-22 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10273 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Fatma kızı Şefika 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
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 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı taifeyi nİsa( ev kadını) 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

 

 

 

 

 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, 
v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda bir aahıra havi hane 196 arşın  Jerveni Karyesi 
dilkaf Harman ve 
Samanhane namına 

60 arşın  Jerveni Karyesi 

meyve Bahçesi 3 evlek meyve yetiştirir köyde 
 Bağ 1 dönüm üzüm delkada 
çayıır 1dönüm kıyah graçkodolda 
çayır 1dönüm kıyah dumanvado 
çayır 3 evlek kıyah kalutize 
tarla  6 evlek buğday kotmalanYolunda 
tarla  2 dönü1 dönü2 

dönümmm 
“ graçkadolda 

tarla  4 dönüm “ graçkodolda 
tarla  3 dönüm “ şafkida 
tarla  1 dönüm “ kalutçseda 
tarla  1 dönüm “ köy korçide 
tarla  2 dönüm 6 evlek “ “ 
tarla  1 dönüm “ çereşada 
tarla   2 tdönüm “ mantoriçte 
tarla  1 dönüm “ maçkorde 
tarla  1 dönüm “ maçkorde 
tarla  6 evlek  bambiştada 
koru 10 dönüm  Alitoronda--- altodorkide 
toplam 33 dönüm   

1- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
2- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 

hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( ferağ 
intikal hibe) 

 Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti ( 
Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal  zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 

meçhul Altun Türk lirası 
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kayıtlıdır) 
  Hasan Temur, İdris Hasan 

Rahman Kamber Yol  
  166 

  değirmen argı İdris Hasan Hasan 
Temur 

  20 

  Hasan Temur İdris Hasan Necip 
Orhan Tarık Adem 

  10 

  Hasan Timur İdris Hasan Zeynel 
Aguş Temur Salih 

  40 

  Hasan Temur Raşit Selim 
Karanfil Mersin Dere 

  40 

  Hasan Temur İdris Hasan Necip 
Orhan ve Kristo 

  40 

  Hasan Temur menmet Emin 
İslam Talip İsmail Vahit Şaban  

  10 

  Hasan Temur İlyas Banuş Yakup 
Mehmed Mümin Rahman 

  20 

  Hasan Temur İlyas Banuş Emin 
Habil, orman 

  50 

  Hasan Temur İlyas Banuş Ruşen 
Orhan Hüseyin Halim Timur 
Salih 

  25 

  Hasan Temur İlyasBanuş İdris 
Hasan Timur Tahir yar 

  50 

  --Hasan Temur Mehmed Emin 
Selim Talip İsmail Hacı Malik 

  25 

  Necip Orhan Temur Salih Beğzat 
ruşan  Orhan 

  30 

  İdris Hasan Hurşit Orhan İsmail 
Mehmed Timur Hasan 

  60 

  --İdris Hasan  Hurşit Orhan 
Hasan Temur İlyas Banuş yar 

  45 

  Necip Orhan İdris Hasan Emin 
Habil Hasan Temur 

  15 

  Hasan Nuri İsmail Mehmed 
Hasan Mehmed yar 

  15 

  Hasan Temur Zeynel Aguş Hacı 
Malik Necip Orhan 

  38 

  Raşit Selim Abdi Osman Kamber 
Himmet Hasan Temur 

  13 

  Hasan Temur Cafer ( caber) 
Süleyman iki tarafı orman 

  15 

     70 
 toplam    741 Altın Türk 

Lirası 
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( 
Altın Türk Lirası 
üzerinden 
mecmu kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı 
ve Altun Türk lirası üzerinden kıymeti 
mecmu( toplamı) 

Hayvanat   

  cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden 
kıymeti mecmu 

  ceviz 2 10 
  kavak 11 35 
     
     
 Toplam armut 2 4 
 Toplam kara ağaç  30 60 
   45 109 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

1 Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
2 Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 
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A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1923 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 75ltun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: m sayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   :Mehmed Kazım  

 

 

ihtar- 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10249 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Süleyman oğlu Kasım 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 
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Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, bostan, 
orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda iki ahır ve arsaya müştemel 
hane  

146 arşın  Jerveni Karyesi 

samanlık ve Harman yeri  45 arşın  Jerveni Karyesi 
Bağ 1 dönüm üzüm bambiştata 
ç sayı:r 1 dönüm kıyah sorilivaryada 
ç sayı:r 6 evylek “ koşrikoylivadada  
ç sayı:r 6 evlek “ romanivada 
ç sayı:r 1 dönüm “ dupniçede 
tarla  1 dönüm 6 evlek buğday çavdar v.s  virinada 
tarla  2 dönüm “ drenivada 
tarla   6 evlek  camada 
tarla  1 dönüm  aluçta 
tarla  4 dönüm  duniçede 
tarla  2 dönüm  kulariloda 
tarla  1 dönüm  dupniçede 
tarla  1 dönüm  meçkovdada 
tarla  1 dönüm  metrovaidede 
tarla  2 dönüm  romanovalvarya 

 
tarla  3 dönüm  ridoda 
tarla  1 dönüm  içerkovdiniçede 
koru 10 dönüm  svortoda 
toplam 34 dönüm   

3- Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
4- Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 

hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

…Jerveni Karyesinde  kain müstediye ait emvali gayri menkulenin Cetvelidir. 

Emlâk ve 
Arazinin sureti 
tasarrufu( 
ferağ intikal 
hibe) 

 Tapu senetlerinin veya diğer 
vesaiki tasarrufiyenin tarih ve 
numaraları ( suretleri rapt  ( alı 
koymak)olunacaktır) 

Tapu senetleri 
kimin namına 
mukayeddir. 

Emlâk ve Arazinin 
Tapu senedinde 
mukayyed kıymeti 
( Altun Türk lirası 
hesabı ile ) 

Mutassarıf 
tarafından taktir 
edilen kıymeti ( 
Altın Türk Lirası) 

intikal  zayii olmuştur kendi namına 
mukayettir( 
kayıtlıdır) 

meçhul Altun Türk lirası 

  Karanfil Mersin Ramazan 
Mehmed Ali Süleyman İsmail 
Ali 

  140 

  Salih Amet Harman Süleyman 
Süleyman Mezarlık 

  40 

  Aydın Rızvan Hasan Muharrem 
Salih Amet Yol 

  40 

  Kamber ?Amet Süleyman 
Süleyman Ramazan Gani Dere  

  40 

  Murat Ali Süleyman Süleyman 
Salih Amet Murat Ali 

  20 

  Murat Ali Aydın Rızvan Ali 
Hasan Nuri  

  20 

  Aydın Rızvan Hacı Malik 
Süleyman Süleyman Süleyman 
Zakir 

  40 

  Bayram Amet Osman Ahmet   60 
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Mehmed Ali Cemal Hüseyin 
Aydın 

  Kamber Amet Rızvan Gani 
Süleyman Süleyman Dere 

  80 

  Hurşit Orhan Timur Ali Aydın 
Süleyman Yol 

  20 

  Hüseyin Nuri Timur Ali Ferhat 
Hariz(Haris) Süleyman 
Süleyman 

  40 

  İsmail Ali İdris Hasan Hasan 
Muharrem Kamber Amet  

  60 

  Arif Şerif Hasan Tayip iki tarafı 
Nuri 

  30 

  nacı Malik  iki tarafı Dere ve 
orman 

  15 

  Hüseyin Aydın Aydın Rızvan 
Bağ Dere 

  15 

  Süleyman Süleyman Elmas 
Habil Hüseyin Nuri Şahin Salih 

  15 

  Hasan Temur Dere Salih Amet 
orman 

  30 

  Hüseyin Nuri Besim Mehmed 
Ayaz Rızvan Şerif Mehmed Ali 

  75 

  İsa Mümin Süleyman Süleyman 
Aziz Hüseyin Yol 

  25 

  Ayaz Rızvan Beğzat Emin 
Süleyman Süleyman Yol 

  80 

     775 Altın Türk 
Lirası 

 toplam     
pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

  Eşya-i  beytiye ( Altın Türk 
Lirası üzerinden mecmu 
kıymeti) 

  Eşya-i  ticariye ( muhtasaran beyanı ve 
Altun Türk lirası üzerinden kıymeti mecmu( 
toplamı) 

Hayvanat   

 Harman zamanında: buğday 36- 3,5 = 116 
kuruş 
çavdar 22,5 -2,5= 56 kuruş 25 cm 
kanunİsani: ( Kasımda el konulmuş)ot: 12- 
2= 26 kuruş 
saman: 60-1= 60 kuruş 
toplam 258 kuruş 
 

cinsi adedi Altun Türk lirası 
üzerinden kıymeti 
mecmu 

  ceviz 5 27 
  kavak 25 6 
  kavak 70 70 
  meşe 150 300 
 toplam armut 1 2 
 toplam    
   251 

ağaç 
464  

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1923 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 80 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
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İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: Mayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım. 

 

ihtar-2 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10234 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Aguş oğlu Zeynel 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda iki ahır ve arsaya 
müştemel hane  

96 arşın ederi 150 
lira 

 Jerveni Karyesi: ev komşuları: 
Mümin Temur, Temur Tahir 
Vahit Şaban, İsmail Mehmed  

2 samanlık iki Harman dilkaf  126 arşın  ederi 75 
lira  

 Jerveni Karyesi 

    
Bağ , meyve Bahçesi ç sayı:r 
tarla , koru  

63 dönüm 6 evlek  
ederi :1337 lira  

üzüm, buğday, 
çavdar,arpa , kıyah, 
meyve  

 

144 adet ağaç ( ceviz , kara 
ağaç, meşe ,armut, kavak)   

ederi: 239 lira   

çavdar, ot , saman :  ederi:350 kuruş    
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1 adet Bargir(at):15 altın lira  
toplam : 1701 lira 350 

kuruşve 15 lira  
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 145 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

*Müstedinin özel olarak yazdırdığı notta : sahip olduğu hayvanlarının 17 ekim 1923 tarihinde muhacirler tarafından cebren Müsadere 
edilimişitir( el konulmuştur.)cümlesi yer almaktadır.. 

 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4- 
haziran 1924 

 

not: Mayıs 1924 mahali tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım. 

 

 

 

ihtar-3 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10187 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Elmas oğlu Ferhat 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda iki vebir ahır ve 
salona  havi  arsa   

180 arşın  ederi: 120 
lira  

 Jerveni Karyesi: ev komşuları: 
Mümin Rahman Yol , Karanfil 
Mersin Sabri İslam 

    
    
ç sayı:r tarla , koru  38 dönüm 6 evlek 

ederi: 565 lira  
buğday, çavdar,arpa , 
kıyah, meyve ve odun  

 

13 adet ağaç ( ceviz , kara 
ağaç,  ,armut, )  

ederi : 46 lira    

     
toplam : 731 lira   

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

                    Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

             … pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

               Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

              Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

              A-)Cetveli mucibince  

             A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere                 
( el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 
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 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 70 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: Mayı:s 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   : Osman Ahmet   Şahit: Arzif Ahmet 

 

 

 

ihtar-4 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10273 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Timur oğlu Hasan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda bir ahır ve Harman 
yerine havi hane  

ev 81 arşınederi: 150 
lira  

 Jerveni Karyesi: ev komşuları: 
Necip Orhan İdris Hasan Salih 
Himmet -Yol  

    
samanlık     
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meyve Bahçesi yerleri ,Bağ, 
çayır tarla  , koru  

37 dönüm ve 33 evlek 
hepsi  toplam 39 
dönüm ederi :819  

buğday, çavdar,arpa , 
kıyah, meyve ve odun  

 

adet 90 ağaç ( ceviz , kavak , 
meşe,kara ağaç,  , )     

ederi: 127 lira   

 buğday çavdar ve samanı 
varmış :  

ederi: 241 kuruş 50 
ssantim 

  

Tüm mal değeri toplam : 1090 lira 241 kuruş 50 
ssantim. 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 100 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not: Mayıs 1923 mahAli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-5 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10213 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Selim oğlu Raşit 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

3üçoda bir aahıra havi  hane  ev 198 arşın ederi : 
180 lira  

 Jerveni Karyesi: ev komşuları: 
Ahmet Salih Süleyman Mehmed 
, Mehmed Temur -Yol  

samanlık , Harman yeri ve arsa  60 arşınederi 40 lira    
    
meyve Bahçesi i ,Bağ, ç sayı:r 
tarla  , koru  

65 dönüm 3evlek 
ederi:1320 lira  

buğday, çavdar,arpa , 
kıyah, meyve ve odun  

 

adet  534  ağaç ( ceviz , 
ayva,kavak , meşe,kara ağaç,  , )  

değeri: 1116  lira      

 buğday çavdar ve samanı 
varmış : ederi  

222 ,kuruş  50 ssantim   

Tüm mal değeri toplam  :2656 lira  222 kuruş 
50 ssantim sentim. 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 150 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924mahallitanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   : Timur Mehmed  Şahit: Receb İbrahim. 

 

 

ihtar-6 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10180 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Rızvan oğlu Aydın 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( ….Yakup bey) 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda ve arsaya havi hane  ev 128 arşın ederi :70 
lira  

 Jerveni Karyesi: ev komşuları: 
Ahmet Salih Süleyman 
Mehmed , Mehmed Temur -Yol  
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samanlık , Harman yeri ve arsa  112 arşınederi : 20 lira    
    
i ,Bağ, ç sayı:r tarla  , koru  65 dönüm 3evlek :753 

lira  
buğday, çavdar,arpa , 
kıyah, meyve ve odun  

 

adet  148  ağaç ( ceviz , , 
meşe,armut  , )  

ederi 312 lira    

 ot 20 kuruş   
Tüm mal değeri toplam  1155 lira 20 kuruş    

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

        Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

3 Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
4 Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 85Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 mahalli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   : Besim Mehmed   Şahit:Malik Hüseyin. 

 

ihtar-7 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…1025x 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
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MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mehmed Ali oğlu Ramazan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda  salon ve aahıra havi 
oda   

ev 136 arşın ederi : 
180  lira  

 Jerveni Karyesi: ev komşuları: 
Ahmet Salih -Süleyman 
Mehmed , Mehmed Temur -
Yol  

samanlık ,  69 arşınederi : 35 lira    
Harmanda üç hisseye bir 
hissesi va arsa yeri  

156 arşın ederi : 45  
lira 

  

,Bağ, ç sayı:r tarla  , koru  64  dönüm 9evlek : 
1357 lira  

buğday, çavdar,arpa , 
kıyah, meyve ve odun  

 

adet 516   ağaç ( ceviz , , 
meşe,armut  kara ağaç , )  

ederi  966 lira    

 ot, çavdar . buğday, saman  650 kuruş 50 ssantim.   
Tüm mal değeri toplam  2583 lira 653 kuruş 50 

ssantim  
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 
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 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 170 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 mahalli tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   : Ayaz Rizvan Şahit: Vahit Şaban. 

 

 

ihtar-8 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10300 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Selim oğlu Mehmed Emin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( hane 
mağaza  tarla  , Bağ, bostan, orman, 
mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, 
v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( 
mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

iki oda  salon ve aahıra havi oda   ev 128 arşın ederi : 165  
lira  

 Jerveni Karyesi: ev 
komşuları: Ragıp Vahit, 
Yol, Hacı Malik- Yol  

samanlık , Harman yeri  36 arşınederi : 45 lira    
    
Bahçe ,Bağ, ç sayı:r tarla  , koru  65 dönüm   6 evlek : 1284 

lira  
buğday, çavdar,arpa , 
kıyah, meyve ve odun  
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adet 527   ağaç ( ceviz , , meşe,armut 
elma  kara ağaç , )  

ederi  :1065 lira    

 ot, çavdar .arpa , buğday, saman  530 kuruş 100  ssantim.   
Tüm mal değeri toplam  2559 lira  530 kuruş 100 

ssantim 
  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrin evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  140 Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not: Harman zamanında buğday çavdar ve arpasına el konuldu. şubat 1924 te ot ve saman a el konulmuş ucuza satılmıştır. 

 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni Köyü 

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Aziz  Hüseyin                     Aza : Ahmet Salih           Şahit   : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-9 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10228 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
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MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Halim oğlu Hüseyin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve 
Arazinin cinsi ve 
nevi( hane 
mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, 
orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( dönümveya arşın murabaa’i)  Arazinin 
yetiştirdiği 
mahsulatın 
nevi ( 
hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve 
Arazinin kain 
bulunduğu 
mahal.( 
mahalle, mevki, 
sokağın İsmi, ve 
numarası) 

üç oda iki salon 
ve arsaya ai hane  

210 arşın  Vahit Şaban, 
Talip İsmail, 
AliHasan  Hasan 
Mümin 

evin ederi  240 altın  Cemal Bekir 
Hüseyin Nuri 
Talip İsmail Hacı 
Malik 

samanlık ve 
Harman arsası 

91 arşın  ederi 45 altın   

Bağ , ç sayı:r 
tarla  – koru  

63 dönüm 6 tı evlek  ederi : 1602 altın  l    

adet 144   ağaç ( 
12 adet ceviz , , 
meşe,armut  
kara ağaç , )  

ederi  :351 lira    

 ot, çavdar ., 
saman  

410  kuruş  ssantim.   

Tüm mal değeri 
toplam  

2253 a 410 kuruş    

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 
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A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  160 Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

  4 Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Tafil Azem Şahit: Talip İsmail 

 

 

ihtar-10 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10233 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Taha oğlu Timur  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 
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iki oda  ve iki ahır ve arsaya 
havi hae  

140 arşın  ederi: 100 ATL  Zeynel Ağuş Hacı Malik , İsmail 
Mehmed ve Yol  

samanlık ve Harman yeri  250 arşın ederi : 40 ATL  Zeynel Ağuş Cemal Bekir 
Hasan Mehmed İsmail 
Mehmed  

Bağ, tarla , ç sayı:r , koru,  55 dönüm ederi:    
    
adet 112   ağaç ( adet ceviz , , 
meşe,armut  )  

ederi  :230 lira    

  çavdar ., saman  165  kuruş     
Tüm mal değeri toplam  1357  165 kuruş    

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

 
-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
*Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  120 Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

 

ihtar-11 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10251 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Bekir oğlu Cemal 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: 2 erkek- iki kadın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda bir ahır ve kilere havi 
hane  

112 arşın ederi: 190 ATL  Ramazan Mehmed Ali- li Cemal- 
Süleyman Süleyman ve Yol  

samanlık dilkaf Harman yeri  61 arşın ederi 25 ATL  Talip İsmail- Zeynel Aguş- Vahit  
Şaban-ve Yol  

Bağ, tarla , ç sayı:r , koru,  - dönüm ederi:    
    
adet -139   ağaç ( adet ceviz , , 
meşe,armut –kavak- elma )  

ederi  :192 lira    

  buğday çavar  ot ., saman  ederi – 375  kuruş     
Tüm mal değeri toplam  1285  375 kuruş    

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 
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A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  120 Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz . 

4 Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti Muavenesi Reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayrram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-12 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10260 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Receb oğlu Mümin  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: üç erkek  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 
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Bir oda ve salona havi hane  54 arşın ederi: 90 ATL  Timur Receb, Şevki İslam- Celal 
Emin- İsa Mümin 

samanlık ve hisseli Harman 
yeri   

10 arşın-15- ATL  Timur R ecep- Şevki İslam- Celal 
Emin - İsa Mümin 

Bağ, tarla , ç sayı:r , koru,  24 dönüm 36 evlek    
    
adet -51  ağaç ( adet ceviz -5, , 
meşe,- elma )  

ederi  :118 ATL    

  çavar  ot ., saman  ederi – 165  kuruş     
Tüm mal değeri toplam  558 ATL 165 kuruş    
Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  50 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca  

Aza:Bayrram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih      Şahit: Mehmed Kazım 

 

 

ihtar-13 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10253 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Zekir oğlu Salih 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda  ( bir babhane) ve arsa 180 arşın ederi: 40 ATL  Karanfil Mersin- Yol-Ramazan 
Mehmed Ali- Ramazan Mehmed 
Ali- 

samanlık ve hisseli Harman 
yeri   

48 arşın-20- ATL  Cemal Bekir-Mehmed  Ali – 
Cemal- Sabri İslam-Yol 

Bağ, tarla ,  , koru,  25 dönüm 9 evlek 
ederi : 496 ATL 

  

    
adet -12  ağaç ( adet ceviz -1, , 
meşe,- armut )  

ederi  :30 ATL    

      
Tüm mal değeri toplam  526 ATL    
-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
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-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  50 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih       Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-14 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10254 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mersin oğlu Karanfil 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek iki kadın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
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v.s) numarası) 
iki  oda  ahır ve salon ve arsa 
ya havi hane  

80 arşın ederi: 115 
ATL 

 Rıfat Ramazan- İslamYakup-
Ramazan Mehmed- Rahman  
Necip 

   48 arşın-20- ATL   
bagçelik-Bağ, tarla ,  ç sayı:r 
koru,  

32 dönüm 6 evlek 
ederi : ATL 

  

bir Öküz  ederi. 15 ATL   
adet -117  ağaç ( adet ceviz -
2, , meşe,- kraağaç-armut )  

ederi  :175 ATL    

  çavdar –ot-saman  950 kuruş 50 ssantim    
Tüm mal değeri toplam  890 ATL 950 kuruş 50 

ssantim 
  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  60 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim  Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza: Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-15 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10256 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mersin oğlu Abdul 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kadın bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki  oda  ahır ve salon ve arsa 
ya havi hane  

80 arşın ederi: 115 ATL  Rıfat Rahman- İslamYakup-
Ramazan Mehmed- Rahman  
Necip 

  -- ---   
Bahçe-Bağ, tarla ,  ç sayı:r 
koru,  

34 dönüm--- ederi : 
ATL 

  

    
adet -117  ağaç ( adet ceviz -2, 
, meşe,- kraağaç-armut )  

ederi  :175 ATL    

  çavdar –ot-saman  172 kuruş  50 ssantim    
Tüm mal değeri toplam  875 ATL  172 kuruş 50 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  80 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz . 

4 Haziran 1924 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet   Kazım    Şahit: Mehmed Kazım 

 

 

ihtar-16 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…102- 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Bayram  ahga( ağa)  bin Himmet ağa 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, bostan, 
orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

konağı dört od a  dört aahıra  havi  
arsaya muştemel üçte bir hisesi  

156 arşın ederi: 125 
ATL 

 Tarık  Adem – Murat Ali- 
Süleyman Süleyman- Yol  

  --iki Samanhane ve hamanyeri 98 arşın ederi: 25 ATL  Hüseyin Aydın- Süleyman 
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Süleyman- Ali Hasan- Mezarlık 
Bahçe-Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  58 dönüm- 9 evlek-- 

ederi : ATL 
  

    
adet -289  ağaç ( adet ceviz -3, , 
meşe,- kraağaç-armut -elma)  

ederi  :486 ATL    

 buğday- çavdar –ot-saman  297 kuruş      
Tüm mal değeri toplam  1696 ATL  296 kuruş    

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  120 Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih    Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-17 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10264 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mümin oğlu İsa ( Ayaz) 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda ve iki aahıra havi 
hane  

158 arşın ederi: 180 
ATL 

 Mümin Rahman-Mehmed 
kazm- Kani Mustafa-Nuri Ali  

  --samanlık 84 arşın ederi: 35 ATL  Osman Abdul- Mümin 
Rahman- İlyas Banuş- İslam 
Yakup 

-Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  69-dönüm- 9 evlek-- 
ederi : ATL 

  

Öküz-beygir( Bargir) 30 ATL   
adet -217  ağaç ( adet ceviz -
3, , meşe,- selvi kavak  

ederi  :796 ATL    

 buğday- çavdar –ot-saman  957 kuruş 50 ssantim     
Tüm mal değeri toplam  2421 ATL  957 kuruş 

50 ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 160  Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not: ekim 1923 tarihinde hanem ve arazilerim 1924 tarihinde macirlir tarafından alınmıştır.Belirtilen hayvanatım 17 ekim 1923 tarihinde 
hükümet tarafından cebren müsadere edimiştir. 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih    Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-18 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10231 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Temur oğlu Abdi  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda ve ahırve Bahçeli 
müstakil  arsa   

128 arşın ederi: 130 
ATL 

 Cafer Süleyman- Hasan Tayip- 
Banuş Ahmet- Yol 
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  --Samanhane ve dilkaf 
Harman yeri  

126 ederi: 20 ATL  Davud Yahya- Hasan Tayip- 
Banuş Ahmet- Harman 

-Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  53-dönüm--- ederi : 
ATL 

  

    
adet -153  ağaç ( adet ceviz -
1elmaarmut, , meşe,-  

ederi  :311 ATL    

 buğday- –ot-saman  232 kuruş 50 ssantim     
Tüm mal değeri toplam  1324 ATL  232 kuruş 

50 ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 110  Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

 not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin    Aza: Arslan Arif           Şahit   : Tafil Azem    Şahit: Zeynel Aguş 

 

 

 

ihtar-19 

Kayı:t Tarihi : 

 Sayı: numarası:…10210 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Kazım Timur oğlu Mümin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( hane 
mağaza  tarla  , Bağ, bostan, orman, 
mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( 
mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

iki oda ve salonve  ahır a havi arsaya 
havi hane   

224 arşın ederi:  150 
ATL 

 Rahman Hamit- Salih 
Temur- Arslan Arif- Banuş 
İbrahim 

  --Samanhane ve  Harman yeri  72 arşın  ederi: 13 ATL  Salih Temur-Yol -
değidmen argı- Hacı Malik  

-Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  36-dönüm- 9 evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -329  ağaç ( adet ceviz –1ayva –
şeftAli  kavak , , meşe,-  

ederi  :520 ATL    

 buğday- çavdar–ot-saman  145 kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  1293 ATL  145 kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki: Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 80  Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Salih Temur   Şahit: Salih Elmas 

 

 

ihtar-20 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10257 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Necip oğlu Rahman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

       mühür : komisyon mührü var. 

            ücretli Yolculuk 

     Gelen kişi  sayısı: bir kadın bir erkek iki çocuk  

 Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

  Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 
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Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda ve   ahır a havi  96 arşın ederi:  105 
ATL 

 Arslan Mersin- Mehmed Kazım-
Hüseyin Receb- Yol  

  --Samanhane ve  Harman 
hisseli   

38 arşın  ederi: 25 ATL  SalihZekir- Zeynel Aguş- Şerif 
Necip- Harman 

-Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  27-dönüm- 6 evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -66  ağaç ( adet 5 ceviz –
ayva –şeftAli  kavak , , meşe,-  

ederi  :151 ATL    

  çavdar–-saman  70 kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  781  ATL  70 kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki: Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 70 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih   Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-21 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10226 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Aydın oğlu Hüseyin  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: bir kadın bir erkek iki çocuk  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda salon ve   iki aahıra 
havi hane   

168 arşın ederi:  150 
ATL 

 Yol -Bayram Hoca – Yol 
Ramazan Gani  

  --Samanhane ve  Harman  134 arşın  ederi: 45 
ATL 

 Ramazan Gani-Hasan kemal-
Hacı Malik- Mahmut Ali ? 

-meyve Bahçesi Bağ, tarla ,  ç 
sayı:r koru,  

--dönüm- 6 evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsası  54 dönüm ( ?) ederi 
20 ATL 

 Temur Tahir – Hasan Mümin- 
Yol Temur Tahir 

adet -87 ağaç ( adet 5 ceviz – 
armut  kavak , , meşe,-  

ederi  :224 ATL    

buğday- ot   çavdar–-saman  392 kuruş -50--- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam  1588 ATL  372kuruş 
50--- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  140 Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not: not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Aydın Rıdvan   Şahit: Besim Mehmed 

 

ihtar-22 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10294 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Veysel oğlu Mümin  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek  bir kadın  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın İsmi, 
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Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

murabaa’i) hububat, tütün, yağ, v.s  ve numarası) 

iki oda  havi hane  ve arsa 
yeri  

120 arşın ederi:   50 
ATL 

 Emin Habil-Velişah Mehmed- Hasan 
Mümin-Mümin-Velişah Mehmed- 
Mehmed- Hasan Temur  Salih 
Himmet Emin Habil 

  --Samanhane ve  Harman  90arşın  ederi: 30 
ATL 

 Emin Habil- Velişah Mehmed – Hasan 
Mümin  

Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  44-dönüm- -- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -335  ağaç ( adet 3 ceviz 
– armut  karaağaç , , meşe,-  

ederi  :535 ATL    

buğday- ot   çavdar–-saman  255 kuruş ---- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam  1448 ATL  255 kuruş 
--- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  90 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

 not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Mehmed Emin Selim   Şahit: Süleyman Zekir 

 

ihtar-23 

Kayıt Tarihi : 
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Kayıt numarası:…10286 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Osman oğlu Abdul 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

bir  oda biraahıra  havi hane   57 arşın ederi:   100 
ATL 

 Hasan Osman- Mehmed 
Temur Ali- Süleyman - Harman 

  --Samanhane arsası  ve  
Harman  

43arşın  ederi: 8 ATL  Abdi Osman- Temur Ali- Yol ve 
Harman 

Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  38-dönüm- -- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -38  ağaç ( adet 3 ceviz – 
armut   , , meşe,-  

ederi  :76 ATL    

  çavdar–-saman  210 kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  909 ATL  210 kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  80 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram Himmet Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Zeynel Aguş      Şahit: Şahin Yahya 

 

 

 

 

ihtar-24 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10268 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Osman oğlu Abdi 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: erkek ik i kadın bir  



 

126 
 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

bir  oda bir aahıra  havi hane   57 arşın ederi:   100 
ATL 

 Temur Ali- Süleyman Hasan- 
Osman Harman- Mümin 
Rahman 

  --Samanhane arsası  ve  
Harman  

43arşın  ederi: 8 ATL  Temur Ali- Hacı Malik- İslam 
Yakup-Yol 

Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  37-dönüm-6 -- evlek -
- ederi : ATL 

  

    
adet -40  ağaç ( adet 3 ceviz – 
armut   , , meşe,- elma 

ederi  :80 ATL    

  çavdar–-saman buğday   162 kuruş --50-- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam  958 ATL  162 kuruş -
50-- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  85 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 not:Mayıs 1924 Mahalli TanzimKesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram HimmetAza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Zeynel Aguş   Şahit: Şahin Yahya 
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ihtar-25 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10290 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hüseyin oğlu Aziz 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: erkek ik i kadın bir  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Konağı dört oda  ile iki ahırve 
arsaya   havi hane   

208 arşın ederi:   300 
ATL 

 Salih bin Elmas – Banuş İbrahim- 
Arslan Arif- Harman 

  --Samanhane --arsası  ve  
Harman yeri  

328arşın  ederi: 40 ATL  Arslan Arif- yar- Besim Hasan –
Salih Elmas-Hacı Malik 

meyve Bahçesi Bağ, tarla ,  ç 
sayı:r koru,  

61-dönüm-9 -- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -2200  ağaç ( adet 5 ceviz – 
armut   , , meşe,-2000 ağaç  
elma-karaağaç 

ederi  :1399 ATL    

  Çavdar–-buğday   428 kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  2787 ATL  428 kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
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… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  140 Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not: not:Mayıs 1924 Mahalli Tanzim Kesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram HimmetAza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : AbdurRahman Süleyman   Şahit: Ahmet Salih 

 

 

 

ihtar-26 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10246 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Himmet oğlu Salih 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 
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ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: erkek iki - bir kadın-iki çocuk   

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Konağı ı dört oda  ve ahır ve 
arsaya  arsa üçte bir hisse  
havi hane   

158 arşın ederi:   125 
ATL 

 ---------- Murat Ali- Süleyman 
Süleyman- Yol 

  -iki -Samanhane --arsası  ve  
Harman yerinde üçte bir hisse   

98 arşın  ederi:25 ATL  Hüseyin Aydın – Süleyman 
Süleyman- Ali Hasan- Mezarlık  

 Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  -dönüm-9 -- evlek -- 
ederi : ATL 

  

Bir Öküz  15 ATL   
adet -159  ağaç ( adet 3 ceviz – 
armut   , , meşe,-2000 ağaç  
elma-karaağaç 

ederi  :344 ATL    

  Çavdar–-buğday  - ot buğday 259 kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  1432 ATL  259 kuruş -

-- ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  110 Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

 not:Mayıs 1924 Mahalli TanzimKesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram HimmetAza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Mehmed Kazım    Şahit: Ahmet Salih 
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ihtar-27 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10281 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mustafaa oğlu Kani  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi Jerveni( 
Sanatı çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: erkek iki - bir kadın-  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda  ve bir aahıra havi 
hane   

64- arşın ederi:   50 
ATL 

 İsa Mümin- Yakup Mehmed- 
Beğzat Bekir- Harman 

  --Samanhane --arsası  ve  
Harman  

42 arşın  ederi:30 ATL  tarik (yol)Yakup- Mehmed 
Rıfat Yaşar- ve yar 

 Bağ, tarla ,  ç sayı:r koru,  35-dönüm-6-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

Bir Öküz  15 ATL   
adet -258  ağaç ( adet 6 ceviz –    
, , kavak-meşe,-karaağaç 

ederi  :538 ATL    

  Çavdar–-saman 155 kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  1052 ATL  155 kuruş -

-- ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
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… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  60 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not:Mayıs 1924 Mahalli TanzimKesriye Kazası Jerveni köyü  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayram HimmetAza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : Mehmed Kazım    Şahit: Ahmet Salih 

 

 

ihtar-28  pederi adına hak idda etmiş 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…7017 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Aydın Nazmi  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi biçeste ( 
Sanatı ------- 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 
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Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Hane arsası    100- arşın ederi:   30 
ATL 

 Ahmet İbrahim- Hacı yağca-
Tarık- 

  --Samanhane --  88 arşın  ederi:40 ATL  Hacı hane- Dimitri ilu- Malako 
Mustafa ???? tarik (yol) 

 Tarla ,  , Bahçe 5-dönüm--- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -5  ağaç ( adet  –    , , armut 
– dut-erik 

ederi  :--- ATL    

    kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  405 ATL   kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  20 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not: Jervenili ama başka yerde oturuyor baba hakkı istemiş .Llçeste  Karyesi heyeti muavinesi reisi : Rıza Hüseyin Azazı : habib 
AbdulHalim Azası : Mustafaa Kazım  10 haziran 1924  te tasdik edilmiştir. biçeste Karyesinden  Şahit :Şerif Temur.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   :seyit Ali     Şahit: Timur Ali  
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ihtar-29 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…1265 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  AbdurRahman oğlu Mümin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: üç erkek bir kadın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

iki oda ve bir aahıra ve kilere 
havi hane     

150- arşın ederi:   180 
ATL 

 Mehmed Kazım- Rıfko  
AbdurRahman- İsa Mümin Ayaz- 
Abdül Osman 

  --Samanhane – ve Harmanda 
üçte bir hisse  

81 arşın  ederi:35 ATL  İsmail Mehmed- Rıfat 
AbdurRahman- Mümin- Bayram 
Himmet- 

 ,Bağ , ç sayı:r  tarla ,  , koru 75-dönüm--- evlek -- 
ederi : ATL 

  

hanenin arsası ile havAlise  395 rşın ederi : 20 
ATL 

 Hasan Mehmed- İsa Mümin- 
Abdul Osman 

adet -344  ağaç ( adet  –  eviz 
2—kavak elma   , , armut –
meşe- karaağaç 

ederi  :-615-- ATL    

  Çavadar ot saman   345 kuruş ---- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam  2437  ATL   345 kuruş 
--- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  180  Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin Aza: Arslan Arif           Şahit   : İsa  Mümin       Şahit: İsmail Mehmed  

 

 

 

 

ihtar-30 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10217 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hayrullah oğlu Raşit 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
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Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir i oda ve bir aahıra havi hane    160- arşın ederi:    160 
ATL 

 Hurşit İbrahim-Zenun 
Hayrullah-Besim Mehmed - 
Harman 

  --Samanhane – ve Harmanda  
hisse  

81 arşın  ederi:35 ATL  Yol- Aziz İbrahim-Molla Arif- 

 ,Bağ , ç sayı:r  tarla ,   37-dönüm---24  evlek 
-- ederi : ATL 

  

    
adet -146  ağaç ( adet  – c eviz 
1—kavak elma   , , armut –
meşe- karaağaç 

ederi  :-390-- ATL    

  Çavadar ot -arpa   -5 kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  1351 ATL   -5 kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  90 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 
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 4 Haziran 1924  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza:Bayrram Himmet   Aza : Aziz  Hüseyin    Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet  Salih       Şahit: Mehmed Kazım  

 

 

 

 

ihtar-31 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10270 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Yakup oğlu İsmail Mehmed  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kadın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, bostan, 
orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, 
v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir i odasalon ve anbarlığa havi 
hane      

98- arşın ederi:    
158 ATL 

 Ferhat Elmas-Rıfat 
AbdurRahman-Hasan 
Mehmed-Mümin Rahman 

  --Samanhane – ve Harman  155 arşın  ederi:90 
ATL 

 Fazlı İslam-Hasan Mümin-
İbrahim Mümin 

 Bağ , ç sayı:r  tarla ,  koru  91-dönüm---72  
evlek -- ederi : ATL 

  

hane arsası  120 arşın ederi: 90 
ATL 

  

adet - 2408 ağaç ( adet  –7 c eviz -
700 adet kavak-2 adt . elma  - 4 adt. 

ederi  :-1894-- ATL    
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armut –-2319 adetmeşe  6 adt 
.karaağaç-kavak  
  Çavdar- buğday   150 kuruş ---- 

ssantim   
  

Tüm mal değeri toplam  3973 ATL  150 kuruş 
--- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  90 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram  Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin    Aza: Arslan Arif           Şahit   : Şevki İslam       Şahit: Fazlı İslam  

 

ihtar-32 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10281 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
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MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Kazım oğlu Müslim 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Hane arazi      200- arşın ederi-15 
ATL 

 iki tarafı Behzat Bekir-Salih 
Temur- Dere 

  --   arşın  ederi: ---- ATL   
Bağ , ç sayı:r  tarla ,  koru  13-dönüm---3-  evlek -

- ederi : ATL 
  

Hane arsası  120 arşın ederi: 90 
ATL 

  

adet - 80 ağaç ( meşe ederi  :-40-- ATL    
     kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    230 ATL   kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  16 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
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İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ramazan Beğzat       Şahit: Salih Temur  

 

 

ihtar-33 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10252 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Cemal oğlu Mehmed Ali  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: dört erkek üç kadın- dört  çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda iki aahıra havi hane      180  arşın ederi-140 
ATL 

 Talip İsmail-Cemal---Ramzan 
Ali - Yol 

  Samanlık ve haman yeri   70-arşın  ederi: 25- 
ATL 

 Ramazan Ali- Harman- Salh 
Zekir 

 ,Bağ , ç sayı:r  tarla ,  koru – 
meyve Bahçesi  

43-dönüm---6-  evlek 
-- ederi : ATL 

  

    
adet - 172 ağaç ( 12 ceviz – ederi  :-311-- ATL    
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meşearmut – kavak 
 Çavdar- buğday- ot – saman  377 kuruş ---- 

ssantim   
  

Tüm mal değeri toplam    1176 ATL   kuruş 
377--- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  85Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   : AhmetSalih       Şahit: Mehmed Kazım  

 

ihtar-34 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10296 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 
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İsmi ve pederinin İsmi:  Hasan ğlu Selim 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Hane arsası  292 -  arşın ederi-20 
ATL 

 Ahmet Salih-Temur Tahir Ragıp 
Vahit- Süleyman Yunus 

 Samanlık ve haman yeri   35-arşın  ederi: 15- 
ATL 

 Süleyman Yunus-Ahmet Salih-
Yunus Celil-ve Yol 

 Bağ , ç sayı:r  tarla ,  koru –  26-dönüm---9-  evlek 
-- ederi : ATL 

  

    
adet - 303 ağaç ( 1 adt.ceviz –
meşe-armut -  

ederi  :-450-- ATL    

  Çavdar- buğday- ot - saman  --- kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    949-ATL   kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  50 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
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Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not.  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet Salih       Şahit: Mehmed Kazım  

 

 

ihtar-35 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10278 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Ahmet oğu Arzif 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek- bir kadın   

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda bir ahır ve arsası   63-  arşın ederi-80 ATL  Ramazan Beğzat-Rahman 
Ahmet-Dere ve Harman 

  Samanlık ve haman yeri   75-arşın  ederi: 40- 
ATL 

 İdris Hasan-Osman Ahmet-
Rahman Ahmet  

 ,Bağ , ç sayı:r  tarla ,  koru –  40-dönüm---3  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet - 304 ağaç ( 1 adt.ceviz –
meşe-armut – karaağaç  

ederi  :-389-- ATL    

  Çavdar- - ot - saman 260-- kuruş ---- 
ssantim   
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Tüm mal değeri toplam    1257-ATL   260-kuruş 
--- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  80-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ahmet  Salih       Şahit: Aziz Raşit  

 

ihtar-36 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10276 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  İdris oğlu Yaşar 
Memleketi livasi: Florina  
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 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsizi  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, 
v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( 
mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

------------------  ----------------------------   
------------------- -------------------------   
   Çayır,  tarla ,  koru –  9-dönüm---4-  evlek -- 

ederi : ATL 
  

    
adet -46 ağaç ( 1 adt.ceviz –
meşe-armut –  

ederi  :-97-- ATL    

  Çavdar- - ot – saman --- kuruş ---- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    287-ATL   -kuruş --- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  20-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz . 

4 Haziran 1924 
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not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   : Ali Hasan       Şahit: Abdurrahman Necip  

 

 

 

ihtar-37 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10276 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hasan oğlu İdris  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsizi  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek – dört kadın- iki çocuk  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda ve ikiaahıra havi 
hane  

-158 arşın – ederi: -
200-at- 

 Necip Orhan-Necip Orhan- Yol 
- yazo 

Samanlık ve Harman hissesi  80 arşın- ederi-20 ATL  Necip Orhan- Dere-Hacı  Malik 
-Yazo 

  Çayır,  tarla ,  koru – Bağ 60-dönüm----  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -80 ağaç ( 7 adt.ceviz –
meşe-armut – elma -k 
araağaç 

ederi  :-185-- ATL    

  Çavdar- - ot – saman -7-- kuruş --50--   
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ssantim   
Tüm mal değeri toplam    1442-ATL  -7 -kuruş -

50-- ssantim 
  

    Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 1 20-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Mahmut Ali        Şahit: Hasan Muharrem  

 

ihtar-38 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10275 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 
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İsmi ve pederinin İsmi:  Orhan oğlu Hurşit 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek – bir kadın-dört çocuk  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda ve aahıra havi hane  -162 arşın – ederi: -
125-at- 

 İdris Hasan- Hasan Mehmed- 
değirmen argı- Arzif Ahmet 

Samanlık ve Harman yeri  98 arşın- ederi-20 
ATL 

 İdris Hasan- Hasan Mehmed- 
Hacı Malik- değirmen argı- 
Arzif Ahmet 

 Çayır , tarla ,  koru – Bağ -dönüm--3--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -160 ağaç ( 4-adt.ceviz 
–meşe-armut – kavak -k 
araağaç 

ederi  :-6-- ATL    

  çavdar- - buğday- saman 619-- kuruş --- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam    1290ATL  619-kuruş 
-- ssantim 

  

         -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 
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 A Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 1 00-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazmiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet  Salih      Şahit: Mehmed Kazım  

 

ihtar-39 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10196 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mehmed oğlu Besim 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek – iki kadın-  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda ve aahıra ve arsaya 
havi hane  

-1628arşın – ederi: -
95-at- 

 Aydın Rızvan- Yol-İbrahim 
Hurşit-Şahin Salih 

Samanlık ve Harman yeri  120 arşın- ederi-40 
ATL 

 Aziz Ruşit –Yol-mektep-Hacı 
Malik 

  Çayır,  tarla ,  koru – Bağ 44-dönüm----  evlek -- 
ederi : ATL 
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adet -60 ağaç ( 7-adt.ceviz –
meşe-armut – kavak -k 
araağaç 

ederi  :-139-- ATL    

  Çavdar- - buğday- saman-ot 538- kuruş -50-- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam    1028 ATL  538-kuruş -
50- ssantim 

  

 Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 90-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet  Salih      Şahit: Mehmed Kazım  

 

ihtar-40 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10279 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 
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İsmi ve pederinin İsmi:  Ahmet oğluRahman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek –bir kadın-  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve salon  ve arsaya 
havi hane  

-72-arşın – ederi: -
80ATL- 

 Arzif Ahmet-Osman Ahmet-
Mümin Kazım- Banuş İbrahim 

samanlık ve Harman yeri 
hisseli  

99-arşın- ederi-35-
ATL 

 Ahmet Fehim-Tarapu-Demir 
Salih-Harman yeri - 

  Çayır,  tarla ,  koru – Bağ 44-dönüm----  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -193 ağaç ( 1-adt.ceviz 
–meşe-armut – kavak - 

ederi  :-306-- ATL    

  Çavdar- - buğday-  188- kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    1390 ATL  188-kuruş 

- ssantim 
  

         -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

                -Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin    
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 110-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 
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İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit : Temur  Salih      Şahit:Banuş İbrahim  

 

 

ihtar-41 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10279 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Fehim oğlu Ahmet  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir odaya havi hane arsa yeri  48-arşın – ederi: -
80ATL- 

 Arzif Ahmet- Osman Ahmet – 
Rahman Ahmet-Harman 

samanlık ve Harman yeri  90-arşın- ederi-35-
ATL 

 yar- Rahman Ahmet- Arzif 
Ahmet - Harman 

Çayır,tarla ,  koru – Bağ 46-dönüm--3--  evlek 
-- ederi : ATL 
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adet -202 ağaç ( 1-adt.ceviz –
meşe-armut –  - 

ederi  :-234-- ATL    

  çavdar- - buğday-  - kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    1203 ATL  -kuruş - 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 90-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz . 

4 Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :AbdurRahman Ahmet      Şahit:Arzif Ahmet  

 

ihtar-42 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10289 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
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MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hüseyin oğlu Mümin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek  bir kadın bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda iki ahır vesalona ve 
arsaya havi hane   

120-arşın – ederi: -
180 ATL- 

 Arzif Hüseyin-Hamit Hasan- 
Hacı Malik- Mümin Adem 

samanlık ve Harman yeri 
hisseli  

41-arşın- ederi-25-ATL  Bayram Hoca- Hasan Mümin- 
Arzif Hüseyin- Hamit Hüseyin 

Çayır,tarla ,  koru – Bağ- 
meyve bhçesi  

54-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

haneye havi arsa yerleri  0 arşın  ederi 15 at  Hüseyin Hüseyin- Mümin 
Adem- Harman – Hacı Malik 

adet -2200 ağaç ( 5-adt.ceviz –
meşe-armut –  -kavak – 
karaaaç-elma  

ederi  :-1399-- ATL    

Çavdar- - - ot- saman  165- kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    2462 ATL  165-kuruş 

- ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin  ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki, Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 120-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Mehmed Emin Selim      Şahit:AbdurRahman 
Süleyman  

 

 

ihtar-43 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10282 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Arif oğlu Arslan  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek  bir kadın bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın İsmi, 
ve numarası) 
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iki oda ibir aahıra havi hane   112-arşın – ederi: -
180 ATL- 

 Banuş İbrahim- Aziz Hüseyin-iki tarafı 
Mümin Kazım 

Samanlık--- ve hisseli 
Samanhane Harman yeri 
dğer Samanhane ve --------    

130-arşın- ederi-210-
ATL 

 Banuş İbrahim,Aziz  Hüseyin- üç tarafı 
Besim Hüseyin – hüsein Temur ve ----
Salih Temur – Mümin Kazım- Yol- 
Osman Ahmet 

Çayır,tarla ,  koru – Bağ- 
meyve bhçesi  

74-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -668 ağaç ( 10-adt.ceviz 
–meşe-armut –  -kavak – 
karaaaç-elma  

ederi  :-1276-- ATL    

Çavdar- - - ot- saman - 
buğday 

265- kuruş --- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam    3080 ATL  265-
kuruş - ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

      -Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 180-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Salih Temur     Şahit:Banuş İbrahim   

 

ihtar-44 

Kayıt Tarihi : 
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Kayıt numarası:…10207 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Necip oğlu Şerif 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda bir aahıra ve arsaya 
havi hane   

272-arşın – ederi: -90 
ATL- 

 Haydar Receb- Mümin Temur- 
Hüseyin Talip- Karanfil Mersin 

Samanlık--- ve Harman yeri     72-arşın- ederi-35-
ATL 

 “””””””      “”””” 

Çayır,tarla ,  koru – Bağ-  49-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -- ağaç ( 5-adt.ceviz –
meşe-armut –  -kavak – 
karaaaç- 

ederi  :-288-- ATL    

Çavdar- - - ot- saman – 
buğday 

278- kuruş --- ssantim     

Tüm mal değeri toplam  1406   ATL  278-kuruş 
- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
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Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 110-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih     Şahit:Mehmed Kazım    

 

ihtar-45 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…1-4 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Gani oğlu Nevruz  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  setoma---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 
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Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda bir  havi hane   25-arşın – ederi: -40 
ATL- 

 Ruşen Adem- Mehmed Ali- 
Mehmet Ali- Ali – Yol Ahmet 
Gani  

Samanlık--- ve Harman yeri     -arşın- ederi--ATL   
   tarla ,  koru – -  8-dönüm---  evlek -- 

ederi : ATL 
  

    
adet - ağaç ( -adt.ceviz –meşe-
armut –  -kavak – karaaaç- 

ederi  :-288-- ATL    

Çavdar- - - ot- saman - buğday 278- kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  136   ATL  -kuruş - 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 30-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet  Salih     Şahit:Mehmed Kazım    

 

ihtar-46 

Kayıt Tarihi : 
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Kayıt numarası:…10186 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Osman oğlu Hasan vekili Abdul Osman  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir odaya ve aahıra   havi hane   97-arşın – ederi: -100 
ATL- 

 Hasan Memet- Abdul Osman- 
Rıfat Rahman – Abdul Osman 

Samanlık-arsası -- ve Harman 
yeri     

-43-arşın- ederi—8-
ATL 

 Temur Ali- Süleyman – haman – 
İslam Yakup-Yol 

 Tarla ,  koru – Bağ-ç sayı:r -  28-dönüm-6--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet - 38( -adt.3-ceviz –meşe-
armut –  - 

ederi  :-76-- ATL    

Çavdar- - - ot- saman - buğday - kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  674   ATL  -kuruş - 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 60-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleri. 

z 4 Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Velişah  Mehmed     Şahit:Temur Ali Süleyman     

 

ihtar-- 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10202 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Besim oğlu Davud 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 
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Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir odaya ve aahıra   havi 
hane   

62-arşın – ederi: -70 
ATL- 

 Cafer Süleyman- Yol-Karanfil 
Yahya- Banuş Ahmet 

Samanlık-arsası -- ve Harman 
yeri     

-62-arşın- ederi—25-
ATL 

 “””””””” 

   tarla ,  koru – Bağ- -  29-dönüm-6--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsası 62 arşın  ederi: 20 ATL  Abdi Temur- Emin Zeynel –
Karanfil Yahya 

adet - 101( -adt. –meşe-armut 
–  - 

ederi  :-202-- ATL    

Çavdar- - - - saman -  -260 kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  672   ATL  -260kuruş - 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 50 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih     Şahit:Mehmed Kazım   

 

ihtar-48 

Kayıt Tarihi : 
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Kayıt numarası:…10194 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Veis oğlu Emin  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir odaya ve aahıra   havi hane   185-arşın – ederi: -50  
ATL- 

 Mümin Şaban- Süleyman Veis- 
Harman- Bahçe  

Samanlık-arsası -- ve Harman 
yeri    hisseli  

-28-arşın- ederi—20-
ATL 

 Hacı ------ Rahman süleyma- yar 
Süleyman Veis 

   tarla ,  koru – Bağ- -meyve 
Bahçesi   

31-dönüm-9--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsası 62 arşın  ederi: 20 ATL   
adet - ( -adt. –meşe-armut –  - ederi  :--- ATL    
Çavdar- - - - -  -50 kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  569  ATL  -250kuruş - 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 60 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not. komisyon mührü var fakat imzalr eksikkk. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :     Şahit:   

ihtar-49 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10210 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Aguş oğlu Hayrettin vekili Mümin Kazım  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
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bostan, orman, mera v.s) murabaa’i) tütün, yağ, v.s  İsmi, ve numarası) 
 iki odaya ve arsaya    havi hane   140-arşın – ederi: -40  

ATL- 
 Tafil Azem- Zeynel Agoş- Yol 

Zeynel Agoş 
Samanlık-arsası -- ve Harman 
yeri    hisseli  

--arşın- ederi—-ATL   

   Tarla ,   Bağ- -ç sayı:r  6-dönüm-3--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -12 ağaç ( -adt. –1 ceviz  
meşe-elma –  - 

ederi  :-29-- ATL    

Çavdar- - - - -  - kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam  194  ATL  -kuruş - 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 17 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.  

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Zeynel Agoş     Şahit:Temur Tayha   

 

ihtar-50 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10302 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Yunus oğlu Süleyman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretsiz  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 iki odaya ve aahıra    havi 
hane   

136-arşın – ederi: -90  
ATL- 

 Yunus Halil- Mehmed Emin 
Selim- Ahmet Salih- Harman 

Samanlık-ve Harman yeri    
hisseli  

-15-arşın- ederi—-15-
ATL 

 Ahmet Salih- Hüseyin Salih- yar 
ve Harman 

   tarla ,   Bağ- -ç sayı:r – koru  37-dönüm-3--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -412 ağaç ( -adt. –4 ceviz  
meşe-kavak –  - 

ederi  :-835-- ATL    

Çavdar- - - - -  150- kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam   1601 ATL  -150-kuruş 

- ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
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Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 80 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not. Harmandaki zahirem macirler tarafıhdan müsadere edilmiştir. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet  Salih     Şahit:Yunus Halil   

 

ihtar-51 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10240 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Banuş oğlu Yaşar  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek üç kadın  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
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Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

murabaa’i) hububat, tütün, yağ, v.s  mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 İki odaya ve aahıra    havi 
hane   

106-arşın – ederi: -
110  ATL- 

 Şahin Salih- Ayaz Abbas 
Rızvan- İlyas Banuş- Şerif 
Mehmed Ali- 

Samanlık-ve Harman yeri    
hisseli  

-128-arşın- ederi—-
15-ATL 

 Banuş İbrahim- İlyas Banuş –
Yol Harman 

   Tarla ,   Bağ- -ç sayı:r – koru  43-dönüm-6--  evlek -
- ederi : ATL 

  

    
adet -57 ağaç ( -adt. 2 ceviz  
meşe-karaağaç- armut –  - 

ederi  :-122-- ATL    

Çavdar- - ot- saman - - -  270- kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam   1136 ATL  -270-kuruş 

- ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 100 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih     Şahit:Mehmed Kazım   

 

ihtar-52 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10220 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Şerif oğlu İlyas 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, bostan, 
orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 iki odaya ve aahıra    havi hane   120-arşın – ederi: -
100  ATL- 

 Seyfettin Şerif- Mehmed Ali – 
li Arif Şerif- Harman 

kahvehane ve dükkan  -200-arşın- ederi—-
90-ATL 

 Hacı Malik- Mehmed Ali- Ali 
İbrahim- Nezir- Yol 

   Tarla ,   Bağ- -ç sayı:r – koru  43-dönüm-6--  evlek -
- ederi : ATL 

  

Samanlık ve hisseli Harman yeri  207 arşın ederi – 45 
ATL 

 Seyfettin Şerif-dükkan- 
Harman – Yol  

adet -294 ağaç ( -adt. 2 ceviz  meşe-
karaağaç- armut –  elma- kavak- 

ederi  :-497-- ATL    

Çavdar- - - saman - -buğday -  302- kuruş --50- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam   1718 ATL  -302-kuruş 
-50- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 120 Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazi miz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :ruşe Adem     Şahit:Karanfil Mersin   

 

ihtar-53 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10224 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Adem oğlu Ruşen 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( Mesaha-i sathiyesi (  Arazinin yetiştirdiği Emlâk ve Arazinin kain 
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hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

dönümveya arşın 
murabaa’i) 

mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 bir  odaya ve aahıra ve salona    
havi hane   

258-arşın – ederi: -100  
ATL- 

 Rahman Gani- Arif Şerif- Yol –  
sayı:n Rızvan 

Samanlık ve Harman yerinde 
üçte bir hisse  

-72-arşın- ederi—-15-
ATL 

 Rahman Gani- Süleyman 
Süleyman- Mezarlık- Abbas 
Ayaz Rızvan 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru  29-dönüm-3--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -103 ağaç ( -adt. 1 ceviz  
meşe- kavak- 

ederi  :-207-- ATL    

Çavdar- - - saman - -ot -  2-- kuruş --50- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    797-ATL  -2--kuruş -

50- ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 50-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz . 

4 Haziran 1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Şahin Salih    Şahit:Hasan Muharrem   

 

ihtar-54 

Kayıt Tarihi : 
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Kayıt numarası:…10271 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  İslam oğlu Şevki 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

 iki  oda ve salona  ve ahıra ve 
salona    havi hane   

168-arşın – ederi: -
125  ATL- 

 Yol- Elmas Tahir- Sabri İslam- 
AbdurRahman Mümin 

iki Samanlık ve Harman 
yerinde üçte bir hisse  

-84-arşın- ederi—-20-
ATL 

 Fazlı İslam- Timur Ali- Abdul İslam 
Sabri İslam 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru  33-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet --7 ağaç ( -adt. 1 ceviz  
meşe- kavak-karaağaç- meşe 

ederi  :-926-- ATL    

  ------  - kuruş -- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    1727-ATL  --kuruş - 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 70-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :İsmail Mehmed    Şahit:Yakup Mehmed   

ihtar-55 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10272 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  İslam oğlu Fazlı 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: üç erkek – iki kadın- iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
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numarası) 
 bir  oda ve  bir kilere ve aahıra 
ve salona    havi hane   

115-arşın – ederi: -110  
ATL- 

 İsmail- Mehmed- Ferhat Elmas 
Sabri İslam- Mümin Rahman 

iki Samanlık ve Harman 
yerinde üçte bir hisse  

-56-arşın- ederi—-20-
ATL 

 Sabri İslam- Şevki İslam- İsa 
Mümin- Temur Ali  

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru  35-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -124 ağaç ( -adt.   meşe- 
kavak-armut 

ederi  :-193-- ATL    

  -Buğday- çavdar- ot – saman -
----  

- 260 kuruş -- ssantim     

Tüm mal değeri toplam    923-ATL 260 --kuruş - 
ssantim 

  

      -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

        -Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 75 -Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :İsmail Mehmed    Şahit:Hasan Mehmed  

 

ihtar-56 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10208 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  İslam oğlu Sabri 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir  oda ve aahıra ve salona    
havi hane   

115-arşın – ederi: -
110  ATL- 

 Ragıp Rahman- Fazlı İslam- 
Şevki İslam- Ferhat Elmas 

İki Samanlık ve Harman 
yerinde üçte bir hisse  

-85-arşın- ederi—-20-
ATL 

 Fazlı İslam- İsa Mümin-Yaşar 
Banuş- Abdul  Osman 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru  36-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet --7 ağaç ( -adt1- ceviz    
meşe- kavak-karaağaç-armut- 
kiraz 

ederi  :-929-- ATL    

  Buğday- çavdar- arpa– 
saman -----  

- 436 kuruş -50- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam    1684-ATL 436 --
kuruş -50- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 75 -Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :İsmail Mehmed    Şahit:Yakup  Mehmed  

 

ihtar-57 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10285 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mersin oğlu Arslan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kadın iki çocuk  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve Mesaha-i sathiyesi (  Arazinin yetiştirdiği Emlâk ve Arazinin kain 
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nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

dönümveya arşın 
murabaa’i) 

mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 iki   oda ve aahıra ve salona    
ve arsaya havi hane   

80-arşın – ederi: -115  
ATL- 

 Ragıp rhman- İslam Yakup- 
Ramazan Mehmed- Rahman 
Receb 

 --arşın- ederi—-ATL   
Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru  33-dönüm---  evlek -- 

ederi : ATL 
  

    
adet -117 ağaç ( -adt-2- ceviz    
meşe- -karaağaç-armut-  

ederi  :-175-- ATL    

  -ot– saman -----  - 60 kuruş -- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    888-ATL 60 --kuruş -- 

ssantim 
  

        -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

        -Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 75-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih    Şahit:  Mehmed Kazım   

 

 

ihtar-58 

Kayıt Tarihi : 
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Kayıt numarası:…10284 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Beğzat oğlu Ramazan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: üç erkek- iki kadın  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 üç   oda veüç aahıra ve    ve 
havi hane   

122-arşın – ederi: -
180  ATL- 

 Timur Mehmed- Banuş 
İbrahim- Arzif Mehmed- Hacı 
Malik- 

Dört hissede  üç hissed 
Samanlık ve Harman yeri 

-15-arşın- ederi-30—-
ATL 

 Timur Mehmed- Dere-Hacı 
Malik- HacıMalik  

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 
meyve Bahçesi  

75-dönüm--9-  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -1012 ağaç ( -adt-2- ceviz    
meşe- -karaağaç-armut- kavak 

ederi  :-1743-- ATL    

  -Çavdar– saman -----  - 140 kuruş -- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    3155 -ATL 140 --

kuruş -- ssantim 
  

    -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

        -Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
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Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 150-Altun  
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih    Şahit:  Mehmed Kazım   

 

ihtar-59 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası:…10263 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Bekir oğlu Ramazan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı: üç erkek- bir kadın  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 
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Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

 İki  oda ve ahır ve arsaya  
havi hane   

96-arşın – ederi: -80  
ATL- 

 Yakup Mehmed- Timur Ali- 
Süleyman KaniMustafaa-Dere 

Samanlık ve Harman yeri 
hisseli  

-46-arşın- ederi-15—-
ATL 

 Kani Mustafaa- Yol- Mümin-  
Receb Hacı Malik  

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –  39-dönüm--6-  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -43 ağaç ( -adt-1- ceviz    
meşe- --armut- kavak 

ederi  :-89-- ATL    

  Çavdar– saman -----  -  kuruş -- ssantim     
Tüm mal değeri toplam    901 -ATL  --kuruş -- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

        -Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 100-Altun  
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih    Şahit:  Mehmed Kazım   

 

ihtar-60- 1928 de sonradan gelmiş  

Kayıt Tarihi :7-ocak -1928 

Kayıt numarası:…381/2 
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komisyo no: 9303 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Muharrem  oğlu Selim ağa   
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, 
yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain  
bulunduğu  
mahal.( mahalle, mevki,  
sokağın İsmi, ve 
 numarası) 

 
 
 
 
 

 fevKani üç   oda kiler veBahçe   -arşın – ederi: -80  
ATL- 

   

Samanlık ve Harman yeri 
hisseli  

--arşın- ederi-—-ATL    

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –  120-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

   

     
ağaç ederi  :-     
  -çavdar– saman -----  -  kuruş -- ssantim      
Tüm mal değeri toplam    4070 -ATL  --kuruş -- 

ssantim 
   

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama)  -Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not..vekaletname olarak düzenlene evrakta şahitlerin imzası Jerveni heyetinin  imzası yoktur. değişik tarihler e adresler verilmiştir. 
Jerveni köyü olarak yazılmıştır. mühür eksiktir.izmir de tanzim edildiğine dair not vardır. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :                    Şahit:   

 

 

ihtar-61-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10216 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Raşit oğlu Aziz 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek iki kadın iki çocuk  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
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Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( dönümveya 
arşın murabaa’i) 

 Arazinin 
yetiştirdiği 
mahsulatın 
nevi ( 
hububat, 
tütün, yağ, 
v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu mahal 
.( mahalle, mevki, sokağın İsmi, 
 ve numarası) 

 
 
 

 iki oda bir ahır ve rasaya vi 
hane  

119-arşın – ederi: -130  ATL-  Besim Mehmed- İbrahim Raşit 
-Besim Mehmed-Harman 

 
 

Samanlık ve Harman yeri  -112-arşın- ederi-20—-ATL  HacıMalik- Raşit Hayrullah- 
 Besim Mehmed-Yol 

 
 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –  36-dönüm---  evlek -- ederi : ATL    
     
adet -378 ağaç ( -adt-5- 
ceviz    meşe- --armut- 
kavak-elma – karaağaç  

ederi  :-525-- ATL     

  -çavdar– saman -----  267-  kuruş --50 ssantim      
Tüm mal değeri toplam   1446 -ATL  207--kuruş 50-- 

ssantim 
   

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

--Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 95-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Zenun Hayrullah    Şahit:  Raşit Hayrullah   
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ihtar-62-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10273 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Timur oğlu Hasan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı: iki erkek üç kadın  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 iki oda bir ahır ve ve Harman 
yerie havi hane  

81-arşın – ederi: -150  
ATL- 

 Necip Orhan- İdris Hasan-Salih 
Himmet Yol 

Samanlık ve Harman yeri  -arşın- ederi-—-ATL   
Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 
meyve baçesi ve Samanlık 
yeri  

48-dönüm--3-  evlek -
- ederi : ATL 

  

    
adet -90 ağaç ( -adt-5- ceviz    
meşe- --- kavak-– karaağaç  

ederi  :-127-- ATL    

  -çavdar– saman ----buğday-  241-  kuruş --50 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam   1050 -ATL  241--
kuruş 50-- ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
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… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 100-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih    Şahit:  Mehmed Kazım   

ihtar-63-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 12486 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Maksut oğlu Nail 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------????? 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı:  
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Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 iki oda ve arsaya havi hane 120-arşın – ederi: -
120  ATL- 

 Ali Hasan- Hüseyin Zeynel- 
Hüseyin Halim- Harman 

Samanlık ve Harman yeri 
hissli  

49-arşın- ederi-20—-
ATL 

 Ali Hasan- Abbas Rızvan Ayaz-
Emin Zeynel- Süleyman 
Süleyman 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 
Bahçe 

-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -67 ağaç ( -adt-2- ceviz    
meşe- --- kavak-– karaağaç –
elma- armut  

ederi  :-144-- ATL    

  Çavdar– saman ----buğday-  -  kuruş -- ssantim     
Tüm mal değeri toplam   609 -ATL  --kuruş -- 

ssantim 
  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Vahit Şaban    Şahit: Talip Hasan   
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ihtar-64-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10238 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Rızvan oğlu Abbas (Ayaz) 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------????? 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk??????? 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek- iki kadın – iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 üç  oda ve üç aahıra ve salona  
havi haneve arsası 

273-arşın – ederi: -
300  ATL- 

 Süleyman Süleyman- İlyas 
Banuş- Şahin Salih- Hüseyin 
Nuri  

Samanlık ve Harman yeri  84-arşın- ederi-45—-
ATL 

 Ali Hasan- Ruşen Adem- Emin 
Zeynel-Mahmut Ali  

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 
Bahçe 

69-dönüm-3--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -420 ağaç ( -adt-8- ceviz    
meşe- --- kavak-– karaağaç –- 
armut  

ederi  :-925-- ATL    

  Çavdar– saman ----  410-  kuruş -- ssantim     
Tüm mal değeri toplam   2698 –ATL-- 410 --

kuruş -- ssantim 
  

         -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
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… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

 -Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

           -Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) 175-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimi ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :                 Şahit:  

 

ihtar-65-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10222 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Nezir oğlu İbrahim 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------????? 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 
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Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 üç  oda ve iki aahıra ve 
salona  havi haneve arsası 

196-arşın – ederi: -
240  ATL- 

 Mehmet Ali- Salih Emin- Hasan 
Tafil- Harman 

Samanlık ve Harman yeri 
hisseli 

154-arşın- ederi-45—-
ATL 

 Arif Şerif Yol – Mehmed Ali - 
Harman 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 
Bahçe 

66-dönüm-9--  evlek -
- ederi : ATL 

  

    
adet -205 ağaç ( -adt-1- ceviz    
meşe- --- armut- ayva 

ederi  :-340-- ATL    

  -çavdar– saman ---ot-  510-  kuruş -- ssantim     
Tüm mal değeri toplam   1460 –ATL-- 510 --

kuruş -- ssantim 
  

           -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

  -Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -160-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Mehmed Ali  Ali   Şahit: Kamil Hüseyin 
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ihtar-66-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10223 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Emin oğlu Salih 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------ 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 iki   oda ve bir i aahıra   havi 
haneve arsası 

162-arşın – ederi: -
150  ATL- 

 İbrahim Nezir- Mehmed Ali 
Ali- Hasan Kamil- Ramazan 
Gani 

Samanlık ve Harman yeri  209-arşın- ederi-15—
-ATL 

 Hasan Tafil Yol – Hacı Malik- 
keza  

Tarla,Bağ- -Çayır – koru – 
Bahçe 

64-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsası  154 arşın  deri : 75  Yol-Abbas Rızvan- İbrahim 
Hoca- Hacı Malik 

adet -439 ağaç ( -adt-2- ceviz    
meşe- --- armut- kavak - 
karaağaç 

ederi  :-716-- ATL    

  Çavdar– saman ---ot-
buğday  

404-  kuruş -50-- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam   2102 –ATL--404 –
kuruş- 50-- ssantim 

  

              -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

              -Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -130-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Karanfil Mersin  Ali   Şahit: Hasan Kamil 

 

ihtar-67-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10262 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mehmed oğlu Yakup 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ------çiftç 

mühür : komisyon mührü var. 
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ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve numarası) 

 üç   oda vesalon  ve aahıra   
havi hane 

216-arşın – ederi: -280  
ATL- 

 Beğzat Bekir- KaniMustafa- Hacı 
Malik- Yol 

Samanlık ve Harman yeri  172-arşın- ederi-50—-
ATL 

 Hacı Malik- Dere-Beğzat Bekir- 
Kani Mustafaa 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –  95-dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsası  140 arşın  deri : 20 
ATL 

 Beğzat Bekir- Timur Ali- 
Süleyman Süleyman- Raif Yaşar- 
Hacı Malik- 

adet -448 ağaç ( -adt-- ceviz    
meşe- --- armut- kavak - elma 

ederi  :-829- ATL    

  -çavdar– saman ---ot-buğday  307-  kuruş -50-- 
ssantim   

  

Tüm mal değeri toplam   2957 –ATL--307 –
kuruş- 50-- ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

--Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -200-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz. 

 4 Haziran 1924 

not.. 
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Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Şevki İslam Ali   Şahit: Fazlı İslam 

 

ihtar-68-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10280 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Ahmet oğlu Osman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

ücretli  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek- bir kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir oda ve bir aahıra   havi 
hane 

105-arşın – ederi: -80  
ATL- 

 Salih Timur- değirmen argı- 
Rahman Ahmet- Ahmet Kasım 

Samanlık ve Harman yeri  64-arşın- ederi-45—-
ATL 

 Değirmen argı- Arzif Ahmet- 
yar- Arslan Arif 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 
meyve Bahçe  

59-dönüm-9--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsası  arşın  ederi :  ATL   
adet 452 ağaç ( -adt-1- ceviz    
meşe- --- - kavak -karaağaç 

ederi  :-613- ATL    

  - ---ot-  50-  kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam   1831 –ATL--50 –

kuruş- -- ssantim 
  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -120-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :şArzif Ahmet  Şahit: AbdurRahman Ahmet 

 

 

ihtar-69-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10305 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Resul oğlu Aydın 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
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 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Hane arsası ve Samanlık 
arsası 

55-arşın – ederi: -25  
ATL- 

 Süleyman Zekir- Ferhat 
Ariz(Haris)- Mümin Adem- 
Velişah Mehmed- 

Harman yeri 4/1 hisse  70-arşın- ederi-40—-
ATL 

 “”””””””” 

  Tarla ,   Bağ- -ç sayı:r – koru 
–Bahçe  

19-dönüm-9--  evlek -
- ederi : ATL 

  

Hane arsası  arşın  ederi :  ATL   
adet 112 ağaç ( -adt-2- ceviz    
meşe- --- - -karaağaç 

ederi  :-250- ATL    

  - ---ot-   kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam   646 –ATL-- –kuruş- -- 

ssantim 
  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -40-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 
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Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Vahet Salih   Şahit: Süleyman Zekir 

ihtar-70-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10183 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mehmet Ali oğlu Şerif 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Ücretli yolculuk 

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 iki oda v ahır ve salon ve avluya 
müştemil hane 

98-arşın – ederi: -110  
ATL- 

 Besim Mehmed- Yaşar  Banuş- 
Şahin Salih- Yol 

Samanhane arsası ve Harman 
yeri  

20-arşın- ederi-15—-
ATL 

 İlyas Banuş- Yaşar Banuş- 
Harman- İsmail Mehmet 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –
Bahçe  

36-dönüm-9--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsası  arşın  ederi :  ATL   
adet -25 ağaç ( -adt-1- ceviz    
meşe- armut--- - -karaağaç 

ederi  :-58- ATL    

  - ---ot-   kuruş --- ssantim     
Tüm mal değeri toplam   972 –ATL-- –kuruş- -- 

ssantim 
  

    -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -90-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih   Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-71-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10237 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Nuri oğlu Hüseyin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
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Sanatı ----çiftçi 
mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

Gelen kişi  sayısı: dört erkek dört kadın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Dört oda ve salona havi  hane 272-arşın – ederi: -350  
ATL- 

 Ayaz Rızvan- Yol- mahmud Ali - 
Samanlık 

Samanhane arsası  112-arşın- ederi-70—-
ATL 

 Yol- Mahmut Ali- Hacı Malik 
Harman yeri 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –
Bahçe  

152-dönüm-6--  evlek -
- ederi : ATL 

  

Havlu ve arsa erleri  375-arşın  ederi :  -ATL  Ayaz Rızvan- Yol- Mahmut Ali 
Samanlık 

adet -591 ağaç ( -adt-18 ceviz    
meşe- armut--kavak- - -karaağaç 

ederi  :-855- ATL    

  - ---ot- buğday- çavdar – arpa- 
saman 

1272  kuruş -50 -- 
ssantim   
bir Öküz : 15 ATL 

  

Tüm mal değeri toplam   4490 –ATL-1272- –
kuruş- -50- ssantim 

  

      -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -360-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 
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not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Karanfil Mersin   Şahit: Ruşen Adem 

 

ihtar-72-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10259 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Kazım oğlu Mehmed 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::????? 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki  oda ve arsaya havi  hane 48-arşın – ederi: -60  
ATL- 

 Ayaz Rızvan- Yol- Mahmut Ali - 
Samanlık 

Samanhane arsası v Harman 
yeri  

56-arşın- ederi-45—-
ATL 

 Hamit Kazım- Kani Mustafaa-
Mümin Rahman ve Yol 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –
Bahçe  

24-dönüm-6--  evlek -- 
ederi : ATL 

 Yol-Harman-Karanfil Mersin ve 
Vakıf yeri  

havlu ve arsa erleri  arşın  ederi : -ATL   
adet -156 ağaç ( -adt-4 ceviz    
meşe- armut--elma 

ederi  :-332- ATL    

  - ---ot- buğday- çavdar –  
saman 

362  kuruş -5 -- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   1075 –ATL-362- –
kuruş- -25- ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 



 

199 
 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

       -Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -75-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet  Salih   Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-73-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10200 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Şaban oğlu Vahit 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
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 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretsiz 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kdın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

üç oda veiki ahır ve salona hvi 
hane 

169 arşın ederi: 240 
ATL 

 Talip İsmail- Zeynel Aguş- 
Hüseyin Halim- Cafer Süleyman 

Samanhane arsası  92 arşın ederi: 15 ATL  Hüseyin Tayip- Mehmed Ali- 
Talip İsmail- Harman 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 40-dönüm-3--  evlek -
- ederi : ATL 

  

Avlu ve arsa erleri  arşın  ederi : -ATL   
adet -243ağaç ( -adt-5 ceviz    
meşe- armut—kav ak- 
karaağaç 

ederi  :-492- ATL    

  - ---ot- buğday- çavdar –   1735  kuruş - -- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   1075 –ATL-1735- –
kuruş- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -110-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
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Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ramazan Mehmed Ali   Şahit: Ali Hasan 

 

 

 

ihtar-74-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10295 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Habil oğlu Emin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretsiz 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kdın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve aahıra havi hane 51 arşın ederi: 50 ATL  Mümin Veysel- Rahman 
Süleyman- Saci --Salih Elmas 

Samanhane arsası ve Harman 
hissesi  

32 arşın ederi: 20 ATL  iki tarafı Raşit Selim- Mümin 
Süleyman- Ahmet  Salih 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 31-dönüm-9--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

havlu ve arsa erleri  arşın  ederi : -ATL   
adet -194-ağaç ( -adt-5 ceviz    ederi  :-276- ATL    
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meşe- armut—kav ak- elma 
  - saman- çavdar –   170  kuruş - -- ssantim   

 
  

Tüm mal değeri toplam   867 –ATL-170- –
kuruş- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -60-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih   Şahit: Mehmed Kazım 

 

 

ihtar-75-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10243 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
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MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Habil oğlu Emin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kdın Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda ve aahıra havi hane 126 arşın ederi: 70 
ATL 

 Süleyman Süleyman- Şahin 
Salih- Ayaz Rızvan- Timur Salih 

Samanhane arsası ve Harman 
hissesi  

112 arşın ederi: 35 
ATL 

 Ahmet Gani- Mezarlık- 
Harman- Yol 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –
meyve Bahçesi  

52-dönüm-9--  evlek -
- ederi : ATL 

  

Avlu ve arsay erleri  arşın  ederi : -ATL   
adet -202-ağaç ( -adt-2 ceviz    
meşe- armut—karaağç- elma 

ederi  :-288- ATL    

  Saman- çavdar – ot- buğday  645  kuruş - -- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   1422 –ATL-6- –kuruş- 
- ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

             -Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 
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 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -100-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih   Şahit: Mehmed Kazım 

 

 

ihtar-76-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10287 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mehmed oğlu Velişah 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: üç erkek bir kadın – iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Üç oda veiki aahıra  ve salona 
havi hane 

190 arşın ederi: 335 
ATL 

 Temur Mehmed- Banuş 
İbrahim- Emin Habil- Yol 

Samanhane arsası ve Harman 
yeri  

156 arşın ederi: 55 
ATL 

 İdris Hasan- Aydın Resul- Yol- 
Temur Salih 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru – 64-dönüm-9--  evlek --   
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Bahçe  ederi : ATL 
Haneye havi arsa ve fırın yeri  542-arşın  ederi : 15-

ATL 
 Emin Habil- Banuş ibrahm- 

Mümin Veysel Hacı Kani  
adet -148-ağaç ( -adt-2 ceviz    
meşe- armut—kavak- elma 

ederi  :-318- ATL    

  - saman- çavdar – ot- buğday  380  kuruş - -- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   1996 –ATL-380- –
kuruş- - ssantim 

  

   -Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -160-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih   Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-77-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10305 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Salih oğlu Ahmet 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: iki erkek iki kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

iki oda ve bir aahıra  ve  havi 
hane 

145 arşın ederi: 165 
ATL 

 Süleyman Yunus – yar- Raşit Selim- 
Hacı Malik- 

Samanhane hisseli Harmanın 
tamamı   

67 arşın ederi: 50 ATL  Kasım Salih- Dere- Süleyman 
Yunus- Hacı Malik 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –
Bahçe  

68- dönüm-9--  evlek 
-- ederi : ATL 

  

Dükkan 
hane arsası  

dükkan -24- arşın 
ederi -50 
2500-arşın  ederi : -
ATL 

 Hacı Malik- Temur Tahir- Raşit 
Selim- Yunus Halil---------Rahman 
İbrahim Yunus Halil – Dere- Hacı 
Malik 

adet -812-ağaç ( -adt-5 ceviz    
meşe- armut—kavak-  

ederi  :-1350- ATL    

  Saman- çavdar – ot- buğday  743  kuruş - -- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   3426 –ATL-743- –
kuruş- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
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Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -160-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Süleyman Yunus   Şahit: Temur Tahir  

 

ihtar-78-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10224 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hasan oğlu Ali 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: iki erkek üç kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
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numarası) 
İki oda ve iki aahıra  ve  arsaya 
havi hane 

227 arşın ederi: 125 
ATL 

 Mahmut Ali- Hüseyin Hilmi- 
Hüseyin Nuri- Maksut Hacı- 

Samanhane  Harman   72 arşın ederi: 5 ATL  Hüseyin Nuri- Hacı Malik- Emin 
Zeynel- Hüseyin Aydın- 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –
meyve Bahçe  

73- dönüm-6--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -370-ağaç ( -adt-6 ceviz    
meşe- armut—kavak- karaağaç- 
elma  

ederi  :-508- ATL    

  Saman- çavdar – ot- buğday  360  kuruş - -- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   2086 –ATL-360- –
kuruş- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -160-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :İdris Hasan   Şahit: Ali Rıza   

 

ihtar-79-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10288 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Zekir oğlu Süleyman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: ibir erkek bir kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda ve iki aahıra  ve   havi 
hane 

90 arşın ederi: 95 ATL  Ferhat Ariz(Haris)- Dere-Ahmet 
Salih- Yol 

Samanhane  Harman  hisse 70 arşın ederi: 20 ATL  Yol- Hacı Malik- Ferhat 
Ariz(Haris) - Yol 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –
Bahçe  

57- dönüm-3--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -163-ağaç ( -adt-2 ceviz    
meşe- armut—kavak- - elma  

ederi  :-269- ATL    

  Saman- çavdar – ot- buğday  329  kuruş 50- -- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   1523 –ATL-329- –
kuruş-50 - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -125-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih   Şahit:Mehmed Kazım   

 

ihtar-80-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10267 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Süleyman oğlu Timur Ali  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: ibir erkek iki kadın- iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
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Bağ, bostan, orman, mera v.s) murabaa’i) hububat, tütün, yağ, v.s  mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Üç  oda ve biri aahıra     havi 
hane 

188 arşın ederi: 150 
ATL 

 İsa Mümin- Abdul Osman-
Beğzat Bekir- Yol 

Samanhane  Harman  yeri 72 arşın ederi: 50 ATL  Yol-Abdul Osman Beğzat 
Bekir- Hacı Malik 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –  72 dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -53ağaç ( -adt-5-ceviz    
meşe- karaağaç 

ederi  :-109- ATL    

  -– ot  20  kuruş - -- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   1524 –ATL-20- –
kuruş- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -140-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih   Şahit:Mehmed Kazım   

 

 

ihtar-81-  

Kayıt Tarihi : 
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Kayıt numarası: 10291 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hüseyin oğlu Arzif  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Dört oda ve müştemil iki oda i 
aahıra     havi hane 

225 arşın ederi: 350 
ATL 

 Dere-Mümin Hüseyin-Mümin 
Adem-Hacı Malik 

Samanhane  Harman  
yerihisseli  

72- arşın ederi: 50 
ATL 

 Banuş İbrahim- velİsah 
Mehmed- Ferhat Ariz(Haris)- 
Mümin Adem 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –  90 dönüm-6--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

Hane arsa yerleri  237 arşın – ederi -30 
ATL 

 Mümin Adem – Ahmet Salih- 
Mümin Hüseyin – Hacı Malik 

adet -4400-ağaç ( -adt-10-ceviz    
meşe- karaağaç- kavak- armut  

ederi  :-2798- ATL    

 Ot arpa- saman  108  kuruş - 50-- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam   4936 –ATL-108- –
kuruş-50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
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Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -215-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Mehmed Emin Salih   Şahit:Mehmed Kazım   

 

ihtar-82-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10221 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Ali oğlu Mehmed Ali  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: iki erkek  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
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Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Üç oda ve iki  aahıra     havi 
hane 

196 arşın ederi: 220 
ATL 

 Arif Şerif- Salih Emin- Rahman 
Gani-Harman 

Samanhane  Harman  
yerihisseli  

70- arşın ederi: 35 
ATL 

 Salih Emin- İbrahim Nezir- 
Seyfettin Şerif- Yol 

Tarla,Bağ- -ç sayı:r – koru –  65 dönüm---  evlek -- 
ederi : ATL 

  

Bahçe ve hane arsası  120- arşın – ederi -10 
ATL 

 Arif Şerif- Hacı Malik- İbrahim 
Nezir. 

adet -265-ağaç ( -adt-3-ceviz    
meşe- - kavak-   

ederi  :-436- ATL    

 Ot çavdar- saman  1-- kuruş - 50-- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1715 –ATL-1-- –kuruş-
50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -130-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :İbrahim Nezir   Şahit: Salih Emin   
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ihtar-83-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10188 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Tahir oğlu Halil  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Hane arsası  70 arşın ederi: 40 ATL  Aziz Raşit- Zennun Hayrullah- 
Yol -keza 

Samanhane  Harman  yerihisseli  arşın ederi:  ATL   
   tarla – koru –  21 dönüm---  evlek -- 

ederi : ATL 
  

Bahçe ve hane arsası  arşın – ederi  ATL   
adet -250-ağaç ( -adt meşe- -    ederi  :-500- ATL    
  Ot çavdar- saman  kuruş --- ssantim   

 
  

Tüm mal değeri toplam  800 –ATL-- –kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
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Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -30-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Aziz Raşit   Şahit: Raşit Hayrullah   

 

 

ihtar-84-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10192 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hariz(Haris) oğlu Ferhat  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretsiz 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek- iki kadın 
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Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda ve bir aahıra havi hane   882 arşın ederi: 110 
ATL 

 Rahman İbrahim- Ragıp Vahit- 
Mümin Şaban- 

Samanhane ve  Harman  yeri 54-arşın ederi: 35- 
ATL 

 Velişah Mehmed- Mümin 
Adem- Hüseyin Salih- Süleyman 
Zekir 

 Tarla – koru – Bağ- ç sayı:r 59 dönüm-3--  evlek -
- ederi : ATL 

  

 Hane arsası  1-arşın – ederi  10-
ATL 

 Süleyman  Zekir- Harman yeri – 
Samanhane- Aydın Ruşen 

adet -92-ağaç ( -adt2 ceviz- 
kavak- armut- elma – 
karaağaç- meşe- -    

ederi  :-154- ATL    

  Çavdar-  kuruş -85-- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1441–ATL-85-- –
kuruş-- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -130-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Süleyman Zekir  Şahit: Salih Elmas  
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ihtar-85-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10241 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Salih oğlu Şahin- Şahin oğlu  Seyit  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: iki erkek-bir i kadın- üç çdcuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir  oda ve bir aahıra ve arsaya 
havi hane   

110 arşın ederi: 70 
ATL 

 Hasan Muharrem- Yol- İlyas 
Banuş- Ayaz Rızvan- 

Samanhane ve  Harman  yeri 60-arşın ederi: 20- 
ATL 

 Rahman Gani- Mezarlık- Hasan 
Muharrem- Murat Ali 

   Tarla – koru – Bağ- ç sayı:r 36 dönüm-16--  evlek 
-- ederi : ATL 

  

 Hane arsası  -arşın – ederi  -ATL   
adet -151-ağaç ( -adt-1- ceviz-- 
meşe- -    

ederi  :-165- ATL    

  Çavdar- buğday- arpa- ot - 
saman 

kuruş -490-- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1269-ATL-490-- –
kuruş-- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
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Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -80-Altun Türk 
lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Hasan muhrrem  Şahit: Ruşen Adem  

 

ihtar-86-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10277 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Ahmet oğlu Timur Salih  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  
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Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

bir  oda ve bir aahıra havi hane   63 arşın ederi: 75 ATL  Hasan Muharrem- Şahin Salih- 
İsmail Ali 

Samanhane ve  Harman  yerive 
arazi yeri  

56-arşın ederi: 20- ATL  İdris Hasan Necip Orhan- 
değirmen argı- AbdurRahman -----
- 

   Tarla – koru – Bağ- ç sayı:r- 
Bahçe  

 56-dönüm-6--  evlek -
- ederi : ATL 

  

 Hane arsası  -arşın – ederi  -ATL   
adet -214-ağaç ( -adt-9- ceviz-- 
meşe- -  kavak- karaağaç- elma- 
armut  

ederi  :-344- ATL    

 Çavdar- buğday- arpa- ot - 
saman 

kuruş --- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1457-ATL--- –kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) -110-Altun 
Türk lirasıdır. ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not.. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih   Şahit: Mehmed Kazım  
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ihtar-87-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10966 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Salih ağa oğlu Muharrem Kethuda 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----erbabı ziraaten 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 arşın ederi: ATL   
 -arşın ederi: - ATL   
 Tarla – koru  44,5-dönüm---  evlek -

- ederi : ATL 
  

 Hane arsası  -arşın – ederi  -ATL   
adet --ağaç ( -adt-- ceviz-- 
meşe- -  kavak- karaağaç- 
elma- armut  

ederi  :-- ATL    

  Çavdar- buğday- arpa- ot - 
saman 

kuruş --- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  932,,5-ATL--- –kuruş-- 
- ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
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Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) – 80 Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..Jerveni Karyesinden olup keriye de oturan Muharrem bin Salih ağanın tanzim etmiş dlduğu İş bu Tasfiye Talepnamesinde Muharrer 
envAli gayri menkulesi -----tasarruf vekaletinde bulunduğu n ve ….hakikat olduğu tasdik olunur. onaylayanlar ömer Hüseyin- heyet 
imzası var  Aydın Aziz setoma Karyesi  Jerveni Karyesi heyei muavinesi mühür etmiştir. 

  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :ömer Hüseyin   Şahit:  aziz-----  

 

ihtar-88-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10269 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Yakup oğlu Hasan Mehmed  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çifçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek – bir kadın- üç çocuk  
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Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda v bir aahıra havi hane 104-arşın ederi: 134-
ATL 

 İsmail Mehmed-Mümin 
AbdurRahman-Abdul Osman-
Rıfat Ahmet 

Samanhane ve Harman yei  185-arşın ederi: - 85-
ATL 

 İsmail Mehmed- mektep-Yol- 
Mümin AbdurRahman 

Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru  86-dönüm---  evlek -
- ederi : ATL 

  

 Hane arsası  112-arşın – ederi  20-
ATL 

 İsmail Mehmed- Abdul Osman- 
Hacı Malik 

adet -990-ağaç ( -adt-10- 
ceviz-- meşe- -  kavak- 
karaağaç- elma- armut  

ederi  :1078-- ATL    

 Çavdar- buğday- - ot - saman kuruş 640--- ssantim  
50 
 

  

Tüm mal değeri toplam  29--ATL-640-- –
kuruş-50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –1 80 Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Sabri İslam   Şahit:  İsmail Mehmed-  
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ihtar-89-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10189 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mehmed oğlu Timur 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çifçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda v e salona ve iki  aahıra 
havi hane 

112-arşın ederi: 150-
ATL 

 Raşit Ramazan- Dere-Velişah 

Samanhane ve Harman  196-arşın ederi: -30-
ATL 

 “”””””” 

 Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru- 
meyve Bahçesi  

 46-dönüm--6-  evlek -- 
ederi : ATL 

  

 hane arsası  -arşın – ederi  -ATL   
adet -74-ağaç ( -adt-5- ceviz-- 
meşe- -  - elma- armut  

ederi  :114-- ATL    

 Çavdar- buğday- saman kuruş 182-- ssantim  50 
 

  

Tüm mal değeri toplam  1134-ATL-182-- –
kuruş-50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 
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Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –110- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih  Şahit:  mehme Kazım 

ihtar-90-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10236 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Ali oğlu Mahmut 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çifçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: iki erkek- iki kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 
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Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda v e salona ve  ahıra havi 
hane 

210-arşın ederi: 100-
ATL 

 Talip İsmail- Hüseyin Nuri- Ali 
Hasan- Hüseyin Hilmi 

Samanhane ve Harman  35-arşın ederi: --ATL  Şahin Salih- Ayaz Rızvan- Emin 
Zeynel- Dere 

  Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru- 
meyve Bahçesi  

 54-dönüm—9--  evlek 
-- ederi : ATL 

  

 hane arsası  -arşın – ederi  -ATL   
adet -240-ağaç ( -adt-8- ceviz-- 
meşe- -kavak - karaağaç  - elma- 
armut  

ederi  :532-- ATL    

 Çavdar- buğday- saman- ot kuruş 225-- ssantim  
50 
 

  

Tüm mal değeri toplam  1787-ATL-225-- –
kuruş-50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –130- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :idrus Hasan  Şahit:  Ahmet Salih 

 

ihtar-91-  

Kayıt Tarihi : 



 

227 
 

Kayıt numarası: 10301 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Halil oğlu Yunus 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çifçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: üç erkek- iki kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, bostan, 
orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

Üç oda v e  vei  aahıra havi hane 112-arşın ederi: -150-
ATL 

 Timur Tahir-Süleyman Yunus-
Mehmet Selim-Ahmet Salih 

Samanhane ve Harman  64-arşın ederi: -26-ATL  “” 
  Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru- meyve 
Bahçesi  

 63-dönüm—9--  evlek -
- ederi : ATL 

  

 Hane arsası  132-arşın – ederi 55 -
ATL 

  

adet -413-ağaç ( -adt-2 ceviz-- 
meşe- -kavak - - armut  

ederi  :674-- ATL    

Çavdar- - saman- ot kuruş -142-- ssantim  50 
 

  

Tüm mal değeri toplam  2022-ATL-142-- –kuruş-
50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –140- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Mehmed Emin Selim  Şahit:  aif Murat 

 

ihtar-92-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10303 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  İbrahim oğlu Receb 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çifçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 
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iki oda v e  ve  aahıra havi hane 80-arşın ederi: -75-ATL  Ferhat Hariz(Haris)- Timur Tahir- 
Süleyman Yunus- Ragıp Vahit 

Samanhane ve Harman  28 arşın- ederi25 - ATL  “”””” 
   tarla – Bağ- ç sayı:r- koru- 
meyve Bahçesi  

 44-dönüm—6--  evlek 
-- ederi : ATL 

  

 hane arsası  48-arşın – ederi 6 -ATL  “””””” 
adet -153-ağaç ( -adt-ceviz-- 
meşe- -karaağaç  

ederi  :306-- ATL    

Çavdar- - saman-  kuruş -246-- ssantim  
50 
 

  

Tüm mal değeri toplam  1346-ATL-246-- –
kuruş-50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –100- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih  Şahit:  Mehmed Kazım 

 

ihtar-93-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10219 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Şerif oğlu Seyfettin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda ve  aahıra ve arsaya 
havi hane 

120-arşın ederi: -100-
ATL 

 AydınRızvan- Raşit Hayrullah- 
İlyas Şerif- Harman 

Samanhane ve Harman hisseli  305 arşın- ederi-45 - 
ATL 

 Arif Şerif- İlyas Şerif- Yol Harman 

  Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   51-dönüm—6--  evlek 
-- ederi : ATL 

  

 Kahvehane ve dükkan  200 arşın ederi: 90 
ATL 

 Hacı Malik- Mehmed Ali- İbrahim 
Nezir ve Yol 

adet -256-ağaç ( -adt-6-ceviz-- 
meşe- -kavak- armut – elma   

ederi  :449-- ATL    

Çavdar- - saman- ot-arpa kuruş -342-- ssantim  
50 
 

  

Tüm mal değeri toplam  1541-ATL-342-- –
kuruş-50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
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-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –120- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ruşen Adem  Şahit:  Karanfil Mersin 

 

 

ihtar-94-  

Kayıt Tarihi :9-haziran- 1924 

Kayıt numarası: 5854 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Şerif oğlu Osman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretsiz 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
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numarası) 
Hane arsası 120-arşın ederi: -30-

ATL 
 Raşit Selim- Ahmet Salih- 

Memiş bin Tuti 
Samanhane ve Harman hisseli  arşın- ederi- - ATL   
   Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   28-dönüm—6--  evlek 

-- ederi : ATL 
  

     
adet -ağaç ( -adt--ceviz-- meşe- -
kavak- armut – elma   

ederi  :-- ATL    

Çavdar- - saman- ot-arpa kuruş --- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  458-ATL--- –kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih  Şahit:  Raşit Hayrullah 

 

ihtar-95-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10204 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mümin oğlu Hasan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

hane arsası 363-arşın ederi: -40-
ATL 

 Mümin Veysel- Mehmed 
Süleyman- Yol- Rahman 
İbrahim 

Samanhane  arsası ve Harman  285-arşın- 25-ederi- - 
ATL 

 Nuri Halil-Raşit Selim- 
AzizHasan- Rahman İbrahim 

   Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   54-dönüm—6--  evlek 
-- ederi : ATL 

  

     
adet -112-ağaç ( -adt-5-ceviz-- 
meşe- -kavak- karaağaç – elma   

ederi  :252-- ATL    

  Ot- 20-kuruş --- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1348-ATL--20- –kuruş-
- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –110- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Malik Hüseyin   Şahit:   Süleyman Yunus 

 

ihtar-96-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10304 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Tahir oğlu Timur 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, 
v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın İsmi, 
ve numarası) 

İki oda ve salon ve aahıra 
havi hane 

207-arşın ederi: -
150-ATL 

 Rahman İbrahim- Hasan Mümin-
Ahmet Salih- Ragıp Vahit- 

Samanhane  arsası ve 
Harman  

126-arşın- -ederi- - 
ATL 

 Ahmet Salih- Receb İbrahim- Yunus 
Şefik- Hacı Malik 

  Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   83-dönüm—6--  
evlek -- ederi : ATL 
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 Hane arsası – hane arsası 588 arşın ederi: -30- 
ATL288 arşın ederi: 
15 ATL 

 Süleyman Yunus- Receb İbrahim- 
Ragıp Vahit-------Süleyman Mehmed- 
Timur Mehmed- Daka Hasan- Mümin 
Hacı Malik- Zenko  

adet -514-ağaç ( -adt-3-ceviz-
- meşe- -armut- karaağaç – 
elma   

ederi  :1037-- ATL    

  Buğday- çavdar-  357-kuruş --- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  3068-ATL--357- –
kuruş-- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –200- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Receb İbrahim:   AbdurRahman İbrahim 

ihtar-97-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10242 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Şahin oğlu Arslan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek- bir kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve numarası) 

bir  oda ve ve aahıra havi hane 110-arşın ederi: -75-
ATL 

 Hasan Muharrem- Yol- İlyas 
Banuş- Ayaz Rızvan 

Samanhane  arsası ve Harman  60-arşın- 20-ederi- - 
ATL 

 Salih Şahin- Mezarlık- Hasan 
Muharrem- Murat Ali  

 Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   33-dönüm—6--  evlek 
-- ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -102-ağaç ( -adt-2-ceviz-- 
meşe- -  

ederi  :135-- ATL    

 Çavdar-  200-kuruş --- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  814-ATL--200- –kuruş-- 
- ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –70- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Hasan Muharrem  Şahit: Ruşen Adem 

 

ihtar-98-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 12203 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Yahya oğlu Şahin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek- bir kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir  oda  havi hane 56-arşın ederi: -70-
ATL 

 Karanfils Yahya- Davud Yahya- 
Hüseyin Tayib- Hacı Malik 

Samanhane  arsası ve Harman  25-arşın- 25-ederi- - 
ATL 

 Cafer Süleyman- Karanfil Yahya- 
Davud Yahya- Emin Zeynel 

 Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   32-dönüm—9--  evlek 
-- ederi : ATL 
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 Hane arsası – hane arsası    
adet -99-ağaç ( -adt-2-ceviz-- 
meşe- - kavak- kraz- armut  

ederi  :170-- ATL    

 Çavdar-  kuruş --- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  824-ATL--- –kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –70- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet sAlin      Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-99-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10229 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
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MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Yahya oğlu Karanfil 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek- iki  kadın- üç çoçuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir  oda ve aahıra  havi hane 62-arşın ederi: -70-ATL  Cafer Süleyman- Hüseyin Talip- 
Emin Zeynel ve Yol 

Samanhane  arsası ve Harman  60-arşın- ederi-65 - 
ATL 

 Cafer Süleyman- Hüseyin Talip- 
Abdi Temur- Davud Yahya 

 Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   33-dönüm—--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

Hane arsası – hane arsası 62 arşın ederi: 60 ATL  “””””””” Emin Zeynel 
adet -102-ağaç ( -adt-1-ceviz-- 
meşe- - - armut  

ederi  :178-- ATL    

 Çavdar- ot- saman 160-kuruş 50--- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  806-ATL-160--- –kuruş-
-50 - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 
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 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –65- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet  Salih    Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-100-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10225 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Adem oğlu Hacı 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek- bir kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Oda  salon ve aahıra  havi hane 258-arşın ederi: -100-
ATL 

 Rızvan Osman- Arif Şerif- Yol 

Samanhane  arsası ve 
Harmanyeri3/1 hisse   

72-arşın- ederi-100 - 
ATL 

 Raşit Rızvan- Rahman- Gani- 
Süleyman Süleyman 

  Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   29-dönüm—6--  
evlek -- ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -110-ağaç ( -adt-1-ceviz-- 
meşe- - - armut - kavak 

ederi  :220-- ATL    
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Çavdar- arpa 75-kuruş --- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  8--ATL-75--- –kuruş-- 
- ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –65- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Hasan Muharrem      Şahit: Şahin Salih 

 

ihtar-101-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10297 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Süleyman oğlu Rahman 
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Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: üç erkek- üç kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Üç oda  salon ve aahıra  havi 
hane 

182-arşın ederi: -250-
ATL 

 Ferhat Ariz(Haris)- Emin Şahin- 
Emin İbrahim- Dere 

Samanhane  arsası ve 
Harmanyeri  

72-arşın- ederi-50 - 
ATL 

 Emin Dere-Hacı Malik- Rahman 
İbrahim 

  Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru- 
Bahçe 

 52--dönüm—6--  
evlek -- ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -526-ağaç ( -adt-5-ceviz-- 
meşe- - -karaağaç 

ederi  :755-- ATL    

  Çavdar- ot- saman - buğday 294-kuruş -50- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  20-ATL-294--- –kuruş-
50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –130- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 
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İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Emin Habil      Şahit: Nevruz Habil 

 

ihtar-102-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10195 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  İbrahim oğlu Rahman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir  oda ve aahıra ve araziye   
havi hane 

80-arşın ederi: -75-ATL  Temur Tahir Ferhat Ariz(Haris) – 
Süleyman Banuş- Ragıp Banuş 

Samanhane  arsası ve 
Harmanyeri  

60-arşın- ederi-20 - 
ATL 

 “”””””” 

 Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   37--dönüm—6--  evlek 
-- ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -155-ağaç ( -adt-1-ceviz-- 
meşe- - -armut- elma  

ederi  :318-- ATL    

  - Çavdar- ot- saman - buğday -kuruş -- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1149-ATL---- –kuruş-- -   
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ssantim 
-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –85- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Temur Tahir      Şahit: Receb İbrahim 

ihtar-103-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10182 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Timur Seyit  oğlu Mümin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
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 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretsiz 

 Gelen kişi  sayısı: iki erkek- iki kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

  Hane arsası  144arşın ederi: 100 
ATL 

 Tafil Azem- Hacı Malik- Hasan 
Mehmed –Hacı Malik 

Samanhane  arsası ve 
Harmanyeri  

48-arşın- ederi-30 - 
ATL 

 “”””””” 

   Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   34--dönüm—6--  
evlek -- ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -202-ağaç ( -adt-5-ceviz-- 
meşe- - -armut- ayva  

ederi  :354-- ATL    

  Çavdar- ot- saman - buğday -kuruş -- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1159-ATL---- –kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –80- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  
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Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih      Şahit: Mehmed Kazım 

ihtar-104-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10230 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Tayip oğlu Hasan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: 

 Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 İki oda ahır ve arsaya havi hane  128arşın ederi: 125 
ATL 

 Karanfil Yahya- Abdul Temur- 
Yol- Banuş Ahmet 

Samanhane  arsası ve 
Harmanyeri  

80-arşın- ederi-30 - 
ATL 

 Şerif Necip-Zeynel Aguş- Hacı 
Malik- Vahit İsmail 

 Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru- 
meyve bahçase  

 61--dönüm—3--  
evlek -- ederi : ATL 

  

Hane arsası – hane arsası    
adet -165-ağaç ( -adt-8-ceviz-- 
meşe- - -armut-elma- kavak 
ayva  

ederi  :358-- ATL    

  Çavdar- ot- saman - buğday 308-kuruş -- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1650-ATL-308--- –
kuruş-- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –130- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih      Şahit: Mehmed Kazım 

 

 

ihtar-105-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10244 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Ali oğlu Murat 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 



 

248 
 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretli 

 Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kadın bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir oda aahıra havi hane  88arşın ederi: 90 ATL  Hasan Muharrem- Salih Amet- 
İsmail Ali- Yol 

Samanhane  arsası ve 
Harmanyeri  

66-arşın- ederi-3- ATL  Mahmut Ali- Şahin Salih- Emin 
Zeynel - Yol 

  Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   40--dönüm—-  evlek -
- ederi : ATL 

  

 hane arsası – hane arsası 60 arşın ederi: 10 ATL  Hasan Muharrem- Salih Amet- 
İsmail Ali- 

adet -195-ağaç ( -adt-3-ceviz-- 
meşe- - -armut-elma- kavak 
karaağaç 

ederi  :380-- ATL    

  Çavdar- ot- saman - buğday 2--kuruş -50- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1287-ATL-2---- –kuruş-
50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  
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Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Mahmut Ali       Şahit: Salih Himmet 

 

ihtar-106-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10198 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hayrullah oğlu Zenun 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretsizi 

 Gelen kişi  sayısı: üç erkek  iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

  İki oda  ahır ve arsaya  havi 
hane  

135-arşın ederi: 150 
ATL 

 Molla Arif- Raşit Hayrullah- 
Aydın Rızvan 

Samanhane  arsası ve 
Harmanyeri  

72-arşın- ederi-35- 
ATL 

 Aziz Hurşit – Raşit Hayrullah- 
Yol- Harman 

   Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   35-dönüm—-  evlek -- 
ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -126-ağaç ( -adt-2-ceviz-- 
meşe- - -armut-- kavak 
karaağaç 

ederi  :239-- ATL    

  Çavdar- ot- saman - arpa 287-kuruş -50- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1287-ATL-287--- –
kuruş-50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –100- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :Ahmet Salih       Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-107-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10197 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Raşit  oğlu İbrahim 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 
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mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretsizi 

 Gelen kişi  sayısı: dört erkek  iki kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

  İki oda  ahır ve arsaya  havi 
hane  

119-arşın ederi: 130 
ATL 

 Aydın Rızvan- Zenun Hayrullah- 
Aziz Raşit- Harman 

Samanhane  arsası ve 
Harmanyeri  

112-arşın- ederi-20- 
ATL 

 Yol- Besim Mehmed- Raşit 
Hayrullah- Hacı Malik 

   Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   35-dönüm—-  evlek -- 
ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -131-ağaç ( -adt-2-ceviz-- 
meşe- - -armut-- kavak 
karaağaç-elma 

ederi  :256-- ATL    

  Çavdar- - saman -  222-kuruş -50- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1151-ATL-222--- –
kuruş-50- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –110- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 
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Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit   :rşit Hayrullah       Şahit: Zenun Hayrullah 

 

ihtar-108-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10253 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Abdul oğlu Kazım 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::ücretsizi 

 Gelen kişi  sayısı: dört erkek  iki kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

   -arşın ederi: ATL   
 -arşın- ederi-- ATL   
   Tarla – Bağ- ç sayı:r- koru-   9-dönüm—-  evlek -- 

ederi : ATL 
  

 hHne arsası – hane arsası    
adet -30-ağaç ( -adt- -- meşe- - 
- 

ederi  :60 - ATL    

  -  kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  194-ATL--- –kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
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… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –20- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  Zeynel Agoş       Şahit: Talip İsmail 

ihtar-109-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10188 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Tahir oğlu Halil 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 
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Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera 
v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

  Hane arsası 70-arşın ederi: -40-
ATL 

 Aziz Raşit- Zenun Hayrullah-Yol- 
keza 

 -arşın- ederi-- ATL   
   Tarla –- - koru-   21-dönüm—-  evlek -- 

ederi : ATL 
  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -250-ağaç ( -adt- -- 
meşe- - - 

ederi  :500 - ATL    

  -  kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  800-ATL--- –kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –30- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : AzizRaşit      Şahit: tRaşit Hayrullah 

 

ihtar-110-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10205 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  İsmail oğlu Talip 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

  İki oda ve iki aahıra havi hane 
arsası 

126-arşın ederi: -160-
ATL 

 Ayaz Rızvan- Vahit-Şaban- 
Mahmut Ali- Hüseyin Nuri 

Samanlık ve Harman yeri  104-arşın- ederi--20 
ATL 

 Ramazan Mehmed Ali- Fazlı 
İslam- Salih Zekir- Banuş 

  Tarla –- - koru- eyve Bahçesi- 
Bağ- koru- ç sayı:r 

 51-dönüm3—-  evlek -
- ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -328-ağaç ( -adt-3-ceviz- 
armut- elma- karaağaç -- 
meşe- - - 

ederi  :652 - ATL    

 Çavdar- ot – saman   285-kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1658-ATL--285- –
kuruş-- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
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-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –110- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : Ali Hasan     Şahit:Ali Rıza Hüseyin 

 

ihtar-111-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10232 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Azem oğlu Tafil 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Üç oda ve iki aahıra  ve bir 169-arşın ederi: -240-  Hayrettin Agoş- Zeynel Agoş- 
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odası berber odası veavluya 
havi hane  

ATL Cafer Süleyman- Dere 

Samanlık ve Harman yeri  84-arşın- ederi--40 
ATL 

 Zeynel Agoş- Cafer süleyaman- 
Yol-----Harman 

  Tarla –- - koru- - Bağ- - ç 
sayı:rmeyve Bahçesi  

 71-dönüm3—-  evlek 
-- ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası 266 arşın ederi: 40 
ATL 

 Hayrettin Agoş- Zeynel Agoş- 
Cafer Süleyman 

adet -255-ağaç ( -adt-3-ceviz- 
armut- elma- meşe- - - 

ederi  :484 - ATL    

 Çavdar- ot – saman  - arpa- 
buğday  

595-kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  2182-ATL--595- –
kuruş-- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namina Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –170- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : Ahmet Salih    Şahit:Mehmed Kazım 

 

ihtar-112-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10209 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   
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Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Timur oğlu Salih 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

  Bir oda ve katı ve arasay  havi 
hane  

240-arşın ederi: -80-
ATL 

 Osman Ahmet-Mersin Kazım- Yol- 
Harman 

Samanlık ve Harman yeri  48-arşın- ederi--15 ATL  Mümin Kazım- Yol- Arslan Arif- 
Harman 

  Tarla –- - koru- - Bağ- - ç sayı:r   24-dönüm-6—-  evlek 
-- ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -3-ağaç ( -adt-2-ceviz- 
armut-kavak- karaağaç-- meşe- - 
- 

ederi  :679 - ATL    

 Çavdar-  – saman   305-kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1369-ATL--305- –kuruş-
- - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –70- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : Ahmet Salih    Şahit:Mehmed Kazım 

 

ihtar-113-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10181 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Gani oğlu Ramazan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda vebir ahara  havi hane  108-arşın ederi: -80-
ATL 

 Ruşen Adem- Mehmed Ali Ali- 
Yol- Mehmed Ali 

Samanlık ve Harman yeri  18-arşın- ederi--30 ATL  Ahmet Gani- Harman Ruşen 
Adem- Hasan Muharrem 

 Tarla –- - koru- - Bağ- - ç 
sayı:r- Bahçe  

 40-dönüm--  evlek -- 
ederi : ATL 
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Hane arsası – hane arsası    
adet ---ağaç ( -adt-5-ceviz- 
armut- -- meşe- - - 

ederi  :96 - ATL    

  Çavdar-  – saman   kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  894-ATL--–kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –75- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : Ahmet Salih    Şahit:Mehmed Kazım 

 

ihtar-114-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: === 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 
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İsmi ve pederinin İsmi:  Yaşar oğulları Salih ve Rıfat vekilleri Ayaz Rızvan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

  Hane arsası  72-arşın ederi: -200-
ATL 

 Kani Mustafa- is Mümin- 
Harman- Yol 

Samanlık arsası 50-arşın- ederi--310 
ATL 

 Kani Mustafa – Behzat Bekir- 
Dere – Mümin Receb 

   Tarla –- - koru-   31-dönüm--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

 Hane arsası – hane arsası    
adet -103-ağaç ( -adt-2-ceviz- 
- -- meşe- - - 

ederi  :222 - ATL    

  Çavdar-  – saman   kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  730-ATL--–kuruş-- - 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –60- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 
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İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : Kani Mustafaa    Şahit:Beğzat Bekir 

 

ihtar-115-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10245 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Ali oğlu İsmail 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli  

Gelen kişi  sayısı: bir erkek – iki kadın- ikiçocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve numarası) 

  Bir oda ve bir ahır ve arasaya 
havi hane  

192-arşın ederi: -100-
ATL 

 Murat Ali – Kasım Süleyman-
Hasan Muharrem-Kamber 
Himmet 

Samanlık ve Harman yeri  56-arşın- ederi--17 ATL   
 Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r   44-dönüm--6  evlek -- 

ederi : ATL 
 Mahmut Ali- Murat Ali- Hasan- 

Muharrem- Emin Zeynel 
 Bir Öküz  15 ATL   
adet -285-ağaç ( -adt-1ceviz- - -
- meşe- - -kavak- armut- elma- 
kiraz - 

ederi  :575 - ATL    

  -Çavdar-  – saman  -buğday- 
ot 

348-kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1572-ATL-348--–kuruş-   
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- - ssantim 
-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –100- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : Mahmut Ali    Şahit:Salih Himmet 

 

ihtar-116-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10274 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Orhan oğlu Necip 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
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 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

  İki oda veiki ahır a havi hane  150-arşın ederi: -130-
ATL 

 İdris Hasan- Hacı Malik-Raşit 
Orhan-ark 

Samanlık ve Harman yeri  140-arşın- ederi--20 
ATL 

 Raşit Orhan- İdris Hasan- 
Harman- ve Hasan Temur 

   Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r   48-dönüm--  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -160-ağaç ( -adt-4ceviz- - -
- meşe- - -kavak- armut- 
karaağaç 

ederi  :317 - ATL    

  Çavdar-  – saman  -buğday-  610-kuruş 50- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  13-ATL-610--–kuruş--
50 - ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –100- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
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Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarımMuharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : Ahmet Salih   Şahit:Mehmed Kazım 

 

ihtar-117- ???? 

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10239 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Banuş oğlu İlyas 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

  İki oda ve ahır ve salon ve 
arsaya  havi hane  

98-arşın ederi: -110-
ATL 

 Ayaz Rızvan- Hüseyin Salih- Yaşar 
Banuş-Yol 

Samanlık ve Harman yeri  21-arşın- ederi--15 ATL  Şerif Mehmed- İsmail Mehmed- 
Harman- Şahin Salih 

   Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r   43-dönüm--3  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -21-ağaç ( -adt-1ceviz- - -- 
meşe- - -- armut- karaağaç 

ederi  :50 - ATL    

  Çavdar-  – saman  -ot-  415-kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1050-ATL-415--–kuruş-
-- ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
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-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  : Ahmet Salih   Şahit:Mehmed Kazım 

 

ihtar-118-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10224 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Yaşar oğlu Timur Ali 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
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 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir oda ve ahır ve salon a  havi 
hane  

258-arşın ederi: -100-
ATL 

 Rahman Gani- Arif Şerif- Yol- 
Aydın Rızvan 

Samanlıkın üçte bir hisse   72-arşın- ederi--15 ATL  Rahman Gani- Süleyman 
Süleyman – Mezarlık- Ayaz 
Rızvan 

 Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r   29-dönüm--3  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -114-ağaç ( -adt-1-ceviz- - -- 
meşe- kavak- -- armut- karaağaç 

ederi  :231 - ATL    

 Çavdar-  – saman  -ot-  -kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  834-ATL--–kuruş--- 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –60- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  
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Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Şerif Salih  Şahit:Hasan Muharrem 

 

ihtar-119-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10306 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Salih oğlu Kasım 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı:  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

 İki  oda vebir  aahıra ve havi 
hane  

1-arşın ederi: -165-ATL  Süleyman Yunus- yar- Raşit Selim- 
Hacı Malik 

Samanlıkın  Harman hisseli   74-arşın- ederi--50 ATL  AhmetSalih- Dere- Süleyman 
Yunus-Hacı Malik 

 Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r –
Bahçe  

 66-dönüm--6  evlek -- 
ederi : ATL 

  

Dükkan hisseli  
hane arsaları  

74 arşın ederi. 25 ATL 
2500 arşın ederi: 45 
ATL 

 Hacı Malik Timur Tahir- Raşit 
Selim- 
Rahman İbrahim-Yunus Halil- Dere 
Hacı Malik 
 

adet -812-ağaç ( -adt-5-ceviz- - -- 
meşe- kavak- -- armut-  

ederi  :1350 - ATL    

 Çavdar-  – saman  -ot-  -kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  2859-ATL--–kuruş--- 
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
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-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –150- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :süleyan Yunus   Şahit:Temur Tahir 

 

ihtar-120-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10258 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Kazım oğlu Hamit 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 



 

270 
 

 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ü retli 

Gelen kişi  sayısı: bir erkek bir kadın bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

 İki  oda vebir  aahıra vearsaya  
havi hane  

48-arşın ederi: -60-ATL  Rahman Necip- Mehmed Kazım- 
Rıfat AbdurRahman- Karanfil 
Mersin 

Samanlık  Harman  56-arşın- ederi--45 ATL  Mehmed Kazım- Vakıf yeri- 
Harman- Mehmed Kazım 

 T arla –- - koru- Bağ- ç sayı:r –   34-dönüm--6  evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -160-ağaç ( -adt-4-ceviz- - 
-- meşe- kavak- elma-- armut-  

ederi  :336 - ATL    

 Saman  -ot-  71--kuruş - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  994-ATL-71-–kuruş--- 
ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –70- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 
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not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Ahmet Salih  Şahit:Mehmed Şahin 

 

ihtar-121-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10285 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  İbrahim oğlu Banuş 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: Gelen kişi  sayısı 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Üç   oda ya havi hane ve arsa 159-arşın ederi: -110-
ATL 

 Ramazan Beğzat- Velişah 
Mehmed- Arslan Arif- Aziz 
Hüseyin 

Samanlık  arsası Harman dörtte 
bir hisse 

-arşın- ederi--15 ATL  “”””””” 

 Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r –
Bahçe   

 61-dönüm--- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -513-ağaç ( -adt-4-ceviz- - 
-- meşe- kavak- elma-- armut-
karaağaç  

ederi  :450 - ATL    

 Saman  -ot- buğday- çavdar- 283—kuruş-50 - 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1906-ATL-283-–kuruş--
50- ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –1- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Ramazan Beğzat  Şahit:AbdurRahman Ahmet 

 

ihtar-122-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10292 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hüseyin oglu Hamit 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 
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mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı– bir erkek bir kadın bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 İki   odaiki ahır ve salon ve 
arsaya havi hane 

120-arşın ederi: -180-
ATL 

 Mümin Hüseyin- Ahmet Salih- 
Hacı Malik- Mümin Hüseyin 

Samanlık  arsası Harman hisseli 41-arşın- ederi--25 ATL  Bayram Hoca – Hasan Mümin- 
Arzif Hüseyin- Mümin Hüseyin  

Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r –
meyve Bahçe   

 53-dönüm--- evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsaları  80 arşın – ederi: 15-
ATL 

 Mümin Hüseyin- Emin Habil 
Kasım Salih- Mümin Hüseyin 

adet -2200-ağaç ( -adt-5-ceviz- 
- -- meşe- kavak- elma-- armut-
karaağaç  

ederi  :1399 - ATL    

Saman  -ot 70—kuruş- - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  2546-ATL-70-–kuruş--
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki: Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –115- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 



 

274 
 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Mehmed Emin Selim  Şahit:AbdurRahman Süleyman 

 

ihtar---123???  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10185 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Receb oğlu Timur 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı–  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Bir    oda bir ahır ve havluya  
havi hane 

-arşın ederi: -30-ATL  Mümin Receb- Şevki İslam- Celal 
Emin- İsa Mümin 

Samanlık  arsası Harman yarısı  10-arşın- ederi--15 ATL  “”””””” 
   Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r –   25-dönüm-3-- evlek -- 

ederi : ATL 
  

    
adet -43-ağaç ( -adt-2-ceviz- - -- 
meşe- -- armut-  

ederi  :72 - ATL    

  Ot 20—kuruş- - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  553-ATL-20-–kuruş--
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –50- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Mehmed Kazım  Şahit:AbdurRahman Necip 

 

 

ihtar-124-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10248 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Kamber oğlu AbdurRahman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 Şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 
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  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı– bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve 
nevi( hane mağaza  tarla  , 
Bağ, bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Dört oda bir ahıra  havi hane 
hisseli  

158-arşın ederi: -125-
ATL 

 Tarık-----Murat Ali-Süleyman 
Süleyman- Yol  

İki samanhae veı Harman yeriı  98-arşın- ederi--25 
ATL 

 Hüseyin Aydın- Süleyman 
Süleyman Ali Hasan - Mezarlık 

Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r –   35-dönüm-9-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -187-ağaç ( -adt-3-ceviz- - 
-- meşe- -- armut- kavak- 
karaağaç 

ederi  :405 - ATL    

 Ot- çavdar- saman  230—kuruş- - ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1399-ATL-230-–kuruş-
-ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Salih Himmet   Şahit:Murat Ali 
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ihtar-125-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10266 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  AbdurRahman oğlu Rıfat 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 Şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli 

Gelen kişi  sayısı– iki erkek iki kadın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

İki oda iki aahıra  havi hane  150-arşın ederi: -180-
ATL 

 Hamit Kazım- Karanfil Mersin- 
Mümin AbdurRahman- san???? 
Mahmut 

samanhae ve Harman yeriı  81-arşın- ederi--35 ATL  İsa Mümin- Mümin Rahman- 
Bayram Hoca-Hasan Mehmed 

Tarla –- - koru- Bağ- ç sayı:r –   72-dönüm-9-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

Hane arsası 397 arşın ederi -20- 
ATL 

 Hamit Kazım- Karanfil Mersin- 
Hasan Mehmed- Hacı Malik 

adet -279-ağaç ( -adt-4-ceviz- - -- 
meşe- -- armut- kavak- elma – 
kirazç 

ederi  :583 - ATL    

 Ot- çavdar- saman - buğday 482—kuruş- 50- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  2278-ATL-482-–kuruş-
50-ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 
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Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –170- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :AhmetSalih   Şahit:Mehmed Kazım 

 

ihtar-126-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10286 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Elmas oğlu Salih 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli 
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Gelen kişi  sayısı– bir erkek bir  kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve numarası) 

İki oda  ahır ve arsaya   havi 
hane  

104-arşın ederi: -120-
ATL 

 Emin Habil- Besim Hasan- Aziz 
Hasan- Hacı Malik 

Samanhae ve Harman yeriı  48-arşın- ederi--20 ATL   
Tarla –- - koru- Bağ- –   27-dönüm-6-- evlek -- 

ederi : ATL 
 Aziz Hüseyin- Yol- Besim Temur- 

Aziz Hasan 
    
adet -53-ağaç ( -adt--ceviz- - -- 
meşe- --  

ederi  :100 - ATL    

Ot- çavdar- saman - buğday —kuruş- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  618-ATL--–kuruş-
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –55- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :AhmetSalih   Şahit:Mehmed Kazım 

 

ihtar-127-  
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Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10215 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Vahit oğlu Ragıp 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli 

Gelen kişi  sayısı– bir erkek bir  kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

 İki oda  iki aahıra   havi hane  120-arşın ederi: -1-ATL  Ferhat Ariz(Haris)- Arif Murat- 
Süleyman Yunus-  

Samanhae ve Harman yeriı  110-arşın- ederi--25 
ATL 

 Arif Murat- Mehmed Emin- Selim 
Emin? Veis  Abdi Abdul 

   Tarla –- - koru- Bağ- – ç sayı:r  46-dönüm-6-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -211-ağaç ( -adt--2ceviz- - -- 
meşe- --karaağaç- armut-  

ederi  :433 - ATL    

Çavdar- saman -  100—kuruş- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1468-ATL-100-–kuruş-
ssantim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 
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Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –130- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Mehmed Emin   Şahit:Emin Şahin 

 

ihtar-128-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10204 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Mümin oğlu Hasan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli 

Gelen kişi  sayısı– bir erkek bir  kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
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bostan, orman, mera v.s) murabaa’i) hububat, tütün, yağ, v.s  mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

 Hane arsası  363-arşın ederi: -40-
ATL 

 Mümin Veysel Mehmed 
Süleyman- Yol -Rahman İbrahim 

Samanhane  arsası ve Harman 
yeriı  

285-arşın- ederi--25 
ATL 

 Nuri Habil-Raşit Selim- 
AzizHasan- Rahman İbrahim 

   Tarla –- - koru- Bağ- – ç sayı:r  54-dönüm-6-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -116-ağaç ( -adt-5--ceviz- - -
- meşe- --karaağaç- elma-kavak 

ederi  :252 - ATL    

Ot 252—kuruş- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1348-ATL-252-–kuruş-
ssantim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –110- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Malik Hüseyin   Şahit:Süleyman Yunus 

 

ihtar-129-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10235 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
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Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Zeynel oğlu Emin 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli 

Gelen kişi  sayısı– bir erkek  iki  kadın 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

iki oda bir aahıra havi hane  162-arşın ederi: --ATL  Cafer Süleyman-Hasan Halim- 
Karanfil Yahya- Nail Maksut 

Samanhane  arsası ve Harman 
yeriı  

144-arşın- ederi--25 
ATL 

 Nail Maksut- Ayaz Rızvan-
Harman 

   tarla –- - koru- Bağ- – ç sayı:r  56-dönüm-9-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

hane arsası  154 arşın ederi: 45 ATL  Mehmed Ali – Ayaz Rızvan-
Harman 

adet -150-ağaç ( -adt-2-ceviz- - -- 
meşe- --karaağaç- elma- 

ederi  :151 - ATL    

çavdar- saman 87—kuruş-50- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1352-ATL-87—kuruş-
50-santim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
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-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923  tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –120- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Ahmet Salih    Şahit:Mehmed Kazım 

 

ihtar-130-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10190 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Adem oğlu Mümin 
 

Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretsiz  

Gelen kişi  sayısı– bir  erkek dört   kadın iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 
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Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

İki oda ve arsaya havi hane  105-arşın ederi: -60-
ATL 

 Mümin Hüseyin- Süleyman Zekir- 
İdris - Yol 

Samanhane  arsası ve Harman 
yeriı  

-arşın- ederi-- ATL   

 Tarla –- - koru- Bağ- – ç sayı:r  --dönüm-6-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

Hane arsası     
adet -143-ağaç ( -adt-5-ceviz- - -- 
meşe- armut- elma- 

deri: 326 ATL   

Çavdar- saman —kuruş-- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1178-ATL-—kuruş--
santim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –85- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Velişah Mehmed    Şahit:Mümin Hüseyin 

 

ihtar-131-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10298 
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Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Veis oğlu Süleyman 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli  

Gelen kişi  sayısı– bir  erkek     --      iki   kadın-- iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve aahıra have hane  112-arşın ederi: -70-
ATL 

 Mümin Şaban- Arif Murat- Emin 
Veis 

Samanhane  arsası ve Harman 
yeriı  

-92-arşın- ederi-25- 
ATL 

 Dere- Abdi Receb İbrahim 

  Tarla –- - koru- Bağ- – ç sayı:r- 
Bahçe  

 -dönüm-6-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

Hane arsası     
adet -98-ağaç ( -adt-3-ceviz- - -- 
meşe- armut- kavak 

deri: 175-ATL   

Buğday- arpa- saman 162—kuruş-50- 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1050-ATL-162—kuruş-
50-santim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Selim Raşit    Şahit:Temur  Ahmet 

 

ihtar-132-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10218 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Şerif oğlu Arif 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı–  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 
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İki oda ve ahır ve araya  havi 
hane  

120-arşın ederi: -100-
ATL 

 Aydın Rızvan- Hacı Adem- İlyas 
Şerif- Mehmed Ali- 

Samanhane  arsası ve Harman 
yeri  hisseli  

-207-arşın- ederi-- ATL  Zenun Hayrullah- Mehmed Ali 
Ali- Raşit Hayrullah- Yakup Aydın 
Şerif 

 Tarla –- - koru- Bağ- – ç sayı:r- 
Bahçe  

 -dönüm-6-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

kahvehane  ve dükkan- derkan    200 arşın ederi:90 ATL  Hacı Malik- Mehmed Ali Ali – 
İbrahim Nezir - Yol 

adet -231-ağaç ( -adt-6-ceviz- - -- 
meşe- armut- kavak-elma 

deri: 399-ATL   

Saman 70—kuruş-- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1599-ATL-70—kuruş--
santim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –120- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Ruşen Adem  Şahit:Karanfil Mersin 

 

ihtar-133-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10293 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  
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Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hüseyin oğlu Karanfil 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli 

Gelen kişi  sayısı– bir erkek – bir kadın- bir çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( hububat, 
tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain bulunduğu 
mahal.( mahalle, mevki, sokağın 
İsmi, ve numarası) 

    
    
   Tarla –- - koru-  31-dönüm-- evlek -- 

ederi : ATL 
  

    
adet -307-ağaç ( -adt-2-ceviz- - -- 
meşe- armut-  

deri: 324-ATL   

Saman —kuruş-- ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  6-ATL-—kuruş--santim   
Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  
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A Cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –35- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :İsmail Mehmed  Şahit: AbdurRahman Süleyman 

ihtar-134=  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10212 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Hüseyin  Temur  oğlu Besim 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretsiz 

Gelen kişi  sayısı– bir erkek – iki kadın- iki çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve salona havi hane 160 arşın ederi: 200 
ATL 

 Salih Elmas-Emin Habil- Yol ve 
Yol 

Samanhane ve Harman yeri 76 arşın 35 ATL  Salih Elmas- Arslan Arif- Şakir 
Temur- Yol 

 Tarla –- - koru- ç sayı:r- Bağ – 
Bahçe  

32-dönüm-3- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -242-ağaç ( -adt-2-ceviz- - -- deri: 495-ATL   
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meşe- armut-kavak- karaağaç  
Saman- buğday- çavdar 220 —kuruş-- ssantim   

 
  

Tüm mal değeri toplam  1242-ATL-220—kuruş--
santim 

  

-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-135=  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10211 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 
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İsmi ve pederinin İsmi:  Timur oğlu Mehmed Kazım 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretsiz 

Gelen kişi  sayısı– bir erkek  

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir odaya havi hane 32 arşın ederi: 25 ATL  Salih Temur- Mümin Kazım- 
Ramazan Beğzat- Arslan Arif 

Samanhane ve Harman yeri    
   Tarla –- - koru- ç sayı:r- Bağ –  10-dönüm-3- evlek -- 

ederi : ATL 
  

    
adet -55-ağaç ( -adt--kavak- 
meşe 

deri: 125-ATL   

Saman- buğday- çavdar-ot 362 —kuruş--50 
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  267-ATL-322—kuruş-
50-santim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –15- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 
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İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Salih Temur  Şahit: ramAza beyzat 

 

ihtar-136=  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 102199 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Kamil oğlu Hasan 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretsiz 

Gelen kişi  sayısı– bir erkek – iki kadın- iki cocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve ahir avluya  havi hane 42 arşın ederi: 50 ATL  Salih Emin- İbrahim Nezir- 
Mahmut Ali- Hüseyin Aydın 

Samanhane ve Harman yeri 
hisseli  

54 arşın ederi; 25 ATL  İbrahim Nezir- Mahmut Ali- Salih 
Emin- Yol 

  Tarla –- - koru- meyve Bahçesi  -
Bağ –  

37-dönüm-3- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -153-ağaç ( -adt-1 – ceviz 
elma armut - meşe 

deri: 311-ATL   

Çavdar- 125 —kuruş--ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  934-ATL-125—kuruş--   
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santim 
-Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
-Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 
hududu tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A-Cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –65- Altın Türk 
Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Ruşen Adem  Şahit: İbrahim Nezir 

 

ihtar-137=  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10201 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Süleyman oğlu Cafer 
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
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Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretsiz 

Gelen kişi  sayısı– bir erkek – iki kadın- bir cocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve bir ahir ve salona   
havi hane 

120 arşın ederi: 105 
ATL 

 Davud Yahya- Vahit Şaban- Yol- 
Banuş Ahmet 

Samanhane ve Harman arsası  98 arşın ederi; 25 ATL  Abdi Temur- Şahin Besim- Tafil 
Azem- Davud Yahya 

  Tarla –- - koru- ç sayı:r-Bahçesi  
-Bağ –  

48-dönüm-- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -139-ağaç ( -adt-2 – ceviz 
elma armut - meşe 

deri: 294-ATL   

Çavdar-saman 200 —kuruş--ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  1186-ATL-200—kuruş--
santim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A- Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  
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Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı Muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Davud Yahya    Şahit: Zeynel Aguş 

 

 

 

ihtar-138=  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10214 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Seyfettin  Habil’in vekili Habil  oğlu Nevruz  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı– 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir odaya    havi hane 51 arşın ederi: 50 ATL  Rahman Süleyman- Hasan 
Mümin-  Habil- Bahçe 

Samanhane ve Harman yeriı  32 arşın ederi; 15 ATL  Velişah Mehmed- Mümin 
Adem- Raşit Selim- Aziz Hüseyin 

   Tarla –- - koru- ç sayı:r-
Bahçesi  -Bağ –  

28-dönüm-9- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -165-ağaç ( -adt-1– ceviz 
elma armut – meşe- kavak- 
karaağaç 

deri: 220-ATL   
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Çavdar-saman —kuruş--ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  765-ATL-—kuruş--
santim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A- Cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –-60--- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-139=  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10214 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 
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İsmi ve pederinin İsmi:  Habil  oğlu Nevruz  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk::  

Gelen kişi  sayısı– 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  Tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönümveya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve ahıra    havi hane 51 arşın ederi: 50 ATL  Mümin Veysel- Rahman 
Süleyman- Hasan Mümin - 
Bahçe 

Samanhane ve Harman yeriı  32 arşın ederi; 15 ATL  Mümin Temur- Hasan Temur- 
Velişah Mehmed 

 Tarla –- - koru- ç sayı:r-Bahçesi  
-Bağ –  

30-dönüm-9- evlek -- 
ederi : ATL 

  

    
adet -162-ağaç ( -adt-3– ceviz 
elma armut – meşe- kavak-  

deri: 215-ATL   

-Çavdar-saman- buğday 267—kuruş-50-
ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  715-ATL-267—kuruş-
50-santim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin Ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin 
olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına Kayıtlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

-Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 
-Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 
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 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –-60--- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede A Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 Haziran 
1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram Himmet                      Aza : Aziz  Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Ahmet Salih  Şahit: Mehmed Kazım 

 

ihtar-140=  

Kayıtarihi : 

Kayıt numarası: 10241 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 
gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 

İsmi ve pederinin İsmi:  Salih oğlu Şahin oğlu Sait  
Memleketi livasi: Florina  
 Kazası : Kesriye 
 şehri:…………………………. 
 Karyesi: Kesriye -Jerveni  
Elyevm sakin bulunduğu livasi: Florina 
 Kazası : Kesriye 
 Şehri…………. 
 Karyesi  ---Jerveni  
Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  Yolculuk:: ücretli 

Gelen kişi  Kayıtsı–iki erkek- bir kadın- üç çocuk 

Hin-i hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   Karyesi                                 Cetvel-1 

Emlâk ve Arazinin cinsi ve nevi( 
hane mağaza  tarla  , Bağ, 
bostan, orman, mera v.s) 

Mesaha-i sathiyesi ( 
dönüm veya arşın 
murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 
mahsulatın nevi ( 
hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlâk ve Arazinin kain 
bulunduğu mahal.( mahalle, 
mevki, sokağın İsmi, ve 
numarası) 

Bir oda ve aahıra   ve arsaya 
havi hane 

110- arşın ederi:70 
ATL 

 Hasan Muharrem- Yol- İlyas 
Banuş- Ayaz Rızvan 

Samanhane ve Harman hisseli  60 arşın ederi; 20 ATL  Rahman Gani- Mezarık- Hasan 
Muharrem- Murat Ali 

 Tarla –- - koru- ç Kayıt:r-  -Bağ –  36-dönüm-16- evlek -
- ederi : ATL 

  

    
adet -151-ağaç ( -adt-1– ceviz– 
meşe- -  

deri: 165-ATL   
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Çavdar-saman- buğday-ot 490—kuruş--ssantim   
 

  

Tüm mal değeri toplam  944-ATL-490—kuruş--
santim 

  

Şayet Müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

           Tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 
tayin olunmalıdır. 

 

 

Atideki ( Cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… Pederinden intikal, pederi namına k Kayıt:tlı,Tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

 

Müsadere edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) Cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

          Müsadere edilen emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -A Cetveli mucibince) 

A-)Cetveli mucibince  

A Cetvelindeki Muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923 tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( el 
koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 A Cetvelindeki Muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –-80--- Altın 
Türk Lirası . ( ödediği vergi ) 

İş bu beyanname münderecatı muvaffık (uygun)  olduğunu  tasdik eyleriz.  

Muharrer olan beyannamede “a “Cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimizve gayri menkul arazisi olduğunu tasdik eyleriz 4 
Haziran 1924 

not..  

Jerveni Karyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet Hoca 

Aza : Bayram H immet                      Aza : Aziz Hüseyin   Aza: Arslan Arif           Şahit  :Adem Ruşen   Şahit: Hasan Muharrem 

 

İHTAR-141-  

Kayıt Tarihi : 

Kayıt numarası: 10306 

Eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

TASFİYE TALEPNAMESİ   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule 

ve gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

MÜSTEDİNİN HÜVİYETİ 
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İsmi ve pederinin ismi:  Salih oğlu Kasım 

Memleketi Livasi: Florina  

 Kazası : Kesriye 

 Şehri:…………………………. 

 Kariyesi: Kesriye -jerveni  

Elyem sakin bulunduğu Livasi: Florina 

 Kazası : Kesriye 

 Şehri…………. 

 Kariyesi  ---Jerveni  

Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  YOLCULUK::  

Gelen kişi sayısı :  

HİNİ HAREKETİNDEKİ EMVALİNİZİN VAZİYETİNE DAİR     

Florina –Livası- Kesriye Kazası- Jerveni   kariyesi                                 CETVEL-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin 

yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, 

yağ, v.s  

Emlak ve Arazinin kain bulunduğu 

mahal.( Mahalle, mevki, sokağın ismi, 

ve numarası) 

iki  oda vebir  ahıra ve havi hane  1-arşın ederi: -165-atl  Süleyman Yunus- yar- raşit 

selim- hacı malik 

Samanlık ve  harman hisseli   74-arşın- ederi--50 atl  ahmetsalih- dere- Süleyman 

Yunus-hacı malik 

Tarla–- - koru- bağ- çayır –bahçe   66-dönüm--6  evlek -- ederi : atl   

Dükkan hisseli  

hane arsaları  

74 arşın ederi. 25 atl 

2500 arşın ederi: 45 atl 

 hacı malik timur tahir- raşit 

selim- 

Rahman İbrahim-Yunus halil- 

dere hacı malik 

 

adet -812-ağaç ( -adt-5-ceviz- - -- 

meşe- kavak- -- armut-  

ederi  :1350 - atl    

Çavdar-  – saman  -ot-  -kuruş - santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  2859-atl--–kuruş--- santim   

Şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

Tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

Müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –150- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :süleyan Yunus   şahit:temur tahir 

ihtar-142-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10258 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Kazım oğlu Hamit 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ü retli 

gelen kişi sayısı : bir erkek bir kadın bir çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
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Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

 İki  oda vebir  ahıra ve arsaya  

havi hane  

48-arşın ederi: -60-atl  Rahman Necip- Mehmet Kazım- 

Rıfat Abdurrahman- Karanfil 

Mersin 

Samanlık  harman  56-arşın- ederi--45 atl  Mehmet Kazım- vakıf yeri- 

harman- Mehmet Kazım 

 Tarla–- - koru- bağ- çayır –  34-dönüm--6  evlek -- ederi : atl   

    

adet -160-ağaç ( -adt-4-

ceviz- - -- meşe- kavak- elma-- 

armut-  

ederi  :336 - atl    

 Saman  -ot-  71--kuruş - santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  994-atl-71-–kuruş--- santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –70- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :ahmet salih  şahit:Mehmet şahin 
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ihtar-143-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10285 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

İsmi ve pederinin ismi:  İbrahim oğlu Banuş( Banuş Tokmak) 

Memleketi Livasi: Florina  

 Kazası : Kesriye 

 şehri:…………………………. 

 Kariyesi: Kesriye -jerveni  

Elyem sakin bulunduğu Livasi: Florina 

 Kazası : Kesriye 

 Şehri…………. 

 Kariyesi  ---Jerveni  

Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: gelen kişi sayısı  

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi 

ve nevi( hane mağaza  tarla , bağ, 

bostan, orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, 

v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

Üç   oda ya havi hane ve arsa 159-arşın ,ederi: -110-atl  Ramazan Beğzat- Velihşah 

Mehmet- Arslan Arif- Aziz 

Hüseyin 

Samanlık  arsası harman dörtte 

bir hisse 

-arşın- ederi--15 atl  “”””””” 

Tarla–- - koru- bağ- çayır –bahçe    61-dönüm--- evlek -- ederi : atl   

    

adet -513-ağaç ( -adt-4-

ceviz- - -- meşe- kavak- elma-- 

armut-karaağaç  

ederi  :450 - atl    

 Saman  -ot- buğday- çavdar- 283—kuruş-50 - santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  1906-atl-283-–kuruş--50- santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
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atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

Müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

Müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

Müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –1- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :ramazan beğzat  şahit:Abdurrahman ahmet 

ihtar-144-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10292 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

İsmi ve pederinin ismi:  Hüseyin oglu Hamit 

Memleketi Livasi: Florina  

 Kazası : Kesriye 

 Şehri:…………………………. 

 Kariyesi: Kesriye -jerveni  

Elyem sakin bulunduğu Livasi: Florina 

 Kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 Kariyesi  ---Jerveni  
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Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk::  

gelen kişi sayısı – bir erkek bir kadın bir çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain bulunduğu 

mahal.( mahalle, mevki, sokağın ismi, 

ve numarası) 

 İki   odaiki ahır ve salon ve 

arsaya havi hane 

120-arşın ederi: -180-atl  Mümin Hüseyin- Ahmet 

Salih- Hacı Malik- Mümin Hüseyin 

Samanlık  arsası harman 

hisseli 

41-arşın- ederi--25 atl  Bayram Hoca – Hasan 

Mümin- Arzif  Hüseyin- Mümin 

Hüseyin  

   T–- - koru- bağ- çayır 

–meyve bahçe   

 53-dönüm--- evlek -- ederi : atl   

Hane arsaları  80 arşın – ederi: 15-atl  Mümin Hüseyin- Emin Habi-l Kasım 

Salih- Mümin Hüseyin 

adet -2200-ağaç ( -adt-5-ceviz- - -

- meşe- kavak- elma-- armut-

karaağaç  

ederi  :1399 - atl    

  -– saman  -ot 70—kuruş- - santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  2546-atl-70-–kuruş--

santim 

  

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –115- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 
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iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Mehmet Emin selim  şahit:abduRahman 

Süleyman 

ihtar-1-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10185 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Recep oğluTtimur 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk::  

gelen kişi sayısı –  

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi 

ve nevi( hane mağaza  tarla , bağ, 

bostan, orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( 

dönümveya arşın murabaa’i) 

 Arazinin 

yetiştirdiği mahsulatın 

nevi ( hububat, tütün, 

yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

 Bir    oda bir ahır ve avluya  havi 

hane 

-arşın ederi: -30-atl   Mümin Recep- Şevki İslam- 

Celal Emin- İsa Mümin 

Samanlık  arsası harman yarısı  10-arşın- ederi--15 atl  “”””””” 
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  Tarla–- - koru- bağ- çayır –   25-dönüm-3-- evlek -- ederi : atl   

    

adet -43-ağaç ( -adt-2-ceviz- - -- 

meşe- -- armut-  

ederi  :72 - atl    

Ot 20—kuruş- - santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  553-atl-20-–kuruş--santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi Nian 1924 tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –50- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Mehmet Kazım  şahit:abduRahman Necip 

ihtar-146-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10248 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye Talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 
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ismi ve pederinin ismi:  kamber oğluAbdurrahman 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk::  

gelen kişi sayısı – bir çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi 

ve nevi( hane mağaza  tarla, bağ, 

bostan, orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( 

dönümveya arşın murabaa’i) 

 Arazinin 

yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, 

v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, mevki, 

sokağın ismi, ve numarası) 

 dört oda bir ahıra  havi 

hane hisseli  

158-arşın ederi: -125-atl  Tarık-----Murat Ali-

Süleyman Süeyman- yol  

iki samanhae veı harman 

yeriı  

98-arşın- ederi--25 atl  Hüseyin Aydın- Süleyman 

Süleymn Ali Hasan – Mezarlık 

 Tarla–- - koru- bağ- çayır –   35-dönüm-9-- evlek -- ederi : atl   

    

adet -187-ağaç ( -adt-3-

ceviz- - -- meşe- -- armut- kavak- 

karaağaç 

ederi  :405 - atl    

Ot- çavdar- saman  230—kuruş- - santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  1399-atl-230-–kuruş--santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 
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a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :salih himmet   şahit:murat ali 

ihtar-1--  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10266 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Abdulrahman oğlu Rıfat 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : Kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: Kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : Kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretli 

gelen kişi sayısı – iki erkek iki kadın iki çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi Mesahai sathiyesi (  Arazinin Emlak ve arazinin kain 
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ve nevi( hane mağaza  tarla , bağ, 

bostan, orman, mera v.s) 

dönümveya arşın murabaa’i) yetiştirdiği mahsulatın 

nevi ( hububat, tütün, 

yağ, v.s  

bulunduğu mahal.( mahalle, mevki, 

sokağın ismi, ve numarası) 

İki oda iki ahıra  havi hane  150-arşın ederi: -180-atl  Hamit Kazım- Karanfil 

Mersin- Mümin Abdurrahman- San 

Mahmut 

Samanhae ve harman yeriı  81-arşın- ederi--35 atl  İsa Mümin- Mümin 

Rahman- Bayram Hoca-Hasan 

Mehmet 

Tarla–- - koru- bağ- çayır –   72-dönüm-9-- evlek -- ederi : atl   

Hane arsası 397 arşın ederi -20- atl  Hamit Kazım- Karanfil 

Mersin- Hasan Mehmet- Hacı 

Malik 

adet -279-ağaç ( -adt-4-ceviz- - -- 

meşe- -- armut- kavak- elma - 

kirazç 

ederi  :583 - atl    

Ot- çavdar- saman - buğday 482—kuruş- 50- santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  2278-atl-482-–kuruş-50-santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –170- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Ahmet Salih   şahit:Mehmet Kazım 
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ihtar-148-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10286 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  elmas oğlu salih 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretli 

gelen kişi sayısı – bir erkek bir  kadın 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, 

v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( 

mahalle, mevki, sokağın 

ismi, ve numarası) 

 İki oda  ahır ve arsaya   havi hane  104-arşın ederi: -120-atl  Emin Habil- 

Besim Hasan- Aziz Hasan- 

Hacı Malik 

Samanhane ve harman yeriı  48-arşın- ederi--20 atl   

 Tarla–- - koru- bağ- –   27-dönüm-6-- evlek -- ederi : atl  Aziz Hüseyin- 

yol- Besm Temur- Aziz 

Hasan 

    

adet -53-ağaç ( -adt--ceviz- - -- 

meşe- --  

ederi  :100 - atl    

 Ot- çavdar- saman - buğday —kuruş- santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  618-atl--–kuruş-santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 
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tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –55- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :ahmetsalih   şahit:Mehmet Kazım 

ihtar-149-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10215 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Vahit oğlu Ragıp 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 
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 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretli 

gelen kişi sayısı – bir erkek bir  kadın 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( hububat, 

tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain bulunduğu 

mahal.( mahalle, mevki, sokağın 

ismi, ve numarası) 

 İki oda  iki ahıra   havi hane  120-arşın ederi: -1-atl  Ferhat Ariz- Arif Murat- 

Süleyman Yunus-  

Samanhane ve harman yeriı  110-arşın- ederi--25 atl  Arif Murat- Mehmet Emin- 

Selim Emin Veis Abdi Abdul 

Tarla–- - koru- bağ- – çayır  46-dönüm-6-- evlek -- ederi : atl   

adet -211-ağaç ( -adt--2ceviz- - -- 

meşe- --karaağaç- armut-  

ederi  :433 - atl    

Çavdar- saman -  100—kuruş- santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  1468-atl-100-–kuruş-santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –130- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 
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not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram Himmet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Mehmet Emin   şahit:Emin şahin 

ihtar-150-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10204 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Mümin oğlu hasan 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretli 

gelen kişi sayısı – bir erkek bir  kadın 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, 

v.s  

Emlak ve arazinin kain bulunduğu 

mahal.( mahalle, mevki, sokağın 

ismi, ve numarası) 

 Hane arsası  363-arşın ederi: -40-atl  Mümin veysel Mehmet 

Süleyman- yol Rahman İbrahim 

Samanhane  arsası ve harman yeriı  285-arşın- ederi--25 atl  Nuri Habil-Raşit Selim- 

Aziz Hasan- Rahman İbrahim 

Tarla–- - koru- bağ- – çayır  54-dönüm-6-- evlek -- ederi : atl   

adet -116-ağaç ( -adt-5--ceviz- - -- 

meşe- --karaağaç- elma-kavak 

ederi  :252 - atl    

Ot 252—kuruş- santim   
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Tüm mal değeri toplam  1348-atl-252-–kuruş-santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –110- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :malik hüseyin   şahit:Süleyman Yunus 

ihtar-151-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10235 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  zeynel oğlu Emin 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  
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elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretli 

gelen kişi sayısı – bir erkek  iki  kadın 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( hububat, 

tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

İki oda bir ahıra havi hane  162-arşın ederi: --atl  Cafer Süleyman-

Hasan Halim- Karanfil Yahya- 

Nail Maksut 

Samanhane  arsası ve harman yeriı  144-arşın- ederi--25 atl  Nail Maksut- Ayaz 

Rizvan-Harman 

 Tarla–- - koru- bağ- – çayır  56-dönüm-9-- evlek -- ederi : atl   

Hane arsası  154 arşın ederi: 45 atl  Mehmet Ali – Ayaz 

Rızvan-Harman 

adet -150-ağaç ( -adt-2-ceviz- - -- 

meşe- --karaağaç- elma- 

ederi  :151 - atl    

Çavdar- saman 87—kuruş-50- santim   

 

  

tüm mal değeri toplam  1352-atl-87—kuruş-50-

antim 

  

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 



 

318 
 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –120- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :ahmet salih    şahit:sMehmet Kazım 

ihtar-152-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10190 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  adem oğlu Mümin 

 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretsiz  

gelen kişi sayısı – bir  erkek dört   kadın iki çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin 

yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, 

v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 
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İki oda ve arsaya havi hane  105-arşın ederi: -60-atl  Mümin Hüseyin- Süleyman 

Zekir- İdris – yol 

Samanhane  arsası ve harman yeriı  -arşın- ederi-- atl   

Tarla–- - koru- bağ- – çayır  --dönüm-6-- evlek -- ederi : atl   

Hane arsası     

adet -143-ağaç ( -adt-5-ceviz- - -- 

meşe- armut- elma- 

Ederi: 326 atl   

Çavdar- saman —kuruş-- santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  1178-atl-—kuruş--antim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –85- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Velihşah Mehmet    şahit:Mümin Hüseyin 

ihtar-153-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10298 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   
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zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Veis oğlu Süleyman 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretli  

gelen kişi sayısı – bir  erkek     --      iki   kadın-- iki çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, 

v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

Bir oda ve ahıra have hane  112-arşın ederi: -70-atl  Mümin Şaban- Arif 

Murat- Emin Veis 

Samanhane  arsası ve harman yeriı  -92-arşın- ederi-25- atl  dere- Abdi Recep 

İbrahim 

  Tarla–- - koru- bağ- – çayır- 

bahçe  

 -dönüm-6-- evlek -- ederi : atl   

Hane arsası     

adet -98-ağaç ( -adt-3-ceviz- - -- 

meşe- armut- kavak 

Ederi: 175-atl   

Buğday- arpa- saman 162—kuruş-50- santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  1050-atl-162—kuruş-50-santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :selim raşit    şahit:temur  ahmet 

ihtar-154-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10218 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Şerif oğlu Arif 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk::  

gelen kişi sayısı –  

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     



 

322 
 

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( hububat, 

tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

İki oda ve ahır ve araya  havi hane  120-arşın ederi: -100-atl  Aydın Rızvan- Hacı 

Adem- İlyas Şerif- Mehmet 

Ali- 

Samanhane  arsası ve harman yeri  

hisseli  

-207-arşın- ederi-- atl  Zenun Hayrullah- 

Mehmet Ali ,Ali Raşit 

Hayrullah- Yakup Aydın Şerif 

Tarla–- - koru- bağ- – çayır- bahçe   -dönüm-6-- evlek -- ederi : atl   

Kahvehane  ve dükkan- derkan    200 arşın ederi:90 atl  Hacı Malik- Mehmet 

Ali ,Ali – İbrahim Nezir – yol 

adet -231-ağaç ( -adt-6-ceviz- - -- 

meşe- armut- kavak-elma 

Ederi: 399-atl   

 Saman 70—kuruş-- santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  1599-atl-70—kuruş--antim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –120- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : Bayram  Himmet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :ruşen adem  şahit:Karanfil Mersin 
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ihtar-155-  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10293 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Hüseyin oğlu Karanfil 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretli 

gelen kişi sayısı – bir erkek – bir kadın- bir çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( hububat, 

tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

    

    

Tarla–- - koru-  31-dönüm-- evlek -- ederi : atl   

    

adet -307-ağaç ( -adt-2-ceviz- - -- 

meşe- armut-  

Ederi: 324-atl   

 Saman —kuruş-- santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  6-atl-—kuruş--antim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

5- tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve 

mülkün hududu tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
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… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –35- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : bayram immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :ismail Mehmet  şahit:Abdurrahman Süleyman 

ihtar-156=  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10212 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Hüseyin  Temur oğlu Besim 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 
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  yolculuk:: ücretsiz 

gelen kişi sayısı – bir erkek – iki kadın- iki çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( hububat, 

tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

Bir oda ve salona havi hane 160 arşın ederi: 200 atl  Salih Elmas-Emin Habil- yol 

ve  yol 

Samanhane ve harman yeri 76 arşın 35 atl  Salih Elmas- Arslan Arif- Şakir 

Temur- yol 

 Tarla–- - koru- çayır- bağ – bahçe  32-dönüm-3- evlek -- ederi : atl   

adet -242-ağaç ( -adt-2-ceviz- - -- 

meşe- armut-kavak- karaağaç  

Ederi: 495-atl   

Saman- buğday- çavdar 220 —kuruş-- santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  1242-atl-220—kuruş--antim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 
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aza : Bayram Himmet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :ahmet salih  şahit: Mehmet Kazım 

ihtar-157=  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10211 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Timur oğlu Mehmet Kazım 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretsiz 

gelen kişi sayısı – bir erkek  

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( hububat, 

tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

Bir odaya havi hane 32 arşın ederi: 25 atl  Salih Temur- Mümin Kazım- 

Ramazan Beğzat- Arslan Arif 

Samanhane ve harman yeri    

 Tarla–- - koru- çayır- bağ –  10-dönüm-3- evlek -- ederi : atl   

adet -55-ağaç ( -adt--kavak- meşe Ederi: 125-atl   

Saman- buğday- çavdar-ot 362 —kuruş--50 santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  267-atl-322—kuruş-50-santim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 
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… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –15- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : Bayram Himmet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Salih Temur  şahit: Ramaza Beyzat 

ihtar-158=  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 102199 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Kamil oğlu Hasan 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 
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  yolculuk:: ücretsiz 

gelen kişi sayısı – bir erkek – iki kadın- iki cocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( hububat, 

tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

Bir oda ve ahir avluya  havi hane 42 arşın ederi: 50 atl  Salih Emin- İbrahim 

Nezir- Mahmut Ali- Hüseyin 

Aydın 

Samanhane ve harman yeri hisseli  54 arşın ederi; 25 atl  İbrahim Nezir- Mahmut 

Ali- Salih Emin- yol 

 Tarla–- - koru- meyve bahçesi  -

bağ –  

37-dönüm-3- evlek -- ederi : atl   

    

adet -153-ağaç ( -adt-1 – ceviz 

elma armut – meşe 

ederi: 311-atl   

Çavdar- 125 —kuruş--santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  934-atl-125—kuruş--antim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –65- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 
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not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : Bayram Himmet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Ruşen Adem  şahit: İbrahim Nezir 

 

ihtar-159=  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10201 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Süleyman oğlu Cafer 

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretsiz 

gelen kişi sayısı – bir erkek – iki kadın- bir cocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( hububat, 

tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( mahalle, 

mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

Bir oda ve bir ahir ve salona   havi 

hane 

120 arşın ederi: 105 atl  Davut Yahya- Vahit 

Şaban- yol- Banuş Ahmet 

Samanhane ve harman arsası  98 arşın ederi; 25 atl  Abdi Temur- Şahin 

Besim- Tafil Azem- Davut 

Yahya 
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  Tarla–- - koru- çayır-bahçesi  -

bağ –  

48-dönüm-- evlek -- ederi 

: atl 

  

    

adet -139-ağaç ( -adt-2 – ceviz 

elma armut - meşe 

deri: 294-atl   

Çavdar-saman 200 —kuruş--santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  1186-atl-200—kuruş--

antim 

  

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –90- altın 

türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : Bayram Himmet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Davut Yahya  şahit: Zeynel Agoş 

ihtar-160=  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10214 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 
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müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Seyfettin  Habilin Vekili Habil  oğlu Nevruz  

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk::  

gelen kişi sayısı – 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği mahsulatın 

nevi ( hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain 

bulunduğu mahal.( 

mahalle, mevki, 

sokağın ismi, ve 

numarası) 

Bir odaya    havi hane 51 arşın ederi: 50 atl  Rahman Süleyman- 

Hasan Mümin- em 

Habil- Bahçe 

Samanhane ve harman yeriı  32 arşın ederi; 15 atl  Velihşah Mehmet- 

Mümin Adem- Raşit 

Selim- Aziz Hüseyin 

 Tarla–- - koru- çayır-bahçesi  -

bağ –  

28-dönüm-9- evlek -- 

ederi : atl 

  

    

adet -165-ağaç ( -adt-1– ceviz 

elma armut – meşe- kavak- 

karaağaç 

deri: 220-atl   

Çavdar-saman —kuruş--santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  765-atl-—kuruş--antim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 
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müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –-60--- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : BayramH immet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Ahmet Salih  şahit: Mehmet Kazım 

ihtar-161=  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10214 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

Tasfiye talepnamesi   

Zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule 

ve gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

İsmi ve pederinin ismi:  Habil  oğlu Nevruz  

Memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

Elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

Sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk::  

gelen kişi sayısı – 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     
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Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönümveya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği 

mahsulatın nevi ( 

hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain bulunduğu 

mahal.( mahalle, mevki, sokağın ismi, 

ve numarası) 

Bir oda ve ahıra    havi  hane 51 arşın ederi: 50 atl  Mümin Veysel- Rahman Süleyman- 

Hasan Mümin – bahçe 

Samanhane ve harman yeriı  32 arşın ederi; 15 atl  Mümin Temur- Hasın Temur- 

Velihşah Mehmet 

 Tarla–- - koru- çayır-bahçesi  -

bağ –  

30-dönüm-9- evlek -- 

ederi : atl 

  

adet -162-ağaç ( -adt-3– ceviz 

elma armut – meşe- kavak-  

deri: 215-atl   

- - çavdar-saman- buğday 267—kuruş-50-santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  715-atl-267—kuruş-50-

antim 

  

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün 

hududu tayin olunmalıdır 

atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere 

edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli 

mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –-60--- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : Bayram Himmet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Ahmet Salih  şahit: Mehmet Kazım 
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ihtar-162=  

kayıt tarihi : 

kayıt numarası: 10241 

eshabı müracaatın yanlış veya mübalağalı  beyanname ita etmemesi ve aksi halin kendi zararına müceb olacağı ihtar olunur.  

tasfiye talepnamesi   

zirde vaziül- mezabın 30 kanuni – sani sene 1923 tarihli mübadele mukavelenamesi mucibince atide- irae olunan emvali menkule ve 

gayri menkulEmin muhtelit mübadele komisyonu marifetiyle menafi’ime muvafık surette tasfiye edilmesini rica ederim . 

müstedinin hüviyeti 

ismi ve pederinin ismi:  Salih oğlu Şahin oğlu Sait  

memleketi livasi: Florina  

 kazası : kesriye 

 şehri:…………………………. 

 kariyesi: kesriye -jerveni  

elyem sakin bulunduğu livasi: Florina 

 kazası : kesriye 

 şehri…………. 

 kariyesi  ---jerveni  

sanatı ----çiftçi 

mühür : komisyon mührü var. 

  yolculuk:: ücretli 

gelen kişi sayısı –iki erkek- bir kadın- üç çocuk 

hini hareketindeki emvalinizin vaziyetine dair     

Florina –Livası- kesriye kazası- jerveni   kariyesi                                 cetvel-1 

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi( 

hane mağaza  tarla , bağ, bostan, 

orman, mera v.s) 

Mesahai sathiyesi ( dönüm veya 

arşın murabaa’i) 

 Arazinin yetiştirdiği mahsulatın 

nevi ( hububat, tütün, yağ, v.s  

Emlak ve arazinin kain bulunduğu mahal.( 

mahalle, mevki, sokağın ismi, ve 

numarası) 

Bir oda ve ahıra   ve arsaya havi 

hane 

110- arşın ederi:70 atl  Hasan Muharrerm- yol- İlyas Banuş- 

Ayaz Rızvan 

Samanhane ve harman hisseli  60 arşın ederi; 20 atl  Rahman Gani- mezarık- Hasan 

Muharrerm- Murat Ali 

Tarla–- - koru- çayır-  -bağ –  36-dönüm-16- evlek -- ederi : atl   

    

adet -151-ağaç ( -adt-1– ceviz– 

meşe- -  

Ederi: 165-atl   

Çavdar-saman- buğday-ot 490—kuruş--santim   

 

  

Tüm mal değeri toplam  944-atl-490—kuruş--antim   

şayet müstedinin muhtelif şehirlerde emvali ve araise  her mahaldeki emval için ayrı beyanname iktizası lazımdır. 

tapu senetlerinin ademi mevcutiyeti halinde hukuku tasarrufiyenin ne suretle ispat edilebileceği izah ve mülkün hududu 

tayin olunmalıdır. 
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atideki ( cetvel mucibince tafsilat veriniz. 

… pederinden intikal, pederi namına kayıtlı,tapu senedi zayi olduğundan gösterilememiştir. 

müstedinin terk eylediği emvali gayri menkule 

müsaade edilen emvalin beyanı ( mal- mülk) 

müstedinin hangi tarihten itibaren( a- ) ve ( b-) cetvellerinde irae olunan emvali tamamen veya kısmen Müsadere edilmiştir. 

Müsadere emvalin 1909 ile 1914 seneleri zarfındaki varidatı seneviyesi ( geliri) miktarı ne idi.( -a cetveli mucibince) 

a-)cetveli mucibince  

a cetvelindeki muharrer Emlaki gayri menkulem ve arazilerim sene teşrini evvel   1923tarihinde  muhacirler tarafından Müsadere ( 

el koymak)edilmiştir.arazilerim dahi nİsan 1924tarihinde keza muhacirler tarafından Müsadere edildi. 

 a cetvelindeki muharrer emvalı gayri menkulEmin 1909 ve 1914 seneleri arasındaki varidatı seneviyesi vasati ( ortalama) –-80--- 

altın türk lirası . ( ödediği vergi ) 

iş bu beyanname münderecatı muvaffık ve uygun  olduğunu  tasdik eyleriz.  

muharrer olan beyannamede a cetvelinde dönüm ve miktarı muharrer arazimiz  ve gayri menkul arazisi olduğunu tastik eyleriz 4 

Haziran 1924 

not.. 

jerveni kariyesi heyeti muavenesi reisi :Bayram Himmet hoca 

aza : Bayram Himmet                      aza : Aziz Hüseyin   aza: Arslan Arif           şahit  :Adem Ruşen   şahit: Hasan Muharrerm 

toplam 

ağaç sayısı  

toplam 

ağaç ederi 

ceviz meşe elma armut kavak karaağaç kiraz ayva dut 

-540 ağaç 62058 atl 484 26687 112 467 1342 18430 8 7 1 

          şeftali-1 

          erik-1 

           

           

           

           

 

JERVENİ KÖYÜ ,:: 

TOPLAM TÜM KÖYÜN MAL DEĞERİ: 216615.5 ALTIN TÜRK LİRASI, 37064 KRUŞ VE 2204 SANTİM. 

EV ARSASI TOPLAM: 20241 ARŞIN 

SAMANLIK HARMAN YERİ VE ARSALARIN TOPLAM I: 13375 ARŞIN 

TOPLAM ARAZİ ( BAĞ- BAHÇE- TARLA- KORU- ÇAYIR) :8522 DÖNÜM 507 EVLEK 

TOPLAM HANE ARSASI LİRASI :16062 

TOPLAM SAMANLIK VE HARMAN ARSASAI EDERİ:4586 ATL 
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TOPLAM :OT.SAMAN- ÇAVDAR- ARPA- BUĞDAY-  EDERİİ:37064 KURUŞ 2204 SANTİM  

TOPLAM ARAZİ – BAĞ BAHÇE – TARLA- ÇAYR- KORU ARAZİ DEĞERİ: 13390,9 ALTIN TÜRK LİRASI  

JERVENİ’DEN GELENLERİN LİSTESİ 

DEMÇOFÇSİ: 

BEHZAT DEDE RAMAZAN DÜZEN (BEKTAŞ OSMAN NEBİ ) MÜMİN PİŞKİN(BEHZAT,SÜLEYMAN,HÜSEYİN, REFİYE, SABİRE, MÜNEVVER) 

BESİMBULUT(MUSTAFA, KAMİL,KADİRE)DEMİRHAN ( FATMA, TÜRTEŞ,KEMAL TÜRKEŞ) ( DEMİRHAN SÜLEYMAN ARI İLE EVLİYDİ.) 

ARİF DEDE: ARSLAN ARSLAN ( ARİF MUHİTTİN, KEMAL, SELİM NAİLE YILMAZ ) 

ADEM DEDE : MÜMİN. CEMAL KESKİN ( ETLİ BACAK LAKAPLI) 

SALİH DEDE. HASAN ŞEFKİ KARTAL(HASAN, BİLAL, VELED, ŞEFKİ,) MUSTAFAPAŞADAN REMZİ EZERİ EVLAT EDİNMİŞTİR. 

LİSOFÇSİ: 

HACI ÜZEYİR ( FAİK, MUAREM, ADEM , NİYAZİ) 

HACI KARANFİL:ÖMER. OSMAN, SAFFET, HÜSEYİN, DEMİRHAN ( ÖZBAKIRLAR) 

ARZİF: BAKİ ( EMİNE, HAVVA) 

HİLMİ ( MUSTAFA HAMZA, SALİHA, NACİYE, LEMAN) 

ALOFÇSİ: 

ALİ SEYİT ( RUKİYE,GÜLİZAR,SACİYE) 

LABİTLER 

ABDURRAHMAN : MÜMİN ERTAŞ , MEHMET ERTAŞ ( ZÜLKEFİL, MUSTAFA, SEYFETTİN, YAŞAR, ZAFER, REFİYE ( ADEM, DEMİREL, MÜMİN, 

MEHMET , NURSEL) 

RESULOFÇSİ: 

 

KASIM GÜMÜŞSOY( NAİL, CEVDET, SALİH, KAKUŞE, KADİME) 

AHMET GÜMÜŞSOY: ( CEVDET GÜMÜŞSOYU EVLAT EDİNMİŞTİR.) 

SALİKOF: 

BİLAL VELET ( ADİL İZGİYİ EVLAT EDİNMİŞTİR. ) RECEP ENGİN ( BURBUR RECEP) ADİLİN KARDEŞİDİR. 

FAZLOFSÇİ: 

İSLAM DEDE: ( ŞEFKİ KAPLAN—MEVLÜT. SEYİTALİ, MUSTAFA, NEVRUZE, AZİME) 

SABRİ OĞAN –YAŞAR OĞAN,İBRAHMİM, HATİCE 

FAZLI ÖZBAY ( MESTAN-İSMET, AYTEN,FAZLI, BEKİR, NURİ , EMİNE, HÜSNİYE) 

HAKKI –ALİRIZA,ESAT,RAMAZAN, HÜSEYİN, MUAMMER,HALİLİBRAHMİM,RAKİBE, İLKİYE, MEMİŞE 

BEŞİR—ÖZAY,CENGİZ,GÜRSEL,NAZMİYE,FUAT, FATMA 

RUKİYE—ŞAKİR KORKMAZ, ÖZER 

OÇOFSÇİ: 

HİMMET DEDE . SALİH ÇAKIR ( HMMİMET-KAMBER) 

BAYRAM YILMAZ( BEKİR, ALİ, SITKI, HÜSAMETTİN, MERYEM, AYŞE 
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AYDINOFSÇİ: 

HÜSEYİN DEDE (HİLMİ AYDIN, HÜSEYİN, MEHMET, KERİM,MALİK, EMİNE) 

HASAN APAYDIN, HURŞİT,MUSTAFA,RECEP, …. KIZLARI 

BESİM DEDE: ( MEHMET APAYDIN, DEMİRŞAH APAYDIN) 

SULKOFSÇİ: 

KASIM AYTAŞ (BAYRAM, KEMAL, MEVLÜT, FATMA) 

SELMAN AVŞAR (RAMAZAN, KAZIM,   ……. KIZLARI) 

SÜLKO’NUN ANNESİ KARANFİL AKTA ( CEZAR VE MUSTAFA AK) 

ZEYNELOFSÇİ: 

ZEYNEL DEDE: ( EMİN SERTDEMİR, OĞLU HACIAHMET SERTDEMİR) 

ŞERİF SALMANVE OĞULLARI 

CAVİT SALMAN VE OĞULLARI. 

MESTANOFSÇİ: 

 İLYAS ESEN VE OĞULLARI: ( YAŞAR ESEN-- MESTAN ESEN VE ÇOCUKLARI ) 

ZENKOFSÇİ: 

ZENNUN ORAKOĞLU( ÜZEYİR ORAK NEFKİ, HAKKI --- KIZLARI) 

ŞERİFOFSÇİ: 

SEYFETTİN MALÇOK OGULLARI EKREM, HÜSEYİN, HAYDAR MALÇOK. 

ZEKOFSÇİ: 

SALİH YAMAN : ( ZEKİ, ZİYA, ERDOĞAN, CEMİLE,ARZİYE………. 

ABDURAHMANOFSÇİ: 

ABDUARRHMAN EZER: ( İBRAHİM, ÖMER, MÜMİN, …….KIZLARI 

TOPAÇOFSÇİ: 

HÜSEYİN TOPAÇ ( RASİM. CELİL. NEVRUZ. ARİF, İSMAİL … KIZLARI 

TAFİLOFSÇİ: 

TAFİL TOPAÇ ( AZEMTOPAÇ VE KIZLARI) 

TAFİLİN DİĞER OĞLU İNTİHAR ETMIŞTİR( AŞK UĞRUNA) 

TALİP DUR:  TAFİLOFSÇİ SÜLALESİNDEN: YAŞAR DUR VE SELMİM DUR. 

BANUÇOFSÇİ: 

İBRAHİM TOKMAK OĞULLARI, BANUŞ,HASAN, KARANFİL,RAŞİDE, HACİRE 

YAŞAR    : KIZI DEMİRHAN ÖZGÜÇ 

İLYAS       : ZÜLFİKAR TUNÇ KARDEŞİ HASAN VE KIZKARDEŞİ………… 

KAMİL HASANOFSÇİ: 

BEKİR BİÇER  

ARİFOFOSÇİ: 
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ARİF HOCA( ŞERİF USLU KIZLARI: AKİLE, İSMET, KAMİLE ) 

DALOFSÇİ: 

MEHMETALİ ORHAN( RAŞİT ORHAN , SEFER,SELMİM ) 

ARİF ORHAN ( MEHMETALİ ORHAN ,YAŞAR, HAYDAR, RAZMİME) 

RAMUŞOFZSÇİ:  

RAMAZAN ÇELİK OĞLU MEHMETALİ ÇELİK VE KIZLARI 

MESELOFSÇİ: 

MÜMİN YEŞİL ( VELİ YEŞİL, AYŞE, HÜSNİYE, TÜRKAN, MELEK, NURDANE) 

ZALOFSÇİ; 

ARİF KUZU ( HAMİT, DEMİRŞAH,REFİK, ETHEM,  

RİZOFSÇİ: 

RIZA BABA ( CAVİT, HÜSEYİN…. KIZLAR) 

VEYSOFSÇİ: 

SÜLEYMAN ARI( FAZIL , NURİ, FATMA) 

ZALOFSÇİ: 

BİDOF KUZU ( KEMAL, YUSUF, ÜZEYİR, KIZLAR…….) 

ARZOFSÇİ: 

ARZİF DİZBAY( İSMAİL DİZBAY OĞULLARI KEMAL. SÜLEYMAN, MUSTAFA, NAZMİYE,NEBAHAT ,YAŞA) 

ARZİFİN KARDEŞİ KARA OSMAN ERTAN OĞLU YOK KIZI ARİF ERTANIN ANNESİDİR. 

FEHMİM KINAY ARZİFİN KARDEŞİ DİR ( AHMET KINAY, DİLBER, HAVVA) 

PALOFSÇİ: 

ARZİFİN KARDEŞİ HASAN KAN OĞULLARI( DEMİR, SALİH, HÜSEYİN, BAYRAM,GÜLİZAR, ADİLE, VAHİDE) 

MASKOFSÇİ: 

YUNUS KORKMAZ ( DERVİŞ, MUSTAFA,RAMAZAN, HAYRETTİN,…….KIZLAR) 

EMİN KORKMAZ( HALİL.KAZIM, … KIZLAR) 

ABDÜL KORKMAZ( YILMAZ, NİGAR) 

RIFAT KORKMAZ(ŞAKİR KORKMAZ ÖZER KORKMAZ) 

CAFEROFSÇİ: 

CAFER DOĞAN ( RUŞAN DOĞAN, HATİCE TEMUR) 

OROÇOFSÇİ: 

HASAN CAMBAZ ( HÜSEYİN, RAMAZAN, ÜZEYİR, BEKİR, BAHRİYE BAŞHAN) 

ALİÇOFSÇİ: 

MURAT KURT(RAHMİM KURT,KURT ALİ, NAZMİ KURT) 

MAHMUT KURT(DERVİŞ,…KIZLAR..) 

İSMAİL CANKURT(FETHİYE CANKURT) 
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HACI BAYRAM EGE NERDE OLDUĞU BİLİNMİYOR. 

KAPÇOFSÇİ: 

CAMAL SAKARYA (KERMİM . SEYİTALİ, HASAN….KIZLARI) 

ABDULOFSÇİ: 

SALİH TUTAN ( BAYRAM, NEVRUZ, SABRİYE,……..) 

 ÇELİK AKÇAY (HALİT, EMİN, KERMİM NAZLI, AYŞE, …..) 

ABDULLAH  KESER(FAİK.LATİF, EKREM,MİHRİYE) 

TELEFSÇİ: 

DEMİR TELİF ?KIZLARI SALİHA AKYOL ALİ AKYOLUN EŞİ  

DALOFSÇİ: 

ALİ AKYOL ( YAKUP,HASAN ,AFİZE, FATMA ) 

KAZIMOFSÇİ: 

HAMİT BAŞOĞLU(HURŞİT.ABDURRAHMAN, KAZIM, BAYRAM,ARZİYE,ALİME) 

ASLONFSÇİ: 

ASLAN AKBAL( MERSİN,ÖMER, FAZIL, FAİKE) 

NECİPOFSÇİ: 

SEYİT TÜRKOĞLU (DEMİRŞAH, NECİP, KAMİL, KIZLARI…..) 

HALİT TÜRKOĞLU(NAZMİYE TOKMAK, HACİRE AKBAL) 

VAYİTOFSÇİ: 

İSA OĞLU VAYİT SAĞLAM (ŞERİF ŞAĞLAM, LÜTFİYE, HAYRİYE , SALİHA) 

RAŞİTOFSÇİ: 

SELİM MİNTAS (RAŞİT,FUAT,MEHMET,MİNTAS,HÜRMÜZ,RAŞİDE,) 

ARİZOFSÇİ: 

FERHAT DİNÇ (ARİZ,RECEP,CEMAL, OSMAN,MUSA, RAŞİDE) 

AYASOFSÇİ: 

ABBAS KAÇAR( RIZVAN,TEYFİK, ABDÜLMÜMİN, YURÇE) 

CİHANOFSÇİ: 

CİHAN MEŞE( KEMAL, RECEP,ADEM,NAZMİYE, NACİYE,SALİHA) 

RUŞAN MEŞE  EMİNE TOPAÇ, CEVRİYE KARAGÖZ, KERİME  ASLAN  YAKUP KARAGÖZÜ EVLAT EDİNMİŞTİR. ) 

PİKLOFSÇİ: 

MÜMİN ÖZDEMİR (KADİR,ABDURRAHMAN,REFİYE) 

BİLOFSÇİ: 

SELİM ÖZGÜÇ(ALİ, SADIK, RAMAZAN,HASAN, FAİKE, ALİYE,..) 

GALABODA RAMAZAN KOÇDEMİR( MUAMMER, HAYDAR, SALİHA,KADİME, SEVİM, SEBAHAT) 

AZİZOFSÇİ: 
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AZİZ YAKAR( DEMİRALİ YAKAR, HURŞİT YAKAR) 

RAZKOFSÇİ: 

RAŞİT AĞANIN KIZLARI HAYRİYE VE KADİME ARİF VE  SELİM ASLAN 

YASOFSÇİ: 

KARANFİL YAÇOF OGLU SÜLEYMAN KIZI SERVET EZER 

MEKOFSÇİ: 

YAKUP KARAGÖZ( EKREM KARAGÖZ) 

İSMAİL KOÇ ( SALİH,MEHMET,ZEYNEP) 

HASAN AKA ( EMİN AKA, SÜLEYMAN AKA, HAMİT AKA KAZIM AKA, İRFAN AKA KIYMET ) 

DEMİRALİ TEMUR VE OĞULLARI (SÜLEYMAN..OĞLU  FAHRI ERBİL, ŞAZİYE: 

AZBİYE ALİME( SÜLEYMAN TEMUR’UN ANNESİ) 

ÜZEYİR TEMUR( NECMETTİN.METİN, ÇETİN,KAMURAN, HALİME,GÜLŞEN) 

SALİH TEMUR 

ÖĞRETMEN RAMAZAN TEMUR 

DEMÇOFOSÇİ. 

ZARİF DERİN( NEVZAT, YUSUF, KIZLAR….) 

MEHMET DERİN( ADEM, MUSTAFA,İBRAHİM,FEVZİ) 

ŞABANOFOSÇİ: 

VAHİT YAŞAR(NAZMİ YAŞAR , ALİ YAŞAR, MEMİŞE ORHAN, RESMİYE KAÇAR) 

NECİPOFOSÇİ: 

NECİP ORHAN ( ORHAN ORHAN ….NİYAZİ ORHAN) 

KÖKENLERİ İZMİR’DE OLAN BAYRAM BİROĞLU  ARAŞTIRILACAK. 

ZİKOFOSÇİ: 

SÜLEYMAN ATLI(MUSTAFA  ATLI , ŞŞRİFE, RABİA,) 

BİLOFOSÇİ: 

DEMİRALİ UZUN VE OĞULLARI 

BAYRAM YOLDAŞ VE OĞULLARI 

LİKOFOSÇİ: 

NURETTİN BOĞA( MEHMET BOĞA, ALİ, SEYİT, HASAN, NESLİHAN KESER) 

MÜMİN PAŞA VE KARDEŞLERİ AMBERİYE …VE HAYRİYE DİZBAY 

HÜSEYİNFOSÇİ. 

HÜSEYİN OĞLU FAİK, NURİ, BUNLAR MEKOFSÇİLERNEN TAKIŞTIKLARI İÇİN İZMİRE GÖÇ ETMİŞLERDİR. 

TİLKİ KENAN BAŞOĞLUNUN EVİNDE OTURURLARDI HAMİT BAŞOĞLU EVİ SONRADAN ONLARDAN SATIN ALDI. KIZLARI İLKİYE VE NADİRE  

METOFSÇİ. MEHMET OĞLU HAYDAR KIZLARI BEHZA, ZELİHA 

ÇSANKOFSÇİ. MEHMET OĞLU KEMAL CİĞERSİZ 
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USOFSÇİ: RAMAZAN OĞLU REFİK 

MÜBADELEDE GELEN ÇİNGENELER: 

İSMAİLÇE OĞLU LAPKO RAMAZANDA DERLERDİ OĞLU BAKİ , MEŞHUR İRMİK HELVASI YAPARMIŞ. 

NARİKO( BESİM, VE SSLİH GIRNETA ÇALARLARDI.) 

KAZIM GRNATACI, DEMİRCİLİK VE ÇALGICIYDI, 

KUÇO KIZI VAR ÜRGÜPTE. 

RECO KEMANCI OĞLU VE KIZLARI ÇALGICIYDI. 

DEMİRALİ GIRNETACI ÇOCUKLARI ÜRGÜP’TE ÇALGICILIK YAPIYORLAR. 
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                    Dipnotlar 

(1)T.C.Başbakanlık Osmanlı Arşivi,Paşa Sancağı –Görice-Kesriye Tapu Tahrir Defteri,70 no’lu ve -6 no’lu defterler 

(2)T.C.Başbakanlık Osmanlı Arşivi,Kesriye Temettuat Defteri,-1 ,no:1148 

(3)T.C.B.O.A,Kesriye Nufus Defteri,M.S,1830\1831 

(4 )T.C.B.O.A,27-Ra-1323(Hicri),Fon no:23,Gömlek no:2261,Fon kodu:TFR.I..AS..) 

(5 )T.C.B.O.A,10-8-1322(Hicri),Fon no:48,Gömlek no:-85,Fonkodu:TFR.I..MN.) 

(6 )T.C.B.O.A,08-B-1322(H.),Fon no:48,Gömlek no:-66,Fon kodu:TFR..I.MN..) 

( 7)T.CB.O.A,01-B-1322(H),Fon no:48,Gömlek no:-12,Fon kodu:TFR..I..MN) 

(8 )T.C.B.O.A,15-C-1322(H.),Fon no:46,Gömlek no:4570,Fon kodu:TFR..I..MN..)  

( 9)T.C.B.O.A,15-Ra-1322(H.),Fon no:40,Gömlek no:3925,Fon kodu:TFR..I..MN..) 

([ 10 ]Mustafapaşa kasabasından dedelerinin köyü olan Jerveni köyünü  ziyaret eden grubu(2007 yılında) ziyarete 

gelen ve dedesinin daha önce Jerveni’de yaşadığını ölmeden öncede kendisine Jervenililer birgün buraya dönecekler ben 

hayatta olmazsam Türktük o yüzden burada kaldık onlar sen onlar geldiğinde onları karşıla dediğini söyleyerek  neden 

geldiğini açıklayan Hristiyan Jervenili kişinin  “dedesinin kendisine biz Hristıyan Müslüman oldukları için gittiler..Bir gün 

buraya dönerlerse ve ben hayatta olmazsam gelenleri sen karşıla ve onlarla tanış””dediğini anlatmaktadır..Jerveni köyünü 

ziyaret 

(11)    Milojevic dute I’İslamİsation des gens de Zerveni de la fin du XVIII..siecle; les familles fi dâles su christianisme 

suraient parse alons A Jezerec (Jusna Makedonya 1920 pp.98-99 etıde parue dans ‘les Naselia srpskin zemaliya,Belgradkiy…. 

   “Lora de la querre balkanique de 1912, les gens de  Zerveni avalent a bandanne kur village poor se refugser A 

kostur…A.Lerin et Negonant(uns patiad’entre sux  seulement est revegue par la suite(Zerveni comptait avant 1912 envoen??? 

80 families….) 

Deux lettres? adress’ces par Nikola S.,du village de Turija(carte autricihienne au 200000:Turia,grec Toupıs,entre 

Zerveni et Nevolani)l’une ‘asa femme,l’autre ‘ason fre’re,habitant ce village… 

…Nous avons done deux points ’a ajouter aux points e’tudi’es par A.Mazon:Nivica au Nord de Smrdes,Turija entre Zerveni 

et Nevolani 9)Marvin Molehe ,Memories,2014 

Par.Adre Mazon,CONTES Slaves de la Macedonie Sud-Occidentale,Paris 1923,s.2,5,9,11,140-149 

(12  )Voin Bozhinov,Liubomir Panaiotov;Macedonia Documents and Material,İnstitutza İstoria Bulgarska Akademiana 

Naukıte,1978,s.17 

(13)Liubomir Panaiotov,Voin Bozhinov;Macedonia Documents and Material,İnstituza,İstoria Bulgarska Akademiana 

Naukate,1978.s.518) 

( 14 )The Life of J.D.Bourchier”Ellinor Flora Bosworth Smith Grogan(Lady) 1926,s.287 

( 15 )Dakin,The Greek Struggle Macedonian,1897-1913)s.132 

(16)Mustafa Demir’den nakledilmiştir,Cemil köyü 

(17)Mustafapaşa ve Cemil köyü sakinlerinden nakledilmiştir. 

(18)The Balkan Wars Published By the Endowment Washington.D.C.1914). 
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(19)Hristo Silyonov,Pisma:Ispovedi na edin çentik.Spomeni ot Stranca.Ot Vitoa do Gramos,……..,s.6,7 

(20)Arif Hoca’nın Defter(1905-1918),Müzeyyen-Münevver Güller Hanımların dedelerinin defteri olup özel 

arşivlerinden verilmiştir. 

(21)Arif Hoca’nın Bakkal Defteri(1905-1928),       “            “                 “              “ 

(22)Sinesos,Mustafapaşa Belediyesi Yayını,2012  

(23)Başbakanlı Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi,Kesriye Defteri ve Jerveni Köyü Dosyası 

(24)Münevver ve Müzeyyen Güller Hanımefendiler tarafından nakledilmiştir. 

(25)Süreyya Aytaş,Bitmeyen Muhacirlik,İstanbul 2007,s.46-61 

(26)Münevver ve Müzeyyen Güller Hanımefendilerden nakledilmiştir 

*Jerveni köyü Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri 

                      KAYNAKLAR 

T.C.BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ” PAŞA SANCAĞI-GÖRİCE-KESRİYE” DEFTERLERLERİ 

T.C.BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ MUHTELİT MÜBADELE TASFİYE TALEPNAMELERİ”JERVENİ KÖYÜ 

DOSYASI” 

AŞIKPAŞAZADE TARİHİ 

AYTAŞ SÜREYYA:BİTMEYEN MUHACİRLİK,İstanbul 2007 

MAZON ANDRE:CONTES SLAVES DE LA MACEDONİE SUD-OCCİDENTALE,Paris 1923 

       SİLYANOV HRİSTO:PİMA;ISPOVEDİ NA EDİN ÇETNİKSPOMENİ OT STRANCA.OT VİTOSA DA GRAMOS……. Kaynaklar 

        JERVENİ KÖY DÜĞÜNÜ ADETLERİNİ  ANLATANLAR:HURİYE PİŞKİN.SELİME PİŞKİN,MÜNEVVER KAPLAN,ASİME 

DÜZEN,NEFİKA DÜZEN.. 

 

         LEYLA KAPLAN:TÜRK KÜLTÜRÜNDE DÜĞÜN”JERVENİ-CEMİL KÖYÜ DÜĞÜNLERİ SEMİNER ÖDEVİ,ANKARA 1978 

          YAŞARKALAFAT:MAKEDONYA TÜRKLERİ:TÜRKMENLER,TORBEŞLER(TÜRKBAŞ),ÇENKERİLER VE YÖRÜKLER 

ARASINDA YAŞAYAN HALK İNANÇLARI,İSTANBUL 1994 

    YUSUF ZİYA DEMİRCİ:ANADOLU’DA ESKİ DÜĞÜN ADETLERİ,İSTANBUL 1938 
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KESRİYE’DEN 15.000 MUHACİRİN VAZİYETLERİNİN KÖTÜ OLDUĞUNU BİLDİREN YAZI 
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	Önsöz
	İşgal edilen Anadolu topraklarını işglcilerden kurtarılmasında başkomutan olarak önderlik yapan Mustafa Kemal Atatürk ,gelen mübadil muhacirlerle ilgili “Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır..”Sözleriyle tarihe ışık tutmuştur.

	_Toc408749933
	_Toc408749934
	Balkanlarda feth edilen topraklarda Türk ve Müslüman nüfusu arttırmak için Anadolu’dan Balkanlara nüfus yerleştirmek, oralardan da Anadolu’ya nüfus getirme politikası uygulayan Osmanlı Devleti padişahları ”eli silah tutan akıllı, becerikli, cesur, adaletli, zanaatkar” olan kişiler aileleriyle birlikte Rumeli’ne gönderilecek ve oraların hakimi olacak  küffara karşı oraları savunacak” şeklinde emirnameler yayınlamaktadır,  Bu emirnamelerin temelini; Gelibolu’nun fethi sırasında Süleyman Paşanın, babası Orhan Bey’e ”feth olunan hİsarlara memleketleri, mamur olmaları için Müslümanlardan çok adem gerek..Bundan dolayı bu feth olunan hisarlara koymak için yarar yoldaşlardan gönderiniz”sözleri oluşturmuştur.... Anadolu’nun çeşitli yerlerinden (köy,kasaba,şehir vs.) şeçilen aşiretler, aileler fethedilen topraklara gönderilerek yerleştirilmiştir.
	I.Murat zamanında Rumeli’ne nakledilenlerin köyler kurarak gönderildikleri yerlere yerleştikleri ve bunlarında” Naldöken, Tanrıdağı, Selanik, Ofçabolu,
	Fatih Sultan Mehmet zamanında Karamanoğlu beyliği mensuplarının bir kısmı Trabzon,birkısmı Güney’e yollanmış.Büyük bir kısmıda Rumeli’ne gönderilmiştir Kanuni Sultan Süleyman zamanında feth edilen yerlere iskan uygulamasında, belirlenen yerlerden her on aileden bir  aile, kura ile fethedilen yerlere  gönderilmiştir.Bir nevi zorlama olan bu uygulama özellikle  Osmanlı ile savaşan Anadolu Beyliklerinin dayandığı topluluklarla konar göçer yörükleri kapsamakta ise de.Osm
	Poptraykov LAZAR’ın önderliğinde 23 Temmuz 1903 tarihinde Jerveni köyüne 400 kişilik Bulgarın çoğunluğunu oluşturduğu isyancı çete mensupları tarafından yapılan baskın sonunda, köy kuşatılmış direnen Jerveni köylülerine teslim olmaları için süre veren Poptraykovun çetesi teslim olmadıkları taktirde köylüleri sığındıkları evlerde diri diri yakacakları tehdidinde bulunmuşlardır. Başlarına gelecek kötülükleri düşünen köylüler teslim olmayı kabul etmemiş ve çetecilere ateşle karşılık vermişlerdir. 2 isyancı Bulgar çetecinin öldüğü, 4 dününde  yaralandığı, çatışma sonucnda köylülerin teslim olmayıp direnişlerine devam etmeleri üzerine köy ateşe verilmiştir. Jerveni köyünün baskına uğradığı haberi üzerine Kesriye’den yardım ulaştırılmışsada köyün 3/2 si  tamamen yanmış, kalan evlerin bir kısmıda oturulamaz hale gelmiştir. Yaklaşan kış sebebiyle Jerveni köylüleri Kesriye,  Florina, Selanik’teki varlıklı aileler ve çiftliklere dağıtılarak kışı oralarda geçirmeleri sağlanmış, baharda tekrar köye dönerek evlerini yeni
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	Şahsi araştırmasını yapmak isteyenler binlerce belge içerisinde tarama yapmak zorundadır. Öncelikle  büyüklerimiz tarafından anlatılan bilgiler kullanılarak yaşadıkları vilayet ve köy adı aranmalı. Geldikleri  köye ait tasfiye talepnamelerine ulaşıldıktan sonra aranan kişinin kimlik bilgileri (dede-babaanne adı), varsa aile lakabı, bırakılan yerdeki; vakıf malı, cami, mimaret adları..aynı köyden aynı isimle gelen kişiler arasında gelen kişinin baba adı. ( Örnek: gelen kişinin adı Şevki ,aynı adla gelen birden fazla kişi arasında doğru kişiye ulaşmak için baba adını bilmek gerekmektedir.Çünkü gelen kişilerin baba baba ölmüşse kişi yaşça küçükse anne  adları yazılıdır belgelerde.İslam oğlu Şevki,Şevki oğlu Mevlüd gibi.) bulunmalıdır. Tasfiye talepnamelerinin bir kısmında detaylı mal dökümleri, ölçümleri, bunların bulundukları yerler, çevredeki komşularının adları, hisseli olup olmadığı, o günkü şartlarda malların altın-lira olarak değerleri yazılıdır. Nadirde olsa bazı talepnamelerde mübadilin Türkiye’de yerle
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