Новопридобити турски архиви
НПТА ХVІ 1/1 | б. г. | 12 л. | дефтер
Регистър, съдържащ разни разпоредби от името на султана до местните бейлербейове, бейове и
кадии в Румелия, Босна и другаде.

НПТА ХVІ 1/2 | 1587-88 | 16 л. | дефтер
Списък на тимарите в санджака Ергани и др.

НПТА ХVІ 1/3 | 1573-74 | 8 л. | дефтер
"Книга за вписване прехвърлянето на овакантени тимари върху трети лица и издаването на
съответните берати"

НПТА ХVІ 1/4 | 1566-67 | 31 л. | дефтер
Регистър, в който се нанасяли прехвърлянията на разни тимари върху нови владелци

НПТА ХVІ 1/5 | 1593-94 | 15 л. | дефтер
Поименен списък на прислугата в султанските обори през годината

НПТА ХVІ 1/6 | 1542-43 | 4 л. | дефтер
Списък, отнасящ се до вакъфа Дауд паша в Цариград

НПТА ХVІ 1/7 | 1526-27 | 24 л. | дефтер
Регистър с приходите от разни тимари в Софийския санджак, в Одринския, Пловдивската нахия и
др.

НПТА ХVІ 1/8 | 1591-92 | 40 л. | дефтер
Регистър, съдържащ протоколите за даването на други владелци на овакантенти тимари и за

издаването на съответни берати

НПТА ХVІ 1/9 | 1583 | 1 л. | арзухал
Заявление от татарски хан, взел участие в отбраната на Шираван

НПТА ХVІ 1/10 | 1573 | 2 л. | дефтер
Опис на тимари в санджака Йени шехир и Караси, за които са били дадени на отдлени лица
тезкерета за издаване на съответните султански берати

НПТА ХVІ 1/11 | 1523 | 16 л. | дефтер
Регистър-описание на прехвърлените права на тимариоти върху техните преки законни наследници

НПТА ХVІ 1/12 | 1599 | 22 л. | дефтер
Списък на военнослужещите от 1001 г.

НПТА ХVІ 1/13 | 1537 | 14 л. | дефтер
Регистър-описание на приходоизточниците в Цариград, използвани за посрещане на разни
държавни нужди

НПТА ХVІ 1/14 | 1586 | 10 л. | дефтер
Регистър, съдържащ случаи за назначаване тимариоти в санджаците Анкара, Кютахия и др.

НПТА ХVІ 1/15 | 1596 | 1 л. | ферман
"Ферман от времето на Мурад ІІІ - 1591 г., с който се назначават двама мюбешири по събирането на
стари недобори в Йемен, три товара акчета след като по-раншен ферман за разхвърлянето и
събирането на същата сума не бил изпълнен"

НПТА ХVІ 1/16 | 1582 | 1 л. | ферман
Ферман на Мурад ІІІ - 1581 г. за даването на тимар на участник в овладяването на крепостта Ая...

Джебели в Йемен

НПТА ХVІ 1/17 | 1567-1568 | 10 л. | дефтер
Регистър, по който са раздавани овакантени тимари в Ич или - Акшехир, Караман и др. и са
представяни получилите тимара за да им се издаде съответния берат

НПТА ХVІ 1/18 | 1520 | 12 л. | дефтер
Дефтер за недоборите от държавните приходоизточници в санджаците Никопол, Силистра и Видин

НПТА ХVІ 1/19 | 1587 | 1 л. | тапия
Издадена от кадията на Самоков Мустафа Идрис за две ниви на синура на с. Драготин и с.
Шипочене

НПТА ХVІІ 1/1 | 1610 | 1 л. | ферман
Зиамет, в чиито граници спадали споменатите села в размер на 41 405 акчета

НПТА ХVІІ 1/2 | 1636 | 1 л. | ферман
Отпускане на суми за разходи на войскови части, охраняващи крепости

НПТА ХVІІ 1/3 | 1660 | 1 л. | ферман
Заповед за изпращане на войскова част, която да охранява Галиполи

НПТА ХVІІ 1/4 | 1659 –1660 | 1 л. | мектуб
Относно нареждане за събирането на държавните данъци за 1070 г. от казите Шумни и Джума-и
атик

НПТА ХVІІ 1/5 | 1680 | 1 л. | ферман
Събиране на данъци за тимар от Малатия санджак

НПТА ХVІІ 1/6 | 1697 | 12 л. | сиджил
Сиджил с неизвестен произход, отнасящ се до европейските владения на Османската империя

НПТА ХVІІ 1/7 | | 1 л. | ферман
"Отнемане тимара на един соколар (чакърджъ) в нахията Йенидже-и Карасу, Софийски санджак,
поради неизпълнение на задълженията и прехвърлянето му на друго лице"

НПТА ХVІІ 1/8 | 1663 | 1 л. | ферман
"Заповед за закупуване на зърнени храни за 1074 г. от Видински санджак, което да се извърши от
агента отговарящ за покупката на съответния регион"

НПТА ХVІІ 1/9 | 1695 | 2 л. | мектуб
Молба от малолетен от с. Зетошан, Радомирска каза, Кюстендилски санджак, с което се съобщава,
че не може да да вземе участие във войската

НПТА ХVІІ 1/10 | 1690 | 1 л. | тахрир
Шериатско решение (протокол) с описание на оставеното от покойния валия на Траблус

НПТА ХVІІ 1/11 | 1697 | 1 л. | мазбата
Опис на измрели по пътя в каза Търново кози и агнета

НПТА ХVІІ 1/12 | 1646 | 1 л. | мектуб
Съобщава се, че населението от няколко села на Айтоска нахия не може да си плаща данъците

НПТА ХVІІ 1/13 | 1693 | 2 л. | ферман
Снабдяване на османската флота с муниции

НПТА ХVІІ 1/14 | 1693 | 1 л. | ферман

Нареждане да се подновят всички Фермани от тази дата

НПТА ХVІІ 1/15 | 1647 | 1 л. | ферман
По настояване на бейлербейовете и посетителите на светите места мюсюлмани е назначен хатиб в
Мекка

НПТА ХVІІ 1/16 | 1659 | 1 л. | мектуб
Подписаният Мехмед бин Мустафа, назначен с берат, да събира постъпленията, получени от
забитина на местността

НПТА ХVІІ 1/17 | 1696 | 1 л. | берат
Заповед за поръчката на 200 кантара желязо

НПТА ХVІІ 1/18 | 1693 | 1 л. | мектуб
Иска се да се отпусне една кесия за бедните лягъмджии

НПТА ХVІІ 1/19 | 1640 | 15 л. | берат
"Височайша заповед за получаване на възнаграждение от 13 акчета, което лицето получава от
бирниците натоварени по събирането на данъците на неверниците в Кюстендилско"

НПТА ХVІІ 1/ 20 | 1670 | 1 л. | мектуб
Молба до султана за разрешаване да се закупят от държавата къщите на Марко чорбаджи Костадин

НПТА ХVІІ 1/21 | 1669 | 1 л. | мектуб
Разрешение да се откупи от държавата къщите на Бентур Барбарго

НПТА ХVІІ 1/22 | 1683 | 1 л. | илмюхабер
Маса оценена на сума 9237 фр. наполеона (злато), от наследството на бившия карамански

мутасаръф починал на бойното поле, предадено на Али ага от яга аскерите на Ибрахим паша.

НПТА ХVІІ 1/23 | 1687 | 3 л. | берат
Заповед относно заплатите на спахиите от 42 бюлюк, на които по-рано са изплащали от
пловдивския назър

НПТА ХVІІ 1/24 | б.д. | 2 л. | хатъра
"Бележник с подробно описание на вещите на убития в софийското поле Сонгороглу, издирени и
представени от Ахмед ага, числящ се към войската"

НПТА ХVІІ 1/25 | 1695 | 1 л. | тезкире
"Разписка за 8000 гроша, подписани от прекупвача Мехмед, за доставените дървени въглища за
нуждите на казармите"

НПТА ХVІІ 1/26 | 1691 | 1 л. | темесюк
"Документ издаден от кетхуда векили на ямболския емин векили Мехмед бей, за отчитането му във
връзка за доставката на дърва и въглища за ямболското зимовище за доставянето на едно полугодие
от 1103 г."

НПТА ХVІІ 1/27 | 1661 | 1 л. | берат
Берат за уреждане продоволствията на крепостта Гечеван

НПТА ХVІІ 1/28 | 1684 | 1 л. | мектуб
Деветте коня обслужващи Нишката поща били недостатъчни, поради което било нужно да се
отпуснат още седем от Аладжа хисар и седем от Враня и др.

НПТА ХVІІ 1/29 | 1684 | 2 л. | мектуб
Проверените мензили (пощенски кантони) по пътя Одрин-Белград от мюбаширина Юмер ага се
оказали почти разрушени; за поправката им се наложило през 1683 г. да се поръчат 60 000 акчета,
нужни били 30 коня за превози 600 гроша данъци, разхвърляни върху населението

НПТА ХVІІ 1/30 | 1684 | 1 л. | мектуб
"Подпомагане на пощенския рейс на Хасково; да се вземат от каза Чирпан 12 коня, за които са
нужни 180 кила ечемик, чрез мюбаширина Кенан ага"

НПТА ХVІІ 1/31 | 1699 | 1 л. | тезкире
Разрешително за въоръжаване на хайка за преследване на вълци в гората, появили се в Софийски
санджак

НПТА ХVІІ 1/32 | 1691 | 1 л. | ода
Стихотворение за султан Ахмед ІІ при възкачването му на престола

НПТА Соф ХIX 1/33 | 1649 | 1 л. | ферман
Ферман по повод възшествието на султан Мехмед ІV и подновяване на всички Фермани и берати

НПТА ХVІІ 1/34 | 1784 | 1 л. | тахрират
Махмуд паша, шкодренския аянин, изпраща послание до войската в София

НПТА ХVІІ 1/35 | 1693 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, за нуждите на армията са необходими общо 600 коли, които да се доставят поскоро от влашкия войвода

НПТА ХІХ Соф 1/36 | 1688 | 1 л. | мектуб
За нуждите на Топхането да се предадат от Кара Хасан 300 кантара желязо

НПТА ХVІІ 1/37 | 1673 | 2 л. | ферман
Назначаване на охраната на проливите от еничери на Чанаккале, определяне на техния командир и
възнаграждение

НПТА ХVІІ 1/38 | 1660 | 1 л. | мектуб

Сведение за количеството на слама, сено и дърва, раздадени на войската през зимата и пролетта на
1071 г. па пътя Одрин – Лозенград, като се споменават садразама, кадъаскера и др. Висши
сановници. Иска се оформяне на документацията, понеже писарят Емин Халил постъпил във
войската и отнесъл със себе си съответните Фермани

НПТА ХVІІ 1/39 | 1664 | 1 л. | мектуб
За отпускане на 10 000 акчета за възнаграждение на цигани

НПТА ХVІІ 1/40 | 1642 | 1 л. | мектуб
"Сведение за обложените с данък барутни работилници във вилаета Караман са отказали да плащат
данък под предлог, че са обложени с извънреден данък „авариз“ и се иска разпореждане да се
събира въпросният облог за барутните работилници"

НПТА ХVІІ 1/41 | 1653 | 4 л. | хюджет
Хюджет от плевенския кадия Мехмед Ибрахим, с който се признава правото на Махмуд ибн Бешир
от Плевен да получава по 25 акчета заплата от Хюсеин ага, пълномощник на чиновника към вакъфа
на Ибрахим

НПТА ХVІІ 1/42 | 1700 | 1 л. | мектуб
Сметката по данъците на дукагин, Ипек и Влашко за 1111 г. (1699 г.), в сравнение със събраните
суми от същите области за 1697 г. в размер на 72 290 акчета.

НПТА ХVІІ 1/43 | 1699 | 6 л. | илмюхабер
Извлечения по сметката на постъпленията на Гюмюрджина и др.

НПТА ХVІІ 1/44 | 1699 | 1 л. | мектуб
"Мектуб до султана. Съобщава се за изпращането на белградския мухафъз Али паша опростени и
спуснати декларации, за раздаване на раята от Белград, Ниш, Лесковац и др. Области, при
предстояща ревизия на данъците в тези области"

НПТА ХVІІ 1/45 | 1666 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана - оплакващи се от живущите в Струмица рая, подложени на гонения и
преследвания

НПТА ХVІІ 1/46 | 1658 | 1 л. | мектуб
Русенският държавен представител Осман ага се явил в съда и заявил, че получил парите си за
доставените от него за нуждите на държавната печатница храни, идващи от Цариград и Египет

НПТА ХVІІ 1/47 | 1648 | 1 л. | берат
Подновен берат на Ибрахим джизиедар на евреите в столицата за 1058 г. с 20 акчета дневна заплата.

НПТА ХVІІ 1/48 | 1618 | 1 л. | берат
Берат от султана за назначаване на шейх Юмер на служба в джамията султан Сюлейман хан

НПТА ХVІІ 1/49 | 1640 | 1 л. | берат
"Подновяване на берат във връзка с възшествието на новия султан Ибрахим, с който се отпуска
пенсия от 15 акчета дневно"

НПТА ХVІІ 1/50 | 1603 | 1 л. | берат
"За назначаване на служба в имарета при вакъфа на името на валиде султан в Юскюдар с две
акчета дневна заплата"

НПТА ХVІІ 1/51 | 1640 | 1 л. | ферман
Препис на Ферман, с който трябва да се подновят всички Фермани и берати по повод възшествието
на нов султан (Ибрахим І)

НПТА ХVІІ 1/52 | 1693 | 1 л. | ферман
Похвала публична към Мустафа ага, за положеното усърдие по пренасяне на храните от
Тукфуркьой до Белград

НПТА ХVІІ 1/53 | 1639 | 1 л. | мектуб

Писмодо султана - занимаващите се с износ на чоха евреи от Кайсери с обложени с високо мито
(износен харадж) и нямат възможност да го заплатят; затова се прехвърля на евреите от Йенишехир
и Щип, като задължение те да го платят; допълнително отбелязано, че анотацията е погрешна - не е
мито, а еврейското джизие

НПТА ХVІІ 1/54 | 1690 | 6 л. | мектуб
"Еднотипни писма на пенсионери до султана, с които молят да им отпусне полагащата им се
пенсия."

НПТА ХVІІ 1/55 | 1696 | 1 л. | мектуб
Молба до султана, с което се иска от две села на каза Ипсала, с. Коджа Али и Кан гьор (?), броещи
по 14 къщи да се вземе по 1 кола на 7 къщи, във връзка с предстоящ султански поход и да се вземе
от реквизиращия чиновник само по една кола

НПТА ХVІІ 1/56 | 1682 | 1 л. | сурет
Понеже населението - раята на упоменатите села при завладяването им изцяло се е разбягало в
Полша, в момента само отделни лица от раята са се настанили на мястото на избягалите и при тези
условия, стопанисването на въпросните села е невъзможно, в полза на държавното съкровище,
казаните села се отдават за ползване завинаги на хаджи Халил ефенди, който ще обработва със
собствени средства и от излишъците на приходите ще поддържа построената от него джамия в
крепостта Трабози (?)

НПТА ХVІІ 1/57 | 1608 | 1 л. | мектуб
"Назначаването на събирач на данъците по имотите и добитъка за Свищовска каза; през 1017 г. бил
Мирза Мехмед, а за такъв бил Хайдар чавуш."

НПТА ХVІІ 1/58 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман до кадията и до чиновника натоварен със закупаване на зърнени храни в каза Прищина по
доставката на известно количество жито и ечемик за 1100 г.

НПТА ХVІІ 1/59 | 1699 | 4 л. | мектуб
Писмо до султана по сметките на капуджибаши Мехмед ага от Никопол и Шумен

НПТА ХVІІ 1/60 | 1699 | 18 л. | мектуб

Чернови от писма с различно съдържание от 1110/1111 (1698) г.

НПТА ХVІІ 1/61 | 1700 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от тимариот на с. Тахтали и Подница, каза Сироз, Софийски санджак за правата
му от 1 500 акчета от приходите на споменатите села

НПТА ХVІІ 1/62 | 1700 | 1 л. | мектуб
Хюсеин Юсуф от София се явил пред софийския кадия и заявил, че спахията Хасан бил починал и
тимарът ме у бил вакантен и е без наследници

НПТА ХVІІ 1/63 | 1615 | 1 л. | ферман
Назначаване на ел-хадж Мустафа ага за мютевелия на вакъфа притежание на светата джамия
султан Йълдъръм Баязид

НПТА ХVІІ 1/64 | 1644 | 5 л. | арзухал
Заявление от благодетеля Абдул Керим Мехмед от Бурса, с което моли да се издаде берат за
назначаване на Мехмед бин Сеид за мютевелия на вакъфа, принадлежащ към Джами-и кебир в
Бурса със заплата от по 9 гроша годишно

НПТА ХVІІ 1/65 | 1699 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - иска се издаване на височайша заповед до кадията и дефтердаря на Босна да се
погрижат за прибирането на приходите от тимари и зиамети, отстъпени в миналото на отделни лица
– военни, неподновени берати и останали без стопани, за да не се губи нито пара от тези приходи

НПТА ХVІІ 1/66 | 1691 | 2 л. | илмюхабер
Документ, удостоверяващ че превозът от Скопие в Белградската крепост на 1500 килета жито е
напълно изплатен на изповедалите това българи и турци от гр. Струмица, извършили самия превоз

НПТА ХVІІ 1/67 | 1648 | 1 л. | ферман
Определя се заплата от 8 акчета дневно на дервиш Хасан в Тиквеш, от приходите на джизието

НПТА ХVІІ 1/68 | 1619 | 2 л. | мазбата
Приемно-предавателен протокол за пренасянето от гр. Инос в столицата 1231 кантара пексимед,
нотоварена на същото на кораба на хаджи Ахмед, за да го пренесе от Цариград за Видин

НПТА ХVІІ 1/69 | 1689 | 1 л. | берат
Раята от Бендер се оплаква, че били задължени да платят определена сума на мир-и миран,
незаконно събрана

НПТА ХVІІ 1/70 | 1692 | 1 л. | мектуб
Относно подсигуряване на 10 товара (юк) акчета за закупуване на храни за еничарите на одринския
гарнизон дадени на артелчика на споменатия гарнизон

НПТА ХVІІ 1/71 | 1692 | 1 л. | мектуб
Относно злоупотреби с 159 турски златни лири поверени на Али чавуш, за да ги раздаде на
коларите от Къзъл агач, Родос и др., които са ангажирани за два месеца от войската; намерен е нов
заместник - друг чавуш, който да свърши работата

НПТА ХVІІ 1/72 | 1635 | 1 л. | ферман
Пълномощникът на ел-хадж Ахмед ефенди се явил пред съда в Цариград и заявил, че отстъпва
четвърт част от правата на довереника си, изпълнени с берат

НПТА ХVІІ 1/73 | 1692 | 1 л. | мектуб
"Ел-хадж Мехмед и неверникът Панайот били изпратени за доставяне на военни снаряжения"

НПТА ХVІІ 1/74 | 1692 | 1 л. | мектуб
Набавяне на храни от населението на Дойран за нуждите на войските в белградската крепост, за
чиито цели е натоварен чавуш Сюлейман, като закупил брашно от Скопие, Враня и пр.

НПТА ХVІІ 1/75 | 1629 | 1 л. | ферман
Ферман за назначаване на мястото на починалия самоковски кадия Хасан бин Абдуллах лицето

Ахмед, с 4 акчета дневно, отпускани от самоковския емин

НПТА ХVІІ 1/76 | 1696 | 2 л. | мектуб
Изложение до султана относно данъка върху кафето в големите градове Цариград, Одрин, Бурса и
проектопредложение върху уреждане на данъка върху коприната в Кайро, Египет

НПТА ХVІІ 1/77 | 1619 | 1 л. | берат
Берат на основанието на който за управител на султанската джамия в Юскюдар в столицата е
назначено лице от 56-ти бюлюк на султанската гвардия с 12 акчета дневно, отпускани от
държавната хазна

НПТА ХVІІ 1/78 | 1667 | 1 л. | илям
По повод заявление в местния съд в Болу на раята от същия град, че поради настъпилия глад във
вилаета,..., на неявилите се кюрекчии на определеното място, то кюрекчийския бедел да се
разхвърли на останалите данъкоплатци, същите ще бъдат разорени, както са разорени вече 27 къщи.
Потвърждаване на горното е, че назначеният по събирането на този вид бедел вече събрал същия от
200 къщи.

НПТА ХVІІ 1/79 | 1699 | 2 л. | мектуб
Доклад до султана по проверката направена на еничарите в Багдад, повечето от които
принадлежали към феллахите, за превеждане на в известно на годните за бойи всички и
записването на такива. Разпоредба до еничарските агии по паричното доволствие на еничарите в
района на Багдад и Мардин.

НПТА ХVІІ 1/80 | 1682 | 3 л. | арзухал
Молба до султана от първенците на Сараево относно разбойническото нападение от многочислена
чета над града им, на чието нападение жертва стават моллата, кадията на града и наиба; залавянето
на една част от нападателите след тяхното бягство; разписки за донесени суми от Босна в сребро и
злато

НПТА ХVІІ 1/81 | 1692 | 2 л. | ферман
Относно доставки на военни съоръжения за предстоящия поход, от Хюсеин ага, като разходите за
това бъдат посрещнати от постъпленията на кипърската област, но понеже натам могло да постъпят
само 5000 гроша, то остават още 5000 гроша да бъдат събрани

НПТА ХVІІ 1/82 | 1687, 1688 | 1 л. | илям
Преписка на кадията в Белград по спора между Ахмед, който не се задоволявал със собствения си
тимар, но претендирал и за тимара на Ибрахим, кото последният бил собственик на тимар в с.
Сарълар?!, Дупнишко.

НПТА ХVІІ 1/83 | 1659, 1660 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от чиновниците - длъжностните лица, изпратени да събират данък върху
жилищата в цялата област - относно големия урожай на зърнени храни, Мехмед Авни събирач на
данъците

НПТА ХVІІ 1/84 | 1628 | 1 л. | илям
Съдебно решение издадено от скопския кадия относно затвърждаване на вътрешното положение, от
военачалника-валия на Скопие Сеид Мехмед паша; събраните от скопския назърин войници от
Скопие, Тетово, Кратово, Кочани, Вълчитрън, Дебър, Прилеп ?! и пр. градове войници за
умиротворяване на страната

НПТА ХVІІ 1/85 | 1623, 1624 | 1 л. | берат
Берат за назначаване на мютевелия на вакъфа към Султан Селим джамия

НПТА ХVІІ 2/1 | 1675, 1676 | 1 л. | мектуб
Писмо от Мустафа ага, мюбашир, относно несъбраните налози от раята, състояща се от 659 1/2
ханета на с. Крушево, Битолски санджак; допълнително на латиница записано Кирчево

НПТА ХVІІ 2/2 | 1757 | 2 л. | мазбата
Протокол, съдържащ изявлението на първенците на Прилеп по назначаване за кетхуда на града
черибашията Мехмед Емин, жител на град Битоля

НПТА ХVІІ 2/3 | 1675, 1676 | 1 л. | тахрир
Протокол на прилепския и мориховския кадия по повод заявлението на изпратения за събирането
на извънредния данък (авариз) мюбашир Мустафа ага, че въпреките исканата чрез
административните органи и задължаването им три дена, местните жители на мориховска нахия не
се подчинили и не изплащали данъка

НПТА ХVІІ 2/4 | 1660 | 1 л. | сурет
Разпределение на взети като трофей волове на властващия известно време отцепник Теке бей

НПТА ХVІІ 2/5 | 1689 | 1 л. | дефтер
Списък на лицата-собственици на складовите помещения, в които ще бъдат складирани събрания
ечемик и пр., съставляващи налози на Силистренски, Никополски и Русенски санджак за 1689 г.

НПТА ХVІІ 2/6 | 1697 | 5 л. | мектуб
Писмо от кетхуда до султана да се нареди до дефтердаря да отпусне на командваните от него
войски (оджак) месо и хляб

НПТА ХVІІ 2/7 | 1618 | 2 л. | арзухал
Заявление от първенците на Битоля - молят за заместник на Ахмед Назиф, мютевелия на вакъфа
към джамията „Хаджи бей“, да остане сина му, който заслужава неговото място

НПТА ХVІІ 2/8 | 1692, 1693 | 1 л. | мектуб
Възнаграждение по 10 гроша дневно и пексимед на войниците от четирите парахода, оставени да
пазят белградското укрепление, според представената отчетност на Али паша

НПТА ХVІІ 2/9 | 1686, 1687 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от емина на Кучайна (Кочане?) с нареждане на нужното на кадиите на Качане и
Ихрам, защото раята на нахията е принудена да изплати 70 000 акчета бедел на юшура, вместо 50
000 , колкото са платили през 1686 г.

НПТА ХVІІ 2/10 | 1651, 1652 | 1 л. | хюкм–и шериф
Така назования шериф, назначен по две акчета дневно за управител на построената от султан
Мехмед хан джамия в Кюстендил, който в присъствието на чиновника (мемур) се явил в съда и
заявил данъците за 1062 г. от раята в Кюстендилско да се съберат от капуджи баши Хасан, от чиито
приходи напълно било изпратено възнаграждението от по две акчета дневно

НПТА ХVІІ 2/11 | 1670, 1671 | 1 л. | ферман

Назначаване на лице да събира данък върху имотите и ги предава по принадлежност, за което се
предписва до кадиите на ...

НПТА ХVІІ 2/12 | 1700 | 1 л. | мектуб
Изложение от началник на охраната на крепостта на Белград Хасан паша за отпускане на храни на
бедстващото население по пътя Ягодина-Ниш, а занапред те самите ще произвеждат храни

НПТА ХVІІ 2/13 | 1670, 1671 | 2 л. | ферман
Предписване до кадиите в Айдънски вилает да назначат събирачи на данък върху жилищата за 1670
г., като сумите се предават своевременно по принадлежност

НПТА ХVІІ 2/14 | 1650 | 3 л. | мектуб
Писмо адресирано до гюмрюк емини за отпускане на 200 кантара пексимед за престъпниците и
пленниците намиращи се на работа в корабостроителницата

НПТА ХVІІ 2/15 | 1681 | 4 л. | тахрир
Стереотипни документи, удостоверяващи, че отделни пера са били определени и разходвани през м.
зилхидже на 1091 г. за покупка на бижу; подписани от кетхуда на държавната хазна

НПТА ХVІІ 2/16 | 1682 | 1 л. | темесюк
Документ, удостоверяващ изразходването на сума от 12 910 гроша по предназначение, съгласно
хат-и хумаюн за нуждите на флота

НПТА ХVІІ 2/17 | 1680 | 1 л. | тахрир
Документ, удостоверяващ внасянето в хазната на 40 кесии акчета в златни монети, изпратени от
валията на Тунис Хъфзи Мехмед паша

НПТА ХVІІ 2/18 | 1692 | 1 л. | мектуб
"Чернова на писмо до валията на Румили и командир на войските в Белградската област, в което се
споменава за изпратена от будапещенския френски пратеник на белградския пазител [мухафъз]
Осман паша една бохча с книжа, предназначени за френския пратеник в Цариград"

НПТА ХVІІ 2/19 | 1684 | 2 л. | ферман
Нареждане за изготвянето в гр. Сафар (Сакар?!) на сладки от плодове и др. на стойност ...
включващи разноски и превоза по море до османската столица 63550 акчета, взети от джизието в
същия град за 1684г.; лично за султана

НПТА ХVІІ 2/20 | 1640 | 1 л. | берат
Подновяване на берата за назначаването като фтхиха[в]ан м джамията в Бейрут учения Осман
ефенди, 5 акчета дневно възнаграждение

НПТА ХVІІ 2/21 | 1670, 1671 | 1 л. | ферман
Фермана на султан Мехмед ІV до кадиите от Сивас [Анадола] да следят за събирането на 2160
гроша годишно от събирача на бедел-и нюзул

НПТА ХVІІ 2/22 | 1671 | 1 л. | ферман
Заповед от времето на султан Мехмед ІV - предвид негодността в държавните конюшни на товарни
камили и разпределянето за поход се нарежда да се закупят нови, млади и годни такива от раята на
Менемен (по цени 360 гроша еседи кервана от 6 юзди) и се изпратят незабавно за Цариград и
Одрин

НПТА ХVІІ 2/23 | 1671 | 1 л. | ферман
Заповед от времето на султан Мехмед ІV - предвид негодността на товарни камили в държавните
конюшни се нарежда да се закупят нови, млади и годни такива, незабавно да се отправят от Зиле,
където ще стане покупката на кервана от 6 юзди и се изпратят за Цариград и Одрин

НПТА ХVІІ 2/24 | 1666 | 1 л. | берат
Заповед, с която се разпорежда и узаконява възнаграждението (новите улюфе) на спахията
еничарин от Родосто, от 20 акчета дневно, които да получат от митническите доходи на Варна,
изготвен в Чаталджа.

НПТА ХVІІ 2/25 | 1699 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се нарежда християните от Скопие, Кратово, Вълчитрън, Петрич, Митровица,
Радовиш, Кюстендил и др. да се освободят от ... личния данък, а се изисква плащането само по 2
гроша на човек

НПТА ХVІІ 2/26 | 1628 | 3 л. | хюджет
Във връзка със сметките на евреите от Солун, които са изработвали за местния еничарски оджак
чоха

НПТА ХVІІ 2/27 | 1650 | 1 л. | темесюк
Документ за отпуснати 647 кантара пексимед предназначени за заминаващите за крепостта Буре
богаз войници-офицери

НПТА ХVІІ 2/28 | 1683 | 1 л. | ферман
"Разпореждане в случай на овакантяване на зиамета на с. Лалково, Пловдивско, румелийския
бейлербей Мехмед бей, да се отстъпи срещу 10 470 акчета, само на този, който ще отиде на война"

НПТА ХVІІ 2/29 | 1664 | 1 л. | ферман
"Разпореждане в случай на овакантяване на зиамета на с. Лисахек, Кютахия санджак да се отстъпи
на друго лице, което ще изпълни условието да се отиде на война"

НПТА ХVІІ 2/30 | 1671 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман ІІ, с който се разпорежда по какъв начин да се отчете към
държавната хазна мухасълът в Мозия и Халеб

НПТА ХVІІ 2/31 | 1700 | 1 л. | мюлкнаме
Издадено от султан Мустафа ІІ на някой си Мехмед, с което се дава да владее с. Бююк кьой,
Белградска нахия, на дунавския бряг; отстъпва сега от пристанището му, поради неприятелско
нахлуване, като плащо годишно 6 000 акчета на еничарския оджак в Белград

НПТА ХVІІ 2/32 | 1636 1637 | 14 л. | арзухал
Молби до султана за назначаване на овакантени места, нови пазачи, на тюрбета, хафъзи, мюезини и
др. на джамии, намиращи се в столицата

НПТА ХVІІ 2/33 | 1661 | 1 л. | мухакеме–и караръ

Съдебен акт съставен по повод жалба на раята от Кили и Каваш (Кавала?), които се явили пред
съда и се оплакали от затрудненото си материално положение, и че въпреки това им бил събиран
личния данък на два пъти

НПТА ХVІІ 2/34 | 1677 | 1 л. | макбуз
Пенсионер се подписал, че получил пенсията за старост, за няколко години наред, от доходите на
Пловдив, чрез данъчния доверен представител

НПТА ХVІІ 2/35 | 1696 1697 | 4 л. | еврак
Писмени искания и требования по продоволствието на участващите в похода в Морея артилеристи
от султанския двор

НПТА ХVІІ 2/36 | 1633 | 1 л. | берат
Назначаване на хатиб и имам на джамията „Баязид“ в гр. Айтос - назначава се някой си Ибрахим
на мястото на напусналия Сюлейман

НПТА ХVІІ 2/37 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман от султан Ахмед ІІ, издаден в Одрин, за изпратените данъчни регистри отнасящи се до
раята в Ерзурумска финансова област, да бъде заменена с нови и се изискат нови декларации за
данък (...)

НПТА ХVІІ 2/38 | 1694 | 4 л. | ферман
Ферман с тугра на Ахмед ІІ, издаден в Одрин -н ареждане да се изпратят незабавно за Одрин 2000
еничари, като на всеки 10 се постави на разположение по един товарно животно (мекяре)...от
държавното съкровище

НПТА ХVІІ 2/39 | 1633 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ибрахим, с който се нарежда 5 399 акчета да се броят на Мехмед чавуш,
за частта, към която се числи

НПТА ХVІІ 2/40 | 1634 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ибрахим, с който се нарежда 12 043 акчета от постъпилите данъци да се
броят на ползващия се с височайшото доверие Али чавуш за посрещане нуждите на армейската

част, към която принадлежи

НПТА ХVІІ 2/41 | 1634 | 1 л. | берат
Берат на султан Ибрахим І, с който се разпорежда от постъпленията на босненската финансова
област 2566 акчета на военачалника Сюлейман, ползващ се с височайшо благоволение

НПТА ХVІІ 2/42 | 1633 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се предлага събираното от маслопроизводителите във Виза и Селпури (?)
да се даде на новообразувания санджак за набавяне на брашно и за който средства не били
намерени

НПТА ХVІІ 2/43 | 1693 | 1 л. | мектуб
"Писмо от мюбаширина, натоварен да закупи за нуждите на армията 15 000 килета ечемик, 15 000
килета жито и 7 500 килета брашно от Силистренско, наредено да се превозят с коли за
вътрешността на империята да се изпратят и по вода"

НПТА ХVІІ 2/44 | 1618 | 1 л. | ферман
Ферман на султан Осман ІІ за назначаване на Мохамед бин Муса срещу 2 акчета дневно на служба
при джамията „Султан Баязид" в гр. Одрин на мястото на напусналия поради старост Осман Вели

НПТА ХVІI 2/45 | 1695 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Махмуд I, с който по случай възшествието му и за да се поставят в ред
зиаметите и тимарите подновява възлага зимаета на с. Сари данишменд, Паша санджак.

НПТА ХVІI 2/46 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда оспорваните права на тимариота владетел на земи в Халебска финансова област, такава и такава част да се предаде на еди-кого си описан с отличителните му белези

НПТА ХVІI 2/47 | 1699 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда вещите оставени аманат (на доверие) от
една кадъна при братята и сестрите си - да ѝ се върнат като незаконно задържани

НПТА ХVІI 2/48 | 1693 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда овакантеното от покойния тимариот на
земи от Софийския санджак място, да се заеме от този и този - негови наследници, описвайки
техните отличителни белези

НПТА ХVІI 2/49 | 1681 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мехмед IV, с който се уреждат и узаконяват разходите на охраната - войници от
Ада кале

НПТА ХVІI 2/50 | 1603 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед I, с който се узаконява Мустафа Синан да продължава да
получава по едно акче на ден от имарета на султан Мехмед хан

НПТА ХVІI 2/51 | 1865 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед II, с който се уреждат споровете около зиаметите и тимарите в с. Сестива (?),
Неврокопска околия, Софийски санджак и в Демирхисарски села

НПТА ХVІI 2/52 | 1695 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Махмуд I, с който овакантеният поради смъртта на притежателя му зиамет в
санджака Ихои (?) се прехвърля на Ибрахим, в същия санджак живеещ...

НПТА ХVІI 2/53 | 1664 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, с който се прехвърля върху тимариота Дервиш към неговата част и тази на
починалия Садък, в санджака Мохан, Бъриоварска нахия, с. Лики (?)

НПТА ХVІI 2/54 | 1650 | 4 л. | берат
Берати от времето на Мехмед IV, с който се дават назначения на длъжностни лица в Мосул

НПТА ХVІI 2/55 | 1694 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда зиаметите - тимари в Румилийска

територия и Ферманите по отношение на тях да се подновят

НПТА ХVІI 2/56 | 1694 | 2 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед II, с който се разпорежда зиамет-тимара на земи от Пиротска
околия, Софийски санджак - кому да се предадат и по каква цена

НПТА ХVІI 2/57 | 1694 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда зиаметите-тимарите в Халебска
стопанска област били неправилно използувани, в следствие оспорванията и бъркотиите, за туй да
се проверат, ревизират същинските положения и самите документи и наново се отдадат на
ползуване

НПТА ХVІI 2/58 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда зиямет-тимарите от пограничните места,
като неуредени и оспорвани, с подновени фермани да се предадат другиму

НПТА ХVІI 2/59 | 1671 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV до войводата и кадията на Доргуд по въпроса за заменяването остарели и
негодните вече камили от държавните конюшни, които незабавно да се предадат в Цариград и
Одрин

НПТА ХVІI 2/60 | 1678 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се разпорежда гарнизонът от Туфан - Кечид кале,
пехотни и артилерийски част и обозът, причислен към тях, да се доволствува от финансовата област
на Исакча

НПТА ХVІI 2/61 | 1692 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда разходите за изготвяне на сухар за
нуждите на войската от Дунавската област да бъдат посрещнати от данъчните постъпления на
Влашко

НПТА ХVІI 2/62 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда някои от зиамет-тимарите, като нередни

и оспорвани, да бъдат проверени и Ферманите, относно същите да бъдат подновени

НПТА ХVІI 2/63 | 1668 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, с който се определя пенсия от 15 акчета дневно, платими от постъпленията в
Пловдив на лицето Хасан Ибрахим Херсек

НПТА ХVІI 2/64 | 1693 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III, издаден в Белградското поле, с който се урежда положението на зиамета в с.
Келосник, Вълчитрънски санджак - във връзка с прехвърлянето му на някой си Ахмед и
преиздаването документа за това

НПТА ХVІI 2/65 | 1693 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се узаконява прехвърлянето зиамета на Казълчко,
село Саръджа, Софийски санджак, върху сина на тимариота (...)

НПТА ХVІI 2/66 | 1638 | 1 л. | берат
Берат на Мурад IV, с който се назначава муезин на джамията в Айтос "Султан Баязид", заплатите на
когото се плаща от поголовния данък в Созопол

НПТА ХVІI 2/67 | 1659 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана, с което подателят моли да му бъде възложена с Ферман, при по-раншните
условия, мукатаата на кариерата за стипца, Марония, Гюмюрджийска каза

НПТА ХVІI 2/68 | 1699 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за отсрочка на доволствието на еничерите-войници, пазители на крепостта
Мителин

НПТА ХVІI 2/69 | 1688 | 1/2 л. | ферман
Ферман от времето на султан Сюлейман II, с който се разпорежда да се достави селитра за
артилерийския арсенал и се заплати от постъпленията на Айдинска и др. финаносви области

НПТА ХVІI 2/70 | 1695 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV за поставяне в ред споровете изобщо около зиаметите и тимарите;
тимарът на село Кьорлук, казата Кесрия (Костур), Паша санджак, се възлага на някой си Хюсеин

НПТА ХVІI 2/71 | 1671 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда да бъдат закупени от войводите на Ефрея,
Зулкаядие, Агрея и Келис млади и силни товарни камили, за да бъдат заменени дошлите до
негодност и предвид на военни походи, наличието в оборите такива

НПТА ХVІI 2/72 | 1695 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се подновява зиаметите в Охридска и Елбасанските санджаци, в полза на чауш (...)
от Дергяха

НПТА ХVІI 2/73 | 1691 | 1 л. | мектуб
Писмо относно назначаването на специален чиновник, за събирането на личния данък от раята в
Серска околия през 1103 г.

НПТА ХVІI 2/74 | 1645 | 1 л. | берат
Берат от времето на Ибрахим с който някой си Абдулла се назначава на мястото на Сюлейман бин
Абдулла чауш, като заплатата му от 25 акчета се изплаща от джизието на Одрин

НПТА ХVІI 2/75 | 1635 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мурад IV, удостоверяващ постъпването в държавната хазна на сумата 4 513
акчета от босненския дефтердар Махмуд при напускането му

НПТА ХVІI 2/76 | 1691/92 | 1 л. | арзухал
Колективно заявление до султана от населението на с. Ичимлер, Шуменско, против Селим ага,
събиращ извънреден налог в натура (авариз), ечемик за оджаклъка в Белград

НПТА ХVІI 2/77 | 1695 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на султан Ахмед II - отнася се до прехвърляне на тимариотските права на
починалия тимариот, владетел на земи в Къзъл-Агачка околия

НПТА ХVІI 2/78 | 1685 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда събирането по спешност на недоборите от
особен облог в полза на държавната корабостроителница, в района на Юскюдарските нахии

НПТА ХVІI 2/79 | 1641 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мехмед IV, с който се подновява по случай възшествието му, бератът за пенсия
на военния пенсионер Дауд бин Абдилаах, по 15 акчета на ден

НПТА ХVІI 2/80 | 1671 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV до кадията и войводата на Бей пазар за покупки на камили, с
които да се подменят дошлите до негодност такива в държавните конюшни и предвид на военния
поход, който предстоял

НПТА ХVІI 2/81 | 1628 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III за назначаването на Халил паша по управлението на султанските
имоти в Никополски и Силистренски санджак и Търновска, Разградска, Хоталич и Русенска каза; и
Карнобадска и Ямболски нахия

НПТА ХVІI 2/82 | 1653 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда, само онези от тимариотите на земите
от Худавендигярския санджак ще имат право на бедел, които отидат на война (военен поход)

НПТА ХVІI 2/83 | 1610 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед I, с който се нарежда да се назначи капуджия на джамията
"Султан Мехмед" - Цариград, с надница от три акчета дневно

НПТА ХVІI 2/84 | 1649 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се отдава на (...) Багдатската митница - на Цариградския
жител Ибрахим, като годишния доход от 40 000 реял гроша е за нуждите на еничерския корпус

НПТА ХVІI 2/85 | 1728 | 3 л. | пусула
Служебна бележка - адресирана за кагъдчи баши специално на канцеларските материали Искание
за отпуска[не] хартия за писане

НПТА ХVІI 2/86 | 1692 | 1 л. | арзухал
От населението на Ямболско село, с който се моли остатъкът от извънредния облог (авариз) да им
бъде опростен, понеже не са в състояние да го дадат

НПТА ХVІI 2/87 | 1686 | 1 л. | бележка
Нареждане произведените в Пловдивска и Пазарджишка околия по храни възможност по-скоро да
бъдат преведени

НПТА ХVІI 2/88 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се урежда положението със земите, чиито
тимариоти - военни лица, поради военния поход с подновени Фермани се предават на други,
какъвто е случая със земите в с. Кара Ахмед, Старозагорско

НПТА ХVІI 2/89 | 1657 | 1 л. | хюджет
Констативен протокол на съдията в град Бор относно условията, при които са закупени 500 броя
кожени кесии за чер барут, произвеждан в същия град

НПТА ХVІI 2/90 | 1677 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се урежда редовното заплащане на храните,
влизащи от Влашко, за нуждите на страната

НПТА ХVІI 2/91 | 1613 | 3 л. | весика
Документ, от който се вижда, че тимариотът на с. Михлер, Казанлъшко си е получил чрез
дефтердаря на Дунавския вилает, полагаемото се парично възнаграждение през 1022 г.

НПТА ХVІI 2/92 | 1663 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на Мехмед IV, с който се дава във владение на Хюсеин тимар в Карахисарския
санджак

НПТА ХVІI 2/93 | 1678 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който овакантеният тимар в с. Мохач, Сиваски санджак, се
отдава на някой си Али

НПТА ХVІI 2/94 | 1691 | 2 л. | арзухал
Заявление от малолетния Хюсеин велед Рамазан, с което моли султана зиаметът на покойния му
баща, в с. Мерли дере (?), Видински санджак, да бъде прехвърлен върху него

НПТА ХVІI 2/95 | 1612 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, с който се нарежда събирането на данъка джизийе от раята в
селата Чаталджа и Радовище, Старозагорско, извънреден облог (връхнини), в размер на 86 928
акчета

НПТА ХVІI 2/96 | 1677/78 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се разпорежда 2 509-мата еничерски войници,
охрана на Кандия и калето Ресму, да се доволствува с храни от складираните такива в Кандия

НПТА ХVІI 2/97 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед II, с който се нарежда до кадията в казата Гемиджи юрду, санджака
Хамид, да се събере данък и се предаде на хазната точно според дефтера, придаден със специалния
мубашир - това предвид предстоящото изпращане от Румили за Белград на провизии и разорените
от неприятелското нашествие отделни кази в Румели

НПТА ХVІI 2/98 | 1612 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед I, с който се нарежда събирането от раята (в Русенско) от всички села
принадлежащи към вакъфа на Махмуд паша в Цариград, връхнини върху десятъка джизие за 1022 г.

НПТА ХVІI 2/99 | 1708 | 2 л. | тахрир
Изложение относно водните разни съдове, с които е разполагал командващ флотата в Черно море Ебу Бекир паша през 1708 г. и състоянието на тези водни съдове

НПТА ХVІI 2/100 | 1787 | 1 л. | мектуб
Писмо от адмирал до султана, в което се говори за победата на турската флота, по време на войната
с Русия (1787 г.) като изтъква заслугите на всички военни чинове и офицери с пожелание
Всевишният да удължи живота на султана

НПТА ХVІI 2/101 | 1682 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мехмед IV, с който се подновява берата за заплатата на стрелеца (азеб) от
крепостта Градешки, Босненски вилает (...)

НПТА ХVІI 2/102 | 1692 | 1 л. | ферман
Ферман от 1691 г., с който се нарежда пренасянето с частни кораби (...) 150 кълба (снаряди?) за
крепостите Бодрум, като на (...) на корабите се заплати от прихода на Цариградската митница

НПТА ХVІI 2/103 | 1659/60 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV - 1659, с който се назначава гюмрюк еминията Хасан да събере
дължимия от раята се Търново данък "джизийе" и се определя начина на събирането данъка

НПТА ХVІI 2/104 | 1694/95 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед II, с който овакантеният със смъртта на кятиб Лютфи велед Рахми
тимар в Тарханската нахия - с. Окбаши, се възлага (прехвърля) на 12-годишния син на същия,
Мехмед

НПТА ХVІI 2/105 | 1659/60 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който гюмрук емини Хасан се назначава за мюбешир по
събиране данъка "джизийе" за 1061-1062 г. дължим от раята на вилаета Вадие и се определя начина
на събирането

НПТА ХVІI 2/106 | 1634 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мурад IV, с който на инвалида еничерски спахия Ебу Бекир живущ в Казанлък,
се определя пенсия 35 акчета дневно, 15 от които да се плащат от джизийето на раята в Чермен

НПТА ХVІI 2/107 | 1659 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се назначава за мюбешир по събиране данъка "джизийе"
от раята на Драма вилает, гюмрук - емини Хесанти, се определя начина на събирането данъка

НПТА ХVІI 2/108 | 1696/97 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Сюлейман II, с който се определя окладът на войските в Пелопонес
(Мора) на брой 240 човека, по 40 оки месо и от Гюргьовден на 1696 до Митровден на 1697 г., т.е. за
177 дена прави 7 080 оки, от по 12 акчета едната ока и пр.

НПТА ХVІI 2/109 | 1638 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, с който за мутевелия на вакъфа Султан Ахмед в Цариград се
назначава шейх Хашъм

НПТА ХVІI 2/110 | 1609 | 1 л. | хюджет
Акт на кадията в Силистра, удостоверяващ, че натоварения със събирането данъците "бедели ..." и
"хане агнами акчеси" Ахмед, е депозирал събраните от тези данъци суми на Дунавския дефтердар
Ридван ефенди

НПТА ХVІI 2/111 | 1622 | 1 л. | ферман
Документ, удостоверяващ, че в хазната са внесени от силяхдара Ибрахим 2 832 акчета за сметка на
дела на назърина по данъците в София и околностите ѝ

НПТА ХVІI 2/112 | 1641 | 1 л. | берат
Берат от времето на Ибрахим, с който се определя окладът на войниците от Одринската крепост,
платим от приходите на Одринската мукатаа

НПТА ХVІI 2/113 | 1689 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - за отпускане на нужния оклад в жито, месо и др., за нуждите на еничерския
аскер в Никополска крепост и др.

НПТА ХVІI 2/114 | 1691 | 1 л. | арзухал

Заявление от учения Мехмед Решид, който моли да му бъде предадена заплатата от по 25 акчета
дневно от доходите на митницата в Одрин за службата, която изпълнява

НПТА ХVІI 2/115 | 1693 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II до войводата на Влахия - нарежда се по повод на заминаването
на войски за Кладово (...) да приготви 700 волски коли , които да представи в Гюргево

НПТА ХVІI 2/116 | 1697 | 1 л. | арзухал
Молба от еничерския ага Мустафа до султана да му се отпусне също и ечемик, какъвто му е
разрешен дневно по 1½ кила

НПТА ХVІI 2/117 | 1700 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, с който поради нарасналите военни нужди във връзка с похода
на изток се налагат извънредни данъци (авариз) на жителите в Силистренската каза, като данъка се
разхвърля на 1 000-те къщи в същата

НПТА ХVІI 3/1 | 1695 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че Абдула Яауш - кедуклу бил натоварен със събирането на данъците от
малолетните и военния данък от носещите броня в Силистренски, Никополски, Черменски,
Видински и Лозенградски окръзи

НПТА ХVІI 3/2 | 1699 - 1700 | 1 л. | арзухал
Заявление от военни чинове (турски войници) в една крепост на Анадола, служили през 1110 - 1698
г. - искат да им се даде следуемото им възнаграждение

НПТА ХVІI 3/3 | 1694 | 1 л. | арзухал
Заявление от един от секретарите при държавния съвет (министерския съвет) - служил през 1104 1105 г. без да получи възнаграждението си от по 15 акчета дневно

НПТА ХVІI 3/4 | 1639/40 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Мурад IV, с който се определя надницата на служителя Махмуд (...),
която да се требва от постъпленията - данъците от стамбулските евреи

НПТА ХVІI 3/5 | 1635 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от чиновника по "джизийето", от което се вижда размера на този данък в
Петрич за 1043 г.

НПТА ХVІI 3/6 | 1694 | 1 л. | ферман
Писмен документ - Ферман, от който се вижда, че касиер-счетоводителя (дефтердаря) на
държавните параходи Ибрахим ефенди, бил се отчел за разходите, направени за служещите на
корабите от доходите на тимариотите в Анадола, за през 1105 г.

НПТА ХVІI 3/7 | 1690 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се нарежда от монетарницата в Цариград да се
отпуснат 300 000 акчета за покупката на оръжие за крепостта Карс и Агрибос

НПТА ХVІI 3/8 | 1693 | 1 л. | арзухал
Рапорт до султана, с който се иска, при завръщането на армията от Белград до Одрин, да се
разпореди (...) колове и други принадлежности за султанските шатри - 5 000 кола, 30 дървени
чукове и пр.

НПТА ХVІI 3/9 | 1619 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед I, с който се нарежда до кадиите в Скопие и Тетово медресето
в поверената им околия да се издържа за през 1023 г. от личния данък на раята в околиите

НПТА ХVІI 3/10 | 1688 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се определя заплатата на боеца Ахмед Али в размер 14
акчета дневна получавана от приходите на Чемешгезек

НПТА ХVІI 3/11 | 1684/85 | 1 л. | илям
Илям на серския кадия, в който се излага плачевното състояние на пострадали от прииждането на
река Карасу жители от село Муаш; които молят за данъчни облекчения

НПТА ХVІI 3/12 | 1669/70 | 1 л. | арзухал

Заявление до султана от владелци на села от Димотишко и от вакъфските села на Султан
Селимовия вакъф - който се оплаква от насилия върху раята и иска забраната им

НПТА ХVІI 3/13 | 1682 | 1 л. | арзухал
Просба от поета - слепият Мохамед, до султана - да му се отпусне заплатата за м. август 1093

НПТА ХVІI 3/14 | 1692/93 | 15 л. | мектуб
Писмени доклади, отнасящи се за ревизията, извършена от специални правителствени органи през
1693 - 1694 г. на задълженията на раята към тимариотите и на последните към държавната хазна, в
изпълнение служебните си обязаности

НПТА ХVІI 3/15 | 1652 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Мехмед IV, от който се определя възнаграждението на събирача на
данък джизийе (личен данък) от неверниците населени в Сивас

НПТА ХVІI 3/16 | 1647 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ибраим, с който се нарежда, в случай че Дервиш Садула замине за
светите места, като беден да му се даде камила на ползуване, която ще му служи за превозно
средство

НПТА ХVІI 3/17 | 1693/94 | 4 л. | арзухал
Писма до султана, с които се иска отпускането на месечната заплата на артилеристите на служба в
крепостите Ниш, Белград и др.

НПТА ХVІI 3/18 | 1688/89 | 1 л. | берат
Берат издаден от султан Сюлейман II в Софийското поле, с който се (дава) определя пенсия по 7
акчета дневно на силяхдарина Мустафа Торгуд

НПТА ХVІI 3/19 | 1696 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се иска Ферман за изплащането следуемото се възнаграждение на
предприелите изваждането на артилерийските оръдия (бронзови и чугунени) и снарядите (топ

юварлак) от някои места на Бяло море, според извършеното от тях, като се плаща на парче

НПТА ХVІI 3/20 | 1646/47 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ибраим, с който се нарежда начинът и редът за плащане, по
четиридесет акчета на оката черен барут от приходите на Анадола, доставен за нуждите на армията

НПТА ХVІI 3/21 | 1636 | 1 л. | мектуб
Писмен документ, от който се вижда, че хатибина на джамията "Султан Мехмед хан" в крепостта
на Атина (Гърция) Али ефенди, си бил получил възнаграждението, за 1641 г. от приходите по
личния данък на християните в Атина

НПТА ХVІI 3/22 | 1700 | 1 л. | мектуб
Писмо уведомително, че за хлебарина хаджи Али, се явил като предприемач-доставчик на хляба за
еничерите, настанени в Одринските казарми, който се ангажирал да доставя по 4 000 чифта хляба
за същите войски от пшеницата, която му се оценява по 65 сребърни акчета едното кило

НПТА ХVІI 3/23 | 1693 | 1 л. | ферман
Ферман, от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда на 850 души колари, пренасящи
хранителни припаси от София за Ниш и от Ниш за Белград за нуждите на войската да се заплати по
2 и 3 акчета на оката, при представяне на документ за превозваното количество

НПТА ХVІI 3/24 | 1624 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мурад IV, с който се нарежда назначаването на длъжностно лице при
джамията "Султан Мехмед хан" в Атина (Гърция)

НПТА ХVІI 3/25 | 1617 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мустафа I, с който се нарежда назначаването на длъжностно лице,
при джамията "Султан Сюлейман хан" в Инстанбул, с шест акчета дневно заплата

НПТА ХVІI 3/26 | 1626 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мурад IV, с който се урежда въпроса за плащането заплатата на 107
мустахфъзи и топчии, на гарнизон в крепостта Ая Маври, санджак Кедли или

НПТА ХVІI 3/27 | 1649 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се възобновява старият Ферман за даване назначение на Абдулкарим, с 25 акчета
дневна заплата, платима от джизийето на Драма

НПТА ХVІI 3/28 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се документира отчитането пред държавната хазна на
чокадара Муса, във връзка с покупката на храни в Диарбекирския санджак

НПТА ХVІI 3/29 | 1661 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа III, с който се нарежда за новостроящата се джамия в крепостта
Легош, да се дадат от приходите на Видинската мукатаа 80 000 акчета

НПТА ХVІI 3/30 | 1696 | 1 л. | хюджет
Хюджет на кадията в Гюргево, документиращ изплащането от Русенския таксилдар Сюлейман ага
на поп Велко, поп Малчо, поп Димо и др. доставените за похода 1107 г. провизии на стойност 3507
гроша

НПТА ХVІI 3/31 | 1628 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа I, с който се документира разходването за заплата на Синахим една
сума от 4 071 акчета - мината по приход и разход по книгите на военната каса

НПТА ХVІI 3/32 | 1628 | 1 л. | хюджет
Хюджет на Островския кадия, с който се документира, че изпратеният в казата Острово за проверка
и събиране недоборите на бирника Ибрахим ага за 1071 г. е успял да събере сметка на същия 47 600
акчета и за сметка на другия бирник - Сюлейман ага - сумата 38 000 акчета

НПТА ХVІI 3/33 | 1632 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, с който се дава назначение в една Брусешка джамия лицето
Мохамед

НПТА ХVІI 3/34 | 1618/19 | 1 л. | берат

Берат от времето на султан Осман II, с който за назърин при вакъфските имоти, числящи се към
джамията Султан Ахмед, Елхач Мустафа с по 6 акчета дневно и три акчета храната

НПТА ХVІI 3/35 | 1617/18 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Мустафа I, с който Мустафа Саид се назначава за служител при
вакъфските имоти, останали от султан Сюлейман

НПТА ХVІI 3/36 | 1691 | 1 л. | арзухал
Молба от мустахфъзите от крепостите: Немска паланка, Копеник и Меровик за отпускане заплатите
им за минало време

НПТА ХVІI 3/37 | 1699 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за отпускането средства за нуждите на еничерския гарнизон на Видинската
крепост

НПТА ХVІI 3/38 | 1697 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Разград, документиращ изпращането от мубешира Сюлейман ага 10 241,5 гр. стойността на закупения ечмик и на нужните чували, от жители на казата; според както, във връзка
с военния поход от 1107 г., е било наредено с Ферман

НПТА ХVІI 3/39 | 1642 | 11 л. | хюджет
Хюджети на кадията в Ловеч във връзка със събирането от неверниците в Ловеч данъка джизийе от
назначен с Ферман таксилдар Мехмед ага

НПТА ХVІI 3/40 | 1691 | 1 л. | арзухал
Молба до султана от коменданта на Смедеревската крепост, с която моли да издаде Ферман за
построяване жилища за 151-те мустахвъзи от крепостта върху безстопанствени местта, на което
населението пречело по различни начини

НПТА ХVІI 3/41 | 1667 | 1 л. | хюджет
Хюджет - шериятско решение, издадено на основание признанието на топчи-башията на
Солунското укрепление, че за похода срещу Крит приготвените снаряди (юварлак) били

съхранявани в Солунската крепост

НПТА ХVІI 3/42 | 1678 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се оформя разходът за месо и хляб на охраняващите
крепостта Вард 387 души, за 1678 г., посрещани от приходите на Скопската и Кратовската мукатаа мините в тези два града

НПТА ХVІI 3/43 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад III, с който се отнема тимара в нахията Умак - санджак Кютахия, на
невзелия участие във военния поход Реджеб и се дава на Сюлейман

НПТА ХVІI 3/44 | 42728 | 1 л. | тезкере-и самийе
Чернова от височайша записка, в която се говори за царската (султанската) милост в полза на
гръците, проявена чрез патриарха и синода в Цариград

НПТА ХVІI 3/45 | 1676 | 1 л. | сенед
Документ, от който се вижда, че със сто биволски кола било заповядано да се извозят артилерийски
снаряди от Белград за Солун, като на собствениците на колите се заплати по 16 гроша (наем) кирия
от Белград до Солун

НПТА ХVІI 3/46 | 1686 | 1 л. | арзухал
Писмено искане от кадията на София, който ходатайствува да бъде издаден берат за назначаването
на место вакантно - служител при Софийската джамия, останала като вакъф от султан Мурад хан

НПТА ХVІI 3/47 | 1688 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II, с който правата на зиамет в Скопския санджак, Скопска нахия,
село Сумина (?), на загиналия в Белградската крепост от Ибрахим Черкез, се прехвърлят на неговия
син Исмаил

НПТА ХVІI 3/48 | 1665 | 8 л. | берат
Берати, осем на брой, от края на XVII в., с който се определят месечни възнаграждения и пенсии,
посрещани от приходите на пристанище Силистра

НПТА ХVІI 3/49 | 1640 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ибрахим, с който се назначава събирач на данъка "джизийе" (с върхнина за
възшествието на престола) от неверниците, живущи във вакъфните земи в Амасия - по 3,5 пълни
гроша на къща

НПТА ХVІI 3/50 | 1312 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед I, с който се назначава за морски стрелец (азаб) в крепостта Бендер
годния за тази длъжност Осман Абдул

НПТА ХVІI 3/51 | 1694 | 1 л. | арзухал
Писмо от миримиран Мехмед до султана за отпускането средства за продоволстването на
мустахфъзите, (...), защита на пограничната крепост (...), в Босна

НПТА ХVІI 3/52 | 1692, 1694 | 4 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до набавяне (доставяне) на брашно за войските в поход с 146 камили през
Белград - Ниш и (...) през 1694 г.

НПТА ХVІI 3/53 | 1667 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда отпускането от събирача на извънредния
данък (авариз) и "нузул бедели" в Инеболи, да предаде на специалния закупчик стойността на 12
000 кила ечемик, покупката на който е била заповедана

НПТА ХVІI 3/54 | 1691, 1691, 1695 | 7 л. | еврак
Преписка по набавянето на нужния строителен материал за мостовете над реките Дунав и Сава, по
случай похода за през 1691 г., както и за права на оградата на Белградското кале

НПТА ХVІI 3/55 | 1669 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се узаконяват разходите за конете на служба в
крепостта на Инеболи, изплатени от аяните, упоменати в самия Ферман

НПТА ХVІI 3/56 | 1656 | 1 л. | арзухал

Изложение до султана, с което се ходатайства за още по-големи данъчни облекчения в полза на
гърците от крепостта Менефила, заради засвидетелстваната от тях преданост и заслугите им към
турците през война и обсади

НПТА ХVІI 3/57 | 1688 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се обявява (...) зиамета на Мехмед в нахията Узи, санджак
Бузаук, като появил се във военния поход според назначението си; и се дава същият зиамет на
Ибрахим

НПТА ХVІI 3/58 | 1686 | 1 л. | арзухал
Заявление от молата Мустафа до султана относно домогването на мубешира Салих ага да събира от
казата платен веднъж данък "бедели нузул"

НПТА ХVІI 3/59 | 1661 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ изразходването за нуждите на охраняващите Узи
джубеджи (279 души), сумата 66 720 акчета от приходите в Никополския санджак

НПТА ХVІI 3/60 | 1614 | 3 л. | хюджет
Съдебно решение от 1614, произнесено по делото против назърина (управляващ финансовия) отдел
при Русенската област, отговорен за неотчитането му по данък джизийе (личен данък вземан от
християните), по което се оправдал

НПТА ХVІI 3/61 | 1662 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV за отделянето от прихода на "бедели билдар" в Караманския
вилает три товара акчета за фабрикуването поръчан вече на работилниците барут

НПТА ХVІI 3/62 | 1606 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се забранява събирането "бедели мири" и "харч" за една
година от отсъствалия с разрешение от о-в Крит тимариот Ахмед

НПТА ХVІI 3/63 | 1698 | 2 л. | арзухал
Заявление от Али, прилежател на зиамет в с. Микри, нахия Серска, санджак Софийски, с което

моли султана, срещу два бедела джебели, да му се запазят правата върху притежавания от него
зиамет и (...)

НПТА ХVІI 3/64 | 1658 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ внасянето в държавната хазна събрани от село
Лилек, Солунска каза данъци

НПТА ХVІI 3/65 | 1692 | 1 л. | мектуб
Писмо от началник охраната на Солун Хюсеин паша, до султана, да се издаде Ферман, в полза на
заслужилия мюдерисин (учен) - учител в медресето в Солун, да получава по 130 акчета дневно
заплата

НПТА ХVІI 3/66 | 1682 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мехмед IV за назначаването Ахмед Халифа за "джилд кятиби" в Белград

НПТА ХVІI 3/67 | 1684 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV относно отпускането от приходите на Браила и областа 103 640
акчета за ремонт на пограничната крепост Узи

НПТА ХVІI 3/68 | 1679 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ изразходването за нуждите на охраната в
крепостта Кандия и крепостта Ресмо 8 товара, 99 955 акчета

НПТА ХVІI 3/69 | 1697 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, с който се определя да се дадат от приходите на санджаците
Кара Хисар и Султан оку 1 000-те гроша, за малолетни и пенсионери - вместо от санджака
Худавендигяр

НПТА ХVІI 3/70 | 1699 | 3 л. | ферман
Ферман на Мустафа II, с който се урежда продоволствието с хляб и месо настанените в
Никополско: 1060 души войници "корслии", пристигнали от Белград и 285 души, от темешвар
пехотинци и конници

НПТА ХVІI 3/71 | 1596 | 1 л. | тезкере
Записка, съдържаща сметката на чока емени Мустафа, събирач на джизийе и данък върху овцете; и
доставял от Солун чоха за еничерите

НПТА ХVІI 3/72 | 1669 | 2 л. | хюджет
Пешение на старозагорския кадия, с което се удостоверява, че мюезинът на джамията "Мехмед
ефенди" продължава да получава по 3 акчета дневно от данък джизийе събиран в Стара Загора, на
основание подновения му берат

НПТА ХVІI 3/73 | 1646 | 3 л. | дефтер
Опис на материалите, които са били на лице в артилерийския арсенал в началото на м. рамазан
1646 г.

НПТА ХVІI 3/74 | 1668 | 1 л. | хюджет
Съдебно решение на Инеболския кадия, издадено в присъствието на първенците мюсюлмани и
християни, че за чиновника по събиране наемите от жилищните помещения (бедел мензел) е
събрал от околията 50 000 акчета

НПТА ХVІI 3/75 | 1650 | 1 л. | арзухал
Заявление за възлагането с берати юшура от зърнените храни в с. Пелеш от владенията на
султанската майка в Изедин

НПТА ХVІI 3/76 | 1691 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II относно отпускането на бившия везир Хасан паша 100 000
акчета от монетарницата

НПТА ХVІI 3/77 | 1631 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, документиращ разход за изплащане заплати на спахиите от 63
бюлюк

НПТА ХVІI 3/78 | 1690 | 1 л. | хюджет

Решение на софийския кадия относно начина на разпределянето между бедните от София и
околността, на складираното в складовете брашно, поставено под надзора на Ахмед ага

НПТА ХVІI 3/79 | 1692 | 1 л. | мектуб
Писмо от закупчика наемател от Белградската митница, за събраните от него през 1692 г. 46 товара
- 12 870 акчета; бил препратил парите в главното счетоводство

НПТА ХVІI 3/80 | 1625 | 1 л. | ферман
Ферман на Мурад IV относно увеличаването възнаграждението на служителя при тюрбето Сид
Мехмед в Бруса

НПТА ХVІI 3/81 | 1621 | 2 л. | арзухал
Две писма до султана за назначаването на длъжността "метачи" при каабето, посочените в самите
писма лица на мястото на починалите, заемали тази длъжност

НПТА ХVІI 3/82 | 1644 | 1 л. | илям
Решение на Йерусалимския кадия, с което Елхач Махмид, строител на джами(и), се обявява за
особено способен и талантлив мимар

НПТА ХVІI 3/83 | 1631 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, с който назначаването мимар башията в Йерусалим за архитект
(мимар) на местопоклонението в същия град

НПТА ХVІI 3/84 | 1675 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ редовността на разхода на 6 000 акчета за жито
предназначено за складовете на Ерзерумската крепост

НПТА ХVІI 3/85 | 1696 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, относно извършените разходи за издръжката на артилерийците
от крепостта Бар, долната кула, в Шкодренско

НПТА ХVІI 3/86 | 1699 | 1 л. | арзухал
Заявление от натоварения със събирането "авариз" в Софийския, Кюстендилския, Скопския и
Вучитрънски санджаци, с което същият иска да се издаде Ферман да не бъде обезпокояван с
искания за пари преди да е събрал въпросните данъци

НПТА ХVІI 3/87 | 1666 | 1 л. | берат
"Берат от времето на Султан Мехмед IV 1666, с който се узаконява пенсията от 20 акчета дневно на
едного, която сума да се требва от свещолеярницата на Пловдив изготвен в Белград"

НПТА ХVІI 3/88 | 1683 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, относно набирането от поголовния данък на кафирите в Ерзурумско на 7 000
еседи гроша за постройката на военните кораби

НПТА ХVІI 3/89 | 1659 | 3 л. | сенед
Разписка за покупката на 500 белградски кили ечемик от Смедеревски санджак, за нуждите на
войската и за други две подобни покупки

НПТА ХVІI 3/90 | 1652 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV за възлагането на капуджи башията Хасан Муката ага Ееб Кешан,
която била дадена и на друг, срещу внесена от него в предплата сума

НПТА ХVІI 3/91 | 1658 | 1 л. | мектуб
Писмо да се натоварят на параходи и изпратят по Дунава складираните в Исмаил и Ниш държавни
зърнени храни

НПТА ХVІI 3/92 | 1664 | 1 л. | берат
Берат от Мехмед IV за определяне по предложение на шейх юл исляма, месечна плата от приходите
на Русенската митница, на учения Шейхсид Ибрахим

НПТА ХVІI 3/93 | 1684 | 1 л. | мектуб

Писмо от Захиде, мутевелия на вакъфа Шейх Али Халифе в Стара Загора, за назначаването на
Шейх Мехмед на служба при същия вакъф

НПТА ХVІI 3/94 | 1697 | 1 л. | ферман
Ферман за набиране средства, с които от Софийската, Самоковска и Дупнишка кази да се закупят
припасите, необходими във връзка със завръщането на султана

НПТА ХVІI 3/95 | 1697 | 1 л. | ферман
Ферман за набиране от Брусанско средства, за Галиполската фабрика за селитра (барутена
работилница)

НПТА ХVІI 3/96 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман от 1689 г. (Сюлейман II) за прехвърляне на овакантения зиамет в Ениджевардарската
нахия, Солунски санджак, върху Есаид Мустафа

НПТА ХVІI 3/97 | 1697 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II относно набавянето на храни от Дунавската област, Търновско и
Свищовско; и струпването на същите в Белград, по Дунава, във връзка с предстоящ военен поход
напролет

НПТА ХVІI 3/98 | 1629 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, документиращ внасянето в касата на морския арсенал сума,
постъпила от вилаета Изнебол (?)

НПТА ХVІI 3/99 | 1697 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, за назначаването на свищовския войвода Узун Ахмед ага за държавен закупчик
на храни

НПТА ХVІI 3/100 | 1629 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, документиращ постъпването в държавната каса на сумата 300 000
акчета от джизийето в Софийския вилает

НПТА ХVІI 3/101 | 1697 | 1 л. | илям
Илям на кадията в гр. Провадия по повод молбата на едно от селата да им се намали облога им
"авариз", поради невъзможност да го платят

НПТА ХVІI 3/102 | 1629 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, документиращ минаването по книгите на войската в приход и
разход сума, постъпила от джизийето в Софийския вилает и разходване за нуждите на някои
силяхдари през 1038 година

НПТА ХVІI 3/103 | 1647 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ибрахим, до каймакама на Шам и дефтердаря, за оказване съдействие на
Шейх Абдулла Ямани (?) при предстоящото му посещение на светите места

НПТА ХVІI 3/104 | 1662 | 1 л. | ферман
Ферман от времет на Мехмед IV, с който се освобождава от съответния бедел тимариота на с.
Тюркмен Каваш, санджака Ментеше, поради безплодието на същия тимар

НПТА ХVІI 3/105 | 1677 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда набирането от Скопско и Кюстендилско
определените да постъпят от (в) беломорски о-ви, но непостъпили, суми за покупка брашно за
еничерите

НПТА ХVІI 3/106 | 1695 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мустафа II, с който се придава към "Шакирдлък гедига" на Шакирд Сюлейман,
овакантени тимари в Радомирско и др.

НПТА ХVІI 3/107 | 1612 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед I, с който се отчита заплатата на събирача на данъците в Дедеагачката
област на Теке и придадените райони - сумата 1 062 акчета

НПТА ХVІI 3/108 | 1660 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на Мехмед IV относно оформянето на разходите по издръжката на 346-те
еничери, охрана на крепостта Бендер, за 3 тримесечия от 1069 и 3 от 1070 година, за сметка на
данъците от Никополския санджак, (...) по случай военния поход тогава

НПТА ХVІI 3/109 | 1676 | 1 л. | илям
Съдебно решение на кадията в Ресмо (о-в Крит), по силата на което за мютевелия на джамията
Вели паша в Ресмо, с по 25 акчета дневно се назначава, на овакантеното место Елхач Мустафа

НПТА ХVІI 3/110 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед II, относно паричното снабдяване на Агрибозката крепост, за
доволствието на охраняващите я джебели, като средствата се вземат от Янинския, Охридския и др.
санджаци

НПТА ХVІI 3/111 | 1685 | 2 л. | дефтер
Сведение за разходите - "вeщеви", за месец Zilkade 1097 г. на султанската (...)

НПТА ХVІI 3/112 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед II, документиращ редовността на разходи по издръжката на
новоназначените в една крепост в Босна 247 души войници, за сметка на приходите от Охридския
санджак, за 1105 година

НПТА ХVІI 3/113 | 1696 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, относно паричното доволствие на намиращите се в
разпореждане на Сер аскара Ибрахим паша, 115 души топчии; като сумите се вземат от "авариза" и
"бедели нузул" на казите в Софийския санджак и др.

НПТА ХVІI 3/114 | 1695 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, относно издръжката на новоназначените в (...) крепост 380 души,
като средствата се вземат от "авариз" и "бедели нузул" на казите в Софийския и Трикалски
санджаци

НПТА ХVІI 3/115 | 1694 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на Ахмед II, относно паричното доволствие на Агрибоската крепост, за сметка
приходите от Софийския и др. санджаци от "авариз","бедели нузул" и др. данъци

НПТА ХVІI 3/116 | 1695 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, с който се нарежда стойността на закупените в казата (...),
Терхалски санджак, волове да бъде на същата каза, "бедели нузул"

НПТА ХVІI 3/117 | 1691 | 1 л. | телхис
Документ на садразамина до султана - да се отпусне кредит от по 200 гроша на кетхудата на (...) и
на топчибашията 200 гроша за набавяне и поправяне на снараженията на топхането и терсхането
при крепостта "Азак" (Крим)

НПТА ХVІI 3/118 | 1678 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV до белградския мубашир по прехраната за отпускане средствата
нужни за доставка на коне от Темишварския санджак

НПТА ХVІI 3/119 | 1686 | 2 л. | мазбата
Съдебен протокол на шериятския съд при войската в Босна по разгледания процес между Халил
беше бин Хюсеин и някой си Яно от Белград, комуто били поверени 31 качета с прясно масло и
едно каче с мед от ищеца, но къщата му се опожарила и маслото и медът изгорели - съдът му
предлага клетва в смисъл, че качетата не ги бил извадил навън преди да стане пожара

НПТА ХVІI 3/120 | 1659 | 1 л. | илям
Съдебно решение на русенския наибин, съгласно което в лицето на еничерския кятибин Юсуф зид
Межде и по представената от него таблица е уредено продоволствието на изпратените 61 човека за
охрана на Богаз-Хисар

НПТА ХVІI 3/121 | 1663 | 9 л. | пусула
Записка адресирана до некой си Осман ага, от 6 шевал 1663 г., отнасяща се до размера на
доволствието на еничерските войници от екипажа на флотата, която ще замине за Бяло море

НПТА ХVІI 3/122 | 1695 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, относно наемането за сметка на приходите от "бедел билдар" в

санджака Худавендигяр, за годината 1695 - 120 юзди камили, за военния поход същата година

НПТА ХVІI 3/123 | 1676 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ разходването на сумата 195 585 акчета от
приходите за 1676 г. на Битолската каза от Софийския санджак

НПТА ХVІI 3/124 | 1662 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV относно принудителното събиране неиздължените 1 500 гроша от
Мехмед, комуто за 1662 г. е било възложено събирането данъка "ихтисаб" от владението на майката
султанка, Келие

НПТА ХVІI 3/125 | 1684 | 1 л. | арзухал
Писмо на кадията в Цариград за назначаването на Цариградската "ихтисами мукатааси" на мястото
на изоставилия я Мехмед Халил, лицето Фелакчи Мехмед

НПТА ХVІI 3/126 | 1673 | 1 л. | арзухал
Колективно заявление от немюсюлманите в Софийска околия - оплакват се от размерите на
извънредния данък (авариз) и от данъка върху жилищата (бедели нузул)

НПТА ХVІI 3/127 | 1675 | 5 л. | дефтер
Сведение за приходите от султанските владения в Темишвар; и поделенията на темишварския
санджак и санджаците Копан и Босна

НПТА ХVІI 3/128 | 1696 | 1 л. | сурет
Нареждане до Яш - да се внесат отвън за Дунавското корабоплаване 13 броя плавателни съдове,
след размръзване на Дунава

НПТА ХVІI 3/129 | 1662 | 1 л. | арзухал
Заявление от Арслан паша до султана, с което го моли да му се възложи и издаде берат за
Врачанска финансова област при предишните условия

НПТА ХVІI 3/130 | 1669 | 1 л. | хабер
Известие на завърналия се от главната квартира на армията военен куриер, в което се говори за
нападението на гр. Чорлу от 250 души хайдути, които нападнали махалата на немюсюлманите за да
им оберат покъщнината - населението било изплашено от този случай

НПТА ХVІI 3/131 | 1675 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - да даде нареждане да се приготвят складови помещения и места за храните и
добитъка (овцете), които щели да се набавят за нуждите на войската от Силистренско, Никополско
и Влашко

НПТА ХVІI 3/132 | 1688 | 12/7 л. | дефтер
Сведение за раздадени фуражни припаси в Одрин за свитата на султана, отделно и за тези на
садразама

НПТА ХVІI 3/133 | 1688 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II, с който на серденгечди Омер се дава тимар в нахията Ала даш,
санджак Кония - понеже предшественикът не се е явил с войската за да вземе участие в похода, в
който е имал назначение

НПТА ХVІI 3/134 | 1671 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда разходването от приходите на Никополския
санджак за 1671 г. седем товара акчета за покупката на хранителни продукти за нуждите на
гарнизона на Азак

НПТА ХVІI 3/135 | 1638 | 1 л. | ферман
Ферман на Мурад IV относно събирането на данъка "джизийе" от раята в Леринския вилает

НПТА ХVІI 3/136 | 1685 | 4 л. | хюджет
Протоколи на кадиите в Бечкерек, Липово и др. за покупката на селитра, за фабрикуван в Темишвар
барут

НПТА ХVІI 3/137 | 1626 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на Мурад IV, с който се отдава събирането данъците на селата Хаслар, Топчилар
и др. Ловечка околия, Софийски санджак, за една година срок, не взелия участие в Багдадския
поход, мюлязим Мехмед Аббас

НПТА ХVІI 3/138 | 1696 | 1 л. | арзухал
Заявление от мюлтезима на шапхането Марония в Гюмурджина до султана, с което се иска
съблюдаването условията, при които е поел прибирането прихода от предприятието (⅔ от
производството, на което били за държавата)

НПТА ХVІI 3/139 | 1655 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се определя разходите по снабдяването с месо и жито
назначените на служба в Анадола и Румили 1 158 души еничери да се поемат от Смирненската
мукатаа

НПТА ХVІI 3/140 | 1686 | 1 л. | хюджет
Протокол на кадията в Белград, документиращ изплащането на тревния фураж, доставен от
отговорника по фуража Мехмед челеби на зимуващите в Белград войски

НПТА ХVІI 3/141 | 1675 | 1 л. | илям
Решение на добричкия кадия, отнасящо се за проверяване и претегляне наново на останалия след
похода държавен ечемик, складиран в трите магазли в гр. Добрич

НПТА ХVІI 3/142 | 1670 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда освободеният тимар в Софийски
санджак (Паша санджак), по причина на смъртта на самия тимариот, същият да се прехвърли върху
новия кандидат за него и то ако отиде на поход

НПТА ХVІI 3/143 | 1676 | 1 л. | ферман
Ферман до гюмрук емини за набавянето на четири "шайки" за пренасяне до Узи, крепост в Крим,
400 души еничери с багажа им

НПТА ХVІI 3/144 | 1667 | 1 л. | хюджет

Хюджет на варненския кадия, с който се документира плащането от Ахмед ага събраните от него,
за нуждите на състоялия се същата година военен поход, хранителни припаси от Варненско

НПТА ХVІI 4/1 | 1692 | 1 л. | берат
Берат от времето на Ахмед II за назначаване "Ихляс'хан" на джамията в Амед, Анадола

НПТА ХVІI 4/2 | 1670 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV относно сумите за издръжката, през едно тримесечие от 1670 г. на
завърналите се от похода в Крит еничери

НПТА ХVІI 4/3 | 1686 | 1 л. | дефтер
Опис на златото и среброто, дадени на евреите леяри за претопяване, с данни за следуемите се
възнаграждения за тази услуга златото и среброто са взети от султанската хазна

НПТА ХVІI 4/4 | 1661 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мехмед IV, издаден на Мехмед, мутевелия на вакъфа на параклиса (...) Ахмед
челеби, в Цариград, на местото на стария берат за назначаването му, който бил изгубил

НПТА ХVІI 4/5 | 1658 | 1 л. | берат
Берат, с който се назначава на служба при джамията в гр. Пловдив "Султан Мурад", ... Мехмед, и му
се определя заплатата по 12 акчета дневни, платими от приходите на Пловдивския незарет

НПТА ХVІI 4/6 | 1667 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се определя за нуждите на султанските конюшни сумата
64 440 акчета, взети от прихода на Битолско, Софийски санджак, за сметка на 1047 година

НПТА ХVІI 4/7 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се освобождават от плащането на "бедели бекдар"
чорумските кюрди, които от край време не плащали този бедел поради лошото им материално
положение

НПТА ХVІI 4/8 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се определя изплащането за нуждите на военния флот
за похода му в Бяло море 7 520 акчета от приходите на Шами Шерифи

НПТА ХVІI 4/9 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II относно посрещането разходите по доставка на месо и хляб за
еничерите от крепостта Гюргево от приходите на Сиваския еялет - за първото шестмесечие на 1689
г.

НПТА ХVІI 4/10 | 1670 | 1 л. | арзухал
Просба от населението на Островската нахия до султана, в която е изложено плачевното състояние
на раята - някои от селата пострадали от чума, други обезземлени от чифликчии; и се иска наново
проверка във връзка с данъка "авариз"

НПТА ХVІI 4/11 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II относно паричното възнаграждение на еничерите от охраната
на Гюргевската крепост, за първите две тримесечия на 1689 г. за сметка на приходите от еялета
Сивас

НПТА ХVІI 4/12 | 1688/89 | 3 л. | илям
Съдебен протокол на берковския кадия, който изслушал заявлението на Юсуф бей, носещ ферман
да му се дадат 6 коня за завеждания от него "мензил" (кантон), обслужващ пощата и държавните
служители с коне, по което заявление берковските първенци, хатиби и пр. поради лошото
материално положение били отказали да дадат тези коне

НПТА ХVІI 4/13 | 1680 | 2 л. | дефтер
Разходите, извършени по ремонтирането на един от кьошковете, а със съдействието на главен
търговец, набавянето на нужния мебелировъчен материал

НПТА ХVІI 4/14 | 1689 | 1 л. | мектуб
Писмено нареждане до скопския кадия да издаде решение - за нуждите на Нишкия мензил да се
изпратят 18 000 кила ечемик и 2 000 кила брашно, а за мекяретата (държавните стада добитък) в
Софийското поле, да се изпратят 3 000 кантара слама и 1 000 коли

НПТА ХVІI 4/15 | 1682 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV до мутесарифа и кадията на Шами-Шериф за събирането чрез съответна
конфискация дълга от 307,5 гроша на поминалия се Халил паша - неиздължена сума от прихода на
Бейрут и Джеде

НПТА ХVІI 4/16 | 1698 | 4 л. | дефтер
Опис на инвентара и наличните монети в Одринската монетарна при закупването ѝ със султански
ферман

НПТА ХVІI 4/17 | 1664 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV за възлагането на овакантения тимар в Нурхалската нахия, Сиваски санджак,
върху представения от Ахай бея на Сивас Юсуф

НПТА ХVІI 4/18 | 1678 | 1 л. | хюкм
Нареждане до Варненския кадия за превозване на 16 000 стамбулски кила ечемик от Варна до
мензила (пътническо - шосейния кантон) в Провадия, да се заплати на коларите по едно акче и
половина килото

НПТА ХVІI 4/19 | 1626 | 1 л. | ферман
Ферман на Мурад IV, документиращ внасянето в хазната сума от постъпленията в Охридския
санджак, гр. Акче Хисар

НПТА ХVІI 4/20 | 1670 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV до кадиите и др. власти по пътя от Одрин до Халеб, съдържащ строги
нареждания, относно използването конете на пътническите станции по гореозначените места

НПТА ХVІI 4/21 | 1640 | 1 л. | ферман
Ферман на Мурад IV, документиращ внасянето от евреина Кемал заде в държавната хазна сума от
21 770 акчета от приходите на Акча Хисар - Охридско

НПТА ХVІI 4/22 | 1652 | 1 л. | ферман

Ферман на Мехмед IV до капуджи башията Хасан, натоварен със събирането сумите предназначени
за Крит за ускоряване събирането на тези суми и изпращането им

НПТА ХVІI 4/23 | 1688 | 1 л. | мектуб
Писмено искане да се отпуснат 2 294 гроша за сукното, което ще се употреби за облекло на
войниците еничери от Багдадското кале

НПТА ХVІI 4/24 | 1689 | 1 л. | ферман
Чернова от Ферман от 1688 г., с който се натоварва кадир Юсеин паша - събирач на държавното
имущество и храни в Русенско, да закупи 1 000 стамбулски кила зърнени храни от района си

НПТА ХVІI 4/25 | 1690 | 1 л. | ферман
Султанска заповед до кадиите (местните съдии) на Самоков, Ихтиман, Разлог, Неврокоп, Мелник,
Правище, Кавала, Серес, Драма и др. градове, населени с християни, да наредат в случай на военен
поход като извънреден данък всяка къща да даде по 2 кила ечемик и 4 кила брашно и го изнесат за
София, като от бедните не вземат нищо

НПТА ХVІI 4/26 | 1659 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV до кадията на Бузаук и др., относно конфискацията на имуществата на
убития разбойник кьор Хасан

НПТА ХVІI 4/27 | 1672 | 1 л. | берат
Берат от времето на Мехмед IV за назначаването Абдул Рахман Халифа за писар на намиращото се
в Бургирската (?) каза "Джебел ... завиеси"

НПТА ХVІI 4/28 | 1661 | 1 л. | арзухал
Заявление от везира Рустем до султана, с което същият иска да му се възложи пограничната
митница Ахънджа (през която минават и роби от Кюрдистан, за продан)

НПТА ХVІI 4/29 | 1685 | 1 л. | илмюхабер
Записка за смяната по старост на чауша Хасан, притежател на зиамет в Дунавската нахия

НПТА ХVІI 4/30 | 1661 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV относно набавянето от карнобатско за нуждите на императорската
кухня дърва по случай предстоящото отиване на султана в Одрин

НПТА ХVІI 4/31 | 1684 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, с който за военни нужди се определят суми от приходите в Софийски,
Пиротски и др. кадилъци - от данъците "бедели нузул", "сурсат" и "авариз"

НПТА ХVІI 4/32 | 1688/89 | 4 л. | дефтер
Сведения за изразходвани материали и вещи в харемите и пр. на султановия дворец в Одрин

НПТА ХVІI 4/33 | 1699 | 1 л. | арзухал
Доклад до султана за възлагането на събирач, останали непродадени данъци в санджака Мараш за
1699 г.

НПТА ХVІI 4/34 | 1684 | 1 л. | илям
Протокол на кадията в паланката Хасан паша, в Белградската област, в който се описва състоянието
на пътническите станции между Одрин и Белград и се констатира нуждата за набавянето коне за
същите

НПТА ХVІI 4/35 | 1692 | 1 л. | арзухал
Молба от населението на с. Клисели, Ада нахиеси, Одринско, с която се иска да им бъде опростен
част от наряда жито за 1692 г.

НПТА ХVІI 4/36 | 1626 | 12 л. | дефтер
Сметководна книга във връзка с събирането от извънредни налози и др. тегоби в Цариград, Солун и
др., необходимите за предстоящ военен поход парични средства; с опис на регистрите, които следва
да се понесат при същия поход

НПТА ХVІI 4/37 | 1626 - 1631 | 28 л. | дефтер

Регистър, в който са отбелязани прехвърлянето на разни основания на отделни тимари и зиамети в
Сароханския, Боли и Кастамунския санджаци, върху нови владелци; или са били потвърдени
правата на притежателите им

НПТА ХVІI 4/38 | 1652/3 | 18 л. | дефтер
Поименен списък на прислужниците в държавните конюшни

НПТА ХVІI 4/39 | 1615 | 12 л. | дефтер
Регистър, в който са записвани решенията по възлагането на отделни лица тимари и зиамети в
санджака Карахисари - Шарки

НПТА ХVІI 4/40 | 1619 | 29 л. | дефтер
Регистър, по който в султановия кабинет са отбелязвани промените, относно владението на разни
тимари и зиамети в Софийски, Силистренски, Кюстендилски, Боли, Видински, Ерзурумски и др.
санджаци

НПТА ХVІI 4/41 | 1619 - 1920 | 8 л. | дефтер
Регистър, в който са протоколирани решенията по отделни въпроси за владението на тимари и
зиамети в санджака Кютахия, въз основа на който са били издавани съответните султански берати

НПТА ХVІI 4/42 | 1695 | 1 л. | ферман
Ферман на Мустафа II, относно условията, при които с. Ехин нахия Каладжик санджак Ксанти,
което било недоходно, се отдава като тимар

НПТА ХVІI 4/43 | 1693 | 2 л. | ферман
"Ферман на Ахмед II, с който се нарежда, от поголовния данък на кяфирите в Молдова да бъде
отпусната сумата, нужна за покупка на фураж за изпратените в Силистра, Хърсово и др. от (...) 74
коня, за зимуване в тези места"

НПТА ХVІI 4/44 | 1603/04 | 4 л. | берат
Три берата на Ахмед I, с които се подновяват старите берати на трима служащи при отделни
мавзолеи в Цариград

НПТА ХVІI 4/45 | 1620 - 1621 | 4 л. | дефтер
Регистър, по който се били нанасяни решенията, относно промените във владението на разни
тимари и зиамети, и в последствие са издавани формени берати за същите промени

НПТА ХVІI 4/46 | 1667-1668 | 10 л. | дефтер
Регистър, в който са отбелязани прехвърляне на права пред военачалници по различни поводи, въз
основа на които регистрации са издавани берати за всеки отделен случай

НПТА ХVІI 4/47 | 1642 | 10 л. | дефтер
Книга на везира Мехмед паша, в която са записвани прехвърлянето на правата върху отделни
тимари в Скопския санджак, дадените тезкерета за издаване берати на правоимащите - нови
владелци

НПТА ХVІI 4/48 | 1653 | 18 л. | дефтер
Списък на камиларите и мулетарите от султановите обори за първото тримесечие на 1653 г.

НПТА ХVІI 4/49 | 1670 | 86 л. | дефтер
Списъци на служещите в султановите обори - за първото и второто тримесечие

НПТА ХVІI 4/50 | 1616 | 32 л. | дефтер
Поименни списъци на отделни военни поделения - болници, от (...) 1616 година

НПТА ХVІI 4/51 | 1628 | 10 л. | дефтер
Приходо-разходна книга, в която са нанесени постъпленията от различни приходоизточници и
разходите през отделните месеци, заверени от кятиба на субашията

НПТА ХVІI 4/52 | 1692 | 2 л. | ферман
"(чернова) Ферман, с който се определят границите на плаца за войската в Белград - в местността
""Топ Алтъ"" и се забраняват всякакви строежи върху означената площ"

НПТА ХVІI 4/53 | 1694 | 1 л. | ферман
"(чернова) Ферман до кадията на Солун и ковчежника по въпроса за набавянето от Софийския,
Кюстендилския и Солунски санджаци нуждите във връзка с предстоящ военен поход по посока на
Муш (?) ечемик и брашно"

НПТА ХVІI 4/54 | 1660 | 1 л. | берат
Берат на Мехмед IV за даването на Мустафа Деде препитание на Мустафа деде за сметка на вакъфи
в Одрин

НПТА ХVІI 4/55 | 1622 | 1 л. | берат
Берат на Мустафа I за подновяване стария берат на служащ в джамията Света София

НПТА ХVІI 4/56 | 1610 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед I, с който се определят средствата за изплащането дневните пари на 38-тях
войници-джебеджии, от крепостта Модова (?), за две тримесечия на годината 1610

НПТА ХVІI 4/57 | 1689/90 | 1 л. | дефтер
Сведения по ремонт, извършен в разните отделения на султановия дворец в гр. Одрин

НПТА ХVІI 4/58 | 1699 | 1 л. | арзухал
Писмо до султана да разреши покупката на 6 коня, за да може английският поданик да се пренесе
от Одрин в Цариград

НПТА ХVІI 4/59 | 1700 | 9 л. | мектуб
Писма и хюджети, отнасящи се до производството в мините на Гюмюрджина и др.

НПТА ХVІI 4/60 | 1646 | 1 л. | ферман
Ферман на султан Ибрахим за извършване в Казанлък и околните кази преброяване на овцете и за
вида и размера на данъците, с които били обложени същите

НПТА ХVІI 4/61 | 1665/66 | 16 л. | дефтер
Списък на длъжностните лица, придворни и др. вкл. пенсионерите

НПТА ХVІI 4/62 | 1692 | 1 л. | дефтер
Сведение за облагането с "авариз" една каза в санджака Терхела, събирането на който данък било
възложен на Ахмед ага пехливан заде от Енишехир

НПТА ХVІI 4/63 | 1691 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Карнобат, за данъчни облекчения на селото Комарево, Карнобатско, изпаднало в
нищета, вследствие движенията на войски и др.

НПТА ХVІI 4/64 | 1655 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV за опрощаването бедела на Хюсеин чауш, владелец на зиамет в с. Адис
Бехлер, нахия Менемен, санджак Сарохан

НПТА ХVІI 4/65 | 1620/21 | 3 л. | дефтер
Регистър, съдържащ протоколи за възлагане на нови владелци, овакантени тимари в санджака
Султан авни; и за издаването берати за същите прехвърляния

НПТА ХVІI 4/66 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман на Сюлейман II до кадията в Пловдив за незабавното набавяне от данъка върху фурните
нужната за покупката на брашно сума от 18 000 акчета

НПТА ХVІI 4/67 | 1623/24 | 29 л. | дефтер
Приходоразходна книга, в която са отбелязани приходи и разходи на дръжавата от различен
характер

НПТА ХVІI 4/68 | 1659/60 | 38 л. | дефтер
Сметководна книга за хранителни припаси и фуражи в разни места в Анадола

НПТА ХVІI 4/69 | 1697/98 | 132 л. | дефтер
Регистър по назначаването на тимариотите, на които следва да бъдат издадени и нужните берати

НПТА ХVІI 4/70 | 1662 | 1 л. | дефтер
Регистър, в който са записвани случаите на раздадени от сердара везир Али паша права на тимар,
оформявани в последствие с берати

НПТА ХVІI 5/1 | 1688/89 | 68 л. | дефтер
Данъчен регистър от 1688 год, ведно с протоколите по констатираните нарушения при събирането
им - споменава се Струмишка, Серска, Дойранска околии и др.

НПТА ХVІI 5/2 | 1696 | 4 л. | дефтер
Регистър, в който са вписани фермани, издадени по разни поводи

НПТА ХVІI 5/3 | 1695-1706 | 9 л. | рузнамче
Бележки относно плащанията между притежателите на "маликяне" в данъчната област Бейлер бей
и държавата

НПТА ХVІI 5/4 | 1689 | 3 л. | еврак
Преписка по оформяването разходи за ремонти в двореца на султанския харем в Одрин и др.
разходи

НПТА ХVІI 5/5 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед II за покупката от Демир-Хисарската каза по спешност и превозването до
пристанището Ковеле брашно и жито, нужни за тръгващите в открито ислямски войски

НПТА ХVІI 5/6 | 1688 | 1 л. | ферман
Ферман на Сюлейман II относно даването по случай възшествието му на престола паричен дар от
по 1 000 акчета на 245 артилеристи, намиращи се в Анкарско

НПТА ХVІI 5/7 | 1694/95 | 1 л. | ферман
"(откъс от чернова) Ферман до пловдивския и т. пазарджишки кадии, за събирането по спешност от
Пловдив и Пазарджик; и предаване на специално изпратен мубашир, 9 660 гроша за подаръци на
новозаписаните кавалеристи от султановата гвардия"

НПТА ХVІI 5/8 | 1678/79 | 4 л. | илям
Три иляма на кадията в Панчево във връзка със събирането и извозване хранителните продукти от
специален мубашир по "суресат захирлери"

НПТА ХVІI 5/9 | 1688 | 1 л. | ферман
Ферман - нареждане до солунския началник охраната, везир Али паша, до офицерите - еничери и
до околията - относно прибирането на данъците от мюсюлманите и раята

НПТА ХVІI 5/10 | 1670 | 64 л. | дефтер
Регистър на военни чинове от 1670 г.

НПТА ХVІI 5/11 | 1665 | 20 л. | дефтер
Отчетни сметки - книжа на Нишкия мензел (етапна станция) за обслужване държавните служители
и пощенски куриери с превозни средства, предимно с коне

НПТА ХVІI 5/12 | 1662 | 10 л. | дефтер
Регистър от 1662 г., в който се споменава за права на тимариоти от Чурум и Боз-ок санджаци, преди
да им са били издадени султански берати

НПТА ХVІI 5/13 | 1611 | 20 л. | ферман
Нотариален регистър, със записани подред отделни сделки между контрагенти

НПТА ХVІI 5/14 | 1672/73 | 62 л. | дефтер
Регистър с описание на военнослужещи през 1083 - 1672 г.

НПТА ХVІI 5/15 | 1677/78 | 1 л. | мектуб
Искане да се отпуснат (...) регистри за Негуш и др. села от Охридска околия

НПТА ХVІI 5/16 | 1626 | 62 л. | дефтер
Данъчен регистър от 1626 година

НПТА ХVІI 5/17 | 1691 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед II, с който се нарежда наемът на камилите, които ще пренесат наличните платове
(за нуждите на еничерите) от Солун до Одрин, да се изплатят от приходите на Солунската митница

НПТА ХVІI 5/18 | 1622 | 1 л. | берат
Берат на Осман II за назначаването на овакантеното место, служещ при имарета на името на султан
Баязид в Цариград

НПТА ХVІI 5/19 | 1694 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед II, с който се определя нужната във връзка с издръжката през първите две
тримесечия на 1694 г. на цариградските еничери сума от 40 000 гроша да се вземе от "джизийето"
на Цариград за 1695 година

НПТА ХVІI 5/20 | 1685 | 1 л. | ферман
"(фрагмент) Ферман за покупка на олово и барут за пушки, нужни за крепостта Колашин,
Херцеговина"

НПТА ХVІI 5/21 | 1651 | 1 л. | берат
Берат на Мехмед IV, за назначаването на лицето Хайдар "ихляси хаван" в джамията Сюлейман в
Цариград

НПТА ХVІI 5/22 | 1650 | 2 л. | дефтер
Сведение, изразяващо данък "джизийе" на Търновския вилает през 1650 г.

НПТА ХVІI 5/23 | 1623 | 1 л. | берат
Берат на Мурад IV за назначаването за надзирател на вакъфа Халимол Рахман в Йерусалим лицето
Ридван Абдулла, от категорията на силяхдарите

НПТА ХVІI 5/24 | 1688 | 1 л. | берат
Берат на Сюлейман II, с който се подновява стар берат на служащия в джамия в Кандия Хюсеин
Абдулла

НПТА ХVІI 5/25 | 1676 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, относно разхвърлянето на данъка "джизийе" и събирането на същия в
областа на Карча за годината 1087 - 1088, от специално назначен мубашир

НПТА ХVІI 5/26 | 1609 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед I - 1607 г., за отпускане по стар обичай пари за халат на бостанджи-башията в
Одрин - Мустафа

НПТА ХVІI 5/27 | 1697 | 1 л. | мектуб
Писмо от таксилдарина - бирник - събирача на данъка "бедели сурсат" от околността: ТатарПазарджишка, Ловченска, Плевенска и др., с което уведомява за събрания от него данък, от
посочените околии за срока на 1697 г.

НПТА ХVІI 5/28 | 1697/98 | 1 л. | мектуб
Писмо от таксилдарина - събирач на данъка бедели сурсет от околиите: Разлог, Самоков, Дупница,
Щип, Кратово, Враня, Тиквеш, Кюстендил, Радомир за 1697 г. - бил внесъл по принадлежност

НПТА ХVІI 5/29 | 1679 | 1 л. | мектуб
Искане за отпускане стойността на хранителните продукти за шест месеци от 1679 г. полагащи се
на еничарите - охрана на Гюргево

НПТА ХVІI 5/30 | 1671 | 1 л. | илям

Протокол на пловдивския кадия, документиращ изплащането от длъжностното лице по
пътническите станции - Мехмед ефенди, стойността на закупените в Пловдивската каза 6 000
цариградски кила ечемик

НПТА ХVІI 5/31 | 1698 | 1 л. | ферман
Ферман на Мустафа II, уреждащ паричното доволство на гарнизона на една крепост, за отделни три
месеца на 1698 г.

НПТА ХVІI 5/32 | 1667 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, за набиране в казата Джесри - Мустафа паша (Свиленградската околия)
нужните във връзка с заминаването на султана от Одрин за Цариград - 30 волски и биволски коли

НПТА ХVІI 5/33 | 1629 | 1 л. | ферман
Ферман, относно доставка от Диарбекирската област на храни за войската и складиране на същите
храни

НПТА ХVІI 6/1 | 1646 | 1 л. | ферман
Ферман на султан Ибрахим относно ремонта на крепостта Драч, със средства, взети от личния
данък "джизийе" в Драчко (Дурацо)

НПТА ХVІI 6/2 | 1670 | 38 л. | дефтер
Съдържа бележки по събрани зърнени храни от някои селища, между които и български, както за
дадени в заем пари и др.

НПТА ХVІI 6/3 | 1694 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за начина на превозване (пренасяне) оръдия, от Белградското кале по
Дунава за вътрешността на империята, като бъдат натоварени на открити кораби

НПТА ХVІI 6/4 | 1656 | 1 л. | ферман
Ферман на султан Мехмед I за да се отпусне 20 двадесет кантара барут за нуждите на войската

НПТА ХVІI 6/5 | 1678 | 1 л. | ферман
Ферман издаден от султан Мехмед IV, отнасящ се до прехвърлянето по наследство на известен
тимар, при дадени условия, в Софийския санджак

НПТА ХVІI 6/6 | 1667 | 1 л. | арзухал
Запитване от чиновника, натоварен с доставката на месо за султановата градина в Одрин, с което се
иска съответната сума за 1667 г. за горната цел

НПТА ХVІI 6/7 | 1669/70 | 1 л. | емир
Нареждане до Скопския контрольор по данъците (назър) Ахмед ага да побърза със събирането на
сумата 625 ? и да я внесе по сметка на хазната

НПТА ХVІI 6/8 | 1672/73 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се иска нужното разрешение, да бъдат възобновени списъците по опростения данък
"авариз" на еничери настанени в едно от селата в Одринска околия

НПТА ХVІI 6/9 | 1671/72 | 1 л. | ферман
Документ, удостоверяващ, че изнесените от Кукушка околия 1 000 кила ечемик, 100 кила брашно и
др. земеделски произведения, са били прихванати срещу задълженията им към държавата

НПТА ХVІI 6/10 | 1672/73 | 1 л. | илям
Съдебен акт, в който се говори за потвърждаването от страна на земеделските стопани (раята) на
Росе Касри каазаси (околия), че са били получели напълно стойността на закупения от тях ечемик
и брашно по нареждане на правителството

НПТА ХVІI 6/11 | 1671/72 | 1 л. | илям
Съдебен акт, в който е записано изнесеното количество зърнени храни и брашно от Пловдивско и
Татар-Пазарджишко, за нуждите на ислямското крайгранично население

НПТА ХVІI 6/12 | 1671/72 | 1 л. | илям

Съдебен акт на сливенския шериятски съд, удостоверяващ, че земеделските стопани от Сливенско,
от които са били закупени храни и брашно за нуждите на войската, са били получили стойността
им

НПТА ХVІI 6/13 | 1671/72 | 1 л. | илям
Съдебен акт на айтоския шериятски съд, удостоверяващ, че земеделските стопани на селата КараХисарли (Скобелево), Айтос и др. села, чрез своите представители Алекси Парашкевов, Киряки
Попов и др. си били получили напълно стойността на закупените от тях зърнени храни и брашно

НПТА ХVІI 6/14 | 1671/72 | 1 л. | илям
Съдебен акт на ямболския шериятски съд, удостоверяващ, че населението от с. Фъндъкли и др. села
на Ямболска околия, чрез своите представители, явили се в съда заявлили, че си получили напълно
стойността на изнесените от селата им зърнени храни и брашно

НПТА ХVІI 6/15 | 1671/72 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение, с което се донася, че чиновникът натоварен със събирането данъка върху
жилищата (мензел) само за немюсюлманите в Кюстендилски санджак, такъв не събира от Враня и
околията, числяща се към същия санджак

НПТА ХVІI 6/16 | 1671/72 | 1 л. | илям
Съдебен акт на анхиаловския шериятски съд (Поморие), изразяващо получаването наема на колите
си от Силистра до Батак, лицата: Алекси, Янаки, Янаки Тодор, Георги Михал и др. за пренасянето
от тях брашно и зърнени храни, за нуждите на войската

НПТА ХVІI 6/17 | 1669/70 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда, щото пет товара акчета, от приходите на
Кюстендилски санджак, да се предадат на разположение на арпа емина (длъжностно лице на
товарено с надзора на държавния ечемик).

НПТА ХVІI 6/18 | 1671/72 | 1 л. | илям
Съдебен акт, в който се говори, че раята от Карнобат се явили пред елхадж Кенан, елхадж Али и
др., в присъствието на който заявили, че искат да закупят жито и брашно от околията за нуждите на
населението в Батак

НПТА ХVІI 6/19 | 1650 | 4 л. | дефтер

Регистър по данъка "джизийе" в Белградската област

НПТА ХVІI 6/20 | 1700 | 1 л. | берат
Берат на Мустафа II, с който на тимариота от Охридско - кятиб Мустафа се придава и овакантен
поради смъртта на притежателя му тимар в същата нахия - Река

НПТА ХVІI 6/21 | 1642 | 1 л. | дефтер
Сметка относно разходите по издръжката на гарнизона в крепостта Гюргево

НПТА ХVІI 6/22 | 1710 | 2 л. | мектуб
Писма до назъра на монетарната за отпускането на султана 33 кесии жълтици с тугра; 3 кесии
"золди", нови; и пр. - айлък за месец февруари 1710 г.; и айлък за месец март същата година

НПТА ХVІI 6/23 | 1631 | 1 л. | берат
Берат на Мурад IV, с който вакъфското село Бишейхир, санджак Кютахия, се отдава на мюлтезима
Ахмед Юсуф Черкез

НПТА ХVІI 6/24 | 1671 | 1 л. | илям
Съдебен протокол на кадията в Ямбол по повод доставката на ечемик и брашно за държавата от
Ямбол и селата и изплащането от длъжностното лице стойността на доставеното в случая

НПТА ХVІI 6/25 | 1692 | 1 л. | хюджет
Хюджет на ореховския шериатски съд, пред който съд се явили селяните-собственици на коли от
селата: Писарево (Язижикьой), Войвода Ружица (Гюллер), Сюлиман (Сечище), Памукчи и др.
Ореховско и в присъствието на мубашира били заявили, че си получили храна за нуждите на
войската

НПТА ХVІI 6/26 | 1685/86 | 1 л. | хюджет
Съдебен протокол на цариградския шериатски съд, в който се говори за изявленията на
пълномощника на Янаки Константин от Канакли - собственик на параход, че си бил получил
доверителя му навлото за превоза ечемика пристигнал с камили от Кавала на път за Исакча

НПТА ХVІI 6/27 | 1691 | 1 л. | арзухал
Завление от жителите на село Ахя-Боли (Поморие) - след като на два пъти занесли част от храните
си, по наряд в Одрин, остатъкът молят да им се опрости, понеже били повечето лодкари и малко
храни били произвели

НПТА ХVІI 6/28 | 1673/74 | 7 л. | еврак
Преписка отнасяща се до дейността на мензилите (пътническите станции) в Силистренска област

НПТА ХVІI 6/29 | 1672 | 1 л. | берат
Подновяване на берата на Юсеин Ахмед от командуването на 11 бюлюк, доволствуван от
Плодивската мукатаа (финансова област)

НПТА ХVІI 6/30 | 1692 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Сюлейман II, с който се нарежда да бъдат отпуснати два товара 65 500
акчета, равняващи се на 2 212½ гроша, от извънредните данъци на Трабзон и Туня, за издръжката
на 200 войници - еничери в Крим

НПТА ХVІI 6/31 | 1665/66 | 1 л. | илям
Съдебно решение на карнобатския кадия, на основание на което жителите на с. Дурханли,
Карнобатска околия, състоящо се от три и половина къщи, като крайно бедни се освобождават от
плащане на държавни тяжести - данъци

НПТА ХVІI 6/32 | 1684/85 | 1 л. | илям
Съдебен акт на врачанския шериатски съд, изразяващ и удостоверяващ предаването от страна на
врачани на едно от пътните мензелханета (етапна станция) определения им наряд от храни

НПТА ХVІI 6/33 | 1684/85 | 1 л. | арзухал
Заявление от врачанските българи - 260 къщи, били много бедни и пръснати (перакенде) - без
установени професии, за туй молят да бъдат освободени от плащане на извънредния данък (авариз)

НПТА ХVІI 6/34 | 1662 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда и одобрява разхода от 77 товара, 54 186
акчета по издръжката на войските, охраняващи Гюне и Ханис калета (укрепления) за през 1662 г.

НПТА ХVІI 6/35 | 1695/96 | 2 л. | арзухал
Заявление, с което се иска да се разреши на малолетния Хасан, получил право на тимар, чрез
прехвърляне от баща си на земи в Пловдивска община, Софийски санджак - да заплати бедела си
"джебели" - военния откуп за 1695 г.

НПТА ХVІI 6/36 | 1662/63 | 1 л. | мектуб
Уведомително писмо от бирника по извънредния данък, че раята от с. Юч Бунар (Три кладенци),
Никополски санджак били отказали да платят данък "авариз" като не причислени към
данъкоплатците по същия данък

НПТА ХVІI 6/37 | 1625 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мурад IV, с който за кадия на "Екдирска"околия се назначава
Мевлана Дамян

НПТА ХVІI 6/38 | 1685 | 1 л. | берат
Султански берат, даден на известно лице, скойто дадено лице се назначава за мютевелия
(управител) на вакъфа при джамията Ахмед Пашав гр. Кандия, о-в Крит, с дневно възнаграждение
20 (двадесет) акчета

НПТА ХVІI 6/39 | 1680 | 5 л. | дефтер
Списък на конете от държавния конезавод, такива на служба в двореца на агите и такива нуждни за
използуване през време на поход

НПТА ХVІI 6/40 | 1646 | 1 л. | илям
Решение на скопския шериатски съд от 1646 г., с което се нарежда, закупчикът-събирач на данък
"джизийе" в Скопско и Кърчово, да побърза събраната от него сума да я внесе в хазната

НПТА ХVІI 6/41 | 1721 | 1 л. | еврак

Преписка, в която е разглеждан и разрешен въпросът за размера на оклада, за артилерийската
войскова част на гарнизона в Никополската крепост, възлизащ на 27 285 акчета - за брашно и месо

НПТА ХVІI 6/42 | 1631 | 1 л. | ферман
Ферман на Мурад IV, с който се нарежда изплащането на някой си Хасан годишната му заплата от 4
160 акчета, съгласно дадения на същия тугралъ - берат, независимо от смяната на дефтердара на
Халеб, където следвало да му се плати

НПТА ХVІI 6/43 | 1669 | 1 л. | дефтер
Сведение за данъка "бедели сурсат" в Драмско, Серска и др. кази от Софийския санджак, за 1669 г.

НПТА ХVІI 6/44 | 1665/66 | 1 л. | арзухал
Молба от жителите на село Касъмов (Моминско село) и др., Пловдивско - оплакват се от тежестите,
които понасят по издръжката на конете, обслужващи пътническите етапни станции в Пловдивска
каза (околия)

НПТА ХVІI 6/45 | 1673 | 1 л. | пусула
Записка, с която се иска издаването на Ферман за отпускането десет товара акчета, за месото
давано на придворната кухня - от прихода "нузул бедели" в Солунския санджак

НПТА ХVІI 6/46 | 1673 | 1 л. | тезкере
Записка за издаването нужния Ферман, относно отпускането 1 020 000 акчета, за покупката на
овце, като сумата се вземе от десятъка "бедели нузул", за 1673 г. на Силистренския и Никополския
санджаци

НПТА ХVІI 6/47 | 1670/71 | 1 л. | тезкере
Записка за прехвърлянето на овакантен зиамет в Пловдивско, поради смъртта на владелеца му
Ахмед, върху "Шакирда" от "Дефтери хакани", Али

НПТА ХVІI 6/48 | 1670 | 1 л. | мектуб
Писмо от кадията на град Неврокоп, с което се уведомява, че ферманът за събирането на
Неврокопската каза провизии за пътнишката станция Шахинли, е бил получен и разгласен сред
населението на казата му

НПТА ХVІI 6/49 | 1670 | 1 л. | мектуб
Писмо от кадията на Чуприще (?), относно разпределянето наряда за храни и фураж, искана от
населението на казата му, за пътническите станции по посока на Цариград

НПТА ХVІI 6/50 | 1687 | 2 л. | арзухал
Молба до султана за издаването необходимия ферман, във връзка с доставянето от казите Моровик
и Немча, нужните дървени материали за направата на 20 артилерийски коли в Белград

НПТА ХVІI 6/51 | 1698/99 | 1 л. | арзухал
Ззаявление до султана от някой си Мехмед, върху който владелецът на Шуменската каза и
придадените и села Гази Керай султан бил прехвърлил за срок от една година правото да събира
разните данъци, в същата каза и селата - иска да му се издаде ферман за случая

НПТА ХVІI 6/52 | 1676 | 1 л. | берат
Берат от 1676 г., с който се подновява старият берат на притежаващ пожизнена пенсия, платима от
приходите на Пловдивската област - понеже същият при проверка се е представил лично

НПТА ХVІI 6/53 | 1678 | 1 л. | берат
Берат от 1678 г. за даване на допълнителна пенсия на Пловдивската област, на Махмуд (...) Хаса

НПТА ХVІI 6/54 | 1677 | 1 л. | берат
Берат, с който пенсионера Бейти Мехмед Хамид, получаващ пенсията си от Пловдивската данъчна
област, се вписва в новия регистър на пенсионерите, като оказал се налице при проверката, която
била извършена

НПТА ХVІI 6/55 | 1677 | 1 л. | берат
Берат, с който на получаващият пенсията си от Пловдивската област - Юсуф Черкез, се
потвърждава правото му да си получава пенсията, като явил се на "проверката", която била
проведена

НПТА ХVІI 6/56 | 1662 | 1 л. | берат

Берат за назначаването нов хатиб в джамията Султан Мурад в град Струмица, заплатата на когото
да се изплаща от прихода от данъка "джизийе" на същия град

НПТА ХVІI 6/57 | 1677 | 1 л. | берат
Препис от берат, с който на Ахмед Хюсеин Али се отпределя дванадесет акчета дневно заплата,
която да получава от приходите на Пловдивския вилает

НПТА ХVІI 6/58 | 1677 | 1 л. | берат
Препис от берат, с който на дервиш Мехмед се определя заплата, седем акчета дневно, която да
получава от доходите на Пловдивски вилает

НПТА ХVІI 6/59 | 1677 | 1 л. | берат
Препис от берат, с който на пазителя на големия пост в Пловдив - Дилавер бин Абдула, се определя
дневно пет акчета заплата, която ще получава от управлението за поземлените данъци на
Пловдивския вилает (назарет)

НПТА ХVІI 6/60 | 1677 | 1 л. | берат
Препис от берат, с който се заповядва да се плаща пенсията на бившия спахия Ахмед ага в размер
на 17 акчета дневно от акцизното управление в Стара Загора, вместо от мукатаата на пловдивската
свещоливница, както е било посочено в предшестващия берат

НПТА ХVІI 6/61 | 1613/14 | 9 л. | дефтер
Регистър за събирани житни храни от селата във Варненско, Мангалия и др.

НПТА ХVІI 6/62 | 1664 | 1 л. | тезкере
Разписка, срещу която е била изплатена заплатата на Фазлъл паша - началник охраната на о-в Родос

НПТА ХVІI 6/63 | 1660 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, документиращ изразходването на два товара 16 470 акчета от приходите в
Никопол, за издръжката войските от крепостта Узи

НПТА ХVІI 6/64 | 1655 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV относно събирането на личния данък "джизийе", който следвало да заплатят
неверниците от вилаета Мелник за 1655 г.

НПТА ХVІI 6/65 | 1696 | 1 л. | илям
Протокол на кадията в Балчик относно изплащането наемната цена за 30-те коли, набрани от
Балчишката каза за превоз на военни припаси

НПТА ХVІI 6/66 | 1687 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV по събирането личния данък от неверниците в Охридско

НПТА ХVІI 6/67 | 1693 | 1 л. | ариза
Писмо от (...) Али паша, относно следващи се на войската му, поддържащи реда в Гръцко, парични
доволствия

НПТА ХVІI 6/68 | 1699 | 1 л. | ферман
Ферман до кадиите на Никополския, Софийския и Пирот и до закупчика в Никопол Хадим Ахмед,
относно набирането провизии за шест месеци, за коруджиите, чието настаняване в Чипровските
султански имения било заповядано

НПТА ХVІI 6/69 | 1691 | 1 л. | илям
Съдебно решение на видинския шериятски съд, относно назначаването на хатибин в джамията в гр.
Видин с по 20 акчета дневно, която сума да му се заплаща от данък "джизийе" на гяурите

НПТА ХVІI 6/70 | 1689 | 2 л. | арзухал
Заявление от тимариот с тимар в едно Димотишко село - Софийски санджак, относно претенциите
му от този свой тимар

НПТА ХVІI 6/71 | 1670 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед IV - да не се задържа митническия управител на Цариград за

задълженията му към държавата, която същия ще внесе напълно

НПТА ХVІI 6/72 | 1634/35 | 3 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мурад IV, с който е узаконена вноската от данък "джизийе" на раята
във Видин и Самоковско, понеже нямали официален документ за тези пари

НПТА ХVІI 6/73 | 1658 | 1 л. | арзухал
Заявление от християните на Инеболи (Tурция) до султана, с което молят да се отмени по
отношение на тях "данък джизийе" и се процедира по предишната данъчна система

НПТА ХVІI 6/74 | 1673 | 1 л. | мектуб
Писмо от пълномощника на мютевелията (управитела) на вакъфските имоти "Султан Селим",
находящи се в селата на Провадийска околия, до султана, когото моли да издаде бюйрулту (заповед)
за да му се издаде препис от списъка на тези имоти, попадащи на извънреден данък "авариз"

НПТА ХVІI 6/75 | 1699 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се изяснява положението на настанените тук-там тюркмени и кюрди, на
които от счетоводството сметката на може им се хване, понеже се били разпуснали много

НПТА ХVІI 6/76 | 1699 | 1 л. | арзухал
Оплакване от войнуганите на няколко села от Търновска околия против устабашията, който вземал
в повече по една пара на овца и пр.; молят да се нареди до никополския и търновския кадия да
спрат това беззаконо събиране на данъци

НПТА ХVІI 6/77 | 1688 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Сюлейман II, с който се нарежда приходоизточникът за изплащане
зърнените храни, закупени от пазарджишка околия, за нуждите на войската

НПТА ХVІI 6/78 | 1664/65 | 1 л. | темесюк
Документ, изразяващ изнесените количества зърнени храни и фураж от Старозагорска околия за
вътрешността на империята, сметайки се напълно изпълнили наряда си

НПТА ХVІI 6/79 | 1671 | 1 л. | пусула
Бележка за закупения от раята в Пловдивска кааза ечемик за конете на садразамина

НПТА ХVІI 6/80 | 1673 | 1 л. | арзухал
Заявление от бедните (християни) на едно от селата в Пловдивска околия до султана, с което се
оплакват от дервиш Муса, закупчик - доставчик на ечемик за конете на садразамина

НПТА ХVІI 6/81 | 1699 | 1 л. | арзухал
Молба от началника на водоснабдителната команда при мунициония склад, с която същият иска
превозно средство за превоз от Смедерево в Белград сеното на конете от командата му

НПТА ХVІI 6/82 | 1614 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед I за назначаването Мехмед иби дервиш във вакъфа "Дауд паша" със заплата 6
акчета дневно, платима от прихода на същия вакъф

НПТА ХVІI 6/83 | 1694 | 1 л. | арзухал
Молба до султана от пенсионер, получаващ пенсията си от прихода на Никополското пристанище,
за издаване нов берат за пенсията му, понеже стария бил го изгубил

НПТА ХVІI 6/84 | 1674/75 | 3 л. | ферман
Ферман до кадията в Ямболско, относно набавянето коли и волове за нуждите на войската с
предстоящия поход

НПТА ХVІI 6/85 | 1633/34 | 4 л. | дефтер
Списък, по който "мутевалията" Мустафа е събирал десятъка в разни села в Анадола

НПТА ХVІI 6/86 | 1605 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед I за назначаване прислужник в "Имарета" на Шехзаде Султан Мехмед Хан в
Цариград на мястото на напусналия тази длъжност Мустафа

НПТА ХVІI 6/87 | 1690 | 2 л. | ферман
Два фермана до одринския кадия, издадени по повод оплакването на раята от: с. Паша и с. Армузли
- Одринско, за неправилно , несправедливо събиране съответно на "авариз" и данъка "джизийе", с
указания за начина, по който да се събират тези данъци

НПТА ХVІI 6/88 | 1690 | 1 л. | пусула
Записка относно размера на годишния данък "джизийе", дължим от неверниците в едно вакъфско
село на Бунар - Хисарската каза

НПТА ХVІI 6/89 | 1642 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, с който за издръжката на еничерите от охраната на Азак, се отпуска сумата
400 000 гроша и се нарежда ускореното събиране на същата сума и изпращането ѝ в Цариград

НПТА ХVІI 6/90 | 1664 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV за отпускането от приходите на Мосулската област нужни за прехраната на
48 топчии от охраната на една крепост суми

НПТА ХVІI 6/91 | 1624 | 1 л. | ферман
Ферман на Мурад III относно правото на служащия в 80-я болюк в Траблус и Шам, силяхдар Хасан
Дурмуш, да получи определената му заплата за изслужено време

НПТА ХVІI 6/92 | 1647 | 1 л. | ферман
Ферман на султан Ибрахим за отпускането на една ездитна и една товарна камила на отиващия за
Медина вели

НПТА ХVІI 6/93 | S.a. | 1 л. | ариза
Донесение от специалния пратеник, командирован да издири убийците на търговците, убити близо
до Текир даги и открие ограбените от тях стоки

НПТА ХVІI 6/94 | 1685/86 | 2 л. | дефтер

Опис на вещите, принадлежащи на дупничанин, задължен към държавата и изчезнал без да се е
издължил; предадени му от мюбаширина, за удовлетворение задълженията му към държавата

НПТА ХVІI 6/95 | 1699 | 1 л. | тезкере
Тезкере от [.....] за Ферман до кадията на Русчук, относно описа и разпределението на
наследствената маса на пок. Шабан, жител на Русе, бивш чиновник за закупване на храни за
крепостта Азак и помощник на началника на Белградския продоволствен склад

НПТА ХVІI 6/96 | 1618 | 1 л. | ферман
Царски ферман, издаден от султан Ахмед III относно назначението на местния еничер Ибрахим
Исмаил в охраната на крепостта Бендер, като се определя дневното му възнаграждение седем
акчета

НПТА ХVІI 6/97 | 1691 | 3 л. | арзухал
Заявление от Ибрахим ага до султана - моли разрешение за износ през пристанището на Исакча на
един кораб, който ще се построи на Дунава

НПТА ХVІI 6/98 | 1686 | 1 л. | ферман
Царски ферман (чернова) до войводството на Влахия относно храните, които следва да се доставят
и складират в хамбарите, за войниците - охрана на крепостта Камнич; количество и цена на
храните; средства за покриване на разхода

НПТА ХVІI 6/99 | 1698 | 1 л. | тезкере
Удостоверение, издадено от Хусеин ага за малолетните Юмер и Мустафа, Ямболска нахия,
Силистренски мютесарифлък, относно определения им военен откуп

НПТА ХVІI 6/100 | 1687 | 1 л. | мукавеле
Договор, сключен пред солунския кадия между Верчо Иванов и закупчика на зърнени храни Халил
ага за пренасяне на ечемик и др. храни с кораби от Солунското пристанище за Цариград

НПТА ХVІI 6/101 | 1641 | 1 л. | ферман
Ферман на султан Ибрахим до кадията на Виза и др., с който същият султан, по повод
възцаряването му, възобновява стар ферман относно приготвянето нужните въглища за добиването

350 кантара желязо в мините Самоковджик

НПТА ХVІI 6/102 | 1623 | 1 л. | буюрулту
От Абдулрахман - мютевелия за събирането на авариза от вакъфското население на казата Ендифже
кара су

НПТА ХVІI 6/103 | 1644 | 1 л. | разписка
За събиране джизийето от населението на вакъфските селища в казата Енидже кара су

НПТА ХVІI 6/104 | 1651 | 1 л. | разписка
За събиране джизийето от вакъфското население на казата

НПТА ХVІI 6/105 | 1658 | 2 л. | дефтер
За снабдяване императорската войска с храни и добитък, събрани от населението на казата

НПТА ХVІI 6/106 | 1669/70 | 1 л. | разписка
За събиране джизийето от населението на казата

НПТА ХVІI 6/107 | 1670 | 1 л. | илям
На кадията на Ахъ Челеби за снабдяване мензила Вакфъ зендел с храни, събрани от казата

НПТА ХVІI 6/108 | 1670 | 1 л. | разписка
За събиране авариза от данъкоплатците на казата

НПТА ХVІI 6/109 | 1670 | 1 л. | разписка
За събиране авариз и бедел-и сюрсат, с който били отложени данъкоплатците на казите Ахъ Челеби
и Неврокоп

НПТА ХVІI 6/110 | 1670 | 1 л. | разписка
За събиране на авариза от вакъфското население на казата

НПТА ХVІI 6/111 | 1670 | 1 л. | разписка
За снабдяване войската с добитък, събран в района на казата Ахъ Челеби

НПТА ХVІI 6/112 | 1685 | 1 л. | разписка
За събиране данък авариз от населението на казата

НПТА ХVІI 6/113 | 1675 | 1 л. | разписка
За събиране данъка бедел-и нузул в казата Ахъ Челеби

НПТА ХVІI 6/114 | 1673 - 1677 | 12 л. | разписки
За бедел-и нузул, джизийе и др. от Вдин, Ада кале, Тирхала, Диар бекир и др.

НПТА ХVІIІ 1/1 | 1782 | 1 л. | арз
Изложение (без адрес и автор), относно изпращане на еничери от казите Акче Казанлък, Ловеч,
Свищов, Търново и Севлиево за обсадата на крепостта Бендер

НПТА ХVІIІ 1/2 | 1723/24 | 1 л. | ферман
Султански ферман за назначаването на шейх в Солунското теке от по-бедните хора

НПТА ХVІIІ 1/3 | 1728/29 | 1 л. | мектуб
Частно писмо от Хасан ага до султана, в което му съобщава някои сведения из областта на
икономиката

НПТА ХVІIІ 1/4 | 1730 | л. | мектуб

Писмо до султана, с което се уведомява, че кетхудалъка в Румелийските земи бил се заемал от
Ибрахим, който отсъствувал от поста си и затова предоставено било на валиите да назначават
кетхуда в същите земи, с право да задържат за себе си по едно акче от събраните данъци

НПТА ХVІIІ 1/5 | 1718 | 1 л. | китаб
Документ, с който се удостоверява, че Х. Сюлейман син на Хюсеин, от Видин е получил от
дефтердара на Видинската хазна - Махмуд, цялата сума, отпусната от султана за издръжката на
преселения в м. Раховица - Ореховска каза, татарски султан Герай

НПТА ХVІIІ 1/6 | 1716/17 | 1 л. | ферман
Отнася се до продоволствието на войски, намиращи се в крепостта Белград, и реда на
постъплението от храни

НПТА ХVІIІ 1/7 | 1717 | 1 л. | дефтер
Сведение за продоволствието на войсковите поделения: 100 души кавалеристи, 18 души пехота,
които се настаняват в Одрин, съгласно султанския ферман

НПТА ХVІIІ 1/8 | 1786 | 5 л. | мектуб
"(написано на арабски) писмо-обръщение от хаджи Мурад бей, в битността си на военачалник на
известна област в (...) до султана (емирина) Мохамед паша, с което му съобщава, че бил нападнат от
около 50 000 души араби, които избили част от войниците му и отвлекли жените им; поради липса
на човек, който да знае турски език позволява си това си писмо да изготви на арабски език"

НПТА ХVІIІ 1/9 | 1731 | 49/80 л. | дефтер
Съдържа сведения в числа за различни доставки за войската и военните походи от различни селища
на Османската империя

НПТА ХVІIІ 1/10 | 1723 | 1/2 л. | тезкере
Иска се да тимар от 14 495 акчета в нахията Манастир (Битоля), Софийски санджак, за общо
владение от Омар и Хасан

НПТА ХVІIІ 1/11 | 1796 | 1 л. | ариза
Доклад от Ерзерумския валия Юсуф Паша за станалите стълкновения между Ван и Хайдар; 80 000

руски войници са преминали реката "Годат" и са завладяли градовете Шамахи и Шареван

НПТА ХVІIІ 1/12 | 1734 | 1 л. | тахрир
Тахрир от руския извънреден пълномощен министър, с който иска да се разреши на Стефан Егейов,
Михаил Мардлонов, Аколина Мирлонова и др., всичко 11 души руски поданици да заминат за Божи
гроб

НПТА ХVІIІ 1/13 | 1744 | 1/2 л. | мазбата
Мазбата, в която се споменава за тимарите в Силистра, Варна, Провадия и другаде

НПТА ХVІIІ 1/14 | 1729 | 2 л. | мектуб
Писмо от управляващ вакъфа на джамията "Султан Ахмед" до султана - моли за вакъфски
управител на джамията "Малка Св. София" в Цариград да се назначи лице с годишна заплата от
450 акчета

НПТА ХVІIІ 1/15 | 1754 | 1 л. | буюрулту
Нареждане да се правят удръжки на всички чиновници със заплата в повече от по 5 000 гроша за
издръжка на двата свещени града - Мека и Медина

НПТА ХVІIІ 1/16 | 1712 | 2 л. | дефтер
Описание на снаряженията на топхането и крепостта "Моло", според главнокомандващия флотата

НПТА ХVІIІ 1/17 | 1728 | 1 л. | берат
Отнася се до назначаването на 88 души - еничари, за охраната на Енфир/Анакра ? кале, назначени
от еничерския корпус (ожак)

НПТА ХVІIІ 1/18 | 1711 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - съобщава му се, че колджиите в Ловешка област били убити от разбойници

НПТА ХVІIІ 1/19 | 1748 | 3 л. | мектуб

Писмо до султана от Ферид Али паша, началник на крепостта "Тибриз", който съобщава, че по
направените за войската разходи се бил отчел пред директора на финансите в Тибриз

НПТА ХVІIІ 1/20 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо от бератлия-европеец търговец до султана - уведомява го, че са му задържали стоките от
митническите власти в Смирна, въпреки че си е платил митото и моли за съдействие, като
притежател на берат

НПТА ХVІIІ 1/21 | 1744 | 1 л. | ферман
В изпълнение на султанското ираде да се съберат суми от някои тимариоти от Бига санджак и
други

НПТА ХVІIІ 1/22 | 1703 | 1 л. | ираде
Султанско нареждане да бъде закупено, колкото се намира, сяра и селитра за приготовляване на
барут, нужен по време на война за засилване на снараженията на всички калета по Бяло море и
вътрешността на Дунава

НПТА ХVІIІ 1/23 | 1728 | 1/2 л. | ираде
Обявление, относно всички военачалници в страната, вследствие станалите промени в заплатите,
възложено на мубашира да го приведе в изпълнение

НПТА ХVІIІ 1/24 | 1756 | 1 л. | мектуб
Писмо в резюме, получено от командващия Белградската крепост Ибраим паша - говори се за
извършване на някои поправки на самото кале

НПТА ХVІIІ 1/25 | 1727 | 1 л. | ферман
Ферман за назначаването на охрана на калето Кандия от еничарите с определената им заплата

НПТА ХVІIІ 1/26 | 1719 | 1 л. | дефтер
Критският дефтердар (финансов директор) се отчита пред хазната за постъпленията от Критския
о-в

НПТА ХVІIІ 1/27 | 1799 | 6 л. | мектуб
Резюме от писмото на местния ага на Дамаск до правителството за нападенията на неверниците
(кяфирите), нападащи откъм Египет

НПТА ХVІIІ 1/28 | 1722 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за поправяне на Нишкото кале да се набавят 6 000 парчета дървета от Ловченско,
Берковско и другаде

НПТА ХVІIІ 1/29 | 1718 | 1 л. | мектуб
Официално писмо от валията на Косовския вилает до министерството на финансите - уведомява се,
че дедо Божин, от с. Логонче, Велешка околия, при закупването на един катър от Стоян от с.
Нигорица, Кумановска околия, бил броил и една фалшива лира

НПТА ХVІIІ 1/30 | 1723 | 1 л. | мектуб
Благодарствено писмо до султана със съдържание на ласкател - написано на висок стил

НПТА ХVІIІ 1/31 | 1709 | 1 л. | дефтер
Опис на материалите - желязо, бакър и др., нужни за Темишварското кале

НПТА ХVІIІ 1/32 | 1933 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - на всеки кон, заловен в пакост, да се взема по 20 гроша глоба в полза на хазната

НПТА ХVІIІ 1/33 | 1744 | 2/3 л. | мектуб
Официално писмо до Министерство на финансите по определяне на размера на заплатата на
армейския преводач

НПТА ХVІIІ 1/34 | 1795 | 1 л. | мектуб
Официално писмо до султана-изложение от граничния назър на гръцко-турската граница, за
вълненията и събитията в Гърция

НПТА ХVІIІ 1/35 | 1733 | 1 л. | мектуб
Писмо до назъра на Галиполското барутхане - отнася се до доставянето на 300 кантара барут за
барутхането

НПТА ХVІIІ 1/36 | 1702 | 2 л. | мектуб
Писмо от заместник патриарха на Каменное (?) до султана - отнася се до бягството на свещеника
Арсениос

НПТА ХVІIІ 1/37 | 1734 | 1 л. | мектуб
Писмо от тимариота на селата Снехв и др. - Пиротско, Софийски санджак до султана - отнася се до
правото му от 3 800 акчета от поменатите села

НПТА ХVІIІ 1/38 | 1799 | 1 л. | еврак
Преписка по мерките, които е следвало да бъдат взети от определените длъжностни лица в
Плевенско, Ловченско и пр. за потушаване четите (разбойници) под ръководството на Басиян заде

НПТА ХVІIІ 1/39 | 1701 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана относно разходите за поддържане на корабостроителницата, които да се черпят
от митническите тарифи на Белград, а проходите и долините да се охраняват от раята за
прочистване тези краища от хайдути

НПТА ХVІIІ 1/40 | 1771 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана относно продоволствието на придошлите големи войскови части за укрепване на
крепостите на Дарданелите; ако войниците не бъдат нахранени добре, не ще могат да пазят добре
крепостите

НПТА ХVІIІ 1/41 | 1726 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно ремонтирането на калето при с. Орта Кьоса, Димотишко, употребените
98 души работници (зидари) надниците им съвсем не стигнаха и молбата е да им се дари още
едномесечна заплата (в надници) в повече

НПТА ХVІIІ 1/42 | 1791 | 2 л. | мектуб

Писмо до султана относно стоварваните зърнени храни на черноморското пристанище "…" дали да
се изпращат за Цариград или да се изнасят за Немско и Русия, с които държави договорените
отношения били уредени, от това зависило и заплатите на чиновниците

НПТА ХVІIІ 1/43 | 1703 | 1 л. | мектуб
Бебе Сюлейман бей - от помощите, раздавани от султана за харчлък да му се дадат 500 гроша и
минат в ежедневните разходи на султана

НПТА ХVІIІ 1/44 | 1708 | 2 л. | мектуб
Приходът от чаталдженската градина за 1708 г. възлиза на 36 000 акчета

НПТА ХVІIІ 1/45 | 1721 | 2 л. | берат
Отнася се до реда на закупването на строителния материал и др. за укрепване на крепостта Хотин

НПТА ХVІIІ 1/46 | 1724 | 2 л. | тахрир
Доклад до султана по представление на Влашкия воевода за каймаками на Букурещ били назначени
Бано Барбо Вакреско и Михайч Филеско, а за управител на Крайова Алеко Ненчолеско, който ще
служат ревностно и честно и които били снабдени с отделни заповеди за назначаването им

НПТА ХVІIІ 1/47 | 1709 | 3 л. | мектуб
Писмо до султана - на основание на доклада на началник крепостта на Кандия, Дервиш Абдула
паша, по искане на крепостния комендант в Кандия се искат два бойни парахода за нуждите на о-в
Крит, които щели да бъдат дадени под наем

НПТА ХVІIІ 1/48 | 1771 | 1 л. | мектуб
Отнася се до разхода по закупения лук за готвене за нуждите на държавата на соганджи-баши,
възлизащ на сумата, от която се приспадат 101½ грошове

НПТА ХVІIІ 1/49 | 1716 | 1/3 л. | мектуб
Писмо до султана относно укрепването и набавянето на бойни снаряжения за крепостта при
Брашов/Иршова

НПТА ХVІIІ 1/50 | 1710 | 1 л. | тахрират
Доклад до садразама относно набавянето на зърнени храни за нуждите на Босненски вилает от
немско, но понеже доставените по-рано за Белград храни не били заплатени още, дадено било
тържествено обещание, че в най-скоро ще бъде издължена сметката

НПТА ХVІIІ 1/51 | 1716 | 1 л. | мектуб
Отнася се до размера на разходите по набавянето на нужните снаряжения за крепостта Кандия на
о-в Крит, възлизащи на сумата 2 528 гроша, за което се иска нужното узаконяване

НПТА ХVІIІ 1/52 | 1699 | 1 л. | ферман
Ферман, по силата на който се разрешава на пловдивския финансов представител, да подготви 75
торби (чувала) - 750 стамбулски кила ориз за немския представител, идващ от Белград на път за
Турция, за което да се ангажират 15 коли за превозването му

НПТА ХVІIІ 1/53 | 1725 | 1 л. | мектуб
Отнася се до уволнението на проявилия разточителство отговорник по насичането на парите и
назначаването на негово място на капуджибаши Ахмед ага и пр.

НПТА ХVІIІ 1/54 | 1716 | 1 л. | мектуб
Отнася се до исканите разходи по набавяне нужните снаряжения за крепостта "..."

НПТА ХVІIІ 1/55 | 1724 | 1 л. | мектуб
Писмо до (...) валия - отнася се до болярина Гика Бано, който отивайки за Букурещ, по неизвестни
причини, в Брашово се развел с жена си и с децата си само дошъл в Букурещ, но се намесил в
работата австрийския ген. консул в Брашово

НПТА ХVІIІ 1/56 | 1794 | 1 л. | мектуб
До валията на о-вите (...) - със завладяването на о-в Корсика от англичаните, повече от сто
корсикански параходи под английско знаме почнали да изплуват до островите, от което пострадал
един търговец на корали

НПТА ХVІIІ 1/57 | 1717 | 11 л. | илмюхабер

Отнася се до отдаването на свободните земи от Айдънския санджак за плодоползуване на разни
заслужили лица (тимариоти и др.)

НПТА ХVІIІ 1/58 | 1706 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до искане на наем за конака, в който се помещава венецианският
пратеник

НПТА ХVІIІ 1/59 | 1732 | 1 л. | берат
Берат в полза на Саид Исмаил хаджи Халил да получава по 15 акчета възнаграждение

НПТА ХVІIІ 1/60 | 1701 | 2 л. | мектуб
По време на окупацията на някои околии от неприятеля в Босна, раята се разбягала, изоставяйки
земите си на произвола, но след сключването на мира раята се завърнала по домовете си и
отпочнала да обработва имота си

НПТА ХVІIІ 1/61 | 1732 | 2 л. | сенед
Документ за получените от доходите на Цариградската митница заплати, от по хиляда петстотин и
четиридесет акчета, за 1732 г., съставляващи възнаграждението (...) нафака

НПТА ХVІIІ 1/62 | 1709 | 2 л. | дефтер
Ведомост за платените суми за кересте, тухли, вар и наем за превозването на тези материали и
заплати по ремонтиране на сарая

НПТА ХVІIІ 1/63 | 1735 | 1 л. | мектуб
До монетната къща, надзирателя на разходите и този по военните доставки - отнася се до
снабдяването с нужното военно и др. снаряжение на новообразуваните два табура войска в Румели

НПТА ХVІIІ 1/64 | 1717 | 1 л. | темесюк
Оправдателен документ за изпратените по Мехмед ага 20 000 грошове, бидоха предадени в
държавната хазна в Белград

НПТА ХVІIІ 1/65 | 1702 | 2 л. | ираад
Доходите от даренията в полза на държавната хазна, направени през 1144 г. от кетхуда бейлери,
изразяващи се в камилски посребрени седла, получавани от отиващите на Божи гроб

НПТА ХVІIІ 1/66 | 1733 | 1 л. | ферман
Ферман за прехвърляне владелческите права на Ибрахим ефенди върху пълнолетния му син
Фейзулах, за което е издаден и нужния хюджет - решение

НПТА ХVІIІ 1/67 | 1781 | 1 л. | мектуб
Писмо до румелийския валия - отнася се до назначаването на пазител на Охридското кале на някой
си Сюлейман

НПТА ХVІIІ 1/68 | 1730 | 1 л. | берат
Подновен берат и платените такси, на гърба на берата, по случай възкачването на престола на нов
султан

НПТА ХVІIІ 1/69 | 1746 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - Сабри паша, от генералния щаб на армията, предприема обиколка в Шуменско,
за подготвяне на добри условия за настаняването на войниците, които ще заминат за там

НПТА ХVІIІ 1/70 | 1716 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - искано разрешение да се заплатят и отчетат 130 парчета подкови, по 9 пари
едната, и нужното количество пирони (клинци) за поверените му държавни катъри - всичко 29
гроша и едно рубие

НПТА ХVІIІ 1/71 | 1710 | 1 л. | мектуб
Писмо-оплакване до султана от галантериста (мутаф) от Силистра - против закупчика на пексимед,
който не му заплащал действителната стойност от 2 гроша за 11 чувала пексимед

НПТА ХVІIІ 1/72 | 1715 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана да разреши отчитането и заплащането на 42 грошове, една рубия (четвърт грош)
и 20 акчета, съставляващи стойността на закупените самари за държавните катъри

НПТА ХVІIІ 1/73 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - иска разрешение да се отчете и заплати на два пъти закупените 315 подкови и
клинци за подковаване на държавните мулета (катъри), поверени му да се грижи за тях

НПТА ХVІIІ 1/74 | 1786 | 1 л. | кайме
Доклад за начина на задържания руски кораб по време на боевете по море с венецианците

НПТА ХVІIІ 1/75 | 1716 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - съобщава се за назначаването на 4 души хирурзи за флотата, на които да се
заплати 500 гроша пътни пари

НПТА ХVІIІ 1/76 | 1723 | 1 л. | мектуб
Отнася се до Нишката крепост, за направата на която нужното число коли, съгласно заповедта, да
се вземат от Ихтиманската околия

НПТА ХVІIІ 1/77 | 1744 | 1 л. | илмюхабер
Говори се за тимариота на с. ..., Кюстендилско, Мехмед Сюлейман, прехвърлящ половина част от
правата си върху заслужилия Мустафа

НПТА ХVІIІ 1/78 | 1712 | 1/2 л. | ферман
Ферман, на основание на който възлага се на Омер Язижи - син на Осман, да събере даждията от
София и Софийска област за 1712 г.

НПТА ХVІIІ 1/79 | 1722 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от фалджиите евреи, занимаващи се с преработка на среброто и задължавали
да внасят общо по 2 200 гроша годишно, но понеже не могли да представят в дарбхането чисто
сребро молят да прехвърлят тези техни права върху другиго

НПТА ХVІIІ 1/80 | 1706 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - владетеля на вакъфските имоти, завещани от Ахмед ходжа хаджи Юсуф и
хаджи Аптула Али моли да се разреши да извърши благодеяния

НПТА ХVІIІ 1/81 | 1787 | 12 л. | дефтер
Ведомост за дневните разходи през отделни месеци на 1787 г. на султановия двор

НПТА ХVІIІ 1/82 | 1759 | 1 л. | берат
Подновен берат на Хюсеин ага за подновяването [са] броени 200 гроша

НПТА ХVІIІ 1/83 | 1771 | 4 л. | тахрир
Доклад относно доставянето на строителния материал, нужен за поправяне {на] Тулченското кале
(крепост), като се отсече строителен материал от Балкана на с. Телица, Исакча и от други места

НПТА ХVІIІ 1/84 | 1771 | 1 л. | мектуб
С определените за плаване по Дунава кораби да се превози барута, като на всеки кораб се постави
по един и половина кантара или всичко на 40-те кораба да се натоварят 60 кантара

НПТА ХVІIІ 1/85 | 1790 | 2 л. | тахрир
Докладна на капуджи баши Хюсеин ага и придружаващия го Саид бей от обиколката им в
Търновско, обрисуващи състоянието след смъртта на търновския войвода - покойния хаджи
Мустафа ага

НПТА ХVІIІ 1/86 | 1786 | 1 л. | мектуб
Оплакване от населението на Анталия против брата на мютесарифина в Кютахия, който вършил
безчинства и в съюз с Али Абдулкадировата чета от 500 човека завземал градове, убивал хора и
вършил ред злодеяния

НПТА ХVІIІ 1/87 | 1711 | 9 л. | тезкере
Разписки, срещу които са внасяни периодичните вноски от постъпленията в Нарда, Янински

санджак, владян като маликяне от Юсуф бей

НПТА ХVІIІ 1/88 | 1717 | 1 л. | мектуб
Доклад до султана да се определи на Юсуф Капудан, натоварен с ремонта на Видинската крепост,
заплатата от 500 гроша, колкото е получавал и преди

НПТА ХVІIІ 1/89 | 1711 | 1 л. | мектуб
Оплакване до султана от селяните на с. Гюлге, Солунска каза, че някои от кадиите и всички
чиновници, идващи по служба в село не си плащали за храната, квартирата, а даже и разноски по
продоволствието на добитъка

НПТА ХVІIІ 1/90 | 1714 | 1 л. | берат
На султан Ахмед III до валиите, мухасълите и войводите на Дамаск, Алепо, Диарбекир и др.,
относно нареждания за правилно събиране на приходите от мукатаите и навременното им отчитане

НПТА ХVІIІ 1/91 | 1783 | 1 л. | кайме
Кратко съдържание на писмото на чокадарина Мехмед ходжа, натоварен с покупката на нужния за
Одринската царска конюшня ечемик, с данни за количеството и цената на последния

НПТА ХVІIІ 1/92 | 1744 | 2 л. | дефтер
Опис на закупените бакърени и др. съдове за султанската кухня през 1744 като тепсия за баклава,
тепсия за кадаиф, сахани с капаци, казан, съдове за чорба и др.

НПТА ХVІIІ 1/93 | 1718 | 2 л. | мектуб
Rзложение до султана, за състоянието на оръдията във Варна, Видин и по крайбрежието на Дунава
- при проверка се оказало, че 15 оръдия били повредени и по вода, от Видин и Варна, ще дойдат за
поправка в арсенала

НПТА ХVІIІ 1/94 | 1701 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - да се разреши събирането на излишъка от данъците, дължими от населението
на Орехово, Свищов и др. области за 1699 г.

НПТА ХVІIІ 1/95 | 1756 | 3 л. | мектуб
Кратко съдържание на три писма от солунския чиновник по продоволствието (мубешир) - Кючук
Хюсеин ага, с които донася: че е пристигнал на кюстендженското пристанище и отпочнал
товаренето; че първенецът от Кюстенджанско Ногай (...) Али е положил голямо старание по
събирането на припаси от околията и доносите против него са клеветнически; и какви са
наличните количества жито в Силистра - 70 000 царски кила и пр.

НПТА ХVІIІ 1/96 | 1794 | 4 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се за появилите се шайкаджии под ръководството на Кара Мехмед
Окюзчуоглу, джуманина Тозко Исмаил и балканджията Дълъг Марко присъединили се към
горските четници, нарушавали спокойствието на местното население

НПТА ХVІIІ 1/97 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за отпускане кредит от 409 гроша за украса и боядисване дрехите на моряците,
чрез бостанджиите през 1712 г.

НПТА ХVІIІ 1/98 | 1716 | 1 л. | берат
Берат, по силата на който държателят - владетелят на имоти Омер бех, син на покойния
дефтердарин Халил паша, доброволно прехвърля своите права на половина от владеените от него
имоти в Черменски санджак върху Абтула Мустафа

НПТА ХVІIІ 1/99 | 1722 | 1 л. | берат
Берат, с който се разпорежда кетхудата везир Асаф Али паша в полза на сина си Юсуф

НПТА ХVІIІ 1/100 | 1712 | 1 л. | берат
Яхя Мехмед и Али Мехмед като пълномощници на Мустафа Мустафов се явили пред стамбулския
шериятски съд - наедно с Мустафа Ебу Бекир, като заявили, че доброволно прехвърлят
плодоползуването на половината част от владените от пълномощника им имоти върху Сюлейман и
Мустафа

НПТА ХVІIІ 1/101 | 1722 | 1 л. | берат
Берат относно начина на процедирането от страна на стамбулския шериатски съд по подялбата на
имота между елхадж Хасан бин Шахин и Омер Ахмедов и др.

НПТА ХVІIІ 1/102 | 1777 | 1 л. | тахрират
Доклад на бившия валия Саид Осман паша

НПТА ХVІIІ 1/103 | 1725 | 2 л. | мектуб
Писмено нареждане до кяъдчи баши (началник склада на книгите за пишене) да отпусне
доброкачествена хартия и мастило

НПТА ХVІIІ 2/1 | 1707 | 1 л. | ферман
Ферман, по силата на който се назначава Хасан Ебубекир за пазач на кале в Босна със седем акчета
дневно

НПТА ХVІIІ 2/2 | 1727 | 1 л. | берат
Берат, от който се вижда, че хаджи Мустафа Юсеин, доброволно прехвърля част от правата си на
притежаваните от него земи върху трети лица

НПТА ХVІIІ 2/3 | 1722 | 1 л. | сенед
Заведен документ, удостоверяващ, че 10 юка и седемхиляди сто и петдесет акчета, стойността на
преносените 128 780 товари камъни за постройката на Нишката крепост са напълно изплатени като
наем на употребените в случая 470 коня

НПТА ХVІIІ 2/4 | 1717 | 1 л. | берат
Берат, уреждащ плащанията на бившия Токатски войвода елхадж Шабан ага за владени от него
земи, както и молбата им за тази цел

НПТА ХVІIІ 2/5 | 1788 | 4 л. | мектуб
Кратко съдържание на пристигналите от Анталия писма относно бунта на малкия брат на Абдул
Бекир паша - Али, присъединил се към загнездилия се в Кашката околия с около 500 души
разбойници Абдулкадер оглу Али; нахлуването на бунтовниците в (...) и извършените от тях
убийства, грабежи и друи жестокости - заедно с оригиналите 3 на брой

НПТА ХVІIІ 2/6 | 1786 | 2 л. | тахрир

Доклад на шефа на всички амири в Египет, поклониците мюсюлмани, представено на султана с
писмото му

НПТА ХVІIІ 2/7 | 1761 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - от предприемача по ремонтиране на Багдадското кале, разрушено вследствие
наводнението причинено от дъждовете, че не му било заплатено за работата по възстановяване на
калето

НПТА ХVІIІ 2/8 | 1717 | л. | мектуб
Изложение до султана - отнася се до върлуващите пирати в Бяло море и вършените от тях
нападения върху плаващите търговски параходи, включително английски такива

НПТА ХVІIІ 2/9 | 1721 | л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до новопостроените шлепове, които били излишни

НПТА ХVІIІ 2/10 | 1786 | 4 л. | мектуб
Писмо от капукехаята (кетхуда) - управителя на Египет, до султана, изпратено от ръка по втори
свой адютант (илчи) Мехмед ага, с което иска отсрочване на даждията, дължими към държавата

НПТА ХVІIІ 2/11 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо от раята на с. Раймочко, Херцеговина - Босненска област, до султана - оплакват се от
данъците

НПТА ХVІIІ 2/12 | 1773 | 4/2 л. | мектуб
Писмо до султана от каймакамина Нуман бей, описва се положението в Янина и
подстрекателствата, вършени от някой си Манжу Деман Егри бичак и чаршамба назари

НПТА ХVІIІ 2/13 | 1790 | 1 л. | кайме
Доклад на командващия башибозука в Браила - везир Апти паша, везир Мехмед паша и началник
охраната на Браилската крепост Махмуд паша, за обграждането на Браила от неприятелски войски
- неорганизирани руски части

НПТА ХVІIІ 2/14 | 1727 | 1 л. | ферман
Ферман издаден в полза на раята от селата Кою-Даг, съседни на Мраморно море

НПТА ХVІIІ 2/15 | 1729 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - уведомява се за корабокрушението на един параход при залива Такоз, натоварен
с малки оръдия и 12 души екипаж

НПТА ХVІIІ 2/16 | 1782 | 4 л. | тахрир
Доклад на Сюлиман паша, военачалник на укреплението "Узи", в който се говори за събитията в
Крим и трудностите, които среща самия Сюлейман паша

НПТА ХVІIІ 2/17 | 1729 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - искана е заповед за заплащане кирията на 40 кола от София, пренасящи
материалите за укрепване Нишкото укрепление

НПТА ХVІIІ 2/18 | 1706 | 5 л. | мектуб
Писмо от персийския представител до султана - говори се за разходите направени при отиването му
в Цариград, в разстояние на осем дни пътуване, според представената сметка от домакина му
Халил ага

НПТА ХVІIІ 2/19 | 1704 | 1 л. | берат
От имота и водениците, които е оставила след смъртта си покойната Шерифе ханъм, в село
Сушица, Плевенско да бъдат гостени (нахранени) на три пъти бедните - това е било нейното
последно желание

НПТА ХVІIІ 2/20 | 1710 | 1 л. | ферман
Ферман за назначаването на Елхач Юсеин паша за пазител на Бендер кале, комуто се определя и
заплата

НПТА ХVІIІ 2/21 | 1798 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана относно агрибозкия военачалник Джафер паша, който с 3 000 души подбрани
войници се мести в София, за която цел е искано да издаде и съответния ферман

НПТА ХVІIІ 2/22 | 1731 | 1 л. | мектуб
Писмо до сераскер (главнокомандующия) - Хюсеин паша

НПТА ХVІIІ 2/23 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от първенците на Босна, с което искат заздравяването на Изворското кале, за да
бъде неуязвимо за неприятеля

НПТА ХVІIІ 2/24 | 1709 | 1 л. | тахрират
Доклад на командващия флотата в Корфу - Шермет бей, относно появилите се хиляда души пирати
в о-вите Кламо и Битаки?, от шестех сборни острои, които пиратите заслонили се в своите колиби
от време на време с лодки прескачали към Румелия и заграбвали хорския добитък и др.

НПТА ХVІIІ 2/25 | 1786 | 1 л. | мектуб
Писмо в превод от главнокомандвващия войските в Банат Тамашвар - до военния минисър

НПТА ХVІIІ 2/26 | 1785 | 1 л. | тахрир
Донесение пристигнало от Белград - отнася се до готвените маневри на немците в околностите на
Печ (Буда-Пеща) от около 80 000 души пехота и кавалерия и др.

НПТА ХVІIІ 2/27 | 1720 | 1 л. | мектуб
До султана - предвид добрите международни отношения между Англия и Персия, за подобрението
на които за пълномощен министър се препоръчва Елхач Ебвул Хасан хан

НПТА ХVІIІ 2/28 | 1703 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - бившият агрибозки пазител Исмаил паша, починал в Татар-Пазарджик оставените от него вещи да се поделят между наследниците му

НПТА ХVІIІ 2/29 | 1757 | 1 л. | мектуб

Писмо отправено до турския султан от видни лица в Хиджас за полученото количество жито от
Египет като помощ; същите молят да не се изпрати житото през зимата, понеже платноходките са
изложени на потъване; да се увеличи количеството, поради глада, който върлува в цялата страна

НПТА ХVІIІ 2/30 | 1741 | 1 л. | берат
Относно зиамета на дъщерята на едного от султанските слуги, в Конянския санджак, Сервиренска
община, и околните села 28 500 акчета, изплащани чрез Наажи Саид Мехмед

НПТА ХVІIІ 2/31 | 1729 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за определяне оклада на 30-те войници, пазители на светите Божии места, за
1729 г., състоящ се от един товар 17 172 акчета за година време

НПТА ХVІIІ 2/32 | 1748 | 1 л. | мектуб
Писмо до главното държавно сметководство - иска се подобрение на арсеналните съоръжения, като
се изпратят в Полша и след това се повърнат обратно

НПТА ХVІIІ 2/33 | 1771 | 2 л. | илям
Съдебни решения, издадени в полза на венедикчаните - морски капитани Петре капитан и Микел
Джувани, които имали да получават пшеница от закупчика капуджи баши Мехмед ага

НПТА ХVІIІ 2/34 | 1728 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана, с което се уведомява, че капитанинът на Изверник, Босненско, като
мюлтезимин не бил събрал дължимото от раята - сърби за 1728 г.

НПТА ХVІIІ 2/35 | 1709 | 3 л. | мектуб
Писмо до султана - искат се хора работници от раята на няколко смени за укрепване на Видинската
крепост

НПТА ХVІIІ 2/36 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - ходатайствува се да бъдат наградени някои военачалници с корони от злато, с
по един скъпоценен камък, като се изготвят 25-30 парчета от тях

НПТА ХVІIІ 2/37 | 1721 | 1 л. | ферман
От Ахмед III до мухафъза на Мора (Морея) - Ахмед, с който се нарежда, заплатите на войниците в
крепостта за 1721 г., да се изплатят от неговия мухасиллък (сумите, които е събрал като закупчик на
данъците)

НПТА ХVІIІ 2/38 | 1711 | 1 л. | оплакване
Оплакване от раята на каза Узунджа-абад, отправено до султана, относно злоупотребления при
събиране на джизийето (поголовен данък)

НПТА ХVІIІ 2/39 | 1733 | 1 л. | тахрир
Превод от такрира на руския пълномощен министър в Цариград, с което е искано от турските
власти да разрешат на двама руснаци да заминат за Смирна

НПТА ХVІIІ 2/40 | 1745 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от Къркли Исмаил - изпраща 2 женски агнета подарък и се извинява за скромния
дар и моли да бъде записан наново в султанския дневник

НПТА ХVІIІ 2/41 | 1799 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - съобщава му се за насъбралите се в околностите на Инежик, Текирдагско,
разбойници по чийто следи били изпратени потери кавалеристи за преследването им

НПТА ХVІIІ 2/42 | 1727 | 4 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до оплакванието на жителите на с. Креймиковци против Саид Мустафа повереник по събиране на данъците, който зле се отнасял с раята на Креймиковци и околните села

НПТА ХVІIІ 2/43 | 1724 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се иска кредит от 291½ гроша в пари и 2 монети за заплати, пътни и дневни пари на
7 души минохвъргачи, придружаващи главнокомандующия

НПТА ХVІIІ 2/44 | 1771 | 1 л. | мектуб

Поради наближаването на война с помощта на елхадж Муса били закупени 265 броя пушки, които
са предадени на арсенала и минали по книгата на военни съоръжения

НПТА ХVІIІ 2/45 | 1786 | 1 л. | мектуб
Писмо относно изказаното доверие към Сеид Мехмед ефенди от Русе, който служил честно и
почтено на държавата, комуто било обявено за знание, да му се подчиняват всички

НПТА ХVІIІ 2/46 | 1786 | 1 л. | мектуб
Изложение от населението на Русе и селата - първенците, учителите и раята на Русенско се
застъпват за Хандан заде Челеби ага заде Сеид Мехмед ефенди и неговите подчинени в
управлението Елхач Мехмед ага, Исмаил Алемдар и др., които служебни лица не жалейки труд и
време винаги са били на поста си

НПТА ХVІIІ 2/47 | 1720 | 1 л. | мектуб
Изложение до черменския мютесариф относно вземанията на Гюмюрджинския войвода Апти
ефенди от Гюмюрджинската околия

НПТА ХVІIІ 2/48 | 1721 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - наемодателят на жилището, отдадено под наем на руския пратеник търси наем
от 118 гроша и шест акчета

НПТА ХVІIІ 2/49 | 1800 | 1 л. | тахрир
Признанията на един шпионин, заловен от турците по време на опразването на Египет от французи
- войната между Турция и Франция

НПТА ХVІIІ 2/50 | 1718 | 1 л. | ариза
Нареждане до видинския сердар за отпускане на 11 товарни коли за превоза на военни съоръжения

НПТА ХVІIІ 2/51 | 1800 | 1 л. | мектуб
Изложение относно забегналите в балкана 80 души арнаути, които обирали подбалканските [села]
и вършели зюлюми - да се издаде бюрюлтия за умиротворяването на този край

НПТА ХVІIІ 2/52 | 1746 | 14 л. | дефтер
Подробен опис на военните чинове - от пехотата и кавалерията и полагаемите им оклади на
гарнизон в Самоков и Самоковско, Видинска област

НПТА ХVІIІ 2/53 | 1758 | 1 л. | тахрир
Доклад на надзирателя - правителствения представител по вноса и износа на зърнените [храни] от
Дунавските пристанища капуджи баши елхадж Хасан ага

НПТА ХVІIІ 2/54 | 1724 | 1 л. | берат
Берат, с който се учредява "маликяне" в полза на Сеид Хюсеин в с. Вендек (?), войводството
Малатия

НПТА ХVІIІ 2/55 | 1731 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно отпускането на нужния фураж за камилите, с които изтъканата в Солун
за еничерите чоха ще бъде пренесена през Одрин

НПТА ХVІIІ 2/56 | 1705 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до зиамета, дължим от жителите на с. Вишнани, Петричка околия,
Кюстендилски санджак

НПТА ХVІIІ 2/57 | 1786 | 1 л. | тахрир
Доклад на Сюлейман паша във връзка на отношенията, съществуващи по това време между
Империята и Тифлис

НПТА ХVІIІ 2/58 | 1738 | 53 л. | ферман
Фермани в чернови, издадени през 1728- 1740 г. за различни случаи, назначения и пр.

НПТА ХVІIІ 2/59 | 1756 | 1 л. | тахрир
Превод от доклада на полския правителствен пратеник - акредитиран към падишаха на Империята

НПТА ХVІIІ 2/60 | 1799 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за доставените зърнени храни от Кубанския първенец със седалище гр.
Свищов, закупил ги от Свищовско и Влашко

НПТА ХVІIІ 2/61 | 1713 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана за отпускане на кредит от 101 гроша, според заключението на строителя за (...) на
покрива на пленята, непосредствено до държавния манеж

НПТА ХVІIІ 2/62 | 1732 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - за поправянето на водопровода на Йеребатан сарай са нужни 250 гроша

НПТА ХVІIІ 2/63 | 1731 | 4 л. | мектуб
Писмо до Кожа ил санджак - отнася се до набавяне за нуждите на крепостите Ниш и Видин 46
топове и 50 броя за Сарайбурун - които не били още получени на местоназначението им

НПТА ХVІIІ 2/64 | 1732 | 1 л. | мектуб
Един от конете на държавната кухня, обслужващи носенето на вода, бил продаден и с парите е бил
купен седлови кон

НПТА ХVІIІ 2/65 | 1731 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за определяне на пътните пари на мюбаширина, натоварен да закупи
платно от Драма и Зиляхово

НПТА ХVІIІ 2/66 | 1782 | 1 л. | тахрир
Доклад на Ахмед паша от Одрин, който се нуждаел от парични средства и на негово място бил
назначен стоящият в Ст. Загора Нушан паша

НПТА ХVІIІ 2/67 | 1703 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до отпускане на сумата 5 920 акчета от хазната, за посрещане на
заплатите (възнаграждението) на служащите при двореца колари и на техните чираци за 1703 г.

НПТА ХVІIІ 2/68 | 1665 | 1 л. | ферман
Ферман, уреждащ положението на тимариота на с. Слибева, община Каладрон, о-в Морея

НПТА ХVІIІ 2/69 | 1783 | 1 л. | тахрир
Писмено изложение от халепския валия Мустафа паша за работите във вилаета, където се
споменава за вакъфа на Кюпрюлю Мехмед паша, за хода на работите в администрацията и пр.

НПТА ХVІIІ 2/70 | 1731 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до войводата на Малатия, който бил починал и неговите земи
останали в притежание на баща му Исмаил ефенди

НПТА ХVІIІ 2/71 | 1702 | 1 л. | мектуб
Писмо относно назначаването на кятибин в дефтерхането в Крит, на Спиро Яни, след като го
повишили, на негово место бил назначен Стефа, след това се редуват, Георги, Антон, Николаки,
след това си постъпва наново Спиро Яни

НПТА ХVІIІ 2/72 | 1799 | 4 л. | мектуб
Писмо до султана - говори се за разбойници, влезли в Нова Загора, а по следите им изпратили
бостанджи баши ага, да ги преследва със събраните от него башибозуци

НПТА ХVІIІ 2/73 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман за освобождаване от плащане данъци (таксити) войнуганските черибаши, зачислени към
държавните конюшни в "лявата и дясната армейски области" и определяне мукатаати на местните
военни чинове от Нишката крепост

НПТА ХVІIІ 2/74 | 1705 | 1 л. | тахрир
Писмен доклад, резултат от обиколката на длъжностно лице (Букурещ - Синая - Буда - Пеща),
чиито пътни и дневни пари ще се определят според нуждите

НПТА ХVІIІ 2/75 | 1731 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана - като се излагат сметките на мухасъла на Морея - капуджи башията Али ага,
препоръчва се с условия да се даде ефикасна закрила на беднотията и да не бъде същата потискана
да се отдаде на същия Али ага казания мухасиллък и за 1731 г.

НПТА ХVІIІ 2/76 | 1788 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до акостиралия в турски води военен параход, предлаган за продан на
турската империя - поради постигналото се споразумение по продажбената стойност параходът
щял да отплува за страната си, но бил задържан от марината и додали още една кесия пари за да го
отпуснат

НПТА ХVІIІ 2/77 | 1732 | 1 л. | мектуб
До султана относно издаването от представителите на фиска имущества на починалите в индуските
текета на Басра, Адана и Теркос пътници - иска се закрила за отшелниците в тези текета срещу
своеволията на бейтулмалджиите

НПТА ХVІIІ 2/78 | 1799 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - изложение от военачалниците, натоварени да се справят с бунтуващите се, като
повикат в помощ (мобилизират) преданите на султана поданици

НПТА ХVІIІ 2/79 | 1709 | 9 л. | ферман
Три фермана и преписката свързана с тях относно набавяне на снаряжения за Александрийската
крепост, като за целта бъдат набавяни от оловните мини в Серденабеи (?) (Анадола) 100 кантара
олово

НПТА ХVІIІ 2/80 | 1723 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се иска заловените размирници (ешкия), върлували в Анадолския вилает
- в Юргян(?) мукатааси, да бъдат изпратени за изправление в Егирдирската крепост

НПТА ХVІIІ 2/81 | 1775 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана във връзка с определянето на размера на възнаграждението на придружаващите охрана на държавната хазна болук башията и хората с него, назначавани от Одрин

НПТА ХVІIІ 2/82 | 1723 | 2 л. | мектуб

Писмо относно събирането на данъците от раята на Тамишварска област, като бедните от тях биват
пощадени и не им се взема никакъв данък

НПТА ХVІIІ 2/83 | 1782 | 1 л. | арзухал
Изложение от населението на Ловеч, против (...) Али от същата околия, който върши издевателства
и вместо него да се назначи друг военачалник в този край

НПТА ХVІIІ 2/84 | 1916 | 1 л. | сенед
Крепостен акт, издаден на преселника Реджеб ага, за право на собственост върху безстопанствена
земя, дадена му за да я разработи и ежегодно да плаща следуемия се десятък

НПТА ХVІIІ 2/85 | 1732 | 3 л. | илмюхабер
Разпоредба до ковчежника за изплащане на архитекта (по сметката му) петстотини гроша и втори
път 800 гроша също за ремонта в "новия дворец"

НПТА ХVІIІ 2/86 | 1732 | 1 л. | мектуб
Иска се продажбата на 16 ездови коне от придворната конюшня "Шейх Вефа" - след като им бъде
сложена "дамга" и да бъдат същите заменени с други; същите са продадени след това на
джамбазина хаджи Мустафа по 24 гроша

НПТА ХVІIІ 2/87 | 1721 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за нуждите на държавната кухня посредством стамбулския ага дневно да се
набавят по 3 (...) (мярка) дърва

НПТА ХVІIІ 2/88 | 1720 | 1 л. | мектуб
Писмо относно определяне заплатите на персонала от екипажа на параходите и на командния
кадър, изпратени да преследват появилите се пирати

НПТА ХVІIІ 2/89 | 1724 | 1 л. | мектуб
Иска се от приходите на Цариградската митница да се изплатят полагаемите се на кетхудата на
стрелците за обиколката по крайбрежието на султана възнаграждения за лодка по 200 акчета на ден

НПТА ХVІIІ 2/90 | 1725 | 1 л. | мектуб
Писмо по въпроса за неиздължените 102 египетски кесета акчета и 23 850 и реда по който този
дълг следва да бъде прибран

НПТА ХVІIІ 2/91 | 1793 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори, че за калионите, които правителството възнамерява да изнесе ще са
нужни 10 000 кантара пексимед (сухар), който ще се приготви в Галиполи от булгар оглулари
(синовете на българина)

НПТА ХVІIІ 2/92 | 1771 | 1 л. | тахрират
Заповед до армията, с която се правят промени на висши държавни лица, и тем подобни

НПТА ХVІIІ 2/93 | 1703 | 1 л. | мектуб
Писмо - според отбелязването, направено от страна на главното счетоводство, разходите на дошлия
от Персия и повърнал се обратно - пратеника Елхач Мехмед Селим, (...) на мубаширина му Ахмед
ага били платени8 900 акчета дневни пари

НПТА ХVІIІ 2/94 | 1800 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до отговора на английския адмирал, по повод удостоянието му с
подарък от султана като израз на голямо внимание от страна на Англия към самата страна (Турция),
която винаги се е ползувала с доверието и приятелството на Англия

НПТА ХVІIІ 2/95 | 1798 | 1 л. | мектуб
Специалните за пазене на сарая войници - гвардия, поделени на (...) в Одрин, както следва - на
двете поделения, дневно 5 акчета, в четвърто поделение - 8 акчета, да се разходват от Ахмед
Ибраим и пр.

НПТА ХVІIІ 2/96 | 1769 | 1 л. | арзухал
Доклад за пристигането на специалния султански пратеник (мубашир) (натоварен с преследването
на четата от около 25 души, нападнала околностите на Чорлу, където убила и др. от държавните
органи пленила) в гр. Кръккласа (Лозенград)

НПТА ХVІIІ 2/97 | 1712 | 1 л. | мектуб
Изложение относно искането да се отпусне кредит за закупването на чоха за еничерите войници,
пазители на Белград

НПТА ХVІIІ 2/98 | 1731 | 1/2 л. | мектуб
Изложение относно събирачите на данъци в Халеп, Диар-Бекир и др. области в страната - войводи,
мюлтезими и пр., не се задоволявали само с вземането на законния юшур и данъци, а особено от
раята вземали винаги в повече и не се изплащали редовно към хазната

НПТА ХVІIІ 2/99 | 1762 | 1 л. | мектуб
Писмо до критския мюширин - отнася се до редовното и системно подържане на войската в о-ва в
продоволствено отношение, понеже досега теглили много от нередовното и безсистемно
доволствуване

НПТА ХVІIІ 2/100 | 1715 | 1 л. | ферман
До пловдивския кадия и хазинадар - отнася се до снабдяването и продоволствието на 5 000-те души
войници - татари, назначени в предприетия султански военен поход

НПТА ХVІIІ 3/1 | 1703 | 1 л. | хюджет
Хюджет на кадията в Правище, удостоверяващ, че леярът от артилерийския арсенал в Цариград,
назначен в държавната работилница в Правище - Мустафа Али и Хюсеин Исмаили са си получили
следуемите им се за времето от месец сафар до месец рамазан възнаграждения за извършената от
тях работа и платени им от чорбаджи Али ага

НПТА ХVІIІ 3/2 | 1718 | 1 л. | мектуб
Писмо от дефтердаря на Видин до султана - за уреждането сметката по изплащането следуемото се
възнаграждение на 40-те души каменари и др., изпратени от Цариград, за нуждите на видинската
крепост

НПТА ХVІIІ 3/3 | 1715 | 1 л. | ферман
Определените за превозване чрез кавалското пристанище зърнени храни, които щели да се закупят
със съдействието на Сеид Дервиш ага, щели да бъдат заплатени от постъпленията на Серския
санджак за 1715 г., но понеже сумата от 20 000 не постъпила от поменатия окръг и храните не били

закарани; нарежда се да се изплатят от хазната

НПТА ХVІIІ 3/4 | 1734/35 | 1 л. | арзухал
Заявление от Ахмед Елхач Али - иска да бъде назначен на овакантеното от Ахмед Али
чиновническо место с по 3 акчета дневно, които да получава от постъпленията на Цариградската
митница

НПТА ХVІIІ 3/5 | 1711 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - иска се да се нареди назъринът на Кили да построи пристанище, за да могат да
се разтоварят корабите, идещи от Цариград, с припаси и муниции за настоящ военен поход

НПТА ХVІIІ 3/6 | 1707 | 1 л. | берат
Берат, на основание на който за пазител на крепостта Наби, Босненски санджак, е назначен
капитан-башията от моряците

НПТА ХVІIІ 3/7 | 1717 | 1 л. | мектуб
За нуждите на свещолеярите се отпускат половин чекия (кантар) дърва от Одрин и половин чекия
от Цариград

НПТА ХVІIІ 3/8 | 1715 | 1 л. | мектуб
Според доклада на мутбах емини (домакин на стола) Емин Осман, за ремонтиране на укреплението
(...) в Босна, ще са нужни: 192 товарни коне, железари, тухлари, варжии и пр., като на първо време
някои необходими неща бъдат доставени от Белград

НПТА ХVІIІ 3/9 | 1717 | 3 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че се предвиждат 6 000 акчета пътни пари за лице от силяхдар ожаги
(военно), който да постави знаците по пътя - Одрин - Белград, която сума бъде изискана да бъде
платена от държавната хазна

НПТА ХVІIІ 3/10 | 1721 | 1 л. | мектуб
За обслужване сградите, причислени към Нишката крепост се предвиждат две волски коли, за
нуждите на които се предвиждат разходи по доволствието и наема на ахъра

НПТА ХVІIІ 3/11 | 1711 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което е видно, че наетите от Исакча 54 волски коли, по 9 и 10 гроша, да бъдат
разпределени между нуждаещите се и сумата от 524 гроша, следваща да се плати на стопаните

НПТА ХVІIІ 3/12 | 1719 | 1 л. | мектуб
Писмо - на изнесените масла чрез пристанищата на Крит да се вземат мита и за досега изнесените
да се събере 45 000 гроша данък

НПТА ХVІIІ 3/13 | 1789 | 1 л. | кайме
Ведомост за събраните приходи от по 360 акчета дневно, съставляващи разхода на един бюлюк
(рота) през 1789 г.

НПТА ХVІIІ 3/14 | 1720 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се иска да се требват по 25 гроша пътни пари на двамата топчии, придружаващи
оръдията, които ще се принесат от Кудус шериф в Цариград

НПТА ХVІIІ 3/15 | 1771 | 1 л. | арзухал
Заявление и писмо за отпускане кредит от сто гроша, нужни за навло на гемиите, идващи от Варна
на път за Цариград, с пексимет, 16 души пленници и чаушина (старши подофицер), придружаващ
плениците

НПТА ХVІIІ 3/16 | 1793 | 1 л. | мектуб
Предвид невъзможността да се доставят трите хиляди кила брашно от Галиполската каза припадащи се на същата - и необходими за изпичането от "българските синове" в Галиполи за
нуждите на воената флота сухар, да се нареди закупуването жито от Одринска и Димотишка околия
и извозването му за Галиполи

НПТА ХVІIІ 3/17 | 1723 | 1 л. | ферман
Отнася се до определянето на дневно възнаграждаение от 5 акчета в защита (гарнизона) на
Ботумското кале войници

НПТА ХVІIІ 3/18 | 1771 | 1 л. | мектуб

Писмо относно начина на изплащане на заплатите на военните чинове, числящи се във войската на
Мехмед паша, пазител (военачалник) на Атина, отпуснати му от хазната, по голяма част от които
разходи да бъдат посрещнати от приходите на о-в Халки

НПТА ХVІIІ 3/19 | 1711 | 1 л. | мектуб
Комендант на яхта (?) (сандал реиси) моли султана да му се отпуснат железни въжета (?), каквито
нямал в достатъчно количество и едно канапе (?) (колтук халати), които след завръщането си в
Цариград щял да върне в хранилището

НПТА ХVІIІ 3/20 | 1745 | 1 л. | мектуб
Писмо с уведомителен характер за размера на възнагражденията, с които са удостоени спахиите,
поменати по-долу

НПТА ХVІIІ 3/21 | 1719 | 2/3 л. | арзухал
От притежаващия в маликяне селото Багдатли, в Кършехирския санджак, Исмаил велед Сюлейман;
че войводата, под предлог че нямал тефтера му искал повече отколкото се следвало да плати и
доклада по този въпрос - тъжителят да плаща редовно следващото се мюджеле от 405 гроша
годишно на войводата, за което да се издаде маликяне берат

НПТА ХVІIІ 3/22 | 1773 | 1 л. | мектуб
Писмо относно злоупотребяванията на битолчанина Рустем Мустафа, натоварен със събирането на
постъпленията, предназначени за началник крепостта Белград, като не се отчитал редовно за
събраните от него суми

НПТА ХVІIІ 3/23 | 1734 | 1 л. | арзухал
Заявление от военнослужещ, преди това служил в Белград, под командването на Селахшор ага добросъвестен, ревностен и изпълнителен - иска на ново да бъде назначен на служба с повишение
от по 6 акчета дневно

НПТА ХVІIІ 3/24 | 1736 | 1 л. | мектуб
Писмо от мир-миран (управителя) на Карс до султана - донася, че гурбан-агаси на Карс - Еюб бил
невъзможен вече и на негово место да се назначи другиго

НПТА ХVІIІ 3/25 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо относно неоснователното стоене на изпратения началник-охрана на гр. Пирдоп и неговите
аскери и чиновници, понеже не събирали и без това никакви даждия и като така били изложени на
изпитания и следователно налагало се тяхното преместване

НПТА ХVІIІ 3/26 | 1715/1716 | 6 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за едно кале в Херцеговина, опразнено от венецианците и изоставено
полуразрушено се нуждае от възстановяване и продоволствието на ангажираните работници във
възстановяването да става от Белград

НПТА ХVІIІ 3/27 | 1701/1702 | 2/3 л. | мектуб
Разходите по снабдяванеот държавните калиони с храни и муниции да бъдат посрещнати от данъка
върху кафето в Цариград и прихода от цариградската митница

НПТА ХVІIІ 3/28 | 1783 | 2 л. | тахрир
Изложение от Мехмед Емин - началник на гарнизона на Ада-и Кебир - големият о-в на Дунава,
относно военните промени по гарнизоните, настанени в градовете и паланките, раположени в
Дунавската равнина

НПТА ХVІIІ 3/29 | 1716 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за доставяне на 11 510 оки зехтиново масло за нуждите на (водните)
превозни средства (калионите), както и за осветлението на помещенията им, което масло се
разпредели и ще се даде срещу оправдателен документ на морските капитани

НПТА ХVІIІ 3/30 | 1714 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се нарежда до кършехирския мютесарифин - мир-мирана Бекир, че той трябва да
се настани в о-в Йстанкьой - на местожитество

НПТА ХVІIІ 3/31 | 1707 | 1 л. | мектуб
Запитване - черибашията Ахмед от Софийска околия внел ли е определената му вноска данъци от
Софийска каза и др. по отделно или вкупом

НПТА ХVІIІ 3/32 | 1736 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда дневното възнаграждение на предишния (...) военен началник Ферид
Юсуф паша

НПТА ХVІIІ 3/33 | 1731/32 | 1/2 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че преброяването на добитъка от Солунска област не е станало по
предвидените в закона условия - без да се произведе търг и с това са накърнени интересите на
държавата (...); чрез търг, възлизащ на 27 000 гроша, да се събере от предишните закупчици

НПТА ХVІIІ 3/34 | 1709/1710 | 1/2 л. | ферман
Ферман, издаден в Константиние - в полза на претендента за овакантеното място от починалия
Халил оглу Ибраим, със заплата от по 10 акчета дневно, които да получи от постъпленията на
Стамбул

НПТА ХVІIІ 3/35 | 1728 | 1/2 л. | мектуб
На път за гр. Исфахан (Персия) изпратеният командующ войсковите части, престоял три дни в
Аксарай, разходите направени и пресметнати за този му престой възлизат на 69 гроша, от които 9
гроша били събрани и изплатени от населението

НПТА ХVІIІ 3/36 | 1705 | 1 л. | мектуб
Писмо относно реда и начина на събиране на доходите от вакъфните имоти и тюрбетата в Ловеч,
Търново, Разград, Нови Пазар, всички от Никополски санджак

НПТА ХVІIІ 3/37 | 1725/26 | 8 л. | темесюк
Документи (оправдателни), отнасящи се до разходите, направени от войсковите части при престоя
им в отделни селища, напът за Ипек, идващи от Анадола, на брой 500 человека, с нужния
офицерски и подофицерски кадър, които при пътуването си ще доволствуват от градското
население, през където минат

НПТА ХVІIІ 3/38 | 1726/27 | 1 л. | ферман
Ферман, издаден от султан Ахмед III, в полза на хаджи Мехмед, с чието съдействие да се закупят 2
000 оръдия и се изработят платна за параходите, като заплащането им от започне от 1726 г.

НПТА ХVІIІ 3/39 | 1757/58 | 3 л. | илям
Илям на кадията във Велес, изразяващ желанието на първенците, раята и народа от града и
околията за назначаването за градски кетхуда (с височайша заповед) лицето Али ага, който
покровителствува беднотията и пр. и пр.

НПТА ХVІIІ 3/40 | 1722/23 | 1 л. | тахрир
Протокол за продажбата на наследството, оставено от Муса бей, от с. Кръмшил (?), Островска каза,
възлязло на 10 000 гроша, която сума е била разпределена съразмерно на кредиторите, чийто
вземания са възлизащи на 50 000 гроша

НПТА ХVІIІ 3/41 | 1762 | 1 л. | мектуб
Писмено нареждане до коменданта на флота в Александрия, незабавно да пренесе в Кандия
назначения за мухафъз там бивш Египетски валия Кямил Ахмед, вътре в три дена; както се дава
срок от 3 дена за уреждане работата си в Египет и да замине за Халеп по спешност Мустафа паша

НПТА ХVІIІ 3/42 | 1705/06 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - войници от силистренския и никополския гарнизони, след проверка се
отлъчвали и забегвали към Стара и Нова Загора и се губили по цели години, без да се отчитат с
военните си откупи

НПТА ХVІIІ 3/43 | 1732/33 | 1 л. | мектуб
До султана - да се отнесе в тежест на разходната каса на войската сумата 100 гроша, стойността на
кюрка, с който е бил облечен диарбекирския войвода Хюсеин ага, за да се яви пред особата на
султана

НПТА ХVІIІ 3/44 | 1711 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, да се нареди до местните началствуващи в крепостта на Кили нужното за
обслужването от войниците на крепостта пристигащите от Цариград кораби с провизии и муниции,
тяхното разтоварване да се извършва от тях

НПТА ХVІIІ 3/45 | 1716/17 | 1 л. | мектуб
До султана - на командирования по посока на Браила кавалерийски чаушин (да се издаде ферман)
да се заплатят пътни пари в размер 20 гроша на човек

НПТА ХVІIІ 3/46 | 1749/50 | 2 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за изнамерените от евреина стъклар Яко Моисов уреди за направа на
фалшиви монети; че същият е бил изгонен от Немско; уредите са били предадени на хаджи
Мустафа в Будапеща, с когото заедно пристигнал в Цариград - по сведения на немския пратеник;
нарежда се да се следи за появата на фалшификаторските монети (златни от 165 акчета) до
мухафъзина на Белград и пр.

НПТА ХVІIІ 3/47 | 1711 | 1 л. | мектуб
До султана - да се нареди до кадията на Кили нужното, за да се проверява количеството на
припасите и мунициите, заминаващи с кораби от Цариград за Кили, във връзка с предприетия
военен поход - при разтоварването и складирането на същите

НПТА ХVІIІ 3/48 | 1715/16 | 89 л. | илмюхабер
Разписка, по която на галионите от турския военен флот през 1128 г. са отпускани разни количества
леща и др. хранителни продукти

НПТА ХVІIІ 3/49 | 1726/28 | 1 л. | арзухал
Оплакване от раята на Кемах, Герман Шах и Куру чаир (каази) до султана против командването на
еничарите, като набедили същите три кази, че не са дали еничерските си тегоби и събрали 97 кесии
акчета и с това ги хвърлили в бедствие

НПТА ХVІIІ 3/50 | 1746 | 1 л. | мектуб
Отличава се с научна титла лицето Саид Мехмед Хъфзи, от висшия съвет на главнокомандващия в
Персия Али паша, писар, като отличил се със своята вещина и познания

НПТА ХVІIІ 3/51 | 1896 | 1 л. | мектуб
Писмо на Министерство на финансите до директора на данъците в Битоля - във връзка с изплащане
репарациите (обезщетенията от войната) при падащата се част от 5 559 лири (...) с/ка на десятъка

НПТА ХVІIІ 3/52 | 1735 | 3 л. | дефтер
Сведение за приходите и разходите на Багдатската хазна през 1735 г.

НПТА ХVІIІ 3/53 | 1749 | 3 л. | еврак
Преписка относно искането на нужния кредит в бакърени монети за посрещане разходите за
заплати, продоволствие и пр. на идващите на гарнизон в Цариград три пехотни полка, както и
кредит за набавяне походни палатки за същите три полка

НПТА ХVІIІ 3/54 | 1720 | 1 л. | берат
Берат, на основание на който всички права на тимариота на с. Сахдар, Сивас санджак, Ахмед
ефенди, се прехвърят върху пълнолетния му син

НПТА ХVІIІ 3/55 | 1786 | 1 л. | емир
Височайша заповед от 21 шевал 1200 г. тютюнопроизводителите от санджака Боли, отказвали
години наред да пплащат митото върху произведения от тях тютюн, което обстоятелство наложило
да се издаде височайша заповед за строго наказване на подчинените си да платят данъка си за
цялата 1786 г.

НПТА ХVІIІ 3/56 | 1849 | 2 л. | мектуб
Писмо до главното счетоводство - от директор управителя на частните фабрики, отнася се до
нужния кредит от 16 978 гроша, за ремонтиране снаряженията и пособията на арсенала и
железолеярната

НПТА ХVІIІ 3/57 | 1798 | 1 л. | тахрир
Съдебно решение в препис относно наново разглеждане спора между Дживани Николи италиански поданик и морския немски капитан Яни Костанди, поради противоречивите решения
на разгледали процеса съдии Хасан Нешати и Дервиш Саид

НПТА ХVІIІ 3/58 | 1731 | 1/2 л. | берат
Откъс от берат, от който се вижда, че владените земи от Али и брата му Юсеин - от войводството на
Дияр-Бекир, били отстъпили доброволно на някой си Саид Ахмед, за което е издаден и нужният
хюджет

НПТА ХVІIІ 3/59 | 1775 | 1 л. | тахрир
Доклади на валиите на Багдад, Мосул и Дияр-Бекир, относно продоволството и разместването на
войсковите части в поменатите вилаети

НПТА ХVІIІ 3/60 | 1731 | 1 л. | берат
По случай възкачването на престола на султан Махмуд I, срещу 1 500 гроша такса, подновен
бератът на Ахмед ага

НПТА ХVІIІ 3/61 | 1797 | 1 л. | мектуб
Доклад до султана от специално изпратения във връзка с метежите в Бруса и Енишехир пратеник, в
който се говори за непокорството на местните пазачи на проходите и населението; за готовността
на около 400 души подръжници на Седукаю Осман, добре въоръжени, да предприемат действия с
оръжие и пр.

НПТА ХVІIІ 3/62 | 1772 | 1 л. | мектуб
Изпратеният да преследва убийците на един кавалерист, които са пресрещнали група (...) до
Добричкото село Сюгютлу и са ограбили от убития неща за повече от 1000 гроша, донася до
султана, че са касае за разбойническата банда на Юсуф ага Али от с. Пече и др., които се били
окопали с около 300-500 души свои хора по селата си и се подготвили да водят бой - искат се два
топа и значителна силна войска

НПТА ХVІIІ 3/63 | 1718 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се узаконяват владелческите права на Али паша върху
имотите на Река (Анадола), като му се признават разходите за поддържаната от него войска от 500
човека

НПТА ХVІIІ 3/64 | 1725 | 3 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за набавяне овреме варовити камъни и др. строителни материали за
направата на "Каш кале" на Черно море, които неща да се пренесат с параход своевременно

НПТА ХVІIІ 3/65 | 1731 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд I относно владелческите права на тимариота на земи от ДиярБекирското войводство - Мустафа син на Мехмед, който да по случай възкачването на престола на
починалия по-горе султан е заплатил 27,5 гроша в полза на хазната

НПТА ХVІIІ 3/66 | 1731 | 2 л. | берат
Берат от времето на султан Махмуд II г., с който е подновен, по лсучай възкачването му на

престола, след като са заплатени нужните такси за това - с който берат се оформява отстъпването
(прехвърлянето ) на една трета част от владелческите права на земи от Диар-Бекирското войводство

НПТА ХVІIІ 3/67 | 1771/72 | 2 л. | телхиснаме
Молба до султана - за помилване и освобождаване от отговорност на преносвачите - куриерите:
главния майстор - бръснарина Исмаил ага и др. за начета им, по пренасяне на 188 торби с пари, от
едно място на друго

НПТА ХVІIІ 3/68 | 1726 | 1 л. | мектуб
До султана - ходатайство за назначаването кетхуда на общината Кяфир (...), на местото на сегашния
такъв Али, някогашния (...) Хасан, бил по -рано на същата служба цели 15 години и от който раята
е била доволна

НПТА ХVІIІ 3/69 | 1701 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за издаването на оправдателни документи за отпуснатите на стрелците на
придворните агалар барут 100 оки, фитил и др.

НПТА ХVІIІ 3/70 | 1724/25 | 4 л. | мектуб
Писма до султана по въпроса за уреждане продоволствието на разни войскови команди: набраните
на местни начала войници за новозавладяната крепост Ривеп; за крепостта Карс новобранците от
500 души "серденгечиди" бойци за завоевателя на (...) и изпратен да уреди страната Шираван
Ахмед паша и др.

НПТА ХVІIІ 3/71 | 1732 | 1 л. | ферман
Ферман, от времето на султан Мехмед I, с който се рапорежда и узаконява прехвърлянето на
заплатата на владените земи от Анадола върху Сеид Ахмед

НПТА ХVІIІ 3/72 | 1707 | 1/2 л. | берат
За назначаването на Ибрахим за "суюлджу" при джамията на султан Мехмед в Изт. Карахисар, с
дневно възнаграждение по 5 акчета, взети от приходите от шапхамето (мина за произв. и добив на
стипца)

НПТА ХVІIІ 3/73 | 1718 | 1 л. | берат

Берат на султан Ахмед III, за назначаване като "фетхи хаван" при джамията султан Мехмед в
Карахисар (...) лицето Сеид Веледдин, с дневно възнаграждение 5 акчета

НПТА ХVІIІ 3/74 | 1709/10 | 5 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се разпорежда продоволствието на четиридесете
войника на крепостта Олгюн (Тесалия) да се доволствуват от произведените храни на Кардиче град в Тесалия - в размер на 252 кила жито, на стойност 7 560 акчета, на базата един грош = на 125
акчета

НПТА ХVІIІ 3/75 | 1731 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се разпорежда и узаконява, прехвърлянето на
половината част от зиамета на земите на Диар-Бекирското войводство върху Мушад Мехмед, срещу
заплащане съответната такса за подновяване берата, по случай възкачването на престола на султана

НПТА ХVІIІ 3/76 | 1716 | 2 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се разпорежда и утвърждава прехвърлянето третата
част от зиамета в Шам, Халеп, Адана, Диар-Бекир, Малатия и Токат, върху поменатия в берата
Халил ага, който приема това прехвърляне; издадено за случая нужния хюджет

НПТА ХVІIІ 3/77 | 1772 | 1 л. | мектуб
Писмо от войсков началник до султана, с което се иска издаване на заповед до съответно служ.
лице във Варна, срещу 10 тежко подвижни и неудобни оръдия на войсковата част, потеглила от
Пазарджик (Добрич), да се отпуснат от Варненското пристанище 10 малки оръдия "шахи"

НПТА ХVІIІ 3/78 | 1720 | 1 л. | мектуб
Уведомително писмо от кехтудай хазине (началник хазинето), за че от монетарницата били
получени: общо 1182 нови алтуни (лири), 40 пари, рубиета на стойност хиляда гроша, и 750 хроша
сребърни пари, съставляващи заплатата на служителите за месец шевал 1719 г., включително и
месечната заплата на валиде султан

НПТА ХVІIІ 3/79 | 1727/28 | 1 л. | мектуб
Писмо от мютевелията на построената от Исак челеби джамия в (...) - Шейх Осман до султана
относно разпорежданията, свързани с управлението на вакъфските имоти, принадлежащи към
същата джамия

НПТА ХVІIІ 3/80 | 1725 | 2 л. | емир
Височайше нареждане до кадията на Синоб и агаларите там да назначат от местната рая нужното
число гемиджии, които да спомогнат намиращия се на сухо нов гальон да бъде спуснат в морето и
заедно с другия, изготвен по рано, да бъдат пренесени в Цариград

НПТА ХVІIІ 3/81 | 1718 | 3 л. | мектуб
Писмо от Елхач Али, владетел на имоти от с. Алесандрово, Пловдивска община, Софийски
санджак, относно вземанието му за срока на 1718 г.

НПТА ХVІIІ 3/82 | 1759 | 1 л. | ферман
Ферман за прехвърлянето на владелчески права на тимариота на с. Ибеали, Сиваски санджак, върху
тимариота Осман, но последния несъгласявайки се да стане това прехвърляне, владението на
поменатите имоти си остават в предишния тимариот - от времето на султан на султан Мустафа III

НПТА ХVІIІ 3/83 | 1718 | 4/7 л. | дефтер
Списък на тимариоти, поради заболяване или посмъртно прехвърлени правата им върху техните
синове - изпратен за сведение в Дефтерхането

НПТА ХVІIІ 3/84 | 1724/25 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда и узаконява прехвърлянето на половината
част от правата на тимариота-владетел на земи в Халебската област върху трето лице

НПТА ХVІIІ 3/85 | 1725 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда до военачалник да се справи със
създаденото положение от казълбашиите

НПТА ХVІIІ 3/86 | 1722 | 1/2 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се съдържа сметката по направата и постановката на 33 броя нови завели
за крайбрежния дворец (Яли Касри Хумаюни) и се иска отпускането сумата за изплащане на
правоимащите

НПТА ХVІIІ 3/87 | 1702 | 1 л. | дефтер

Опис на вещите и скъпоценностите, останали след смъртта на садразамина Хюсеин паша, описани
и предадени в държавното съкровище, между които елмазени пръстени и др. скъпоценни
украшения

НПТА ХVІIІ 3/88 | 1738/39 | 1 л. | мектуб
До султана от валията на Босна по сформяването разхода за заплати и др. на разните гарнизони в
Босна за 6 месеца

НПТА ХVІIІ 3/89 | 1727/28 | 12 л. | ферман
три еднообразни фермана от времето на султан Ахмед III, уреждащи положението по
продоволствуването на 395 души еничерски войски, от една крепост в Анадола, възлизащи на 163
800 акчета, на базата 125 акчета равни на един грош

НПТА ХVІIІ 4/1 | 1733 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда да се командироват 18 души войници
специалисти - артилеристи - в Диар Бекир и от там да заминат за Полша и получат лафетите за
оръдията в Диар-Бекир, които ще се приемат от Александрийското пристанище

НПТА ХVІIІ 4/2 | 1720 | 1 л. | мектуб
Писмо от румелийския валия Аптула до султана - говори се за назначаването на подходящ и
доверен човек - длъжностно лице, което да бъде натоварено със събирането на данъка от
мирийските земи в Ниш и за такъв се посочва Елхач Мехмед ефенди

НПТА ХVІIІ 4/3 | 1797 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана да издаде нужния ферман за възнаграждаването на опитни, честни и заможни
лица реставрирането на крайграничните с Персия укрепления, пострадали от размириците в
поменатата страна

НПТА ХVІIІ 4/4 | 1733 | 1 л. | мектуб
Писмо относно рамера на разходите от 18 товара 55 312 акчета, нужни за месо и жито, за
поддържането на 872 еничери, за една година време, които еничери охраняват крепостта Курна

НПТА ХVІIІ 4/5 | 1716 | 2 л. | тезкере

Разписка за полученото количество ечемик от склада на мубаширина в София за посрещане
разходите на правителствените органи

НПТА ХVІIІ 4/6 | 1716 | 1 л. | тезкере
Разписка, срещу която е получено 600 килета ечемик, от мубаширина на град Ихтиман, за
посрещане разходите по доволствието на правителствените хора, включително и кетхудата

НПТА ХVІIІ 4/7 | 1716 | 4 л. | тезкере
Разписки за получените количества ечемик от складовете в Пловдив, Татар-Пазарджик, Папазли и
Сливен град (Мустафа - паша) за посрещане разходите на държавните органи

НПТА ХVІIІ 4/8 | 1717 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда да се отпусне пенсия от по 7 акчета
дневно на военноинвалид от войната, числящ се в табура от Белград

НПТА ХVІIІ 4/9 | 1768 | 1 л. | мектуб
Отнася се до злоупотребленията на бирник - събирача на данъците на Силистренска област, който
не можел да се отчете и за туй бил задържан и предаден на съдебните власти

НПТА ХVІIІ 4/10 | 1716 | 16 л. | тезкере
Разписка за получените количества ечемик от канцеларията на Белградския мубаширин (комисар)
по събиране държавните даждия за посрещане разходите на правителствените органи

НПТА ХVІIІ 4/11 | 1769 | 1 л. | арзухал
Заявление от останалия военно-инвалид Мехмед Мустафа до султана - да му се отпусне пенсия,
понеже краката му помръзнали, а независимо от това бил и тежко ранен във войната с Калаш

НПТА ХVІIІ 4/12 | 1751 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение от служебно лице относно неподчинение и отказ да плащат данъците си раята от
Старозагорско и попадащо в Одринска област под внушението на злонамерените Кьосе Никола,
куюмджи Васил и (...), през 1165 г.

НПТА ХVІIІ 4/13 | 1725 | 1 л. | емир
Iултанско нареждане до Бабадаг - поради неизпълнение на султанското нареждане да не се вземат
повече пари от раята в Бабадаг, да се вържат по един човек на околия и се задължат да гарантират
един за други и тези техни гаранции се впишат в дефтерхането

НПТА ХVІIІ 4/14 | 1719 | 1/2 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмет III - войсковите части от охраната на Батумската крепост да се
доволствуват от доходите на Токатска финансова област

НПТА ХVІIІ 4/15 | 1751 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда (...) да си построи дюкян на собственото
си празно место

НПТА ХVІIІ 4/16 | 1711 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за назначаването на джизиедар, който да събира данъците "джизийе" от
циганите в Ямбол и околията

НПТА ХVІIІ 4/17 | 1716 | 1/2 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, с който част от приходите от "джебел бедели" за нуждата на султанската
кухня - "халвахане (...) и др.

НПТА ХVІIІ 4/18 | 1732 | 1 л. | илям
Илям на кратовския кадия относно внесения в хазната такси от Кратовско, за прибирането на които
бил назначен мубашира Джемал

НПТА ХVІIІ 4/19 | 1732 | 1 л. | илям
Протокол на кадията в Струмица по повод заявлението на изпратения в Скопско за събирането
таксите от мултезими и маликяне мутесарифите в Петрич, Струмица и др., Кюстендилски санджак,
че собствениците на същите били в момента в Цариград и таксите остават неприбрани

НПТА ХVІIІ 4/20 | 1732 | 1 л. | илям

Илям на кадията в гр. Дойран, Кюстендилски санджак, за внесената вече от владелеца на
Давидово, Дойранско

НПТА ХVІIІ 4/21 | 1707 | 1 л. | хюджет
Протокол на кадията на Галата, Цариград, съдържащ самопризнанията на привлечения убиец на
арменеца (...)

НПТА ХVІIІ 4/22 | 1772 | 1 л. | кайме
Доклад на Нуман паша, натоварен с крутирането на войскови части за армията, относно
размириците предизвиквани от отделни военачалници в империята

НПТА ХVІIІ 4/23 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се урежда назначаването на нов учител в детското училище в гр. Белград на мястото
на починалия такъв Абдулла ефенди

НПТА ХVІIІ 4/24 | 1713 | 1 л. | арзухал
Заявление от кетхудата на тухларите и керемидчиите в Станбул до султана, с което иска да се
забрани на неверниците да продават своите тухли в местността "Аязмо" - противно на нареждането
да продават по определени цени своето производство; те не се подчинявали

НПТА ХVІIІ 4/25 | 1757/58 | 1 л. | мектуб
Писмо от началник крепостта на Видин - до султана - относно ремонтиране на една от джамиите,
със съдействието на дефтердарина на Видин

НПТА ХVІIІ 4/26 | 1730 | 1 л. | берат
По случай възкачването на престола на султан Махмуд I настоящият берат е подновен и таксата от
40 гроша за подновяването му е изплатена

НПТА ХVІIІ 4/27 | 1730 | 1 л. | арзухал
Заявление от гръцкия патриарх в Цариград - до султана - оплаква се от някой си Добри от Русе,
който бил подстрекавал раята от Русенско за неподчинение на патриаршията и иска да се вземат
мерки против същия

НПТА ХVІIІ 4/28 | 1727 | 1 л. | ферман
Ферман от врмето на султан Ахмед III, с който се нарежда на 43-мата войника, пазители на
крепостта "Ине-бахти", за една година време да се заплати 10 176 акчета по цена на житото от 86
гроша чисто сребро

НПТА ХVІIІ 4/29 | 1771 | 1 л. | телхис
Доклад от Абди паша до султана, в който се излагат решенията на съвещанието между него и
Сюлейман паша относно отбраната на Добричката (Хаджи оглу пазари) земя и уверява в свойта
преданост и тази на Хамид бей преданост

НПТА ХVІIІ 4/30 | 1751 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда Чомур оглу Юргълки и другарите му
Карагьоз Папаз оглу (?) от Кайсери, се провинили и се нарежда да бъдат заточени в о-в Боздже-ада
и (...) в калето докато се поправят

НПТА ХVІIІ 4/31 | 1728 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Махмуд I, с който се узаконяват разходите от 1 506 акчета дневно на
охраната на крепостта "Хотин", състояща се от 148 человека

НПТА ХVІIІ 4/32 | 1792 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно провинилия се командващ войските на Иная, който бил обесен, наедно с
Калчи оглу Омер, имотите им издирени, секвестирани в позла на държавата

НПТА ХVІIІ 4/33 | 1710 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III за назначаването Халил Али Бабадаги на слуба в оджака на местните топчии с 7
акчета дневно възнаграждение в крепостта на Бендер

НПТА ХVІIІ 4/34 | 1717 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда на войниците от Лом-Паланка на
служба в калетата да им се заплаща месечно по половин кило жито на месец на човек

НПТА ХVІIІ 4/35 | 1733 | 1 л. | мектуб
Писмо на Махмуд I до мухафъза на Багдад, с което нарежда Багдадската крепост, предвид на
усложненията в Персия да бъде снабдена с хранителни и др. припаси, поне за една година

НПТА ХVІIІ 4/36 | 1703 | 10 л. | берат
Берати на Ахмед III, с които, по повод заемането на султанския престол подновява стари султански
берати, с които се определя заплати на разни (...)

НПТА ХVІIІ 4/37 | 1715 | 2 л. | берат
Берати на Ахмед III, с които се определя част от пенсията на еничери и спахии пенсионери да се
дава от хазната направо, а друга от митницата на Токад

НПТА ХVІIІ 4/38 | 1707 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда доволствието на войниците от
крепостта Ван да става от постъпленията на Ерзрум

НПТА ХVІIІ 4/39 | 1732 | 15 л. | пусула
Служебни бележки до началника на митниците, за наемане гребни лодки за пренасяне в отделни
случаи длъжностни лица до разни о-ви по крайбрежието на Бяло и Средиземно море и поетите
такси

НПТА ХVІIІ 4/40 | 1732 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Тетово върху обстоятелствата, при които Мустафа ага не е могъл да събере
таксите от владелеца на Тетово и околностите (във форма на маликяни) Есоб Бекир заде Ибрахим

НПТА ХVІIІ 4/41 | 1751 | 1 л. | илям
Протокол на одринския кадия, по повод заявлението на Абдул Керим, мюлтезим на данъка
"джизийе" и констатацията на специалния мубашир изпратен в Стара Загора, че за неплащането
данъка населението - раята е подстрекавана от бунтовниците Шейтан оглу Марко, Кюче Николе и
др.

НПТА ХVІIІ 4/42 | 1781 | 2 л. | тахрират

Доклад на Шамския валия Мехмед паша за положението и проявите на отделни висши длъжностни
лица от областта (...), излагайки един случай от значение да бъдат отбелезани и изнесени наяве

НПТА ХVІIІ 4/43 | 1720 | 1 л. | мектуб
Писмо по повод доклада на началника охраната на Ниш за назначаването някой си Мехмед да
събира даждията от новостроящите се жилища и магазини, като се изброяват и годишните приходи
от някои пера, според регистрите на главното сметководство

НПТА ХVІIІ 4/44 | 1735 | 14 л. | пусула
Служебни записки до каядчи башията за отпускане разни канцеларски материали за нуждите на
разни върховни служби

НПТА ХVІIІ 4/45 | 1767 | 1 л. | телхис
Доклад на великия везир до султана - за помилване

НПТА ХVІIІ 4/46 | 1761 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от валията в Шам

НПТА ХVІIІ 4/47 | 1768 | 1 л. | арзухал
Заявление от българите Павло Денов (?) от Новозагорско до султана - моли поради крайна
изпадналост, неспособност да работи, напреднала възраст, бил освен това изсипан, да му се
опрости данък "джизийе"

НПТА ХVІIІ 4/48 | 1716 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III, издаден в Пловдив, в полза на спахията Мустафа Мехмед, пенсионер, като се
определя 1 акче от хазната и 4 акчета от мерзифонския данък "дамга"

НПТА ХVІIІ 4/49 | 1772 | 2 л. | илям
Илям на наиба в гр. Гюмюрджина във връзка с изпращането на мубашира Мехмед Саид да събере
недоборите от продажбата на държавни храни в пристанището Кара агач, поради смъртта на
чиновника по това разпродаване Ибрахим

НПТА ХVІIІ 4/50 | 1693 | 1 л. | илям
Илям на кадията в гр. Силистра относно изпратените от Саид Мехмед провизии за Белград, с
параходи и коли и предназначени за действуващата в похода същата година войска

НПТА ХVІIІ 4/51 | 1771 | 2 л. | тахрир
Доклади за положението в Йемен, Румелия и Сивас, създадено от тимариотите в тези две последни
области и взетите мерки по отношение на същите

НПТА ХVІIІ 4/52 | 1692 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда да се закупи нужното количество
брашно и по Дунава се стовари на Силистренското пристанище, от което да се приготви сухар
(пексимед) за войската, поради предстоящия поход

НПТА ХVІIІ 4/53 | 1710 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, с който се назначава лицето Ахмед Мюхид от Никопол, срещу заплата 7
акчета дневно, в новопостроения оджак на обществото "Маеша", в крепостта Бендер

НПТА ХVІIІ 4/54 | 1725 | 1 л. | мектуб
Писмо от началник охраната на гр. Видин - в което се говори за отпускане кредит, за ремонтиране
на някои помещения от крепостта Реджеп паша, за да зимуват военния добитък и боза

НПТА ХVІIІ 4/55 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо (в чернова), с което се искат сведения за артилерийските оръдия и припаси, които са били
предадени от немците на турските служители от крепостите Белград, Смедерево и Ада кале

НПТА ХVІIІ 4/56 | 1716 | 2 л. | арзухал
Заявление от джирекчийския еснаф, който е разполагал с четири кланици вън от Егри Кану в
Цариград, по повод спора им с еснафа на касапите, които се домогвали да ги преместят вън от
крепостната стена на града, в местността Еди кулле

НПТА ХVІIІ 4/57 | 1778 | 2 л. | мектуб

Писмо до войводата на Молдавия - Костантин, с което му се поръчва да издири и прибере в
складовете на Исакча храните, които убитият войвода Лигор, по сведения е събрал в пристанището
Галац и околностите им

НПТА ХVІIІ 4/58 | 1735 | 1 л. | пусула
Кягъдчи баши - да се отпусне на дивитдарина на садразамството 3 оки рик (пясък) и 2 топа хартия
и 50 броя калеми (писалки)

НПТА ХVІIІ 4/59 | 1799 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - описва положението на раята в Молдавия, изложени на постоянни
преследвания и гонения, от неколкото души необуздани елементи

НПТА ХVІIІ 4/60 | 1725 | 1/2 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се разпорежда джамията в Изверник да бъде
реставрирана за сметка на постъпленията от данъците на Босненските цигани

НПТА ХVІIІ 4/61 | 1773 | 11 л. | дефтер
Сведение за земите и изчисленията на таксите на тимариотите от Силистренска околия

НПТА ХVІIІ 4/62 | 1798 | 1 л. | арзухал
До султана - заявление от кавалерийския ага Хасан, изпратен с 40 души от Лом във Видин, до
султана: да бъдат изравнени по дажби с другите конници във Видин

НПТА ХVІIІ 4/63 | 1764 | 1 л. | арзухал
Молба от Враца, с която се моли ферман за назначаването на Али ефенди за имам и Мустафа за
хатиб на джамията "Атик"; да се поднови, тъй като стария сиджил, в който бил вписан този ферман,
бил пропаднал през време на една бъркотия

НПТА ХVІIІ 4/64 | 1771 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което авторът му получил заповед за назначаването му сераскер в оня край,
съобщава, че веднага се е отправил към новоизбраното седалище на санджака Шумен и е
пристигнал в Пазарджик и че със Сюлейман паша вече е обсъдил подробностите по защитата на

тези краища

НПТА ХVІIІ 4/65 | 1720 | 4 л. | темесюк
Документи по отчитането на мухасъла (бирник) на Къбрис (Кипър) Халил - починал, като оставил
недобори от джизийето и данъка "нузул"

НПТА ХVІIІ 4/66 | 1711 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се упрежда въпросът за продоволствието с месо на
бустанджиите - 659 човека, като разходът се отнася към прихода на местната митница на гр. Одрин

НПТА ХVІIІ 4/67 | 1719 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се урежда изплащането на заплатите за минали години на
2 775-те войници - гарнизон на крепостта Азов

НПТА ХVІIІ 4/68 | 1870 | 1 л. и плик л. | мектуб
Писмо до Дунавския вилает - съобщава се, че са постъпили 40 000 гр., съставляващи постъпления
от минали години и от текущи данъци, като било казано изрично, каква сума е за сметка на 1870 г.

НПТА ХVІIІ 4/69 | 1873 | 2 л. | махале-и шерх
Свидетелство, установяващо размера на сумите в пари и документи, постъпления от Видинския
санджак; изразходваните в отделните кази и за разликата в приход на хазната

НПТА ХVІIІ 4/70 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо до видинския мутесариф - Коста Томов е осъден на 3 години затвор за кражба на пари и
вещи в дома на Хр. Лазаров от с. Чрефче (?), Берковско

НПТА ХVІIІ 4/71 | 1729 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - иска се оформяне сумата, платена като наем на лодките, при посещението на
шахския пратеник - за превоза от Бешикташкия дворец до султановия сарай

НПТА ХVІIІ 4/72 | 1874 | 12 л. | мектуб

Чернови от писма до селища, градове и общини от пределите на България

НПТА ХVІIІ 4/73 | 1726 | 9 л. | тахрир
Изложение относно някои стопански подобрения и мероприятия в Мека и Медина

НПТА ХVІIІ 4/74 | 1731 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда артилеристите от Трабзонската крепост
да бъдат доволствувани, от постъпленията на трабзонските митници и др. приходоизточници, в
размер на 17 033 акчета, на базата една грош равняващ се на 125 акчета

НПТА ХVІIІ 4/75 | 1722 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда 131-те еничери - войници, от едно кале
в Анадола, да се доволстват от приходите - постъпленията на Токадска финансова област,
възлизащи на два товара 76 392 акчета

НПТА ХVІIІ 4/76 | 1715 | 1 л. | мектуб
Писмо до капитана - моряк командващ плаването по река Дунав, в което се говори да бъде
организирано редовното пренасяне на храни и снаряжения за военния арсенал

НПТА ХVІIІ 4/77 | 1732 | 7 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се уреждат плащанията по разходите извършени по
ремонтирането на моста Калдъръли и хана в Исакча

НПТА ХVІIІ 4/78 | 1703 | 21 л. | тезкере
Разписки, срещу които са внасяни суми в личната каса на султана

НПТА ХVІIІ 4/79 | 1718 | 2 л. | еврак
Преписка, в която се говори за определяне оклада (продоволствието) на четиридесете войника и
един ага от Видинския гарнизон, настанени за пазене реда в Лом паланка

НПТА ХVІIІ 4/80 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо от кетхудата на Утар, с което се иска султанът да издаде съответния ферман за хората на
утарския майор Маряши, който с 150 човека бил причислен към турската войска

НПТА ХVІIІ 4/81 | 1713 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III до всички кадии, кетхуди, еничерски началници, войводи, аяни, намиращи се
по пътя от Одрин до Исакча, за съдействието по поправката на същия път, по който ще минат
ешалоните - топове, припаси и др., във връзка с предприетия същата година военен поход

НПТА ХVІIІ 4/82 | 1764 | 1 л. | мектуб
Писмо от войводата на Молдова, Лигор, до султана, по набезите на Ногайските татари, заселени в
Буджек (Халие паша Юрду), в земите на Молдавия, където разорявали бедната рая, въпреки
височайшето нареждане, същите да се въздържат от всякакво изстъпление спрямо раята и фермана
последвал това писмо

НПТА ХVІIІ 4/83 | 1717 | 3 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда за нуждите на заминаващите за Крим
войски от Видин, да се вземе 500 килета от държавното брашно, 100 кантара пексимед, които
провизии се вписват по книгите

НПТА ХVІIІ 4/84 | 1786 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, описващо положението в Тафли, Мераш (?) санджак (Халепски вилает) като
размирно, благодарение на нередностите вършени от (...) оглу Омер и брата му

НПТА ХVІIІ 4/85 | 1723 | 1 л. | арзухал
"Молба до султана, да се изпратят камили, които да пренесат до Цариград изготвените в Солун
чохи за цариградските еничари предната година били изпратени 91 камили за същата цел"

НПТА ХVІIІ 4/86 | 1727 | 1 л. | илмюхабер
Удостоверение от закупчика на провизии за Каре, който удостоверява, че сумите, останали от
искания мухафъз на Ривен, Реджеб паша, остатъкът от тези суми 8 750 гроша са му предадени от
специалния пратеник за прибирането имуществото на покойния

НПТА ХVІIІ 4/87 | 1783 | 4 л. | илям
Илям на кадията в Ловадия (Крим), с който се констатира, че раята и собствениците на чифлиците
са в състояние да доставят 7 500 стамбулски кила жито и др. за приготвянето пексимет за
крайграничните крепости и се моли султана да ги освободи същите от тази тегоба, както е
освободил вече Езвинската (?) каза, в съседство на тях

НПТА ХVІIІ 4/88 | 1704 | 1 л. | мектуб
Писмо от изпратения по определяне границата в Босна и Темешвар Ибрахим ефенди до султана, с
която иска да му се отпусне порциона за времето от Димитровден насам

НПТА ХVІIІ 4/89 | 1792 | 1 л. | мектуб
Писмо до садразама, с което се иска отпускането от хазната 100-те кесии акчета предназначени,
разпределени за раздаване на мюсюлманите, намиращи се в Русия

НПТА ХVІIІ 4/90 | 1704 | 1 л. | ферман
Ферман от 1703 г., с който (е назначен?) за морски стрелец (азеб) в новопостроената крепост в
залива Малом лицето Махмуд Абдулах

НПТА ХVІIІ 4/91 | 1725 | 1 л. | мектуб
Писмо до Белградския валия (областен управител на Белград), отнася се до вземането, на което има
(право) майката на починалия в Галац Топокчу Ахмед, в качеството си на единствена
законнонаследница, от писара Муртеза, от чиято заплата да се удържи това вземание

НПТА ХVІIІ 4/92 | 1722 | 6 л. | мектуб
Писма от които се вижда, че от градовете Силистра, Гюргево, Свищов и Русе се изпращат превозни
средства (коли) и работници за построяване на помещения, принадлежащи към Видинското кале

НПТА XVIII 5/1 | 1701 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от някой си военачалник - Осман, отнася се до засилване охраната на
Белградската крепост с оръдия и войници - еничери, обещаващи да служат вярно на султана

НПТА XVIII 5/2 | 1772 | 1 л. | мектуб

Писмо от един от капукетхудасъ до султана относно определянето на охлада (продоволствието) на
началник крепостта Чалък - Кавак, който да се изплати на два пъти през зимата и през пролетта

НПТА XVIII 5/3 | 1702 | 3 л. | мектуб
Писмо от капитана (морски) Абдул Салих до султана, с което му съобщава, че са получили срещу
редовен документ от мубашира Мустафа ага - 22 660 гроша, за доволствието на екипажа от петте
военни галеони, назначени (в корсарство) за охраната на Бялото море и се иска ускоряването,
дотъкмяването остатъка от сумата, за същото време

НПТА XVIII 5/4 | 1709 | 1 л. | берат
Берат от времето на Осман II, с който Мустафа Мехмед от Одрин се назначава за морски (азеб) в
Бендерската крепост

НПТА XVIII 5/5 | 1712 | 1 л. | темесюк
Документ от мубашира Мустафа ага за разписките при пътуването до Цариград на извънредния
полски посланик на турска територия

НПТА XVIII 5/6 | 1716 | 1/2 л. | дефтер
Опис на вещите и парите на задържаните при бостанджи баши ага под стража бивш войвода на
Влахия Стефан и неговия баща

НПТА XVIII 5/7 | 1771 | 14 л. | мектуб
Писма на мутесарифа и пазител на крепостта Фаш за назначения и др. промени в охраняващите
същата войски

НПТА XVIII 5/8 | 1771 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - да бъде наредено до варненския кадия и варненския началник гарнизон
(охраната) да бъдат изпратени 80 кантара барут с кола за нуждите на войната

НПТА XVIII 5/9 | 1703 | 1/2 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда доволствието по срещане разходите по

съоръженията на известна крепост от приходите на околията Османджик

НПТА XVIII 5/10 | 1703 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, изготвен в Константинопол, с който се определя дневното
възнаграждение от по 8 акчета на ден, на заслужилия (...)

НПТА XVIII 5/11 | 1732 | 1 л. | джедвел
Ведомост за разпределянето (разхвърлянето) по петдесет пари налог на всеки тимар от
представеното в Крък - Бардакските хамбари брашно

НПТА XVIII 5/12 | 1731 | 1 л. | берат
Берат от времето на Махмуд I, с който се определя окладът на 43-те души топчии, охрана на
Трабизунската крепост, като сумите се вземат от приходите на местната митница и околностите,
притежавани под формата на маликяне от Мустафа и др.; разпределяне на постъпленията от с.
източник

НПТА XVIII 5/13 | 1772 | 1 л. | мектуб
Писмо от началник охраната на крепостта Фаш - Хафъз Мехмед, с което се предписва ремонт на
крепостта, точно по доклада, писмен на капуджибашията Абдул Беки, специално изпратен във Фаш
за да прегледа крепостта

НПТА XVIII 5/14 | 1786 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа III, с който се нарежда за събирането на данъка джизийе от раята в
Карнобадската каза за времето от месец рамазан до шавал

НПТА XVIII 5/15 | 1773 | 1 л. | мектуб
Писмо до чиновника по държавните имоти (мал емини) на Силистра Елхадж Хюсеин, относно
начина на отпускането дневните оклади за хора; и фуража за серденичерлерите - охрана на
крепостта

НПТА XVIII 5/16 | 1709/1710 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се рапорежда, за лакеи (прислуга) на помещенията
в Бендер калеси да се назначат тези и тези лица, с надница от по 7 акчета дневно

НПТА XVIII 5/17 | 1782 | 1 л. | мектуб
Писмо относно възнаграждението на Белградския и на Смадерево мъхафъзи - след завладяването
на Белград и по-късно, платимо от раята, която се е разбягала и е в нищета; от приготвяните във
Влахия и Молдова коне за Турция да се дават по 50 на Немско - като подарък от падишаха

НПТА XVIII 5/18 | 1777 | л. | мектуб
Писмо от висше правителствено место до мютесалимина (събирача) на пари на о-в Сакъз - да
напомни на английския консул в о. Сакъз, да престане да държи неприязнено отношение към
властта, както до сега

НПТА XVIII 5/19 | 1727 | 3 л. | мюлкнаме
Султански акт от времето на Ахмед III, с който се признава правото на собственост върху една баня
"Чифте Хамам", в гр. Магниса, на Хаджи Нусух

НПТА XVIII 5/20 | 1667 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда, предвид наближилото време за чохи,
да се възложи на доставчик - да достави чоха за еничерите в Цариград

НПТА XVIII 5/21 | 1695 | 4 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че след двете сражения на турската флота с венецианската военна флота,
последната била разбита (разпръсната) и повредените от боя турски кораби отплували към
корабостроителницата за поправка

НПТА XVIII 5/22 | 1799 | 1 л. | ариза
Доклад до султана от двама военачалници, които съобщават, че съгласно дадената им заповед са
преустановили военните действия, обаче, фамозният Нусих оглу, вместо да моли за прошка, отново
вкарвайки в действие похота и коница, предприел военни действия

НПТА XVIII 5/23 | 1727/28 | 1 л. | арзухал
Арзухал до султана - иска се отпусканото полагаемите се дневни пари за 1728 г. на еничери,
гарнизон на крепостта Румис, Тебризско - в размер са на сумата 75 120 акчета

НПТА XVIII 5/24 | 1757 | 1 л. | арзухал
Оплакване до султана, в което се излагат насилията и беззаконията, извършени от войводата на
Балия Бадра в Пелопонес, Ахмед ага, чийто разбойници убивали и безчинствали, и се иска
отстраняването му

НПТА XVIII 5/25 | 1797/98 | 1 л. | ариза
Доклад на валията на Шам до султана, относно реда, по който ще протече поклонението в Медина
през м. ноември и декември

НПТА XVIII 5/26 | 1702 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение относно похода на султан Мустафа II с войските от Видин и другаде, срещу
русенския военачалник, главатар на разбунтувалите се недоволници от този край (...)

НПТА XVIII 5/27 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се иска от домакина на дървата, при султанската кухня, десет коли дърва за самата
кухня

НПТА XVIII 5/28 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Осман II, с който се нарежда до яшкия векил, докато трае службата по
границата на назначения да определя същата Мустафа, да му се отпускат ежедневно по 30 оки месо

НПТА XVIII 5/29 | 1701/02 | 7 л. | ферман
Три фермана от времето на султан Ахмед III, с които се определя и узаконява хонорарът на събирач
на данъците в Нишкия санджак

НПТА XVIII 5/30 | 1785 | 1 л. | берат
Берат, с който поради възшествието си на престола, султанът подновява берата за назначението на
хаджи Ахмед, за наиб в джамията "Султан Селим" в гр. Петрич

НПТА XVIII 5/31 | 1727 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на Ахмед III, с който се нарежда по какъв начин да се разходват средствата,
останали от покойния Халки ага Реджеб паша - покупка и превоз на провизии за охраната на Генче
от Карската област и др.

НПТА XVIII 5/32 | 1721 | 2 л. | арзухал
Заявление от някой си Али до султана, с което иска поради смъртта на Чури хаджи Мехмед,
притежател на маликяне в Горубляне и околностите, Софийско (Паша санджак), да бъде същата
мукатаа възложена нему

НПТА XVIII 5/33 | 1775/76 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Абдул Хамид I, с който се предписват мерки по усмиряването на разбойника
Ислям заде Якуб, от Коница, върлуващ от преди 9 години, извършил убийства, ограбвания и пр.

НПТА XVIII 5/34 | 1710 | 1 л. | тезкере
Бележка със сведения за разходите по пречистването на стария барут, намиращ се в Белградската и
Темишварската крепости, и искане майсторите пресейвачи и нужните решета да се изпратят от
Цариград

НПТА XVIII 5/35 | 1755/56 | 3 л. | ферман
Ферман от времето на султан Осман III, издаден в Цариград, с който се определя хонороара
(надницата) на воените чинове от охраната на Варненското кале, Силистренски окръг

НПТА XVIII 5/36 | 1702 | 1 л. | арзухал
Заявление от книговезеца Мехмед в Одрин, който се оплаква на султана, че напоследък кяъдчи
башията Мехмед незаконно му пречил да упражнява занаятието си

НПТА XVIII 5/37 | 1710 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, по повод на което е дадена заповед на Истанбул агаси, да отпусне 50 чекии
дърва за войсковата кухня в Топ Капу, Цариград

НПТА XVIII 5/38 | 1709 | 2 л. | дефтер
Сведения за разходите, предвидени по ремонтиране Белградското кале, изсушаване блатата,
нивиране на р. Сава и др. подобрения за благосъстоянието на този край

НПТА XVIII 5/39 | 1734/35 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Сулуй, с който се иска възлагането и за следната година на страноприемницата
(мензел) на Хоталич върху до сегашния наемател Мехмед - с ферман на султана

НПТА XVIII 5/40 | 1734/35 | 2 л. | дефтер
Сведение, от което се вижда кои длъжностни лица и с по колко коня са намерили подслон в
продължение на 6 месеца в Тетовската страноприемница (мензол); и цената на оказаните им услуги

НПТА XVIII 5/41 | 1747 | 6 л. | ферман
Фермани от времето на султан Махмуд I, издадени в Одрин, уреждащи положението на
тимариотите, предимно военни лица, за спорните зиамети

НПТА XVIII 5/42 | 1799 | 1 л. | тахрират
Рапорт-изложение на началник флота (капуджи паша) - Юсеин паша, относно пренасяне на
зърнените храни от Бейрут за Цариград и с чужди параходи (руски и немски), каквито се намират
във водите на империята поради недостиг на водни съдове в страната

НПТА XVIII 5/43 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо от назърина на Видин - до султана, с което моли раята от Видински санджак - Бан и Тимок да бъде облекчена от работата им във Виденската и Нишката крепости и препратени на служба
другаде, където също така ще бъдат полезни

НПТА XVIII 5/44 | 1714 | 1 л. | мектуб
Писмо от Мирахор Мехмед до султана - на вакантно място конегледач в дворцовата конюшна, по
представление на кетхудата, да бъде назначен Ибрахим Али с по 6 акчета дневно

НПТА XVIII 5/45 | 1718/19 | 1 л. | тезкере
Документ, издаден от мутесарифа на Охрид - Мехмед, на тимариота Сюлейман велед Байрам за
внесената от него сума 100 гроша джебели бедели за пенсионери и малолетни

НПТА XVIII 5/46 | 1709/10 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на султан Ахемд III, с който се нарежда назначаването на второстепенен одажия
(лакей - камериер) при двореца с по 7 акчета дневно

НПТА XVIII 5/47 | 1783/84 | 5 л. | мектуб
Писмени изложения относно укрепяването и заздравяването крепостта в Пелопонес - с даване
мнения за военните съоръжения, нужни за самата крепост

НПТА XVIII 5/48 | 1786/87 | 16 л. | тахрират
Рапорт-изложение от румелийския, солунския валия, решение на серския кадия и махзара на
местното население от Серска околия, относно военачалника (аяна) на Серска и Демир-Хисарска
околии - Сиявуш паша заде Исмаил бей

НПТА XVIII 5/49 | 1710/11 | 3 л. | мектуб
Писма до султана за отпускането от Истанул агаси дърва за камините на султанския харем и за
кухните в Топ Капу дърва

НПТА XVIII 5/50 | 1773 | 1 л. | илям
Илям на силистренския кадия по повод публичното прочитане в присъствието на сер аскера Осман
паша, началника на Силистра Хасан паша, на учениците на еничерските забити и др. възванието
(хати хумаюн) по случай войната

НПТА XVIII 6/1 | 1702 | 1 л. | дефтер
Опис на поправките (налагащи се) в султанската кухня и склада за ориз в Одрин, представен от
главния архитект (мимар) в Одрин

НПТА XVIII 6/2 | 1710/11 | 2 л. | еврак
Преписка по освобождаването на последните войскови части - 2 бързи артилерийски оръдия и
кавалеристки части, изпратени на разположение на Босненския валия

НПТА XVIII 6/3 | 1722 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до диар-бекирския валия, в което се напътствува, какви точно мерки да вземе във

военно, стопанско и просветно отношение във вилаета

НПТА XVIII 6/4 | 1725 | 1 л. | мектуб
Писмено нареждане до началник складовете на зърнени храни в Трабизон, за да отпусне 9 000
килета жито за войските на крепостта, като разноските от по 2 акчета на киле за превозването им
до крепостта се заплати от гюмрук емини (отговорен касиер) на митницата

НПТА XVIII 6/5 | 1726/27 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - наредено било до наибина (кадия) на Сакъз санджак, Анадола, никой да се не
меси в работите на раята и не върши злодеяния, за който случай е издаден и височайш берат

НПТА XVIII 6/6 | 1799 | 1 л. | тахрират
Изложение от началник охраната на гр. Пирот, Софийски санджак, относно нередностите,
проявявани от държавните представители (спахии) и др. натоварени да събират данъците и техните
злоупотребления

НПТА XVIII 6/7 | 1718 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до силистренския валия, в което се говори за мюлтезимите на
вакъфските имоти, останали от султан Селим

НПТА XVIII 6/8 | 1771 | 2 л. | махзар
Изложение от първенците на Йерусалим до султана след нашествието от Египет на Али бей,
войската на когото били заели вече околните на Йерусалим кази и се готвели да влязат и в самия
Йерусалим

НПТА XVIII 6/9 | 1717 | 2 л. | темесюк
Колективна молба от 8 души владелци на зиамети и тимари в Диарбекирско, за които е било
заповядано да зимуват във Видин - искат да бъдат освободени да се завърнат в родната си област,
като на тяхно место се съберат пехотни войници защитници на Видин, за което разноските и
другите свои задължения да изплатят на части, като за всичко това взаимно си поръчителствуват

НПТА XVIII 6/10 | 1726/27 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се иска да бъдат отпуснати по 60 гроша за отиване и връщане по важна

държавническа работа до крепостта Магоса (Фамагуст) близо до Кипър

НПТА XVIII 6/11 | 1721 | 1 л. | арзухал
Заявление от селата Есекаи и Фуркиян и християнската махала на гр. Кешан до султана, с което се
иска разхвърлянето данъка авариз върху (...) села - за издръжката на странноприемниците в същите
издържани до сега от самите тях

НПТА XVIII 6/12 | 1722 | 1 л. | буюрулту
Писмена заповед до митническия чиновник в Родосто, по разноските за превоза на 2 000 кантари
желязна руда (закупена в Самоковско) и от пристанище Родосто до Цариград

НПТА XVIII 6/13 | 1709 | 1 л. | дефтер
Извлечение от сметката, изготвена от майстор-строителя (архитекта) за ремонтиране на султанския
капу сарай, възлизащи на 186 гроша и 16 пари

НПТА XVIII 6/14 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо по повод молбата на населението на Гемах относно подобрение гечита през река Ферат,
построен от султан Селим хан, понеже бил разрушен и се удавял добитъка при преминаване

НПТА XVIII 6/15 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че за похода на войските към Одрин били изготвени подробни списъци
на военните съоръжения, които се оценяват на сумата 25 000 акчета

НПТА XVIII 6/16 | 1752 | 3 л. | еврак
Преписка по предвидените разходи за заплатите на служащите в Парижкото посолство в размер на
15 150 франка, осребрени и заменени с турски пари, равно на 68 290 гроша

НПТА XVIII 6/17 | 1786 | 1 л. | тахрир
Писмено изложение от въдворяващия ред и законност в Шуменска област - Мехмед паша - до
султана, в което излага нередностите, които се вършели от подчинените служители на мирмирана
(военачалника) Осман паша, подстрекаващи мирното население към неподчинение и пр.

НПТА XVIII 6/18 | 1718 | 1 л. | арзухал
Заявление от един чокадарин, преместен от султана на същата длъжност в Цариград - изказва (...)
задоволство за честта, с която бил удостоен от султана

НПТА XVIII 6/19 | 1754 | 1 л. | арзухал
Заявление, от някой си Ахмед Мустафа от спахийския оджак, служил като чаушин в поменатата
войскова част - иска да му се определи възнаграждение

НПТА XVIII 6/20 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед III, с който се нарежда всички разходи по продоволствието на
1354 еничери на гарнизон в крепостта "Кандия" от доходите на Тарабулуз - Шам

НПТА XVIII 6/21 | 1786 | 2 л. | тахрират
Превод от изложението на поляка Песумерски Александър - близък роднина на краля, донесено от
превoдчика му Антон, относно назначаването и уволнението на офицерите - турци на гарнизон в
Мухен (?), Украйна, и разглеждали споровете им с участие на турски представител

НПТА XVIII 6/22 | 1792/93 | 12 л. | тахрират
Преписка, съдържаща доклади от сераскера и началника на охраната на пограничната крепост
Анапа, за положението в тази област след примирието с Русия, за мерките, които са взети във
връзка с реда и настаняването на черкезите и др. племена, преминали на турска територия; и
кореспонденцията с насрещния руски генерал

НПТА XVIII 6/23 | 1725/26 | 1 л. | дефтер
Сведение за раздаваните от Харпрутската станция коне за обслужване на разни служебни лица от
Герьовден до Димитровден

НПТА XVIII 6/24 | 1765/66 | 3 л. | тахрират
Изложение от първенците на Гюмушхане и др. селища на Ерзурумския вилает, включително и
представители на гърците и арменците, даващи тържествено обещание, че не ще приемат и указват
убежище на членовете от бандата (сирджелиети) - скрита разбойническа банда и че ще ги
преследват и изгонват от селата и градовете си

НПТА XVIII 6/25 | 1729/30 | 21 л. | тезкере
Бирнически квитанции за издължаванията на владелеца на тимар в Софийския санджак, Мехмед

НПТА XVIII 6/26 | 1734/35 | 1 л. | дефтер
Сведение относно подробен списък на капитаните и параходите, ангажирани от Кюпрюлю заде
Аптула паша за пренасяне на източните войски от Варна за Трабизон

НПТА XVIII 6/27 | 1733/34 | 1 л. | тезкере
Документ, издаден от завеждащия постройките във Видинската крепост Мустафа, от които се
вижда на каква сума възлиза възнаграждението на използваните през 1733 г. същите постройки
хора - работници

НПТА XVIII 6/28 | 1798 | 1 л. | тахрират
Доклад на валията на Пелопонес Мустафа паша, в който се излага въпросът по неизпълнението
заповедта за рекрутирането в Румелийските кази определен брой войници и изпращането им за
Пелопонес, където имало неотложна нужда от тях

НПТА XVIII 6/29 | 1700/01 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Mустафа II, с който се определя оклада на войниците, намиращи се на
гарнизон в о-в Сакъз от доходите на тимара в Бига и Галиполи

НПТА XVIII 6/30 | 1723 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се по отпускането от видинските складове на нужното количество сухар
(пексимед) за тримата войници - еничери от Нишкото кале, изпратени в командировка на далечно
разстояние

НПТА XVIII 6/31 | 1792 | 1 л. | арзухал
Заявление-оплакване от населението на Добруджанска община, от заместник управителя на
общината, който се отнасял грубо и некоректно към бедното население

НПТА XVIII 6/32 | 1729/30 | 1 л. | арзухал

Заявление от (?) еничерин до султана, с което моли като на участник във воените походи да му се
увеличи възнаграждението за сметка на овакантено поради смъртта на заемащия го място в булюка

НПТА XVIII 6/33 | 1713 | 1 л. | хюджет
Хюджет на видинския кадия в удостоверение, че на капитаните на кораби Хасан реис и Узун Хасан
реис са заплатени превозните разноски от Видин до Кили за пренесените от същите на корабите им
еничари, назначени в охраната на крепостта Изак - платена им от хазине дефтердари Мустафа във
Видин

НПТА XVIII 6/34 | 1756/57 | 1 л. | дефтер
Сведение за количествата храни от крайдунавските села и градове, произведени през 1756 г. и
предназначени за извозване (пренасяне) за Цариград с параходи, включително и имената на
собствениците на водните съдове, с които ще се пренесат въпросните храни

НПТА XVIII 6/35 | 1725/26 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от началник гарнизона (крепостта) на Видин до султана - говори се за
установяване на постоянен гарнизон от 200 човека - войници в Баня, Видинско, в подчинение на
околийския войвода

НПТА XVIII 6/36 | 1720 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение до султана - отнася се до залавянето на разбойника Тузчу оглу, чиято глава
била представена на властите, а имуществото му (пари и ценности) разграбено, а една част
конфискувано от властите

НПТА XVIII 6/37 | 1718/19 | 2 л. | дефтер
Сведение за количеството дървен строителен и други материали, нужни за ремонтирането на
"Азак-кале", дадени от началник охраната хаджи Ибраим

НПТА XVIII 6/38 | 1785 | 1 л. | тахрират
Писмено изложение на валията в Шам Ахмед паша за положението във вилаета - безчинството на
разни отговорни служебни (лица) от цивилното и военно ведомство

НПТА XVIII 6/39 | 1713 | 10 л. | мектуб

Писмено нареждане до началниците на обоза в Малгара и Чорлу - по тук приложените официални
бележки, да изплатят наема за конете, използувани във военните обози

НПТА XVIII 6/40 | 1720/21 | 2 л. | еврак
Преписка по канализацията на нуждниците, принадлежащи на джамията в крепостта Хотин, с
оглед на изчисленията в материали и пр. снаряжения за направата на самия канал

НПТА XVIII 6/41 | 1734 | 2 л. | мектуб
Писмен доклад до надлежното служебно место и лице, за наново построяването на военен арсенал
и хранилище за оръжие непосредствено до калето на нос Екази и подробно описание на
материалите нужни за целта

НПТА XVIII 6/42 | 1799 | 1 л. | мектуб
Писмо до Таяр паша - отнася се до мерките, които трябва да се вземат за предпазване на
произведеното количество стипца, складирана на купища, подлежи на разтапяне - препоръчва
всеки кантар да се продаде по 100 гроша

НПТА XVIII 6/43 | 1734 | 1 л. | мектуб
Писмо до началник Видинската крепост - везир Ахмед паша, с копие до видинския кадия и
държавния надзирател на постройката и укрепленията Кюпрулу заде Абдулах паша и др., които да
се направят железобетонни, както и се поправят железни[те] врати на самата крепост

НПТА XVIII 6/44 | 1792 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от предан на султана военен началник, който описва смута причинен от едно
от дженгизхановите султани за покоряването на когото бил потеглил, с около 1 000 души
кавалеристи и пехотници, събрани от Силистренско

НПТА XVIII 6/45 | 1739 | 1 л. | джедвел
Списък на 63 души артилеристи, останали инвалиди при обсадата на Белград и битката при
Хисарджик, които следвало да бъдат пенсионирани

НПТА XVIII 6/46 | 1715/16 | 1 л. | мектуб

Писмо, в което се искат парични средства във връзка с преместването в Белград на дунавските
параходи

НПТА XVIII 6/47 | 1716 | 1 л. | хюджет
Хюджет на врачанския кадия, с който се потвърждава получаването [на] 4 090,5 гроша, изплатени
от Софийското ковчежничество, за разноски по събирането младежи за "левендан" - ските три
байрака, за сформирането на които бил назначен врачанинът Х. Хусеин

НПТА XVIII 6/48 | 1720 | 2 л. | пусула
Бележка до директора на монетарната да отпуска месечната заплата на държавен служащ от 2 000
гроша месечно

НПТА XVIII 6/49 | 1715/16 | 1 л. | арзухал
Писмо до султана, с което се иска да се отпусне помощ от 200-300 гроша за защитниците на Нова
Паланка Мехмед паша, Омер паша и Омер паша

НПТА XVIII 6/50 | 1771/72 | 1 л. | арзухал
Заявление от доброволеца от гарнизона на Акерманската крепост - Саид Ахмед до султана, с което
се оплакал, че поради престоя си в казаната крепост, не могъп сам да прибере частта си от
притежавания от него оджаклък дял от данъка по Йенидже и Кара су; а изпратеният от Цариград да
събере сумата, от тази мукатаа отказал да му даде каквото и да било

НПТА XVIII 6/51 | 1719 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се иска отпускането на нужната за стъкмяването на артилерийския обоз
сума, във връзка с военния поход, който предстоял; а също друго, за разноски, пътни, на 5924-те
джубеджии от Цариград до Одрин

НПТА XVIII 6/52 | 1771 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се уреждат подробностите по събирането от Елхадж Мустафа провизии за
войските назначени в поход; и превозът на същите с наемни волски коли до Бургаското пристанище

НПТА XVIII 6/53 | 1771 | 1 л. | ферман
Ферман до кадията, аяните и забитите в Бабадаг, силистренски санджак, с който се предписва да се

оказва съдействие и не се пречи на законния държател на джизийето върху циганите в този край,
елхадж Мехмед, да събира данъка - тъй като същият бил възпрепятстван от аяни и мутевелии, които
само с принуда събирали данъка

НПТА XVIII 6/54 | 1771 | 1 л. | еврак
Преписка по отпускане на дневни пътни пари на всеки един чокдарин, дошъл по служба във
Видин, в размер на 50 гроша

НПТА XVIII 6/55 | 1727 | 1/2 л. | темесюк
Документ, от който се вижда, че на шестте души земеделци работници, изпратени от (...) каза в гр.
Ниш, за използване при ремонта на нишките укрепления са заплатени за изработените от тях 82
дена са били платени 70 гроша

НПТА XVIII 6/56 | 1781 | 1 л. | ферман
От времето на Абдул Хамид I, с който се възлага на Муселла велед Хайдер тимара в Скопското село
Авранджи, който тимар бил овакантен

НПТА XVIII 6/57 | 1781/82 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда султанското нареждане (буйрулти) заповед, изпратено по специален
куриер до янинския съд, прочетена гласно на всеослушание, с която се заповядва да се спрат и
наказват всички изстъпления, причинявани от арнаутите (албанците)

НПТА XVIII 6/58 | 1723/24 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение за отпускане на кредит от приходите на Шамския и Халепския вилает за
нуждите на светите места в Мека и Медина

НПТА XVIII 6/59 | 1726/27 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда, че назърите на Филибе (Пловдив) и
околността, натоварени със събиране на данъците, ще трябва да финансират - заплащат разходите
по издръжката на 2 269 войници от пехотата и кавалерията, на гарнизона в калетата и в областта на
Пловдив, възлизащи на 180 000 акчета, на база 125 акчета един грош

НПТА XVIII 6/60 | 1711 | 2 л. | ферман

Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда за нуждите на старата беломорска
крепост да бъде набавено (доставено) 100 кантара хас барут, поставен във варели

НПТА XVIII 6/61 | 1707 | 1 л. | мектуб
Писмен документ, от съдържанието на който се вижда, че на поменатите двама християни - Пануш
и Андон, хлебари при багче-капуси, им бил конфискуван хляба, излизащ с по 15 драма ексик (в помалко)

НПТА XVIII 6/62 | 1732 | 1 л. | арзухал
Заявление от главния касап на Харакия (?) Елхадж Махмуд, който бил зает със закупуването на
овце в Солун, Морея и Ескишехир до султана - иска трети по ред заем от държавната хазна, в
размер на 25 000 гроша

НПТА XVIII 6/63 | 1716 | 1 л. | арзухал
Заявление от пенсионирания срещу плащане откуп за 11 души джу-баши държате[л] на зиамет в с.
(...) Силистренски санджак, Ибрахим, с което, след като внесъл този откуп за 1716 г., да се издаде
надлежен ферман

НПТА XVIII 6/64 | 1719/20 | 7 л. | еврак
Документ, от който се вижда как щедро е услужвано на немския политически представител със
седла и фураж за конете им през 1719 г.

НПТА XVIII 6/65 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман от 1622 г., с който се нарежда от джизийето на евреи и християни, живущи в Цариград и
околността да се дадат по чауша от съсловието на бойците 583,5 еседи гроша

НПТА XVIII 6/66 | 1732 | 1 л. | арзухал
Заявление от главния султанов архитект (мимар) Мехмед, с което при подробен опис се указва на
наложителни поправки и пристройки към султанския обор и се искат средства за това в размер на 7
244,5 гроша

НПТА XVIII 6/67 | 1720 | 1 л. | арзухал
Заявление от началника на конния отряд, с което се искат сумите за шестмесечната издръжка на

новоформираната в гр. Лесковец, край Ниш, част на бешлуяните общо сумата 90 270 акчета

НПТА XVIII 6/68 | 1761 | 1 л. | ферман
Ферман до галиполския кадия и до войводата на Галиполи, с който се нарежда занапред, с цел да се
закрепят окончателно към работата са във фабриката за барут (солунската фабрика за барут) във
връзка с ускоряване производството на черен барут, делата на работниците от същата дабрика да се
уреждат посредством назъра на фабриката

НПТА XVIII 6/69 | 1723/24 | 2 л. | арзухал
Заявление до султана, с което се иска заплащане на доставените за изпратените във Ван болюци вижда се какви продукти и на каква цена са доставени от местното население

НПТА XVIII 6/70 | 1757 | 1 л. | хюджет
Хюджет на кадията в гр. Балчик, с който при личното поръчителство на трима души мубешири по
превоза на храни за Цариград Мустафа бей предава на собственика на кораб, хвърлил в
пристанището котва, 5300 стамбулски кили брашно, който се задължава да предаде последното по
предназначението му

НПТА XVIII 6/71 | 1714 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до начина на заплащане храните от Влашко, предназначени за
бостанджиите, възлизащи на сумата 121 170 акчета

НПТА XVIII 6/72 | 1716 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се документира записването 2 562 еседи гроша от сумите
по доставката на желязна руда, на муниции и превоза на лицата за нуждите на военния арсенал и
флота

НПТА XVIII 6/73 | 1708 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се документира отчитането сумата 2 242,5 гроша от мината
за стипца в Марония, (?) от приходите на която била се покривали (?) в размер на 950 акчета на
хората от новите табии на крепостта Узи, 472 души

НПТА XVIII 6/74 | 1706/07 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на султан Ахмед III за внесените лимони от Истанкьой следуемото се
заплащане да се уреди от средствата на Смирненската и Сакъзката митница

НПТА XVIII 6/75 | 1727/28 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се узаконява прехвърлянето на права, с подновен
берат на тимариот, встъпил в правата на прехвърляча-притежател на имоти в Амасия

НПТА XVIII 6/76 | 1720 | 1 л. | мектуб
Писмо от шамския валия до султана - излага положението на персийските хаджии (заминаващи и
за светите места) били зле третирани и им се вземало повече, отколкото е определено такса и (...)
били малтертирани и пр.

НПТА XVIII 6/77 | 1726 | 2 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до състоянието след смъртта на главния касиер (хазнедар) при държавното
съкровище, като от намерените документи се установявало, че голяма част от имотите, закупени на
името на майка му, са били плащани с държавни пари и като така тези нейни документи да не й се
признават

НПТА XVIII 6/78 | 1778 | 1 л. | мектуб
Писмо до мухафъза (военен управител) на Бендер, с което се препоръчва на грижите му изпратения
в Бендер държател на зиамет в Софийския санджак, село Ламосоми, Азиз велед Мустафа

НПТА XVIII 6/79 | 1728 | 1 л. | мектуб
Писмо относно искане осемдесетгодишния Радул от Цариград, подлежащ на личен данък като
немюсюлманин, поради нямане на никакви движими и недвижими имоти и неспособността му да
печели пари, да бъде освободен от плащане данък "джизийе"

НПТА XVIII 6/80 | 1706 | 1 л. | арзухал
Писмо до султана, с което се иска нареждане до митническия началник, да закупи (...) за
изхранването на 4 души роби - намиращи се на два държавни кораби - дърно масло, жито и др.

НПТА XVIII 6/81 | 1800 | 1 л. | мектуб
Писмо до каймакама на Ниш, с което се съобщава за големите предстоящи назначения на висши

държавни служители, измежду намиращите се във войската държавни мъже и се иска мнение за
отличаването на отделни упоменати лица с назначаването им на високи длъжности

НПТА XVIII 6/82 | 1731/32 | 1 л. |
Останали в наследство от халифите имущества

НПТА XVIII 6/83 | 1709/10 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се узаконява възнаграждението на Елхач Юсуф паша,
служащ във войската в размер на седем акчета дневно

НПТА XVIII 6/84 | 1726 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се узаконява доброволното прехвърляне на
тимариотски права върху трето лице с плодоползуване и ползуване от произведенията на владените
от преобретателя земи

НПТА XVIII 6/85 | 1712 | 1 л. | мектуб
Искане от арабаджи-баши началник на военния пранспорт да се заплати наемът на собствениците
от раята на колите и воловете за през времетраенето на войната, завърнали се вече от похода

НПТА XVIII 6/86 | 1780 | 3 л. | тахрир
Изложение на кедукли Салих ага относно извършената от него анкета по закупеното жито, от
Солунски санджак, което се отчита така една част било продадено на населението на Кукуш и
Йенидже-Вардар, и сумата внесена по принадлежност, друга част от същото жито била придадена
на шведския търговец

НПТА XVIII 6/87 | 1752 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда щото еничерите - войници в калето на
о-ва (срещу Белград) да се доволствуват от назърина на Самоков, Софийски санджак

НПТА XVIII 6/88 | 1761 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мустафа III, с който се назначава мюезинин на джамия с надница от
по 6 акчета дневно

НПТА XVIII 6/89 | 1722 | 1 л. | ферман
Ферман до хърсовския капудан по военните лодки по Дунава, с което му се предписва да набави без
забава 30 души здрави и издръжливи гребци, които да изпрати във Видин в разпореждане на
тамошния мухафъз

НПТА XVIII 6/90 | 1704 | 1 л. | арзухал
Молба от тимариота на охридски села - Юсеин, който бил ранен в лявата ръка, вследствие на
войната и станал инвалид - моли да бъде освободен от зиамета и вместо това да заплаща бедела на
един (…) войник

НПТА XVIII 6/91 | 1732 | 4 л. | дефтер
Опис на имуществото, принадлежащо на лишения от везирство Ахмед паша, което ще бъде
изнесено за дългове към държавата

НПТА XVIII 6/92 | 1732 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който за капудан на Видинското кале се назначава като
най-отговарящ на условията синът на починалия капудан - Омар, бивш Семендрески такъв, със
заплата, която да се заплаща от данък джизийе на Русе

НПТА XVIII 6/93 | 1703 | 1/2 л. | дефтер
Списък на облагодетелствуваните от султана лица, на които се отстъпват лозя и бостана в
местността Саад Абад без плащане на данъци

НПТА XVIII 6/94 | 1713 | 1 л. | ферман
Ферман до завежд.складовете в Исакча и (...) на Дунав, с които се урежда продоволствието с храна
и припаси на новопостроената крепост Хотин

НПТА XVIII 6/95 | 1796 | 1 л. | мектуб
Писмо до силистренския валия, в коото се говори за премахнати разбойници и остатъци от същите,
като се изказва пожелания за похвалните усилия при покровителството над населението

НПТА XVIII 7/2 | 1725 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на Ахмед III, с който е документиран разход от 700 гроша заплата за четирите
тримесечия на 1137 година на еничарите охрана на крепостта Яр

НПТА XVIII 7/3 | 1725 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който е документирано минаването на приход разход на 1218
гроша и 13 пари за заплата на 50-те топ-арабаджии от охраната на Видинската крепост

НПТА XVIII 7/4 | 1731 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се предписва на валията в Багдад, на кадии и еничарски началници, по пътя натам
да окажат всяко внимание към иранския пратеник Риза Калихан, пътуващ от Цариград за родината
си

НПТА XVIII 7/5 | 1720 | 1 л. | хюджет
Хюджет на Видинския кадия, с който се документира изплащането на установеното навло на
Исмаил, син на Омер от Никопол, капитан на дунавски кораб, за пренесените от същия с кораба му
провизии за гарнизона във Видин, натоварени на Никополско пристанище

НПТА XVIII 7/6 | 1709 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се дава назначение на азеба на крепостта Бендер Мустафа
Ахмед

НПТА XVIII 7/7 | 1789 | 1 л. | илям
Илям на кадията в град Джуманич, в който се пояснява, че капуджиоглу Ибрахим, до когото било
получено височайша заповед да сформира и екипира за походи срещу руснаци и немци отряд от
200 души пехота. Поради старост и икономическа невъзможност последния не е в състояние да
извърши заповяданото му. Уточнява се, че това ще направят неговите синове

НПТА XVIII 7/8 | 1715 | 1 л. | темесюк
Документ, срещу който бюлюк башията Мустафа е получил от йошура на Ногайските поданици
(заселени ? по Халил паша) жито и ечемик за Акерманската крепост

НПТА XVIII 7/9 | 1716 | 1 л. | берат

Берат от времето на Ахмед III, с който се нарежда снабдяването с продоволствия на доброволците пазители на крепостта Акерман с жито и ечемик да става от десятъка на ногайците

НПТА XVIII 7/10 | 1795 | 1 л. | кайме
Писмо до Румелийския валия, в което се говори за мерките по забрана на преминаването на
арнаудски тълпи в Румелия и защо надзора на проходите по този повод не може да се отнесе от
Янинския мутесаръф Али паша и неговия син - това може да доведе до бунт

НПТА XVIII 7/11 | 1723 | 2 л. | ферман
Ферман до мухафъза на Видин, с който се нарежда сриването до настъпващата пролет на всички
сгради на брега на Дунава, за да се създаде място за складирането на материалите нуждни за
построяването през същата година на Видинската крепост

НПТА XVIII 7/12 | 1718 | 1 л. | арзухал
Писмо от мухафъза на Браила по въпроса за снабдяването с хранителни припаси 2 684 души
еничари, охраняващи Браила

НПТА XVIII 7/13 | 1717 | 1 л. | дефтер
Опис на военни снаражения, обозни превозни средства - коне и прочее предадени на Брусанлията
Ешрефзаде Шерефеддин, необходими му за предстоящия поход

НПТА XVIII 7/14 | 1716 | 1 л. | темесюк
Документи издаден от финансов чиновник [емини зарбханеси истане] в удостоверение на това, че
евреинът Давид внесъл 900 гроша определената му годишна вноска като откупвач на данъци в
Одринско

НПТА XVIII 7/15 | 1716 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се определят почестите за пристигнал от Индия царски пратеник, носещ
писмо, като се имат предвид почестите оказани на престигналия в миналото пратеник на
индийския падишах Мехмед Феррахсир Шах, носещ писмо по повод възкачването му на престола

НПТА XVIII 7/16 | 1730 | 1 л. | арзухал

Писмо до султана, с което се иска отпускането на заплатите за два месеца за служителите от
кухнята на Шехзаде Мирза Секи, син на персийския шах, чието пребиваване в Юскюдар били
наредено с ферман

НПТА XVIII 7/17 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо до великия везир относно гоненията и преследванията на гърци [от] арменци, за който
случай се намесил и Цариградския гръцки патриарх

НПТА XVIII 7/18 | 1722 | 1 л. | илям
Съдебно решение, основано на султански ферман, относно задължението на държавните
служители по разните ведомства на Кастамони санджака, че за добросъвестно и лоялно служене на
държавата, за което се задължават да... и обезщетение в случай че не изпълнят тези си задължения;
те са от деветтях околии, не подчиняващи се на султанските заповеди

НПТА XVIII 7/19 | 1720 | 1 л. | арзухал
Молба от местните войници от охраната на Никополката крепост, които молят да не се отдава на
чужденец джизието и митническите приходи на дадените им като оджаклък райони, а те самите да
поемат същите мукатаи

НПТА XVIII 7/20 | 1717 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се дава за срок от една година мукатта в Одринско
на евреина Давид

НПТА XVIII 7/21 | 1732 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана за отпускане на отределена сума пари за нуждите на екипажа на 12-те
"шкампии ?" [вид военен кораб], назначени за охрана на крепостта Фаш

НПТА XVIII 7/22 | 1712 | 1 л. | мектуб
Искане от директора на митниците за отпускане на сумата, необходима за посрещане на разходи по
превоз по вода на снаряжения за крепостта Азак, които ще се натоварят на параход с голям тонаж

НПТА XVIII 7/23 | 1720 | 1 л. | дефтер
Списък на каиците (лодките) и техните притежатели, с които са пренасяни военни муниции и

дрехи за арсенала. Пренасянето е извършено с помощта на 1325 хамали

НПТА XVIII 7/24 | 1722 | 1 л. | дефтер
Опис на демир баша (земеделски инвентар) и добитък, който ще се използва за засяването и
обработването на ниви числящи се към държавния чифлик (стопанство) в Саад Абад; записана е и
оценка на инвентара

НПТА XVIII 7/25 | 1780 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Абдулхамид I (1774-1789), с който се узаконява подновяването на
изгубен берат на старозагорския тимариот от Софийски санджак, без който той не може да
упражнява своите права и задължения

НПТА XVIII 7/26 | 1732 | 1 л. | еврак
Преписка отнасяща се до причините за уволнението и отстраняването от служба на длъжностно
лице, натоварено да събира данъците от Хърсовската околия на Дунава, поради нередовното му
отчитане пред силистренския паша

НПТА XVIII 7/27 | 1729 | 1 л. | мектуб
Искане да се отпуснат 1 200 акчета за разноски които са направени за коли по пътя Белград - Осиек

НПТА XVIII 7/28 | 1726 | 1 л. | мектуб
Писмо с искане да се заплати за труда на колари от гр. Пирот, които са били на служба в
Никополската крепост през 1726 г., всичко 250 гроша, от които им се намалят 50 гроша

НПТА XVIII 7/29 | 1784 | 1 л. | еврак
Резюме от преписка дошла от Босна, отнасяща се до разхвърлянето върху разни приходоизточници
и на гарнизона от новопостроената градешка крепост, в размер на 2 200 гроша

НПТА XVIII 7/30 | 1721 | 1 л. | арзухал
Заявление от конниците "Куманидже", охрана на крепостта Калбрун, с което молят султана да им
отпусне средства за пренасянето от Исмаил до Узи по море на провизиите им

НПТА XVIII 7/31 | 1723 | 1 л. | кайме
Писмо нареждане до садразама (великия везир) да се вземат мерки срещу безпорядъка на
варненското пристанище, където били струпани припаси за "военния поход", а местни хора варненския мухафъз, в съюз с местни аяни изнудвали собствениците на корабите, като им вземали
по 50 гроша за да разтоварят носените от тях военни провизии и съботирали въобще дейността им

НПТА XVIII 7/32 | 1709 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед III, с който се определя оклада (дневната дажба) на
войниците йеничари от крепостта Бендер

НПТА XVIII 7/33 | 1732 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за издаване на ферман относно ценната на наема на шестнадесет коня, дадени на
Мустафа ага, изпратен от Цариград за инспекция в Босна - за пътя му от Цариград до Одрин

НПТА XVIII 7/34 | 1706/7 г. | 1 л. | арзухал
Изложение от сливенските първенци и учени хора до съответния компетентен държавен орган
относно действията на банди от Карнобат, водени от бившия аян Капуджи Али, които тормозели
населението

НПТА XVIII 7/35 | 1725 | 1 л. | арзухал
Заявление от Ахмед - тахсилдар на Охрид, Албасан и Солунски санджаци, с което същия иска да
му се възложи и за следващата година събирането на данъка джебелю за малолетни и пенсионери

НПТА XVIII 7/36 | 1722 | 1 л. | арзухал
Писмо до султана от завеждащия държавните конюшни, с което се съобщава, че селата Хаинлер и
Джумал от Новозагорската каза, не са се издължили - не са внесли ечемика, който им е определен и
се иска да бъдат наказани

НПТА XVIII 7/37 | 1705 | 1 л. | тезкере
Записки до кехаята на хамалите и превозвачите с коне за снабдяване нуждното число хамали и
такова с коне, които да пренесат 340 варела барут, пристигнали в Цариград от Галиполи; записана е
цената на услугата

НПТА XVIII 7/38 | 1723 | 1 л. | мектуб
Копие от писмо, което ще се изпрати на Яненския Кедукли Хаджи Мехмед ага - от куриери,
носители на писмото за Али паша, предател и непокорник към султана

НПТА XVIII 7/39 | 1722 | 1 л. | арзухал
Заявление от гръцкия патриарх Еремия, в Цариград, с което моли султана да помилва наказания за
подбуждане към непокорство раята в Пловдив и поставен като гребец в кораб свещеник Герасим;
последният е пристигнал в Пловдив от Морея

НПТА XVIII 7/40 | 1732 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана, с което се иска във връзка с направата на водопровода на Топхането в
Цариград, на мястото на трийсетте ангажирани волски коли от Одринската каза да бъдат привлчени
други

НПТА XVIII 7/41 | 1735 | 1 л. | сенед
Документ, удостоверяващ отчитанието на мюлтезима на Чирменския санджак, за събраните от него
данъци и юшур (десятък) за една пълна година

НПТА XVIII 7/42 | 1748 | 4 л. | ферман
Ферман издаден на сардинските търговски консули в Солун и други пристанищни градове, в който
се урежда и правното положение на сардинските поданици в Османската империя

НПТА XVIII 7/43 | 1734 | 4 л. | дефтер
Ведомост за едномесечни разходи за военни кораби и за закупуване на жито и брашно, както и
други продоволствени продукти

НПТА XVIII 7/44 | 1730 | 1 л. | арзухал
Молба от джизиедаря на Свищов и околностите му до султана да се издаде ферман никой да не му
пречи при събирането на джизието

НПТА XVIII 7/45 | 1701 | 4 л. | еврак

"Преписка по нападението и ограбването на мината в околността на Кавала от около 200 души
неверници"

НПТА XVIII 7/46 | 1731 | 1 л. | ферман
Нареждане до комендантъ на Бендер, да се съберат незабавно дължимите от събирача на джизието
в Кили суми, или ако това не стане длъжникът да бъде задържан

НПТА XVIII 7/47 | 1771 | 1 л. | ферман
Ферман до мухафъза на Тулча за уреждане продоволствието на войските в Тулча и Исакча

НПТА XVIII 7/48 | 1761 | 1 л. | мектуб
Писмо, в чернова, адресирано до Тосун паша в София - относно продоволствията на войските на
гарнизон по протежение на река Дунав. Следва месото за тях да се набави от София, Скопие и
други градове

НПТА XVIII 7/49 | 1729 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се дават права на тимар в Айтабския санджак, нахия
Джеварюл нехир на някой си Махмуд

НПТА XVIII 7/50 | 1716 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се представя списък на владелците на тимари и зеамети от Румелия
инвалиди от битката при Варадин

НПТА XVIII 7/51 | 1761 | 15 л. | сенед
"Разписки, подписани от тимариоти, от различни села на Никополския, Силистренския и
Видинския санджаци за получени от тях суми"

НПТА XVIII 7/52 | 1725 | 5 л. | сенед
Разписки,подписани от тахсилдари (бирници) по събиране на данъците на отделни селища на
Паша санджак, Софийски окръг

НПТА XVIII 7/53 | 1730 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от събирача на джизието в Свищов; моли раята да не бъде затваряна за дълг,
преди да си изплати джизието

НПТА XVIII 7/54 | 1810 | 1 л. | мектуб
Писмо до диван кятиби на Влахия Али Шехаб, с което му се съобщава, че поради носталгията му,
разрешава му се да се завърне в Цариград, като на негово място е назначен Мехмед Тахсин

НПТА XVIII 7/55 | 1800 | 2 л. | мектуб
Писмо до Румелийския валия, с което му се предписва покровителството над мюдериса в Одрин и
старозагорския жител Мехмед Садък, на когото незаконно се пречело да упражнява дадените му с
хат-и хумаюн обязаности

НПТА XVIII 7/56 | 1701 | 1 л. | арзухал
Писмо на нишкия мухафър Али паша до султана, във връзка със снабдяването с продоволствия на
гарнизона в Куршунлии паланка от нишките складове с храни

НПТА XVIII 7/57 | 1795 | 1 л. | мектуб
Писмо до разградския аянин Йомер ага, в което се говори за изчезването в околията на единия
караулен; изпратени за Влахия двама (...) и се нарежда за издирването му

НПТА XVIII 7/58 | 1731 | 1 л. | берат
"Берат от времето на Махмуд I, с който се легализира [прехвърлянето с хюджет на една четвърт от
маликянето на Юсуф, в селата Мъсри и Бахри, във войводството Малатия, върху брата на някой си
Хюсейн"

НПТА XVIII 7/59 | 1726 | 2 л. | берат
"Берат от времето на Ахмед III, с който се легализира притежаването като маликяне от Хаджи Омер
делът на Хаджи Осман в селата Бербери и Азиси Егрек, прехвърлени с хюджет"

НПТА XVIII 7/60 | 1718 | 2 л. | берат

Берат от времето на Ахмед III, с който се признава правото на маликяне в с. Симахетлу, област
Малатия, на Джизирджи заде Мустафа

НПТА XVIII 7/61 | 1707 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се определя възнаграждението от по пет акчета
дневно, на войниците (пазителите) на едно от калетата в Босна и Херцеговина

НПТА XVIII 7/62 | 1715 | 1 л. | мектуб
Писмо от началника на артилерийския транспорт до султана за набавяне на дървен строителен
материал от Визе, Бунар-Хисар и Странджа, чиято стойност да се изплати от сумите на БунарХисар и Визе

НПТА XVIII 7/63 | 1730 | 1 л. | арзухал
Заявление от жителите на Каварна и околията до султана - оплакват се от събирането на данъка
джизие (поголовен данък събиран от немюсюлмани)

НПТА XVIII 7/64 | 1717 | 1 л. | ферман
Ферман до мютесаръфа на Чирмен и кадията на Хасково за събирането на присъдена в полза на
някой си Ахмед Зейхали сума от 1 700 гроша и прихващането на същата сума от задължения към
държавата

НПТА XVIII 7/65 | 1719 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до валиите (областните управители), в което се нарежда разходите за конете, с
които пътува от Ниш по пътя за Цариград немският пратеник да бъдат посрещнати със суми, които
ще получат в Ниш

НПТА XVIII 7/66 | 1769 | 1 л. | арзухал
Молба от Селим Герай до султана по повод на това, че маликянето във Визе му било отнето и
дадено на друг от Гераите, а самият Селим бил заточен на о-в Родос

НПТА XVIII 7/67 | 1712 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се урежда снабдяването с хранителни припаси на

гарнизона от крепостта Бендер

НПТА XVIII 7/68 | 1730 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от бившия събирач на джизието в Нишко и Вучитрънско Ахмед, с което се
оплаква, че му се иска повторно от предприемача на същия данък, да предаде касата (наличността)
на въпросните данъчни райони, след като вече редовно бил предал същата срещу документ

НПТА XVIII 7/69 | 1730 | 1 л. | арзухал
Доклад до султана за отпускането на 30 коли за багажа на заминаващия за Крим кримски хан

НПТА XVIII 7/70 | 1758 | 1 л. | берат
Берат на Мустафа III, с който същият подновява по случай възшествието му на престола берата на
Ахмед, син на Мехмед - стажант (шакирд) в хазната на Шам

НПТА XVIII 7/71 | 1717 | 1 л. | берат
"Берат от времето на Ахмед III, с който се легализира прехвърлянето на правата за маликяне в
областта Река (Халебски вилает) от Али паша, върху лицата Али и Хасан"

НПТА XVIII 7/72 | 1731 | 1 л. | арзухал
Заявление от владелците на мукатаа в Силистренския санджак, нахия Лескова куюсу, с което
последните се оплакват, че провадийски жители им пречили да използват пасищата си

НПТА XVIII 7/73 | 1721 | 1 л. | хюджет
Решение на Нишкия наибин, с което се узаконява заплащането на обезщетение за наследниците, на
лице убито в Нишката крепост и за срутената им къща находяща се в град Видин

НПТА XVIII 7/74 | 1730 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за отчитането пред хазната на закупчика на данъка джизие, взиман само
от християните, отнасящи се само за Силистренско

НПТА XVIII 7/75 | 1716-1717 | 12 л. | мектуб

Писма, от които се вижда, какви разходи са направени за превозвание на зърнени храни и сухар, за
нуждите на войсковите части

НПТА XVIII 7/76 | 1725 | 1 л. | ариза
Доклад до султана за снемането като негодни на три артилерийски оръдия от Сарай бурун и
пренасянето им в артилерийския арсенал за претопяване

НПТА XVIII 7/77 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо за пренасянето по море на храни за войската от о-в Халки от френски кораб, като за това се
заплаща по 9 акчета за всяко киле или общо за 2875 килета да се заплатят 290 гроша и 25 пари

НПТА XVIII 7/78 | 1719 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което става ясно, че за пренасянето, по море, на 75 килета пексимет (сухар), за Кюрдос
(Мала азия, Айдънски вилает) на собственика на гемията (кораба) са заплатени 10 гроша

НПТА XVIII 7/79 | 1701 | 2 л. | дефтер
Опис на продуктите отпуснати от държавната кухня на завръщащия се през Одрин английски
пълномощен министър и разходите за гребците по Дунава - два броя

НПТА XVIII 7/80 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че за коня си, началника на държавния ешалон от коли за пренасяне на
храна, е получил обезвреда от 30 гроша

НПТА XVIII 7/81 | 1722 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се узаконява заплатата на коневъди (ески кешан),
която да получава от данъците от превоза с коне

НПТА XVIII 7/82 | 1722 | 1 л. | илмюхабер
Записка за набавените работници и коне от Варненската, Провадийската и други околии, които ще
превозват материали за пристройките на Видинското кале

НПТА XVIII 7/83 | 1720 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо адресирано до Влашкия войвода относно искането да бъде изпратено определено
количество зърнени храни за Цариград, през Браилското пристанище

НПТА XVIII 7/84 | 1779 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана, с което се иска овакантения тимар в село Кеско, санджак Терхала, поради
смъртта на притежателя му и неучастие в походите от последните години да се прекратят правата
му

НПТА XVIII 7/85 | 1780 | 1 л. | тахрират
Изложение от айдънския бирник - събирач на данъци Абдулризак паша за положението в областта
му, за обстоятелствата около надигащите се аяни и други неподчиняващи се първенци

НПТА XVIII 7/86 | 1793 | 2 л. | тахрират
Изложение на Багдадския валия - Сюлейман паша, относно положението в областта му и по
граничните с Персия (Иран) райони

НПТА XVIII 7/87 | 1716 | 1 л. | хюджет
Протокол на кадията в Свиленград за изплащането на местни жители на цената на извършения от
тях превоз на 1 500 кантара слама във връзка със заминаването на султана за Родопа (?)

НПТА XVIII 7/88 | 1800 | 1 л. | илям
Съдебно постановление на месемврийския кадия относно злодеянията на разбойника Гьозгели
Хюсмен и върлуващите от 30-40 години Ченгиз Мехмед Гирай и Плевнели Хюсейн; за
опожаряването на гр. Айваджик и разграбването му и пр.; изпраща се молба за помощ за
въдворяване в ред на Варненския край

НПТА XVIII 7/89 | 1738 | 2 л. | мектуб
Писмено изложение до султана относно отпускане на кредит от 13 товара 59 890 акчета, за
заплащане на възнаграждението на 600 войници в Крит за предходната година

НПТА XVIII 7/90 | 1718 | 2 л. | мазбата

Протокол на кадъаскера на Румелия за продажбата на имуществото на главния военен лекар в
Одрин, за присвоени от него държавни суми

НПТА XVIII 7/91 | 1705 | 1 л. | арзухал
Заявление на населението на Островица и др., които се оплакват, че неправилно и незаконно им се
искало данък джизие за издръжка на войниците от крепостта им

НПТА XVIII 7/92 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от тимариота на Йени Шехир, областта Буюк кесир, който бил зарадван от
султана с еднократна помощ

НПТА XVIII 7/93 | 1718 | 4 л. | еврак
Преписка относно претенциите предявени от съпругата на починалия във Видин Курд Мехмед
паша, с оглед на оставените от покойника пари и вещи

НПТА XVIII 7/94 | 1734 | 1 л. | мектуб
Писмо от охридски тимариот до султана, в което се съобщава, че тимариотът е получил напълно
полагащата му се сума

НПТА XVIII 7/95 | 1727 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се документира разходването на (1 000) еседи гроша, от
приходите на мукатаа "Чиглаик хасларъ", Софийски санджак, за нуждите на охраната на Бендер

НПТА XVIII 7/96 | 1724 | 1 л. | тезкере
Записка, в която се говори за служащите войници в областта "Герман" (Персия), чиито разходи се
определя да се посрещнат от приходите на Халеп

НПТА XVIII 7/97 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се узаконяват разходите по продоволствието на
еничарите, които са били охрана на крепостта Кандия

НПТА XVIII 7/98 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се узаконяват разходите по продоволствието на
еничарите, които са били охрана на русенската крепост

НПТА XVIII 7/99 | 1721 | 1 л. | ферман
"Ферман с нареждания относно набирането на средства за издръжката на войската в околността на
крепостта Ниш"

НПТА XVIII 7/100 | 1738 | 3 л. | темесюк
Документ за събирането на поголовния данък джизие от Баба Дагска, Костурска и Преспанска
околия

НПТА XVIII 7/101 | 1734 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се говори, за средствата нужни за посрещане на разходите на
артилерийските части, придадени към Нишката крепост

НПТА XVIII 7/102 | 1771 | 1 л. | арзухал
Изложение на Ахмед чауш, който е изпратен в Карнобат за да прибере багажа на починалия
дефтер-и емин, след завръщането си моли да му се изплатят пътните му разноски за случая

НПТА XVIII 7/103 | 1794 | 1 л. | мектуб
"Писмо относно назначението на бившия мютесаръф на Кюстендилския санджак Мехмед паша за
началник на охраната на Видин (мухафъз?)"

НПТА XVIII 7/104 | 1724 | 2 л. | дефтер
"Два списъка на джебеджии - войници; първата група се включва в похода към Тебриз (?), а втората
са на служба под командването на Ахмед паша"

НПТА XVIII 7/105 | 1716 | 1 л. | берат
Берат в полза на Мустафа халифе, получаващ възнаграждението си, от по 5 акчета дневно, от

приходите на Пирот (Шехир кьой)

НПТА XVIII 7/106 | 1705 | 1 л. | мектуб
Писмен документ, от който се вижда искането от съответното служебно място, на топчиите
(артилеристите) на гарнизон в Темешвар - за заплати и други продоволствени разходи

НПТА XVIII 7/107 | 1706 | 1 л. | арзухал
Заявление от еврейката Хава, до съответната институция, в което последната пише, че синът й Исак
без причина бил арестуван и че същия от детинство бил побъркан, което обстоятелство е доказала
със свидетели

НПТА XVIII 7/108 | 1717 | 1 л. | емир
Заповед до войсковите подразделения в София, с нареждане занапред идващите на служба войници
и офицери да се снабдяват с храни и други потреби от София, чрез закупуване

НПТА XVIII 7/109 | 1716 | 3 л. | хюджет
Шериатско решение на пиротския кадия, издадено въз основа на берат от същата година, с което се
установява заплатата на катиба на джамията в Пирот

НПТА XVIII 7/110 | 1716 | 1 л. | берат
Берат, узаконяващ положението на Шабан Халифе, син на Мехмед, получаващ по 5 акчета дневно,
от приходите на Пирот, за службата си

НПТА XVIII 7/111 | 1703 | 2 л. | мектуб
Писмо относно ангажирането на 40-те коли за превоза на султанския харем от Одрин в Цариград

НПТА XVIII 7/112 | 1772 | 2 л. | еврак
Преписка с началника на охраната на Силистра Хасан паша относно изясняване на състоянието на
строителните материали и понтоните по Силистренското крайбрежие, за евентуалното построяване
на мост през Дунава

НПТА XVIII 7/113 | 1761 | 2 л. | телхис
"Доклад на шейхюлисляма пред султана за назначаване на кадията на Галата за съдия на град
Одрин"

НПТА XVIII 7/114 | 1758 | 1 л. | мектуб
Писмо от закупчика (мемур-и мубая) в Одрин, с което същият докладва на султана в какво
положение е превозът на храни през еноското пристанище, събрани от Нова и Стара Загора и други
места

НПТА XVIII 7/115 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо до сераскера в Баба даг, с което, по повод молбата на кримския хан, да се провери каква е
участта на брат му Каплан Гирай султан и други ханове и военачалници взели участие в битката
при Исмаилия. Съобщава се, че е писано писмо и до Русия в търсена на информация за лицата

НПТА XVIII 7/116 | 1702 | 1 л. | ферман
"Ферман от времето на Мустафа II, относно разхода по облеклото за еничарите охрана на крепостта
Темешвар"

НПТА XVIII 7/117 | 1784 | 1 л. | илям
Протокол на кадията в крепостта Бендер, относно промените в службите и други мероприятия за
по-удачното устройване на охраната на водния резервоар в крепостта

НПТА XVIII 7/118 | 1714 | 1 л. | илмюхабер
Записка относно състоянието, в което се намират сметките на тимариота Абдулрахман (владелец на
село Скакавица, Кюстендилско), в държавното съкровище

НПТА XVIII 7/119 | 1727 | 1 л. | телхис
Доклад до султана за отпускането на превозни средства на заминаващата за Будапеща съпруга на
кехаята на немския кайзер в Цариград

НПТА XVIII 7/120 | 1727 | 1 л. | тезкере

Удостоверение, издадено от чиновника за строежа на Нишката крепост за това, че петте коли
привлечени от Новозагорската каза имат 535 изработени дни, за които следва да им се заплати

НПТА XVIII 7/121 | 1725 | 1 л. | берат
Подновен берат по случай възкачаването на престола на султан Мустафа IV, с който се назначава на
служба като кетхюда на Силистренския незарет, с по 15 акчета дневно, Елхадж Юсуф бин
Абдуллах

НПТА XVIII 7/122 | 1726 | 1 л. | берат
Берат и решение за това, че Юсуф, бин Абдуллах, се назначава за писар, при Силистренската
митница, с по 23 акчета дневно, заплащани от Силистренския финансов контрольор

НПТА XVIII 7/123 | 1773 | 1 л. | тахрир
Изложение до султана от халепския валия и военначалник на арабските войски за реформите,
които се правят в редовете на еничарските войски и на джебеджиите, по отношение на които до
тогава не са били направени никакви нововъведения и не са въвеждани модерни военни порядки

НПТА XVIII 7/124 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо до османски каймакам ("каймакам пашата"), с което се нарежда, изпратените и получени в
императорската войска (орду-и хумаюн) подаръци, опаковани в десет сандъка; и коне-подаръци за
немския император (вер. австрийския император), да бъдат върнати и да не се изпращат за Австрия

НПТА XVIII 7/125 | 1727 | 4 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до обновяването на лафетите на оръдията намиращи се в крепостта Ван
(Анадола) и нужния материал - дървета и желязо за това

НПТА XVIII 7/126 | 1712 | 1 л. | мектуб
Писмо относно събирането обратно на наема, заплатен за ангажиране в Румелия на камили за
военния поход, който не се е състоял, понеже въпросът е уреден по мирен начин

НПТА XVIII 7/127 | 1707 | 1 л. | берат
"Берат за определяне на заплатата на одабашията на крепостта Куруба в Босна - Осман Ахмед"

НПТА XVIII 7/128 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, документиращ разходването на 958 гроша и половина за
издръжката на 42 топ арабаджии, които били охрана на крепостта Нарда

НПТА XVIII 7/129 | 1762 | 1 л. | арзухал
Заявление от някой си Янаки до султана относно вземане, което има спрямо войводата на Влахия и
неговия кехая Арнаки; настоява този дълг да бъде получен

НПТА XVIII 7/130 | 1876 | 1 л. | телеграфнаме
Телеграма от Русе до шуменския каймакам с искане да се издирят убийците на християнин от с.
Гюлефче и да се осигури редът, което е необходимо повече от всеки друг път

НПТА XVIII 7/131 | 1700 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа II, относно разходите за мосулския поход на везира Али паша

НПТА XVIII 7/132 | 1702 | 1 л. | джедвел
Сведение предоставено от Белградския мухафъз Хасан паша за данъка (бедел), [вер. събиран в
полза на потомците на завоевателите] (евлят-и фатихан) за 1702 г. в Солунско

НПТА XVIII 7/133 | 1711 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, документиращ редовността на разода за покупка на платове за
царските градинари, извършен от приходите на Таблус-и Шам

НПТА XVIII 7/134 | 1722 | 1 л. | дефтер
Списък на войниците на гарнизон в околността на Нишката крепост - в паланка Ергюп, по който
списък са били раздадени на оказалите се налице войници парични възнаграждения

НПТА XVIII 7/135 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо до комадващия флотата Абдулкерим бей, в което се информира за настъпили събития в

Смирна

НПТА XVIII 7/136 | 1748 | 2 л. | сурет
Препис на справка за месечните сведения за постъпленията от м. октомври и ноември на 1748 г. от
Софийската каза

НПТА XVIII 7/137 | 1734 | 1 л. | телхис
По доклад на великия везир се предвиждат по 25 гроша дневно, пътни и дневни пари, за водача на
оръдейните коли от Анадола за (...)

НПТА XVIII 7/138 | 1849 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Абдулмеджит, с който се узаконява прехвърлянето на дялове с
доброволно съгласие от едно лице на друго

НПТА XVIII 7/139 | 1716 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана за отпускането, в аванс, на сума, която да обезпечи за два месеца изхранването на
110 камили обслужващи еничарите от гарнизона в Белград

НПТА XVIII 7/140 | 1863 | 2 л. | мазбата
Протокол на Варнеския меджлис, от който е видно какъв е размерът на годишните заплати на някои
местни чиновници и по какъв начин са разпределени приходите за финансовата 1863 г.

НПТА XVIII 8/1 | 1709 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III до алай бейовете в разни санджаци в Анадола относно събирането
на "мюбайе махсусу" за 1709 г.

НПТА XVIII 8/2 | 1717 | 1 л. | тезкере
Тезкере за възлагането на чорбаджията на белградските еничарски подразделения - Мехмед,
събирането на приходите от Пиротско - които се внасят в Белградското ковчезничество на четири
вноски

НПТА XVIII 8/3 | 1790 | 1 л. | телхис
Доклад да султана за даването отличия и премии на османски войници в Свищов по повод
сключването на мир

НПТА XVIII 8/4 | 1722 | 1 л. | илям
Протокол на кадията в Родосто, по повод искането за изплащане на обезщетение на собственици,
чиито ливади били определени да се използват за конете на крал Ракоци Унгарски, настанен в
същия град заедно с генералите му

НПТА XVIII 8/5 | 1783 | 1 л. | телхис
Доклад на великия везир да се дадат на отговорника на мензилите (държавните пътни станции) 20
кесии пари, които да се вземат от съхраняваната в Белград сума пари - възлизаща на 500 кесии

НПТА XVIII 8/6 | 1715 | 1 л. | арзухал
Колективно оплакване от местните първенци на гр. Плевен и висши служебни лица до султана,
против амнистирания Полякоглу Осман от Плевен, който с няколко души последователи убивал и
ограбвал мирното население в този край

НПТА XVIII 8/7 | 1798 | 2 л. | еврак
Преписка по издаването на нов ферман на боляра Манолаки, за дадените на него и други лица
привилегии, като награда за участието им във войната от 1798 г.

НПТА XVIII 8/8 | 1738 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се разяснява как със съдействието на местните хора от Димотика, били хванати 20
коня, от хергеле (стадо с коне), свободно пасящи в Царските гори при Димотика и били предадени
и причислени към държавната конюшна за отглеждане

НПТА XVIII 8/9 | 1730 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се предписва принудителното събиране чрез продажба на
имотите му, роби и робини на дължимото от покойния Бедреддин Халил - събирач на джизието на
санджаците - Шкодра и др.

НПТА XVIII 8/10 | 1711 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от събирача на данъка върху овцете в старозагорско, с което той моли да му
бъдат опростени канцеларските разноски (калемие) за 1123 година, направени във връзка със
събраните от него държавни проходи

НПТА XVIII 8/11 | 1765 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се съобщава за затрудненията срещнати при събирането на обозни коне в
Кюрдистан, за нуждите на похода в региона; и за непокорството на племето Кочанлу в този край

НПТА XVIII 8/12 | 1726 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, относно прехвърлянето на правата на заболелия тимариот от село
Сохума, санджака Айнтаб - Али, върху неговия син Ибрахим

НПТА XVIII 8/13 | 1719 | 1 л. | мектуб
Писмо от мюбашира по покупките, за закупени и складирани в прищинската станция ечемик и
брашно по повод поход от 1719 г.

НПТА XVIII 8/14 | 1734 | 1 л. | дефтер
Сведение за услугите оказани в продължение на година на куриерите минали през станция
Джанкай (?), и за наемната цена на конете дадени по нареждането на мухафъза на Бендер на
московец (руснак) и прочее

НПТА XVIII 8/15 | 1712 | 1 л. | мектуб
Искане да бъдат отпуснати нужните храни за войниците джебелю, които са на гарнизон във
Видинската крепост

НПТА XVIII 8/16 | 1716 | 1 л. | арзухал
Заявление от хатибите и имамите, минаващи за учени люде в Белград; молят и на тях учените
(имами, хатиби и прочие) всеки месец да им се отпуска по едно кило жито

НПТА XVIII 8/17 | 1720 | 1 л. | телхис

По доклад на садразама (великия везир) се отдават на закупчик данъците от финансовата област
Пелопонес, като се разяснява начинът на събиране и размерът им

НПТА XVIII 8/18 | 1709 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III за назначението в охраната на крепостта Бендер на
новосформирана част, начело с Мехмед Али от Ески Джумая

НПТА XVIII 8/19 | 1714 | 1 л. | арзухал
Молба-искане от аташирания към руските пратеници правителствен орган (мюбаширин) - да му се
заплати съответното възнаграждение

НПТА XVIII 8/20 | 1769 | 1 л. | мектуб
Писмо от хана Девлет Гирай до султана, в което се споменава сер аскера, неговия брат Бахт Гирай,
съобщава се за обстрелването от противника на крепостта Хотин, за преминаването на осем души
поляци, московски казаци, на негова страна и пр.

НПТА XVIII 8/21 | 1787 | 1 л. | тахрират
Писмено изложение от Нишкия началник на охраната Джафер паша и мютесаръфа на Аладжа
Хисар, относно създаденото положение в Аладжа Хисарско от забегналите хазинедар Мехмед,
лесковчанина имам Ибрахим и други, които вършели своеволия в селата от региона

НПТА XVIII 8/22 | 1720 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от дворцовия началник на протокола (реисюл китаб), относно писмо, изготвено
за руския посланик в Цариград, да му се връчи или да му се съобщи съдържанието от великия
везир

НПТА XVIII 8/23 | 1724 | 1 л. | арзухал
Заявление на назъра на барутхането в Солун Али до султана, в което се донася, че в местността
Орман, в околността на Бешиклер, товарят незаконно храни на кораби, с цел да се избегне
плащането на съответните мита - събирането на които за солунското пристанище Бешиклер било
възложено на заявителя

НПТА XVIII 8/24 | 1786 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана, в което се изразява верноподаничеството на подписалия го, комуто било
възложено уреждането на страната и гарантирането на спокойствието; и се споменава за
назначаването му с титлата "Румили бейлер бей", за "мир-и миран"

НПТА XVIII 8/25 | 1727 | 1 л. | телхис
Доклад относно отпускането на хранителни припаси на екипажа на шестте кораба, използвани по
довършването строежите в новопостроените крепости Фаш и Сохум (Сохуми), на Черно море

НПТА XVIII 8/26 | 1755 | 1 л. | арзухал
Изложение на княза и болярите на Дубровник, които след получаването на фермана възвестяващ
възшествието на султан Осман на престола, изразяват пред същия своите верноподанически
чувства

НПТА XVIII 8/27 | 1703 | 1 л. | дефтер
Опис на дадените от населението на Карнобат провизии и други предмети на руския пратеник и
хората му, минали през Тулча и Карнобат на път за Цариград

НПТА XVIII 8/28 | 1712 | 1 л. | буюрулту
"Заповед за заплащане стойността на месото на войниците от охраната на Белградското кале "

НПТА XVIII 8/29 | 1732 | 1 л. | берат
Берат от времето на Махмуд II, с който мукатаата в Скопско и Дюздже пазар от данъка върху
тютюна, поради смъртта на владелеца й Мехмед се прехвърля под формата на маликяне, върху
Мустафа бей

НПТА XVIII 8/30 | 1710 | 1 л. | берат
Берат от времето на Ахмед III, за назначаването в оджака на първа табия на Бендерската крепост, с
възнаграждение 7 акчета дневно на някой си Али Омер

НПТА XVIII 8/31 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо на завеждащия монетарницата и списък на сарафите във връзка със задължението на
последните да предават ежемесечно в монетарницата определено количество сребро по 18 акчета

за един грам

НПТА XVIII 8/32 | 1748 | 1 л. | берат
Берат от времето на Махмуд I, с който към заплатата на Мехмед Ихтияр от Анхиалската солница, в
размер на 7,5 акчета се прибавя и заплатата от едно акче, освободена от починалия Ибрахим

НПТА XVIII 8/33 | 1733 | 1 л. | ферман
Ферман от Махмуд I за определяне средствата за издръжка на 49-те топчии от крепостта Топ Кара
агач за четирите тримесечия от 1733 г.

НПТА XVIII 8/34 | 1772 | 1 л. | илям
Съдебно решение на оряховския кадия, с което се изпълнява султанско ираде (заповед), за
разпускане от служба на войниците от три години, на които да се връчат по два преписа от
протоколите по тяхното освобождаване и минаване в запас

НПТА XVIII 8/35 | 1703 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа I, с който се нарежда покриването на разходите за императорските
конюшни за 1703 г. да стане от приходите от мукатаата на Гедукли Акчелу

НПТА XVIII 8/36 | 1721 | 1 л. | илям
Съдебен протокол на видинския кадия, с който се вписва твърдението на арменеца Киркир,
хлебарин на войската, че си бил получил напълно парите за четирите месеца, от по 15 акчета за
печенето на хляб

НПТА XVIII 8/37 | 1728 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, относно издръжката на разните категории войници от крепостта
Мора Кастели, в Пелопонес, през 1140 година, за сметка на приходите на мухасълъка в Пелопонес
за същата година

НПТА XVIII 8/38 | 1723 | 1 л. | сурет
Нареждане от военните да се извозят по море, преди Димитровден гранати от Тифлиското кале за
Трабзон, за да бъдат по-близо до победоносните войски, като се предвидят и разходи по
пренасянето им до сушата

НПТА XVIII 8/39 | 1727 | 3 л. | еврак
Преписка по изплащането на превоза от Видин до Ниш на изпратените от Топхането в Цариград
оръдия и припаси за същите

НПТА XVIII 8/40 | 1703 | 1 л. | арзухал
Заявление от новопотурчващ се немюсюлманин до компетентните служби, с което моли да му бъде
отпуснат безплатно един кат дрехи (кисве бехасъ), като новоприел ислямска религия

НПТА XVIII 8/41 | 1727 | 2 л. | арзухал
Две искания за отпускане на издръжката за месец на намиращия се в Родосто крал Ракоци, за
генералите му и пр.

НПТА XVIII 8/42 | 1727 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III за възлагането на тимара в село Бузаюк, Марашки санджак (чийто
владелец бил дезертирал от поста си като защитник на Гюнджа) върху жителя от същия санджак
Ибрахим

НПТА XVIII 8/43 | 1703 | 1 л. | арзухал
Заявление от наследниците на покойния дефтердар Ахмед паша - до компетентното място, искат да
им се заплати наема за 32 дена за престоялите в Сарая им куриери от Крим

НПТА XVIII 8/44 | 1725 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от войводата на о-в Емруз близо до Лимни до султана, с което по молба на
местното население от поменатия о-в, ходатайства пред двореца, стоте души войници охрана на
о-ва да се изтеглят от там, понеже зимно време продоволствието им се затруднявало, а населението
нямало възможност да ги храни

НПТА XVIII 8/45 | 1720 | 1 л. | кайме
Документ, в който се описва плачевното положение на раята в Битолския данъчен район, където
населението, неможейки да понесе данъчното бреме, напусща огнищата си и се заселва по други
места; следствие на това се намалява бедела за същата област, с оглед да се облекчи положението
на раята

НПТА XVIII 8/46 | 1791 | 2 л. | мектуб
"Писмо до везира Сид Али паша - валия на Караман и "джезаджия" на императорската войска,
намиращ се в Търновско; и такова до заселилия се в Шуменската околност Мехмед Гирай Султан;
първото от които, между другите съобщения, съдържа и нареждане относно описването на
имуществото, намиращо се у дома на търновския аянин Осман - вън от изпратеното преди това на
Чингиз Гирай Султан; а второто - че зеамета на въпросния Осман е възложен на мюхюрдар
Мустафа, обаче, от състрадание, отделя се от същия зеамет от 8 000 акчета, които се дават на синът
на покойния Осман - Ахмед"

НПТА XVIII 8/47 | 1709 | 1 л. | ферман
Ферман до завеждащия строежа на военни кораби в Чай Ачагъ, в Ситония (Солунско), в който се
дават указания относно размера на корабите, вида на строителния материал и др.

НПТА XVIII 8/48 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се нарежда разхода по заповяданото набиране и
съсредоточаване в Одрин за военния поход товарни коне да се посрещне от приходите "Джебелю
бедел" в санджаците: Айдън, Хамид, Ментеше и Сарухан

НПТА XVIII 8/49 | 1749 | 5 л. | дефтер
Сведение за постъпленията от разни султански имоти в Македония, Тракия и др.; както и от разни
данъчни области на Турция

НПТА XVIII 8/50 | 1727 | 1 л. | телхис
Според доклада на садразамина до султана, за ремонтирането на десетте оръдия пренесени от
крепостта "Килия" в крепостта на гр. Видин, нужния строителен материал за подновяване на
лафетите и прочее да се отсече и обезпечи от Видин

НПТА XVIII 8/51 | 1702 | 1 л. | темесюк
Опис на материалите употребени за направата на площадките на пренесените от Килийската във
Видинската крепост 11 артилерийски оръдия

НПТА XVIII 8/52 | 1720 | 1 л. | кайме

Записка, с която се разхвърля между Силистренската и Браилската област разхода по издръжката на
гарнизона на Браилската крепост

НПТА XVIII 8/53 | 1718 | 2 л. | берат
Берат на султан Ахмед III, относно прехвърлянето дела на Безбетзаде Мехмед, който същия
притежавал във формата на маликяне, от селата на еялета Река в Анадола върху Абу Бекир

НПТА XVIII 8/54 | 1709 | 1 л. | ферман
"Ферман от времето на Ахмед III, с който Хасан Сюлейман е назначен за морски стрелец в
крепостта Узи"

НПТА XVIII 8/55 | 1786 | 1 л. | мектуб
Бележки относно съдържанието на две писма отправени до войводата на Влахия, по въпроса за
определянето на цената на масло, кашкавала и меда

НПТА XVIII 8/56 | 1718 | 3 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който от приходите на село Байловци, Кюстендилско, се
определят, за новорекрутираните за Босна арнаути дарове, заплати и пр. На стойност 340 еседи
гроша

НПТА XVIII 8/57 | 1708 | 1 л. | арзухал
Заявление от тримата синове на Махмуд чауш, от Враца, притежаващи зеамет във Врачанската
нахия, до султана, с което молят да плащат не по пет бедела джебелю, а само по един и тримата
докато възмъжеят

НПТА XVIII 8/58 | 1747 | 2 л. | берат
Берат от времето на Махмуд I, за даването на тимара в нахия Венек, Сиваски санджак, поради
напускането му от тогавашния му владелец Халил, син на Али, на нов притежател на Михамед, син
на Омер

НПТА XVIII 8/59 | 1708 | 1 л. | дефтер
Сведения за личния състав на екипажа, включително робите на шестте военни кораби, които
предстоят да ся отправят за Бяло море; и провизиите с които следвало да се запасят за случая

НПТА XVIII 8/60 | 1728 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който за снабдяването гарнизона на крепостта Ачик с месо и др.
Хранителни припаси се опрделея съответната сума от приходите на мукатаа Токат

НПТА XVIII 8/61 | 1716 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който за джебеджиите от Агрибозското кале се назначава сумата
563 гроша от стойността на козето масло на чифлиците Молос и Андрос

НПТА XVIII 8/62 | 1704 | 3 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, за възлагането на една къща в Цариград, извадена на публична
продан, върху еничарския кетхуда Али, за цена 3 000 гроша

НПТА XVIII 8/63 | 1789 | 1 л. | мектуб
Писмо от висш военначалник до сулатана, с което същият донася че с войските си е заминал от
Лесковац и се изнесъл в Нишкото поле на бивак, за да се насочи срещу врага; и че усилвал
Белградската крепост

НПТА XVIII 8/64 | 1727 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който за изграждането на пътната станция в Сивас, се отпуска
сумата 21 705 гроша, три пари и едно акче, от приходите за 1140 година на войводството Токат и
придатъците му

НПТА XVIII 8/65 | 1727 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се отпуска за нуждите на морския арсенал сумата 4 500
гроша от приходите на войводството Токад и придадените му места

НПТА XVIII 8/66 | 1727 | 1 л. | берат
Берат от времето на Ахмед III, с който се оформя прехвърлянето, върху лицето Халил, половината
дял от мукатаата на железните мини в Сараевския Варош, Прешево, Крушево и други в Босна

НПТА XVIII 8/67 | 1733 | 1 л. | мектуб

"Писмо до султана за доставяне припаси за флотата, получила назначение в Бяло море"

НПТА XVIII 8/68 | 1717 | 1 л. | арзухал
Писмо до султана по набавянето метал за насичането на новите "бели" - монети

НПТА XVIII 8/69 | 1760 | 1 л. | ферман
Чернови от фермани за белградския и други кадии и каймаками относно изземването на
имуществата на убитите Ибрахим паша бивш никополски мутасаръф и на Шанзаде Мехмед в полза
на държавата

НПТА XVIII 8/70 | 1742 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се казва, че мимарина (строителя) Халил от Йерусалим минаващ за вещ по всички
области на техниката, не бил достатъчно запознат с работата си и вместо него да бъде провъзгласен
за баш майстор на строителите Хасан, също от Йерусалим

НПТА XVIII 8/71 | 1787 | 1 л. | кайме
Мемоар изпратен от Али Муртеза, отнасящ се до непредностите, които той лично е констатирал в
Румелийско, по време на Румелийския валия Мехмед паша

НПТА XVIII 8/72 | 1729 | 1 л. | тезкере
Удостоверение, издадено от чиновника по строежите в Ниш, относно отработените дни по строежа
на укрепления и сгради в Ниш от 20-те привлечени от Пирот коли и полагащото им се
възнаграждение

НПТА XVIII 8/73 | 1724 | 8 л. | тезкере
Записки за пенсиониране на войници джебеджии взели участие в 103 дневната обсада на Агрибос
в Пелопонес, в похода към Тебриз и Черна гора и пр.

НПТА XVIII 8/74 | 1733 | 1 л. | ферман
Ферман на Махмуд I, документиращ плащането на заплатите на трима служещи в крепостта
Паламуда (?), в Морея, за една цяла година

НПТА XVIII 8/75 | 1726 | 1 л. | телхис
Доклад до султана за отпускане на суми, нужни за прехраната на войските на Мустафа паша, в (?)
област, комуто били предадени и отделни байряци (вер. подразделения) на евляд-и фатихан

НПТА XVIII 8/76 | 1794 | 1 л. | мектуб
Писмо, писано от коменданта на Земун, относно режима по границата, във връзка с
разпространението на болестта чума

НПТА XVIII 8/77 | 1788-1789 | 1 л. | кайме
Списък, по който следвало да се раздадат отпуснатите за второто тримесечие суми за издръжка

НПТА XVIII 8/78 | 1720 | 2 л. | дефтер
Ведомост, по която са били отпуснати за завръщащия се пратеник на Немско разни вещи и
кухненски принадлежности

НПТА XVIII 8/79 | 1733 | 4 л. | ферман
Ферман на Махмуд I, документиращ разходите за четирите тримесечия на 1733 г., по издръжката на
50-те артилеристи на служба в крепостта Хелуне, които разходи да се покрият от приходите на
притежаваната като маликяне от емир Махмуд вноска в Гершенек

НПТА XVIII 8/80 | 1733 | 1 л. | ферман
Ферман на Махмуд I, документиращ разхода по издръжката на 28-те топчии от Ак табия, в (?), за
4-те тримесечия на 1146 година като сумата се взема от прихода на мукатаата (?) и придадените му
околности, притежаване от мир миран Махмуд

НПТА XVIII 8/81 | 1733 | 1 л. | ферман
Ферман на Махмуд I, относно дневните пари на 916-те еничари, намиращи се в охраната на
крепостта Узи, за четирите тримесечия на 1733 г.

НПТА XVIII 8/82 | 1717 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана за оправдаването на разхода по покупката на мантии (халати) за Белградския
диван

НПТА XVIII 8/83 | 1826 | 1 л. | берат
Берат на султан Махмуд II, с който се узаконяват правата на новия имам при джамията "Султан
Ялдъръм Баязид" в Гюргьово, прехвърлени му от предишния имам

НПТА XVIII 8/84 | 1709 | 1 л. | берат
"Берат на Ахмед III, за назначаването на Сюлейман Осман за азеп (морски стрелец) в охраната на
крепостта Бендер"

НПТА XVIII 8/85 | 1728 | 1 л. | еврак
Преписка по възлагането на продаваните за дълг към държавата на чифтлици на покойника Арслан
паша намиращи се в Александрийския санджак, върху агите и войниците от крепостта Олгин,
въпреки отказа на същите да внесат стойността на продадения им в случая имот

НПТА XVIII 8/86 | 1800 | 1 л. | тахрир
Доклад на Мустафа ага изпратен да разучи четническия (ешкия) въпрос, относно действията на
разбойниците от Берковско, през Загора, в Бургаската каза

НПТА XVIII 8/87 | 1767 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, по оформяне разходите по издръжката на гарнизоните в Кандия и Ресмо, за
сметка на приходите от 1767 г. в Морея

НПТА XVIII 8/88 | 1755 | 1 л. | ферман
Берат от времето на Осман III, с който, по предложение на шейхюлисляма, освободената със силата
на притежателя й заплата от 16 акчета, получавани от вакъфа на Кьопрюло Мехмед паша в гр.
Загренбол, се дава на двамата служители при джамията - Ахмед и Абдулрахман

НПТА XVIII 8/89 | 1729-1730 | 5 л. | арзухал
Искания относно отпускането на средства за материалната издръжка на еничарските гарнизони в
крепостите Никопол, Ниш, Узи и Азак

НПТА XVIII 8/90 | 1786 | 1 л. | дефтер
Требвателен списък на подчинените на чорбаджи Хасан хора от охраната на Белград

НПТА XVIII 8/91 | 1797 | 1 л. | мектуб
Писмо до Хасекията Осман от Полефче, комуто се съобщава, че са направени съответни
предупреждения до аяните на Шумен, Ески Джумая, Осман Пазар, Добрич и др., които
подстрекавани от разградския аян хаджи Омер, са нападнали дома му без всякакво основание

НПТА XVIII 8/92 | 1722 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, за назначаването на мястото на починалия Мехмед, получаващ
заплатата си от гр. Назили, препоръчания от Шейх-юл исляма Сид Ибрахим

НПТА XVIII 8/93 | 1705 | 1 л. | еврак
Преписка отнасяща се до оплакването на чорлунските чобани (кехаите) на овце, оплакващи се от
големия размер на данъка върху овцете, какъвто им се търси от съответните органи на вилаета

НПТА XVIII 8/94 | 1708-1709 | 1 л. | арзухал
Заявление от новоприел ислямската религия. Иска да му се отпусне определената сума за дрехи,
каквито се дават на новоприелия исляма, съгласно обичая

НПТА XVIII 8/95 | 1728 | 1 л. | мектуб
Писмо от султана до началника на гарнизона във Варна (началника на охраната); дават му се
наставления как да постъпва спрямо правителствените еничари, като не всички заслужават да бъдат
обесени

НПТА XVIII 8/96 | 1784 | 1 л. | тахрир
Кратко съдържание от изложението на Никополския събирач на данъци (мютеселим), който ся
оплаква, че нямал достатъчно хора и войници, които да му съдействат за навременното прибиране
на приходите

НПТА XVIII 8/97 | 1720-1721 | 1 л. | темесюк

Документ, от който се вижда, че придадените 80 души войници - еничари, да се доволстват с хляб и
месо от приходите на Русенската митница

НПТА XVIII 8/98 | 1799 | 1 л. | тахрир
Доклад, отнасящ се до въпроси от военен и стопански характер и във връзка с продоволствието на
армията като от Влашко бъде закупен 100,000 килета ечемик, който да се превози през Браилското
пристанище

НПТА XVIII 8/99 | 1715 | 1 л. | мектуб
Писмо от военен характер, в което военен, който е на поход войсковата си част, моли да му бъдат
освободени две волски коли, за натоварване на заболелите из пътя войници

НПТА XVIII 8/100 | 1714 | 1 л. | мектуб
Писмо - преписка относно искане на кредит, от 3 318 гроша, съобразно доклада на главния мимар
(майстор) - строител, за реконструкцията на жилищните помещения на войниците еничари

НПТА XVIII 8/101 | 1790-1790 | 1 л. | мектуб
Писмо до Багдадския валия относно начина на указване на съдействие на куриерите пренасящи
правителствената кореспонденция на висшите правителствени органи

НПТА XVIII 8/102 | 1797-1798 | 1 л. | мектуб
Писмено искане на австрийския пълномощен министър да се разреши на кораб, плаващ под
австрийски флаг, и капитана му Енрике през Цариград да навлезат в Бяло Море

НПТА XVIII 8/103 | 1721 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което става ясен размера на месечните разходи по издръжката на настанения в Родосто
Ракофчи (Ракоци)

НПТА XVIII 8/104 | 1713 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III, относно заплатите на екипажа на един кораб, платими от приходите в Русе,
Видин и пр.

НПТА XVIII 8/105 | 1717 | 4 л. | дефтер
"Сведения за давани на султанските кухни и лично за султана хранителни продукти"

НПТА XVIII 8/106 | 1709 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за повишаване, по предложение на валията на Узи, на месечната заплата на
конник от крепостта от 8 до 14 акчета дневно

НПТА XVIII 8/107 | 1717 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, относно разтоварването от корабите при Видин и превозването до
крепостта Ниш на припаси за същата крепост

НПТА XVIII 8/108 | 1721 | 1 л. | мектуб
Писмо до кяът башията (главния дворцов книжар) - предписва му се за написване на посланието до
пруския крал да даде четири табаци голям формат хартия, четири снопчета позлатена хартия и 50
драма восък за свещи и три тестета книги от станбулските

НПТА XVIII 8/109 | 1721 | 2 л. | арзухал
Заявление на Мустафа, притежател на зеамет в Щипската каза, Кюстендилски санджак, чиито земи
били недоходни и моли за облекчения - да плати само два джебелю бедела

НПТА XVIII 8/110 | 1729 | 2 л. | дефтер
сведение за татарските и турски войски, бидейки в поход, реда по който са продоволствали, от
отделните мензили държавни етапни ... с храни, фураж за добитъка и пр.

НПТА XVIII 9/1 | 1721-1722 | 5 л. | еврак
Преписка, по откритите залежи от бакър (мед) и сребро на о-в Таш Узу в Бяло море и предстоящата
икономическа и финансова дейност във връзка с тяхната експлоатация

НПТА XVIII 9/2 | 1723-1724 | 41 л. | мектуб

Писмени искания за отпускане на суми за издръжка на войсковите части, настанени в крепостите
Мора, Сакъз, Мителини, Триполи и други през 1723 г.

НПТА XVIII 9/3 | 1715 | 1 л. | еврак
Преписка по отдаването на предприемач - закупчик на данъците на Оряховската финансова област
(участък), срещу предварително платени 170 гроша

НПТА XVIII 9/4 | 1761 | 1 л. | ферман
Ферман от 1760 г., с който се назначава босненския валия за главен събирач на данъците в
Пелопонес

НПТА XVIII 9/5 | 1795 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Селим III, който урежда режима на търговията с руските пристанища
вършена от раята от Бяло море

НПТА XVIII 9/6 | 1784 | 1 л. | ферман
Ферман на Мехмед IV, с който се нарежда да се закупят от Димотинската каза ечемик и брашно, за
нуждите на войската в поход, като сумата от два товара и 85,000 акчета се вземат от приходите за
1784 г. на Галиполи

НПТА XVIII 9/7 | 1707 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III, даден на чауша Хасан, от крепостта Ехлуна в Босна, въз основа на регистъра за
извършената нова проверка на личния състав на охраната на крепостта

НПТА XVIII 9/8 | 1795 | 2 л. | мектуб
Писмен доклад до султана засягащ похожденията и вътрешните размирици причинени, от Ченгиз
хан - султан Сали Герай от Сливен и неговите сподвижници - Кара Фейзи и други, които извършили
много зулуми в този край

НПТА XVIII 9/9 | 1735 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за набавянето на 12 000 дървени лопати и 5 000 броя мотики за нуждите
на Видинската крепост

НПТА XVIII 9/10 | 1733 | 2 л. | телхис
Доклад на садразама, че се заповядва от страна на османския султан и се разрешава на отделни
лица да сформират войскови части за войната на изток

НПТА XVIII 9/11 | 1726 | 1 л. | хюджет
Кадийско решение (илям) на кадията на Фаш, с който се осъждат на принудителна работа
последователите на грузинеца - Йохан Георги, след като са били усмирени като са почиствали
реката "Фаш" и са работили на пътя за Тифлис

НПТА XVIII 9/12 | 1734 | 2 л. | еврак
Преписка относно искане за разрешение на търгуващия с чужбина търговец Яни Димитри, от
Родосто, да му бъде позволено да има за свой слуга лицето Никола Яни

НПТА XVIII 9/13 | 1735 | 1 л. | ферман
Ферман на Махмуд I, относно разноските по заповяданото извозване на провизии от разни станции
в Сиваско за Диар Бекир; и за изграждане на нова крепост срещу размирните туркмени в Аладжа
хан

НПТА XVIII 9/14 | 1721 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за определяне от приходите на Пелопонес на средства за доставяне на месо и
жито за нуждите на крепостта Бадра

НПТА XVIII 9/15 | 1726 | 20 л. | дефтер
Регистър, в който е записано съдържанието на бератите (за признаване или прехвърляне на права),
които е следвало да се издадат на правоимащите

НПТА XVIII 9/16 | 1715/16; 1764/65 | 16 л. | дефтер
Части от два отделни регистъра, в които са заведени актовете за прехвърляне на овакантени тимари
и издаване на съответния берат

НПТА XVIII 9/17 | 1701 | 1 л. | темесюк

Документ издаден след завръшането на Ибрахим паша от Северна посока в Белград, за
количествата хляб, ечемик и др., с които същият е бил снабден за 12 дена

НПТА XVIII 9/18 | 1720 | 2 л. | сенед
Две разписки за получени от Видинския дефтердар Махмуд суми по продоволствието на еничарите
в същия град

НПТА XVIII 9/19 | 1725 | 1 л. | ферман
Чернова на ферман на Ахмед III, до сераскера, дефтердаря и за веждащия монетарната в Тебрис,
във връзка с изваждането от обръщение на персийските монети

НПТА XVIII 9/20 | 1757 | 1 л. | ферман
Ферман на Мустафа III, с който се нарежда да бъде изпратен във войската му лицето Мустафа,
собственик на зиамети в Янинско, проявил се като изменник

НПТА XVIII 9/21 | 1718/19 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III за продаването на данъците в областта мир-и лева Айнтаб на Бошнак Мехмед и
Ридваноглу Осман, които придобиват в случая право на "маликяне"

НПТА XVIII 9/22 | 1717 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, с който се определят по 20 оки месо за охраната на моста над река Морава

НПТА XVIII 9/23 | 1721 | 2 л. | арзухал
Молба от малолетен притежател на зиамет в Кавалската нахия, Софийски санджак, с която същият
моли да му се определи съответен джебелю бедели, докато стане способен да върти сабята

НПТА XVIII 9/24 | 1761 | 1 л. | ферман
Ферман на Мустафа III, с който Херцеговина се присъединява административно към Босна и се
назначава за валия на така създадения еялет селяхдара Мехмед паша

НПТА XVIII 9/25 | 1771 | 2 л. | кайме
Донесение на влашкия войвода, съдържащи добити сведения за настроението на английския народ
в полза на един поход срещу Испания

НПТА XVIII 9/26 | 1723 | 1 л. | арзухал
Заявление от влезъл в двадесетата си година владелец на тимар в Серската нахия, Софийски
санджак, с което същият иска като способен вече да върти сабя да бъде освободен от данъка
"джебелю бедели"

НПТА XVIII 9/27 | 1789 | 1 л. | мектуб
Писмо до садразама относно вземанията на евреина доставчик на гарнизоните във Видин, Белград
и другаде

НПТА XVIII 9/28 | 1761 | 1 л. | ферман
Ферман за утвърждаването на валията на Анадолския еялет Мустафа паша на поста му - съгласно
издадения Хат-и Хумаюн

НПТА XVIII 9/29 | 1769/70 | 10 л. | дефтер
Регистър, в който са отбелязани издадените фермани за прехвърлянето на тимари върху трети лица
и поводите за това прехвърляне

НПТА XVIII 9/30 | 1653 | 15 л. | дефтер
Военен регистър от 1653 г.

НПТА XVIII 9/31 | 1761/61 | 4 л. | дефтер
Книга, в която са вписани фермани за определяне на къшлаци и изпращането на държавните коне
за зимуване в смедеревския и темешварския санджаци

НПТА XVIII 9/32 | 1769/70 | 30 л. | дефтер
Регистър, в който на полето при Бендер и другаде са завеждани молбите на спахии и други лица за

тимари, и по който са издавани берати за раздадените тимари

НПТА XVIII 9/33 | 1755 | 1 л. | арзухал
Писмо до султана от назначения по "сурсата" в Темешвар и другаде, с което се донася за
предаването на овчарите на 5 000 глави, като 162 овце били загинали

НПТА XVIII 9/34 | 1728 | 1 л. | мектуб
Писмо до султанския мютесаръф във връзка с пласирани от английския поданик Спиро фалшиви и
малоценни златни монети

НПТА XVIII 9/35 | 1782/83 | 13 л. | тахрир
Доклади от началника на пристанищата в Цариград при отделни преминавания през проливите на
руски търговски кораби

НПТА XVIII 9/36 | 1707/08 | 2 л. | дефтер
"Списък на лодкарите гребци, подлежащи на облагане с данък "авариз" в Бруса"

НПТА XVIII 9/37 | 1717 | 1 л. | арзухал
Писмо до султана за отнасяне за сметка на Белградското ковчежничество разхода по покупката на 8
висококачествени и 9 обикновени мантии, които да се обличат по случай

НПТА XVIII 9/38 | 1730 | 2 л. | еврак
Преписка по освобождаването на задържаните в митницата 3 224 оки коприна, донесени от о-в
Истендил (?) с немски кораб, понеже били собственост на сина на мюлтезима на същия о-в

НПТА XVIII 9/39 | 1715 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III оформяващ заповедта по покупката за султановите кухни на бял и жълт
пчелен мед, за сметка на приходите от Сиврек и Самсан

НПТА XVIII 9/40 | 1702 | 1 л. | ферман

Ферман на Мустафа II, с който се нарежда владелеца на данъчната област Лешки да даде на
специално изпратен човек 500 гроша за нуждите на султановия обор

НПТА XVIII 9/41 | 1727/28 | 2 л. | ферман
Два фермана на Ахмед III, с които вследствие на заявените оплаквания от населението на село
Колиба, Пелопонес, срещу спахиите, които са владели селото, се дава половината дял от данъчната
област на Омар, и половината на някой си Али

НПТА XVIII 9/42 | 1756 | 1 л. | ферман
Чернова на ферман за раздаването на раята на складираното в Исакча, Тулча и другаде брашно, за
нуждите на военния поход от предната година на закупеното в Никополско и Силистренско като за
кило брашно всеки получил такова следва да върне кило пшеница от следващата реколта

НПТА XVIII 9/43 | 1719/20 | 2 л. | берат
Берат на Ахмед III, с който данъчната област, притежавана като маликяне от Хайдар, се прехвърля
поради смъртта на същия на Селим Ахмед

НПТА XVIII 9/44 | 1783 | 1 л. | илям
Илям на кадията във Видин относно наложителността на ремонта на джамията съградена от султан
Ахмед в укреплението "Дар юл Меджахин" във Видин

НПТА XVIII 10/1 | 1729/30 | 7 л. | еврак
Книжа и документи отнасящи се до изтъпленията на Тамсах шах, в областта Исфахан и другаде на
руско-турската граница, [относно жителите], които били принудени да напуснат домовете си и да
се изселят в Кубанската област

НПТА XVIII 10/2 | 1719/20 | 1 л. | мектуб
Чернови от писма отнасящи се до средствата по [...]яване на жилищните помещения на Нишкото
укрепление, с мнение на самия домакин-управител на калето

НПТА XVIII 10/3 | 1771/72 | 1 л. | телхис
Доклад на садразамина до султана относно размера на порциона определен за началник охраната

във Варна - Садък паша

НПТА XVIII 10/4 | 1740 | 127 л. | дефтер
"Военен регистър - списък на военнослужещи в турската армия през 1740 г."

НПТА XVIII 10/5 | 1717 | 26 л. | дефтер
"Опис на султанските скъпоценности съхранявани в държавната хазна през 1717 г."

НПТА XVIII 10/6 | 1706/07 | 1 л. | дефтер
Описание на дървения строителен материал, нужен за направата на един калион (кораб) от 45
аршина според изчисленията на майстор строителя (мимара)

НПТА XVIII 10/7 | 1797 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно начина на усмиряване появилите се в горите на Мустафа паша
разбойници - назначените военно-началници за преследването им

НПТА XVIII 10/8 | 1800 | 1 л. | кайме
Чернова на заповед до пашата сераскер да извърши нуждните напомняния на онези кази, които не
са съдействали за набирането на 5 000 души войници на местна издръжка, наложило се поради
намерението за засилване на охраната на дунавския бряг през зимата

НПТА XVIII 10/9 | 1709 | 1 л. | берат
"Берат на Ахмед III за назначаване на Мехмед Мустафа (?) за морски стрелец при крепостта
Бендер"

НПТА XVIII 10/10 | 1716 | 2 л. | еврак
Преписка отнасяща се до препоръка дадена на някой си Хюсейн ефенди, да бъде натоварен с
постройката на сградните (жилищните) помещения в Тенш (?), намиращ се срещу Оршова

НПТА XVIII 10/11 | 1729/30 | 1 л. | арзухал

Заявление - искане от Девлетгирай султан, син на Мурад кримски хан, до султана в Цариград, с
молба да му бъде изпратена сума като царска милостиня

НПТА XVIII 10/12 | 1733 | 2 л. | еврак
"Преписка по отпусната царска (султанска) помощ в полза на заслужило лице от Стара Загора"

НПТА XVIII 10/13 | 1790 | 1 л. | арзухал
Заявление от по първенците на Браилското кале, имами, кятиби и прочее пред кадията на Браила,
оплакващи се от съседите си - неприятели по вяра (дин душманларъ) - руснаците, които
преминавали реката "Серет" често нападали Браила и Исмаил, където се сражавали дори с аскера

НПТА XVIII 10/14 | 1799 | 1 л. | мектуб
Отнасяща се до освобождаването на задържания от французите на о-в Корфу, руски консул, в
замяна на пленените французи в крепоста

НПТА XVIII 10/15 | 1731 | 1 л. | берат
Берат на Махмуд I, по случай на възшествието му на престола, на стар берат за получаване по три
акчета на ден от Цариградската митница, давани на някой си хаджи (?) Мустафа

НПТА XVIII 10/16 | 1720 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III, за даване на пожизнена заплата на слепия Мехмед Муса от приходите на
Цариградската митница

НПТА XVIII 10/17 | 1710 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, за назначаването на Али Осман Бендер като редник в новопостроения трети
форт на крепостта Бендер

НПТА XVIII 10/18 | 1712 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, с който се определят, от приходите на Силистра, Бабадаг, Варна и други
градове в същата област, средствата за покупка на биволи, нуждни за предстоящия военен поход

НПТА XVIII 10/19 | 1728 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за набавянето на дървен материал за нуждите на държавната
корабостроителница, със средства взети от Токадската данъчна област

НПТА XVIII 10/20 | 1732 | 1 л. | арзухал
Заявление от съпругата на починал моряк от флотата, останала вдовица с три невръстни дечица и
моли за военно-инвалидна пенсия

НПТА XVIII 10/21 | 1732 | 1 л. | арзухал
Заявление от дребен чиновник знаещ да пише, моли да му се издаде височайша заповед (ферман) да
бъде назначен за стажант писар

НПТА XVIII 10/22 | 1729 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, за назначаването като тимариот в село Баш Бунар, санджак Мираш, на някой
си Мехмед на мястото на починалия Мустафа

НПТА XVIII 10/23 | 1775 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение до султана за положението в Железни врата на Дунава, които били завладени
от някой си хан

НПТА XVIII 10/24 | 1723/24 | 1 л. | мектуб
Писмо от бирника (тахсилдаря) на Ерзорум, до султана, в което му се оплаква, че раята от неговия
край, въпреки султанската заповед отказвала да си плати данъка джизие и моли въпреки неуспехи
си в работата [по събирането на данъка] за султанското благоволение

НПТА XVIII 10/25 | 1711 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III, с който след справка в основната сметководна книга се признават правата на
маликяне в Халебската област на загубилите своя берат за същото Абдулла хаджи Ибрахим и
Ахмед

НПТА XVIII 10/26 | 1744/45 | 1 л. | темесюк

Документ, с който издалият го потвърждава, че прехвърля за срок от една година правата си като
притежател на селото Смърденче (?), в Никополския санджак върху трето лице

НПТА XVIII 10/27 | 1721 | 1 л. | телхис
Доклад до султана за нуждата от специални помещения за барутни погреби в Нишката крепост,
като за построяването на които да се издаде нарочен ферман

НПТА XVIII 10/28 | 1707 | 1 л. | мектуб
Писмо-доклад от съответното длъжностно лице до султана относно поправката на багдадската
крепост и направата на мостове върху реките Ефрат, Тигър и Диял, както и относно това какви
средства са необходими и от къде би било опортунно (възможно) да се вземат

НПТА XVIII 10/29 | 1701 | 1 л. | ферман
Ферман на Мустафа II, с който се определя за нуждите на "джебеджиите" да се отделят три юка,
67,364 акчета от областта Хассенкиф (?)

НПТА XVIII 10/30 | 1724 | 1 л. | ферман
Ферман издаден от Ахмед III, заедно с две бележки към него, относно зърнените храни, пренасяни
от Трапезунт за крепостта Ваш, съдържащ разпоредби за митническия чиновник, чиновника на
хамбарите и прочие, предизвикан от случай на изгубена зърнена храна поради лоша манипулация

НПТА XVIII 10/31 | 1725 | 1 л. | илмюхабер
Удостоверение от неизвестно място до счетоводството относно необходимите суми за поправка на
крепостите Требине и Вируска в казата Любине, Херцеговския санджак, Босненския еялет (област)

НПТА XVIII 10/32 | 1797 | 2 л. | кайме
Писмо от мютесаръфа в Кили до султана, с което моли да бъде изпратен нов кадия на мястото на
напусналия поради това, че не могъл да си изкарва месечната заплата

НПТА XVIII 10/33 | Б.Д. | 5 л. | дефтер
Списък, представен от бейлербея на Пеща, бея на Солник и бея на санджака Сакад, съдържащ
имената и други сведения за взели участие в победоносната битка при Солник, на които да се

раздадат тимари и зиамети

НПТА XVIII 10/34 | 1791/92 | 1 л. | илям
Съдебно решение на шериятския съд, с което се нарежда, аяните от Хасковско, да излезат с
кавалерия по селата и заловят убийците на намерения между селата Каяли и Ени махле,
Борисовградско, труп на убит човек от садразамина, пътуващ от Пловдив за Хасково

НПТА XVIII 10/35 | 1771 | 1 л. | мектуб
Писмено нареждане до добричкия кадия, от хаваджесияните - бившия видински дефтердарин
Сюлейман Салих и кедюклията мюбаширин Мустафа, в което се говори за начин на пренасяне на
съхраняваните в Добрич държавни архиви и такива на хазната, с камили или с обикновени коли

НПТА XVIII 10/36 | 1716 | 1 л. | арзухал
Заявление от собственик на кораб, живущ в Русе, с което иска да му се заплати навло за
извършения от него превоз на припаси от Белград за Гюргево и друг превоз по Дунава

НПТА XVIII 10/37 | 1784/85 | 89 л. | дефтер
Първа част от регистър, съдържащ сведения, относно военно-интендантска част, предимно по
хлебопеченето (хамърджилар)

НПТА XVIII 10/38 | 1703 | 1 л. | ариза
Доклад до султана с опис на вещите, които по стар обичай се давали на султана при посещението
му в садразамството

НПТА XVIII 10/39 | 1726 | 1 л. | мектуб
"Писмо адресирано до султана за покупка на храни за белградския гарнизон, понеже такива на
склад нямало вече"

НПТА XVIII 10/40 | 1712 | 1 л. | арзухал
Заявление от набраните в Босна и взели участие в похода срещу московеца пехотинци (секбани),
които след разпускането им не били напълно получили заплатите си и молят да се издаде ферман за
изплащането следуемите им се заплати

НПТА XVIII 10/41 | 1722/23 | 2 л. | арзухал
Заявление от тимариот от село Куванджилар, Шуменска нахия, Никополски санджак, до султана, с
което моли да се разреши да плаща данък равен на един джебелю вместо да служи лично, като
пазител на крепост, тъй като е ослепял; към заявлението се намира и доклада до султана, както и
решенията, с които се уважава молбата

НПТА XVIII 10/42 | 1727/28 | 1 л. | илям
"Съдебен акт съставен от кадията на гр. Русе, Хюсейн, относно производството и продажбата на
халви от опитни майстори в занаята - халваджи, в дюкяни, а не от външни невежи личности"

НПТА XVIII 10/43 | 1715/16-1722/23 | 7 л. | тезкере
Записки издадени от Охридския бирник удостоверяващи, че пенсионираният тимариот спахията Мехмед, владелец на тимар в нахията Долни Дебър, Дебърска каза, санджак Охрид, е платил
съответния данък джебелю бедели

НПТА XVIII 11/1 | 1716/17 | 8 л. | еврак
Преписка, по разходите, направени за превозване на храните от Белград за Панчево (Банат), по сухо
и по море, които разходи били заверени от надлежното сметководство

НПТА XVIII 11/2 | 1725 | 2 л. | ферман
Два фермана от времето на султан Ахмед III, с които се назначават служилите контрольори (назъри)
по събирането данъците в - Диарбекир, Халеб, Малатия и други области, поради злоупотребления
на мюлтезимите - закупчиците натоварени със събирането им

НПТА XVIII 11/3 | 1783/84 | 3 л. | арзухал
Колективни заявления от населението на Агрибоз (Гърция) до висшите правителствени места и
лица, в които молят да им бъде намален наряда от храните, предадени им за да внесат в държавните
складове поради неурожай от храни

НПТА XVIII 11/4 | 1762 | 1 л. | илям
Съдебно решение на инеджикския кадия, по силата на което,се разхвърля наряда на хранителните
припаси (сурсат захиреси) върху населението от околията; за нуждите на шосейните станции от
Одрин до Цариград, през които ще преминат султана, великия везир и ислямските войски (аскери

ислям)

НПТА XVIII 11/5 | 1711/12 | 1 л. | телхис
Доклад от садразамина до султана, относно реда и начина на заплащането, сумата от 54 гроша,
съставляващи наема (навлото) платено на Мавроди - морски капитан за превоза до Цариград на 544
кантара желязо от самоковската желязна руда

НПТА XVIII 11/6 | 1753/54 | 1 л. | арзухал
Заявление от дългогодишен военен знаменосец - Мустафа Алемдар, молещ за помощ в най-малък
размер за да прекара старините си

НПТА XVIII 11/7 | 1704/05 | 1 л. | арзухал
Заявление от наемателя - закупчик на данъка върху добитъка (овцете) от Узунджово (Хасковско),
Свиленград Чермен и Крумовград (Султан йери) във връзка с издадените преди и обявени за
невалидни тезкерета (документи за собственост)

НПТА XVIII 11/8 | 1726/27 | 1 л. | илям
Решение на дупнишкия шериатски съд, с който е облечен с правата си на мюлтезимин съдружника
на кратовалията Мехмед ага, и двамата предприемачи (мюлтезими) на циганския данък от
Дупница, Разлог и Радомир, като Ахмед ага се бил изложил искайки му 430 гроша рушвет

НПТА XVIII 11/9 | 1707/08 | 1 л. | темесюк
Документ, издаден от тимариот, за получен от него тимарски (...) притежавани от същия находящи
се в Ямболско, Силистренски санджак

НПТА XVIII 11/10 | 1726/27 | 1 л. | мектуб
Писмен доклад до султана, отнасящ се до начина на процедирането с акустиращите търговски
параходи в пристанищата: Галата, Оброчище (Текие) и други, вместо във Варненското пристанище
за да отбегнат плащането на вносно мито

НПТА XVIII 11/11 | 1730/31 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се назначават специални контрольори (назъри) по
събиране на данъците в Диарбекир, Халеб и други области, поради злоупотребленията вършени от

мюлтезимите

НПТА XVIII 11/12 | 1711/1712 | 1 л. | телхис
Доклад на садразама за отпускане по 50 гроша навло от главното счетоводство на генуезкия
дипломатически представител, пристигнал в Цариград до представяне на акредитивните си писма

НПТА XVIII 11/13 | 1748 | 1 л. | еврак
Преписка от командващия артилерийската част до султана относно пенсията на артилерист от 25
артилерийско отделение

НПТА XVIII 11/14 | 1726 | 1 л. | дефтер
Списък представен на надлежното служебно лице до султана относно имената на войници, чиято
служба е завършила напълно и имат тъкмо години, за да им се напишат свидетелства за авансиране
(пенсиониране?)

НПТА XVIII 11/15 | 1797 | 1 л. | мектуб
Писмо [чернова] от [Варна?] до [...] относно едно нападение от страна на Саръкли оглу върху
войската при Крък-килисе [Лозенград] и отправени заплахи срещу Варна

НПТА XVIII 11/16 | 1715 | 7 л. | еврак
Преписка измежду длъжностни лица и лица: бейлербея, държавното съкровище, мютесаръфа на
Изворник и от първенци на населението, от името на последното до султана относно крепостта
Изворник и Тузла; политическо и стратегическо положение, защита и военни припаси, войска,
личен състав, издръжка, препоръки и заповеди

НПТА XVIII 11/17 | 1732 | 1 л. | мектуб
Писмо от [...] до етмекчи башията [глава на хлебарите] относно даването всекидневната дажба на
дворцовия еничарин натоварен с височайши ферман да пренася житото

НПТА XVIII 11/18 | 1703 | 1 л. | мектуб
Писмо-искание да се пренесат суми за заплати и др. разходи, за издръжката на войници, на служба
в Нишката крепост

НПТА XVIII 11/19 | 1726 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за назначаването на капуджи-башията Ахмед паша - приближен на
султана, за командващ кримските войски - татари и извозването им от Крим във вътрешността на
Османската империя, като за целта били ангажирани сто кораба от черноморската флота

НПТА XVIII 11/20 | 1799 | 2 л. | мектуб
"Предписание, адресирано до Одринския кадия и бостанджи-башията, с което им се нарежда да не
се пречи на немеца - търговеца от Прусия - Антон Барие и неговите хора, да стоят в Одрин и
свободно да търгуват, като хора отстрани, намиращи се във вечно приятелство с Османската
империя."

НПТА XVIII 11/21 | 1719 | 1 л. | мектуб
Писмен доклад до султана относно ренегата - султански противник Кел Хюсейн оглу Хасан - бивш
войвода на "Йени Пазар" (Анадола), върлуващ от 25 години в него край и безчиствувал, колил и
обирал и мерките, които препоръчват за премахването му

НПТА XVIII 11/22 | 1717 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, с който от приходите на султанските имоти в Саврек и Сахсад и прилежащите
към тях места, се определят нуждните [суми] за продоволствие на еничарите охрана на Ван

НПТА XVIII 11/23 | 1774 | 1 л. | дефтер
Списък на войниците пехотинци на служба в крепостта Карс.

НПТА XVIII 11/24 | 1707 | 1 л. | ферман
"Ферман на Ахмед III относно разходите по предстоящо поклонение, покрити от приходите на
областта Бейлик"

НПТА XVIII 11/25 | 1781 | 1 л. | дефтер
"Списък на спахиите, силяхдарите и пенсионерите поминали се през м. шеввал 1781 г. с
обозначение на възнаграждението, което е следвало те да получат от същите за казания месец"

НПТА XVIII 11/26 | 1782 | 1 л. | мектуб

Писмо до одринския бостанджи баши, във връзка с преследването на главния бунтовник Хаджи
Ибрахим оглу живущ в казата Узунджа Ябад (Хасковско) и други разбойници от съседните кази

НПТА XVIII 11/27 | 1789/90 | 1 л. | мазбата
"Констативен протокол, относно складираните за всяка евентуалност жита във Видинската
крепост"

НПТА XVIII 11/28 | 1772 | 1 л. | кайме
Кратко съдържание на писмото на адмирал гази Хасан паша, относно дисциплината на гарнизона в
о-в Лимни и мерките, които трябва да се вземат

НПТА XVIII 11/29 | 1798 | 1 л. | тахрир
Доклад от валията на Сирия, Ибрахим паша, назначен за командващ войските изпращани за Египет,
относно причините, поради които се забавяло заминаването му в поход

НПТА XVIII 11/30 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо до живущия в Бургаз пенсиониран царедворец Мустафа ага, във връзка с изстъпленията на
Вели Гирай (?) султан, на служба в султановата войска, появил се в Бургаска каза и други кази под
предлог, че събира войска

НПТА XVIII 11/31 | 1799 | 1 л. | ферман
Ферман на Селим III за отпускането на 917,5 гроша от приходите на данъчната област Наблус
(Траблус?) за нуждите на пехотинците и конниците, ангажирани по охраната на пътя за Дамаск, по
който щели да минат поклонниците

НПТА XVIII 11/32 | 1799 | 1 л. | ферман
Ферман на Селим III, по отпускането от приходите на Дамаск на 1 735 гроша за възнаграждение на
пехотинците и конниците, назначени за охрана на пътя, по който ще минат поклонниците отиващи
на поклонение

НПТА XVIII 11/33 | 1719 | 1 л. | ферман

Ферман на Ахмед III по отпускането на нужната сума за закупените във връзка със състоял се
военен поход на провизии в казата Саръ Чаир

НПТА XVIII 11/34 | 1782 | 3 л. | еврак
Преписка по извършен ремонт на двореца "Ялъ" [в Цариград]

НПТА XVIII 11/35 | 1705 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана, с което се иска да се възложи на молителя непродадената през изтеклата
година данъчна област Гюмюрджина (спадаща към Софийския санджак)

НПТА XVIII 11/36 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III по отпускането на данъка джебелю бедели в санджаците Сивас, Джаник и
Тураук 50 гроша за нуждите на градината в новия дворец

НПТА XVIII 11/37 | 1730 | 1 л. | арзухал
"Молба до султана относно отпускането стойността на сребърните [...] раздадени за бойни отличия"

НПТА XVIII 11/38 | 1719/20 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III, с който се легализира прехвърлянето от страна на Мехмед Садък бин Яня, върху
Халил бин Махмуд и Исмаил абу Бекир, на притежаваното от него село Кялигян, Диарбекирско

НПТА XVIII 11/39 | 1774 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което автора му донася, че уреждането на въпроса за доволствието на
подчинените му войски се е забавил поради присъствието на бивакуващия на отсрещната страна на
Дунава противник, който прочее, бил избягал по посока на "Манастъра"

НПТА XVIII 11/40 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III относно разход от 506 гроша, за сметка на приходите от "джебелю бедел" на
Сивас и Амасия, предназначени за направа на лодка за харема му

НПТА XVIII 11/41 | 1733 | 1 л. | ферман

Ферман на Махмуд I, относно отпускането на един от приходите на Агрибоз, Ине бахти, за
облеклото на еничарите в Митилин

НПТА XVIII 11/42 | 1705 | 1 л. | арзухал
"Молба от сердара на Лом град паланка за отпускането на нужните суми за заплата на охраната на
града"

НПТА XVIII 11/43 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за отпускането на прихода на санджаците Сивас, Амасия, Джаник сумата от
37,5 гроша за кокошки

НПТА XVIII 11/44 | 1725 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за прехвърлянето на тимара на остарелия вече Вели, върху сина му Юсуф

НПТА XVIII 11/45 | 1784 | 1 л. | арзухал
Заяление от населението на Вранската каза, Кюстендилски санджак, до султана, относно начина на
разпределенето и събирането на различните налози по населените места в околията

НПТА XVIII 11/46 | 1792 | 1 л. | мектуб
"Писмо до садразамина относно възлагането по традиция на Серската околия върху войсковите
кадии"

НПТА XVIII 11/47 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, с който са отпускани 4 500 гроша, от прихода "джебелю беделие" в Сиваския,
Амаски и Джаникски санджаци, за облекло на младите бостанджии от султановите градини в
Цариград и другаде

НПТА XVIII 11/48 | 1707 | 1 л. | берат
Берат на Ахмед III за назначаването на някой Ибрахим Мехмед за конник в Босненския санджак

НПТА XVIII 11/49 | 1780 | 1 л. | мектуб
Писмо на командващия флот във връзка с издадена заповед за залавянето на един кораб намиращ се
при венецианския о-в Занта; и по други текущи въпроси

НПТА XVIII 11/50 | 1710 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, с който на учения Мехмед се опрощава сумата 1504 акчета, дадена му от
Диарбекирския държавен ковчег докато бил воден, по погрешка, като умрял

НПТА XVIII 11/51 | 1771 | 1 л. | арзухал
Доклад до султана за отпускане на нужните суми за заплащане на хората от приготвения и
заминаващ за Черно море военен флот

НПТА XVIII 11/52 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III във връзка с изплащането от приходите на данъка "джебелю" в Сиваския и
други санджаци, на заплатата на двама татарски ханове

НПТА XVIII 11/53 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за изплащането за нуждите на бостанджиите от султановата градина в новия
дворец в Цариград 175 гроша, взети от приходите на Сиваския еялет

НПТА XVIII 11/54 | 1719 | 1 л. | ферман
"Ферман на Ахмед III, с който се отпуска сумата 343 гроша наемна цена на конете от пътната
станция в Амасия"

НПТА XVIII 11/55 | 1724 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се нарежда от селитрата доставена от Молдова, Русе и Карахисар, да се отделят на
първо място количествата нужни на държавния монетен двор

НПТА XVIII 11/56 | 1726 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за отпускането от приходите на Никополски и Силистренски санджаци - от

данъка върху тютюна - на необходимата сума за строежа на укрепителните работи във Видинската
крепост

НПТА XVIII 11/57 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за изплащането на годишната заплата на Кримския хан Халим Гирай като
сумата се определя от "джебелю бедели" в Сиваска област

НПТА XVIII 11/58 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III за отпускането от приходите на Сиваската област на нуждната сума за покупка
на разни потребности за султанската градина в "Новия сарай"

НПТА XVIII 11/59 | 1772 | 1 л. | мектуб
Писмо отговор на писма, в едно от които се давали нареждания във връзка с отлъчките на
войниците от гарнизона в Лемнос; а в други за присъствието в Средиземно море на руска флота под
командването на Орлов, брат на руския първи пратеник Орлов

НПТА XVIII 11/60 | 1876 | 1 л. | буюрюлту
Литографирани бланки за назначения на длъжност на избраните за членове на кръжните съвети в
Дунавския вилает лица

НПТА XVIII 11/61 | 1718 | 1 л. | темесюк
Документ съдържащ данни относно числеността на спахиите служещи във Видин

НПТА XVIII 11/62 | 1718/19 | 1 л. | еврак
"Преписка по доволствието на местните войници, стоящи на гарнизон в Лесковец, числящ се към
Видинския санджак"

НПТА XVIII 11/63 | 1792 | 1 л. | мектуб
Писмо в чернова, адресирано до кадията на Балчик, с което се ходатайства, да бъдат пуснати на
свобода, изпратените на принудителна работа във Варненското управление на трима души от
Каварна, обещаващи да бъдат покорни и изпълнителни, както преди

НПТА XVIII 11/64 | 1781 | 1 л. | дефтер
Списък на околиите от Румелия, от които по времето на садразамина Мехмед паша са били събрани
всички недобори (данъци) през 1781 г. - от бирник събирача със седалище София - елхадж
Сюлейман ага

НПТА XVIII 11/65 | 1731 | 2 л. | телхис
Доклад на садразамина в смисъл на багдадския валия да му се дадат на разположение на нуждните
войници за пазене на реда и за други разходи направени до сега

НПТА XVIII 11/66 | 1715 | 1 л. | арзухал
Молба от шестима дворцови чауши, командировани в Темешвар, на служба при Хюсейн паша със
ходатайството и съгласно резолюцията на садразамина молят да бъде повишена надницата им с по
три акчета и по 10 гроша за пътни и дневни пари

НПТА XVIII 11/67 | 1728/29 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда отпускането на кредити, от токадското
войводство, за издръжката на 74 души еничари - войници, от едно Анадолско управление

НПТА XVIII 11/68 | 1705 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се говори за извънредния данък (авариз) и данъка събиран само от
християните в Нови Пазар, Русе, Добрич и Манкалия населяващи поменатите околии, които се
числят към вакъфа останал от султаните: Селим, Мехмед и Мурад, погребани до джамията "Св.
София" в Цариград

НПТА XVIII 11/69 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се определя данъкът джебелю на малолетните и
пенсионерите от Сиваска и други области на Анадола

НПТА XVIII 11/70 | 1718 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда от доходите на джебелиите в Сивас,
Амасия и др. Да се отпуснат кредити за розопроизводството и маслодайните рози

НПТА XVIII 11/71 | 1701/02 | 1 л. | мектуб
Писмо-искане да бъдат дадени на разположение на австрийския извънреден пратеник нужното
число товарен добитък и искане да бъде заплатен превозът

НПТА XVIII 11/72 | 1730/31 | 1 л. | еврак
Преписка отнасяща се до освобождаването от длъжност на лодкаря Юсуф от Исакча като негоден
за работа и каикът му (гемията) се предава на друг да го управлява

НПТА XVIII 11/73 | 1726/27 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда, годишната издръжка на 258-те войници
охрана на крепостта Фаш, Крим да се покрие от доходите от джебелиите и мютекасидите от
Худавендигярския и Красенския санджаци

НПТА XVIII 11/74 | 1718 | 1 л. | ферман
"Ферман на Ахмед III, с който се отпускат 120 000 акчета за приготвяне на сухари за флотата"

НПТА XVIII 11/75 | 1729 | 1 л. | арзухал
Молба от кехаята на немския император за отпускане на определения му месечен оклад

НПТА XVIII 11/76 | 1729 | 1 л. | арзухал
Молба до султана от австрийския шарже д'афер в Цариград да се плати наема на двореца в
"Галата", в който живеел и му бил [подарен] отстъпен от държавата

НПТА XVIII 11/77 | 1726 | 1 л. | арзухал
Донесение до султана от закупчика на катран за държавната корабостроителница, в което се излага,
че населението на о-в Митилин откъдето била заповядана покупката, под предлог да им се плаща в
предплата, напуснало работата и спъвало доставката и иска авансиране сумата за същата

НПТА XVIII 11/78 | 1728 | 2 л. | еврак
Книжа по уреждането на разноските на холандския дипломат пратеник при пътуването му от

Видин до Цариград

НПТА XVIII 11/79 | 1772 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно мерките, взети срещу върлуващите в Хърсовско, Мачин и Силистренско
"безделници", които угнетявали и тормозили раята и беднотията

НПТА XVIII 11/80 | 1755 | 4 л. | еврак
Книжа по уреждането на положението на малолетен тимариот, притежаващ тимар в с. Таушан тепе,
Ямболска нахия, Силистренски санджак комуто било определено да плаща данък "джебелю бедел"

НПТА XVIII 11/81 | 1727/28 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от мютевелията на вакъфа на "Кьопрюлю Мехмед паша" в санджака Султан
Ону, с което се иска издаването на ферман, с който да се забрани на тимариота Абдуррахман да се
меси в две от селата, спадащи към казания вакъф, за които вакъфа притежава "фетва" и "хюджет"

НПТА XVIII 11/82 | 1769 | 1 л. | арзухал
Заявление от калугерите, живущи в манастира (?) в Каламата, до султана, с което молят да се
издаде наново ферман за освобождаването им от данъци.

НПТА XVIII 11/83 | 1710 | 1 л. | илям
Шериатско решение на русенския кадия, с което се установява, че доставчика на хранителни
продукти за войската, русенският жител Арслан ага, с гемията на капуджи Ахмед ага от Русе за
Белград е превозил и предал на надлежния чиновник 700 килета жито за нуждите на войската

НПТА XVIII 11/84 | 1722 | 1 л. | икрарнаме
Двадесет и трима работници строители, жители на казата Гьориче, ангажирани в строежа на
недовършени здания в Нишката крепост - заявяват, в присъствието на свидетели, пред Нишкия
шериатски съд, че са получили изцяло уговореното възнаграждение по 40 акчета дневно за цялото
работно време

НПТА XVIII 11/85 | 1718/1719 | 1 л. | хюкюм
Заповед до началника на охраната на Босна, Босненския кадия и дефтердара във връзка с
продоволствието на войсковата част, охраняваща крепостта "Баня Лука"

НПТА XVIII 11/86 | 1721 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III отнасящ се за издръжката на защитата на крепостта Хотин, състояща се от
1963 войника, на сума от 14 276 акчета, която е събирана от бирника на Хасково и данъка от
населението на Пловдивската каза, от Софийския санджак

НПТА XVIII 11/87 | 1727 | 1 л. | кайме
Кайме (бележка) от [...] до главното сметководство, относно издаване на берат на хаджи Мехмед,
комуто Осман, собственик на една трета от мукатаа на Видинския назарет и подчинената му,
доброволно отстъпва своите права при упоменатите условия

НПТА XVIII 11/88 | 1701 | 1 л. | мектуб
Писмо от [...] до султана относно сметката за един месец на товарните коне в служба на немския
пратеник (пълномощен министър)

НПТА XVIII 11/89 | 1735/36 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от главния му бръснар, с което го моли да му се даде зеамета на село
Токроглу (?), Софийско

НПТА XVIII 11/90 | 1799 | 6 л. | ферман
Шест фермана на султан Селим III, с които са отпуснати нужните парични средства за охраната на
пътя за Дамаск, по който са отивали на поклонение правоверните

НПТА ХІХ 1/1 | 1871 | 3 л. |
Извлечение на турски и английски от сметките на османската и английската банка относно
задълженията на Египет

НПТА ХІХ 1/2 | 1868 | 1 л. | илмюхабер
Илмюхабер съдържащ списък на имената и заплатите на служещите в управлението на о. Кипър

НПТА ХІХ 1/3 | 1868 | 1 л. | тезкере

Кочанна разписка от данъчните власти, за внесени суми печалба - темету вергиси - издадена на
името на Пепо оглу Янаки от Бабадаг, Тулченски окръг

НПТА ХІХ 1/4 | 1864 | 1 л. | махленско свидетелство
Издадено от гръка Коста Чакъроглу, в уверение на това, че действително за конаците на Омер паша,
в залива "Балта" е доставен 2 533 на кантара кюмюр

НПТА ХІХ 1/5 | 1875 | 2 л. |
Наредба относно новите военни набори и начина на постъпване с бегълците военна служба

НПТА ХІХ 1/6 | 1823 | 1 л. | сенед
Разписка за 385 гроша, за сметка на юшура от седемдесет и седма година, събрана сума от 385 гр.,
които да се внесат в ковчежничеството на гр. Шумен, като по една пара на грош се отстъпи на
селския мухтарин

НПТА ХІХ 1/7 | 1824/25 | 8 л. | дефтер
Изходящ дневник за времето от 1 зилхидже 1239 до 24 раби юл-ахър1240

НПТА ХІХ 1/8 | 1867 | 1 л. | илмюхабер
За месечна заплата на сина и жената на починалия мир-и лива Али паша, член на Генералния щаб

НПТА ХІХ 1/9 | 1813 | 1 л. |
Писмо до султана, с което се съобщава, че е изгубен печата на учреждението и го молят да разреши
да се направи друг такъв по приложения отпечатък

НПТА ХІХ 1/10 | 1872 | 1 л. |
Официално писмо от служебно лице до министъра на финансите, с което се иска нареждане да се
събира юшура и др. държавни даждия от жителите на о-в Сакъз ада (Хиос), понеже не били
плащали от дълго време

НПТА ХІХ 1/11 | 1871/72 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от управителя на митниците, който съобщава, че не са се явили наддаващи на
търга за отдаване правото на събиране на митническите такси за селищата Търново, Севлиево,
Свищов, Ловеч и Плевен

НПТА ХІХ 1/12 | 1841 | 1 л. |
Главното държавно счетоводство нарежда да бъдат събрани сумите по полиците на упоменатите
лица, съставлява дълг от преди 265 години

НПТА ХІХ 1/13 | 1841 | 1 л. |
Главното държавно счетоводство нарежда да бъдат събрани за държавното ковчежничество
описаните суми по полици от Едремидска околия

НПТА ХІХ 1/14 | б.м.г. | 3 л. | дефтер
Ведомост за предстоящите разходи за заплати и дневни пари на чиновниците от Видинска,
Софийска, Дупнишка, Горно-Джумайска, Радомирска, Етрополска и др. околии за месеците април
1270 година

НПТА ХІХ 1/15 | б.м.г. | 1 л. | берат
Берат относно определянето на пенсия от по 2 акчета дневно на заслужилия спахийски войн
Рустем Мирза Касъм паша

НПТА ХІХ 1/16 | б.м.г. | 1 л. | сенед
Сенед относно вземанието на едного немец от Австрия от базиргян от Солун и отказа на последния
да му се издължи

НПТА ХІХ 1/17 | б.м.г. | 1 л. | ферман
Ферман за назначението на бегчия (пазач) на едно отделение еничери

НПТА ХІХ 1/18 | б.м.г. | 1 л. |

Компетентно мнение на мюфтията - относно починалия Даниел, оставил за свои наследници жена
си Еврика, сина си Иони - Иони починал и по бащина линия за свой наследник оставил Георги

НПТА ХІХ 1/19 | л. |
Образец от кочана с квитанции издавани от данъчните власти

НПТА ХІХ 1/20 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Арзухал от Ел-Хади Абд ал Керши, мухафъз на с. Ада-кале, до султана относно монетни въпроси

НПТА ХІХ 1/21 | 1830/31 | 4 л. | джедвел
Списък за движението на мюсюлманското население и раята от Империята, с означение на
ражданията и умиранията на дадено населено место за времето от 1246 до 1247 г.

НПТА ХІХ 1/22 | 1862 | 1 л. | сенед
За 340 гроша, които мухтарът на с. Темир Кебир получил от приходната каса, като негово право
върху прихода от десятъка на същото село за 1277 год, съгласно нормата 1 пара на всеки един грош

НПТА ХІХ 1/23 | 1853 | 2 л. | илмюхабер
Относно тимар на дервиш Абдул Кадир, син на Мехмед Рашид, от Враня

НПТА ХІХ 1/24 | 1848 | 1 л. | мазбата
Писмото до Румелийския мютесариф относно данъка върху овцете, че е за предпочитане да се
плати на етапи

НПТА ХІХ 1/25 | 1862 | 8 л. | дефтер
Списък на редовните войници от Тетовска околия

НПТА ХІХ 1/26 | 1873 | 1 л. | мектуб
Официално писмо от Дунавския вилает - за в бъдеще и циганите от Империята да се взимат

редовно във войската

НПТА ХІХ 1/27 | 1876 | 1 л. | мектуб
Официално писмо до Дунавския вилает - уведомление, че изпращането на един табур войска в
Ловеч се изтълкувало зле от някои хора, по отношение на които да се вземат мерки

НПТА ХІХ 1/28 | 1874 | 1 л. | мектуб
Официално писмо до видинския мютесаръф - понеже излизащите в Букурещ български вестници
"Балкан" и "Знаме" пишат против Османската държава, да се забрани допускането на тези
вестници в страната

НПТА ХІХ 1/29 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо от доставчика на общовойсковата болница в гр. Шумен - Агоп Вичон, с което да превози със
30 коли, от Варна до Шумен, пристигналия американец

НПТА ХІХ 1/30 | 1875 | 1 л. | мектуб
Официално писмо до Дунавския вилает - уведомление, за наследниците на починалия капитан от
3-а армия Рустем ага ще получават пенсия от военната каса по 33 гроша и десет пари, която сума
ще се получи от дохода на Разград

НПТА ХІХ 1/31 | 1867 | 1 л. | илмюхабер
Служебно донесение, относно данъците дължими от Сръбско - Белград, Лесковац, Босна и
Херцеговина и др. краища на Сърбия

НПТА ХІХ 1/32 | 1877 | 1 л. | мектуб
Служебно писмо, относно препоръчваните мерки, които трябва да се вземат, за да се ограничи
контрабандата с тютюн и бъдат премахнати хаваните и другите сечива, с които се служат
контрабандистите

НПТА ХІХ 1/33 | 1867 | 1 л. | пусула
Бележка, отнасяща се до лицата, явили се на търга, провеждан от Държавното ковчежничество,
между които фигурират и Аврам Хаим, Арслан Манук, Сараф оглу Вартан и Бобер оглу Георги

НПТА ХІХ 1/34 | 1876 л. |
Ведомост-описание - относно заплатите на военните чинове от 11 табур. войска, от Багдадския
вилает

НПТА ХІХ 1/35 | б.м.г. | 1 л. | илмюхабер
Временна разписка за получения данък - тимар на 20 сафер1285 г.

НПТА ХІХ 1/36 | 1877 | 2 л. | илмюхабер
Записка (бележка), отнасяща се до станалата продан на едно лозе, между Митре син на Русин и
един мюсюлманите

НПТА ХІХ 1/37 | 1876 | 1 л. | тахрират
Следствие във връзка с разбиването на вратата на магазина на Анастас от Каспичан - до
каймакамина за по-нататъшно разпореждане

НПТА ХІХ 1/38 | 1855 | 1 л. | мектуб
Благодарствено писмо от един колагасъ - от Генералния щаб до командващия Румелийските войски
Исмаил паша

НПТА ХІХ 1/39 | 1862 | 1 л. | сенед
Разписка за 420 гроша за сметка на юшура от седемдесет и седма година, които да се внесат в
ковчежничеството

НПТА ХІХ 1/40 | 1848 | 1 л. | пусула
Бележка, удостоверяваща постъпване на сумата 15 000 гроша в държавното съкровище от
закъснели данъци, внесени от арменеца Магардич

НПТА ХІХ 1/41 | 1854 | 1 л. | мектуб
От временият меджлис при командването на Румелийските войски до сераскера, с което се
съобщава, че бежанците от Австрия, за които австрийската легация твърди, че били постъпили на

служба в Румелийската армия и иска тяхната екстрадация, въпреки сторената проверка, не са били
открити

НПТА ХІХ 1/42 | 1877 | 1 л. | мектуб
Официално писмо от полицейския началник до Дунавския вилает, отнася се за кореспонденциите
намиращи се в участъка на Дунавския корпус, да бъдат изпратени през Варна за Цариград

НПТА ХІХ 1/43 | 1858 | 1 л. | илмюхабер
Официално съобщение относно дъщерята на покойния сардински консул, която си поискала
обратно оставените от баща ѝ 2 градини, за които се явили претенденти и Имхан Мустафа бей и
Хасан бей заде хаджи бей валидеси

НПТА ХІХ 1/44 | 1832 | 1 л. | писмо
до султана, относно събирането на вергията "тимар" от Милош и начина на изплащане

НПТА ХІХ 1/45 | 1841 | 1 л. | мектуб
"Официално писмо-донесение до критския дефтердар (незавършено) - отнася се до прииждането
на гръцки андарти (четници) в Крит, които смущавали реда на о-ва"

НПТА ХІХ 1/46 | 1876 | 1 л. | макбуз
"За посрещане на извънредните разходи на държавата на лицата от 15 години нагоре от мъжки пол
еднократна помощ от 10 гроша от финансовото министерство"

НПТА ХІХ 1/47 | 1875 | 1 л. | емирнаме
Нареждане до Дунавския вилает относно начина на процедирането при издаването на документи за
собственост на недвижимите имоти

НПТА ХІХ 1/48 | 1860 | 1 л. | дефтер
Опис на храните и тяхната стойност, дадени за нуждите на Румилийската войска от Пазарджишка
околия - Варненски окръг

НПТА ХІХ 1/49 | 1807 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - препоръчват се мерки, относно доукрепването на Браила, застрашена от
нападение

НПТА ХІХ 1/50 | 1875 | 1 л. | мектуб
Официално писмо до Дунавския вилает - уведомление за подозрението, което пада върху
християнското население, готвещо се да се бунтува. Препоръчват се мерки по случая.

НПТА ХІХ 1/51 | 1846 | 6 л. | ферман
Ферман за реда, по който трябва да се събира митническото право от пристигащите на
пристанищата храни

НПТА ХІХ 1/52 | 1782 | 1 л. | хюляса
Кратко съдържание на документите, които донесъл от Влашко специалният куриер на Високата
порта Хасан ага

НПТА ХІХ 1/53 | 1873 | 1 л. | телеграфнаме
От Враца до Видинската търговска камара - запитване - пълномощници: Барух и Яко

НПТА ХІХ 1/54 | 1861 | 10 л. | музекере
Бележки по изходящи писма с кратко съдържание, от различно естество и характер, между които е
отбелязано "в държавните кланици да не се допускат българи касапи (месари)"

НПТА ХІХ 1/55 | 1847 | 1 л. | илмюхабер
Препис-извлечение от дължимите суми по полици от Одрин, Пловдив, Виза, Родосто, Търново,
Варна, Прищина, Призрен, Видин, Сливен и др. към Румилийската компания

НПТА ХІХ 1/56 | 1872 л. | талеб
Молба от населението на с. Търновча до мютесарифа, поради наредбата на същия за събирането
ашрията от житото и поради изброяването на количеството се бави хода на работата

НПТА ХІХ 1/57 | 1862 | 1 л. | заявление
Заявление от българина-дюлгерин Нано, син на Траян, от с. Рангелово, Кърчовска околия, до съда,
с което се тъжи против Сейфула ага от съседната околия за 360 гроша

НПТА ХІХ 1/58 | 1842 | 1 л. | тахвил
За известна сума дължима като такса за един чифлик в каза Фере, Солунски санджак

НПТА ХІХ 1/59 | 1875 | 1 л. |
Имотно поръчителство, засвидетелствувано от съда, като между поръчителите фигурират и българи

НПТА ХІХ 1/60 | 1838 | 1 л. | мектуб
Писмо от Мехмед Иззет до султана, с което се донася, че е получил изпратения му препис от два
тайни документа относно събитията в Египет

НПТА ХІХ 1/61 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
От валията на Босна до султана, с което моли да се отложи изплащането на дадения откуп за
получен пост, понеже същият в момента не е в състояние да стори това

НПТА ХІХ 1/62 | 1841 | 16 л. | дефтер
За заплатените на офицери и войници в 4-те дружини на 2-ри полк, на ливата на Хафъз Ибрахим
паша за месец шевал на 1257

НПТА ХІХ 1/63 | 1851 | 3 л. | сенед
За заплатата на генералния консул в Лондон на сума 60 лири и 12 шилинга за месеците: октомври,
ноември и декември 1850 година

НПТА ХІХ 1/64 | 1824 | 1 л. | арзухал
Молба от барон Стефансен - австрийски пълномощен министър до султана - иска разрешение за
капитана от австрийския параход - Спиридон Окропилни да стовари натоварените на парахода му

стоки, които бил обезмитил

НПТА ХІХ 1/65 | б.м.г. | 19 л. | джедвел
Опис на храните от юшюра за нуждите на войската, събрани през 1269 и 1270 г. и предадени в
складовете на Шумен и Варна

НПТА ХІХ 1/66 | б.м.г. | 1 л. | мазбата
Директорът на Сливенската фабрика за чоха Кяни бей със записка съобщава, че вместо за чоха,
предаваната вълна била използувана за килими

НПТА ХІХ 1/67 | 1866 | 132 л. | дефтер
Изходящ дневник за времето 5 мухарем1282 до зилкаде1283

НПТА ХІХ 1/68 | 1870 | 3 л. | ферман
Препис от фермана и съпроводителните писма до видинския мютесаръф относно обезвредяването
на провинилия се мюлазим Али Пехливан

НПТА ХІХ 1/69 | 1877 | 17 л. | мектуб
Поръчители на забегнали от частите си войници със задължение от техните гаранти да ги
представят в уреченото време

НПТА ХІХ 1/70 | б.м.г. | 1 л. | пусула
Призовка, изпратена чрез мухтара на селото, до абаджи Никола да се яви по делото насрочено за 18
октомври

НПТА ХІХ 2/71 | 1832 | 1 л. | рапорт
Донесение до султана за това, че мермилък алтуни в Одринско и Пловдивско почнали да я продават
по цена по-висока от курса ѝ, въпреки взетите мерки да бъде прекъснат пътят на спекулантите

НПТА ХІХ 2/72 | б.м.г. | 1 л. | ираде

Султанско ираде, с което се нарежда да бъде дадена свобода на религията на всички поданици в
империята

НПТА ХІХ 2/73 | 1824 | 1 л. | мектуб
Официално писмо до султана, с което се уведомява, че семейството на Саид ефенди, от щаба на
гарнизона на крепостните войски на Агрибоз, при окупацията на Атина, останали там и
пострадали

НПТА ХІХ 2/74 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Официално писмо до султана - да се иска извинение от пълномощния министър на Франция в
Цариград, за гдето е стреляно от турската артилерия по преминаващия през проливите френски
параход

НПТА ХІХ 2/75 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до командването на флотата относно посрещане на разходите от 4 500 лири, за офицерите
англичани, които ще придружават кръстосвача "Осман гази"

НПТА ХІХ 2/76 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Опис на свине, крави, телета и пр. изготвен на български език

НПТА ХІХ 2/77 | 1870 | 1 л. | арзухал
Заявление от евреин до мютесарифлъка - оплаква се, че сарафинът Манух Юсуф бил фалирал и
моли да се вземат мерки за по-скорошното събиране на неговото вземане

НПТА ХІХ 2/78 | 1871 | 1 л. | махле-и шерх
Описание на раздадените суми като помощ на преселниците от Белград и Семендра за срок от един
месец на 1287

НПТА ХІХ 2/79 | 1876 | 1 л. | телеграфнаме
Телеграма до шуменския каймакам - иска се обяснение за причините за закъснелия отговор
относно престъпника грък Ангел

НПТА ХІХ 2/80 | 1854 | 1 л. | дефтер
Сведение за убитите офицери и войници от арабските войскови части по време на войната с русите

НПТА ХІХ 2/81 | б.м.г. | 10 л. | дефтер
Опис на имотното състояние на с. Брегово

НПТА ХІХ 2/82 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Официално писмо от генералния английски консул до главнокомандующия турските войски:
ходатайствува се да бъде назначен министър Ендерсон, служил в Руската кавалерия, за инструктор
в турската армия

НПТА ХІХ 2/83 | 1876 | 1 л. | поръчителство
Дебрелията-кръчмар Дино Самоил поръчителства пред властта за поп Митре от село Брегово

НПТА ХІХ 2/84 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и алийе
Отнася се до височайше нареждане да не се позволява преминаването на гръцки параходи през
Дарданелите

НПТА ХІХ 2/85 | б.м.г. | 1 л. | ферман
Отнася се до уволнението на садразама Хамза паша поради немарливост и назначаването за негов
заместник на каймакамина до назначаването на титуляр

НПТА ХІХ 2/86 | б.м.г. | 8 л. | талиматнаме
Правилник за училищата за малолетни деца от Дунавския вилает

НПТА ХІХ 2/87 | б.м.г. | 9 л. | низамнаме
Официална наредба по прилагане на гербовия налог

НПТА ХІХ 2/88 | 1873 | 1 л. | джедвел

Извлечение от сметката по постъпилите приходи от Горно-Раховитска община през 1289 година,
възлизащи на 6 570 гроша, като най-вече постъпилите суми са тези от християнската махала

НПТА ХІХ 2/89 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
"От Ибраим паша до министерството на външните работи: отнася се до крамолите между хърватите
в Дарданелите и прислугата на английското посолство в Терабия"

НПТА ХІХ 2/90 | 1842 | 1 л. | сурет
Описание на размерите на заплатите на касиер-ковчежниците на Кюстендилска, Радовишка и
Щипска кази

НПТА ХІХ 2/91 | б.м.г. | 1 л. | каит
Чиновникът по гражданското състояние на Кюстендилска околия - Мехмед Халид ефенди се явил
пред шериятския съд, моли заплатата му да се увеличи на 250 гроша месечно

НПТА ХІХ 2/92 | б.м.г. | 1 л. | илмюхабер
Румелийският муширин Якуб паша препраща книжката до главното счетоводство за определяне
заплатите на кюстендилския и радовашкия отчетници

НПТА ХІХ 2/93 | б.м.г. | 1 л. | тахрират
Послание от Халил паша, началник на крепостта Егрибоз, относно бунтуващия се атински войвода
хаджи Али

НПТА ХІХ 2/94 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от командващия на крепостта Белград едновременно и валия на Янина, с което
благодари за възложените му от султана две високи служби

НПТА ХІХ 2/95 | 1849 | 2 л. | дефтер
Сведение за отпуснатите пенсии за месец април 1266 г. на запасните войници от Кюстендилска,
Щипска и Радовишка околии - Нишка област

НПТА ХІХ 2/96 | 1849 | 1 л. | дефтер
Сведение за предстоящите постъпления от Румелийската компания за месец юни на 1266

НПТА ХІХ 2/97 | б.м.г. | 1 л. | каит
Сали бей от гр. Радовиш, Кюстендилски окръг, явил се пред шерияштския съд и заявил, че е
кандидат за овакантеното место - чиновник по гражданското състояние в град Радовиш, с молба
заплатата му да се увеличи на 150 гроша месечно

НПТА ХІХ 2/98 | б.м.г. | 1 л. | каит
Елмаз бей, жител на град Щип, Кюстендилски санджак, явил се пред шериятския съд и заявил, че е
кандидат за овакантеното място на чиновник по гражданското състояние в град Щип

НПТА ХІХ 2/99 | 1868 | 1 л. | мектуб
Официално писмо от каймакамина в Меджидие до мутесарифина - уведомява го относно хода на
преписката по убийството на Никола и Станчо от Търговище, по пътя между селата Идрис кьой и
Махмуд кою, околия Меджидие

НПТА ХІХ 2/100 | 1876 | 1 л. | арзухал
Заявление от Нефисе ханъм до вилаета - мъжът на Нефисе ханъм до вилаета - мъжът на Нeфисе,
съпруга на жандармерийски поручик бошнак Хасан ага, съгласно хюджета от 16 шабан 2188 г. ѝ
дължи нафака за изминало време

НПТА ХІХ 2/101 | 1860 | 8 л. | макбуз
Дължимите суми на отделните области от Янина, които следва да постъпят в държавната хазна

НПТА ХІХ 2/102 | 1866 | 2 л. | пусула
Отнася се до изпращането на мостри от зърнени храни и занаятчийски произведения за
изложението в Париж

НПТА ХІХ 2/103 | 1848 | 67 л. | сенед

Сбирка от сенеди, издадени от притежател на тимар в санджака Аладжа-хисар, за получени суми

НПТА ХІХ 2/104 | 1873 | 46 л. | дефтер
Част от емлячен регистър за някои селища в Румили за 1289 г.

НПТА ХІХ 2/105 | л. | мектуб
Официално пимо до султана, с което се уведомява за нередностите и неподчинеността, проявена от
сръбския народ и мерките, които трябва да се вземат в тази връзка

НПТА ХІХ 2/106 | 1864 | 17 л. | еврак
Отнасят се до провадийска околия за разни случаи - служебни и др.

НПТА ХІХ 2/107 | 1871 | 1 л. | сенед
Разписка, издадена от владетеля на тимара от охридския санджак, срещу получената сума 234
гроша и 30 пари от приходната каса

НПТА ХІХ 2/108 | 1855 | 6 л. | мазбата
Отнася се до разходите от 827 гроша, направени по изпратените от Призрен до Ловеч за нуждите на
войската 54 глави коне

НПТА ХІХ 2/109 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
До Главното командване - уведомява за струпване на войски на гръцката граница и препоръчва
мерки

НПТА ХІХ 2/110 | 1862 | 1 л. | сенед
Разписка, издадена от владетеля на тимара от Скопския санджак, срещу получена сума от 1 600
гроша от приходната каса

НПТА ХІХ 2/111 | 1841 | 8 л. | джедвел

Подробно описание - списък на военните чинове - тимарите суварии (кавалеристи) от 21 полк, с
подробно описани самоличността на самите служещи

НПТА ХІХ 2/112 | 1871 | 22 л. | пусула
Девет пусули (бележки), относно вземанията на хазната от държавните фабрики

НПТА ХІХ 2/113 | 1821 | 1 л. | мектуб
Превод от писмото на английския консул Никола Франкополу до адмирала на флотата Рихтван ага отправено в началото на месец декември 1821

НПТА ХІХ 2/114 | 1821 | 1 л. | тахрир
Превод от посланието на пруския представител през 1821 г. до Високата порта

НПТА ХІХ 2/115 | 1839 | 1 л. | тезкере-и алийе
Отнася се за пристигането на англичанина Шадъл наедно със семейството му, за да се установи на
работа в Турция и за да се снабди с нужното разрешение за това от турските власти

НПТА ХІХ 2/116 | 1808 | 1 л. | тахрират
"Доклад на босненския валия Ебу Бекир паша до правителството за положението в Босненския
вилает"

НПТА ХІХ 2/117 | 1803 | 1 л. | мектуб
Частно писмо до султана - отнася до едно донесение за появилите се размирици между войската в
областта Волония

НПТА ХІХ 2/118 | 1876 | 1 л. | буюрулту
Заповед да се събера юшур и върху листата на дърбовите и паламудови дървета от собствениците
на частните гори

НПТА ХІХ 2/119 | 1865 | 1 л. | илмюхабер

Сведение за постъпилия юшур от Сарохански санджак, Одрински вилает, чрез закупчиците Бейлер олу Агоп и Тънкър заде Апик ефенди

НПТА ХІХ 2/120 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Копие от писмото до персийския пратеник, който ще отседне в Белград

НПТА ХІХ 3/121 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Получен такрир от Мехди хан

НПТА ХІХ 3/122 | 1875 | 31 л. |
Съдебна конвенция между Турция и Персия и др.

НПТА ХІХ 3/123 | 1867 | 36 л. | джедвел
Списък на заплатите на пехотата и кавалерията отвтора дружина от Дунавската област от май месец
до края на 1283 г.

НПТА ХІХ 3/124 | 1877 | 2 л. | следствие
От чиновника по митницата - разследва първенците от с. Раковица дали се занимават с контрабанда

НПТА ХІХ 3/125 | 1871 | 1 л. | илмюхабер
Разписка - отнася се за получена военно-инвалидна пенсия от майката на убит турски войник през
време на война

НПТА ХІХ 3/126 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо до главното счетоводство в Анадола - уведомява, че приходите на вакъфа от светите места са
недостатъчни за покриването на разходите по издръжката на служителите там

НПТА ХІХ 3/127 | 1852 | 2 л. | сенед

Разписка относно заплатите за месец април 1268 на чиновниците от турската легация в Лондон изплатена от търговец

НПТА ХІХ 3/128 | 1860 | 1 л. | мектуб
Османският подданик Киорк Алажаоглу имал старо вземане от Агоп Александров, от Хожа бей,
което обстоятелство било засвидетелствувано и от Хожабейския генерален губернатор

НПТА ХІХ 3/129 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо - уведомява се управлението, че /екипажите на/ някои френски гемии при престоя им в
Тузленското пристанище, без разрешение на митническите власти, си позволявали да излизат на
сушата и пият вино

НПТА ХІХ 3/130 | 1863 | 1 л. | мектуб
От дружинен командир до командващ армията - покрай сръбската има раздвижване, а власите
(румънците) имали повече войски на границата си

НПТА ХІХ 3/131 | 1872 | 1 л. | сенед
Задължително, подписано от поп Иован Димитров - към мютевелията на Орта джами Мустафа ага
и поради промяна на месеца и лихвата на това негово задължение се увеличава

НПТА ХІХ 3/132 | б.м.г. | 1 л. | буюрулту
Султанско нареждане, относно доставяне нужните пособия от Англия за нуждите на турския
арсенал и стоманени пещи

НПТА ХІХ 3/133 | 1817 | 1 л. |
Договор сключен между немеца-търговец Кох и турското правителство за доставката на 11 500 кила
заире, чрез руснака Михел - моряк

НПТА ХІХ 3/134 | 1872 | 1 л. | арзухал
Молба до съда от сърбина Хано Арсов против овощаря-търговец Петре и съдружника му Митре за
неиздължаването им от продадениете им от сърбина ябълки по 60 пари оката

НПТА ХІХ 3/135 | 1873 | 1 л. | арзухал
Молба до съда от Флоро Милов от с. Капудановци против поп Стоян от същото село за 142 ½ оки
нахут, 265 оки царевица и за 2050 керемиди

НПТА ХІХ 3/136 | 1866 | 1 л. | сенед
Сметка-разписка на чуждестранен работник, ангажиран в направата на шосета в Турция

НПТА ХІХ 3/137 | 1860 | 5 л. | еврак
Преписка по изграждането на фабрика за селитра в Кайсери

НПТА ХІХ 3/138 | 1846 | 1 л. | буюрулту
Писмо до държавната каса, с което са определени количествата говеждо и овче месо за
специалните войскови части

НПТА ХІХ 3/139 | 1864 | 3 л. |
Документи, визиращи варжията Коста Чакър оглу, доставчик, който е доставил вар над 1 500
кантара за нуждите на държавата

НПТА ХІХ 3/140 | 1850 | 6 л. | дефтер
Ведомост за изплащане на заплатите на войсковите части в Анадола през1265 г.

НПТА ХІХ 3/141 | 1851 | 3 л. | илмюхабер
Заплати за 1266 г. на военните чинове от войските намиращи се в Охрид, Силистра, Шумен и
Кюстендил

НПТА ХІХ 3/142 | б. д. м. | 1 л. |
Препис-извлечение от проектобюджета на Османската държава с обозначение на предвидените
суми (разходи) за всеки ресор поотделно

НПТА ХІХ 3/143 | б. д. м. л. | ферман
От арнаудски Белград: наново дошлите рая заявили, че поради голямата сума напускат тези места и
се заселват тук, добитъка им ще летува в Казанлъшко

НПТА ХІХ 3/144 | б. д. м. | 1 л. | телеграфнаме
От Хърсово до Бабадаг - каймакамлъка - оплакване против старшия помощник-стражар Хашим,
който през нощта чрез взлом влязъл в дюкяна на Константин от Хърсово и задигнал едно чифте
пушка и един нож

НПТА ХІХ 3/145 | б. д. м. | 1 л. | мектуб
Официално писмо от служебно лице до султана - съобщава за предизвикателствата, които вършели
сърбите по границите на империята и предлага препоръчителни мерки

НПТА ХІХ 3/146 | б.м.г. | 1 л. | мазбата
Относно получените книжа в наказателния съд на гр. Кюстендже, отнасящи се до откраднатите
коне от циганина Шакир - които коне ги бил откраднал от с. Дурбали, Пазарджишко, за което е
водено и нужното следствие

НПТА ХІХ 3/147 | б. д. м. | 1 л. | арзухал
Молба до султана от някой си Халил, който моли за помощ, понеже бил крайно беден

НПТА ХІХ 3/148 | б. д. м. | 1 л. |
"Записка, отнасяща се до назначаването за пълномощник на Солунския мютесариф, който да
съдействува за събирането на тимара (данък) от Енидже-Вардарска околия и др."

НПТА ХІХ 3/149 | 1865 | 7 л. | мазбата
Книжа по отчитане разходите на специалната охрана, ангажирана по пазене проходите при Препол

НПТА ХІХ 3/150 | б.м.г. | 6 л. | талимат
Правилник за начина на сформирането на висша съдебно-финансова комисия и правата на същата

комисия

НПТА ХІХ 3/151 | б.м.г. | 1 л. | ферман
За охрана на новостроящата се крепост "Каш?" се назначава лице с по 12 акчета надница, като
заслужава възнаграждение

НПТА ХІХ 3/152 | 1853 | 1 л. | илмюхабер
Искане от служебно лице на кредит от 25 939 гроша за направа на една морга, стаи за мюезини и
направа на ограда на гробищата

НПТА ХІХ 3/153 | 1857 | 10 л. | джедвел
Ведомост за приходите на санджака "Еркери" за м. юли 1274 г.

НПТА ХІХ 3/154 | 1879 | 16 л. | дефтер
Приходите на Битолския вилает за времето от 27 май 1295 до края на април 1296 г.

НПТА ХІХ 3/155 | 1886 | 1 л. | варака
Образец от декларация, която се попълва от поръчителите, поръчителствували за чиновници на
финансовото ведомство

НПТА ХІХ 3/156 | 1887 | 2 л. | джедвел
Ведомост по разходите на един вилает

НПТА ХІХ 3/157 | 1855 | 2 л. | емирнаме
Нареждане от 27 реджеб 1271 г. от Високата порта относно войските, намиращи се в Букурещ и
другаде

НПТА ХІХ 3/158 | 1872 | 14 л. | чекове
Издавани от императорското френско министерство на финансите, в английски лири от 1872 г.

НПТА ХІХ 3/159 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се съобщава, че хората на закупчика на блатото браилски търговец - Паскал
Стоянович, били заподозрени в бунтарство

НПТА ХІХ 3/160 | 1870 | 7 л. | джедвел
Списък на служебните лица в Бяло море, Триполи и о-в Крит за 1287 година

НПТА ХІХ 3/161 | 1874 | 1 л. | арзухал
Заявление от Стефан Костадинов, кръчмар, от Саръ гьол, Тулченско, бил посредничил на търговецзакупчик на вълна, придружаван от драгоманина Йован Паланга. Казаците-собственици на овце
Тимони Ашмар и Тодор Боздон, взели капаро и не дали вълната на търговеца

НПТА ХІХ 3/162 | б.м.г. | 3 л. | истинтак
Следствието по разпита на провинилия се Марин Иванов от с. Сърница, Ореховско, извършено от
Нако ага и полицая Али ага. Провинилият се признава за виновен, че една вечер се напил, отпушил
бъчвата с вино на кръчмаря Иван и оставил виното да изтече.

НПТА ХІХ 3/163 | 1872 | 1 л. | арзухал
Оплакване от Саранга (християнин) до межлис-и дава (съдебната комисия) за извършени кражби в
дюкяна му

НПТА ХІХ 3/164 | 1850 | 12 л. | дефтер
Ведомост по разходите на гр. Скопие и околностите за 1266 г., поименно означени и самите
учреждения, включително и тези на Скопския затвор

НПТА ХІХ 3/165 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
"Писмо до султана относно дължими вземания от 33 000 гроша от войводата на Оренжикса община,
Кютахийски санджак"

НПТА ХІХ 3/166 | 1850 | 1 л. | сенед

Разписка за разходите за м. март 1266 г. на минаващите и преминаващите от Кюстендил и Куманово
татари

НПТА ХІХ 3/167 | 1870 | 8 л. |
Съдебно дознание на подсъдимите Камен Неделков и сина му Тодор, заподозряни в убийство

НПТА ХІХ 3/168 | 1855 | 1 л. | мектуб
Официално писмо - относно превеждането на полковия командир на Фазан Садък паша на служба
в Румилийската войска, да му се отпуснат 25 000 гроша, които да му се приспаднат от заплатата му
там

НПТА ХІХ 3/169 | б.м.г. | 13 л. | дефтер
Списък на българи

НПТА ХІХ 3/170 | б.м.г. | 1 л. | кенар
Записка адресирана до големец с която му се благодари за указаното внимание и добро
разположение

НПТА ХІХ 3/171 | 1863 | 1 л. | илмюхабер
Отнася се до задължението на босненските тимариоти в размер на 12 905

НПТА ХІХ 3/172 | 1848 | 1 л. | мектуб
Писмо до заместник командващия Дарданелите - уведомява се, че е искано специално разрешение
за френския кораб "Ганди" да премине през протока

НПТА ХІХ 3/173 | б.м.г. | 1 л. | бейаннаме
Обявление - манифест, отнасящо до размириците в Египет и взетите мерки за потушаването им

НПТА ХІХ 3/174 | 1855 | 1 л. | мектуб

Нарежда се за войниците от набора 1270 г., като се разпускат да им се издадат тезкерета, с
описание на външните им черти

НПТА ХІХ 3/175 | 1853 | 20 л. | сенед
Разписки срещу получени от разни чиновници суми, съставляващи заплатите им през 1270 г.

НПТА ХІХ 3/176 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Следствие против безиргян Димитри - разправя, че бил заплашван, ако не бил казал, че предадения
му вестник, получил от капукехаята на Патрик

НПТА ХІХ 3/177 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Официално писмо, в което се говори за Богдан войвода, когото обвиняват в подстрекателство на
населението

НПТА ХІХ 3/178 | 1880 | 2 л. | сенед
Сметкоразписка за плащане данъка върху овцете за Монастир

НПТА ХІХ 3/179 | 1841 | 6 л. | дефтер
Сведение за постъпленията от митницата на Тузлук - пристанище, за м. март 1250 г.

НПТА ХІХ 3/180 | 1819 | 1 л. | мектуб
Писмо от управителя на Диарбекир до султана - моли да му бъдат възвърнати правата да събира
данъците и се ползува от митата на Диарбекир

НПТА ХІХ 3/181 | 1872 | 1 л. | арзухал
Заявление от Иван Георгиев, по занятие железар, у когото един евреин си познал казана, чекича и
освен, че си ги взел, но го и арестували. Посочвайки за свидетели българите железари Тодор и
Станчо и Форе, че е купил тези неща, моли да бъде пуснат на свобода

НПТА ХІХ 3/182 | б.м.г. | 1 л. | мектуб

Писмо от изоставена от мъжа си жена до султана. Съпругът ѝ от Истанбул, Житарска махала,
кабакчи Мустафа, бил забегнал към Солун, без да ѝ подсигури прехраната (нафаката) - да бъде
издирен и призован по настояването на султана

НПТА ХІХ 3/183 | 1876 | 24 л. | дефтер
Емлячен регистър със станалите промени на имотите, собственост - предимно на българи, от
различни години

НПТА ХІХ 3/184 | 1877 | 2 л. | мектуб
Писмо от членове на комисията - заместник околийски управител, кадията, секретаря и др. до
Министерство на финансите - изпращат проверени и преброени от комисията суми, постъпили в
продължение на една седмица, от товар грошове - 80 000 поставени в торба и подпечатена с печата
на межлиса

НПТА ХІХ 3/185 | 1834 | 6 л. | дефтер
Регистър, в който са записани всички приходи от мита (данъци), наеми от имотите и пр. на гр,
Михалич за един месец от 1250 г., като между наемателите еснафи фигурират и български имена

НПТА ХІХ 3/186 | 1861 | 9 л. | дефтер
Сведение за наличното количество агнета и ярета в Кянгери през 1278 г.

НПТА ХІХ 3/187 | 1869 | 160 л. | дефтер
Изходящ дневник, в който се споменават имената на българи, арменци и евреи подали молби до
управлението от различно естество

НПТА ХІХ 3/188 | 1876 | 46 л. | дефтер
Чернови на писма изходящи от Добруджа

НПТА ХІХ 3/189 | 1867 | 1 л. | берат
Нарежда се съпругата на убития при село Пуллу, санджак Ресму - Гирит (Крит) - Мехмед Хамза, да
получава месечно военноинвалидна пенсия от 20 гроша, които да се изплащат от постъпленията на
о-в Крит

НПТА ХІХ 3/190 | 1869 | 1 л. | берат
Нарежда се, щото съпругата на убития по време на война Рустика - Юсеин Каяк, от Гирит, Ресму
санджак, околия Дамарид - село Дасмилда, на която се определя по 20 гроша месечно
военноинвалидна пенсия, която да и се изплащат от постъпленията на о-в Крит

НПТА ХІХ 4/191 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо отправено до Дунавския валия за избягалия турчин, оставяйки жена и деца, по настоящем се
намирал в софийските околности, моли да се дири лицето

НПТА ХІХ 4/192 | 1868 | 8 л. | истинтак
Следствие по делото на Обретен, син на Торика? за някакво прасе, следствието е правено през
януари и февруари на 1285 г., от турски ази (членове) на съда и българина съдия Танашаки

НПТА ХІХ 4/193 | 1868 | 1 л. | арзухал
Заявление от Самуил Капон до окръжния управител - същия имал вземане-даване с Лимонжи заде
Мехмед ефенди и не си били уредили сметките от тогава - от преди 10 месеца - до сега

НПТА ХІХ 4/194 | 1855 | 4 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите, с което се иска да се предвидят 9 000 гроша за издръжката на
заслужилия шейх Хаджи Ахмед, завърнал се от Босна, където го било сполетяло нещастие

НПТА ХІХ 4/195 | 1803 | 2 л. | кайме
Рапорт-изложение на дияр-бекирския валия до султана - иска помилването на някои и други
заточени (въдворени) личности в Къбрис

НПТА ХІХ 4/196 | 1803 | 2 л. | кайме
Доклад-изложение до султана от диар-бекирския валия Махмуд паша, където се говори за разните
разбойнически шайки, появили се във вилаета, по преследването на които били изпратени войски;
от шайкаджиите имало 200 души убити

НПТА ХІХ 4/197 | 1871 | 3 л. | мектуб

Писмо от Солунския вилает до Министерство на финансите - изпращат се две сведения за
приблизителното количество десятък от тютюна и коприната на Серски окръг за 1287 г.

НПТА ХІХ 4/198 | б.м.г. | 2 л. | талимат
Наредба за начина на носене на службата от военоначалниците в армията, техните права и
задължения в мирно и военно време, подробно означени в наредбата

НПТА ХІХ 4/199 | 1866 | 8 л. | дефтер
Ведомост за изплащане заплатите на пандурите - българи, от селата Търновци, Корито и Пежраче

НПТА ХІХ 4/200 | 1812 | 2 л. | тахрир
Доклад на Реджеб паша до султана относно настъплението на руските войски - от 10 000 човека и 8
топа, предвождани от един генерал, преминавайки границата с осем часа на вътре

НПТА ХІХ 4/201 | 1846 | 9 л. | дефтер
Ведомост за годишните разходи, пътни и дневни на началника (предвождащия) за хаджилъка паша,
заплати на чиновниците и служещите при него араби и на войниците служещи за охрана на светото
место

НПТА ХІХ 4/202 | б.м.г. | 12 л. | джедвел
Опис на земевладетелите българи, определените им данъци, колко дилими притежават

НПТА ХІХ 4/203 | 1875 | 1 л. | телеграфнаме
Телеграма от Ниш до Дунавския вилает - сърбите затворили три дена границата без никакви
основания, иска се обяснение от сръбските власти в Шехир кьой

НПТА ХІХ 4/204 | 1848 | 1 л. | илмюхабер
Кратко описание на разходите правени през 1262 г. за Диарбекир, според доклада на тогавашния
тамошен валия Ахмед Иззет паша, в чест на пристигането му били изстреляни топови салюти с
барут на стойност 2377 гроша

НПТА ХІХ 4/205 | 1845 | 7 л. | джедвел
Ведомост за постъпленията в държавното съкровище през месец април 1262 г. и недоборите за
минали години

НПТА ХІХ 4/206 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от арменския патриарх, относно бракоразводния спор между адвокат Бешерян Авадис и
жена му София, нафаката, която мъжът трябва да плати и да върне зестрата

НПТА ХІХ 4/207 | 1890 | 1 л. | мектуб
Официално писмо до министерството на финансите от Диарбекир вилает - отнася се до
предстоящото събиране на такси в размер на 1 000 000 гроша, дължими от руските поданици

НПТА ХІХ 4/208 | 1863 | 1 л. | берат
Според смисъла и логиката на този берат, една пета част от половината приходи (постъпления) от
богоугодни завиета на Цариград и околностите срещу 2 250 гроша се отстъпват за използване от
Айше Садъка ханъм

НПТА ХІХ 4/209 | 1879 | 4 л. | сенед
Облигация за 96 гроша от вътрешния заем, сключен през 1297 г., и други още облигации за разни
суми от същия заем

НПТА ХІХ 4/210 | 1859 | 2 л. | мектуб
Официално писмо до министерството на финансите, придружено с молба от първенците на
селището да се отложи събирането на данъците за другата година, дължими от собственика на
чифлик Тахсин бей, числящ се към благородниците от Белад абад

НПТА ХІХ 4/211 | 1860 | 179 л. | илмюхабер
Кочанни разписки за десятъка от полските произведения на селата от Шуменско

НПТА ХІХ 4/212 | 1864 | 8 л. | дефтер

Ведомост за заплатите на чиновниците за една година

НПТА ХІХ 4/213 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо относно изселването от родните места на рая от о-в Мидили, които са били обременявани с
големи данъци

НПТА ХІХ 4/214 | 1800 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - съобщава му се, че войсковите части от гарнизона Янина и албанските земи,
поради нередовно получаване на издръжката си ще се разбягат

НПТА ХІХ 4/215 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Доклад на дубровнишкия представител, който се явил при садразама, наедно с всички други
пълномощни министри на Европа, по повод някакво оплакване

НПТА ХІХ 4/216 | 1849 | 2 л. | дефтер
Ведомост за постъпленията в държавната хазна през месец юли на 1266 г.

НПТА ХІХ 4/217 | б.м.г. | 1 л. | ханадис
Превод от новините предавани в излизащия в Смирна вестник "Импарсиял"

НПТА ХІХ 4/218 | 1824 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - говори се да бъдат обезоръжени гърците от Кютахийския санджак, защото в 15
души гърци-мандраджии от един чифлик се оказало, че имат оръжие, което обстоятелство води до
смущение на властите

НПТА ХІХ 4/219 | 1870 | 176 л. | тефтер
Заповедна книга за назначаването на служебни лица по разните ведомства на империята,
включително и такива назначавани в София, Ниш, Силистра, Самоков и др. през 1286 г.

НПТА ХІХ 4/220 | 1861 | 2 л. | тахрир

Доклад до австрийския генерален консул в България - по спора между Михайлович и Неделкович
за 655 флорини /текст и на френски език/.

НПТА ХІХ 4/221 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Донесение за убийството на един овчар от Яниянска каза, местността "Скарпоед" и му ограбили
овцете, заблуждавайки властта, че са хванали крадец

НПТА ХІХ 4/222 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и алийе
Относно подновяване тъговските връзки между Турция и Гърция, за която цел бил се явил във
Външно министерство гръцкият консул

НПТА ХІХ 4/223 | 1868 | 8 л. | джедвел
Ведомост за изплатените помощи на преселниците през месец април 1285 г. в разните села

НПТА ХІХ 5/224 | 1859 | 25 л. | тефтер
Опис на вещите, които взимат със себе си отиващите в Мека и Медина, за да бъдат изпълнени
митническите формалности по техния износ

НПТА ХІХ 5/225 | 1871 | 10 л. | дефтер
Подробен опис на приходите за месец септември 1283 г., постъпили от мита на внесените по море
стоки през пристанището Кушада

НПТА ХІХ 5/226 | 1861 | 3 л. | сенед
Разписка за получените от халваджи баши Скендър ага две агнета курбанлък и предадени на
муезина на светата джамия "Султан Ахмед"

НПТА ХІХ 5/227 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от съда - търговско отделение до мютесарифлъка. Моли призоваването на фалиралия
евреин, живеещ във Виена, да стане чрез посолството

НПТА ХІХ 5/228 | 1862 | 14 л. | дефтер
Списък на военните чинове от Скопския гарнизон през 1278 г.

НПТА ХІХ 5/229 | 1880 | 10 л. | джедвел
Ведомост за приходите и разходите на постъпленията от военни данъци и откупи от задължително
военно учение за Солунската околия

НПТА ХІХ 5/230 | | 8 л. | тезкере
Документ, който замества личната карта, специално за селските пъдари (коруджии) назначавани по
избор от селото, с описание на всичките им права и задължения

НПТА ХІХ 5/231 | 1860 | 6 л. | сенед
Разписка издадена от държавната каса за сумата, отпускана на бедните

НПТА ХІХ 5/232 | 1868 | 6 л. | илмюхабер
Разписка от тези давани специално на циганите през 1285 г. за изплащания от тях строго определен
данък от 75 гроша, ведно с описание чертите на циганина

НПТА ХІХ 5/233 | 1741 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - сарафинът арменец Саркиз Гюнжегюл оглу претендира, че има да взема от
лекаря Ахмед ефенди 14 144 гроша и от Агачаякзаде Аптула от Анкара 49 600 - длъжниците били
починали и същият сарафин търси вземанието си от наследниците им

НПТА ХІХ 5/234 | б.м.г. | 14 л. | джедвел
Списък на земевладелците българи от разни околии - каква земя притежават и колко дьонюма

НПТА ХІХ 5/235 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Нареждане до турските власти да не изпращат корабите носещи жита през Бяло море, а да се
движат покрай бреговете, защото моретата били препълнени с въоръжени пирати

НПТА ХІХ 5/236 | 1846 | 3 л. | талиматнаме
Правилник за начина на разхвърляне данъците (данъчното) бреме върху данъкоплатците от
санджаците Кожаили и Галиполи през 1262

НПТА ХІХ 5/237 | 1808 | 3 л. | мектуб
Писмо до султана от Алемдар Мустафа, Алемдархасан и др. първенци на Диарбекир, които се
оплакват от зулюмите вършени от правителствените хора, по отношение на исламите и по
отношение на раята

НПТА ХІХ 5/238 | 1847 | 1 л. | мектуб
Писмо до финансовия министър - говори се за претенциите на арменеца Калос, натоварен с
превеждането на държавен вестник и на арменски език в 150 екземпляра

НПТА ХІХ 5/239 | 1871 | 3 л. | мектуб
Писмо от Солунския вилает до Министерство на финансите - изпращат се две сведения за данъците
от свинете и от саловете, изработвани до реката Кара Су, Серски окръг

НПТА ХІХ 5/240 | 1877 | 47 л. | тефтер
Изходящ дневник на учреждение, където се споменават и писма изхождащи от Ловеч, Плевен и
други градове на България

НПТА ХІХ 5/241 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Изложение от населението на Гюмюрджина област (Ерзурум, Трабизон и др.) - представителите на
разните еснафи, хатиби, имами, учени и др. до султана, с което се оплакват от управниците в
техния край и от безчинствата на отделни чиновници и началници, войводи и др.

НПТА ХІХ 5/242 | 1845 | 1 л. | илмюхабер
Разписка за заплащане на военните чинове от Триполи, Бенгази и други градове за 1255 г., от 15
април до края на м. август 1256 г., както и разходите по транспорта и пр. за същото време изразено
в цифри

НПТА ХІХ 5/243 | 1888 | 1 л. | таксид копони

Облигации от 1305 г.

НПТА ХІХ 5/244 | 1860 | 2 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите, с което се изпраща и полицата от 250 франка,
съставляващи заплатата на Берте на служба в Париж, възлизаща на 1 200 гроша

НПТА ХІХ 5/245 | 1846 | 1 л. | тахрир
Официално обръщение от австрийския посланик до турското посолство, с което е искано
свободното преминаване през Проливите на поменатите 9 души немски капитани

НПТА ХІХ 5/246 | 1877 | 8 л. | истинтак
Следствието на плевнелията Ахмед, обвинен в убийство

НПТА ХІХ 5/247 | 1831 | 2 л. | тефтер
Ведомост, изразяваща бюджета за 1311 година на жандармерията с всичките ѝ поделения,
включително и щата на жандармерийския полк в Цариград

НПТА ХІХ 5/248 | 1873 | 1 л. | арзухал
Заявление от преселниците турци на с. Армудли, Бабадагско, които се оплакват от положението си
и претендират да се настанят близо до село Факих (Бабадагско) с. Бег бунари, където да образуват
ново село

НПТА ХІХ 5/249 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от английския поданик Левтер Киряко, претендиращ за притежаваните от него в Смирна:
една спиртна инсталация (фабрика?), една къща и фурна и бакалски дюкян, които имоти след
службата си автоматически се прехвърлят и минават във владението на предишните собственици
Янако и брата му Димитри, чийто спор щял да се разгледа на специален съд в Цариград

НПТА ХІХ 5/250 | б.м.г. | 2 л. | арзухал
Заявление от жителите на с. Бранковче и с. Странджа, които си оспорват известни земи, по който
случай се е наложил оглед на самото место и в присъствието на селяните на двете села - членове на

комисията по огледа - двама заптиета и един каваз

НПТА ХІХ 5/251 | б.м.г. | 2 л. | мектуб
Писмо-доклад от Александрийския управител Мехмед паша до султана уведомява го за
размириците в този край

НПТА ХІХ 5/252 | 1846 | 1 л. | илмюхабер
Разписка за изразходваните суми по ремонтиране на пристанищната митница Галата и поставяето
на ограда на пристанището "Баба" - Цариград

НПТА ХІХ 5/253 | 1862 | 13 л. | тахрир
Изложение от френското посолство до турското правителство от 4 реджеб 1278 г., относно
вземанията на френски поданик от местни турски поданици мюлтезими, по повод на което се е
образувала преписка, видно от книжата прикрепени към фиша

НПТА ХІХ 5/254 | 1866 | 3 л. | еврак
Преписка по изплащане заплатите на заптиетата (полицаите), които са били ангажирани като по
изключение за пазене на реда по време на великденските празници в Галиполи, като са
недостатъчни полицаите в самия Галиполи

НПТА ХІХ 5/255 | 4867 | 1 л. | арзухал
Заявление от Йован от село Брегово - тъжи се против чичо си Китинче от село Брегово, който до
преди смъртта на брат си - покойния Нико, заедно с него обработвал имота, а сега вече бил
заграбил имота и недопускал братовия си син да се ползува от същия имот

НПТА ХІХ 5/256 | 1876 | 15 л. | мектуб
Чернови от писма до Високата порта, изхождащи от Плевен, Търново, Свищов и др. градове на
България от различно естество

НПТА ХІХ 5/257 | 1871 | 4 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до една четвърт от юшура ( десятъка) от евкафа и гробищата през 1287 г. на
Серски окръг

НПТА ХІХ 5/258 | 1875 | 1 л. | тахрир
"Оплакване от селяните от с. Долно чамурли от преселниците черкези, които постоянно им крадяли
добитъка, а крадецът хванат от тях и предаден на властта, по отношение на него не били вземани
никакви мерки. Черкезите заселени в с. Бабадаг им заграбвали мерата"

НПТА ХІХ 5/259 | 1871 | 8 л. | тапу сенеди
Крепостен акт издаден на името на Златан Първанов от с. Чорлово, Ломска околия, за
собствеността на половина част от една курия находяща се в местността "Камен дол" - землището
на с. Чорлово и за други негови имоти

НПТА ХІХ 5/260 | 1850 | 1 л. | буюрулту
Височайша заповед - отнася се до доходите на тимариота Юсуф Ахмед, на с. Синокос, Прилепска
община, Скопски санджак, който тимариот в последствие починал

НПТА ХІХ 5/261 | 1850 | 1 л. | дефтер
Сведение за заплатите за м. април 1266 г. на военните чинове - войници и офицери, в град Егри
Дере, Скопска област

НПТА ХІХ 5/262 | 1850 | 18 л. | дефтер
Сведение за заплатите на военните чинове - войници и офицери за м. април 1266 г. в Тетово,
Кочани и други градове от Скопска област

НПТА ХІХ 5/263 | 1858 | 1 л. | дефтер
Ведомост за постъпленията от някои и други околии от произведените държавни търгове през 1275
г., между които и от Ловченска, Ореховска, Видинска, Ломска, Плевенска и Врачанска околия

НПТА ХІХ 5/264 | 1863 | 1 л. | ферман
Ферман издаден в полза на тимариот Ахмед син на Мехмед, който е такъв в селата от Доло Мола?
Семендренско

НПТА ХІХ 5/265 | 1853 | 1 л. | мектуб

"Писмо от офицер от Генералния щаб в Цариград до султана - уведомява го за струпването на
руски войски в казармите на Зиленица (Влашко), срещу Свищов и покрай реката, на два часа
разстояние; имало сведение, че русите били 12 000 пехота и кавалерия и с малко оръдия"

НПТА ХІХ 5/266 | 1853 | 1 л. | мектуб
"Писмо от висш военен (мирилива) в Цариград до султана - уведомява го, че в сряда - 4. т. м.,
сутринта от 11 ч. до 2 ч. след пладне, в зимница - зад карантината, се забел(яз)ват 30 топове
(оръдия) и др. руски войски да правят маневра"

НПТА ХІХ 5/267 | 1873 | 1 л. | дефтер
Списък на избраните и посочени 27 души, натоварени с проверка на овцете в Ломска околия за
1290 г., подлежащи на данъчно бреме - срещу което проверителите ще получат общо 9 700 гроша

НПТА ХІХ 5/268 | 1863 | 1 л. | ферман
Ферман - отнася се до отлагане събирането на даждията от тимариотите преселници от Белград в
Ниш и Босна, които били изпаднали в затруднение

НПТА ХІХ 5/269 | 1876 | 46 л. | мектуб
Писма с различно съдържание от Дунавския вилает

НПТА ХІХ 5/270 | 1850 | 1 л. | мазбата
Сведение за заплатите за м. март 1266 г. на войниците и офицерите от Кумановския гарнизон

НПТА ХІХ 5/271 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Изложение до надлежните правителствени места от бедните християни и мюсюлмани на
Радомирска околия - молят да бъдат освободени от задължението да представят в София искания
им наряд от 500 стамболски кила брашно и 2 000 стамбулски кила ечемик

НПТА ХІХ 5/272 | 1857 | 1 л. | мектуб
Писмо относно продоволстването на обозния добитък на войските в Крим, преминаващи за
Анадола, нуждаещ се от ечемик, 100 000 стамбулски килета имало в Калараш, които ще могат да се
извозят през Тулча

НПТА ХІХ 5/273 | 1870 | 1 л. | арзухал
Заявление от Видинския еснаф на хлебарите до Окръжния управител във Видин - искат повишение
на хляба с 6/8 пари над нормата, за да излязат на добър край, в противен случай щели да губят

НПТА ХІХ 5/274 | 1861 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се определя месечната заплата от по 200 гроша на дежурния екип от военния каик

НПТА ХІХ 5/275 | 1870 | 10 л. | тефтер
Протоколна книга за регистрациите на Бабадаг, Кюстенджа и др. градове, където са регистрирани
отделни случаи от различно естество и характер

НПТА ХІХ 5/276 | 1810 | 1 л. | тахрир
Доклад на бившия тифлиски хан Александри, който се свързал с безделниците от този край, като
братовия му син наедно с други поданици напуснали вилаета и с помощта на персийския шах се
укрил и с няколкото изменици почнал война

НПТА ХІХ 5/277 | 1852 | 23 л. | дефтер
"Списък на войниците и офицерите от Румелийската армия - пехота и кавалерия, на брой и на лице
всичко 3 940 души, на които проверени да им се изплатят заплатите през месец януари на 1269 г."

НПТА ХІХ 5/278 | 1815 | 6 л. | берат
Берати, издадени по случай възкачването на нов султан на престола и подновяване на всички
фермани и всички височайши заповеди

НПТА ХІХ 5/279 | 1874 | 1 л. | сенед
Задължително от подписалите сенеда Атанас чорбаджи, Юван Милев, Мула Мустафа и Димитри
даскала, които поръчителстват за събирането в селото им жито (пшеница) за 1290 г.

НПТА ХІХ 5/280 | 1870 | 5 л. | истинтак

Следствие по кражбата на един чифт волове, собственост на Алекси от с. Ажи Гьол. Разписката е
правена от члена на местния съд Марко ефенди, който макар и глух можел да разследва

НПТА ХІХ 5/281 | 1872 | 1 л. | сенед
За правополучаване на военно-инвалидна пенсия от съпругата на починалия капитан от турската
армия

НПТА ХІХ 5/282 | 1818 | 13 л. | дефтер
Дневник, отнасящ се до сметките на отделните тимариоти от Египет. Говори се и за такива,
дължими от Триполи на Истрия като обезщетение за стоки и кораби принадлежащи на Истрия

НПТА ХІХ 5/283 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, адресирано до смирненския войвода Кара Осман заде хаджи Ахмед ага - уведомяват го, че
няколко от руските кораби плаващи в Бяло море се били приближили към о-в Сакъз, срещу които
били изпратени веднага войски и руските кораби се били оттеглили

НПТА ХІХ 5/284 | 1850 | 2 л. | мазбата
Сведение за заплатите на войниците и офицерите от Тетово през м. март 1266 г.

НПТА ХІХ 5/285 | 1850 | 8 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до начина на обезщетяване на кораба, собственост на капитан Мустафа
Алиев от Акча Шехер, потопен от русите преди 23 години, при завръщането си в пристанището

НПТА ХІХ 5/286 | 1855 | 2 л. | мектуб
Писмо и сметка за продадените 596 глави овце от общо събираните от Солунска област за нуждите
на Румелийската войска

НПТА ХІХ 5/287 | 1856 | 1 л. | мазбата
Отнася се до помохамеданчване на Будакия Игнатова от Исакчи, намерена за побъркана от властите

НПТА ХІХ 5/288 | 1852 | 1 л. | мектуб

Официално писмо - Миралай Хасан бей от Румелийските войски моли да се издаде берат за
новоназначението му на Крит, където е преместен да служи

НПТА ХІХ 5/289 | 1849 | 2 л. | мектуб
Официално писмо относно поискан кредит за назначения кадия в Мека и Медина - 7 500 гроша за
1265 г.

НПТА ХІХ 5/290 | 1860 | 4 л. | сенед
Разписка за 1 000 гроша - подписаният мосю Лашер, чиновник по френ. коренспонденция, при
Соф. телеграфна станция: "получих сумата 1 000 лева - заплатата ми за миналия месец декември
1276 г."

НПТА ХІХ 5/291 | 1850 | 7 л. | мазбата
Сведение за заплатите на войниците и офицерите от гр. Скопие и околията за м. март 1266 г.

НПТА ХІХ 5/292 | 1850 | 2 л. | мазбата
Сведение за заплатите за м. март 1266 г. на войниците и офицерите от Кратовския гарнизон

НПТА ХІХ 5/293 | 1850 | 2 л. | мазбата
Сведение за заплатите за м. март 1266 г. на войниците и офицерите от Егридеренския гарнизон,
Скопска област

НПТА ХІХ 6/1 | 1704 | 1 л. | ихсан-и хюмаюн
Султанско благоволение, с което за добра служба се награждават парично като хас одабаши
(главния лакей - камериер) и др.

НПТА ХІХ 6/2 | 1745 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се иска да се отпуснат за храна на бедните, причислени към Кючук ая София джамия

НПТА ХІХ 6/3 | 1853 | 1 л. | махкеме караръ
Присъдата на полковия съд, произнесена против войници от Румелийските войски за кражба на
бостан - войниците първоначално отричали да са извършили кражбата, но в последствие си
признали вината

НПТА ХІХ 6/4 | 1675 | 1 л. | мазбата
На Молла куюджи Али ага са отпуснати деветдесет кесии пари за да поправи водните пътища в
Мека и Медина

НПТА ХІХ 6/5 | 1876 | 1 л. | телеграфнаме
За Турско-сръбската война, за броя на пленниците и убитите, за намирането на един руски
полковник помежду им, също и за възнаграждението на отличилите се в битката

НПТА ХІХ 6/6 | б.м.г. л. | истинтак
Следствие по инцидента на Руско-турската граница при река Кома

НПТА ХІХ 6/7 | 1865 | 1 л. | джедвел
Сведение за юшура (десятъка) за 1280 г., събран от преселниците-татари от Крим

НПТА ХІХ 6/8 | 1670 | 1 л. | макбуз сенеди
Разписка за получения 399 кила ечемик от държавния склад на гр. Чачка - Семендра санджак,
събран от раята

НПТА ХІХ 6/9 | 1871 | 5 л. | илмюхабер
образец от разписка за получаване на суми, специално от местните държавни каси на Дунавския
вилает

НПТА ХІХ 6/10 | 1670 | 11 л. | макбуз сенеди
Разписка за получения ечемик от държавните складове на Белград, подлежащ на раваляне

НПТА ХІХ 6/11 | 1670 | 1 л. | макбуз сенеди
За получения 1710 стамбулски кила ечеми, от Белградския държавен склад - реколта 1079

НПТА ХІХ 6/12 | 1670 | 1 л. | макбуз сенеди
Разписка подписана от жителите (рая) на Пиевадска околия (Сърбия): Стойо, Никола, Андрея и др.
за получеия от тях 1115 стамбулски кила ечемик от държавните складове, заявявайки, че нямали
повече да получават

НПТА ХІХ 6/13 | 1670 | 1 л. | макбуз сенеди
Разписка за получения 855 стамбулски кила ечемик от държавния склад в Белград от общото
количество от 21 450 кила, които били раздадени на раята, понеже започнал да се разваля ечемикът

НПТА ХІХ 6/14 | 1848 | 6 л. | еврак
Преписка и документация във връзка със заплатите за м. януари 1264 г. на служебните лица от о-в
Митилин

НПТА ХІХ 6/15 | 1671 | 2 л. | макбуз сенеди
Разписка за получения ечемик от жителите на Тамашвар, Чакво и Вириус, общо 5 890 кила, което
обстоятелство било регистрирано

НПТА ХІХ 6/16 | 1848 | 3 л. | еврак
Преписка по снабдяване Янина с пожарна команда за казармите и калето Янина, така много
необходими за целта

НПТА ХІХ 6/17 | 1670 | 2 л. | макбуз сенеди
Разписка за получения 541 стамбулски кила ечемик от държавните складове в Белград

НПТА ХІХ 6/18 | 1848 | 4 л. | берат
Берат и др. книжа във връзка с разпределяне заплатата на покойния Абдулу Селим от имотите му в
Яния между съпругата му Захра и синовете му

НПТА ХІХ 6/19 | 1849 | 5 л. | илмюхабер
Сведение за разходите, които предстоят да бъдат направени по ремонтирането и мебелирането на
медицинския факултет

НПТА ХІХ 6/20 | 1849 | 2 л. | мектуб
Писмо, относно разходите на заминаващия за Влашко да заеме поста си Сюлейман паша подписано от одринския валия, данъчния представител, хахамбашията, Димитраки и други - всички
от Одрин

НПТА ХІХ 6/21 | 1866 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета - пояснение относно хода на преписката по убийството на Наколи от Щип на път
за Кюстендил

НПТА ХІХ 6/22 | 1862 | 1 л. |
Махленско свидетелство, удостоверяващо количеството юшур от всички произведения на
Чаталдженска околия през 1279 г. и десятъка даден от българи - местни жители на Чаталдженско

НПТА ХІХ 6/23 | б.м.г. | 2 л. | еврак
Резюме от донесенията относно изстъленията на арнаутите в Кешлик, Волония и другаде в тези
краища

НПТА ХІХ 6/24 | б.м.г. | 1 л. | тахрират
Доклад изпратен от янинския мютесариф Али паша относно размириците във Волония и даваната
подкрепа на бунтовниците от венецианските французи

НПТА ХІХ 6/25 | 1870 | 1 л. | арзухал
Заявление от търговец до ломския мютесариф за кражбата на тютюн от 5 българи: Коста, Пейко,
Милан, Петър и Иван, които са признали престъплението си

НПТА ХІХ 6/26 | 1874 | 1 л. | илмюхабер

Разписка за полученото възнаграждение от лекаря-хирург за преглед на ранени от затвора и бедни

НПТА ХІХ 6/27 | 1721 | 1 л. | мохаласаме
Запитване дали е отговорено на писмото на Семендерския войвода

НПТА ХІХ 6/28 | 1862 | 2 л. | джедвел
Сведение за произведените зем. произведения само от мюсюлманите на град Чаталджа, поотделно
означени количествата производство

НПТА ХІХ 6/29 | 1876 | 17 л. | мектуб
Чернови от писма адресирани до каймакамлъка на Меджидие

НПТА ХІХ 6/30 | 1874 | 52 л. | дефтер
Главен дефтер за регистриране на даваните в заем пари през 1290 г.

НПТА ХІХ 6/31 | 1718 | 21 л. | илмюхабер
Разписки от 1131 г. за получаване на суми

НПТА ХІХ 6/32 | 1866 | 20 л. | дефтер
Семеен регистър на жителите - българи от махала "Поп Тодор" в Свищов, 1282 г.

НПТА ХІХ 6/33 | 1795 | 1 л. | тахрират
Доклад от валията в Египет - Салах паша до султана, отнася се до мерките, които трябва да се
вземат за този край, поради сушата и скъпия живот

НПТА ХІХ 6/34 | 1754 | 16 л. | мектуб
Писмо от Мехмед Мирахор евел - до султана - иска нареждане до директора на митниците да
освободи получените за хазната кожуси и кадифе и тем подобни

НПТА ХІХ 6/35 | 1716 | 2 л. | мектуб
Тъй като митническият участък на пристанището Яфа от няколко години насам не се отчита за
постъпилите суми, то в такъв случай прокарва мнението, същата митница и събирането на митата
да се възложи на някой солиден закупчик - предприемач

НПТА ХІХ 6/36 | 1720 | 4 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до оставените на съхранение у неверника Бедрос 50 кесии акчета,
собственост на покойния Мехмед паша

НПТА ХІХ 6/37 | 1739 | 1 л. | арзухал
Молба, с която се иска издаването на ферман в полза на търгуващия с Европа, Персия и Индия
търговец Димитрий Николов, от с. Голос, за да може да приеме за свой слуга заралията Георги
Димитров

НПТА ХІХ 6/38 | 1710 | 2 л. | дефтер
Ведомост за заплатите на военните чинове, които ще следва да се изразходват през 1122 г., за
еничарите и спахиите поотделно (в кесии)

НПТА ХІХ 6/39 | 1782 | 1 л. | еврак
Подписи на представителите на науката, хатибите и първенците на Кюстендил, които препоръчват
обичания и уважавания от всички, включително и от раята, х. Ахмед ага заде Мустафа за сенатор

НПТА ХІХ 6/40 | 1786 | 1 л. | тахрир
Доклад на адмирала на флотата гази Хасан паша относно борбите в Египет

НПТА ХІХ 6/41 | 1872 | 1 л. | еврак
Получените в резюме книжа от Кюстендил във връзка с изборите за сенат - препоръчва се Салих
бей за сенатор от Кюстендилско, всеизвестен и уважаван от всички и препоръчван от бившия
румилийски валия везир Абтула паша

НПТА ХІХ 6/42 | 1849 | 3 л. | еврак

Преписка по зиамета на Егри-Кьой, Магнисия, принадлежащ към вакъфите на Гази - султан
Мехмед през 1257 г. и ненавременното издължаване към държавната хазна за минали години

НПТА ХІХ 6/43 | 1864 | 4 л. | еврак
Преписка по оплакването на закупчика - предприемач на рибния талян при Малко Чекмедже Мардирос Чобан оглу, който бил възпрепятстван да лови свободно рибата от таляна

НПТА ХІХ 6/44 | 1715 | 2 л. | тезкере
Призовки (образци) от 1128 г., изпращани до съдещите се страни, по силата на които явяването на
съд било задължително

НПТА ХІХ 6/45 | 1864 | 4 л. | еврак
Преписка по извършената публична продажба на имотите на Киркор Сараф Алажа за дългове към
хазната

НПТА ХІХ 6/46 | 1861 | 3 л. | дефтер
Сведение за добитите земеделски произведения през 1278 г. на с. Мераш, където се поменават и
имена на българи-земеделци

НПТА ХІХ 6/47 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от австрийското посолство в Турция, с което се иска и моли турското правителство да
разреши на капитана на немския кораб да акустира в пристанищата с търговски цели

НПТА ХІХ 6/48 | 1880 | 2 л. | джедвел
Сведение за постъпленията от данък върху имотите за три месеца през 1296 г. от Цариград и трите
съседни града - сметнати поотделно от 1290-1296 г.

НПТА ХІХ 6/49 | 1876 | 9 л. | дефтер
Сведение за преброените и проверени през 1292 г. овце в Чаталдженско, Силиври, Малко и Голямо
Чекмедже овце, възлизащи на 96 680 глави, като е премахнат съответният данък

НПТА ХІХ 6/50 | 1854 | 2 л. | дефтер
Регистър за вписване на различни мазбати през 1271 г., отнасящи се до различни случаи и от
различни градове на България и Македония

НПТА ХІХ 6/51 | 1877 | 3 л. | талиматнаме
Напътствия за преселниците - османски поданици от различни народности, изпращани на фронта
през време на войната, под ръководството и напътствието на специално назначените за целта лица в
Анадола и Румелия

НПТА ХІХ 6/52 | 1874 | 4 л. | дефтер
Описна книга на отдаваните под наем имоти, на срочно изплащане

НПТА ХІХ 6/53 | 1875 | 1 л. | телеграфнаме
От Тулча за Кюстенджа - въпреки, че за нуждите на дивизиония транспорт досега се закупувало от
панаира в Межидие, а панаирът е привършил, добитъкът да бъде закупен на търг, не по-скъпо от
1200 гроша

НПТА ХІХ 6/54 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо от каймакамина в Лом до мютесарифина - за подновяване бератите на петте джамии в град
Лом

НПТА ХІХ 6/55 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета - уведомление за станалата кражба чрез взлом в дома на Сиде кхатун от Русе, ул.
Йени Махле, като ѝ задигнали един стенен часовник, сребърни пари, капаклия сахан и др.

НПТА ХІХ 6/56 | 1865 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета - назначените чиновници в администрацията и по финансовото ведомство, ако до
40 дни от деня на назначаването им не заемат службата си, са длъжни да върнат половината част от
заплатата си за това време

НПТА ХІХ 6/57 | 1875 | 1 л. | мектуб

Писмо до вилаета - за забраната на вестника "Икономист", излизащ във Франция, поради писания
против държавата

НПТА ХІХ 6/58 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета отнася се до вземането на Стефанович от Янко Компано от Балчик, възлизащо на
10 000 лири и начина на издължаването на последния

НПТА ХІХ 6/59 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо от сметководството до вилаета - по повдигнатия въпрос по заплащане стойността на коня на
кавалериста - жандармерист Хайдар Али от 6. конен жандармерийски полк в Одрин 2-ра рота,
намираща се в Силистра

НПТА ХІХ 6/60 | 1873 | 3 л. | джедвел
Препис-извлечение от сметката по приходо-разхода на Дунавския вилает за един месец

НПТА ХІХ 6/61 | 1867 | 1 л. | ифаде
Дознание, водено против бояджията Хараламби Йован от махала "Янко" за изпокъсване и
захвърляне на черковни книги

НПТА ХІХ 6/62 | 1839 | 1 л. | ферман
Ферман от 19 Rebiülahir 1255 г. (1839) г. за подновяване на всички фермани и берати

НПТА ХІХ 6/63 | 1870 | 1 л. | дефтер
Сведение за размера на десятъка, който следва да се взема от гроздето, тютюна и плодните дръвчета
на Битолския санджак през 1287 г.

НПТА ХІХ 6/64 | 1871 | 3 л. | дефтер
Сведение за постъпленията на Бахрисефид джезире вилаети (Беломорските о-ви) през 1287 г., след
като се приспадат съответните намаления

НПТА ХІХ 6/65 | 1787 | 1 л. | тахрир
Доклад на пристигналия благополучно и с божия воля в Египет египетски военачалник хаджи
Мехмед бей, за срещите му с Шамския емир хаджи Ахмед паша

НПТА ХІХ 6/66 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от войводата на Влахия по подновяване фермана за правата на населението от
Влахия

НПТА ХІХ 6/67 | 1872 | 1 л. | дефтер
Ведомост за приходите и разходите от паспортната служба при пристанището Адлие, Видинско, за
един месец на 1288 г.

НПТА ХІХ 6/68 | 1853 | 1 л. | мектуб
Отнася се до набавените от Одринско 15 000 глави овце за нуждите на войската, изпратени да
летуват в ямболските пасища

НПТА ХІХ 6/69 | 1900 | 1 л. | мектуб
Писмо от главнокомандващия турските войски до финансовата комисия - за закупуването на 20
катъра, нужни за транспортирането вещите и уредите на войсковите отделения, ангажирани в
работата по строежа на жп линия в Хиджас

НПТА ХІХ 6/70 | 1837 | 1 л. | арзухал
Заявление от полковник и майор от Варненския гарнизон до Командването, за да бъдат удостоени с
медали, както другарите им от същия гарнизон

НПТА ХІХ 7/1 | 1872 | 1 л. | тахрират
Доклад до финансовия министър, отнася се до начина на изплащане пътните и дневни пари на
чиновниците, премествани от едно място на друго

НПТА ХІХ 7/2 | 1876 | 1 л. | мектуб

Писмо от Видинския каймакам до Дунавския вилает - да бъде уведомен италианския консул по
протестиране полицата за 1 100 наполеона златни на итал. фирма "Бр. Виладен", дългът им към
ломския търговец Осман ефенди

НПТА ХІХ 7/3 | 1872 | 1 л. | джедвел
Образец от ведомост за пътните и дневни пари на комисиите по строежа на пътищата

НПТА ХІХ 7/4 | 1867 | 1 л. | илмюхабер
Документ за начина и реда на продоволствието на войсковите части в Херцеговина, чрез
пристанището на Триест и триестките търговци

НПТА ХІХ 7/5 | 1841 | 2 л. | иляннаме
Обявление на критския комендант за изпълнение от всички органи на властта по отношение
появилите се бунтовници на о-ва и другаде

НПТА ХІХ 7/6 | 1801 | 1 л. | тахрир
"I. Рапорт на чахадърина Ахмед Куллар бей, във връзка с транспортирането с кораби натоварените в
пристанището турски войски от Анадола, при което пътуващите войници, чрез повреда с брадва на
уредите на кораба, са принудили същия да дебаркира в пристанището Бейрут II. Кратко
съдържание на подадените от тримата капитани заявления"

НПТА ХІХ 7/7 | 1867 | 1 л. | арзухал
От Оханес Худаверди и син до Министертво на финансите, вседствие на заема Оханес останал да
взема сумата от 1 384 224 грошове, които иска да се прихванат от юшура на Теке санджак

НПТА ХІХ 7/8 | 1745 | 2 л. | мектуб
Отнася се за закупчиците на солниците Хаджи Апостол, Тузчи Андон, Димитраки, по силата на
темесука за право експлоатиране солниците в о-вите, заплащайки полагащия се десятък

НПТА ХІХ 7/9 | 1726 | 1 л. | арзухал
Заявление от кандидат-пенсионер до султана - моли да му бъде издадена пенсионно тезкере за
изслужено време

НПТА ХІХ 7/10 | б.м.г. | 1 л. | илмюхабер
Служебна бележка за дълга на сарафина Багдарсек към хазната в размер на 403 610 гроша

НПТА ХІХ 7/11 | 1860 | 1 л. | илмюхабер
Разписка за 100 гроша, получател - специален чиновник по надзора на мюсюлманските деца в
Белград, получил заплатата си за м. януари 1277 г.

НПТА ХІХ 7/12 | 1663 | 1 л. | хюджет
Шериятски хюджет установяващ и удостоверяващ обстоятелството, че през 1663 г. селяните - раята
от Изворнишка околия и града Изворник, били предали определения им наряд от зърнени храни ечемик, жито и др.

НПТА ХІХ 7/13 | б. г. | 1 л. | талиматнаме
Правилник за котиращите се облигации

НПТА ХІХ 7/14 | 1676 | 1 л. | дефтер
Ведомост за размерите на пенсиите, получавани от пенсионерите спахии и заслужилите
военнослужещи от вилаета Халеп през 1087

НПТА ХІХ 7/15 | 1846 | 1 л. | илмюхабер
Разписка за сумите дължими към държавното съкровище от тимариота в Белград

НПТА ХІХ 7/16 | 1863 | 1 л. | мектуб
Нареждане до войсковите части - да се забрани на войниците да продават дажбите си, което нещо
уронва престижа и честта на войската

НПТА ХІХ 7/17 | 1850 | 2 л. | дефтер
Сведение за заплатите на военните чинове - офицери и войници на служба в гр. Кратово, за м.
април 1266 г.

НПТА ХІХ 7/18 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Окръжно нареждане до частите, отнася се до небрежното и неприлично обличане на военните
чинове, войници и офицери, идващи в отпуска в Цариград и лошото им държане с бръснарите,
кайкчиите и други; напомня се да бъдат взети мерки за това

НПТА ХІХ 7/19 | 1865 | 2 л. | мектуб
Официално писмо - съобщава се, че вследствие станалия пожар в седем села от Шкодренски
санджак, жителите на същите села не са били в състояние да си изплатят данъците. Въпросът бил
отнесен до Главното държавно сметководство за разпореждане

НПТА ХІХ 7/20 | 1850 | 2 л. | мазбата
Сведение за заплатите за м. март 1266 г. на войниците и офицерите от Кочанския гарнизон

НПТА ХІХ 7/21 | 1854 | 1 л. | мектуб
Копие от писмото на върховното управление до всички области - отнася се до начина на
постъпване с излишните зърнени храни, след като бъдат задоволени нуждите на армията за една
година

НПТА ХІХ 7/22 | 1843 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от тимариота на с. Вирче, Пияничка община, Кюстендилски окръг

НПТА ХІХ 7/23 | 1695 | 27 л. | дефтер
Частна тетрадка от 1695 г.

НПТА ХІХ 7/24 | 1716 | 3 л. | мектуб
Писмо до султана - за войските командвани от везир Нуман паша в Босна: всички снаряжения,
чадъри (палатки) и пр. да се отпуснат от складовете в Солун, от където ще бъдат превозени с
камили до Одрин

НПТА ХІХ 7/25 | 1715 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана - говори се за трети руски пратеник контон, който има обичайните си срещи с
надлежните високи служебни лица и на когото се указало нужното внимание

НПТА ХІХ 7/26 | 1715 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се говори за закупените храни от Русия, възлизащи на 3 000 кесии, които
храни според кетхудата Галип ефенди ще трябва да се превозат чрез Браилското пристанище

НПТА ХІХ 7/27 | 1726 | 1 л. | илям
Акт за дарение извършено от садразамина Ибраим паша, в полза на Бешикташ джамия през 1138 г.,
като подарил три парчета мохамеди килими, за които е искано от управителя на джамията да се
издаде ферман, за да минат в приход на държавата

НПТА ХІХ 7/28 | 1771 | 1 л. | илям
Съдебно решение издадено в полза на морския капитан Джувани - венедикчанин, за вземането му в
пшеница от Одрин, Пловдив, за 1183 г., чрез капуджи баши Мехмед ага

НПТА ХІХ 7/29 | 1774 | 1 л. | илям
Шериятско решение издадено в полза на морския капитан Николе Андрияс - венедикчанин, за
предстоящето изпълнение на задължението, което от капуджи баши Мехмед, да му предаде и
натовари 4 000 стамбулски кила с пшеница

НПТА ХІХ 7/30 | 1771 | 3 л. | илям
Съдебни решения издадени в полза на морските капитани от Русенското пристанище Туриди
Ахмед, Мехмед Емин и Сюлиман Деман, които по споразумение имат да получат пшеница,
дължима им от закупчика капуджи баши Мехмед ага

НПТА ХІХ 7/31 | 1842 | 2 л. | арзухал
Заявление до султана от съдружниците - владеющи зиамета на съдружнически начала на Никопол,
силистренско с. Росица и др. общини от същата околия, за да им се изпратят беделите за 1257 г.

НПТА ХІХ 7/32 | 1870 | 1 л. | мектуб
Окръжно писмо до вилаета - нарежда се по какъв начин да се експлоатират държавните гори,
надзора над които по решение на държавния съвет е възложен на министерството на финансите и е

учредена особена Дирекция на горите

НПТА ХІХ 7/33 | 1729 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до подновяване на кондаците на Русенските салове и шлепове, като за
целта, да бъдат отсечени 35 парчета чамови дървета от Никополския балкан, а такива се насичат
още и от Ореховския, Плевенския, Ловченския и др. балкани

НПТА ХІХ 7/34 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася до движението на флотата и участието ѝ във войната, като два малки
парахода се били насочили към о-в Родос и Крит

НПТА ХІХ 7/35 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Доклад на садразамина - отнася се до войниците, събрани от левия участък на Анадола, начина на
тяхното продоволствие, както и на войските в Кримска област

НПТА ХІХ 7/36 | 1844 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана от закупчика на митническото право в Изворник, (...), Босненско, който не успял
да събере нужната сума, а при това и имотите му останали в Сръбско и е искал (...) задължението
си към държавата

НПТА ХІХ 7/37 | 1804 | 1 л. | тахрират
Доклад на бившия солунски околийски управител Мустафа паша относно похождението на Таско
войвода с 200 души четници в Караферия, закрепостили се в един манастир, добре екепирани се
сражавали с редовните войски и пр.

НПТА ХІХ 7/38 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, относно начина на изпращането оръдия и др. военни снаряжения за Крит и че параходите
приготвени в корабостроителницата не били достатъчни за пренасянето им

НПТА ХІХ 7/39 | 1724 | 3 л. | еврак
Преписка, уреждащa монетосеченето в Египет, назначаването на Лале Мустафа за главен фин.
надзирател и Апти челеби за мерач (премерващ) монетите, давайки напътствия и за отношението на
работниците към монетарницата

НПТА ХІХ 7/40 | 1901 | 1 л. | тезкере
Открит лист - само за вътрешността на страната. Издаден на работник от Одрин, 24-годишен,
заминаващ за Пориже, Турция, по народност грък - да му се окаже съдействие при пътуването

НПТА ХІХ 7/41 | 1838 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - докладва му се за неприятелското и злостно поведение, което има египетския
валия, имащ за цел да окупира областите Мераш и Айнтаб, изготвяйки скрити дупки, за да
причинява смъртта на много войници

НПТА ХІХ 7/42 | 1926 | 1 л. | джедвел
Сведение за пътищата по суша - предимно жп съобщения Ескишехир-Коня, важащи от 1 март 1926
г.

НПТА ХІХ 7/43 | 1716 | 6 л. | илмюхабер
Разписка за получените суми от проданта на десятъка през 1129 г.

НПТА ХІХ 7/44 | 1800 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от главнокомандващия войските в Египет, който по болест и напреднала възраст
моли да бъде освободен от този пост и за свой достоен заместник препоръчва сина си Сеид Махмуд
Таяр бей, който със своите 7 300 подбрани войници щял да устои в боевете с неприятеля

НПТА ХІХ 7/45 | 1876 | 2 л. | илмюхабер
Разписка за 78 гроша и 30 пари, съставляващи пътните и дневни пари на придружаващия
арестантите от Битоля до Солун, която сума бил получил от местната държавна каса в Битоля

НПТА ХІХ 7/46 | 1839 | 1 л. | илмюхабер
Разписка за 10 854 гроша, съставляващи заплатите на пенсионираните офицери и войници, за един
месец на 1255 г.

НПТА ХІХ 7/47 | 1700 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана по отдаване на закупчик събирането на вносните митнически мита в Белград за
1110 и 1111 г., като за 1110 г. се приели 10 000 гр., а за 1111 г. - повече, ако се яви кандидат

НПТА ХІХ 7/48 | 1886 | 3 л. | мектуб
Писмо от Главното счетоводство при Министерство на финансите - изпратените 15 000 турски
лири, били заменени с грошове и меджидии по 107 гроша и 34 пари едната лира

НПТА ХІХ 7/49 | 1827 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда, че разходите за канцеларски материали на садразама за 1242 г.
възлизат на 60,5 гроша и 14 акчета

НПТА ХІХ 7/50 | 1846 | 2 л. | дефтер
Сведение за случилите се произшествия по време на Ramazanа 1263 г. и след задържането на
провинилите се; преписките по тяхното задържане били разгледани своевременно, а самите лица предадени в затвора

НПТА ХІХ 7/51 | 1813 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно договора, сключен между Турция и Русия, във връзка със защита на
правата на раята - чл. 5 от договора, уреждащ положението на ползващите се от правата и
условията на същия договор

НПТА ХІХ 7/52 | 1813 | 2 л. | мектуб
Писмено изложение до султана относно почина от страна на сърбите през 1813 г. под
покровителството на Русия да се освободят от васалството, като в случая се намесват Австрия и
Англия, вземащи страната на Турция

НПТА ХІХ 7/53 | 1841 | 1 л. | сенед
"Документ подписан от владетеля на зиамета от селата на Черменски санджак, за сметка на 1257 г.,
под. Мехмед Ариф"

НПТА ХІХ 7/54 | 1733 | 1 л. | ферман
Дава се възможност на коджа Али паша, охрана на Румелийското кале, да се снабди с нужните

съоръжения - барут и др.

НПТА ХІХ 7/55 | 1844 | 1 л. | мектуб
Писмо относно размера на заплатите на шестимата мюсюлмани и рая, ангажирани в събирането на
юшура от о-в Митилин

НПТА ХІХ 7/56 | 1746 | 1 л. | тезкере
Рапорта на пазителя на прохода ..., относно коджабашията на чифлика Волшон, който заболял и бил
принуден да замине за Гърция да търси спасение от лекари

НПТА ХІХ 7/57 | 1709 | 1 л. | берат
Покойният Селкин бей Ахмед бей оглу Абдулкадир от Халеп доброволно и с подписа си остъпва
доходите си на хазната

НПТА ХІХ 7/58 | 1713 | 1 л. | мектуб
До заместник-финансовия министър на Полша - съобщава се за начина на търгуването и
улесненията, които биха се направили в този случай

НПТА ХІХ 7/59 | 1797 | 40 л. | дефтер
Дневник, отнасящ се до сметките на отделните тимариоти, през 1211 и 1212 г., съобразно
получените от тях произведения, включително и тези на тимариотите от Софийски санджак

НПТА ХІХ 7/60 | 1771 | 1 л. | илям
Съдебно решение издадено в полза на председателя на Русенските морски капитани хаджи Юсеин
Аптулов за 1 000 стамбулски кила пшеница, които имал да взема от капуджи баши Мехмед ага - за
с/ка на 1183 г.

НПТА ХІХ 7/61 | 1824 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана относно отвличането от русите срещу Исакча на една лодка, което съставлява
нарушение на договорните условия с Русия - повдигнат въпроса пред посланика на Русия, като е
искано наказание за провинилите се

НПТА ХІХ 7/62 | 1786 | 1 л. | тахрират
Доклад на бившия военачалник на крепостта "Согужук" Али паша, относно наличните войски еничари и др., храна на крепостта "Анапа" и числеността на ожаклиите

НПТА ХІХ 7/63 | 1840 | 2 л. | мектуб
С подновяване на търговските ни договори с Англия, Франция и другите приятелски разположени
на нас държави, изяви желание и Прусия да стори това и до подновяване търговския ни договор с
нея, да се прилагат досегашните правила към тях, както към нашите търговци

НПТА ХІХ 7/64 | 1879 | 14 л. | илмюхабер
Разписка за получени съдебни разноски по решени дела

НПТА ХІХ 7/65 | 1849 | 3 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до нередовността на тимариота от Янинско и мерките, които следва да се
вземат по отношение на него

НПТА ХІХ 7/66 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
"Оплакване от селяните на с. Акадин, против бабадагския каймакамин, който ги третирал зле, биел
и пр. Подписали мухтарите и имамина на селото"

НПТА ХІХ 7/67 | 1807 | 2 л. | мектуб
Изложение от морски капитан относно нападенията, вършени от островитяни върху населението на
крайбрежните о-ви на Румели

НПТА ХІХ 7/68 | 1838 | 1 л. | мектуб
Уведомително писмо относно враждебните действия на предприети от племето друзи и техните
главатари срещу Ибраим паша и за поражението на египетските войски, дали повече от 4 000 души
жертва и някои от командния състав

НПТА ХІХ 7/69 | б.м.г. | 1 л. | мектуб

Чернова на писмо, с което се нарежда какви пиеси се разрешава да бъдат играни в чуждите театри
и под чий контрол

НПТА ХІХ 7/70 | 1862 | 1 л. | сенед
Сенеди възлизащи на 70 735 гр., за беделите (таксите), отнасящи се за 1277 г. на изоставените
тимари от тимариотите, за която сума са издадени 79 къса сенеди (разписки)

НПТА ХІХ 7/71 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от Елхадж Хасан от гр. Мерсин (мала Азия), който се оплаква от Езнишкия бей
Осман, който с 2 000 души аскери разгонил и ограбил местното население, назначил си и кетхуда,
който завладял всичките му имоти, градини и лозя и пр.

НПТА ХІХ 7/72 | 1870 | 3 л. | пусула
Служебна бележка за постъпленията от юшура (десятъка) на Серския санджак през 1287 г.

НПТА ХІХ 7/73 | 1845 | 3 л. | сенед
Документ, от който се вижда, че тимариотът - кавалерист военен заптие Ахмед Бекир бедела за
зиамета си от с. Боклич, Радовишка община, Костендилски санжак е получил за с/ка приходите на
Битоля

НПТА ХІХ 7/74 | 1819 | 1 л. | мектуб
Отнася се до нередностите, проявени от силистренските търговци "Лотрари и братя" по отношение
на една търговска сделка на кафе с търговците - англичани Ливбрант и Вилкин, които били
изиграни от съдружника на Лотрари - Франциско Розети

НПТА ХІХ 7/75 | 1874 | 18 л. | еврак
Чернови от писма от различни места

НПТА ХІХ 7/76 | 1885 | 1 л. | мектуб
Писмо от Държавната хазна - отнася се до представените в хазната за обмяна английски и френски
наполеони в турски лири, като разликата от тази обмяна 4 095,5 гроша да минат в приход на хазната

НПТА ХІХ 7/77 | 1867 | 18 л. | дефтер
Емлячен регистър от 1284 г. за имоти, принадлежащи на българи

НПТА ХІХ 7/78 | 1876 | 2 л. | мектуб
Окръжно нареждане относно контрабандиране на голяма част от произвеждания тютюн и
продаването му на контрабандисти, вследствие слабия надзор на съответните власти

НПТА ХІХ 7/79 | 1875 | 1 л. | тахрир
"Колективно оплакване от жителите на с. Черна, против каймакамина на Мачин, за нередовно
събиране лично от него данъци и от населените - земеделци. Подписали: даскал П. Хр. Попов, К.
Икономов и първия мухтар на селото"

НПТА ХІХ 7/80 | б.м.г. | 1 л. | сенед
Документ за разходите по новопостроения граничен участък в местността "Грамада", Нишко
землище, сръбско-турската граница

НПТА ХІХ 7/81 | 1835 | 10 л. | дефтер
Сведение за едномесечните заплати на артилеристите през 1251 г.

НПТА ХІХ 7/82 | 1877 | 12 л. | дефтер
Емлячен регистър

НПТА ХІХ 8/1 | б.м.г. | 1 л. | берат
Берат - от приходите на митниците в Румели ще се издържат със заплати настанените еничери в
размер 3 812 акчета и пр. разходи за техните заплати

НПТА ХІХ 8/2 | 1859 | 1 л. | мектуб
Документ, от който се вижда, че на мосю Алфонс, французин и член от комисията по общополезни
работи са броени 16000 гроша, като безвъзмезно възнаграждение за пътните му до Париж, където
отива да си урежда частни работи

НПТА ХІХ 8/3 | б.г. | 2 л. | арзухал
Заявление от абаджията Васил до султана - имал да дава на десет души и за да се издължи дошъл
бил в Цариград за търговия и по този начин да се освободи от това си задължение, но щастието не
му се усмихнало и не можал да се издължи - поискал да се върне обратно, но се страхувал да стори
това заради кредиторите си

НПТА ХІХ 8/4 | 1863 | 2 л. | сенед
Вследствие влошаването на финансовото положение на страната, държавата бива принудена да
сключи вътрешен заем от 300 000 кесии (пари), от които частта на Хайриболския санджак възлиза
на 19 623 гроша

НПТА ХІХ 8/5 | 1818 | 1 л. | тахрират
Донесение на началника на крепостта на Белград - Али паша, относно военните приготовления на
немците, които складирали припаси и храни по границата с Босна и увеличили числото на хората
си по границата в близост с Белград

НПТА ХІХ 8/6 | 1876 | 2 л. | талиматнаме
Временен правилник за избор на "межлиси мебусан" (нар. представители)

НПТА ХІХ 8/7 | s.l.a. | 1 л. | мектуб
чернова от писмото препратено до д-р Решид бей, търговски аташе във Франция, с което се
уведомява за подновените вносно-износни мита между Прусия и Франция

НПТА ХІХ 8/8 | 1853 | 1 л. | мектуб
Относно пътуването на пруския генерален консул в Букурещ барон Майзабах заедно с консула в
Галац; на мосю Мерони до Белград

НПТА ХІХ 8/9 | 1861 | 1 л. | мектуб
Писмо подписано от колагасъ, началник на войската, подполковник от Генералния щаб, полковник
от Генералния щаб и др. по доволствието на отседналите войскови части временно в Кулаши и
исканите дажби за хората и добитъка

НПТА ХІХ 8/10 | 1838 | 1 л. | мектуб
Писмо-уведомление за появилата се чума в о-в Митилин, вследствие на което пристанищата на
Бяло море да карантират по 22 дена, за която цел бил уведомен и директора на Дарданелите, но
въпреки това някои са си позволили да не спазват това правило и болестта се появила на две къщи
на о-ва

НПТА ХІХ 8/11 | 1826 | 1 л. | сенед
Разписка за получените от главния дефтердар 116 гроша, съставляващи канцеларските му разходи
за 1242 г.

НПТА ХІХ 8/12 | б.м.г. | 1 л. | тарифе
Тарифа за таксите, които следва да се съберат от октроа, кантарие и др.

НПТА ХІХ 8/13 | 1876 | 1 л. | арзухал
Заявление до валията от останал без работа чиновник - да бъде назначен бирник на Русенската
градска община или другаде, за да излезе от това безизходно положение

НПТА ХІХ 8/14 | 1859 | 1 л. | сенед
Сенед за 2 250 гроша взета такса за правоносене първокласен и първоразряден медал, чийто
носител е удостоен и със следващата се тугра

НПТА ХІХ 8/15 | 1872 | 35 л. | илмюхабер
Образци от разписки за предавания юшур (десятък) през 1288 г.

НПТА ХІХ 8/16 | 1859 | 1 л. | сенед
Сенед подписан от златаря арменец Нилиан относно вземанието му от 9 473 кесии от султана, за
продадените от него на султана скъпоцености, по повода на което бил сключил заем за да се
издължи към англичанин търговец Чарлз

НПТА ХІХ 8/17 | 1853 | 1 л. | илмюхабер

За уреждане сметките на към (...) в банката, по време на министъра на финансите Нафуз паша, за
посрещане чиито задължения (нужди) се и били предадени 1 товар 11 731 франка 80 сантима и пр.

НПТА ХІХ 8/18 | 1860 | 1 л. | мектуб
Нарежда се за идващите по Димитровден на паша овце от Австрия в Добружанските полета да се
взема по 56 пари на овца за 6 месеца и на 500 овце по една овца, като тази такса се удвои, ако
останат за повече от шест месеца

НПТА ХІХ 8/19 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Сведение и списък на лицата, заемащи висши служебни постове, като на пример: министър
председател, шейх-юл ислам, Хусрев паша, главнокомандващия Халил паша, финансовия
представител в Сърбия, видинския валия - Хюсеин паша, босненския валия - Вежхи паша, касап
баши, дворцов интендант и др.

НПТА ХІХ 8/20 | 1864 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда, че за член на морско-търговската камара е назначен чиновникът от
канцеларията при залива Костаки ефенди

НПТА ХІХ 8/21 | 1900 | 2 л. | мектуб
Писмо от финансовия министър до комисията по общите финансови въпроси - относно вземането
на Дружеството, което удължило жп линия Солун - Цариград, в лицето на представителя мосю
Берже

НПТА ХІХ 8/22 | 1852 | 2 л. | мектуб
Предприемачът Джезаирли Маградич за построените в Ново село постройки, останал да дължи на
17 души каменари - гръцки поданици и на др. работници - английски поданици, към 18 000 гроша повдигнат въпроса за неплащането, на английските поданици било решено да се заплати по държ.
хазна, а на гръцките поданици останал въпросът висящ

НПТА ХІХ 8/23 | 1865 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда, че на основание височайшата заповед върху бяла хартия на съпругата
и дъщерята на починалия Кемал Осман от войската е определена пенсия по 35 гроша месечно - до
смъртта на съпругата му и по 40 гроша месечно на дъщеря му, за което са издадени и два берата за
случая

НПТА ХІХ 8/24 | 1873 | 4 л. | илмюхабер
Квитанции за получени такси по издаване на берати за различни случаи

НПТА ХІХ 8/25 | б.м.г. | 2 л. | тахрир
Следствие по отвличането от пограничните румънски войници при Калафат на двамата дървари
Йордани Динка и Ничо Никола

НПТА ХІХ 8/26 | 1882 | 5 л. | дефтер
Статистически сведения за приходите от доход печалба, откупи на немюсюлманите, за 1278 г. на
Бозджеадайска околия, от Лимнос санджак, както и сведение за движението на населението на
същата околия през 1299 г.

НПТА ХІХ 8/27 | 1864 | 4 л. | илмюхабер
Два сенеда на босненския валия Шериф Осман паша за получените от него 7 725 гроша по сметка
митнически тарифи на Босненско, за м. октомври 1280 .,г и 23 570 гроша и 27 пари за с/ка и от
постъпленията на м. ноември същата година

НПТА ХІХ 8/28 | 1874 | 2 л. | рапорт
Рапорт на чужденеца Берито, относно построяването на шосейни кантони и бараки по пътищата в
страната и нужните за целта строителни материали

НПТА ХІХ 8/29 | 1833 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се съобщава, че поради нередовно изплащаните от търговци и еснафи доставки за
нуждите на държавната работилница, доставчиците забавят изработката и доставката на нужните за
войската предмети. Дават се сведения, какви суми следва да се отпускат седмично, за да се
отстранят нередностите

НПТА ХІХ 8/30 | 1872 | 6 л. | тезкере
Образец от квитанции (разписки) за платен данък върху дохода от работник, чирак, търговец и
компания през 1288 г.

НПТА ХІХ 8/31 | б.м.г. | 10 л. | дефтер

Ведомост-описание на земеделски произведения, с означение на самите производители, между
които и българи

НПТА ХІХ 8/32 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо до дивизионния командир в Калофат - отнася се до заловения от търновския каймакамин
войник Мустафа, отклонил се от службата си, по набор 1265 г., да бъде предаден в частта му, дето
да изкара службата си

НПТА ХІХ 8/33 | 1838 | 3 л. | арзухал
Заявление за издаване на разрешителни на двамата гърци морски капитани Димитри папа Димитри
и Ламбрино Манда им се разрешава да се придвижат към Бяло море

НПТА ХІХ 8/34 | 1890 | 4 л. | джедвел
Статистически сведения за престъпленията извършени през 1308 г. от населението мюсюлманско и
не мюсюлманско в Тиблиския вилает, като резултат от пресмятането мюсюлманите - 105, а не
мюсюлманите - 142 души

НПТА ХІХ 8/35 | 1850 | 1 л. | илмюхабер
Сведение за разходите за пет месеца време, съставляващи заплатите на чиновниците и др. през
1265 г. на о-в Митилини, според сведенията на каймакамина по това време Исмаил бей

НПТА ХІХ 8/36 | 1842 | 1 л. | илмюхабер
Сръбските големци Базар, Яни и Марко отиващи за Цариград, за да отседнат там, заплатите им за
един месец

НПТА ХІХ 8/37 | 1876 | 120 л. | еврак
Чернови на писма от 1293 г. предимно до градове във вътрешността на България с интересно
съдържание

НПТА ХІХ 8/38 | | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до отпускането на известно възнаграждение на топчиите

(артилеристите), взели участие във войната с Персия и останали по домовете си по болест

НПТА ХІХ 8/39 | 1885 | 1 л. | джедвел
Ведомост за паричните операции извършени през м. юни 1303 г. в Халепския санджак

НПТА ХІХ 8/40 | 1840 | 1 л. | мектуб
Рамиз паша заде Иззед бей бил назначен за директор на информационната служба - от кога да
започне изплащане на заплатата му

НПТА ХІХ 8/41 | 1848 | 1 л. | сенед
Разписка за 2 500 гроша разходи на някогашния турски посланик в Берлин - Сами ефенди, за
отиването му по служебна работа до Дания, които разходи да се покрият от данъка върху тютюна в
Цариград

НПТА ХІХ 8/42 | 1876 | 2 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите - събраните суми в помощ на държавата от Конянски
санджак възлизат на 50 000 гроша, събрани само от населението от мъжки пол

НПТА ХІХ 8/43 | 1865 | 1 л. | илмюхабер
Документ, съставен и подписан от началстващи лица в турската армия, за изхвърляне, като ненужни
никому военни вещи: 200 бр. чували и 22 бр. стари вехти сандъци

НПТА ХІХ 8/44 | 1865 | 2 л. | мектуб
Писмо до заместник военния комендант - представя му се протокол за бракуването на 1861
изпокъсани чувала, употребени от пехотните части на армията, с мнение да бъдат продадени по 7½
пари единият

НПТА ХІХ 8/45 | 1854 | 3 л. | илмюхабер
За сумите, съставляващи разходите по материалната издръжка на следващите в Лондон и Париж
ученици от военното училище; и за полагащия се на г-н Хенуор хонорар за уроците, предавани от
него, на двама (...) от корабостроителницата в Цариград, изпратени на специализация в Лондон

НПТА ХІХ 8/46 | 1840 | 1 л. | мектуб
Меджилисът на казата Бартин донася, че финансовия представител в канцеларията Мюфти заде
Исмаил, подбудил населението към непокорство и предизвикал смутове в околията

НПТА ХІХ 8/47 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Морският капитан на търговски параходи Францезко Дескович, напът за Турция по Черно море го
сполетяло корабокрушение, а стоките и снаряженията извадил на сухо, за проданта на които
упълномощил търговеца от Василико Жовани Хорлеоси, за което бил уведомен немският
пълномощен министър

НПТА ХІХ 8/48 | 1872 | 1 л. | арзухал
Арзухал, с който Делчо Кирчев от с. Черковна, Провадийско се тъжи, че му е продаден болен вол и
продавачът отказал да му върне парите

НПТА ХІХ 8/49 | 1872 | 2 л. | дефтер
"Ведомост за заплатите на някои длъжностни лица в чужбина през 1287 г., изплащани чрез банк
Отоман; като например: 1. на редактора на българския вестник Никола Генович - месечно 800 гр. 2.
на минния инженер мосю Вайе - месечно по 3 488 гр."

НПТА ХІХ 8/50 | 1851 | 2 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите - препраща се един чек от 250 флорина на Виенското
посолство, съставляващ едномесечната заплата на представителя

НПТА ХІХ 8/51 | 1823 | 1 л. | сенед
Закупчик на митническо право по берати шериф, внася в държавната хазна 312 гроша,
съставляващи първата такса (вноска) за 1239 г.

НПТА ХІХ 8/52 | 1885 | 3 л. | чекове
Чекове от 1303 г. на турското министерство на финансите, с които са изплащали суми

НПТА ХІХ 8/53 | 1863 | 1 л. | мектуб

Препоръчително писмо до валията на Жидде, отнасящо се за Емир Нияз от Бохара, комуто да се
укаже пълно съдействие и внимание при пътуването му за хаджилък

НПТА ХІХ 8/54 | 1855 | 5 л. | дефтер
Ведомост за разходите за известен период от време на войските в Мека и Медина, за 1271 г.,
възлизащи на един товар 85 470 грошове, за която сума да се нареди до хазната за отпускането ѝ

НПТА ХІХ 8/55 | 1881 | 1 л. | мектуб
До Държавните дългове - нарежда се да се изготви нов учебник по география поради непълнотата
на досегашния такъв, от който учениците по всички училища не могат да се ползуват научно

НПТА ХІХ 8/56 | 1807 | 1 л. | тахрир
Доклад до султана по залавянето, оковаването и депортирането на един опасен шпионин, заловен в
попски дрехи на о-в Корфу, роден всъщност на о-в Сакъз, по занятие дюлгерин

НПТА ХІХ 8/57 | 1864 | 1 л. | мектуб
До министерството на финансите, от началник крепостта в Белград - за вземанията на тимариотите
и зиаметите от Сърбия, след като са напуснали окончателно Белград и са се приютили в Турция

НПТА ХІХ 8/58 | | 1 л. | мектуб
Окръжно писмо, с което министъра на финансите забранява за напред под страх от на най-тежка
отговорност, данъчните служители, които обикалят разните села, да вземат от населението
безплатно за себе си и за конете си каквито и да било продукти

НПТА ХІХ 8/59 | 1844 | 1 л. | мектуб
Съобщава се на министъра на външните работи за промените относно времепосещенията по случай
Ramazanа в Бабиали, във връзка и със заседанията на меджилис умуми меджлиси хас

НПТА ХІХ 8/60 | 1804 | 2 л. | мектуб
Моли се, поради неосъществените предполагаеми приходи от Кандия; и поради затрудненията
(влседствие на скъпотията и пр.), в които е изпаднал молителят, да му бъде придаден и санджакът
Егрибоз в данъчно отношение

НПТА ХІХ 8/61 | 1849 | 2 л. | мектуб
Писмо относно оплакванията на сардинския търговец Порто от айдънския чиновник по митниците
- за цена му вземал по 4 гроша в повече на сто гроша и моли което е платил в повече, да му се върне

НПТА ХІХ 8/62 | 1841 | 1 л. | мектуб
Писмо до съветника на марината относно предложения минерал за направа на военни кораби от
евреина търговец от о-вите мосю Бенорна, който метал бил изпратен на изследване в
корабостроителницата

НПТА ХІХ 8/63 | 1840 | 1 л. | мектуб
Изготвеният и одобрен от министерски съвет нов наказателен закон, отнасящ се до лицата
неспазващи и нарушаващи законите в страната, чието приложение и тълкувание е предоставено на
местните кадии

НПТА ХІХ 8/64 | 1841 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмото адресирано до господин Селадие - главен преводчик на Англия. Съобщава за
получените с удоволствие снимки на английския крал и кралица, което ще красят апартаментите на
султана

НПТА ХІХ 8/65 | 1833 | 1 л. | тахрир
Изложение от сърбите чиновници при търговците пребиваващи в Турция, за внасяните стоки били
плащали по 3% върху стойността, която такса (норма) не била спазвана

НПТА ХІХ 8/66 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Ведомост за постъпилите суми в хазната, за един месец време, от годините 1275, за миналите 1262 1274 г.

НПТА ХІХ 8/67 | 1871 | 1 л. | телеграфнаме
"От Русе за Видин - сумите, които ще изпратите за държавната хазна, без да застраховате, изпратете
по немската поща Омер Нури"

НПТА ХІХ 8/68 | 1821 | 2 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите - искано е такса от една пара на гроша върху продажната
стойност на добитъка, продаван по пазарите и градовете за Босненски вилает, да се намали на
половина пара на грош върху продажната стойност

НПТА ХІХ 8/69 | 1860 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - докладва се, че поради окупирането на Холандия от Франция, посолското
помещение в Цариград също така било заето от френския посланик и пр.

НПТА ХІХ 8/70 | 1813 | 1 л. | мектуб
Писмо до коменданта пазител на Белградското кале - пазителят на Ада кале Реджеб ага, напът за
Белград случайно починал и всичките му имоти и имущество останали собственост на държавата,
за мубашир на които бил назначен капуджи баши Дервиш бей

НПТА ХІХ 8/71 | 1873 | 2 л. | мектуб
Писмо от садразамина до министъра на финансите - предписва му се да окаже нужното височайше
внимание към пристигналия от Божи гроб (Мека и Медина) Емрула ефенди, ползуващ се с
височайшето внимание на султана, комуто да се дадат и 5 000 гроша от Държавната хазна

НПТА ХІХ 8/72 | 1864 | 1 л. | телеграфнаме
До нишкия каймакамин - да се съобщи на белградските тимариоти Ибраим и Арслан Ислаимови
коя от таксите са получили от Нишката местна каса

НПТА ХІХ 8/73 | 1864 | 1 л. | телеграфнаме
Телеграма до Нишкия каймакамин - да се съобщи каква е частта за 1279 г. на помощта, която се
предвижда да се дава, на преселниците от Белград, които са във Видин

НПТА ХІХ 8/74 | 1864 | 1 л. | дефтер
Сведение за извършените разходи по посрещането на първи адютант на германския крал - Машо
(?), идващ за командир на войсковите части в Босна, наедно с роднината си Николако Тогбич

НПТА ХІХ 8/75 | 1849 | 1 л. | илмюхабер

Документ за броените пари по 5 000 гроша месечна заплата на дошлия по служебна работа Костаки
Караджа бей заде

НПТА ХІХ 8/76 | | 1 л. | мектуб
До султана - съобщава се, че офицери и войници от екипажа на един военен кораб са се явили и
отправили оплакване срещу капитана на кораба Шишман Мехмед, който вършил злоупотреби и зле
третирал хората си, моли се да бъдел уволнен същия

НПТА ХІХ 8/77 | 1870 | 37 л. | дефтер
Емлячен регистър за градските и полски имоти на неизвестен град, в който е имало махало Св.
Константин

НПТА ХІХ 8/78 | б.м.г. | 6 л. |
Образец от договор за образуване на анонимно дружество

НПТА ХІХ 8/79 | 1872 | 2 л. | мектуб
До министъра на финансите - на адютанта от Председателството (садразамлъка) полковник Сами
бей да му се заплати 2500 гроша дневни и пътни пари

НПТА ХІХ 8/80 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо издадено от капукетхуда при садразама, с коeто се задължава да се издължи към хазната със
сумата от 1595 гроша, които бил получил от прихода на пощите

НПТА ХІХ 8/81 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от Министерство на финансите, с което се напомня, че ще се държат отговорни
длъжностните лица за преразход по обзавеждане на учрежденията и разходите пътни и дневни пари

НПТА ХІХ 8/82 | 1875 | 1 л. | берат
С който се определят дяловете в грошове на наследниците на Емине ханъм - дъщеря на Аптула, от
получаваната от същата пенсия

НПТА ХІХ 8/83 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо - отнася се до вещите, останали в Шумен поради невъзможното им пренасяне с кола:
сандъци за пушки - 40 бр., каравани - 396 бр., чадъри (палатки) - 795 бр., кобури за кавалерията 388 бр.

НПТА ХІХ 8/84 | 1810 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана относно пристигането в Цариград на скопския военачалник Хасан бей със
значително число войска, за да изпълни дълга си, както следва; същият занимаващ се да уреди
въпроса и със селитрата

НПТА ХІХ 8/85 | 1865 | 1 л. | еврак
Чернова от писмо, от което се вижда, че по време съдене на австрийски поданик в турския съд, е
взел участие и австрийският консул

НПТА ХІХ 8/86 | 1874 | 1 л. | мектуб
Писмо до Дунавския вилает - да се изпрати час по-скоро преписката по обвинението и осъденият
задочно Мустафа Нури, търговец от Трабзон

НПТА ХІХ 8/87 | 1848 | 1 л. | мектуб
За редовните войски предназначени за Багдад се предвиждат 758 000 гроша, които да се броят от
Румелийската компания (търговско дружество)

НПТА ХІХ 8/88 | 1852 | 1 л. | мектуб
Писмо за уреждане начина на изплащане сумата от 300 000 гроша на военния доставчик търговеца Оханос Бедрос, за доставеното от същия за нуждите на армията масло

НПТА ХІХ 8/89 | 1876 | 1 л. | мектуб
До видинския мютесариф - да се изземат от редника Салих от Пазарджик, числящ се към нишките
войскови части, писмо и имането, които не ги бил предал по реда си

НПТА ХІХ 8/90 | 1859 | 2 л. | мектуб

Писмо от чиновника по митниците в Ниш - донася за изпращане свдение за постъпленията за един
месец от 1275 г., на Нишката митница и за контрабандата на някои бакали със Сърбия, чрез
изходните пунктове на Пирот

НПТА ХІХ 8/91 | 1848 | 10 л. | дефтер
Сведение за заплатите и др. разходи на Трабзонския вилает и област за един месец през 1263 г.

НПТА ХІХ 8/92 | 1849 | 4 л. | мектуб
Писмо, с което се нарежда да се изплатят 562 флорина, по тук приложения чек (полица),
съставляващи заплатата на Берлинското посолство през 1265 г.

НПТА ХІХ 8/93 | 1846 | 4 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до начина на доставяне английски каменни въглища, за нуждите на
парахода "Хема Перваз" и сумата за целта да се изиска от корабостроителницата

НПТА ХІХ 8/94 | 1801 | 1 л. | тахрират
Доклад на румилийския валия Хаки паша - по разместването на някои висши длъжностни лица

НПТА ХІХ 8/95 | б.м.г. | 2 л. | дефтер
Ведомост за вземанията на работилницата по изработване сърмалийските украшения

НПТА ХІХ 8/96 | 1838 | 1 л. | мектуб
Разрешава се на консулите от приятелските нам държави, отседнали в Калеи Султание, да си
закупят джибри за производство на спиртни питиета, като си заплащат съответния данък

НПТА ХІХ 8/97 | 1845 | 1 л. | мектуб
До Шакир паша - саакол агасъ Мехмед ага от войските в Къбрис иска да се види с майка си и по
този случай му е разрешен двумесечен отпуск

НПТА ХІХ 8/98 | 1872 | 1 л. | дефтер

Сведение за лихвите и др. разходи на блокираните 5 000 000 франка, предплатени за
шестмесечието от източните румелийски железници

НПТА ХІХ 8/99 | 1816 | 2 л. |
Послание на султана до разните сектори на империята и висшите началствующи лица и места на
самите сектори, да следят за спокойствието, живота и имота на всички граждани в страната

НПТА ХІХ 8/100 | 1833 | 6 л. | дефтер
Ведомост за приходите за един месец време от дюкяните, ханищата, одаите, и от продажбата на
стоки, вещи, плодове и добитък във Ван, 1249 г.

НПТА ХІХ 9/1 | б.м.г. | 2 л. | арзухал
Заявление-изложение от първенците, учените, имамите, бедните и богатите на гр. Тирхала (Мала
Азия) - застъпват се да си остане пак на служба Мустафа ага - финансов представител, като добър и
почтен човек - прикрепен е текстът на гръцки език

НПТА ХІХ 9/2 | 1876 | 2 л. | берат
Берат издаден в полза на кятибина от Иракските войски - плевнелията Хафуз Омер ефенди,
починал през м. февруари 1288 г., за определената му пенсия, която да се предава от приходите на
Русенския санджак

НПТА ХІХ 9/3 | 1849 | 2 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда, какви точно вземания има тимариота държател на имотите в с. КарлиИли, Охридски санджак

НПТА ХІХ 9/4 | 1851 | 1 л. | тахрир
"Доклад на султанския кедукли (доверен слуга), назначен за надзорник по превоза на зърнените
храни по Черно море и дунавските пристанища Хаджи Мехмед ага - кедукли"

НПТА ХІХ 9/5 | 1833 | 2 л. | тахрир
Доклад на месарифат назъръ при Високата порта, по всички потреби на чиновниците и всички

разходи на войсковите части

НПТА ХІХ 9/6 | 1867 | 2 л. | еврак
Преписка по съставяне на специална комисия от представители на консулства в страната, по
разглеждане (анкетиране) случката с мосю Форкад

НПТА ХІХ 9/7 | 1848 | 1 л. | арзухал
Заявление от Ованес и Магардич - сарафи - молят да им се разреши да упражняват занятието
сарафлък - първа степен, който занаят имат от дядо си още

НПТА ХІХ 9/8 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо от флотски началник до садразамина - писмено докладва как би постъпил с оръдията,
предназначени за Силистренското кале и превозени с кораби по Дунава

НПТА ХІХ 9/9 | 1804 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - тержуманина на руския представител и този на английската легация,
минавайки покрай сарая Долма бахче се скарали с двама агалари от султанския харем, като
резултат на което било направено бележка на двамата чужденци друг път да не минават оттам

НПТА ХІХ 9/10 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение по направената проверка на тримачтената гемия под френско знаме, идваща от
Малта и спряла на Смирненското пристанище, в която се оказало, че пътува директорът на (...) о-в
Стефанаки и петдесет души пътници

НПТА ХІХ 9/11 | б.м.г. | 2 л. | дефтер
Ведомост за назначените гедиклилер в служба на армията - Хюсеин ага, кахведжи-баши - Омер ага,
терзи-баши - Мустафа ага, от свитата - Мехмед ага, халепски - Саид ага

НПТА ХІХ 9/12 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Чернова от писмото-рапорт до садразамлъка (кабинета на министър-председателя) на мосю Мишел
Тишони, от агенцията на жп компанията, строяща жп линия Варна-Русчук, който за годините
1874-1875 иска да се платят 140 000 лири стерлинги

НПТА ХІХ 9/13 | 1867 | 1 л. | илмюхабер
Отнася се до наследството на балтаджи Тодораки от 1 178 571 гроша вземания, която сума да се
събере от десятъка на Смирненски санджак за 1283 г.

НПТА ХІХ 9/14 | 1876 | 10 л. | еврак
Преписка, обрисуваща стопанско-финансовата и военна конюнктура на Босна

НПТА ХІХ 9/15 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо от началник дивизията на Генералния щаб - уведомява, че тези дни предстояло
преминаването на руснаците през Дунава откъм Зимница; това така се носи и откъм Свищовско

НПТА ХІХ 9/16 | 1855 | 2 л. | мазбата
Мазбата и протокол по оплакването на Ариф ага от Видинския меджлис, че раята в с. Криводол,
Ломско, му е обсебила и коси собствените му ливади в землището на същото село

НПТА ХІХ 9/17 | 1840 | 4 л. | мектуб
Писмо до султана, от Исмаил Хасан - тимариот на Чермен, Хасково, Казанлък, Русчук и селата,
претендира за 510 акчета тимар, която сума да му се изплати на три пъти от хазната

НПТА ХІХ 9/18 | 1864 | 2 л. | илмюхабер
За отпуснатия на Шерифе Айше заем от ейтам сандък безлихвен заем

НПТА ХІХ 9/19 | 1856 | 1 л. | арзухал
Заявление от сакаджията (водоносеца) на управлението, с което се оплаква, че заплатата му от 50
гр. месечно била малка и иска да му се увеличи - увеличена била с още 25 гроша на месец

НПТА ХІХ 9/20 | 1853 | 1 л. | емирнаме
Заповед - към гранични редовни войници в Шам се изпращат и 4 000 души башибозук кавалерия за
Ерзурум, чийто доволствие до пристигането им в Ерзурум да стане на местни начала, като цените
на продуктите се определят от самия командир по место

НПТА ХІХ 9/21 | 1850 | 1 л. | полица
За прибраните през януари 1265 г. от казите на Скопския вилает постъпления от юшура 503 гроша,
издадена от секретариата на Скопския вилает

НПТА ХІХ 9/22 | 1850 | 2 л. | илмюхабер
Отнася се до приходите (и задълженията му към държавата) на тимариота Тимур Азис за 11 години,
до 1267 г., от тимара му в Сердияшанската каза

НПТА ХІХ 9/23 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета - отнася се до разрешаване пренасяне от едно място на друго на обандерован
тютюн и цигари

НПТА ХІХ 9/24 | | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се изпраща в Министерство на финансите височайшият берат на починалия
пенсионер (получаващ месечно по 240 гроша от прихода на Русенския санджак) Хафъз Омер, от
гр. Плевен, бивш писар в армията в Хеджази Ирак

НПТА ХІХ 9/25 | 4831 | 1 л. | мектуб
Писмо до садразама от пратеника (посланика) на френския крал, с което се настоява да се
предпише на властите в Смирна, Солун и др. да гарантират спокойното пребиваване по местата им
на френските консули и др. френски поданици

НПТА ХІХ 9/26 | 1865 | 1 л. | мектуб
Писмо до видинския каймакамин - отнася се до посрещане разходите на войсковите части в
Херцеговина, като част от тези разходи бъдат посрещнати от Софийския и Видинския санджак

НПТА ХІХ 9/27 | 1863 | 1 л. | дефтер
Сведение за отдаването на търг на събирането на разни държавни данъци за 1280 г. в Пловдив,
Солун и др. места на Европейска Турция

НПТА ХІХ 9/28 | 1864 | 2 л. | арзухал

Заявление от (...) Атанас - иска концесия да произвежда газ, в страната, която ще струва не повече
от 4 гроша оката, на половин цена от тази, която идва отвън

НПТА ХІХ 9/29 | 1866 | 1 л. | сенед
Разписка, срещу която подписалият я евреин получава върнатата му обратно от Видинската
държавна каса сума от 2 812 гроша, теглена от същата каса

НПТА ХІХ 9/30 | 1875 | 1 л. | шехадетнаме
Удостоверение, че упоменатите лица - цигани, водещи скитнически живот, са забегнали с катуна си
в неизвестна посока и предадените за събиране от тях данъци са несъбираеми

НПТА ХІХ 9/31 | 1862 | 1 л. | джедвел
Опис на съхраняваните в държавното ковчежничество разни скъпоценни предмети като златни
накити, гривни, пръстени, елмази, златни и сребърни медали - с означение и тяхната стойност

НПТА ХІХ 9/32 | 1866 | 1 л. | илмюхабер
Отнася се до реда и начина на изплащане на сключения външен заем с Англия, в лири стерлинги,
от Отоманската банка

НПТА ХІХ 9/33 | 1829 | 1 л. | мектуб
Доклад до султана за условията, при които са се придвижили на юг табурите; че било наредено
болните да се изпращат с коли през Търново; че войските са пристигнали успешно в Одрин,
разквартирувани на подходящи места, с предупреждение да се въздържат от издевателства

НПТА ХІХ 9/34 | 1842 | 1 л. | тахрир
Рапорт от висш военен началник - полк. от Генералния щаб - отнася се до напътствията и мерките,
които трябва да се приложат по отношение на бегълците войници от Румели, София - Солун и пр.

НПТА ХІХ 9/35 | 1871 | 1 л. | мектуб
Писмо до Министъра на финансите от валията на Коня - за определяне на заплата от по 200 гроша
месечно на забегналите свещеници от Черна Гора и настанени в Коня, потурчени с новите си имена

Халил и Юсуф

НПТА ХІХ 9/36 | 1804 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - говори се за нуждата от около 2 000 моряци (калионджии) за параходите в
Египет и Александрия, по възможност доброволци офицери и войници, предимно от
мюсюлманското население

НПТА ХІХ 9/37 | 1870 | 9 л. | билет
Образци от погранични билети, издавани за преминаване в Румънска територия и важащи за 48
часа - текстът е на турски и румънски език

НПТА ХІХ 9/38 | 1838 | 2 л. | мектуб
Отнася се до отпускане на пенсия на съпругата на убития във войната с русите Селим паша, която
изпаднала в парична нищета

НПТА ХІХ 9/39 | 1872 | 61 л. | дефтер
Изходящ дневник на разни писма с различно съдържание от 1289 г., адресирани предимно до
градове от България

НПТА ХІХ 9/40 | 1870 | 27 л. | дефтер
Регистър по записаните произшествия, станали в пределите на днешна България, с обозначение
датата и мястото на самото произшествие

НПТА ХІХ 9/41 | б.м.г. | 2 л. | тахрир
Превод от изложението на немския капукетхудаси относно пренасянето по контрабанден начин от
търговците християни (рая) в Босна и Херцеговина и нареждане да се проверяват багажите им при
преминаване на митническите пунктове

НПТА ХІХ 9/42 | 1878 | 5 л. | сенед
Облигации от вътрешния заем с 10% годишна лихва от 1296 г.

НПТА ХІХ 9/43 | 1854 | 1 л. | буюрулту
Нареждане на самоковския каймакам да се оказва съдействие на пол. стражар, придружаващ за
Шумен арестантите, отклонили се от военна служба двама войници

НПТА ХІХ 9/44 | 1855 | 2 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите - от главното счетоводство на разходите по войната
относно размера на заплатата на терджуман Гьоргани Петре

НПТА ХІХ 9/45 | 1880 | 1 л. | мектуб
Окръжно писмо от Министерство на финансите - предписва заменяване на аршина с литър прилага един екземпляр от решението и напътствията по приложение на новата мярка

НПТА ХІХ 9/46 | 1876 | 3 л. | джедвел
Ведомост за приходите и разходите на Триполи за м. септември и октомври на 1292 г.

НПТА ХІХ 9/47 | 1844 | 4 л. | тахрир
Превод от писмото-изложение на английския пълномощен министър с дата 19 ноември 1844 г. отнася се до претенциите на английския адмирал, стоял на служба в Турция

НПТА ХІХ 9/48 | 1802 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана с хвалебствено съдържание, отнася се за Осман ефенди, за доброто му
управление и запазване реда и спокойствието на мирното население и раята

НПТА ХІХ 9/49 | 1809 | 1 л. | сурет
Образец от някои членове от търговския договор между Турция и Англия, уреждащи положението
на спорните въпроси от търговско естество и пр.

НПТА ХІХ 9/50 | 1842 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда, че юшура за 1257 г. на Серско - 5 000 кила пшеница, от която 270
кила чурук, като 1702 кила били продадени по 12½ гроша и 5 пари на кубанския търговец Ешреф

ефенди

НПТА ХІХ 9/51 | 1870 | 1 л. | тезкере
Временен открит лист за правопреминаване пограничните места на двете съседни страни [Турция
и Румъния], без право на отиване във вътрешността

НПТА ХІХ 9/52 | 1865 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение относно сумите, получени от десятъка на Ердихан, Чалдър санджак, Русия,
които суми не оправдават чиновниците, на които било възложено събирането на юшура

НПТА ХІХ 9/53 | 1812 | 1 л. | мектуб
След смъртта на Хатидже ханъм мютевелията на вакъфските имоти, намиращи се в Терхале,
Малгара, Търново и Пирот по реда си и по закон остават на правособните ѝ наследници

НПТА ХІХ 9/54 | 1813 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно споразумението с руския пратеник по въпроса за правособствеността
върху имотите, останали по граничните места, чийто срок за продажба се удължава с осемнадесет
месеца

НПТА ХІХ 9/55 | 1868 | 1 л. | мектуб
Писмо до каймакамина в гр. Търговище - запитване за незавърналия се от отпуска мюлазим Исмаил
ага от Търговище, чиято отпуска била изтекла отдавна

НПТА ХІХ 9/56 | 1859 | 1 л. | мектуб
За посрещане разходите по издръжката на втори табур от 4-ти полк в Белград за времето от 6
месеца е наредено да се трябват от Самоковски санджак, както и разноските по пренасяне на
парите за същата цел

НПТА ХІХ 9/57 | 1871 | 4 л. | джедвел
Сведение за постъпленията на Яненски санджак от всички приходоизточници за 1287 г. и
предвидените такива за постъпване

НПТА ХІХ 9/58 | 1865 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета относно напътствията, които трябва да бъдат дадени на собствениците на земи,
отчуждени от жп компания в Русе

НПТА ХІХ 9/59 | 1876 | 3 л. | телеграфнаме
От Търново за Осман Пазар - поради разпускане на новобранците от 1291/92 г., редиф аскера ще
трябва да остане по местата си по нареждане на командуването на Румилийските войски

НПТА ХІХ 9/60 | 1843 | 1 л. | тезкере
Служебна бележка изхождаща от висша държавна институция относно уволнения (за шпионаж)
лекар французин Роберт - н-к на карантинната кантина на проливите и заместването му с друг
лекар

НПТА ХІХ 9/61 | 1823 | 2 л. | мектуб
Писмо от австрийския правителствен пратеник (пълномощен министър) до султана - за разрешение
на двама морски капитани, натоварили гемиите си от Русия, да минат през Бяло море

НПТА ХІХ 9/62 | 1874 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета - отнася се до забегналия войник от армията, който присъединавайки се към
четата на Рахъм, отдал се бил на разбойничество - посрещал хората по пътищата и им обирал
парите, впоследствие обаден на властта бил заловен и се отпочнало следствие против него

НПТА ХІХ 9/63 | 1855 | 4 л. | джедвел
Ведомост за разходите на Румели, за един месец от 1265 г. в заплати и пр.

НПТА ХІХ 9/64 | 1844 | 2 л. | джедвел
Ведомост за м. август 1260 г., отнасяща до флотските чинове и пристанищни кетхудалари,
възлизаща общо на сумата 3825 гроша, която сума да се приспадне от доходите на моряците

НПТА ХІХ 9/65 | 1872 | 1 л. | арзухал

"Оплакване от гъркинята Мариго до властите, че мъжът ѝ Апостол, бидейки в кафенето на Коста и
като пил един филджан ракия станало му лошо и паднал - намира, че той е бил отровен"

НПТА ХІХ 9/66 | 1864 | 1 л. | мектуб
Писмо от валията на Дунавска област - Мидхат, до Министерство на финансите - уведомява, че
Сюлиман Хасанов от Враня, Нишка област, притежаващ тимар към Държавната хазна за 1268 г.,
дължи 950 гроша

НПТА ХІХ 9/67 | 1877 | 1 л. | еврак
Преписка относно набавяне още овес за превозния добитък при "чистотата", освен набавения такъв
от Силиврия

НПТА ХІХ 9/68 | 1804 | 1 л. | мектуб
Писмо относно разрешението, издадено в полза на търговците Стефан Моргола и Йован Стрио от
Букурещ, издадено им от Браилския кадия и финансов правителствен представител, да изнесат
закупената от тях вълна

НПТА ХІХ 9/69 | 1869 | 11 л. | джедвел
Ведомост за заплатите на чиновниците от карантината на о. Митилин, за 1285 г.

НПТА ХІХ 9/70 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Сведения, отнасящи се за Русия, изпратени от Беч - предимно военни промени - споменава имената
на заслужили военни лица, като генералите Волховчин, Мечников и др.

НПТА ХІХ 9/71 | 1808 | 1 л. | тахрир
Рапорт-доклад на главния секретар при турския пратеник в Бухара

НПТА ХІХ 9/72 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
"Колективно оплакване до султана от арменския и гръцкия патриарх в Йерусалим Екимос против
валията на Джедде Мехмед паша по повод крупните изнудвания от страна на същия на гръцките и
арменски манастири и други зулуми подписали Ехимос и Симо (?) Торос с печатите на двете
патриаршии"

НПТА ХІХ 9/73 | 1872 | 12 л. | мектуб
Изходящ дневник на писма за градове от България и другаде

НПТА ХІХ 9/74 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Иска се освобождаването на кораба, натоварена в Кипър със 110 чувала вълна, да замине за
Франция, понеже сделката с тази вълна била сключена преди низама от търговеца измежду немсата
рая на императора на Рома Йосиф Хох; писмото е до садразамина и носи оригинален печат само с
герб

НПТА ХІХ 9/75 | 1883 | 1 л. | низамнаме
Правилник-проект на дружеството, образувано от притежателите на акции от Румелийската жп
линия с цел за изкупуване същите

НПТА ХІХ 9/76 | 1876 | 2 л. | мектуб
Министерство на външните работи препоръчва, за насърчаването на тази инициатива,
постъпващите от провинцията "помощи за войната" да се публикуват в местните вестници, като по
1 брой от същите се изпраща на комисията по "помощта за войната"; изпраща се обявление за
изгубени облигации (лихвени) за публикуване трикратно

НПТА ХІХ 9/77 | б.м.г. | 5 л. | мектуб
Пратеникът на Русия е искал да се разреши на Янак Стойчев - търговец от Цариград, руски
поданик, да изнесе свободно за Франция закупената от него посредством търговците шведи в
Смирна 1 500 кантара вълна, която била заплатена преди възбраната за износ

НПТА ХІХ 9/78 | 1820 | 1 л. | мектуб
Писмо до Сароханския мютесариф относно изнесените от консула на Дания в Халеп сапун и нахут
за Диарбекир, но настигнат от продавачите-търговци, които го упрекнали, че не им бил заплатил
стоката и станало нужда да се наеме шарже дафер на Дания

НПТА ХІХ 9/79 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо до мютесарифа - да се изследва смъртта на починалия в затворническата болница Милош
Георгиев от с. Радошево, Охридско, осъден съгласно закона против комитите

НПТА ХІХ 9/80 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
По повод писмения доклад на Румилийския валия Селим паша относно размирното положение в
Албания в разменената с командването на войската преписка се препоръчват подходящи мерки за
въдворяването на реда. Селим паша да не наблюдава от София положението, а да отиде в Яния, да
назначи в Битоля и Терхала свои представители; да се спира привличането на главатарите в служба
на Турция, а непокорните да се преследват и унищожат, и т.н.

НПТА ХІХ 9/81 | 1821 | 1 л. | мектуб
Писмо до солунския мютесариф - изложение относно хайдутите, които мимознанието на властите
са се били настанили в с. Нихор, на брега, и гр. Агнос, на които оказвали убежище християните,
включително и поповете, като заграбвали дори ислямските имоти и пр.

НПТА ХІХ 9/82 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от шарже дафер на шведския консул в Смирна - Роберт Вилкенсон, да изнесе
закупената от него 1 600 кантара вълна

НПТА ХІХ 9/83 | 1806 | 1 л. | мектуб
До войводата на Влахия: апелира да положи всички усилия определените припаси вътре в месецдва да бъдат напълно предадени на назъра в Браила, с което ще засвидетелства своята преданост и
привързаност към службата си

НПТА ХІХ 9/84 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от министерството на Външните работи - консулски отдел, до вилаета относто арестувания
турски поданик Жак Симон, от Тулченско, подвизаващ се в Аккерман, Русия, уличен в
мошеничество

НПТА ХІХ 9/85 | 1808 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение до султана християните от с. Ибра, Новопазарска околия, Босна, преди това
сръбски поданици се били настанили на четири часа далеч от града и си построили конак и
почнали да събират мито

НПТА ХІХ 9/86 | 1804 | 1 л. | тахрир
Изложение-доклад относно струпването на руски войски - около 10 000 човека пехота и кавалерия,

по границата с Персия, с цел да нахлуят навътре

НПТА ХІХ 9/87 | 1803 | 1 л. | мектуб
Поради зачестилите шайкаджийски своеволия на разбойниците в Румели, по предложение на
Черменския мютесарифин Мехмед паша, били назначени военачалници (градоначалници) в
градовете Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и пр., за да се справят с това положение

НПТА ХІХ 9/88 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Настанилият се в Диарбекир на постоянно местожителство католическия мисионер - немец
Жувани Поликарио, бил задържан 10 дни в затвора за противодържавническа дейност и след това
пуснат на свобода

НПТА ХІХ 9/89 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - испанецът Доменико Харбон бил вещ по ковачеството (балтаджилък),
действително установено след подлагането му на изпит - да се изпрати на работа в Босненския
арсенал

НПТА ХІХ 9/90 | 1804 | 3 л. | мектуб
Писмо-изложение относно начина на закупуването от Влашко на сол и изпращането ѝ за
вътрешността на страната през Браила и Галац с ценното съдействие на Ибраилския назърин

НПТА ХІХ 9/91 | 1840 | 3 л. | мектуб
Нарежда се да бъде взето под наем специално помещение за складиране на приготвяната за
войската аба и събраната за целта вълна и да не бъдат пръснати както е било досега

НПТА ХІХ 9/92 | 1842 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение относно разрешението на спора между работника от арсенала Торос и Марангоз
оглу Калос за 1 800 гроша, които осъденият ако не плати, да се вземат нужните мерки по
отношение на него

НПТА ХІХ 9/93 | 1804 | 3 л. | мектуб
Писмо-изложение относно закупуваните зърнени храни чрез кубанските търговци от Влашко,
изпращани за Турция през Браила, с ценното съдействие на Браилския назърин - както и др.

продукти

НПТА ХІХ 9/94 | 1804 | 2 л. | дефтер
Извлечение от сметката по направените разходи за превоз и пр. на закупуваните от Влашко грес и
зърнени храни

НПТА ХІХ 9/95 | 1804 | 1 л. | мазбата
Протокол, съставен на 25 реджеб 1219 г. в Букурещ, в присъствието на Влашкия войвода
Константин и подписалите протокола: Варнали хаджи, Ибрахим заде Мула Мустафа и др., относно
установяване цена на произвеждания във Влашко грес за нуждите на Турция

НПТА ХІХ 10/1 | 1877 | 1 л. | сурет
Нареждане от министерството на вътрешните работи, с което се предписва телеграфно
учредяването повсеместно на военно-полеви съдилища, които с нужната бързина ще разглеждат и
делата на цивилното население, като решенията им се изпълняват веднага

НПТА ХІХ 10/2 | 1843 | 2 л. | мектуб
Писмо от Околийския съвет на Виза - отнася се до отношенията, създадени между убийците на
чорбаджи Димитри, от с. Алполу, Бергозка околия, и наследниците на убития

НПТА ХІХ 10/3 | 1764 | 4 л. | мектуб
Писмо до султана - за нуждите на крепостта Узица, Смедерово, Белградски участък, с нужните още
20 топа и черен барут, 2 000 кила жито и 2 000 ечемик

НПТА ХІХ 10/4 | 1876 | 1 л. | мектуб
Окръжно до всички вилаети, че данъкосъбирачите трябва да си окачват по един плакат, от който да
се вижда, че са държавни служители

НПТА ХІХ 10/5 | 1822 | 1 л. | сурет
Опис на амуницията, покривки и др. предмети, подарени на султанската свита през 1137 г.

НПТА ХІХ 10/6 | | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - отнася се до размирици в дадена област и се дава мнение да бъдат повикани в
помощ и съдействие на властта там 200 души, предани на властта хора за потушаване на тези
размирици

НПТА ХІХ 10/7 | 1847 | 1 л. | мектуб
До министъра на финансите - да отпусне 3 750 гроша дар на 15-те кавази (лична охрана), които
кавазина на босненския управител Кямил паша Мехмед бей е довел в Цариград

НПТА ХІХ 10/8 | 1810 | 1 л. | мектуб
Писмо на пловдивския назър, с което донася за присъствието на разбойника - метежник Бехирли
Мустафа и сподвижниците му - бунтували населението от окръга, не ги допускали да ходят в
Пловдив и пр.; както за назначаването от сераскера на Йеса бей за усмиряването на същия
разбойник

НПТА ХІХ 10/9 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета, с което се иска изпращането на Варненския мютесариф или др. чиновник, който
да се погрижи за настаняването на бежанците от Тулча в Пазарджик и околностите (чието
население се е пръснало) и да се погрижи за прехраната на същите - както това е заповядано от
Командването

НПТА ХІХ 10/10 | 1877 | 1 л. | мазбата
Мазбата, с която със съгласието и на самия него, на предприемача-доставчик на войската
тулченския търговец Димитри, се определя цената на ориза и фасула, които ще достави на
редифския табур от Кастамони, разположен в Тулча

НПТА ХІХ 10/11 | 1796 | 1 л. | тахрир
Изложение пристигнало от Гюмюрджина - от Гюмюрджинско за нуждите на войската не могли да
се закупят 150 камили, поради постигналото ги нещастие от разбойници - ще се закупят само 100
камили х 150 гроша, а останалите 50 глави да им се опростят

НПТА ХІХ 10/12 | 1854 | 2 л. | мазбата
Съдебен протокол на военен съд и писмо за случая - редовният войник от пехотния полк в Ниш -

Абдул Кадир Хайдар от Гилани, за бягство от частта си бил осъден на 500 удара с тояга; присъдата
изпълнена и беглецът-войник изпратен в болницата

НПТА ХІХ 10/13 | 1880 | 1 л. | мектуб
Писмо изходящо от Главното счетоводство на управлението на юшура - на крайно нуждаещото се
население от с. Гемонаск и Михал гази, както и преселниците в Боли, да се отпуснат от десятъка за
срок на три месеца

НПТА ХІХ 10/14 | 1873 | 2 л. | мектуб
Писмено поръчителство за първенец от Кубан - Жанбол бей бин Кара Мерзан, от с. Йенидже,
Меджидие, който отива за 6 месеца в Крим; други още две поръчителства от същия характер

НПТА ХІХ 10/15 | 1875 | 2 л. | талимат
Нареждане да се проверят документите за собственост на всички лица, притежаващи гори, от
специални комисии

НПТА ХІХ 10/16 | 1873 | 1 л. | бейаннаме
Опис, който показва количеството спиртни питиета по еврейските магазини, като се дава подробно
описание за всеки съдържател на заведение

НПТА ХІХ 10/17 | 1807 | 3 л. | мектуб
Писмо в превод изпратено от капитан Георги, от коджабашиите на Чамлъджа, относно неспазване
правилата и реда при циркулиране на чуждестранните кораби, акустиращи в турските пристанища

НПТА ХІХ 10/18 | 1860 | 97 л. | сенед
Разписки за получените суми, във форма на пенсии, за изслужено време и такива със специални
фермани - узаконени държавни дарения на шейхове и др. през 1277 г.

НПТА ХІХ 10/19 | 1878 | 5 л. | дефтер
Ведомост за приходите и разходите, по месечно през 1296 г. на санджака Кенкри (?)

НПТА ХІХ 10/20 | 1830 | 1 л. | мектуб
Писмо относно уреждане на оклада и заплащане възнаграждението на хамурджиите (месарите) при
укреплението в Ниш за 26 дни от 1246 г.

НПТА ХІХ 10/21 | 1823 | 2 л. | арзухал
Заявление от Гюмюрджинския войвода, учените и първенците - оплакват се от закупчика на юшура
Мехмед Сами, събиращ зърнените храни за нуждите на Цариград, като при складирането им в
Караагачко излезли по-малко

НПТА ХІХ 10/22 | 1727 | 1 л. | берат
Берат, уреждащ положението на войнуганите във връзка с прибирането на десятъка и начина на
разпределение доходите от юшура

НПТА ХІХ 10/23 | 1876 | 135 л. | дефтер
Изходящ дневник от 1293 и 1294 г. - на разни писма отправени до различни учреждения - служебни
места и лица на империята в пределите на България

НПТА ХІХ 10/24 | 1839 | 3 л. | мектуб
Писмо от садразама до министъра на финансите, отнася се до осребряването на турското държавно
съкровище на сумата по полицата, съставляваща заплатата на мосю Saberin на служба в Париж

НПТА ХІХ 10/25 | 1871 | 3 л. | мектуб
Окръжно нареждане относно навременното поправяне на крепостите край река Дунав, чиито
хендеци са чувствително повредени и самите окопни позиции станали невъзможни

НПТА ХІХ 10/26 | 1864 | 16 л. | дефтер
Съдебен регистър

НПТА ХІХ 10/27 | | 75 л. | телеграфнаме
Телеграми около и по време на Освободителната война във връзка с вършените грабежи на

турските войски - черкези

НПТА ХІХ 10/28 | 1870 | 1 л. | тахрир
Писмо-изложение от австрийския генерален консул по повод молбата на жената Наца, имаща да
взема от Манули Молитар 170 гроша, които щели да съберат от жп компания където той бил
постъпил на служба

НПТА ХІХ 10/29 | 1861 | 10 л. | дефтер
Подробен опис на приходите и разходите от митнически такси на митницата в Яфа, Бейрутски
митнически участък, за м. септември 1277 г.

НПТА ХІХ 10/30 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за ондалък (1/10) от проданта на заклания в кланиците добитък в Орта
кьой, Хасково, Кавак, Йеди кале и пр., както и за десетте на сто от заклания добитък за месец
януари 1258 г. в Самоков

НПТА ХІХ 10/31 | 1869 | 20 л. | джедвел
Ведомост за приходите и евентуалните разходи на Адене вилаети и спадащите във вилаета селища,
изчислявани помесечно през 1286 г.

НПТА ХІХ 10/32 | 1732 | 1 л. | мектуб
Писмо относно събирането по едно акче данък беглик на глава от овцете и козите на Морея, както
от мюсюлманите собственици на овце, така също и от раята

НПТА ХІХ 10/33 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от Главната дирекция по събиране на данъците - окръжно писмо, относно размера на
фиксираните и строго определени цени на тютюна: III-то качество 80 гроша, IV-то качество - 30
гроша и по 50 гроша за ока тютюн средно качество

НПТА ХІХ 10/34 | 1845 | 3 л. | илмюхабер
Сметка за изплатените суми през 1256/57 г. на тимариотите от санджака Болу

НПТА ХІХ 10/35 | 1871 | 3 л. | сенед
Специални оправдателни документи за разходите по заплатите, оклада и издръжката на
жандармерията в о-в Крит, подписвани от командира на частта и други военни представители

НПТА ХІХ 10/36 | 1847 | 1 л. | илмюхабер
Документ, в който се разглежда въпроса дали следва или не да се взема десятък от сеното и
растителността, неотглеждана от никого, тъй като мюлтезимите от Скопско събирали юшури от
селото

НПТА ХІХ 10/37 | 1841 | 1 л. | арзухал
Заявление от тимарли-кавалериста Осман Чауш, от полка в Карс, понеже били трима братя
войници, числящи се в различни части на империята моли него да освободят за да се прибере при
майка си, която нямало кой да я гледа и била мизерствувала

НПТА ХІХ 10/38 | 1850 | 1 л. | мектуб
Общо нареждане от щаба на Румилийската армия по издаването на уволнителните билети на
изслужилите седемгодишната си задължителна военна служба лица (редиф аскери)

НПТА ХІХ 10/39 | 1882 | 1 л. | мектуб
Писмо от министерството на финансите - нарежда се до Министерство на пощите и телеграфите
съгласно решението на контрола по проверка на парите турската лира да се котира по 100 гроша
сребреници, в меджидии от по 19 гроша едната и да не се плаща никаква разлика

НПТА ХІХ 10/40 | 1864 | 1 л. | мектуб
Писмо от Околийския съвет на Денизли (Анадола) до Министерство на финансите. Изложение
относно лошото държание на каймакамина, спечелил отвращението на цялото население - иска се
да се вземат мерки по отношение на същия

НПТА ХІХ 10/41 | 1856 | 1 л. | мектуб
Писмо относно разходите, направени през двата месеца престой на гостите - правителствени
делегати на Тунис, отседнали в апартаментите (конаците) на валията в Жидде (Анадола)

НПТА ХІХ 10/42 | 1879 | 1 л. | мектуб
Писмо до префектурата - отнася се до невъзможността да бъде изплатена напълно заплатата на
правителствения довереник Кязим паша за за изминалата 1295 г.

НПТА ХІХ 10/43 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Мнението изразено в писмена форма на одринския немски пратеник със седалище Цариград
"Сторилар", съгласно приложението 18 члена от договора, сключен в Белград между Австрия и
Турция

НПТА ХІХ 10/44 | б.м.г. | 1 л. |
Извлечение на някои клаузи от договора с Немско по отношение мерките, които трябва да се вземат
и имат предвид при залавянето на скритом действующите разбойници от раята и бъдат наказвани за
техните злодеяния

НПТА ХІХ 10/45 | 1862 | 1 л. | мектуб
Писмо от министерството на вътрешните работи до видинския валия Сюлейман паша - окръжно
напомняне за начина на кореспондиране и отправяне запитване от правителствени служебни места
в с управителите въобще, като се напомня да се спазва и йерархическия ред за случая

НПТА ХІХ 10/46 | 1874 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета по въпроса дали да се взема откуп или не от неслужищите във войската
манастирски калугери, занимаващи се с обработване на манастирските земи

НПТА ХІХ 10/47 | 1876 | 6 л. | мазбата
Протокол, с който се определя в какъв размер трябва да се събере юшура от лозята и маслините в с.
Таушанджик, след като падналия град бил повредил реколтата в същото село

НПТА ХІХ 10/48 | 1875 | 1 л. | арзухал
Мюлтезимът на юшура върху бобовите храни, гроздето и маслините в с. Таушан, Джебел,
Черкешли и Хереке, Искюдарски санджак, моли да се намалят отделените му бедел и такси,
понеже град паднал и унищожил реколтата

НПТА ХІХ 10/49 | 1875 | 2 л. | дефтер
Списък на данъкоплатците - българи от Кемер махле, с обозначение какви суми дължат за минало
време от недобори за 1289 и 1290 г.

НПТА ХІХ 10/50 | б.м.г. | 1 л. | сурет
Извлечение от договора с Франция за изслушването на извършилите престъпления французи в
присъствието на консулите или техните пълномощници - от кадиите и административните власти

НПТА ХІХ 10/51 | 1840 | 1 л. | арзухал
Войводството на Зъхненската каза било прехвърлено от титуляра Муса ага, върху просбоподателя
Осман, който се оплаква, че първият не е устоял на условията и моли правата му да бъдат надлежно
признати по законен ред

НПТА ХІХ 10/52 | 1801 | 1 л. | мектуб
Писмо по спора, повдигнат от немския посланик относно облагането с 119 111 гроша платовете,
които немският търговец Мишел де Лозен бил оставил на склад у френския търговец в Цариград
Гамадие; и други стоки, сметнати като френски

НПТА ХІХ 10/53 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Иска се да бъде отпуснат приличен дар на лицето, което е донесло за появата на негодници към
Терабия, за да бъде същият осигурен и в бъдеще да върши подобни доноси

НПТА ХІХ 10/54 | s.l.a. | 1 л. | мектуб
Окръжно писмо, с което се дават указания по какъв начин да се събира произвежданото в
крайбрежните кази на Дунава масло - да се определи цената му и да се съобщи същата на
търговците, а които от производителите не са съгласни да продават на търговците, сами да се
погрижат с превоза и пр.

НПТА ХІХ 10/55 | 1844 | 1 л. | талиматнаме
Напътствие, изпратено от английския пълномощен министър до мосю Пизани в превод на турски
език, относно оспорването на една сума от 2 000 лири

НПТА ХІХ 10/56 | 1842 | 4 л. | дефтер
Ведомост за постъпленията от Терхале санджак и реда на разходване добитите суми

НПТА ХІХ 10/57 | 1805 | 1 л. | мектуб
писмо до султана - оплакване против оръжейника Гюржи Ахмед, който завладял околията Сукуд и
почнал да ограбва и убива местното население, което се оплакало на Сеид ага от капуджибашиите

НПТА ХІХ 10/58 | 1827 | 1 л. | мектуб
Събирането с помощта на кедукли Мехмед Сами на зърнените храни, предназначени за Цариград,
по една или друга причина не ще могат се проведе; същатата храна да се продаде на населението в
Карасу и Гюмюрджина

НПТА ХІХ 10/59 | 1851 | 3 л. | еврак
Преписка, в която се говори за предвидените разходи по ремонтиране на търговския дом
(тижаретхане), нуждаещ се от поставяне на нови прозорци, черчевета и пр.

НПТА ХІХ 10/60 | 1872 | 5 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите с преписка по недоборите в казата Инеабад, Видински вилает, и
протокол на специалната комисия за причините на същите недобори

НПТА ХІХ 10/61 | 1867 | 1 л. | илмюхабер
Настоящият документ е издаден на търговеца от Европа Макринос, че същият е поръчителствувал
на данъчния началник Фахри ефенди, обстоятелство установено от финансовия касов отдел

НПТА ХІХ 10/62 | б.м.г. | 1 л. |
Договор за екстрадация между Русия и Турция - отнася се до провинилите се в неподчинение и
противодържавничество рая да не намира убежище в една от договарящите страни

НПТА ХІХ 10/63 | 1869 | 30 л. | берат
Заведени преписи от берати и др., отнасящи се до пенсии за инвалидност, придобити по време на

бунтове на о-в Крит, от жителите на същия

НПТА ХІХ 11/1 | s.l.a. | 224 л. | дефтер
Регистър, съдържащ сведения за разни тимари; списък на раята от същите; данни за събираните
облози "бач" и др., както и за годишните приходи

НПТА ХІХ 11/2 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Превод от писмото на правителствения представител в Париж - мосю Рос, с дата 7 декември 1841 г.
по Христа, който обстойно се запознал с политиката, като разговарял с отделни дипломати и можел
да създаде добро международно положение за самата Турция

НПТА ХІХ 11/3 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо относно освобождаването от военна служба на най-малкия от тримата братя тимарли сувари
аскери

НПТА ХІХ 11/4 | 1878 | 1 л. | сенед
Разписка за 3 320 гроша, изплатени катък парасъ, за повиканите по служебна работа големци
(знаменосци, кожабашии) и др. по време на престоя им в града

НПТА ХІХ 11/5 | 1878 | 1 л. | сенед
Разписка за 53 гроша, получени от местната държавна каса в Подгорица (Херцеговина),
съставляващи разходите за един ден на приютили се в Херцеговина двама черногорци

НПТА ХІХ 11/6 | 1821 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се говори за "шкодренските мъчнотии" и че населението на Босна се е
съюзило да не допуска и приема назначаването на валия отвън; че при това положение
новоназначеният валия, до приключването на шкодренските мъчнотии, да остане в Прищина; че
Али ага от Истолче, събирайки останалите верни на Турция 3-4 000 души от вътрешността на
вилаета пресрещнал въпросния валия Ибрахим паша и възнамерява да го наложи и пр.

НПТА ХІХ 11/7 | 1877 | 17 л. | сенед
Разписки за получени заплати от местния клон на сандъка (каса) на Подгорица за изслужено време
през 1294 г.

НПТА ХІХ 11/8 | 1831 | 1 л. | тахрир
Изложение от военачалник в Босна и Херцеговина, в което се говори за подвизите на ползващия се
с голяма репутация между населението на Босна - Али паша от град Истолча (Херцеговина), който
макар и невоенен човек допринесъл бил твърде много за потушаване на въстанието по това време

НПТА ХІХ 11/9 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите от заместник-кадията от Гекбозе (Мала Азия), с което се
застъпва пред самото министерство да бъде намалено плащането към държавната хазна на
мюлтезими, в чиито райони лозята и маслините били пострадали от градушка

НПТА ХІХ 11/10 | 1849 | 3 л. | арзухал
Заявление от потурчени гърци и арменци, възприели мохамеданската религия и искат да им се
издадат удостоверения за целта

НПТА ХІХ 11/11 | 1859 | 2 л. | мектуб
До министерството на финансите - чиновника по събиране държавните приходи в Охрид съобщава,
че покойният Сюлейман бей, бивш жител на Дебър, дължи на държавата един товар и 86 000 и (...)
гроша, имал чифлик в Прилепска околия; а наследниците му били в Битоля и пр. - да се опазят
интересите на държавата

НПТА ХІХ 11/12 | 1866 | 1 л. | илмюхабер
Ведомост за инвалидната пенския, плащана на 9 души бойци от 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та армия,
придобили инвалидност в битките на о-в Крит

НПТА ХІХ 11/13 | 1847 | 1 л. | мектуб
В провинцията закупчиците на земите, останали в полза на държавата, поради липса на
наследници, са присвоявали с измама и продавали в някои случаи "по части" не само тези, на които
са имали право, а и такива, чиято стойност надвишава 2 000 гр. и поради това принадлежат на
Държавното съкровище; предписват се мерки, за запазване на интересите на държавата

НПТА ХІХ 11/14 | 1878 | 1 л. | джедвел
Ведомост за платените разни видове парични доволствия за отделните месеци на 1295 г. на вукуат

кятиби Бедър ефенди

НПТА ХІХ 11/15 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо от определените за нуждите на армията 84 000 глави дребен добитък досега са получени
само 20 000 глави и при невъзможността да се вземе всичкият добитък, то поне да се направи
възможното

НПТА ХІХ 11/16 | 1851 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите - говори се за кредита от 100 000 гроша, нужен за да вземе
Турция участие в търговско-индустриялната изложба в Англия, с излагането на някои произведения
от Турция

НПТА ХІХ 11/17 | 1881 | 1 л. | мектуб
Окръжно от Управлението на данъците до подведомствените му данъчни органи (тахрири виргу
катиблери) да изпратят пълен списък на магазини, ханове, къщи и пр., за да се прибави същия към
учебниците по география , по които този предмет се изучава в училищата

НПТА ХІХ 11/18 | 1897 | 1 л. | мектуб
министерството на финансите пише до министерството на търговията и до председателството на
комисията за финансови реформи за закъснението на Битолския и др. вилаети да внесат в
Централното управление излишъците от юшура за текущата година и се дава мнението за начина,
по който би могло да се отстранят тези затруднения, за да се внесат въпросните постъпления до
края на годината

НПТА ХІХ 11/19 | 1876 | 1 л. | мектуб
Върховната сметна палата предписва да се вземат ефикасни мерки, кредитните каси и общинските
управления да предоставят своевременно установените срочни (тримесечни и четиримесечни)
сведения за приходите и разходите им; и се отстранят закъсненията допуснати в миналото, 1293

НПТА ХІХ 11/20 | 1846 | 1 л. | ферман
Ферман, засягащ правата и отношенията на тимариотите на Ван, Карс и Халеб и вземанията им от
хазната, за държаните от тях земи

НПТА ХІХ 11/21 | б.м.г. | 1 л. | мектуб

Превод на писмото, получено от Тифлиския хан - Техморс хан, за добрите дипломатически
отношения между Тифлис и империята

НПТА ХІХ 11/22 | 1870 | 4 л. | джедвел
Сведение за изплатени вноски за направените в Марсилия, Тулон и др. морски кораби и 1868-1870
г., с обозначение на вида на кораба и компанията, която го е построила

НПТА ХІХ 11/23 | 1843 | 1 л. | мектуб
Документ, от който се вижда забраната за печатане в чужбина на печатни произведения от
религиозно естество и търгуването с такива от чужденци като противно на империята, какъвто е
случаят с печатените в Персия текстове от Корана и такива в Лондон и изпращани в Турция за
продан

НПТА ХІХ 11/24 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за набавяне час по-скоро на 743 топа черна аба, готово минала от
тепавиците и жълта такава, като се заплати по пет гроша

НПТА ХІХ 11/25 | 1891 | 1 л. | джедвел
Ведомост за приходите, които следва да постъпят за шест месеца от 1308 г. на Кършехирски окръг,
Анкарски вилает, от десет товара - 79 377 гроша и 14 пари, от която сума един товар 81 556 гроша
се предадат на съответните околии от санджака и остатъка от недоборите, които предстои да бъдат
събрани

НПТА ХІХ 11/26 | 1810 | 2 л. | мектуб
Писмо до събирача на данъци в Кипър: убитият преводчик в Кипър - Юргоаки, отпреди дължал на
Емин ефенди 5 000 гроша, която сума да се удържи от вземанията по убития Моргаки, за да не се
събира сума от наследниците на същия

НПТА ХІХ 11/27 | 1855 | 2 л. | мектуб
Писмо от командир на полк: на мястото на служилия в английската войска колагаси Халил ага се
назначава юзбашията от същата част Омер ага, на когото пради липса на писмено потвърждение за
избора му, не ще може да му се трябва и заплати според ранга на службата му

НПТА ХІХ 11/28 | 1692 | 2 л. | мектуб

Писмо до султана за наемането на кораб, който да пренесе до укрепленията на Седюл бахр и
Кале-и султание 50 души артилеристи - пренесени след това срещу 50 гроша навло за човек,
платени от касата на митницата

НПТА ХІХ 11/29 | 1872 | 1 л. | мектуб
До министъра на финансите - съобщава се, че по повод сключената с Австрия митническа спогодба
се награждават с разни ордени изброените дипломати

НПТА ХІХ 11/30 | 1854 | 1 л. | мектуб
Полковник Саид Салих от Румилийската армия в изпълнение заповедта тайно да проследи и да
донесе поверително кога, с какви войски и накъде ще замине бивакиращия наблизо военачалник
Абаз бей донася, че същият е заминал на 27 юни 1269 г. с известен брой войници, след като
предния ден неговият брат Али бил заминал със същото количество войска към гр. Ергери в същата
посока

НПТА ХІХ 11/31 | 1851 | 1 л. | полица
Полица, с която се изпращат сумите от личния данък (джизийе) на раята в Охридско за 1267 г. издадена от каймакамина на Охрид Шакир бей

НПТА ХІХ 11/32 | 1870 | 39 л. | дефтер
Откъслеци от бележки на регистър по разходите, извършвани от различни ведомства за различни
случаи за селища от пределите на България от 1287 г.

НПТА ХІХ 11/33 | 1876 | 103 л. | мектуб
Писма до каймакамина в Мачин, имащи отношение към военните действия през 1293 г.

НПТА ХІХ 11/34 | 1726 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - да се отпуснат 15 000 гроша за извънредни нужди - поръчения на коменданта на
Белград везир Мустафа паша

НПТА ХІХ 11/35 | 1727 | 1 л. | мектуб

Доклад до султана за назначаването на мюбашир един чокадар, и един колтукчия, които да
приведат в изпълнение заповяданото пренасяне на оръдията от крепостта Девели Кара Хисар,
разрушила се с течение на времето в гр. Невшехир

НПТА ХІХ 11/36 | 1863 | 40 л. | мектуб
Писмо от високо служебно място до валията в Жидде да укаже съдействие и всички улеснения на
петимата последователи на шейха, погребан в Хорасан, отиващи за Хиджаз - подобни писма и за
други служебни лица

НПТА ХІХ 11/37 | 1839 | 1 л. | мектуб
Писмо-доклад до военния съветник при щаба на армията на редовните войски - отнася се до начина
на изплащане на заплатите и разходите по оклада за 1255 г. на войските в Янина при
командвандващия Мустафа Нури паша; от един товар 35 724 гроша да се изплатят от хазната

НПТА ХІХ 11/38 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, относно фесадчии и въстаници турци, почнали да вилнеят и си назначили дори
военачалници (аяни) в Жулен Пазар и Егрибуджакска околия и събирали незакони данъци от
потиснатото от тях население

НПТА ХІХ 11/39 | 1831 | 1 л. | сурет
Подробно изложение за вида и цената на припасите и вещите, доставката на които се налага; и за
сумите, които след приспадане стойността на продадените през годината бракувани и др. вещи,
следва да се отпуснат за вещовото снабдяване на войската

НПТА ХІХ 11/40 | 1875 | 1 л. | дефтер
Регистър за движението на населението в селата: Камбер; Еникьой; Аккадън, Кара несух, Караман
и /.../ за 1292 г.

НПТА ХІХ 11/41 | 1871 | 3 л. | еврак
Преписка по изплащането с бюджетни средства произведените през 1287 г. в държавния арсенал
муниции и др. (възпламенителни) припаси

НПТА ХІХ 11/42 | б.м.г. | 1 л. | мектуб

Къс от писмо, с което се правят административни справки и се дават нареждания във връзка с
повдигнатия от френския посланик въпрос, във връзка с разрушаването на един латински манастир
(намиращ се под покровителството на Франция) в близост на крепоста Хаифа, на планината Гермен

НПТА ХІХ 11/43 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмо до Дунавския вилает - нарежда се към текстовете на чл. чл. 164, 217, 218, и 219 от
наказателния закон, предвиждащи доживотен строг тъмничен затвор да се прибави и текста,
временно кюрек джезаси и така да се прилага по отношение провинилите се по тези членове на н.
закон

НПТА ХІХ 12/1 | 1830-31 | 1 л. | хюкми шериф
Писмо - охранителните войски на о-в Митилин да посрещат своите разходи от митническите такси
на о-вите Митилин и /.../ (Беломорски о-ви)

НПТА ХІХ 12/2 | 1838-1839 | 1 л. | дефтер
Разходи по превоза на абите, пристигнали от "Мая даг"? Закупени лично от "чорбаджи Петро"

НПТА ХІХ 12/3 | 1813-1814 | 1 л. | ферман
Доходите от вакъфските имоти, останали от султан Мустафа в Смирна и областта, изчисляващи се
на 250 000 гроша - 125 части, които продадени (прехвърлени) - отстъпени за благотворителни цели
и пр.; една четвърт част прехвърлени срещу 3 000 гроша и т.н.

НПТА ХІХ 12/4 | 1833 | 1 л. | мектуб
Писмо-послание до султана с хиляди благопожелания за неговото здраве, правово управление на
страната и пр. благословии и пожелания

НПТА ХІХ 12/5 | 1827-1828 | 2 л. | дефтер
Откъс от дефтер (регистър), от който се вижда по кого и кога са изпращани разни правителствени
пратки, писма и пр.

НПТА ХІХ 12/6 | 1877 | 6 л. | дефтер
Ведомост за постъпилите суми от наследниците на Балтажи Тодораки за 1294, 1295 и 1296 г. от
данъците върху добитъка (овцете) на Худавендигярски вилает

НПТА ХІХ 12/7 | 1870-1871 | 2 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите в Цариград - препраща се молбата на просителя Костаки,
доставчик на резан тютюн за нуждите на двореца, за да му се изплати сумата на 9 товара 76 398
гроша

НПТА ХІХ 12/8 | 1839 | 1 л. |
Решение, по силата на което се урежда положението на уволнените от служба военни чинове
(офицери и войници), които пръснали се по различни селища, някои от тях постъпват на служба,
други наново се поддават на обучение

НПТА ХІХ 12/9 | 1865-1866 | 2 л. | дефтер
Ведомост за постъпленията от мита (данъци) на Папазлийското пристанище през м. октомври 1282
г. с обозначение на имената на морските капитани, минали през същия период от време през
същото пристание

НПТА ХІХ 12/10 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Откъс от оплакването на населението от Орфанския залив за това, че им вземали в повече от
произвежданите от тях грозде, плодове, петмез и др.

НПТА ХІХ 12/11 | 1721 | 2/3 л. | арзухал
В жилищните помещения на шейховете, намиращи се между Карабунар и Ерекли, щели да
настанят рая, понеже те (раята) били от тези при вакъфа Индже Су; щяло да създаде неприятности,
затуй там да се настани от раята в Мераш - такова мнение бил дал мюбашира Бахри Мехмед паша

НПТА ХІХ 12/12 | 1875 | 1 л. | арзухал
Заявление до мютесарифа от кръчмаря Цоло от Шубута?, против Мало Люнов от същото село и
околия, комуто дал 304½ гроша, срещу залог на една нива. Сега бил отказвал да върне парите
твърдейки, че тогава бил продал нивата си по цена 304½ гроша, колкото пари взел в заем

НПТА ХІХ 12/13 | 1834 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите - иска се отпускането от държавната хазна сумата 3 125 гр.
съставляваща канцеларски разходи за съветника, секретаря, частния секретар и държателя на

печата за месец джемази-юл евел 1250 г. и доклад до султана за други разходи през същия месец от
3 858 гр.

НПТА ХІХ 12/14 | 1821 | 1 л. | мектуб
Превод от писмото на шведския пълномощен миниистър в Петроград, (до шведския пълномощен
министър в Цариград - относно дипломатическите отношения между Русия и Şevvalеция и пр.

НПТА ХІХ 12/15 | 1809 | 3 л. | мектуб
Оплакване от първенците на Есбер, Ерзурумска област, от вилнеещите разбойнически шайки, които
вършели зулуми върху мирното население - да се вземат мерки за това

НПТА ХІХ 12/16 | 1804-1805 | 1 л. | мектуб
Писмо относно изземването в полза на държавата на всички имущества, останали след смъртта на
Хатидже, дъщеря на Бостани, останал длъжник към хазната, за събирането на които суми и
имущество бил натоварен Джафер бей

НПТА ХІХ 12/17 | 1841 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори от кои балкански селища и планини да се отсекат дървени талпи и др.
материал, за довършване строежа на галиона - строещ се в пристанището Ерекли и парахода,
строящ се в държавната корабостроителница

НПТА ХІХ 12/18 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
До мютеселима на Измид по вземането на сарафина Кареин от платените на Ада пазаръ Хаджи
Байрам заде Мехмед и др. в размер 9 948 гроша - да се съберат.

НПТА ХІХ 12/19 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Изложение до султана от елхадж Осман бей, който уведомява за длъжностното лице, натоварено да
събере недобора от данъка върху лова, че злоупотребявали със службата си и дава мнение същият
да се отстрани и изгони от тази служба

НПТА ХІХ 12/20 | 1838/1839 | 1 л. | сенед
Документ, от който се вижда размерът на заплатата на главния секретар (кятиби евел) при Високата
порта през 1254 г.

НПТА ХІХ 12/21 | 1870/1871 | 1 л. | теслимат
Плащания на определена дата на суми от Османската банка на държавното съкровище - случаят се
отнася до плащане на 21 април 1287, ден сряда

НПТА ХІХ 12/22 | 1855/1856 | 28 л. | сенед
Разписки за получени суми от тимариоти, владетели на земи в Анадола, за 1272-1274 г. помесечно

НПТА ХІХ 12/23 | 1864 | 3 л. | еврак
"Документи, удостоверяващи че тимариота на с. Чирладен? Кайсерийски санджак - суваджията
(бояджията) Осман е жив; подписал - председател на еснафското бояджийско съдружение кетхуда-и еснаф"

НПТА ХІХ 12/24 | 1848/1849 | 5 л. | арзухал
Заявление от домакина, у когото бил отседнал големецът от Бохара Мирза Шеме, синът му и
придружаващата го свита от четири човека през 1265 г., с която иска да му се платят разноските,
според както било наредено

НПТА ХІХ 12/25 | 1861/1862 | 24 л. | дефтер
Списък - фрагмент от опис на постъпили приходи от десятък на храни, добитък, зейтин и др.
приходоизточници, от отдел кази и санджаци на империята през 1278 и предшестващите години

НПТА ХІХ 12/26 | 1857/1858 | 18 л. | сенед
Разписки за получени суми, изразени в срочни плащания от хазната на разни тимариоти от
санджака Ван (Анадола) през 1274 г.

НПТА ХІХ 12/27 | 1846 | 1 л. | мектуб
Откъс от писмо относно уреждането на отношенията на закупчик юшура на един чифлик английският поданик Янко - за 1259 г.

НПТА ХІХ 12/28 | 1848/1849 | 1 л. | еврак

Преписка, заведена по начина на заплащане стойността на 317 кг. тютюн, отпуснат за двореца
(султана) за м. март 1265 г.

НПТА ХІХ 12/29 | 1849 | 2 л. | еврак
Преписка относно оформяне (минаване на приход, а след това на разход) сумата от 15 000 гроша,
която предишният главнокомадващ Саид паша бил получил от касата на санджака Синоп срещу
заплатата си от 35 000 гроша за м. февруари 1264 г.

НПТА ХІХ 12/30 | 1841 | 89 л. | сенед
Разписки за получени суми от тимариоти владетели на разни полски имоти, принадлежащи на
отделни селища от Карахисарски санджак през 1256 и др. години

НПТА ХІХ 12/31 | 1867 | 3 л. | сенед
Разписки за по 10 гроша за получена пенсия (военна), от сина [на] починалия във войната
Сюлейман Ахмед, от с. Кючук анбар, Щипска околия за м. април

НПТА ХІХ 12/32 | 1872 | 10 л. | дефтер
Фрагмент от описна книга на имотите - покрити и непокрити, според последната проверка и
съответните оценки на село ... (неизвестно село), населено предимно от българи

НПТА ХІХ 12/33 | 1848 | 2 л. | сенед
Разписка, подписана от директора на железолеярната в Правище за сумата от 15 000 гроша,
получени от същия от Серската каса за посрещане разходите за въглищата и минералите през 1264
г.

НПТА ХІХ 12/34 | 1854 | 1 л. | джедвел
Сведение за раздадените през м. юни 1270 година дажби месо на офицерите и чиновниците от
гвардията на султана, артилерията и низамието

НПТА ХІХ 12/35 | 1728/29 | 21 л. | еврак
Писма на мухафъза на крепостта Согуджек (Йени Кале, Крим) до султана - съдържат се данни
относно личния състав на гарнизона, рекрутиран на местни начала; паричното му доволствие и др.,

а също и една анкета по враждата между мухафъза на Согуджек Али и кадията и др.

НПТА ХІХ 12/36 | 1838/39 | 1 л. | сенед
Разписка от 1254, изразяваща месечната заплата на помощник съдебен инспектор

НПТА ХІХ 12/37 | 1839 | 1 л. | дефтер
Опис на изплатени данъци от френските търговци Лорадо Кресино и Филип Костоар срещу
закупения от тях зехтин от о-в Митилин през 1255 г.

НПТА ХІХ 12/38 | 1822 | 1 л. | тахрир
Доклад от изпратения със специално назначение в Скопие и Прищина Халил ага - съобщава, че в
изпълнение на дадената му височайша заповед, мухафъзът на Скопие Али Хъфзи бей събрал и
екипирал 3 000 души войска; а когато неговият брат в Прищина също съобщил на населението
султанското ираде за събиране войници и приготовяне ан исканите от него войници, насъбралите
се уж на панаир албанци от племето Лаб Кулад, на брой повече от 400, подстрекавани от
призренския мютесариф Махмуд паша, се противопоставили и пр.

НПТА ХІХ 12/39 | 1823 | 2 л. | мектуб
Кратко съдържание на писмото на босненския валия Селим Сърри, за избегването в нелегалност на
Реджеб паша заде Хасан, поради което пътищата в оня край били несигурни; и се дава мнение, че
възвръщането на същия край, контролиран от въпросния Хасан, следва да се възложи на Малик
паша

НПТА ХІХ 12/40 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Чернова на окръжно предписание по повод издаването от чуждите дипломатически представители,
включително английските, противно на договора с Англия от 1224 г., паспорти и патенти на турски
поданици и търговци от раята и закрилата, която се е давала на същите

НПТА ХІХ 12/41 | 1845 | 18 л. | еврак
Документи, от които се вижда размерът на заплатите на висши длъжностни лица през 1261 г.

НПТА ХІХ 12/42 | 1838/39 | 1 л. | сенед
Разписка за получена заплата от съветник при министерството на външните работи през 1254 г. в

размер на 25 000 гроша

НПТА ХІХ 12/43 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Отседналият в конаците на дивизионера Намък паша в близост на Кава таш - пенсионираният вече
Тевфик паша е отправил искане стените на съседните къщи, стоящи по-високо от апартаментните
жилищни помещения, в които той е отседнал, да бъдат построени по-солидни за сигурност

НПТА ХІХ 12/44 | 1843 | 13 л. | мектуб
Преписка по нормировката за определяне цената и срока на употреба на произведените в
държавния артилерийски арсенал вещи; артилерийски закон и пр.

НПТА ХІХ 12/45 | 1831 | 1 л. | берат
Берат, на основание на който правата на починалия тимариот на Троян, Ловченска каза,
Никополски санджак се прехвърлят върху сина му Хусреф Мехмед паша

НПТА ХІХ 12/46 | 1851 | 2 л. | мектуб
Съобщава се, че през м. юни 1263 г. от визи, паспорти и заверки са получени 1 455 гроша приход,
който се изпраща

НПТА ХІХ 12/47 | 1871 | 1 л. | арзухал
Заявление от сина на починал арапин - египтянинът Делал Сали, починал преди известно време;
просителят бил дълго време войник и странствувал. Сега се завръща и иска полагаемата му се
наследствена част от наследството на покойния му баща

НПТА ХІХ 12/48 | 1871 | 1 л. | арзухал
Заявление от сърбите по народност Симо Милослав и Милош Миле до мютесарифина. Молят да им
се предадат запрените пет техни коня от откраднатите

НПТА ХІХ 12/49 | 1865/66 | 9 л. | илмюхабер
Специално за преселниците турци - временни документи за собственост на недвижими имоти,
които в последствие се заменят с редовни нотариални актове

НПТА ХІХ 12/50 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за удостоените с похвала Левсковски и Силистренски съдии за
добросъвестната им служба

НПТА ХІХ 12/51 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
"Писмо до султана относно изпратените по разносвача на пощата, татар Абти ага, от войнуганските
татари; султански заповеди, за да бъдат предадени по принадлежност"

НПТА ХІХ 12/52 | 1861 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за подсигуряване чрез солидни поръчители на задълженията на
починалия главен майстор хлебар Георк към държавната хазна, срещу доставяния от него за
нуждите на войската хляб

НПТА ХІХ 12/53 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от султанския мютесарифин на Чермен санджак - Саид Ахмед, който бил в обиколка на
окръга и при престояването му в Стара Загора, явили се били при него първенците от града и
околията и се оплаквали от предишния военачалник хаджи Емин ага

НПТА ХІХ 12/54 | 1862 | 1 л. | пусула
Служебна бележка, в която се вижда размерът на получените суми от публичната продан на 34
чифлика в о-в Крит, възлизащи на 31 товара, 15 000 грошове, като наддаването се отлага за следния
ден, за до 7 часа за наддаване върху тази цена; Аристиди, Василаки и Самоил взели участие при
наддаването

НПТА ХІХ 12/55 | 1839/40 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмото, което щяло да се напише и изпрати на гръцкия крал през 1255 г., след
аудиенцията, която е имал гръцкия министър на външните работи - Константин Зографо, за
изразяване на добрите чувства на кралство Гърция към Турция, за което същият е бил удостоен с
медал от султана

НПТА ХІХ 12/56 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
От раята и ехли исляма на Варош до султана - оплакват се срещу агата на с. Кабатановци хаджи
Сюлейман бей, че им забранил да използват земите, които им принадлежат от миналото и от които

се препитавали

НПТА ХІХ 12/57 | 1850 | 2 л. | джедвел
Сведение за личния състав на 24. пехотен полк на гарнизона в о-в Крит към 17 декември 1266 г. и
полка във Враня за 1 май 1265 г.

НПТА ХІХ 12/58 | 1876 | 1 л. | арзухал
От трима софийски евреи - молят, по случай наближаващата Пасха, осъденият на 15 години затвор
за убийството на софийския жител Христо техен сънародник Нисим да бъде пуснат за празника,
след което да продължи изтърпяването на наказанието

НПТА ХІХ 12/59 | 1854 | 1 л. | арзухал
Заявление от военачалника от Румелийската армия, получаващ заплатата си сега от София, този път
му отказали да му заплатят заплатата от софийската местна каса и моли да се нареди заплатата му
да продължи да се плаща от София

НПТА ХІХ 12/60 | 1863 | 1 л. | мектуб
Писмо до валията в Жидде от садразамлъка - да укаже нужното съдействие на улеснение на Шейх
Султан от Бехара, както и на придружаващите го 25 човека (свита), на път за Божи гроб

НПТА ХІХ 12/61 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмо до каймакамина в Меджидие: в мухтарина на село Кара баки, Меджидийска околия се
намирали два вола, които били откраднати. Запитан мухтаринът казал, че ги е вземал с (...) от
черкезина Етко Осман от Силистренско, но и този последният не можел документално да установи,
че воловете са живи

НПТА ХІХ 12/62 | 1845 | 1 л. | арзухал
Заявление от слепия Реджеб Шакир от Солун до султана - сляп с двете си очи, баща на
четиричленно семейство, негоден за каквото и да било работа, моли от солунската каса да му се
отпуска известна издръжка

НПТА ХІХ 12/63 | 1871 | 5 л. | мукавеле
Договор, сключен между имперското държавно съкровище и Бегоз бей - за сключения заем от

последния от 14 106 829 гроша застъпени са всички условия и срокове за изплащане на заема

НПТА ХІХ 12/64 | 1853 | 1 л. | илмюхабер
Удостоверяващ чистия размер на вземането на Джустияни, прехвърлено от последния върху
съдружника му в Измир Итаджио Рагу от касата на артилерийския арсенал; в размер на 280 000
гроша, за да се издаде платежна заповед и се посрещне разхода от приходите на Айдънски санджак

НПТА ХІХ 12/65 | 1874 | 2 л. | еврак
Преписка - следствието по нараняването на Нуман Чауш от Кюстендженската околийска
жандармерия от двамата българи Марин от с. Доганже, Пловдивско, и Сава от Сливенско,
обвинение за нанасяне телесна повреда на служебно [лице] при изпълнение служебните му
задължения

НПТА ХІХ 12/66 | 1872 | 1 л. | телеграфнаме
Сметководството в Тулча съобщава на финансовия директор в Кюстенджа, че сметката му не е
издължена; относно цената, предназначена за комисията за преселниците с 178 999 гр. за 1284 г. за
1286 г. и пр.

НПТА ХІХ 12/67 | 1877 | 7 л. | мектуб
Писма с различно съдържание до шуменския каймакамин от 1293 г.

НПТА ХІХ 12/68 | 1871/72 | 17 л. | дефтер
Една част от регистъра за проверка на правособствеността върху полски имоти в с. Коняре,
Оряховско, за годините 1287-1288

НПТА ХІХ 12/69 | 1871 | 1 л. | сенед
Разписка за 336 гроша - стойността за изработените във Видинския затвор 48 рогозки,
предназначени за постеляне в караулния дом и спалното помещение на Видинската жандармерия

НПТА ХІХ 12/70 | 1819/20 | 1 л. | арзухал
От мюсюлманското и гръцко население на казата Мудания до султана - оплакват се от
коджабашията Димитраки, който събирал даждията без да дава сметка на населението; някои
жестоко биел, други без причина хвърлял в затвора и пр.

НПТА ХІХ 13/1 | 1854/55 | 2 л. | джедвел
Ведомост за платените заплати на войниците - кавалеристи, подчинени на кавалерийскуя началник
Кючук Мустафа - за 2 месеца

НПТА ХІХ 13/2 | 1871/72 | 26 л. | дефтер
Емлячен регистър за Оряховска околия за 1288 г.

НПТА ХІХ 13/3 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до мухафъзина на Белград относно за възвръщането с Божия помощ на паланката Бреже,
заета от въстаници; съобщава се за назначения и се дават инструкции за възвръщане и на Неготин и
др.

НПТА ХІХ 13/4 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Понеже молбата на солунския жител Реджеб като крайно нуждаещ се е отхвърлена по липса на
основание, а същият е болен и заслужаващ милост, да му се определи овакантената със смъртта на
един подпомаган пенсия

НПТА ХІХ 13/5 | 1852/53 | 1 л. | мектуб
Писмо от щаба на войската - нарежда се до войсковите части, разположени по брега на р. Дунав,
предвид настъпващата зима, да си набавят овреме, чрез контракти, нужното продоволствие, дърва
за горене и др. материали

НПТА ХІХ 13/6 | 1846 | 1 л. | илмюхабер
За установяване действителното положение относно издължаванията на кавалерийския тимариот
Ариф Ахмедов и се преведат в известност владените от същия земи в казите Кюстендил, Щип,
Мелник и др. - като от запазените дефтери не е могло да се научат, е било писано на солунския
мушир за казите Дойран, Петрич и Мелник, а за Щипската каза на Кюстендилския мютесариф да
изпратят във финансовото управление нуждите на илмюхабери

НПТА ХІХ 13/7 | 1868 - 1869 | 1 л. | мектуб
Съобщава се на мютесарифа в Тулча, че съгласно нареждането му от тримата, чиито лодки били
задържани, защото са стреляли, се изпращат под стража само Панайот и Никола, а другият Лемзи

(?) е заминал за Галац и не е намерен

НПТА ХІХ 13/8 | | 1 л. | дефтер
Списък на имотите и вещите, принадлежащи на бившия дунавски войвода Салих бей, които
подлежат на публична продан, за изплащане установените дългове на същия

НПТА ХІХ 13/9 | 1869/70 | 2 л. | дефтер
Общи цифри за раздадените през м. юни 1280 г. суми на някои почтени или нуждаещи се лица от
държавната каса

НПТА ХІХ 13/10 | 1869/70 | 1 л. | арзухал
Мюезинът на с. Казъкли (Колец) Хасковско, починал и на овакантеното място за мюезин на
джамията постъпил синът му Хюсеин Халифе, също така с по две акчета дневно

НПТА ХІХ 13/11 | 1872 | 1 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите - чиновникът по гражданско състояние в Синая, Тулченски
окръг, Шакир ефенди, си бил дал оставката и на негово място бил назначен Тулченския нотариален
книговодител Исмаил ефенди, със същата заплата от 400 гроша месечно

НПТА ХІХ 13/12 | 1866 | 1 л. | мазбата
Съдебен протокол, от който се вижда, че Йончо Георгиев от Търговище бил наранил с нож Сонко
Сонков от Габрово, за което бил осъден на обезщение от една меджидия

НПТА ХІХ 13/13 | 1875 | 2 л. | дефтер
Ведомост за постъпленията от нотариалната работа за м. януари 1291 г. на Видинския санджак,
както и за м. декември същата година

НПТА ХІХ 13/14 | 1846 | 21 л. | сенед
Разписки от тимариота на с. Ериле и др. от Дупнишка община, Кюстендилски окръг, уреждащи и
удостоверяващи паричните му вземания, за с/ка на владените от него земи

НПТА ХІХ 13/15 | 1866 | 1 л. | мазбата
Съдебен протокол относно продажбата на една воденица, продадена от казака Максим Андон от
Тулча, Чаир махале, собствеността на която мелница удостоверил чрез селския мухтарин Прокопи
Никифоров и др. съселяни

НПТА ХІХ 13/16 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите - уведомяват го, че преводача при руския консул в Трабизон
Симон бил удостоен с медалэ"Меджидие" V-та степен, за което било официално донесено в самото
министерство

НПТА ХІХ 13/17 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до Рауф паша - изложение от Белградския валия относно усложнилите се дипломатически
отношения между Турция и Персия, която е с намерение да нападне откъм Ерзурум, но за отбрана
на страната били взети съответните мерки

НПТА ХІХ 13/18 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Доклад на пазителя на Ван (върху положението в съседните персийски ханства), до султана борбите между хановете на западните ханства на Персия след убийството на хана на провинцията
Хуй, Ахмед; на неговия брат хан Сулейман са настанали междуособища и военни стълкновения,
говори се за положението в Азърбайджан и др.

НПТА ХІХ 13/19 | 1845 - 1846 | 2 л. | дефтер
Ведомост за платената заплата на пехотните войници, под командването на язиджа Али ага, за
месец април 62 ? г., включително и заплатата на самия командир - ага

НПТА ХІХ 13/20 | 1878 | 5 л. | арзухал
Чиновникът по регистрацията, командирован за разпределяне на земята по оземляване черкезите
преселници в казите Хайфа и Хайрия, моли да му се предвидят командировъчни

НПТА ХІХ 13/21 | 1846 | 1 л. | арзухал
Заявление от Сариф Миак до султана - бил дал в заем, чрез прехвърляне голяма сума, на бившия
мосулски валия, която сума и досега не си бил получил обратно от поменатия валия; моли да се
назначи специален чиновник, който да прегледа сметките им

НПТА ХІХ 13/22 | 1870/71 | 33 л. | дефтер
Дневник с подробно описание на произведените по родове земеделски култури, с означение на
изчисления полагаем се десятък от всяко земеделско произведение на село ... (неизвестна околия)

НПТА ХІХ 13/23 | 1858 | 8 л. | еврак
Преписка, съдържаща данни за отпуснатите от общовойсковия оръжеен склад на артилерийския
арсенал и разни войскови части части за пушки - капсули и др. (във връзка с превръщането
чакмаклията пушка в капсулия)

НПТА ХІХ 13/24 | 1812 | 1 л. | кайме
Писмо до султана от мутесарифа на Янина, с което моли на децата на починалия гедюклия Ахмед
ага да се окаже нужното внимание върху тях всички зиамети и (...) и др. приходи на покойния - без
цялостта им да бъде накърнена

НПТА ХІХ 13/25 | 1867 | 1 л. | джедвел
Сведение за приходите и разходите на о-в Крит за м. януари 1282 г., представено в министерството
на финансите

НПТА ХІХ 13/26 | 1882 | 2 л. | джедвел
Сведение за приходите и разходите на вилаета Диарбекир за 1296 г.

НПТА ХІХ 13/27 | 1854 | 1 л. | илмюхабер
Сведение за количествата месо, дадено на султанския дворец, садразама, шейх юл исляма и др.
лица и учреждения през м. юли 1270 г.

НПТА ХІХ 13/28 | 1873 | 1 л. | мектуб
От великия везир Ахмед Есад до министъра на финансите - да се направи нужното за изплащането
на шейхюл исляма, определена със султанско ираде на 75 000 гроша

НПТА ХІХ 13/29 | 1836 | 2 л. | арзухал

Заявление от доставчика на козина за нуждите на артилерийския арсенал за направа на чучела за
военни упражнения - иска да му бъде заплатена цената

НПТА ХІХ 13/30 | 1876 | 4 л. | арзухал
Заявление от търновали Ахмед Лаптев до вилаета в Русе за призоваване и събиране по съдебен ред
на вземането му от някой си Русин - по народност българин от Враца

НПТА ХІХ 13/31 | 1848 | 1 л. | "тезкере-и самийе"
Писмо от Великия везир относно отпуска[не] на нужния кредит от 8 911,5 гроша, нужни за
реставриране на част от шуменските укрепления, като изразходваните суми се оформят пред
Държавното ковчежничество

НПТА ХІХ 13/32 | 1812 - 1820/21 | 1 л. | дефтер
"Сведение за делегирани кредити от налични средства, за разходи, които не са предвидени по
разходните пера; на войводата във Влахия се изпратени 38 203 гроша за осигуряване
продоволствието на войските изпратени срещу разбойниците; на Германия са платени 150 000 гр.
обезщетения"

НПТА ХІХ 13/33 | 1841/42 | 2 л. | еврак
"Преписка, образувана по повод оплакването до султана от жителите на с. Голос, санджак Тархала,
че местният мухафъз събирал личния данък "джизийе" и за деца на възраст 10-11 години, а данъка
на болни, бегълци и старци насила събрал от другите, съдържат се данни за размера на този данък"

НПТА ХІХ 13/34 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Чернова на писмо до Смирненския мухасъл, с което се съобщава, че лицето Мухибулла, потомък на
Шейх Абдалани, който бил преди това настанен в о-в Кипър и там не е могъл да се аклиматизира,
бил дошъл в Цариград и се изпраща, да бъде настанен в подходящо место и да му се осигури
спокойствие и уважение, като от средствата на мухасиллъка му се плаща месечно по 500 гроша

НПТА ХІХ 13/35 | б.г. | 1 л. | арзухал
Молба до султана от бившия каймакамин Мустад от Нигде, който моли да му се издаде от месния
меджлис писмена заповед срещу местния войвода, който продължавал да го притеснява, защото
бил предложил поръчителството си за пускане от затвора на задържан длъжник, което
поръчителство не било прието основателно, след което обаче няколко дни по-пъсно задържаният
длъжник избягал от затвора

НПТА ХІХ 13/36 | 1875 | 1 л. | мектуб
Инструкция относно събирането на гражданското обезщетение по шерията (диет) от осъдените на
смърт и екзекутирани убийци - според компетентното мнение на касационния съд и шейх-юл
исляма

НПТА ХІХ 13/37 | 1857/58 | 1 л. | мазбата
Протокол на Никополския наиб, съдържащ декларацията на местното гражданство включително
раята, че всички са предоволни от мюдюра Ахмед бей, който се е проявил като добър и справедлив
администратор и желанието им същият да бъде и занапред в околията им като мюдюр

НПТА ХІХ 13/38 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от белоградчишката жителка Хадидже, с което се оплаква, че яшмакът ѝ бил смъкнат на
улицата и разкъсан, за което виновният бил наказан, но след това наибинът на града повикал при
себе си мъжа ѝ, заставил го да я напусне, въпреки че тя имала 9-годишно дете и друго в утробата
си; същият наибин не позволявал на мъжа ѝ да поднови брака, което било желанието на бившия ѝ
мъж

НПТА ХІХ 13/39 | 1874 | 1 л. | мектуб
До вилаета Русе - дават се пояснения относно начина, по който ще се проведе технически новата
заповядана регистрация; препоръчва се използването на офицерските и др. войскови чинове вън от
предвидените чиновници за тази регистрация и пр.

НПТА ХІХ 13/40 | 1849 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите относно определянето на размера на разходите по следването в
Париж на Риза бей от кабинета на преводачите в Баби-али (Високата порта), сега студент в Париж,
които да се оформят от счетоводството

НПТА ХІХ 13/41 | 1872 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Махмуд II, отнасящ се до прехвърлянето на част от правата по берат-и
шериф - Хатидже Садие ханъм, дъщеря на Мехмед, върху Риана ханъм, дъщеря на Мемет бей

НПТА ХІХ 13/42 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмо до каймакамина на Бабадаг от Тулча - относно уреждането на задълженията на Димитри

Сивко от с. Сари юрт, живеещ в Тулча, към обществената каса

НПТА ХІХ 13/43 | 1874 | 2 л. | арзухал
"Заявление от Илия Иванов от Кюстенджа до каймакамина в Кюстенджа - иска разрешение за
правопродаване на спиртни напитки в кафенето си в града"

НПТА ХІХ 13/44 | 1874/75 | 49 л. | мектуб
Чернова на писма за и от градове от Дунавския вилает, изпращани през 1291 г.

НПТА ХІХ 13/45 | 1831/32 | 1 л. | мектуб
Писмо от гръцкия патриарх в Йерусалим до султана - повдигналият се въпрос за владеенето и
използването на една градина, дадена в дар на патриаршията, предоставен за разрешение от
Йерусалимския кадия

НПТА ХІХ 13/46 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и алийе
Записка от височайше място, в която става дума за изпращането на лице-съгледвач с уговорени
тайни думи, като се уведоми надлежно и Есад паша

НПТА ХІХ 13/47 | | 1 л. | арзухал
Писмо до султана от длъжностното лице по планинските работи в Прищина, с което съобщава, че
периодически придаваните в негово подчинение пазачи на кучета го безпокоили за заплатата си от
последните две години - да се изплати неплатената половина от същата в размер на 20 000 гр.

НПТА ХІХ 13/48 | 1867 | 1 л. | сенед
Документ, от който се вижда размерът на сумата, получена от единствения наследник на туркинята,
бивша жителка на гр. Ниш, Нова махала, Дунавски вилает, според издаденото решение (илям)

НПТА ХІХ 13/49 | 1847 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда колко са и от къде са изплатени разходите - пътни, превозни пари на
полковник Ахмед Шукри, изпратен от Битоля до Флорина по преследване на разбойниците

НПТА ХІХ 13/50 | 1866 | 36 л. | сенед
Разписка за получена месечна военноинвалидна пенсия от съпругата на убит във войната с Черна
гора войник за себе си и като майка на малолетния си син и сирак Юмер - и др. разписки, издадени
по същото това време

НПТА ХІХ 13/51 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо от главнокомандващия турските войски до султана - говори се за неизпълнение наряда за
коне, нужни за войската, в случай на поход за 1286 г. от градове от Чаршанга, Денизли и пр. от
Анадола

НПТА ХІХ 13/52 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Бележки по изготвените и изпратени по принадлежност заповеди в изпълнение на Белградската
спогодба, с предписание и до румелийския валия за изпълнение

НПТА ХІХ 13/53 | 1891 | 3 л. | макбуз
Кочанни разписки за получени секвестирани (запорирани) суми от специалната служба към
Държавната хазна

НПТА ХІХ 13/54 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - да издаде ферман за набавяне нужното количество селитра за направата на
фарове в Анадола и Румили, както и за направата на голямо пристанище в теснините на Черно
море

НПТА ХІХ 13/55 | 1845/46 | 19 л. | сенед
Документи, от които е виден размерът на получаваните заплати през 1261 г. от министри,
сановници и др. висши длъжностни лица

НПТА ХІХ 13/56 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо - за продоволстването на аскера (войниците) охрана на Босненското укрепление да се
закупят 1 200 вола от Влашко, като за целта се определи и броят на чобаните (воловарите), които ще
ги доведат от Влашко

НПТА ХІХ 13/57 | 1812 | 1 л. | мектуб
"Писмо до султана от наследниците на починалия в Битоля мютевелия на джамийски вакъф, които
искат да влязат в правата си на преки и законни наследници на покойния им баща Ахмед бин Али"

НПТА ХІХ 13/58 | 1807 | 1 л. | мектуб
Препоръчително писмо за Омер паша до султана - Омер паша не бил от деребейлер, а бил
послушен и изпълнителен на султанските заповеди - между впрочем препоръчан и за пазител на
Дарданелите

НПТА ХІХ 13/59 | 1861 | 4 л. | дефтер
Ведомост за постъпленията от митницата в Йени Пазар, за един месец на 1277 г. след като са
приспаднати разходите по заплатите на чиновниците и другите разходи

НПТА ХІХ 13/60 | 1846 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Абдул Меджид (1262 г.), с който се разпорежда и узаконява
прехвърлянето на една шеста част от зиамета на Шам, Халеп, Диарбекир, Малатия, Токат и др.
области от Анадола върху Шейх Мехмед и Шейх Сунни

НПТА ХІХ 13/61 | 1845 | 1 л. | дефтер
Сведение за наличните летящи (бързи) войници и офицери от султанските войски през 1261 г.

НПТА ХІХ 13/62 | 1844 | 2 л. | мектуб
Писмо, в което става дума за набирането и отчитането сумите, които бившия мушир на Босна
Хюсреф паша бил разходвал във връзка със свикването на известен брой башибозук на служба и
приемника му Кямил паша, отказал в последствие да признае; както и за построяването на нови
казарми в Босна

НПТА ХІХ 13/63 | 1871 | 1 л. | мувазане гедчели
Баланс по текущата сметка при Банк Отоман на лицето Ебро, съставен по повод искането на
специална комисия за преглед операциите на същия в Лондон и Париж

НПТА ХІХ 13/64 | 1845 | 2 л. | сенед

Разписки, подписани от тимариота на с. Върболовче, Пиротска община, Софийски санджак Сюлейман Али, за получените от същия полагаемите му се такси за 1261 г.

НПТА ХІХ 13/65 | 1818/19 | 1 л. | мектуб
Осведомително писмо относно определяне и узаконяване, с височайша заповед, на заплатата на
Никополския началник на крепостта Ебу Бекир паша

НПТА ХІХ 13/66 | 18/19 | 1 л. | мектуб
Осведомително писмо, отнасящо [се] до узаконената с височайша заповед заплата от по 5 000
гроша месечно на Тулченския началник на крепостта Мехмед Сеид паша, от които 2 000 гроша да
се заплащат направо от държавната монетарница и 3 000 гроша - от приходите на Анадола

НПТА ХІХ 13/67 | 1865 | 1 л. | дефтер
Сведение за приходите от данъка върху добитъка за 1282 г. на Одринския вилает, към който спадали
Одрин, Пловдив, Сливен, Галиполи и Родосто

НПТА ХІХ 13/68 | 1868/69 | 1 л. | мектуб
Писмо до държавния секретариат - отнася се до размера на комисионите, които османската банка
дължи, вследствие на разликата в курса на парите на кредитните финансови институти в Лондон,
Париж, Амстердам, Франкфурт

НПТА ХІХ 13/69 | 1845/46 | 4 л. | дефтер
Сведение за разходите в заплати и доволствие на войсковите части от Критския гарнизон, за един
месец време на 1262 г., включително и разходите по подръжката на полицията в ..., Кандия, Ресму и
другаде

НПТА ХІХ 13/70 | 1869 | 1 л. | мектуб
Откъс от официално писмо, в което се говори за курса на турската и английска лири към 31
септември 1869 г. - английската вървяла 46 гроша, а турската 41 гроша

НПТА ХІХ 13/71 | 1870/71 | 2 л. | дефтер

Сведение за закупените 1 000 000 (един милион) английски лири стерлинги от Агоп ефенди през
1287 г., отброени в Лондон, Париж и Цариград - разноските по тази смяна да минат в отдел разходи
по книгите на хазинето

НПТА ХІХ 13/72 | 1878 | 8 л. | сенедат
Оправдателни документи за направените разходи от кърсердарите в Преспанска община през разни
месеци на 1295 г.

НПТА ХІХ 13/73 | 1878 | 13 л. | сенед
Оправдателни документи за извършените разходи от кърсердари наедно с хората им през 1295 г. по
преследване шайките в Прилепска околия

НПТА ХІХ 13/74 | 1857 | 1 л. | мектуб
Писмо относно некадърността на някои от чиновете в счетоводната комисия при преглеждане
сметките на Румелийската армия

НПТА ХІХ 13/75 | 1808 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо от Мирза Шефи хан, в което се говори за добросъседските отношения между
Персия и Турция и че въпреки неприятните отношения на Русия по отношение на Персия, двете
държави Персия и Турция са сключили държавен съюз за самоотбрана

НПТА ХІХ 13/76 | 1840 | 4 л. | мектуб
Писмо от командващия белградския крепостен гарнизон за отпускане на нуждния кредит от един
товар 48 171 гроша и 31½ пари, за закупуване на дрехи, обувки и фесове за през 1255 г.

НПТА ХІХ 13/77 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо, нуждаещо се от корекция, в което се говори за задлъжнялия бивш турски консул
в Персия Али Нашък ефенди, който бил направил разходи във връзка с възложените му проучвания
и пр. и че същият се нуждае от финансова подкрепа

НПТА ХІХ 13/78 | 1845/46 | 1 л. | тахрир
Нота от английския политически представител в Турция - мосю Капин относно миролюбиво
уреждане на задълженията на Турция към Англия и базата, на която ще трябва да станат

плащанията

НПТА ХІХ 13/79 | 1867 | 4 л. | дефтер
Ведомост за раздадените /заплати/ през м. октомври 1282 г. на служащите в Нишкия санджак
държавни служители

НПТА ХІХ 13/80 | 1874 | 1 л. | мектуб
Писмо от вилаета в Русе до каймакама в Кюстенджа, с което се препращат условията по отдаване
на търг мерите в околността на Енидженското езеро, намиращо се във владението на Втора турска
армия, обявени вече във вилаетския вестник за разгласяването му и на местна почва

НПТА ХІХ 13/81 | 1881/82 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до начина на разпореждането с приходите от вакъфите имоти, останали от
султан Йълдъръм Баязид в Кютахия

НПТА ХІХ 14/1 | 1859 | 1 л. | рапорт
Превод на писмото, изпратено от вицеконсула на Австрия Лиш, в което се говори за забавени у
каймакама на Кюстенджа книжа на парахода "Стефанаки?"; и за постъпките на последния, с който
е показал, че третира парахода на равно с една кола

НПТА ХІХ 14/2 | 1866 | 12 л. | сенед
Разписки за изплащане годишните такси на тимариоти от Ниш, Пирот, Смедерево от Нишката
държавна каса

НПТА ХІХ 14/3 | 1863 | 1 л. | сенед
Разписка, срещу която е изплатена от касата в Джадде заплата на шейха Мехмед Касар

НПТА ХІХ 14/4 | 1867 | 3 л. | сенед
Разписки за получени годишни заплати от двама майстори и един онбашия от категорията
мустахафъз на служба в Белградската крепост

НПТА ХІХ 14/5 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се съобщава, че шейх-юл ислямът е изготвил списъка на лицата, които
ще бъдат почетени с присъствието си при четенето и тълкуването на Корана пред султана и се пита
за мястото на тази церемония

НПТА ХІХ 14/6 | 1861 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се виждат годишните разходи, в заплати и доволствие, на всички родове
оръжейни части през 1273/74 г. в Иран и Хиджас

НПТА ХІХ 14/7 | 1845/46 | 10 л. | еврак
Преписка по оформяне на книжата относно отчуждаването на места и пр. във връзка с помещения в
гр. Битоля - дело отпочнато от времето на покойния Зекрия паша

НПТА ХІХ 14/8 | 1875 | 1 л. | дефтер
Сведение на министерството на финансите относно предвидените за постъпление от разните
ведомства суми в (турски) лири, за изплащане на репарациите, дължими на Русия от войната

НПТА ХІХ 14/9 | 1886/87 | 1 л. | джедвел
Ведомост по прихода и разхода за м. март 1304 г. на Карахисарски санджак (Анадола)

НПТА ХІХ 14/10 | 1761 | 1 л. | мектуб
Ибраилският назърин и аянът на Ибраил се явили пред съда и заявили, че със съдействието на
болярина Киряко закупените зърнени храни от Влашко ще бъдат изпратени по море и по суша за
вътрешността на страната

НПТА ХІХ 14/11 | 1847/48 | 1 л. | илмюхабер
Тимариотът Мустафа Юсеинов от Враня, Дурми бей махле, Скопски санджак, притежавал права на
баща му, владетел на имоти в Кюстендилско и другаде

НПТА ХІХ 14/12 | 1867 | 3 л. | мектуб

Чернови от писма (незавършени) изразяващи курса на турската лира през 1284/85 г.

НПТА ХІХ 14/13 | | 1 л. | мектуб
Две копия от писма, адресирани до главнокомандващия войските във Влашко - Хюсеин паша и до
войводата на Влашко Михаил войвода - отнасят се до взетите наказателни мерки по отношение
убиеца на секретаря на Русенския съд

НПТА ХІХ 14/14 | 1843 | 3 л. | еврак
Преписка, от която се вижда какви количества метал са произведени, както и селитрата в
леярниците в Анкара и др. и разноските по производството и превоза на топхането в Цариград

НПТА ХІХ 14/15 | б.м.г. | 1 л. | хесаб
Отчет на делата на покойния директор на мините в Булгардаг, извършен и в резултат на анкетната
комисия, която е преглеждала финансовата част на самото предприятие

НПТА ХІХ 14/16 | 1868 | 1 л. | мектуб
Документ, издаден от официално правителствено място, изразяващ курса на лирата-стерлинги през
1285/86 г., варираща по него време 46 гроша и 21 пари

НПТА ХІХ 14/17 | 1847 | 2 л. | мектуб
Писмо от мухафъза на Драмския санджак, с което иска след смъртта на ръководещия работите по
пресушаването на езерото Одалък и постройка на мелница до назначаването негов заместник за
своевременното набиране на нужните работници и набавянето на инструменти, да се действа под
ръководството на местния финансов директор и надзора на меджилиса

НПТА ХІХ 14/18 | 1878 | 1 л. | сенед
Разписка срещу която кърсердарът Румен е получил възнаграждение за времето от началото на м.
март до 10 с.м. 1295 г. срещу обиколките, които е извършил заедно с помощника му от
кърсердарството в Демир Хисар, Битолска околия

НПТА ХІХ 14/19 | 1875 | 1 л. | сенед
Разписка, срещу която са броени 999 гроша обезщетение за една нива, находяща се в землището на
гр. Велес, през която е минала жп линия

НПТА ХІХ 14/20 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за появилите се разбойнически шайки към Горно Дебър, Прищина и пр.
градове, били изпратени войскови части за преследването им

НПТА ХІХ 14/21 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до валията в Египет Мехмед Али паша, от подчинено нему доверено служебно лице - отнася
се до наемите от вакъфските имоти в (...) Кахре, оставени за ползуване, от шейх-юл исляма
Алтъпармак Мехмед Ефенди

НПТА ХІХ 14/22 | 1873 | 2 л. | сенед
Разписки за получени суми от велешки граждани, обезщетени за имотите им, през които е минала
жп линия

НПТА ХІХ 14/23 | 1887 | 1 л. | дефтер
Сведение за сметководните парични операции за един месец от 1305 г. на санджака Ич-Ил
(Анадола)

НПТА ХІХ 14/24 | 1858/59 | 1 л. | мектуб
Отнася се до нареждане да се събере данъкът от закупчика на добитък - персийския поданик;
добитък минава от ръка на ръка, без досега да е заплатен данък

НПТА ХІХ 14/25 | 1839/40 | 1 л. | емир
Нареждане от нововъзкачилия се на престола султан до везира Елхач Осман паша след смъртта на
султан Махмуд I

НПТА ХІХ 14/26 | 1840 | 2 л. | сенед
Разписка, изразяваща месечната заплата на съветник при финансовата висша административна
комисия през 1255 г., в размер на 25 000 гроша

НПТА ХІХ 14/27 | 1876 | 1 л. | телеграфнаме

От Босна за Видин - осведомителна телеграма за станалото сражение между разбойници и
правителствена войска, близо до град Бихач Босна, в което сражение разбойниците били разбити и
част от тях забегнали в Австрия - давайки много жертви трофеи

НПТА ХІХ 14/28 | 1806 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от отговорните фактори в Смирна (мюфтията, военачалникът и др.) до султана
- донасят му за поведението и лошото държание на въдворения на местожителство в Смирна
Ебекли заде Мустафа паша

НПТА ХІХ 14/29 | 1848 | 5 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда размерът на заплатата на мюшира (управителя) на Крит през 1255/56 г.
и начинът на доволствуването му със заплатите

НПТА ХІХ 14/30 | б.м.г. | 20 л. | дефтер
Откъс от емлячен регистър, в който са записани имоти на българи с подробно означение на
границите

НПТА ХІХ 14/31 | 1806 | 1 л. | кайме
Изложение на Смирненската каза относно лошото и съмнително държание на интернирания в
Измир Ебекли заде Мустафа паша, който посещавал и забранените за него места

НПТА ХІХ 14/32 | 1841/42 | 1 л. | кайме
Заповед до командващия войските в Диарбекир, с която се дават указания по какъв начин да се
действа в отделни случаи при възстановяването на реда в намиращите се в положение на бунт кази
от еялета Диарбекир, като се прави разлика между въстаналите без причина и въстаналите поради
притесненията от данъчните органи и др.

НПТА ХІХ 14/33 | 1875 | 1 л. | мектуб
Преписка, в която се говори за постъпленията от квитанциите за съдебни разноски по
призоваването в съда и надзора върху този вид приход, упражняван от службата инспектор на
ислямхането

НПТА ХІХ 14/34 | б.м.г. | 1 л. | мектуб

Писмо в превод от някой си Васович до Шкодренския валия Апти паша - иска да бъде пуснат на
свобода слугата му, обвинен в носене на оръжие

НПТА ХІХ 14/35 | 1848 | 1 л. | тезкере-и самийе
Писмо от садразама (в чернова), с което се предлагат лични проблеми във военната флота; и се
искат саби и отличителни знаци за личните адютанти и дивизионери Риза паша и (...) Риза и
Исмаил

НПТА ХІХ 14/36 | 1847 | 2 л. | мектуб
Преписка по въпроса с изплащането от приходите на Кюстендилския санджак на пенсията за м.
февруари 1262 г. на Шекир велед Салил, който се оказало, че е от багдатските пенсионери

НПТА ХІХ 14/37 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до везира, в което се говори за претърпелия крушение близо до о-в Киранкая кораб на някой
си Хашъм, пренасящ храни за Триполи

НПТА ХІХ 14/38 | 1766/67 | 1 л. | тезкере
Документ, удостоверяващ получаването на 42 500 стамбулски килета жито от Влашко за 1179 г.,
изпратени през Браила от влашкия войвода Александър бей

НПТА ХІХ 14/39 | 1852 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение до генералния щаб на войската, в което се говори за руските маневри в
околността на Браила, за появилата се холера оттатък Дунава и мерките, които били взети по
крайбрежните населени места

НПТА ХІХ 14/40 | б.м.г. | 4 л. | мектуб
Писма до султана - донася се, че мютесарифът на Изверник санджак (Босна) бил нежелан от
населението и се иска същият да бъде заменен с друго лице, което да представлява властта в този
край

НПТА ХІХ 14/41 | 1882 | 1 л. | сенед
Разписки, издадени специално от отчетността по правосъдието срещу получавани суми в заплати и

пр.

НПТА ХІХ 14/42 | 1872 | 2 л. | мектуб
Писмо от Али Гуну, военачалник на башибозуци от 1 000 човека до султана; взел участие във
войната с Русия, взел живо участие при потушаване въстаническото движение на арабите; моли
вземането му от държавата, в размер на остатъка от два товара, да му бъде броено от държавното
съкровище

НПТА ХІХ 14/43 | 1846 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че съгласно султански ферман, изготвен и написан върху бяла хартия
(неоформен) заплатата на Хусрев паша от 40 000 гроша месечно, за 1261 г. и за нататък се
увеличава с още 27 000 гроша месечно или общо 67 000 гроша

НПТА ХІХ 14/44 | 1837/38 | 1 л. | рухсат тезкереси
Позволителни, издавани специално за право на изнасяне зехтин и сапун след заплащането на
законните митнически такси

НПТА ХІХ 14/45 | 1872 | 1 л. | мектуб
Писмо от Баб-и Али (Високата порта) до Министерство на финансите - съобщава се, че в
канцеларията на Баб-и Али е взето бележка за направените повишения на босненския дефтердар,
русенския дефтердар, които са повишени в по-горен чин за добрата им служба

НПТА ХІХ 14/46 | 1872/73 | 86 л. | дефтер
Входящ дневник, в който са заведени писма от разни градове в България и др. през периода 29
септември 1289 до октомври 1290 г.

НПТА ХІХ 14/47 | 1855/56 | 4 л. | джедвел
Сведение за приходите, постъпленията в държавната хазна на Турция през м. август 1272 г.

НПТА ХІХ 14/48 | 1802 | 1 л. | хуляса
Резюмета от донесенията на молдовския войвода Алеко, засягащи превоза и цените на
изпращаните от Галац храни и добитък за Цариград

НПТА ХІХ 14/49 | 1856 | 1 л. | мектуб
Писмо - отнася се до едно обстойно изложение на състоянието на оръдията на Белградската
крепост, заменяне на някои от частите им с нови такива, заменяне също така на барута, който бил
станал вече негоден

НПТА ХІХ 14/50 | 1872 | 2 л. | илмюхабер
Илмюхабер, от който се вижда размерът на заплатите на всички чиновници от легациите в чужбина,
през м. декември 1287 г. и имената, пълномощните министри, консули и др.; документът е изготвен
от Министерство на финансите

НПТА ХІХ 14/51 | 1825 | 1 л. | мектуб
Писмо от началник охраната на крепостта Инале до султана - разноските за четири години, по
издръжката на войниците - еничери от крепостта, в размер на 57 890 гр., били се получили напълно

НПТА ХІХ 14/52 | 1811 | 16 л. | дефтер
Приходоразходен регистър на интендантската каса за 1226 г., помесечно

НПТА ХІХ 14/53 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение от някой си Мехмед Васъф за положението в Яково и Ипек (арнаутско) - на
бунтуващите се да бъдат опожарени къщите, а самите бунтуващи се заловени да бъдат застрелвани
и въобще [да] се направи всичко за потушаване на въстанието в този край

НПТА ХІХ 14/54 | 1840 | 1 л. | дефтер
Ведомост за приходите (постъпленията по разните ведомства) на Коня и околностите числящи се
към самия вилает, през 1256 г.

НПТА ХІХ 14/55 | 1873 | 6 л. | дефтер
Откъс от регистър, изразяващ разходите за 1290 г. на о-в Крит, поотделно за всеки санджак

НПТА ХІХ 14/56 | 1828 | 1 л. | мектуб

Писмо от Елхач Мехмед Емин - пазител на Дебрун, до султана - съобщава му за пристигналия от
Кютахия доброволец Ахмед Исмаил Агов с петдесет войници доброволци, към който се били
отнесли с нужното внимание

НПТА ХІХ 14/57 | 1863 | 4 л. | дефтер
Списък на военните чинове (офицери и войници) от гарнизона на един град близо до Шкодра и
охрана на едно държавно шосе през 1280 г.

НПТА ХІХ 14/58 | 1732 | 1 л. | илям
Илям на скопския кадия по заявлението на Кюрд Мустафа ага, владелец на маликяне в Струмица,
Скопска каза, че не е в състояние за внесе 333 гроша за еничерския дергях

НПТА ХІХ 14/59 | 1857 | 20 л. | дефтер
Данъчен регистър - постъпления по данъци през 1274 г., от всеки данъкоплатец по отделно

НПТА ХІХ 14/60 | 1876 | 5 л. | кефалет сенеди
Гаранционно писмо (поръчителство) дадено от лице за другиго, за да му бъде заверен открития
лист за пътуване от едно място до друго

НПТА ХІХ 14/61 | 1822 | 1 л. | мектуб
Резюме от писмата по повод задържането на 4 чуждестранни кораба, натоварени с разни стоки, в
държавната корабостроителница

НПТА ХІХ 14/62 | 1825 | 2 л. | мектуб
Писмо от командващ крепостта в Еная до султана - изказва мнение да се ремотират сградите на
крепостта Фаш и се намери начин за набавяне 30 000 гроша за помещенията при крепостта

НПТА ХІХ 14/63 | 1878 | 1 л. |
Консигнационен договор за издигане на дига на реката (Ихсан дереси) между Турското
правителство и една компания, която се ангажира да построи дигата

НПТА ХІХ 14/64 | 1827 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от военачалника на залива Синдал, който се оплаква от държанието на раята в
околността, особено от дръзкото неприязнено държание на коджабашията на с. Оргазчик Атанас
Ламбринос, който подстрекавал и населението към неподчинение

НПТА ХІХ 14/65 | 1868 | 1 л. | арзухал
"Заявление от населението на Шабла - молят да им бъде назначен нарочен чиновник по облагането
с данъци, понеже досега практикуваният начин на облагане бил несправедлив и неравномерен"

НПТА ХІХ 14/66 | 1848 | 1 л. | мектуб
Чернова - откъс от писмо, с което се обясняват причините за построяването по спешност, без
предварително разрешение, на караулния дом в местността "Занова", на брега на река Дунав, в
Мечинска каса

НПТА ХІХ 14/67 | 1825 | 1 л. | мектуб
До султана - съобщават му се подробности по построяването на кораби в черноморските
пристанища на Анадола, че се полагат усилия за най-бързото им привършване

НПТА ХІХ 14/68 | 1856/57 | 4 л. | тахрир
Преписка за набавяне мебелировка нова, на кадастралната отчетност при държавната хазна

НПТА ХІХ 14/69 | 1843 | 6 л. | мектуб
Писма до министъра на финансите за отпускането на съответните ордени на разни длъжностни
лица, според степените и чиновете, присвоени им от султана, включително и на заслужил пруски
офицер

НПТА ХІХ 14/70 | 1883 | 10 л. | журнал
Таблица за изплатени суми на военоинвалиди, техните сираци и др. за 1300 г.

НПТА ХІХ 14/71 | 1888 | 6/5 л. | джедвел

Сведение за постъпленията от "Клие" казасъ, Халепски вилает, за една година време, а именно от 1
март 1306 г. до края на февруари следващата година

НПТА ХІХ 14/72 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Доклад от началник щаба на турските войски в Анадола - Исмаил паша, за някои и други висши
длъжностни лица в Анадола

НПТА ХІХ 14/73 | б.м.г. | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - хатиба на придворната джамия в Батум - Хафуз Осман, доброволно отстъпва
поста си на напълно заслужилия го

НПТА ХІХ 14/74 | 1872 | 99 л. | дефтер
Заповедна книга за назначения и уволнения на длъжностни лица в селища в пределите на България

НПТА ХІХ 14/75 | 1870 | 2 л. | джедвел
Сведение за подробно описание на имотите в Айдънския санджак и съобразно оценката им,
постъпилите данъци в размер един товар 60 015 гроша и 36 пари, от средно дадената оценка на
общото благосъстояние на санджака

НПТА ХІХ 14/76 | 1849 | 4 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите - отнася се до изготвяне на седем медала, с които ще бъдат
удостовени от султана лицата способствували за сключването на договора между Турция и
Португалия през 1259-1843 г. в Лондон; между удостоените личат имената на английския
извънреден пълномощен министър в Португалия, главния секретар на португалската легация в
Лондон и др.

НПТА ХІХ 15/1 | 1855 | 1 л. | дефтер
Сведение за притежаваните от видински жители държавни облигации, срещу които е изплатена
премия за 1272 г. - частта за Хъзър Иону

НПТА ХІХ 15/2 | 1878 | 2 л. | сенед
Разписки за получени суми (заплати) от сенатори - аян азаси, през 1295-1878 г.

НПТА ХІХ 15/3 | 1875 | 1 л. | телеграфнаме
До Косовския вилает - дават се указания по какъв начин да се уреди събирането на данъците от
селата от Вранска околия, които след окупацията на Враня са останали отсам и регистрите им са
пропаднали

НПТА ХІХ 15/4 | 1870 | 58 л. | дефтер
Регистър с описание на произведените и подлежащи на данък юшур земеделски произведения през
1287 г., с означени имена на бълг. зем. стопани

НПТА ХІХ 15/5 | 1871 | 65 л. | дефтер
Емлячен регистър с подробно описание на имотите на села от Силистренска околия

НПТА ХІХ 15/6 | 1865 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда, че наемът за караулните помещения в Мараш, тепе Алти и Кючук яка
е 240 гроша - платени от приходите за м. март, април и май

НПТА ХІХ 15/7 | 1801 | 1 л. | арзухал
Просба от терджуманина Логос до султана - да се издаде височайшо нареждане до войводата на
Измир (Смирна) за покровителство и съдействие на семейството му, намиращо се на път за Измир
по частна работа

НПТА ХІХ 15/8 | 1868 | 1 л. | илмюхабер
Писмо от Модири Хайрат, по въпроса за отделените от чифлика на посланика в Лондон - Мусурус
бей, и дадени на местни земеделци стопани земи; плащането от същия на данъци и претенциите му
върху отделни земи в санджака Терхала

НПТА ХІХ 15/9 | 1873 | 1 л. | арзухал
Заявление от войник на дългосрочна служба до жандармерийския командир - иска повишение в погорен чин, за да може да получава по-голяма заплата и при това положение бил почнал да си
продава покъщнината (вещите) за да посреща нуждите си

НПТА ХІХ 15/10 | 1844 | 1 л. | мектуб

Окръжно писмо от сметководството при хазната - нарежда се да се събират и изпращат навреме
законните данъци, поради затруднението на държавното съкровище, без разбира се да се притискат
бедните хора

НПТА ХІХ 15/11 | 1875 | 1 л. | тапия
Крепостен акт за владение на 1 нива от 3 дьонюма в землището на с. Островско, Раховска каза в
полза на Иванчо, Кръстьо, (...)

НПТА ХІХ 15/12 | 1871 | 1 л. | мектуб
Писмо на министерството на финансите (окръжно) по уреждането въпроса за дневните пътни пари
на чиновниците по производството на наборите, инспектори; на заловените дезертьори - прехрана и
др., адресирано до Дунавския вилает

НПТА ХІХ 15/13 | 1862 | 1 л. | емирнаме
До силистренския валия - окръжна наредба от садразамството по въпроса за правилната
регистрация на официалната кореспонденция, при което се предписва номерацията да започва
всяка година от 1 с настъпването на м. януари; както и за неоправданото бавене на официалните
нареждания, които често и пропадали и не се доставяли

НПТА ХІХ 15/14 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана по въпроса за отдаването на наематели земята по крайбрежието на о-в Морея спадаща към факъфите на покойния султан Абдул Хамид

НПТА ХІХ 15/15 | 1640 | 1 л. | илям
Решение на кадията, с което се осъжда Мехмед паша, баш дефтердар, да заплати на жената на
бившия жител на Фенер, Цариград, Мустафа Мехмед, покойник вече, сумата 180 лири

НПТА ХІХ 15/16 | 1874/75 | 1 л. | телеграфнаме
До каймакама на Никопол - съобщава му се, че с. Караагач, от което е убиеца на Стоян от с.
Раковиче и кехаята на с. Сари яр е в околията му - да се изпрати същият убиец направо в Русе

НПТА ХІХ 15/17 | 1861 | 1 л. | мектуб

Писмо от министерството на вакъфите, с което се моли да се заплати поне за 2 месеца заплатата на
служителите по султанските джамии, които не били получавали такива заплати от 8 месеца насам

НПТА ХІХ 15/18 | 1871 | 1 л. | илмюхабер
Сведение за приходите и разходите за м. декември 1280 г. на Врачанска околия

НПТА ХІХ 15/19 | 1881 | 1 л. | мектуб
Писмо до Данъчната дирекция, в което се излагат обстоятелствата, при които ще се поднови и
завърши преустановената поради войната регистрация на населението в Скопски вилает

НПТА ХІХ 15/20 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо от Щаба на главното командване до административните власти - предписва се за попълване
частите на фронта да се съберат останалите по разни причини запасни, както и дезертьорите, и
незабавно се изпратят по частите

НПТА ХІХ 15/21 | 1859 | 2 л. | мектуб
Преписка относно окончателното оформяне на сключената покупко-продажба на "Чифте
хамамлар" в Йерусалим - образувана по повод постъпките по въпроса на католическия патриарх;
имотът бил закупен за построяване болница от страна на католическото общество там

НПТА ХІХ 15/22 | 1898 | 1 л. | мектуб
Писмо на садразама до първия член на комисията за финансови реформи, в което става дума за
трудностите на отделните вилаети при съставянето на таблиците за заплатите - дължащи се на
оскъдните постъпления

НПТА ХІХ 15/23 | б.м.г. | 1 л. | ифадат
Сведения, които терджуманът на султана е събрал лично от гръцкия патриарх за митрополит
Григориус, който бил напуснал епархията си от страх, щом узнал за пристигането в Мория на
терджумана на флотския капудан (везири мукарем), с когото бил в лична вражда

НПТА ХІХ 15/24 | | 1 л. | джедвел
Описание на стълбовете нужни за строежа на галиони относно височина и диаметър, според

указанията на мимарите-корабостроители

НПТА ХІХ 15/25 | 1869 | 143 л. | дефтер
Азбучен указател на преписки от различно естество и характер, отнасящи се до населени места,
числящи се към Видински санджак

НПТА ХІХ 15/26 | 1869 | 5 л. | дефтер
Фрагмент от регистър за проверка на недвижимата полска собственост в местности с български
наименования и собственици - българи

НПТА ХІХ 15/27 | 1868 | 30 л. | дефтер
Регистър, изразяващ стопанския облик на Нишкия санджак през 1285-1868 г.

НПТА ХІХ 15/28 | 1843 | 1 л. | кайме
Предписание от Върховния правосъден съвет до губернатора на Румили да даде допълнителни и
изчерпателни сведения, относно изразходването на 25 5000 гроша взети от раята на гр. Битоля във
форма на заеми

НПТА ХІХ 15/29 | 1865 | 1 л. | дефтер
Регистър за приходите на Босненския вилает за отделните месеци на 1282 г.

НПТА ХІХ 15/30 | 1851 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за протеста на хлебарите-християни в Солун против данък (таксата) от по
една пара на грош

НПТА ХІХ 15/31 | 1851 | 1 л. | дефтер
Сведение за военните чинове (войските), начело с дивизионера Мехмед паша, които се изпращат да
окупират за пазене на реда в девет околии на "малка Влахия" - местността към Крайова, и
разходите, които ще са нужни за доволствието на тези войскови части

НПТА ХІХ 15/32 | 1806 | 1 л. | мектуб

Писмо до кадъаскера, в което авторът се обръща с "братко" и съобщава, че съобразно нарежданията
на садразама по въпроса за наемане на камили от местното население - след като разполагаемите
такива са попаднали в ръцете на разбойници от Изник напът за Акшехир са наети 54 камили и пр.

НПТА ХІХ 15/33 | 1770 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се ходатайства одабашията Омер, такъв на Ямаканите в еничерския гарнизон на
крепостта Енаболи, да бъде по(вишен), назначен за "кешиде чауши"

НПТА ХІХ 15/34 | б.м.г. | | | билет
Билети по за 7 гроша всеки един, срещу които дружеството (комитет) за събиране на дарения за
войската е събирало в Дунавския вилает помощи

НПТА ХІХ 15/35 | 1842 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от военачалник относно струпването на войски от страна на Гърция покрай
граничните места, с цел може би да преминат границата и мерките, които се предвиждат да бъдат
взети за случая; (печ.) Мехмед Налик

НПТА ХІХ 15/36 | 1867 | 1 л. | тезкере
Оправдателен документ за платен личен военен данък от 1284 г.

НПТА ХІХ 15/37 | 1862 | 1 л. | мектуб
"Писмо от военно лице от калето на о-ва (Ада-и Кебир) срещу Белград - донася, че бил набавил
нуждното количество (мушуми) за крепостта и не поставил на определеното за тях место"

НПТА ХІХ 15/38 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо до каймакамина в Бабадаг - поръчва му се да купи два коня, добре охранени и един файтон
за движение из околията

НПТА ХІХ 15/39 | 1724 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се иска отпускането на обичайните "пари за обзавеждане на дома за
артилеристите от Цариградската крепост по 1½ гроша

НПТА ХІХ 15/40 | 1868 | 1 л. | илмюхабер
Временно удостоверение заместващо тапията на Иванчо Георгиев от с. Йенидже, Меджидийска
каза, за нива от 50 дьонюма

НПТА ХІХ 15/41 | 1873 | 1 л. | мектуб
[от] началник митницата в Бабадаг до каймакама в с.[ъщия] град - по оформяване разноските за
направата на знаме - като отличителен знак на митницата

НПТА ХІХ 15/42 | 1831 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Махмуд II (1246-1830), с който се нарежда правата за получаване на
таксите на покойния тимариот Сеид Мехмед Махмудов да минат върху възрастния му син Бурхан

НПТА ХІХ 15/43 | 1609 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед I (1013-1604), с който се узаконява положението на Мустафа ибн
Синан да продължава да получава по 2 акчета дневно от доходите на вакъфа от покойния султан
Мехмед Хан

НПТА ХІХ 15/44 | 1731 | 1 л. | мектуб
Писмо до александрийския мютесариф - някои и други околии от Охридския санджак отказали да
плащат държавните данъци и властта била принудена да вземе крутни мерки, за да ги застави да се
подчинят да плащат данъците си

НПТА ХІХ 15/45 | 1885 | 2 л. | джедвел
сведение за постъпленията от данъци и военен откуп през месец декември 1303 година в Янинския
вилает; и % получен от главния бирник, върху сумата събрана за 4 месеца в Авлония - околията

НПТА ХІХ 15/46 | 1847 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда представените полици от Анадолската компания, отнасящи се до
постъпленията от 15 санджака: Кютахия, Биледжик, Айдън и др.

НПТА ХІХ 15/47 | б.м.г. | 1 л. | илмюхабер

Временно удостоверение, установяващо правото на Узун Иван Русев върху една нива в землището
на с. Пенче, Меджидийска каза, Тулчански окръг

НПТА ХІХ 15/48 | 1830 | 1 л. | арзухал
Заявление от спахията Ахмед Мехмедов, с което се оплаква, че друг спахия му събрал юшура,
даден му с берат в Охридско

НПТА ХІХ 15/49 | 1813 | 1 л. | мектуб
Писмо до валията в Караман относно мерките по море и суша срещу бунтовника Текели Оглу
Ибрахим и сподвижниците му, които пръснали войската намираща се в провлака и пр.

НПТА ХІХ 15/50 | 1842 | 1 л. | дефтер
Опис на ограбените вещи от шейх Насуф и шейх Махмут от конака на Селим бей и събирача на
данъците Аптирел Фетах, от с. Камен в Балкана, през 1258 г.

НПТА ХІХ 15/51 | 1679 | 1 л. | сенед
Документ, от който се вижда, какви точно подобрения са направени по укрепяване градината
"Фридон" през 1090-1679 г.

НПТА ХІХ 15/52 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че за пренасянето на кредита в пари - един товар и 40 000 гроша от
Пловдив до Ниш, нужни за издръжката на войските от Нишката област, са похарчени 1 510 гроша

НПТА ХІХ 15/53 | 1871 | 1 л. | мектуб
Писмо от Русенския вилает до Министерство на финансите относно определената инвалидна
пенсия, която се заплаща на съпругата на убития във война в Крит Салих от Никопол

НПТА ХІХ 15/54 | 1873 | 10 л. | дефтер
Откъс от нотариална книга за вписване на протестирани полици и др. нотариални книжа и
документи, отнасящи се до градове в България

НПТА ХІХ 15/55 | 1851 | 1 л. | илмюхабер
Документ, в който се изброяват длъжностите и заплатите в Одринска и Пловдивска каза с
обозначение коя заплата с какъв приход се покрива и кой дефицит от тези приходи от 1264 и 1266 г.
се прехвърлят върху приходите на текущата година - 1265 и 1267

НПТА ХІХ 15/56 | 1886 | 1 л. | тезкере
Позволително, дадено на Иванчо Георгиев, шивач, за право да упражнява занаятието си

НПТА ХІХ 15/57 | 1833 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се донася за беззаконието на сливенския войвода Ферид ефенди, против когото
раята е подала заявление; и срещу произволите на когото следвало раята да се покровителствува, за
да бъдат привлечени да се върнат и онези от раята, които са минали отсреща

НПТА ХІХ 15/58 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо до командващия войските в Шам, в което се съобщава за изпращането с парахода "Тоскана"
1 000 души войници, за стоварване в Кипър - в конфиденция с английския и немския адмирал да се
добере до причините за изискването тези войски с такава бързина

НПТА ХІХ 15/59 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от един молла до султана, в което се говори, че самия изпращач на писмото бил наредил да
се четат заупокойни молитви за починалия султан Мустафа и за здравето на възкачилия се на
престола султан Хамид

НПТА ХІХ 15/60 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите - уведомява, че съветникът на руската легация и
секретарят на същата легация били удостоени със султанското внимание да бъдат възнаградени с
отличия (медали)

НПТА ХІХ 15/61 | 1861 | 3 л. | талиматнаме
Правилник по приложение изменението на закона за акциза върху спиртните питиета при варенето
им

НПТА ХІХ 15/62 | | 29 л. | дефтер
Откъс от регистър за земите (полски имот) на българи от неизвестно селище

НПТА ХІХ 15/63 | 1804 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от Кримски паша до султана, отнасящо се до резулта[та] от възложената му
мисия да следи Елхач Ахмед (морски офицер) Саид Али ага

НПТА ХІХ 15/64 | 1827 | 1 л. | мектуб
Писмо от бившия мютесариф на Докагин - до султана, в положението си на въдворен на
местожителство в Галиполи, последния търси прошка за своите прегрешения

НПТА ХІХ 15/65 | 1838 | 1 л. | мектуб
Писмо до бюджето-контролната служба при държавното съкровище (дефтердарлъка) - поради
прииждането на реките Дунав и Сава наводнени били помещенията на Белградското кале и като
отпуснатите суми за построяване на складове за зърнени храни в района на калето ще се използуват
за други цели

НПТА ХІХ 15/66 | 1814 л. | хюджет
За продажбите на пет части от имота останал върху наследниците след смъртта на Хюсеин ходжа,
намиращ се в землището на с. Лесичан (Лесичево), каза Отлу кьой, състоящо се от 1 къща, 14 ниви,
1 ливада и 3 мери, продадено на Симеон

НПТА ХІХ 15/67 | 1823 л. | хюджет
За продажбата на лозе за 950 гроша в Бабадаг от Стефан Константи на Абдулахамид ефенди син на
Али ага

НПТА ХІХ 15/68 | 1869 | 2 л. | хюджет
На кадията на Габрово Мехмед Емин и документ от меджлис-и даави - Габрово, за място в
махалата, поп Георги в Свищов, оценено на 2 512,5 гр., собственост на Спас

НПТА ХІХ 15/69 | 1874 | 2 л. | тапия

За владеенето на ниви в землището на с. Голям турчин, каза Адлие, санджак Видин

НПТА ХІХ 15/70 | 1865 | 2 л. | хюджет
От кадията на Адлие за притежаването място за къща от Петко Николов от с. Голям турчин и
разписка за изплатен данък за къща от 45 гроша

НПТА ХІХ 15/71 | 1858 | 1 л. | хюджет
От каймакама на Димотика - спор за гора от 800 дьонюма на границата между селата Сованлък зир
и Сованлък баля, каза Димотика

НПТА ХІХ 15/72 | 1876 л. | тапия
За владеенето на къща, кошара и хамбар в землището на с. Ошане, каза Белоградчик, санджак
Видин, от Милойко Марков

НПТА ХІХ 15/73 | XIX-XX | 13 л. | еврак
По имуществени и данъчни въпроси за казата Хасково, санджак Филибе

НПТА ХІХ 15/74 | 1873 | 6 л. | тапия
За владеенето на имоти в землището на с. Желява, каза София

НПТА ХІХ 15/75 | 1873/74 | 24 л. | тапия
За владеенето на имоти в землището на с. Говедарци, Софийско

НПТА ХІХ 15/76 | 1816 - 1874 | 11 л. | тапия
За владеенето на имоти в землището на с. Говедарци, Софийско

НПТА ХІХ 15/77 | 1893 - 1909 | 3 л. | тапия
За владеенето на имоти в каза Неврокоп, санджак Сироз

НПТА ХІХ 15/78 | 1889/90 | 1 л. | тезкере
Издадено на Муртаза на 25 г. от с. Шипковци, Тетовско, бояджия

НПТА ХІХ 15/79 | 1867 - 1874 | 3 л. | тапия
За владеенето на имоти в с. Говедарци, Софийско

НПТА ХІХ 15/80 | 1871 - 1873 | 2 л. | тапия
За владеенето на имоти в землището на с. Явузлар и на с. Авджи доанджи, Старозагорско

НПТА ХІХ 15/81 | 1843 - 1875 | 7 л. | тапия
За владението на имоти в землището на с. Караш, Ловчанско

НПТА ХІХ 16/1 | б.м.г. | 2 л. | тахрират
Резюме от доклада на Белградския началник на гарнизона Мехмед паша - описва положението в
Смедерово и др. области, за спираните безразборно данъци от раята, неподчинеността и
непослушанието на някои от военачалниците в същата област, за времето след окупиране на тези
области от турците

НПТА ХІХ 16/2 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от Шаба и заде Реджеб, мюдерис, до султана - имал вземания от някои села в Лозенград и му
били отказали плащане задълженията си; моли на основание документите, които притежава, да се
съберат тези негови вземания

НПТА ХІХ 16/3 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
"Писмо от князе в Белград до султана - оплакват се от някой си Гошанжали Халил, който начело на
няколко души кабадаи, арестували и ограбили Сюлейман паша и вършили зулумлуци в страната"

НПТА ХІХ 16/4 | б.м.г. | 86 л. | дефтер
Емлячен регистър на земи, владени и стопанисвани от българи

НПТА ХІХ 16/5 | б.м.г. л. | дефтер
Откъс от емлячен регистър на с. Горно Чамурлу, описващ имоти предназначени на българи

НПТА ХІХ 16/6 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Изложение от дефтердара на хазната в Ерзурум Мехмед, до султана относно противодействието,
което е срещнал в сребърната мина, където управителят и надзирателят не се оказали, а заместника
им арменец подстрекавал миньорите - доброволци

НПТА ХІХ 16/7 | б.м.г. | 11 л. | дефтер
Откъс от данъчен регистър на българско селище, споменати имена на данъкоплатци, предимно
българи

НПТА ХІХ 16/8 | б.м.г. | 70 л. | дефтер
Семеен регистър по гражданското състояние на селище на българи

НПТА ХІХ 16/9 | б.м.г. | 50 л. | дефтер
Опис на засетите култури в дадени селища, с поменати стопани - българи на имоти

НПТА ХІХ 16/10 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че след като турската държава е заплатила надниците, дължими от
арменеца Магардчик на зидарите от Малта (английски поданици), е прибегнала до публичната
продан движимите и недвижими имоти на самия арменец

НПТА ХІХ 16/11 | 1857 | 1 л. | буюрулту
Пътен лист, издаден от мютесарифа на Ниш на инженерите чужденци, заети с построяването
телеграфната линия Цариград-Ниш

НПТА ХІХ 16/12 | 1874 | 17 л. | мектуб
Чернови от писма, предимно за Битоля

НПТА ХІХ 16/13 | 1894 | 20 л. | дефтер
Откъс от годишен регистър на плащаните ежегодно на жителите от Мека и Медина от султанската
каса заплати и др. за 1312 г.

НПТА ХІХ 16/14 | 1842 | 1 л. | тезкере-и самийе
Писмо от седарета - канцеларията на Министерски съвет, в което се говори за разглеждането от
съвета, докладите на багдадския и ерзурумския валия, с изслушване на мненията на Англия и
Русия, във връзка и по повод отпочнатите военни действия между Турция и Персия

НПТА ХІХ 16/15 | 1865 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че сърбинът Статенко Стоянович следва да получи продоволствие
(оклад) за 3 юни 1281 г. 300 гроша

НПТА ХІХ 16/16 | 1875 | 9 л. | мектуб
Откъс от чернови [на] писма, адресирани до разни служебни места и лица от селища в България

НПТА ХІХ 16/17 | 1875 | 3 л. | мектуб
Откъс от чернови [на] писма, адресирани до разни служебни места и лица в градове в България

НПТА ХІХ 16/18 | 1833 | 80 л. | дефтер
Откъс от изходящ военен регистър от 1833 г.

НПТА ХІХ 16/19 | 1875 | 1 л. | арзухал
Молба от овчар - българин, до валията - заподозрян в ятачество на хърсъзите (крадците), тъй като го
арестували изпаднал в крайно бедно състояние; той и семейството му молят да бъде пуснат
предсрочно

НПТА ХІХ 16/20 | 1872 | 1 л. | илян
Прокламация от 1878 г. за реформите на Турция при управлението на Махмуд Недим паша

НПТА ХІХ 16/21 | 1882 | 3 л. | кефалетнаме
Поръчителство за издаване пътен лист с право да се отива от едно място на друго

НПТА ХІХ 16/22 | 1867 | 1 л. | дефтер
Регистър, в който са записвани печатните сенеди за овце, свини, съдебни, мурурие и др. за 1285 г.

НПТА ХІХ 16/23 | 1848 | 1 л. | арзухал
Заявление от Стефан, Йован и Ибрахам, с капитал от 60 000 гроша, като съдружници са поискали
позволително да фабрикуват синка, като ще изнасят от нея навън и пр.

НПТА ХІХ 16/24 | 1871 | 14 л. | дефтер
Опис на недвижими полски имоти в села с българско население към 1288 г.

НПТА ХІХ 16/25 | 1871 | 1 л. | мектуб
Писмо от заместник-министъра на външните работи на Княжество Сърбия, с което се изказват
благодарности по повод предаването на разбойника Зенко Велков - предаден на съдията в Крайна

НПТА ХІХ 16/26 | 1846 | 39 л. | дефтер
Списък на всички военни чинове, артилерия, кавалерия, пехота и др. на турската армия през 1263
г., с подробно обозначение на разходите по тях

НПТА ХІХ 17/1 | б.м.г. | 2 л. | мектуб
Писмо относно повдигнатия въпрос за бач парасъ (входно право), искано от браилския назърин, за
изпратените от Влашко за нуждите на войската зърнени храни

НПТА ХІХ 17/2 | 1814 | 1 л. | мектуб
Писмо до кадията и валията в Халеб, в което се предписват конкретни мерки по събирането на
джизийе и др. облози от търговците, търгуващи с Европа, Персия и Индия и техните хора, на които
напоследък са били дадени берати и живеели всички в гр. Халеб

НПТА ХІХ 17/3 | 1804 | 1 л. | тахрир
Изложение за непочтеността на някои търговци - чужденци, злоупотребяващи с капитулационите
права на съответните държави, вършели непочтени търговски сделки

НПТА ХІХ 17/4 | 1841 | 8 л. | мектуб
Писмо-изложение от длъжностни лица, даващи мнение пред надлежните компетентни лица и места
да се държат на разположение на куриерите силни и здрави коне за пренасянена бързата
правителствена кореспонденция от едно място на друго

НПТА ХІХ 17/5 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Списък със (сведения) за премахнатите ленически части в страната, на чийто домакински части
били назначени назъри (ликвидатори), за проверка стоките и наличностите

НПТА ХІХ 17/6 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от Ибрахим Силахдар в Белград до султана - отнася се до някой си Халил ага от крепостта в
Белград, който не можал да спечели доверието на местното белградско население

НПТА ХІХ 17/7 | 1829 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че във войната при Дарна, жертви не били дадени, но ранени имало
доста и за тяхното лечение били изискани лекари-хирурзи от Одрин

НПТА ХІХ 17/8 | 1879 | 1 л. | сенед
Разписка, срещу която държавното съкровище е изплатило 5 904 гроша по платежна заповед №1057

НПТА ХІХ 17/9 | 1865 | 2 л. | мектуб
Писмо от межлиса в Ниш, между подписалите е митрополитът на града, до Финансовото
министерство - оплакване от мюлтезимина, за 1279 г., за гдето вземал по 15 гроша на сто килограма
прана вълна, което било противозаконно

НПТА ХІХ 17/10 | 1808 | 1 л. | мектуб

Писмо, в превод, от френския пълномощен министър до главното командуване на руските войски в
Молдова и Влахия, относно посредничеството му за продължаване на срока на примирието между
враждуващите две страни, с надежда да се стигне до благоприятно привършване на войната между
Русия и Турция

НПТА ХІХ 17/11 | 1824 | 1 л. | мектуб
Писмо относно провинилия [се] английски моряк, капитан на параход - Янакин Ковадлия, в
търгуване без позволително и закупуване на стоки и пари от Кушада, за което бил задържан от
властите и станало нужда да се намеси английския консул в Смирна

НПТА ХІХ 17/12 | 1872 | 1 л. | арзухал
Молба от Андрея Младенов от Велес, слуга при съдържател на казино австрийски поданик Истади
Йосиф, за дължимата от последния сума от 259 гроша неизплатена заплата; молбата е съобщена на
австрийския консул

НПТА ХІХ 17/13 | 1877 | 3 л. | илмюхабер
Общинско удостоверение за нуждаещите се от материална помощ жители от двете махали "Фетвадил" и "Хабдулла"

НПТА ХІХ 17/14 | 1877 | 1 л. | джедвел
Опис на данъка - суми, постъпили от недобори за минали години, емляк и др. данъци от Шуменска
околия за 1283 г. за тримесечието VI-VIII

НПТА ХІХ 17/15 | 1813 | 3 л. | тахрир
Резюме от доклада на Сеидския валия от 25 джемазиюл еввел 1228 г. относно станалите нападения
над керваните, преносващи за Египет кафе по време [на] управлението на Египетския валия
Мехмед Али паша

НПТА ХІХ 17/16 | 1859 | 1 л. | дефтер
Списък на циганите-мюсюлмани в Бабадашка и Мечинска околия с обозначение на данъка
джизийе на всеки един от тях

НПТА ХІХ 17/17 | 1867 | 90 л. | дефтер

Списък на военните чинове от запасните войници на гарнизон в Грачка (Херцеговина) и
следващите им се заплати и други такива, отнасящи се за Херцеговина

НПТА ХІХ 17/18 | 1875 | 20 л. | мектуб
Писма (чернови), изхождащи от войскова част в пределите на България, адресирани до градове
също в България и до командването на 2-ра армия

НПТА ХІХ 17/19 | 1875 | 50 л. | мектуб
Чернови от писма с различно съдържание и от различно естество от и за градове в България

НПТА ХІХ 17/20 | 1856 | 6 л. | дефтер
Регистър за юшура на с. Грасково от 1293 г.

НПТА ХІХ 17/21 | 1871 | 87 л. | дефтер
Регистър на имотното състояние на селяни - българи, с направените изчисления и на полагаемият
се юшур (десятък) на всеки стопанин поотделно

НПТА ХІХ 17/22 | 1857 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се урежда изплащането сумата 21 000 гроша авансирана на овчарите и аргати, 35
души, събрани от Старозагорско, за султанските чифлици в Михаличката и Кермасти кази през
1271 г.

НПТА ХІХ 17/23 | 1857 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда, че за нуждите на чифликчиите-фермери в Михалич (Анадола) се
изпращат 158 души аргати, от Пловдивско, под ръководството на експедитора Мустафа Халил ага

НПТА ХІХ 17/24 | 1842 | 1 л. | сенед
Разписка за получени суми от търновската околийска каса от тимариота Ибрахим Хасан,
притежаващ идеална част от имоти - земи в някои търновски села

НПТА ХІХ 17/25 | 1855 | 1 л. | арзухал

Молба от закупчика на юшура в с. Вранско в която излага вземанията - даванията си с продалия му
този юшур, Сюлейман бей, от султановата свита, и моли вземанията му от 1 товар 22 784 гроша да
се събере и прехвърли на Министерство на финансите

НПТА ХІХ 17/26 | 1836 | 29 л. | тахрир
Изложение от второстепенния гръцки консул Константин Зографос относно разрешителните на
гръцките морски капитани, плаващи по Бяло море

НПТА ХІХ 17/27 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от видинската жителка Рукия, дъщеря на покойния Елхадж Салих Ага от Кладово, иска
да ѝ се възвърне даляна в Кладовско землище, наследство от баща ѝ, останал сега в Сръбско; за
което вече имала заповед до бея на Сърбия и мухазъра на Белград, без молбата ѝ да е била
удовлетворена на място, в Сърбия, където и тя ходила по случая

НПТА ХІХ 17/28 | 1853 | 1 л. | илмюхабер
"Подробна сметка с приходните източници, от които следва да бъдат посрещнати плащанията за
закупените от търговците Месияни, Хенсон и Задири американски платна"

НПТА ХІХ 17/29 | | 1 л. | пусула
Образци от призовки по съдебни дела

НПТА ХІХ 17/30 | 1853 | 1 л. | илмюхабер
Документ, удостоверяващ количество на добитото през 1268 г. в мините на Бозаукския санджак и
предадено на монетарницата сребро

НПТА ХІХ 17/31 | 1868 | 1 л. | тахрир
Служебна бележка, от която се вижда, че София, Радомир, Дупница, Кюстендил, Златица, Брезник,
Самоков и Търговище, ще следва да представят списъците за ражданията и умиранията след
извършената проверка по досегашните регистри

НПТА ХІХ 17/32 | 1811 | 1 л. | мектуб

Писмено изложение в резюме изпратено от главнокомандващия войските в Персия; оплаква се от
недобрите и недисциплинирани офицери и войници от частите в Персия, вследствие на което тази
страна била изложена на честите настъпления от страна на русите

НПТА ХІХ 17/33 | 1813 | 1 л. | мектуб
Изложение, изпратено по куриера, охридчанина Мустафа, до правителството, в което се излага в
подробности положението в Халебска област, главно лошите хигиенни условия, на които са
изложени служебните лица

НПТА ХІХ 17/34 | 1878 | 3 л. | мектуб
Оферта от мосю Бовет за доставка в Турция новоизнамерено гориво, германски патент, което
замествало дървата и въглищата, било евтино и практично - 1 варел 150 кг. 63 мерки

НПТА ХІХ 17/35 | 1876 | 1 л. | джедвел
Сведение за приходите и разходите на султанската каза за времето от септември 1292 г. до януари

НПТА ХІХ 17/36 | 1851 | 1 л. | мектуб
Писмо от Охридския каймакамин относно начитането на директора на Дебърска околия - Джафер
бей, който напуснал службата си и заминал за Цариград на друга служба със солидни гаранти

НПТА ХІХ 17/37 | 1870 | 1 л. | сенед
Разписка за встъпителна вноска от 2,5 турски лири, платени от Вехби ефенди, като член на унсийет
джемиети

НПТА ХІХ 17/38 | 1810 | 1 л. | емир
Нареждане изхождащо от висше служебно място относно изпращането на първенец в Мека и
Медина за да съобщи пристигането на мюсюлманите хаджии, на които мюждежия да му се укаже
улеснение за пристигането му по възможност по-скоро

НПТА ХІХ 17/39 | 1827 - 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо от мютесарифа на Шкендерия, Охрид и Елбасан, в което се говори за височайша заповед, за
покровителство на раята, за облекчаване на тежестта на същите и пр.

НПТА ХІХ 17/40 | | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се иска отпускането на достатъчно суми за освобождаването на
пленниците-мюсюлмани, за която цел специалният чиновник да се отправи по посока на войските

НПТА ХІХ 17/41 | 1868 | 1 л. | арзухал
Заявление от пълномощника на Шкодренския мютесарифин, за прехвърляне имотите му в с. Бордо,
Новипазарско, върху съпругата си Емине ханъм, като се заплати и петстотинте гроша съдебни мита
и берии в хазната

НПТА ХІХ 17/42 | б.м.г. | 1 л. | ферман
Ферман, с който се отпускат хранителни дажби в Йерусалим за раздаване на местни бедни

НПТА ХІХ 17/43 | 1869 | 2 л. | сенед
Разписка за обезмитяване на стоки, издадени от митницата на Исмаилие

НПТА ХІХ 17/44 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Извлечение от вестник "Исбург" Австрия, охарактеризиращ издаденото положение между Тунис и
о-в Сардиния, за уреждането на който са се заели великите сили (Англия, Франция и пр.)

НПТА ХІХ 17/45 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от братя и сестри от о-в Тасос, рая, до султана - наследствените им имоти от деди и
прадеди били завладени насилствено от мащеха[та] им, която нямала никакви права върху спорните
имоти

НПТА ХІХ 17/46 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение от Елсаид, относно ограбването стоките, пренасяни от Суецкото пристанище за
Египет с 1 200 камили - ограбването извършили арабите, които свободно почнали да си ги продават
на пазара; наредено било тези стоки да се издират и изземат

НПТА ХІХ 17/47 | б.м.г. | 1 л. | махзар

Изложение до султана от първенците на Сараево, в което се описва плачевното състояние на оня
край; крайната бедност на населението и режима на беззакония и насилия, въведен от местното
управление в лицето на везир Абдуракия паша, като били събирани незаконни данъци - от 1½ - 2
годишни деца от раята се вземало джизийе и др.

НПТА ХІХ 17/48 | 1876 | 1 л. | тахрир
Писмено уведомление от Белградския консул в Цариград, с което се съобщава, че за терджуман на
белградското и холандското консулство е назначен мосю Гайар, когото да познават за такъв

НПТА ХІХ 17/49 | 1857 | 2 л. | арзухал
Заявление-молба от търговците Александри и Димитри, търгуващи с Европа - молят на вакантно
място при търговеца Миленко от Ниш да се позволи да му слугува (служи) някой си Истефани

НПТА ХІХ 17/50 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
"Доклад, отнасящ се до положението в Смедерово и Белградска област, засягащо въстанието на
сръбския народ и мерките за потушаване на самия бунт"

НПТА ХІХ 17/51 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Височайше изложение относно задържането на турския параход с муниции на триесткото
пристанище и интервенцията на турския шардже-дафер в Беч (Будапеща) по този повод

НПТА ХІХ 17/52 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Откъс от изложение на военачалник относно положението на враждуващите помежду си
недоволници - военни пълководци, разпокъсващи територията на сфери на влияние

НПТА ХІХ 17/53 | 1795 | 1 л. | мектуб
Писмо от кетхудата на данишменд до Джафер бей - чифлиците в Хума, Кютахия санджак, наедно с
всички подобрения и демирбаш (инвентара) се продаде от собственицата за 15 000 гроша

НПТА ХІХ 17/54 | б.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от жена християнка от Митилин относно оспорването на наследствените ѝ права,
останали от брат ѝ, починал в губертлък

НПТА ХІХ 17/55 | 1820 | 2 л. | джедвел
Списък на назначени висши държавни служители в Солунския санджак, в Дунавския вилает и в др.
санджаци

НПТА ХІХ 17/56 | 1824 | 3 л. | мектуб
Писма от австрийския посланик до султана - искат се разрешения за преминаване на австрийски
товарни параходи от Черно за Бяло море

НПТА ХІХ 18/1 | 1892 | 1 л. | дефтер
Резюме от сметките по дължимите репарации към Русия към 21 тешрин-и сани 1892 - 21 ноември
1892

НПТА ХІХ 18/2 | 1831/32 | 9 л. | арзухал
Изложение от представители на населението и отделните съсловия в Кастамонска административна
област - оплакват се от новоназначения събирач на данъците, че вземал в много повече от
определеното

НПТА ХІХ 18/3 | 1882 | 6 л. | джедвел
Сведение за постъпления по закона за военния данък за един месец време през 1299 г. на Янински
санджак, включително и постъпленията от откупите от военна служба

НПТА ХІХ 18/4 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите, в което се говори за предявения от руския поданик Ернин
Крайнов иск срещу хазната на султана за стойността на доставените от него скъпоценности на
Серфираз ханъм

НПТА ХІХ 18/5 | 1879 | 6 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до уреждането на положението на бирник-събирачите, които като измамени
в службата на Косовския вилает, изказва се мнение същите да бъдат уволнени, като измамени и
данъците се събират чрез полицията (забтие)

НПТА ХІХ 18/6 | 1813 | 1 л. | мектуб

Писмо относно правата и задълженията на Гюмюрджинския войвода за 1228 г.

НПТА ХІХ 18/7 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писма (в резюме) с данни за положението в Белград и околността: раята не плащала юшура;
заявявала, че Карагоерги е забранил да се плаща до март

НПТА ХІХ 18/8 | 1702 - 1703 | 1 л. | ферман
Ферман, от времето на султан Сюлейман II (1182-1700) , с който се разпорежда разходите от 55 000
акчета, за произвеждане на маджун халва в държавната фабрика за халва, да бъдат посрещани от
финансовата област на Сакъз

НПТА ХІХ 18/9 | 1863 | 2 л. | берат
Берат от времето на Абдул Азис, с който се възлагат на Ахмед Мухтар бин елсаид Мехмед Али
облигации 1875-та на стойност 48 000 гроша от приходите на Цариградската и на околностите
сточна митница

НПТА ХІХ 18/10 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от капудан Хасан, с което се донася султану, че подчинената на същия капудан флота,
съгласно дадената му заповед, при попътен вятър заминава по посока на Румили

НПТА ХІХ 18/11 | 1863 | 1 л. | берат
"(литографирани тугри и уводни думи) Берат, с който се прехвърлят облигации 1875 от приходите
на Цариградската стокова митница на стойност 48 000 гр. върху арменката, живееща на улица
""Черковна"", жена на Мурад оглу Киркор"

НПТА ХІХ 18/12 | 1872 | 11 л. | дефтер
Изходящ дневник-фрагмент от 1288/89 г.

НПТА ХІХ 18/13 | 1890/91 | 1 л. | джедвел
Сведение за предвидените постъпления в суми за първите шест месеца на 1308 г. на Чорлу околия,
санджак Родосто, Одрински вилает

НПТА ХІХ 18/14 | 1861/62 | 1 л. | мектуб
Писмо от министерството на вътрешните работи до министерството на финансите - отнася се до
уреждането на задълженията на доставчика на хляб за Шуменския гарнизон

НПТА ХІХ 18/15 | 1848 | 1 л. | мазбата
Протокол на меджилиса в Охрид, пред който се бил явил пълномощникът на тимариота на земите
от с. Мокри, Охридско, за да установи правата на доверителя си - тимариот и получи вземанията му
за 1261/62 г.

НПТА ХІХ 18/16 | 1838 | 1 л. | малюмат
Според информационното бюро на чуждия печат имало сключен таен договор за взаимна помощ
между Сардиния и Сицилия, по силата на който, ако една от договорящите страни бъде нападната
другата да ѝ се притече с въоръжени сили и пр.

НПТА ХІХ 18/17 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Сведение за наличния добитък на сарайския интендант Мехмед ага, починал и в последствие
продадени на публична предадени на публична продан за 21 685 гроша

НПТА ХІХ 18/18 | 1860 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се виждат определените възнаграждения в такси на тимариотите Мохамед
Мехмед и Байрам Мустафа, местни жители на Мека и Медина, на които е възложена охраната на
хаджиите мюсюлмани

НПТА ХІХ 18/19 | 1804 | 1 л. | мектуб
Писмо от токатчили Сюлейман ага до директора на акциза върху тютюна - Ибраим ага, отнася се до
уреждането на положението на търговците, търгуващи с тютюн и др.

НПТА ХІХ 18/20 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до капудан паша, адмирала, в което се говори за нуждата от тухли и др. снаряжения, от един
инженер с технически пособия за леярните в Джезаир (Алжир)

НПТА ХІХ 18/21 | б.м.г. | 1 л. | мектуб

Писмо от висш военачалник до султана, в което се говори за преданост и вярност към самия султан,
готов с войските си да бъде на разположение по всяко време и място, извинявайки се с това, че бил
засенчен без причина и повод от негова страна; печ. Саллах Мехмед

НПТА ХІХ 18/22 | 1783/84 | 1 л. | мектуб
писмо до началник охраната на Соожук, в което се говори за построяването на укрепления на
руско-турската граница и средствата за построяването на такава

НПТА ХІХ 18/23 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от главнокомандващия войските по Черноморието - Ебу Бекир, до султана: войските
еничери, от охраната на крепостта "Ози" - Крим, след като получили заплатите си , веднага
напуснали параходите, вследствие негодуванието им - същите да се укротят и накарат наново да
постъпят в частите си

НПТА ХІХ 18/24 | 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение до назъра на Митилин, в което се говори за избягалите 70 войника от Едремид,
заместването им с други, като избягалите войници бъдат заловени, където и да се намират те.

НПТА ХІХ 18/25 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и самийе
Записка от седарета относно уреждането на положението със заплатите на артилерийските части
по Бяло и Черно море - награждаването с медали на заслужилите и пр.

НПТА ХІХ 18/26 | 1862 | 2 л. | арзухал
Заявление на съпругата на покойник - околийски управител, с което моли да ѝ бъде отпусната
годишна пенсия като на самотна жена; всички подобаващи на султана титли и благословии са
споменати в това заявление

НПТА ХІХ 18/27 | 1806 | 2 л. | тахрир
Писмено изложение от извънредния английски пълномощен министър в Турция до турското
правителство, с което се оплаква от еничери, нападнали английския консул в Смирна, по
отношение на които нападатели да се постъпи, както следва

НПТА ХІХ 18/28 | 1839 | 1 л. | мектуб

Писмо-изложение от шкодренския началник крепостта - Рашид паша, който съобщава, че от
изпратените суми за изплащане заплатите на войниците от гарнизона, излезли в по-малко 9445
гроша, които иска да се набавят допълнително

НПТА ХІХ 18/29 | 1753 | 1 л. | тахрир
Писмено изложение на Челеби Мустафа ага относно положението [на] помещенията на складовете
намиращи се на пристанището Уза; преминаването по контрабанден начин на руснаци (риболовци)
и християни откъм Молдова

НПТА ХІХ 18/30 | 1706/07 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се говори, че от направената проверка на войниците в Йерусалим се
оказало, че двама колари от артилерията отсъствуват, с шестнадесет акчета надница

НПТА ХІХ 18/31 | 1872 | 1 л. | мектуб
Писмо от почетния турски генерален консул в Триест - Мосю Робърт 7 март 1288 г., с което
уведомява турското правителство за изпращането по австрийския пощенски параход, поръчаните
данъчни пликове и книги, за които било платено 109 флорини и пр. за навлото и осигуровка

НПТА ХІХ 18/32 | 1862 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Азис, с който се прехвърлят облигации 75-та година срещу приходите от
цариградската митница, върху царедвореца Мехмед Али

НПТА ХІХ 18/33 | 1868/69 | 3 л. | пусула
Бележки на сметководството по приходите (таксилат мухасебеси) за размера на митата, дължими на
държавното съкровище, по повод прехвърлянето притежанието на облигации от едно лице на друго

НПТА ХІХ 18/34 | 1856 | 1 л. | пусула
Бележка, от която се вижда, каква е сметката му с държавата на тимариота от Битолско Ибрахим
Османов, притежаващ дял в Охридския санджак, Мокренска нахия, 1272 г.

НПТА ХІХ 18/35 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Списък на лицата преводачи при разните чуждестранни представителства на: Франция, Англия,

Нидерландия, Венеция, Швеция, Немско, Сицилия, Дания - след договора с последните от 70-та
година

НПТА ХІХ 18/36 | 1876 | 1 л. | дефтер
Сметка за изплатените 35 купона от "новите облигации" - лихви за м. юни 1293 г., от касата на
Търновския санджак

НПТА ХІХ 18/37 | 1810 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се съобщава решението на съда по спора между митрополит Теокитос и (някои
членове от) обществото "ехли урф" за една къща и други имоти в Нарде и околностите

НПТА ХІХ 18/38 | 1856 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда какви са сметките с държавата до 1277 г. на владеелца на тимари в
разни села на Скопско и Битолско - Мустафа велед Хюсеин, жител на гр. Кърчова (гр. Крушево)

НПТА ХІХ 18/39 | 1887 | 1 л. | мектуб
Писмо до Министерство на финансите по издълбаването печат на новосъздаденото селище Нев
абад - Лозенградско, от заселените там 27 къщи преселници от Източнорумилийския вилает

НПТА ХІХ 18/40 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от данъчната инспекция на дунавското крайбрежие (туна севахили назарети русумат), с
която се иска разрешение да се отмени нареждането за изискване на специално преносително от
пренасящите обандероловани папироси повече от 2 оки и цигарети повече от 2 000 броя

НПТА ХІХ 18/41 | 1841 | 1 л. | мектуб
Писмо от министерството на външните работи до меджлиса на о-в Митилини, с което се съобщава,
че шейх-юл ислямството е издало фетва, с която се отхвърля претенцията на една руска поданица
върху част от имуществото на брата на нейния мъж, починал в странство, но живял на същия о-в
Митилини

НПТА ХІХ 18/42 | 1878/79 | 1 л. | мектуб
Писмо от скопския главен бирник, в което се говори за прерогативите на особените бирници офицери, изпратени от вилаетския център в отделните кази по събиране недоборите от минали

години и полагаемите се на същите проценти (аидат)

НПТА ХІХ 18/43 | | 1 л. | мектуб
Две писма по въпроса за събирането на данъчните недобори за минали години в Косовските кази
Ташлиджа Преспа и Екипазарския санджак, като се препоръчва, поради присъствието и на
австрийски войски да се постъпва тактично, за да се избегнат недоволствата сред населението

НПТА ХІХ 18/44 | 1863/64 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Абдул Азис - 1863 г., с който се прехвърлят облигации на стойност 24 000 гр.
(1250 г.) върху Мехмед Али IV и кятиб в двореца на султана

НПТА ХІХ 18/45 | 1874 | 4 л. | еврак
Преписка по пуснатите в обръщение облигации на стойност 22 252 400 меджидие алтуни (златни
меджидиета) с правилника и чернова от протокола

НПТА ХІХ 18/46 | 1868 | 1 л. | берат
Берат, с който се дава пожизнена пенсия от 30 гроша месечно на инвалида от войната в Крим Ариф

НПТА ХІХ 18/47 | 1839 | 1 л. | арзухал
Заявление относно даване на мнение шосейните кантони - гостоприемници (кирахане) по пътя
между Мусул и Багдад да бъдат снабдени с здрави и силни коне и солидни кола за улеснение на
пощенските правителствени куриери

НПТА ХІХ 18/48 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите от Терхале санджак относно опрощаването на данъка върху
добитъка на селата Чатли и Къзлар, Чаталдженска каза, за заграбените им от гръцките чети 7 000
глави добитък

НПТА ХІХ 18/49 | 1840 | 2 л. | арзухал
Заявление от населението на Балибоин, Янински санджак, което има самостоятелен митрополит и
по повод на това тяхно искане, гръцкият патриарх искал да се повери дали действително това е
така и ще имат ли възможност да поддържат самостоятелна митрополия

НПТА ХІХ 18/50 | 1858/59 | 1 л. | музекере
Напомняне от министерството на външните работи до чуждите посолства в страната за неспазване
на най-елементарни правила от страна на чуждите консулства, които не си служат с дамгалии
(специална бланка) при кореспонденцията им с правителствените органи

НПТА ХІХ 18/51 | 1875 | 1 л. | мукавеле
Спогодба, сключена през 1291 г. между Турция и Персия, засягаща правата и задълженията на
поданиците им

НПТА ХІХ 18/52 | 1811 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно искането на евреите в Никопол да ремонтират и покрият с керемиди
синагогата, която била покрита с тръстика

НПТА ХІХ 18/53 | 1875 | 1 л. | низамнаме
Правилник по носене на служба ветеринарни лекари и реда на тяхното повишение в по-висок ранг

НПТА ХІХ 18/54 | 1862 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Азис - 1861/2 г., с който се дават държавни облигации на обща стойност
4 500 гроша на Зелиха ханъм от Цариград

НПТА ХІХ 18/55 | 1826 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от приближен нему военачалник (полководец) - относно добрите чувства за
преданост в служба на други двама пълководци, които със своите хора (войници) били готови да
заминат на поход срещу Русия и пр.

НПТА ХІХ 18/56 | б.м.г. | 2 л. | мектуб
Писмо до бирник-събирач на данъците в Битоля - да не им се пречи на майсторите-опинчари
Георги Петров и Никола Костов, понеже си били платили необходимата такса за позволителното

НПТА ХІХ 18/57 | | 1 л. | мектуб

Писмено нареждане пребиваващият в Цариград Халако Мирза - син на персийския шах, на път за
Багдад да бъде придружаван от цивилна и военна свита от по един човек до пристигането му в
Багдад

НПТА ХІХ 18/58 | 1815 | 1 л. | мектуб
Писмо-оплаквание против мюфтията на Черкезка околия, обвиняван в рушветчилък и много други
нечисти дела, подстрекателство и др.

НПТА ХІХ 18/59 | 1868 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите за отпускане на еднократна помощ на съпругата на покойния
Адил паша, понеже била изпаднала в материално затруднение

НПТА ХІХ 18/60 | 1841 | 8 л. | сурет
Документи, изразяващи количествата събран десятък от зърнени храни в държавните пристанищни
складове и разходите по тяхното извозване по море

НПТА ХІХ 18/61 | 1816 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение на главния интендант на крепостите в страната, снабдяващ ги овреме с
нужните резерви от храни и фураж (зърнен и тревен) без да се изчаква тези крепости да остават без
храни и др. провизии, както е било до сега

НПТА ХІХ 18/62 | 1833 | 1 л. | мектуб
"Писмо от едного от големите магистрати до султана относно отношенията на последния към
ханеданите (принцовете) изпаднали в материялно затруднение"

НПТА ХІХ 18/63 | 1873 | 3 л. | еврак
Преписка по предвидените разходи за откриване на достъпни пътища от двете страни на жп линия,
откъдето ще мине румелийската железница

НПТА ХІХ 18/64 | 1874-75 | 112 л. | мектуб
Чернови от писма адресирани до градове, включващи се в пределите на България

НПТА ХІХ 19/1 | 1858/59 | 1 л. | еврак
Фрагмент от преписката на Мехмед бей от Неврокоп, относно вземанията му; разгледани и
проучени от финансовата комисия, която ги намира за неоснователни

НПТА ХІХ 19/2 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана по въпроса за пътните и др. възнаграждения на новоназначения парижки турски
посланик Рашид паша

НПТА ХІХ 19/3 | 1875 | 2 л. | дефтер
Сведение на Министерство на финансите за м. юни 1292 г. относно плащанията в Турция във вид
на репарации към Русия

НПТА ХІХ 19/4 | 1844 | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмо, в което се говори за постъпленията от Пловдив, Търново, Серес, Силистра,
Солун, Русе и др. градове от България и др., с оглед на плащаните зиамети на тимариотите от
същите селища

НПТА ХІХ 19/5 | 1876 | 2 л. | макбуз
Бон от еднократно събраните суми от населението на Турция, съставляващи помощ на държавата

НПТА ХІХ 19/6 | 1813/14 | 2 л. | арзухал
Колективно заявление от първенците и бедняците на Кютахия, които молят султана за
покровителство поради извънредните-непосилни данъчно тежести, с които е обременен техният
край, въпреки глада настанал в същия, и предписаното до анадолския валия

НПТА ХІХ 19/7 | 1856 | 1 л. | мазбата
Протокол от военните лица, представители на частните в Гачка (Херцеговина), с което не одобряват
представеното месо за войниците от доставчиците-касапи: Мола Али и др., като неотговарящо на
условията - този техен отказ е потвърден и от околийския съвет

НПТА ХІХ 19/8 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и самийе

Записка относно това как да се титулува сръбския княз Михаил - както в Европа с името "екселанс"
или друго име

НПТА ХІХ 19/9 | 1857/58 | 1 л. | мектуб
Писмо от мюдюра на гр. Златица - до чауша (старши подофицер) в същия град, отнася се до
налбанта Али Сюлиман, който получил разрешение да си остане у дома до оправяне своите частни
работи, след което да замине за Босна, наедно с частта си

НПТА ХІХ 19/10 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо, относно всички войскови части от Румели за бегълците войници, които са изгубили и
прахосали държавни вещи при напускане на службата си, които вещи да бъдат заплащани от
самите войници

НПТА ХІХ 19/11 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Официално писмо, в което се говори за разграбване на манастирските и черковни имущества във
Ванска област от няколко души

НПТА ХІХ 19/12 | 1838 | 1 л. | тезкере-и алийе
Височайше тезкере (записка), в коята се говори за англо-турския търговски договор, сключен от
английския пълномощен министър, представляващ английското правителство, и Кенан бей,
представляващ Турция, уреждащ и митническите тарифи

НПТА ХІХ 19/13 | 1881/823 | 8 л. | сенед
Разписки от 1299 г., изразяващи размера на месечната заплата на бирник-събирач на данъците в
дадена околия

НПТА ХІХ 19/14 | 1870/71 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който се вижда, че месечната заплата на армейския генерал Хюсеин паша за 1287 г. е
била 20 080 гроша

НПТА ХІХ 19/15 | 1846 | 3 л. | мектуб
Писмо, изразяващо разходите за осветление и фитила, служещ за газовите лампи за м. май 1262 г.

на пристанищните помещения от Анадола и др., възлизащи на 7 330 гроша, която сума да се требва
от службата при корабостроителницата

НПТА ХІХ 19/16 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се съобщава за стореното във връзка с заповядането установяване курса
на монетата и се представят мазбати и илями от бирниците в Никополския санджак във връзка с
това

НПТА ХІХ 19/17 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Просба до султана от жителите на селата Дермендере, Берсин, Колуша и др. с която се оплакват от
събираните незаконно и повторно данъците след смяната на забита и че са доволни от сегашния им
забит - Мустафа ага, който бил оставен и за идващата година

НПТА ХІХ 19/18 | 1882 | 2 л. | пусула
"1. Писмено сведение за постъпленията от Прищинска и Вълчитрънска каза, Скопски вилает, по
вътрешния заем и квитанциите издадени по този повод 2. Сведение за вземаните разписки
изпратени на същия вилает по същия заем"

НПТА ХІХ 19/19 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се съобщава решението на по-горната инстанция по факта на заловените у някой си
търговец липови кори - понеже същите били купувани на дребно по 3-5 оки на пазара от селяни; не
подлежал случая на наказателно преследване, но да се следяло на пазара за продажбите на такива
кори

НПТА ХІХ 19/20 | 1823 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се изказват похвали и се препоръчва особено благоволение към
капуджибашията Хасан бей, който за уреждане частни работи бил отишъл в Агрибос - Халкис,
където препъвал обсадата на същия град от кяфирите гърци и проявил доблест при този случай

НПТА ХІХ 19/21 | 1810 | 1 л. | мектуб
Писмен доклад до султана, относно положението в Бой Абад, където мутеселима на Кастамони
Хасан челеби събрал войска, като заел казата и разграбил имотите на Мустафа ага, син на бивш
везир, покойния Генч ага

НПТА ХІХ 19/22 | 1846 | 1 л. | берат

Фрагмент от берат от 1846 г., с който се прехвърля дялът на Хафизе ханъм от Цариград върху
облигациите, останали от покойния ѝ съпруг върху сина ѝ Мустафа ага

НПТА ХІХ 19/23 | 1875 | 1 л. | сенед
Кочанна разписка, подписана от тахсилдара (бирник-събирача) на данъците, за получените 28 253
гроша от куюмджи Бедрос ефенди, данък върху имотите му в Смирна - един дюкян и една фабрика

НПТА ХІХ 19/24 | 1845 | 1 л. | мектуб
Документи, от които се вижда размерът на заплатите на пенсионираните и на служба военни
чинове от екипажа на четирите големи султански лодки (каик) за м. януари 1261 г.

НПТА ХІХ 19/25 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмо от Министерство на външните работи - консулски отдел, до вилаета в Русе относно
пътешествието на един французин в България, минал през Русе на път за Цариград с разрешения;
не бил никакво дипломатическо лице, нито пък аташе, а пътувал като турист

НПТА ХІХ 19/26 | 1844 | 2 л. | джедвел
Подробни сведения за разходите на Костурската каза през двете шестмесечия на 1253 г.

НПТА ХІХ 19/27 | 1801 | 4 л. | тахрир
Доклади относно развилите се събития по размириците в Карска област и участието на отделни
военачалници в тези размирици (фрагменти)

НПТА ХІХ 19/28 | 1801 | 1 л. | тахрир
Писмено изложение на ..., относно развилите се събития в Тифлис, причинени от сина на хан
Гьорги-Александър, който забегнал при ренегата пълководец Сюлейман, с когото наедно събрали
28 000 войски и нападнали Тифлис

НПТА ХІХ 19/29 | 1876 | 2 л. | пусула
"Бележка, подписана от офицер - член на комисията по определяне цената на изработения, за
нуждите на войската, болгур"

НПТА ХІХ 19/30 | | 1 л. | мектуб
Чернова от писмото до пълномощния министър в Париж, в което му се дава напътствие да следи
политиката на външните страни, не изпускайки предвид, че център на политиката е Лондон

НПТА ХІХ 19/31 | 1864 | 1 л. | мектуб
"Писмо от каймакамина на Баня Лука (Херцеговина) - относно задържането и изпращането му под
стража на някакъв убиец от с. Лесик (Херцеговина)"

НПТА ХІХ 19/32 | 1844 | 1 л. | сурет
Документ, от който се вижда, че бившият Мосулски валия Али паша, настанен в Родосто (Текир
Даг), заплатата си за месец януари 1259 г. да се требва от юшура (десятъка) на Родостска област

НПТА ХІХ 19/33 | 1849 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите за отпускане еднократна помощ от държавната хазна в размер
750 гроша на Али капудан, бежанец от Алжир

НПТА ХІХ 19/34 | 1859/60 | 1 л. | джедвел
Сведение за постъпилите приходи през 1276 г. на Шамския санджак - откъс

НПТА ХІХ 19/35 | 1881 | 1 л. | мектуб
Писмо от Министерство на финансите до шехри еманет - да се изпратят подробни сведения за
всички търговци - местни и чужденци, както и на всички гемиджии и др. разполагащи с превозни
средства и какви данъци плащат последните - годишно

НПТА ХІХ 19/36 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо до Дунавския вилает - на мобилизираните запасни войници, служещи без заплата, до
свършване на войната да се заплаща по 30 гроша месечно на техните семейства, като нуждаещи се
от такава помощ

НПТА ХІХ 19/37 | 1841 | 1 л. | мектуб

В което се говори за докладите, получени от началник марината (капудан паша), относно
попълването на въстанието в о-в Крит и намесата на Англия с цел на посредничество

НПТА ХІХ 19/38 | 1861 | 1 л. | тезкере-и самийе
Писмо от Високата порта - съдебен отдел при Министерски съвет, относно вземане-даване между
двама околийски управители, по който не било взето окончателно реше[ние], поради недаване на
обяснения от тях по така повдигнатия въпрос

НПТА ХІХ 19/39 | 1901 | 1 л. | телеграфнаме
от Янина за Финансовата комисия при Министерство на финансите в Цариград - дефтердара на
Янина уведомява комисията за постъпленията от данък върху добитъка, в сравнение постъпленията
за същия период от време на миналата година

НПТА ХІХ 19/40 | 1806 | 1 л. | арзухал
Заявление от Емине Кирегчи баши Елхач Саидова, по силата на берати била получавала своя дял в
пари от приходите на Цариградската митница - изпратила бератите, моли да ѝ се издадат нови
берати

НПТА ХІХ 19/41 | 1871 | 1 л. | арзухал
Заявление от съпруга-против съпруга и свекърва си; биели я постоянно, поставяли и букагии на
краката и я запирали в една стая - моли властта да интервенира

НПТА ХІХ 19/42 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от представители на търговското съсловие до властите в Турция, с което молят да се
разреши на християнина - търговец Бабула, търговец известен на чохи, да има за свой слуга Яно
Аврам

НПТА ХІХ 19/43 | 1887/88 | 4 л. |
Образци-облигации, издадени от Министерство на финансите през 1305 г.

НПТА ХІХ 19/44 | 1867/68 | 2 л. | дефтер
Сведение за едномесечните разходи за заплати и други през 1284 г. на служещите 73 души

кавалерски военни в Сюлимане, Багдадски вилает

НПТА ХІХ 19/45 | б.г. | 1 л. | ресим
Скица на джамията и тюрбето "Имам Али ефенди" изработена от турски архитекти

НПТА ХІХ 19/46 | 1874 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо изпратено до селата от вътрешността на България, в което се говори да повикват
и поповете в комисиите, които ще проверяват собствеността на земите

НПТА ХІХ 19/47 | 1872/73 | 116 л. | мектуб
Чернови от писма, адресирани за селища от вътрешността на България

НПТА ХІХ 19/48 | 1872 | 20 л. | дефтер
Сведение за едномесечните разходи на санджака о-в Кипр през 1288-1871 г.

НПТА ХІХ 19/49 | 1881 | 1 л. | сенед
Разписка за получените 201 гроша и 10 пари, приход от лозята на гръцката черква в Измид

НПТА ХІХ 19/50 | 1861/62 | 2 л. | дефтер
Сведение за направените разходи в разстояние на 37 дена от 1278 г. по посрещане и изпращане на
Генералния щаб на Тунис - дивизионера Мустафа паша и придружаващите го офицери

НПТА ХІХ 19/51 | 1841 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите - за отпускане на валута 606 франка, за следващите в Париж
Саранди, Александри и ... - тримата немюсюлмани възлизащи на сумата 2 900 гроша турски пари

НПТА ХІХ 19/52 | 1843 | 1 л. | тезкере-и самийе
Височайша записка, отнасяща се до отпускането на парична помощ на завръщащите в Бухара гости
на Станбул: хана, трима халифи и един дервиш от по 1 500 гроша

НПТА ХІХ 19/53 | 1875 л. | арзухал
Заявление от Катерина Георгиева от Сулина до околийския управител - съпругът ѝ бил починал от
холера, а при това били съдружници с обущаря Никола, от когото търси половината от останалата
вересия и половина от стойността на останалия от мъжа ѝ дюкянски инвентар

НПТА ХІХ 19/54 | 1867 | 1 л. | мектуб
Писмо до Министерство на финансите съобразно с протоколното решение на меджлиса в о-в
Кипър иска се назначаването на един кятиб с триста и петдесет гроша месечна заплата

НПТА ХІХ 19/55 | 1866/67 | 2 л. | мектуб
Окръжно-напътствие до компетентните служебни места и лица как да постъпват при неурожай,
суша, размирици и във време на война, като правят изчисленията за предстоящите постъпления от
юшур и др. данъци

НПТА ХІХ 19/56 | 1860 | 4 л. | талиматнаме
Фрагмент от правилник, отнасящ се до начина и реда на отчитането на войсковите части за
получаваните от тях суми и хранителни припаси

НПТА ХІХ 19/57 | 1869/70 | 111 л. | сенед
Разписки, подписани от майстори-зидари (гърци) и доставчици на дървен строителен материал за
изграждането на държавна баня

НПТА ХІХ 19/58 | 1885 | 1 л. | мектуб
Писмо от чиновника по финансовите въпроси и дела до счетоводството на Цариградска финансова
област относно издължаването към държавното съкровище на гръцкия манастир "Мариякоп"
според сведенията на Гръцката патриаршия

НПТА ХІХ 19/59 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо относно начина на изплащане сумата един товар 31 148 гроша на доставчиците на зейтин за
нуждите на войските

НПТА ХІХ 19/60 | | 1 л. | кайме

Заповед от началник охраната на крепостта "Фошан Исмаил паша", отнася се до стълкновенията
зачестили между тамари от Русия и турската войска, докато се уясни действителното положение

НПТА ХІХ 19/61 | 1845 | 1 л. | берат
Фрагмент от берат, с който се урежда и узаконява положението по прехвърлянето на половина част
от правата си Мехмед Сеид ага владетел на имоти в Силистренско върху трето лице; от времето на
султан Абдул Меджид

НПТА ХІХ 19/62 | 1872 | 1 л. | джедвел
Ведомост за положението на сметката по заема, сключен на 21 май 1279 г. от Аристид бей в размер
на сумата 15 000 турски лири

НПТА ХІХ 19/63 | б.м.г. | 1 л. | илям
Илям на кадията в Прилеп, с който се обяснява нераздаването заповядания наряд от прилепската
каза - 20 товарни волски кила със сключването на примирието с Русия

НПТА ХІХ 19/64 | 1832/33 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Шаркьой по спора от чисто граждански характер между слугата на занимаващия
се с лекарска работа в с. (...), Шаркьойско, английски поданик, с самия този английски поданик лекар

НПТА ХІХ 19/65 | б.г. | 1 л. | мектуб
Писмено послание, недовършено по съдържание, от султана до Шведския крал (владетел)
Фридрик, в което се говори за много добрите приятелски отношения и чувства между турския и
шведския народ, датиращи още от времето на Карлос XII, и иска подновяване на същите отношения

НПТА ХІХ 19/66 | 1825 | 1 л. | дефтер
Опис на вещите и монетите на един английски кораб, доведен от войската в пристанището Кушада
на Бяло море

НПТА ХІХ 19/67 | 1853/54 | 1 л. | мектуб

Писмо от началник войскова част в Босна до по-горното началство - иска да бъде освободен като
болен войник, страдащ от разширение на вените и да мине в запаса, поради напредналата възраст

НПТА ХІХ 19/68 | 1854 | 2 л. | арзухал
Заявление от дружинен командир - числящ се в Румелийската армия - до по-горното си началство,
вследствие дългото му служене във войската бил заболял и физически изтощен - моли да бъде
освободен от военна служба и бъде пенсиониран

НПТА ХІХ 19/69 | 1821 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за избиването на голяма част от заминаващите за хаджилък мюсюлмани
(мъже и жени) напът за светите места

НПТА ХІХ 19/70 | 1875 | 2 л. | мектуб
"Окръжно-предписание - да се отговори на въпросите: 1) къде точно се намират изворите на газ
(петрол) и дзифт 2) биха ли би[ли] рентабилни, ако се построят фабрики за петрола и дзифта и
къде"

НПТА ХІХ 19/71 | 1875 | 1 л. | мектуб
Окръжно-предписание и до вилаета, отнасящ се до смяна на облигациите от вътрешния заем и
начин на процедиране на смяната (заменянето им с нови такива)

НПТА ХІХ 19/72 | 1875 | 4 л. | мектуб
Писмо-окръжно предписание - до вилаета, отнася се до това да се плащат или не пътни и дневни
пари на избирателите на съдебни заседатели и ази за меджлиса и на самите (ази) - членове от
съветите (идаре-межилиси)

НПТА ХІХ 19/73 | 1836 | 1 л. | мектуб
Фрагмент от документ, датиращ от 1836 г., отнасящ се до продължение на преговорите, започнали в
Лондон, между трите велики сили и Турция, по отношение ненамесата в работите на Гърция и
раята в пределите на Турция

НПТА ХІХ 19/74 | 1821 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение относно явяващите се в Бяло море между о-вите Сакъз откъм Тунис и пр.

пирати, нападащи движещите си на открито търговски и пътнически параходи

НПТА ХІХ 19/75 | 1861/62 | 3 л. | тахрират
Изложение на Румелийския валия относно отлъчващите се от частите си войници, предимно от
Скопска област

НПТА ХІХ 19/76 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмо, от което се вижда, че турски сухар (пексимед) се пренася с руски параходи от
едно пристанище на друго

НПТА ХІХ 19/77 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от мир Ахмед - военачалник, за начина на събиране юшура (десятъка) от с. Сърт,
Черменска околия, в по-малко от предвиденото количество

НПТА ХІХ 19/78 | 1870 | 7 л. | тезкере
Формуляри от открити листове за правопреминаване отсреща (Румъния) - погранични открити
листове

НПТА ХІХ 19/79 | 1821 | 1 л. | илям
Илям на кадията на о-в Хио, в който се описват пиратските действия около о-ва, при което лодки с
поклонници били обстреляни с артилерия и пр.; иска и час по-скоро изпращането на войска на
помощ на о-ва

НПТА ХІХ 19/80 | 1877 | 1 л. | емирнаме-и самийе
Окръжна заповед по случай назначаването на Едхем паша за министър председател (садри азам) приканват се държавните служители към усърдие и изпълнение закона

НПТА ХІХ 19/81 | 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се пояснява разпределянето на 1 000-те войници, изпратени за охрана на
Ниш и други мерки от военен характер и по продоволствието на войските в същата крепост

НПТА ХІХ 19/82 | 1875 | 1 л. | арзухал
Заявление от рибари-българи до околийския управител, оплакват се от предприемача-закупчик на
данъците върху риболова, че не им позволявал свободно да ловят риба от гьола, въпреки че си
платили такса за хвърляне на серкмето

НПТА ХІХ 19/83 | 1807 | 1 л. | еврак
"Резюме от писмата, пристигнали от управлението на о-в Лемнос, в които се излага: а) плачевното
състояние откъм продоволствието на местния гарнизон; б) че в кораба под английско знаме, който
пленил една гемия с 15 000 кила ечемик в залива (...) имало имало само гърци и нито един
англичанин; и в) че гарнизонът на Баба Кале е слаб - да се подсили с 2 300 души от околността"

НПТА ХІХ 19/84 | 1897 | 1 л. | мектуб
"Писмо от министъра на финансите до Министерство на търговията и стопанската висша комисия отнася се до заплащането на 100 000 лири срещу репарациите към Русия"

НПТА ХІХ 19/85 | 1871 | 2 л. | телеграфнаме
От Елбасан (Албания) до Цариград - елбасанският тимариот моли министерството на финансите да
нареди до мютесарифа в Дебър да му се плати таксата преди подновяване на берата му

НПТА ХІХ 19/86 | 1841/42 | 1 л. | дефтер
Сведение за утвърдените за плащане данъци на Лесковец, с обозначение на селата от околията и
пресметнатите им за плащане данъци през 1257 г.

НПТА ХІХ 19/87 | 1870/71 | 1 л. | пусула
Формуляри от документи, удостоверяващи кой каква сума ще следва да плати срещу юшура си за
1287 г.

НПТА ХІХ 19/88 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо от военен до главното командуване - заловените бегълци войници от Казанлъшките села
Вейсал и Хюсеин, след като извършили масово убийство и грабеж, да се осъдят като непоправими
и неудобни вече за войници

НПТА ХІХ 19/89 | 1841 | 1 л. | арзухал
Заявление от някой си Мустафа до надлежното служебно место и лице - оплаква се, че не бил
получил определената му пенсия от 50 гроша месечно за минало време от 1257 г.

НПТА ХІХ 19/90 | 1842 | 1 л. | мектуб
Относно даване на мнение (фетва) да бъде унищожен документът за собственост на Атанас от с.
Ажи Ярдъм за къщата и градината, които бил заграбил някога от малолетния Мехмед, син на
починалия Х. Мехмед

НПТА ХІХ 19/91 | 1813 | 1 л. | илям
Решение-присъда на Визенския кадия от 10 реджеб 1229 г. относно залавянето на хайдутите,
подвизаващи се в Ахиолу и Визенска околия: домузчи Яни, Петре и Сато - последният от тях при
залавянето му да се обеси

НПТА ХІХ 19/92 | 1861 | 2 л. | мазбата
Протокол, в който се говори за набавяне нужния суров материал за новооткритата в Ерзурум
табакчийница (дибакхане) за преработване на кожи и обувки на войниците

НПТА ХІХ 19/93 | 1872 | 1 л. | буюрулту
Заповед, с която се нарежда да се окаже нужното внимание и съдействие на члена от Дунавската
комисия - англичанинът полковник Гардо

НПТА ХІХ 19/94 | 1845 | 1 л. | берат
Фрагмент от берат по случай възшествието на 19 ребиюл ахир 255 г. на султан Меджид и
подновяването по стара традиция на всички берати по този повод; подновяват се и бератите, с които
лицето Мехмед Изет е придобило собствеността на държавни облигации

НПТА ХІХ 19/95 | 1853 | 1 л. | мазбата
Протокол на представители на войскова част - сердар, колагаси и др. от 1269 -1852 г., отнасящ се до
определяне заплатите на военните чинове, включително и на тези от музикантската команда от
Румилийските войски

НПТА ХІХ 19/96 | 1864 | 1 л. | телеграфнаме
От Призрен до съветника на министър председателя - уведомява, че съгласно нареждането на
Румелийския валия заминава за Битоля, във връзка с някаква конференция

НПТА ХІХ 19/97 | 1838/39 | 4 л. | пусула
Ежедневни бележки на Седарета (министър председателя) за предстоящите или завършени работи,
като например нота от Прусия и Виена; изложение на арменския патриарх във връзка с черковни
въпроси и пр.

НПТА ХІХ 19/98 | 1875 | 1 л. | мектуб
Окръжно предписание и до Дунавския вилает, относно заплащат или не държавните учреждения
пощенски такси на изхождащите от тях правителствена обикновена и препоръчана кореспонденция

НПТА ХІХ 19/99 | 1875 | 1 л. | мектуб
Окръжно предписание на вилаетския съвет (вилает межилиси идареси) относно начина на
процедиране при събиране общинска стока по една пара на оката събрани кокали за износ и
размера на износното мито върху изнесеното количество кокали

НПТА ХІХ 19/100 | 1852 | 1 л. | берат
Фрагмент от берат, с който се прехвърля дял от държавни облигации върху лицето Мехмед Емин
бей от Цариград

НПТА ХІХ 19/101 | 1849 | 2 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите за отпускане на кредит от два товара, 96 137 гроша, според
изчисленията на имам Али, имам Абаз и имам Юсеин за ремонтиране на светите места в Мека и
Медина

НПТА ХІХ 19/102 | 1839/40 | 1 л. | берат
Берат (фрагмент), с който се подновява берата от 1244 г. за правоспособност върху държавни
облигации на Фатиме ханъм

НПТА ХІХ 19/103 | 1862/63 | 7 л. | джедвел

Тиражни листове с излезлите от тираж облигации от вътрешния заем на Турция през 1279-1863 г.

НПТА ХІХ 19/104 | 1843 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид - 1843 г., с който се дават облигации на Осман Нури държавни
облигации, гарантирани с приходите на о-в Кипър

НПТА ХІХ 20/1 | 1877 | 10 л. | дефтер
Извлечение от сметките по прихода и разхода на Диарбекирски вилает през 1294 г.

НПТА ХІХ 20/2 | 1879/80 | 5 л. | дефтер
Таблица, от която се вижда определен и събиран реформирания данък по данъчна реформа - бедели
аскер (военен данък) и темуат (данък доход) за мюсюлманите и немюсюлманите (българи, арменци,
евреи и др.)

НПТА ХІХ 20/3 | | 1 л. | ферман
Фрагмент от ферман, отнасящ се до нередности от страна на закупчиците на юшура и други данъци
в Халеп, Диарбекир, Шам, Адана, Малатия и др. и тежките последици за земеделското население и
раята в тези места

НПТА ХІХ 20/4 | 1876 | 1 л. | мектуб
Окръжно писмо адресирано до Дунавския вилает във връзка с проектираните след възшествието на
Абдул Хамид ІІ нови реформи в Турция, с указания за начина, по който ще се изберат членовете на
двете законодателни тела - меджлиси мебусан и меджлиси аян

НПТА ХІХ 20/5 | 1830/31 | 1 л. | илям
Илям на битолския кадия, с който се обявява публично донесения от специален султански куриер
Осман ага ферман, с който се забранява взимането на каквито и да било други суми от решаваните
съдебни дела освен обикновените мита

НПТА ХІХ 20/6 | 1879/1880 | 8 л. | джедвел
Сведение-ведомост за разходите по изплащане на заплатите на канцеларския персонал от разните

учреждения на Косовския вилает през 1297 г.

НПТА ХІХ 20/7 | 1885 | 4 л. | еврак
"Преписка, отнасяща се до вътрешния заем на Турция за посрещане извънредните разходи на
армията, наедно с писмото на садразамина Кямил паша до министерството на финансите"

НПТА ХІХ 20/8 | | 1 л. | арзухал
Писмо от Али паша, мутесаръф на Янина, с което благодари за удостояването с поста садразам и
дава израз на своята преданост към султана

НПТА ХІХ 20/9 | 1848/9 | 15 л. | джедвел
Сведения за постъпления и разходи за м. август 1265 г., произхождащи от гр. Лом

НПТА ХІХ 20/10 | 1878 | 9 л. | дефтер
Сведение за постъпленията на разни данъци през 1294 г. на един от санджаците в Анадола

НПТА ХІХ 20/11 | 1887 | 1 л. | джедвел
Едногодишни статистически сведения за построяванията, извършените ремонти на 3 сгради и
разрушените сгради поради вехтост в Диарбекирския вилает

НПТА ХІХ 20/12 | 1881 | 7 л. | дефтер
Сведение за едногодишните разходи в заплати и др. на чиновниците и целия канцеларски персонал
на Худавендигярския вилает

НПТА ХІХ 20/13 | 1876 | 1 л. | иляннаме
Обявление-нареждане на садразама Мехмед Рушди от 1293 г. (по време на освободителната война)
до войсковите части - да следят изстъпленията, вършени от помощните войскови поделения, чиито
войници били подстрекавани от нарочно вмъкнали се помежду им злонамерени хора

НПТА ХІХ 20/14 | | 2 л. | мектуб

Писмо от началник-охраната на калето Ине-бахтъ до султана относно размириците в Карли или и
появилите разбойници от раята и мерките за умиротворяване на страната

НПТА ХІХ 20/15 | 1968 | 1 л. | арзухал
Заявление от съпругата на починал военен - старши н-к на обоз от Румелийската армия, преместен
в последствие в Цариград и там починал, като оставил пет деца и жена; съпругата му моли да ѝ
дадат сумите, които има да получава мъжът ѝ

НПТА ХІХ 20/16 | л. | "тезкере-и самийе"
Писмено изложение от Високата порта до щаба на армията, с което се съобщава, че молбата за
опрощаване остатъка от наказанието на задържания военен Юсеин е оставена без последствие,
понеже той и съучастниците му са си позволили да нападнат началстващите длъжностни лица

НПТА ХІХ 20/17 | 1867 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета Русе - отнася се до изготвянето на един изчерпателен списък за последните 4
месеца на 1282 г. на мюсюлманското мъжко население на Нишка околия и на придошлите от други
краища и настанили се в същата околия мюсюлмани

НПТА ХІХ 20/18 | 1829 | 1 л. | илмюхабер
Сметка за платените на хората от два табура в състава на армията за Балканите като заплати и
прехрана през 1245 г.

НПТА ХІХ 20/19 | 1776 | 8 л. | рухсатнаме
Позволителни за право на строеж и ремонтиране след заплащане на съответните такси и спазване
закона за регулациите, в които са посочени майсторите-строители, предимно българи по народност

НПТА ХІХ 20/20 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от кмета на Богаз кьой, Охридска околия, до каймакама на Меджидие - отговаря на
запитване за Сюлейман Шабанов от охридската дружина - потърсен в общината, според сведенията
на арнаутите, не се оказало да има такъв

НПТА ХІХ 20/21 | 1864 | 7 л. | тезкере

Призовки, издадени от каймакама на Шуменския санджак; глобяване до 5 лири максимум, в случай
че лицата не се явят

НПТА ХІХ 20/22 | 1841/2 | 11 л. | буюрулди
Заповед на министерството на финансите за изплащане на заплатите на дипломатическия персонал
и следващите по специалности разни лица, предимно гръцки, турски поданици и други в Париж и
Виена през 1257 г.

НПТА ХІХ 20/23 | 1854/5 | 1 л. | мазбата
Протокол на Къзълагачката каза (Елховски околийски съвет) - запитване как да осребрят
разписките за изплатените от околията заплати на кехаи и овчари, отглеждали военния добитък,
изпратен на паша в околията им

НПТА ХІХ 20/24 | | 1 л. | кайме
Заповед до валията на Египет за освобождаването от длъжност на началника на митницата в Суец
Токат заде Халеб бей - поради неспособност; назначаването на негово място на друг, който имал в
миналото военни заслуги - да му се оказва покровителство

НПТА ХІХ 20/25 | 1882 | 7 л. | журнал
Опис, по който правителствената кореспонденция се е предавала ежедневно на пощенските
станции

НПТА ХІХ 20/26 | 1859 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Абдюлмеджид, с който се дава пенсия на едногодишната дъщеря на
загиналия в Херцеговишката битка Махмуд, от гр. Ловеч

НПТА ХІХ 20/27 | 1871 | 6 л. | сенед
Лични поръчителства на българи в полза на българи, назначени като колджии по събиране на
юшура

НПТА ХІХ 20/28 | 1838 | 1 л. | тезкере
Писмо, в което се говори за представени на султана преводи от писмата на чужди дипломатически
представители по въпроса за Египет

НПТА ХІХ 20/29 | 1858 | 1 л. | мазбата
Протокол, от който се виждат имотите на някой си Мустафа, извадени на публична продан за дълг
към държавата и оценката на същите по мнението на вещи лица

НПТА ХІХ 20/30 | 1870/71 | 1 л. | джедвел
Училищна програма за първоначалните училища (руждие мектеби) - първи, втори, трети и четвърти
класове, изготвена специално за зимните месеци на учебната година, като за лятното полугодие се
изготви друга програма

НПТА ХІХ 20/31 | 1838 | 1 л. | мектуб
Писмо до Високата порта за поставяне на нови седем оръдия на черноморските крепости, каквите
да се изготвят от артилерийския арсенал, както и да се проведат дулата на съществуващите
крайбрежни оръдия

НПТА ХІХ 20/32 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо от назъра на военното училище Ахмед паша до главното командване - уведомява, че бил
разрешил отпуск по болест на придружаващия го секретар, който при пристигането им в Шумен
съвсем се влошил от неразположението си

НПТА ХІХ 20/33 | 1855/56 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид, с който дялът на Хасан бей от мукатаата в Хаскьойска каза се
прехвърля върху Зия бей от Цариград

НПТА ХІХ 20/34 | | 10 л. | тезкере
Формуляри от позволителни, издавани от горските власти за право на сечене на дърва и дървен
материал от горите

НПТА ХІХ 20/35 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите относно начина на изплащане на заплатите на лекар Павел
Аристиди и аптекар Фолилем по бюджета за 1286 г., повикани за отстраняване на венерическо
епидемично заболяване на населението от Етронос и др. от Худавендигярски санджак

НПТА ХІХ 20/36 | 1861 | 1 л. | газета
Един брой на вестник "Тереки" (напредък) излизащ през 1870 г. като литературно, общополезно
научно печатно издание

НПТА ХІХ 20/37 | 1857 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на Абдул Меджид, 1856 г., с който на 2-годишната Хатидже, чийто баща е
загинал като запасен онбашия, е определена пенсия от 40 гр. месечно до деня на задомяването ѝ

НПТА ХІХ 20/38 | 1846 | 1 л. | арзухал
Заявление от тимариотите на земи от войнуганите в Херцеговина, Ахмед Джелаледин и Мехмед
Шехабедин, с което молят да им бъдат издадени дубликати (наново) от пусулите за 1256-1262 г.,
понеже оригиналите били изгубени

НПТА ХІХ 20/39 | 1836 | 4 л. | еврак
Отчетни книжа отнасящи се до разходите за втората половина от 1855 г. на персонала от турското
консулство в Женева, възлизащи на сумата 2970 франка

НПТА ХІХ 20/40 | 1846 | 1 л. | пусула
Бележник отнасящ се до предстоящите за извършване работи, срещи и приеми на висше служебно
лице на 12 сафер 1262 г.

НПТА ХІХ 20/41 | 1854 | 1 л. | илмюхабер
Работата по водене на сметките на войсковите части от Румили се възлагат на напусналия службата
си дефтердар на Силистра Мехмед бей с по 660 гроша месечна заплата от момента на постъпването
му на работа

НПТА ХІХ 20/42 | 1864 | 1 л. | мектуб
Писмо до мютесарифина на Кипър - относно начина на процедиране при изготвянето на
протоколите, засягащи въпроси от вакъфа от кого трябва да бъдат заверявани и приподписвани

НПТА ХІХ 20/43 | 1869 | 2 л. | мазбата

Чернова от съдебен протокол относно спорните правоотношения на Вълчо Златанов, Тодор Пешо,
Стефан Мико, Сако Начо, Жеко Начо и др. - всички от Пиротска околия, за оспорвани имоти

НПТА ХІХ 20/44 | 1872 | 1 л. | илмюхабер
Пенсионно свидетелство, издадено на съпругата и децата на починалия подполковник Осман ага

НПТА ХІХ 20/45 | 1838 | 1 л. | арзухал
Заявление от тимариота Салим Аптула - кавалерийски войник, държатели на имотите в Дебърска
община, Охридски санджак - оплаква се от раята, че не му давала юшура 1/8 от произведенията си
(овошки, кестени и др.)

НПТА ХІХ 20/46 | 1840/41 | 1 л. | тезкере-и самийе
Писмена записка от Високата порта, отнасяща се до начина и реда на сключване търговски договор
между Турция и Швеция след разписване на книжата между двете министерства на външните
работи

НПТА ХІХ 20/47 | 1853 | 2 л. | илмюхабер
Документ потвърждаващ, че в монетарницата е получено 19 563 драма сребро от произведеното
през 1260 г. тонове в мината на Гиян

НПТА ХІХ 20/48 | 1801 | 1 л. | арзухал
Заявление от завеждащия султанската кухня, с което се иска отстраняването на нередностите, на
които се дължи долнокачествеността на изпращания за кухнята от Пловдив ориз

НПТА ХІХ 20/49 | 1802 | 1 л. | мектуб
Писмо до войсковия началник Биланли Абдуррахман паша, в което се съобщава за поетия при
срещата му с бившия одрински валия Ибрахим паша ангажимент за физическото премахване на
Кючук оглу Али; и се вика за обсъждането на въпроса и автора на писмото, на път с войската за
Цариград през Шам и Халеб

НПТА ХІХ 20/50 | 1856/57 | 1 л. | мектуб
Писмо от мюдюра на казата в Оряхово, Али Намък, който съобщава, че се е отправил съгласно

височайшата заповед за назначението си от Ловеч за Оряхово и е обявил встъпването си в длъжност
чрез публично прочитане на заповедта

НПТА ХІХ 20/51 | 1732 | 1 л. | мектуб
Писмо от което се вижда, че за нуждите на двата калиона (кораби) с назначение да обслужват
Бялото море, от военното депо за съоръжения; да се набави 890 кантара черен барут

НПТА ХІХ 20/52 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета, в което се говори за претенциите и молбата на Лимонжизаде Мехмед от Видин,
имащ да взима от търговеца Капон 150 000 гроша, но решението по грешка било издадено за 15 000
гроша - иска коригиране на решението в тази му част

НПТА ХІХ 20/53 | 1843 | 1 л. | дефтер
Сведение за постъпленията от личен данък от циганите и др. народности на Преспанско,
Прилепско, Велешко и околии от Анадола през 1259 г.

НПТА ХІХ 20/54 | 1842/43 | 4 л. | дефтер
Списък на получаващите народна пенсия старци и заслужили ветерани

НПТА ХІХ 20/55 | 1854 | 2 л. | дефтер
Сведения за набавените от разни градове на България коне, волове за военните обози на турската
империя през 1270 г.

НПТА ХІХ 20/56 | 1847 | 23 л. | тахрир
Дипломатическа нота чрез представителя на Сардиния за искано разрешение за право на сардински
кораби да преминават през турските пристанища на Бяло море

НПТА ХІХ 20/57 | 1845 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо адресирано до главното командване относно изпращането на протоколите за
предвидените разходи за заплати, оклад и др. за военните чинове от Битоля, Ески шехир, Яня и др.

НПТА ХІХ 20/58 | 1832/33 | 16 л. | илям
Съдебни решения, издадени от наиб-кадия, въз основа на султанското нареждане да се забрани на
бившия египетски валия Мехмед Али и сина му Ибрахим - народни предатели, и на техните
привърженици, да се движат в арнаутлука и румелийската област, заради тяхното изменничество

НПТА ХІХ 20/59 | 1806 | 1 л. | мектуб
Предписание до Бекир паша относно нареждане за в бъдеще да не се допуска преминаването на
външни гемии през Боаза (Дарданелите), при все че пусналите котва пред островите английски
гемии да са се задържали в нашите води без лоши намерения към държавите ни

НПТА ХІХ 20/60 | 1763/4 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се описват подвизите на разбойника Сеидоглу Осман и неговите
сподвижници, между които и войводата на Михалич, действащи в Гунанска околия, вилаета
Кютахия, за обесването на които били издадена височайша заповед, за да се спаси местното
население от техния тормоз

НПТА ХІХ 20/61 | 1653/54 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Мехмед ІV, с който се узаконяват правата на зиамет на чауша
(старшията) Юсеин върху земите, които владее от Худавендигярския санджак срещу редовно
заплащане таксите на държавната хазна

НПТА ХІХ 20/62 | 1875 | 1 л. | телеграфнаме
От Бабадаг за Тулча - журнал емини в Бабадаг запитва дружината в Тулча, помощника му Рашид
ага, да го включи ли в тяхната ведомост за заплатите или не

НПТА ХІХ 20/63 | 1875 | 1 л. | джеза кяъдъ
Документ, от който се вижда, че кафенетата на Хасан Юсеин и това на Местан от Гази баба махала
- Пазарджик, били отворени след 2 часа, въпреки забраната да се държат отворени всички кафенета
след 2 часа, съдържателите им се глобяват съгласно донесението на полицията

НПТА ХІХ 20/64 | 1825 | 1 л. | сурет
Форма на писмен документ, от който се вижда, че заплатата на началника на никополското кале от
2 500 гроша месечно, да се заплаща от парите събрани от помощната акция

НПТА ХІХ 20/65 | 1847 | 1 л. | илмюхабер
Документ, от който е видно, че от 20 шевал 1246 г. се прекратява отпускането по 10 гроша дневно за
гостуващите у дома на Хашим ага: Шах Вели от Булгар и двамата търговци Хаджи Календер и
Хаджи Ахмед от Дамаск

НПТА ХІХ 20/66 | 1771 | 1 л. | мектуб
В изпълнение на шериатското решение намерения в хана на Чакър оглу Сеид Ибрахим 10 кантара и
9 оки ничий (безстопанствен) сухар в Исакчилар бил предаден на Елхач Сюлейман ага, да го пази
до появата на собственика му

НПТА ХІХ 20/67 | 1865/6 | 2 л. | арзухал
Заявление от паланката Флордин, Кулска каза, с което се иска публична продан на имуществото на
забегналите в Румъния К. Джонев и Димитри с цел да се удовлетворят вземанията на кредиторите
им

НПТА ХІХ 20/68 | 1875 | 20 л. | мазбата
Съдебен протокол с решението на съда в Търново по делото срещу Ак Али обвинен, че е убил
българина Кара Иван, като го застрелял с пистолет - подсъдимият е бил оправдан

НПТА ХІХ 20/69 | 1875 | 2 л. | мектуб
Писмо до каймакама в Бабадаг, с което се изпраща колективно заявление на жителите от с.
Сакиново, които молят освен 7-те черкезки домакинства, пристигнали вече в селото им, други
преселници да не се изпращат в същото - по липса на земя

НПТА ХІХ 20/70 | 1871 | 1 л. | ифаде
Следствен протокол за разпита на австрийския поданик Васил, обвинен в нанасяне на побой на
молдованина от с. Телсидже Петър Николов, извършен в присъствието на представителя на
австрийското консулство, Николаки

НПТА ХІХ 20/71 | 1876 | 11 л. | талиматнаме
Правилник по приложението наредбата за облагането на населението (мъжкото) с извънреден
еднократен данък, на който подлежали мъжете от 15 години нагоре

НПТА ХІХ 20/72 | 1875 | 1 л. | пусула
Наддавателен списък по отдаването на търг кантарието на Сулинската община за 1292 г.

НПТА ХІХ 20/73 | 1886/7 | 12 л. | сенед
Кочанни квитанции издавани от отомански банки за различни страни

НПТА ХІХ 20/74 | 1861 | 1 л. | мазбата
Протокол на Извернишкия съвет, с който се определя нарядът за масло, което ще трябва да се
закупи от Извернишкия санджак за нуждите на войската в Херцеговина

НПТА ХІХ 20/75 | | 1 л. | махзар
Махзар от първенците, учениците и цялото население на Шкодра до главното командване - доволни
от управлението на началника на областта, Рашид паша, застъпват се и за други лица, от които са
доволни

НПТА ХІХ 20/76 | 1834 | 5 л. | тахрир
Писмен доклад от висше военно лице, отнасящ се до потулването на размириците в Шкодренско,
причинени от доверени правителствени служебни лица, воглаве с военни лица, заблудени от
инициаторите на размириците

НПТА ХІХ 20/77 | 1834 | 1 л. | мектуб
Писмо от военачалник-командир на кавалерийски полк, който моли да му бъдат отпуснати и
изпратени зимни войнишки дрехи за войниците му, фесове и обувки, чрез пристанището Самсун

НПТА ХІХ 20/78 | 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори и препоръчва да бъде изпратен специално опитен чиновник с много пари
в Одрин, за да закупи чужда валута от прииждащите в Одрин чужденци от Балканите и другаде

НПТА ХІХ 20/79 | 1863 | 5 л. | еврак
Преписка и списък на арменците от гр. Мерзифон, Амасия - Анадола, които от грегорианци

възприели католическата религия

НПТА ХІХ 20/80 | | 9 л. | джедвел
Тарифа за цената на златните монети, стари и съвременни, турски и чуждестранни

НПТА ХІХ 20/81 | 1879 | 1 л. | мектуб
Писмо до министерство на финансите - от длъжностно лице (валия), намиращо се на далечно
разстояние от престолния град, което се извинява за закъснението на отговорите по причина на
далечното разстояние и нередовни превозни средства, поради неуредени сухопътни и водни
съобщения с Малта, Крит и пр. далечни пунктове

НПТА ХІХ 20/82 | 1859 | 2 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид, с който се подновява бератът на Хасан баба за маликянето в
санджака Река, нахия Болак

НПТА ХІХ 20/83 | 1863 | 14 л. | мектуб
Телеграма, предадена по пощата до валията в Смирна, съобщава се за залавянето и избиването на
разбойниците, ограбили пощата

НПТА ХІХ 20/84 | 1784 | 1 л. | тахрир
Изложение изпратено от валията на Египет Мехмед паша относно стопанското и политическото
положение на страната (вилаета)

НПТА ХІХ 20/85 | 1877 | 1 л. | арзухал
Заявление от жп строителна компания "Панайот компаниясъ", строяща жп линия за Измит,
предявява претенции за 8 530 лири за извършените от тях работи по строежа на линията

НПТА ХІХ 20/86 | 1840 | 1 л. | тезкере
Позволително за ловджийство, дадено на едного - латин рая (не мюсюлманин) с право да се движи
в Анадола и Румелия за лов - важи за 1 година

НПТА ХІХ 20/87 | 1849 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите - ходатайство за отпускане на еднократна помощ от 40 000
гроша на заслужилия белградски началник на охраната Хасан паша

НПТА ХІХ 20/88 | | 1 л. | тезкире-и самийе
Записка от садарета, отнасяща се до интервенцията на английския политически представител по
гръцките работи, във връзка с разни недоразумения

НПТА ХІХ 20/89 | 1837 | 1 л. | сурет
Проектобюджет за заплатите, които ще следва да се плащат от държавната хазна на
административния персонал при войската - мюфтията като духовно лице, секретар и др. чиновници

НПТА ХІХ 20/90 | 1875 | 1 л. | шехадетнаме
Махленско свидетелство на български и турски език, удостоверяващо собственността на имот,
принадлежащ на кайъклиТодор Лазаров

НПТА ХІХ 20/91 | 1823/4 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Махмуд ІІ, с който се подновява изгубен берат от 1205 г., отнасящ се до
определена заплата, требвана до тогава от митническите доходи на Диарбекир; бератът е издаден в
Шуменското поле, където армията на султана била на поход

НПТА ХІХ 21/1 | 1833 | 3 л. | мектуб
Писмо-изложение до султана относно потулването на размириците в Кастамони и областта и
направените промени

НПТА ХІХ 21/2 | 1833 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение до върховното управление, относно предател-изменника на султана Пехливанли
Хамид, действащ злонамерено в Анадола, заплашвайки отделни отговорни лица, бирници и др. да
му се подчиняват и пр.; мерките, взети за премахването му

НПТА ХІХ 21/3 | 1870 | 1 л. | мектуб

Писмо до министъра на финансите с ходатайство да бъде отпусната еднократна помощ на
ослепелия с двете очи Сеид Сюлейман от Ерзинджан

НПТА ХІХ 21/4 | 1871 | 1 л. | илмюхабер
Документ, уреждащ отношенията на тимариотите-преселници от Белград, които ще продължават да
упражняват своите права там, където се настанят на постоянно местоживеене

НПТА ХІХ 21/5 | 1846 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Абдул Азиз, с който се подновява берата на Сеид Мехмед, ползващ се с
три четвърти част от вакъфските имоти на султан Ахмед

НПТА ХІХ 21/6 | 1845/6 | 1 л. | берат
Подновява берат, узаконяващ правата на Хесамеддин половина от една пета идеална част от
владените притежавани от него имоти, прехвърлени в последствие на Хатидже ханъм

НПТА ХІХ 21/7 | 1879/80 | 7 л. | сенед
Временни разписки по вътрешния заем от 1297 г.

НПТА ХІХ 21/8 | 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че във войсковите части, командвани от ген.-полк. Халил Паша били
привлечени на служба френски и немски лекари с определени заплати

НПТА ХІХ 21/9 | 1850 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите, относно заплащането на султана 30 000 гроша на куюмджията
Манолаки, заслужил по някакъв начин горната сума

НПТА ХІХ 21/10 | 1874 | 3 л. | низамнаме
Напътствие-заповед по приложение закона за нотариалната част на имотите, с оглед да се приготвя
еднакво при приложението му

НПТА ХІХ 21/11 | | 1 л. | мохабере
Кореспонденция с аяна на Ксанти, Топузли заде хаджи Мустафа ага, относно закупените от
Йенидже карасу, Ксантийско, 80 опитомени камили по 150 гроша едната и 80 коня по 120 гроша
единия, които разходи да се посрещнат от назъра на София

НПТА ХІХ 21/12 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо относно събрана сума от сдружението на коларите в Русе, София, Търново и Видин

НПТА ХІХ 21/13 | 1852 | 1 л. | мазбата
Медицински акт за освидетелстване на един офицер от Сарай Босна, който минава в запаса и се
пенсионира, като му се определя и категорията на работоспособност

НПТА ХІХ 21/14 | 1699 | 1 л. | дефтер
Опис на видовете сладка, приготвяни в халвахането за висшите длъжностни лица - речел от ябълки,
диня, дюли, дренки, мушмули, вишни, шефталии (праскови)

НПТА ХІХ 21/15 | 1847 | 4 л. | полица
Полици подписани от Васъф паша, бивш нишки валия, за юшура от вилаета през 1263 г.

НПТА ХІХ 21/16 | 1736 | 1 л. | дефтер
Опис на гемиите предназначени за войната на изток, които ще отплуват от Цариград за
Александрия и видовете оръдия и др. военни съоръжения, които ще пренесат

НПТА ХІХ 21/17 | 1667 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Сюлейман ІІ, с който се нарежда артилерийските снаряди от по 22-24
оки единия, предназначени за Крит, да се натоварят на коли (...) Смедерево и се превозят от Белград
за Солун

НПТА ХІХ 21/18 | 1731 | 1 л. | язълъ
Писмен документ, от който се вижда, че интендант на войските в Багдад - кедукли Ахмед, по

препоръка на Багдадския валия везир Ахмед паша е трябвало да закупи и достави веднага 50 000
килета ечемик, 30 000 килета пшеница и др.

НПТА ХІХ 21/19 | 1805 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до Александрийския началник на флотата, относно поведението на
руския консул в Александрия и постъпките направени пред руското посолство по този случай

НПТА ХІХ 21/20 | 1790 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение до султана по хода на войната с Русия през 1205 г., в което се говори и за
посредничеството на Англия, Прусия и Холандия, чиито представители били пристигнали в
Свищов за военни преговори с турците

НПТА ХІХ 21/21 | 1876 | 14 л. | дефтер
Входящ дневник на висше административно учреждение с писма от Шумен, Разград и др.

НПТА ХІХ 21/22 | 1704 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Ахмед ІІІ, с който се подновява бератът на Махмуд, Хасан и Осман,
притежаващи стар берат във формата на маликяне земи в разни села на Халепския мухасълък

НПТА ХІХ 21/23 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо от мирлива в Русе, в което се дават сведения за струпаните войски в Гюргево (Румъния) и
тия руски войски настанили се в местността Дикили таш, Русенско, за където да се изпратят
нужното количество императорски войски

НПТА ХІХ 21/24 | 1692 | 1 л. | берат
Берат на султан Ахмед ІІ, с който се подновява фермана за пенсионирането с 5 акчета дневно Абу
Бекир Абдул Яхя Сиваси

НПТА ХІХ 21/25 | 1799 | 1 л. | тахрират
Доклади в резюме на видинския мухасъл Кара Османзаде хаджи Хюсеин по претенциите на
местната рая да завладее френската черква и уволнението, поради превишаване на властта му, на
изпратения в Измир да опише имуществата на французите Ахмед Риза ефенди

НПТА ХІХ 21/26 | 1847 | 4 л. | мазбата
Протокол за производството на работилницата за съчми (1241-1260), намираща се в Тетово,
принадлежала на Седеф бей, син на бившия садразам Реиф бей

НПТА ХІХ 21/27 | 1811 | 1 л. | мектуб
Писмо до Хафъз Али паша, в което се говори за боеве около една крепост; за изпратените му 25
товара патрони и подкрепленията за превозването на бойни припаси с лодка; за дадените
нареждания до воеводата на Влахия за набавяне на хранителни припаси; изказва се надеждата на
султана един ден по-рано и тази крепост да бъде завзета

НПТА ХІХ 21/28 | 1872 | 3 л. | сенед
Разписка за отпуснат и получен заем в размер на 2650 гроша от касата за обществена ползва в
Пазарджик срещу имотно поръчителство

НПТА ХІХ 21/29 | | 1 л. | "тезкере-и самийе"
Писмо от садразамството, от което е видно, че по повод посещението на султана в Румелия за
поправката на мостове и пътища от Силиврия до Цариград са били получени по един товар и 32
190 гроша

НПТА ХІХ 21/30 | 1813 | 2 л. | дефтер
Изходящ дневник на писма, адресирани до каймакама на Осман пазар (Омуртаг); между другите и
едно писмо, с което се предписва пренасянето от Румъния на рапицата като полезна земеделска
култура

НПТА ХІХ 21/31 | 1848 | 6 л. | еврак
Преписка във връзка с намаляването в сравнение с последните години производството в мината при
гр. Враня

НПТА ХІХ 21/32 | 1841 | 1 л. | мектуб
Писмо, изразяващо похвала към войсковия началник Селим паша за доброто държане, на което са
дали отзив както английският адмирал, така и сераскерът

НПТА ХІХ 21/33 | 1854 | 1 л. | мазбата
Протокол на административния съвет на Стара Загора, с който се иска освобождаването от редовете
на войската на запасния войник служител в джамия в Стара Загора, съгласно с ирадето, издадено в
Одрин за освобождаването на имамите, мютевелиите и други служители от тоя род

НПТА ХІХ 21/34 | 1799 | 1 л. | арзухал
Резюме от доклада на йеничерския забит в Белград; съобщава се, че от Видин и др. места
пристигат ямаци (помощни войски), но поради зимата събирането на същите е невъзможно и за
числото преди и след завземането на еничерските табури, които били ангажирани във въпросната
защита

НПТА ХІХ 21/35 | 1716 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се иска нареждане до войводата на Влахия да не пречи на закупуването
наличните намиращи се в ръцете на разни матрапази волове за (щаба) в Маджарско, Австрия,
Венеция, за нуждите на татарските войски и султановите телохр. назначени в поход

НПТА ХІХ 21/36 | 1839 | 1 л. | тезкере-и самийе
Писмо от садразама до падишаха, в което се говори за посещението на английски адмирал; за
съвещанията по египетския въпрос във Високата порта; за необходимостта този адмирал да бъде
приет на аудиенция или едновременно с посланика на Англия при връчването на акредитивните
писма или отделно; а също - и за пратеник на руския император със специално писмо, пристигнало
в Цариград

НПТА ХІХ 21/37 | | 2 л. | мюзакере
Нота подадена до чуждите представителства, с която се мотивира забраната на руската монета от 20
копейки, която била в обращение в пределите на Турция; приложен е и отговорът на руския
посланик, че е осведомил за случая руските поданици в Турция

НПТА ХІХ 21/38 | 1685 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Абдул Хамид І, с който се разпорежда да се закупят 100 коня от разни
кази на Румили, като и се назначават бирници, които да съберат за случая от Леринската и
Костурската каза нужната сума от десятъка сурсат за 1096 г.

НПТА ХІХ 21/39 | 1717 | 1 л. | ферман

Ферман до войводата на Молдавия, с който се нарежда срещу дълга към държавата за даден му заем
на бившия мухафъз на Хотин Мехмед паша, сега пенсиониран, да се конфискуват ездатните му и
др. коне и са предадени на специалния мубашир

НПТА ХІХ 21/40 | 1872 | 1 л. | къта сенед
Декларация, подписана от хлебар от Тетово, упражняващ занятието си в Силистра, в смисъл че ще
вади доброкачествен и без примеси хляб, че не ще прави доландаржийство и че не ще позволи
никой да престоява за по-дълго във фурната; тази негова декларация е преподписана от още двама
души хлебари в Силистра, отговарящи за спазването ѝ

НПТА ХІХ 21/41 | 1667 | 4 л. | хюджет
Урежда въпроса по изплащане навлото (превоза) на артилерийските снаряди от складовете на Баня
Лука (Херцеговина) - Босненско

НПТА ХІХ 21/42 | 1891 | 4 л. | дефтер
Кратко извлечение от сметките за заплатите, плащани на отстранените от служба висши военни и
нисши служебни лица на империята

НПТА ХІХ 21/43 | 1849 | 1 л. | сенед
Фрагмент от разписка, подписана от тимариот-владетел на земи в Кюстендилско, получил таксита
си за м. юни 1265 г.

НПТА XIX 21/44 | 1860 | 2 л. | мектуб
Писмо от турската търговска агенция в Гюргево (Румъния) - до ? написано на френски език и
преведено на турски, с дата 4 юли 1876 г. в което се говори за контрабанда на тютюн, от екипажа на
турски шлеп пуснал котва в Гюргевското пристанище

НПТА XIX 21/45 | 1812 | 1 л. | дефтер
Описание на разходите по издръжката на пленниците в Русия

НПТА XIX 21/46 | 1667 | 8 л. | хюджет
Хюджети на кадията на Белград, с които се нарежда заплащане на наема на раята-коняри,

пренасящи артилерийски снаряди от Белград за Солун през 1078 г.

НПТА XIX 21/47 | 1793 | 1 л. | илямат-и хусусие
Специални решения, отнасящи се до Босна и Херцеговина и изгонването на разните шайкаджии, от
градове и села, на същата област и омиротворяване сподвижниците на ферани-оглулари, числящи
се към хамданите от Изворник

НПТА XIX 21/48 | 1849 | 1 л. | ферман
Ферман до валията и кадията на Траблус Гарб, с който се предписва въвеждането в длъжност на
новоназначения (на мястото на уволнения вече Антони Колли) сардински консул Александро

НПТА XIX 21/49 | б.г. | 1 л. | илмюхабер
Запис с определена стойност, с който е ставало плащането на канцеларските и съдебни разноски по
дела между държавата с частни лица пред редовните съдилища

НПТА XIX 21/50 | 1876 | 1 л. | музеке
Записка, издадена от наиба на шериатския съд във Видин, в която се казва, че в случай, че
кюрекчията Георги от Нова махала - Видин, по народност българин, не изплати навреме дълга си
към "Сиротския влог" ще следва да лежи в затвора

НПТА XIX 21/51 | 1874 | 1 л. | илмюхабер
Записка, издадена от канцеларията на нотарията, удостоверяваща вписването на даден имот, поради
прехвърляне

НПТА XIX 21/52 | 1875 | 2 л. | джедвел
Ведомост, за приходите и разходите на Бабадагската т.п. станция, през м. декември на 1291 г.

НПТА XIX 21/53 | 1848 | 1 л. | тезкере-и самийе
Височайша записка, изготвена в Министерския съвет - седарета, в която се говори за увеличаване
на заплатата на учителя - французин във военното училище Данклар, което увеличение ще следва
да стане по препоръката на френското посолство

НПТА XIX 21/54 | б.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от директора по печата, в което се говори, че ежедневната печатна кореспонденция като
вестници и др. от съществуването на пощите в турската империя били таксувани с пощенски марки
от по 5 пари, а се били увеличили на 10 и се прибегнало до услугите на чуждите пощенски
станции, които конкурирали държавната в това отношение

НПТА XIX 21/55 | 1727 | 1 л. | арзухал
Молба от християнин, подлежащ на данък - джизие (личен данък) като немюсюлманин, сакат с
едната (ръка), човек на седемдесет годишна възраст, негоден за каквато и да било работа моли да му
бъде опростено плащането

НПТА XIX 21/56 | 1844 | 1 л. | мектуб
Писмо до кетхуда - Мухтар бей, в което се говори за размера на разходите по продоволствието на
военните и административни служащи, през м. март, април и май 1260 г. във Видин и Никопол,
възлизащи на седем товара и 27 021 грошоа, за който разход са съставени и съответните протоколи

НПТА XIX 21/57 | 1875 | 4 л. | истинтак
Съдебно дирене, извършено от съд, с участието на аза (член от съда) българина Димитри, син на
Иван Братанов

НПТА XIX 21/58 | 1786 | 1 л. | хюджет
Хюджет на кадията в Ниш, в който се говори за сформиране в околностите на Лясковец на войска
от арнаути; за нападение върху крепостта Ниш; за кръвопролитен бой, продължил с часове

НПТА XIX 21/59 | 1623 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, с който се нарежда като извънредна тегоба (авариз) да се вземат от
10 къщи един гребец за императорската флота - от всички 198 подлежащи на този данък в околията,
до която се отнася фермана

НПТА XIX 21/60 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо от мухасъла Хасан Рушди, който предлага на садразама конкретни мерки за регистрацията
на раята и мюсюлманите във връзка с въвеждането на Танзимата и облагането им с данък

НПТА XIX 21/61 | 1618 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Осман II, с който се подновява назначаването при тюрбето на султан Селим
на служителя Мехмед бин Синан

НПТА XIX 21/62 | 1840 | 2 л. | кайме
Общо предписание относно спазването на строга законност и прилагане на наказателните санкции
срещу нарушителите с цел да се гарантира честта, живота и имота на всички поданици и да се
проведе танзимата; адресирано е до Плевенския мухасъл Осман бей

НПТА XIX 21/63 | 1875 | 1 л. | дефтер
Двуседмично сведение за постъпленията от десятък - зърнени храни през 1292 г. на Ловчанска
околия, Търновски санджак

НПТА XIX 21/64 | 1704 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед I - 1607 г., с който се документират издълженията, направени от
държателя на зиамет в саджака Кастамони Кетиб Мохамед

НПТА XIX 21/65 | 1867 | 1 л. | берат
Берат на султан Абдул Азис, с който се документира притежаването на две цели и две петинки
(пета част) от държавните привилигировани облигации "1236,5" от живущия в Босна, гр. Долна
Тузла, саджак Изворник; определя се при прехвърлянето същите след смъртта на притежателя
каква част от стойността преминава в собственост на наследниците от женски и мъжки пол

НПТА XIX 21/66 | 1863 | 1 л. | арзухал
Заявление от някой си Ибрахим от Никопол, който имал задължение към сараф Ногос, който събрал
своето вземане от съдружника му Ахмед ефенди от Враца и въпреки това наново иска да събере
парите и от него

НПТА XIX 21/67 | 1703 | 1 л. | ферман
Ферман, с който дело на Дамад Мехмед паша, притежател на маликяне в Карли или, Инебахтъ,
Яния и Делония, по случай смъртта му се прехвърля върху двамата му сина Абдуллатиф и Ахмед,
като се уреждат точно правата и задълженията им във връзка с това - издаден е от Ахмед III

НПТА XIX 21/68 | 1859 | 1 л. | мектуб
Писмо от кмета на Видин - съобщава, че в град Видин нямало достатъчно квартири за идващия от
Русе кавалерийски полк, който напът за Видин ще престои в Акчар

НПТА XIX 21/69 | 1723 | 2 л. | мектуб
Писмо от мухасебеджията до дефтердаря относно работите, които предстоели да се извършат във
връзка с довършването на помещенията при Нишкото укрепление

НПТА XIX 21/70 | 1825 | 1 л. | арзухал
Доклад до султана, в който се споменава за лишаването от званието везир и заточаването на
анадолския валия Дервиш паша за несъобразяване със султанската повеля да се покровителства
раята и предпазва от всяко беззаконие; и за строги инструкции в това направление към
чиновниците от всички санджаци

НПТА XIX 21/71 | 1626 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мурад IV, с който се удостоверява внасянето в държавната хазна на 449 950
акчета от джизието на вакъфите Султан Селим в Цариград след излизането на назначения да събира
този данък Мехмед Силяхдар

НПТА XIX 21/72 | б.м.г. | 6 л. | мукавеле
Договорено споразумение между външното министерство и представителя на бившия френски
министър на външните работи Алфонс дела Мартин по условията, при които последният отстъпва
чифлика Ова, край Измир, даден му преди това даром от султана за използване в продължение на
25 години - от 1850 до 1875 г.; приложени и други документи във връзка с горното

НПТА XIX 21/73 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана по повод оплакването на французина Пейрус, че от Египет е задигнато младо
арабче и задържано, ако и приело християнството; както били задържани по домовете на някои
отомани други лица дошли при завръщането от Египет, което било извън договореното съгласие за
освобождаването от двете страни на пленниците

НПТА XIX 21/74 | 1835 | 1 л. | сенед
Разписка от Хаджадур, лекар на изселниците, с която удостоверява, че е получил от Варненската

държавна каса месечната си заплата за м. май 1251 г. в размер на 1500 гроша

НПТА XIX 21/75 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
[фрагмент] Писмо, от което се вижда притежателят на тимар в Силистренското село Кара гьон,
спахията Осман велед Мехмед, какви други тимари е наследил от баща си и при какви условия

НПТА XIX 21/76 | 1833 | 2 л. | ариза
Доклад до султана от военачалника Есаид Хюсеин, в който се описва положението в Кастамонския
край след заминаването оттам на султана; съобщава се за преминаването на негова страна на
местни първенци и главатари и се искат инструкции занапред

НПТА XIX 21/77 | 1673 | 4 л. | арзухал
Заявление до султана, с което се иска възлагането върху молителите джизието в Пловдив, Галиполу,
Драма и Еркене

НПТА XIX 21/78 | б.м.г. | 2 л. | арзухал
Заявление от филибелията сараф Красола оглу, който имал да взема от Хайраболу Шакир - живущ в
Пловдив, който отказвал доброволно да му заплати сумата

НПТА XIX 21/79 | 1869 | 1 л. | арзухал
Заявление от Афуз Абдулкадър - мюлтезим (събирач на данъците) в Спарта (Гърция); оплаква се, че
юшура от вакъфите бил укриван

НПТА XIX 21/80 | 1713 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Махмуд I, с който се документира внасянето в хазната на една сума от 232,5
гроша взет от приходите на Диарбекирската мукатаа

НПТА XIX 21/81 | 1844 | 1 л. | илмюхабер
Разписка за получените 711 654 гроша от хазната със съдействието на военния министър Али
Нежип Паша, употребени за военния арсенал и военни снаряжения през м. януари 1259 г.

НПТА XIX 21/82 | 1873 | 1 л. | мектуб
Фрагмент от заявление до австрийския консул в Тулча - оплакване против един от австрийската
компания, чрез когото и срещу разписка били изпратени до мумжи Георги от Ибраил 11 френски
златни наполеона, които не били получени още от лицето, до когото ги били изпратили; моли за
интервенция

НПТА XIX 21/83 | 1869 | 1 л. | мектуб
Съгласно султанския берат на Хасан Хамди, учен човек от Стара Загора, му била предписана на
пожизнена пенсия по 80 гроша месечно

НПТА XIX 21/84 | | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се иска да се внуши на австрийския кехая в Цариград да престанат
пречките правени на отоманите, отиващи по търговски работи в немско във връзка с пренасяне от и
обявяването на немската монета "карагруш"

НПТА XIX 21/85 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от назъра на Браила до султана, с което се известява, че заповяданото пренасяне на 500
кантара в 500 варелаи черен барут от крепостта Никопол в Браила е извършено благополучно

НПТА XIX 21/86 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от един измежду "Назър Казаклари" в Браилската крепост, с което иска султанът да му
издаде пътен лист, за да не му се пречи при пътуването му за Браила

НПТА XIX 21/87 | 1680 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се назначава тимар на Ибрахим, от 27-ия бюлюк в Йемен

НПТА XIX 21/88 | 1677 | 1 л. | арзухал
Заявление от Абаджи Аргири от махалата Христос в Хисаря, с което моли султана да му се заплати
наем за заетата от еничарите негова страноприемница

НПТА XIX 21/89 | 1679 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда от приходите на Диарбекирското воеводство
да се отпусне по една ока месо на човек за 433-те еничари охрана на Ванската крепост

НПТА XIX 21/90 | 1664 | 1 л. | хюджет
Хюджет на кадията в Сараево, с който се констатира, че мутеселимът Хюсеин ага, постъпил
наскоро, не бил в състояние да брои сумата 5000 реал гроша, които босненският владелец Али
паша бил заел от държавната каса - понеже не бил още събрал нищо за сметка на Али паша

НПТА XIX 21/91 | 1823 | 1 л. | илмюхабер
Платежна бележка дадена на австрийския терджуман, в която е отбелязано от кои източници между другото от "ешкия акчеси" от скривалището на убития Хуршид паша Тепеделенли Али паша
- от които ще бъдат заплатени провизиите, доставени от австрийските търговци за войската в
Македония

НПТА XIX 21/92 | 1725 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който се документира завеждането на приход и в разход сумата
188,5 гроша, внесени от чауша на топ арабаджиите Мустафа, съставляващ стойността на доставено
за 50-те души топ арабаджии охрана на Видинската крепост

НПТА XIX 21/93 | 1674 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се документира внасянето в държавната хазна от
кетхудата на Русенската крепост Али 22 053 акчета - остатък от приходите на Русенската и
Силистренската данъчна област, от които се отделят разходите по издръжката на 22-те мустахфъзи
на Русенската крепост

НПТА XIX 21/94 | 1604 | 1 л. | джедвел
Сведение за събираните за сметка на 1013 г. от неверниците - раята в селата намиращи се по о-вите
принадлежащи към вакъфа на Шехзаде султан Мехмед суми като "истемрие", събрани от
чиновника по виното, евреинът Франко

НПТА XIX 21/95 | 1725 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III, с който е документирано минаването на приход и разход от
дефтердаря на държавната хазна в Цариград на сумата 152,5 еседи гроша за месната дажба на 70
топ арабаджии от охраната на крепостта Азак

НПТА XIX 21/96 | 1746 | 1 л. | дефтер
Опис на материалите, изразходвани по ремонтиране на някои от помещенията на Високата порта и самите количества

НПТА XIX 21/97 | 1846 | 1 л. | рузнамче
Еднодневен бележник за 15 зилхидже 1262 г., ден четвъртък, на садразамството за текущи, висящи
въпроси от административен характер

НПТА XIX 21/98 | 1848 | 1 л. | тезкере-и самийе
Писмо на садразама, с което се разпорежда уволнението на Йерусалимския мутесариф Мустафа
паша (по настояването на английския посланик лорд Палерстън) и заместването му със софийския
мютесариф Джемал паша - във връзка с инцидента с английския поданик д-р Макгаван и няколкото
английски пътешественици

НПТА XIX 21/99 | 1716 | 1 л. | джедвел
Сведение за необходимото домакинско имущество, което следва да се отпуска за
новосформираните 80 байряка от еничерски серденгечди

НПТА XIX 21/100 | 1667 | 1 л. | ферман
Ферман, с който се нарежда отпускането по една ока сол за всяка овца от стадото държавно по цена
2 аспри оката

НПТА XIX 21/101 | 1804 | 1 л. | мектуб
Писмо до богданския воевода относно предлаганото масло и зърнени храни от Молдова за нуждите
на империята

НПТА XIX 21/102 | 1869 | 1 л. | сенед
Разписка срещу платеното навло за превоз на бракуваното и употребяваното войнишко облекло от
Чаталджа до Голямо чекмедже в размер на 14,5 гроша

НПТА XIX 21/103 | 1712 | 3 л. | илям

Илями на кадията в Острово, относно вземането поръчителство за пазенето на проходите; за
поведението на тези пазачи и пр. в Солунско, Островско, Битолско и др.

НПТА XIX 21/104 | 1782 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана. Да се разреши на началник складовете за ечемика, да поднови покривните
платнища на дворцовите коли

НПТА XIX 21/105 | 1897 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до начина на процедиране при събирането на данък сгради от арменската
болница, намираща се извън границите на Йеди кале по повод повдигнатия въпрос от арменския
патриарх

НПТА XIX 21/106 | 1844 | 1 л. | джедвел
Сведение за изплатените заплати във Видин и Никополския санджалък за тримесечието III-V 1260
г.

НПТА XIX 21/107 | 1698 | 1 л. | шехадетнаме
Удостоверение, че Хафуз Мехмед Давудоглу завеждащ пощенската в Ниш се е отчел напълно със
сумата от 725 гроша, изразходени за прехраната на единадесет коня, служещи за пренасяне на
пощата, от Илинден 1109 до Илинден 1110 г. [1697-1698]

НПТА XIX 21/108 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо от Врачанския дефтердар до финансовото министерство - отнася се до злоупотребления на
събирача на данъците във Врачанска околия и касиера на същата околия, които не са били отчели
със сумата 20 436 гроша и 26 пари по подписания от двамата запис - за дълг към държавата,
вследствие на които били въдворени на (...) в Русе

НПТА XIX 21/109 | б.м.г. | 1 л. | талимат
Правилник по приложение на закона и наредбите относно свикването на наборите по жребие и
уточняване приложението му от всички наборни комисии, които трябва строго да го съблюдават

НПТА XIX 21/110 | | 1 л. | мектуб

Писмо до султана, в което се споменава за разпоредбите по събирането на джизие в Пловдив, Варна
и др.; за сключения договор с племето Йедсчеки; за присъединяването към кримската флота на
споразумелите се две страни да се отмъсти на врага и засилването изобщо на флота; за сигурността
на Варна и Узи, за появила се там неприятелска дружина и пр.

НПТА XIX 21/111 | 1872 | 1 л. | мазбата
Съдебно решение по съда между българина от Сърбия Чано Гогов и българите от Видин: Фагро,
Митре, Миладин и Барбул относно вземането на първия от останалите за предадени 463 оки ябълки
по 66 пари оката

НПТА XIX 21/112 | 1862 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че десятъкът на шест села от Месемврийска околия е бил 20 000 гр.
годишно; и се разпорежда разхвърлянето му за пет години върху населението на същите села

НПТА XIX 21/113 | 1845 | 1 л. | мектуб
Писмо от главния секретар при министерството на външните работи относно разходите, които ще
трябва да се предвидят за предстоящия банкет, който ще даде турският извънреден пратеник във
Виена

НПТА XIX 21/114 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо до началника на пограничния сектор (турско-румънската) граница, дивизионера Салих
паша, относно отпускането на 200 пушки на пограничното население от селата Караагач и др.,
Добричка околия, за да се пазят и отстрелват румънските войници, идващи от време на време да им
крадат имотите

НПТА XIX 21/115 | 1878 | 1 л. | телеграма
Копие от окръжна телеграма с дата 19 шубат 1295 г., в която се нарежда за в бъдеще всички
приходи през 1296 г. да се събират само с металически, сребърни и златни пари, а не и с банкноти
както досега, понеже банкнотното плащанее преустановено и всички банкноти престават да са
платежно средство

НПТА XIX 21/116 | 1838 | 1 л. | сенед
Разписка подписана от служителите при Седарета през 1254/1838 г. с обозначение и размера на
заплатите

НПТА XIX 21/117 | 1843 | 1 л. | тезкере-и самийе
Официална бумага изхождаща от Седарета, отнася се до решението на Министерски съвет да се
закупи един военен кораб от корабостроителницата в Лондон

НПТА XIX 21/118 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се говори за заминаването през София за Цариград на секретаря на
Нишката митница Али ефенди за личен доклад върху положението, за опасността застрашаваща
град Ниш от нападение, замислено от разбойниците; и се сочат конкретни мерки и начинания на
нишкия мухафъз Хадил Мехмед паша.

НПТА XIX 21/119 | б.м.г. | 2 л. | джедвел
Опис на руски кораби, намиращи се в турско пристанище, срещу два от които има бележка, че част
от екипажа им е избягал

НПТА XIX 21/120 | 1879 | 4 л. | мектуб
Писмо от министерството на финансите до директора на данъците; министерството на финансите
се противопоставя на назначението главен бирник на санджака Нигде - Петраки, който освен че не
знаел да чете и пише, бил подсъдим за престъпление

НПТА XIX 21/121 | 1802 | 1 л. | мектуб
Писмен доклад - отнасящ се до патилата, на които са изложени пътуващите за Мека и Медина
хаджии от страна на арабите, след като Египет бил окупиран

НПТА XIX 22/1 | 1833 | 1 л. | темесюк
Документ, от който се вижда, че мюлтезимът на юшура и данъците от Серско, Софийски санджак,
за една година време ги е предал и са получени от службата, за което му се издава настоящият
документ

НПТА XIX 22/2 | 1845 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид, с който по случай възшествието му на престола, на 10 ребиюл
ахир 1255 г. се подновява бератът на Махмуд бин Исмаил, въз основа на който същият притежава
1/4 облигация от издадените срещу приходите на пловдивската (с околностите на Пловдив) мукатаа

НПТА XIX 22/3 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се предписва на флотата да заеме в съдействие с руската флота хвърлила котва в
пристанището Гастон срещу Занта, четирите крепости в Карли или, Яния и Валония и сразяване на
французите

НПТА XIX 22/4 | 1845 | 1 л. | илмюхабер
Опис на разните видове формуляри, предназначени за употреба при покупко-продажба на дребен
добитък

НПТА XIX 22/5 | 1866 | 6 л. | джедвел
Сведение за разходния бюджет за вилаета съставен от казите, управлявани направо от заптие
идареси за м. кануни евел

НПТА XIX 22/6 | 1855 | 16 л. | дефтер
Нюфус дефтер - граждански регистър на чираците и чобаните - българи на работо в село (?) с
подробно описание на отличителните им черти

НПТА XIX 22/7 | 1862 | 1 л. | еврак
Преписка по издирването на търсения от властите мюлтезим поща малджи оглу Осбег; за
установено било, че същият е болен на легло у дома си в гр. Хасково

НПТА XIX 22/8 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо до Високата порта - от София - изпраща се препис от влязла в законна сила присъдата
против Ибрахим от Кюстендил, който умишлено убил жена си, за което бил осъден на 15 г. строг
тъмничен затвор (кюрек джезаси)

НПТА XIX 22/9 | | 1 л. | дефтер
Ведомост за изплатените заплани на редовните войници от войсковите части под командуването на
Джеферсън и Каранфил бей, включително и на тези от башибозука за м. май

НПТА XIX 22/10 | 1867 | 1 л. | мектуб

Писмо до вилаета - продоволствието на войсковите части на гарнизона в Нишкото кале, числящи се
към 2-ри артилерийски полк да се извършва от приходите на Дунавски вилает през 1283 г. както и
на войсковата част, пристигнала от Белград и натанена на гарнизон в Белоградчик

НПТА XIX 22/11 | б.м.г. | 4 л. | джедвел
Ведомост - свдение за месечните заплати на военните чинове, включително и офицерите от всички
крепости (калета) на империята

НПТА XIX 22/12 | б.м.г. | 3 л. | тезкере
Пътен лист (образец) издаван от пристанището на Сулина, за превоз на смокини по Дунава с
параходи

НПТА XIX 22/13 | 1866 | 1 л. | сенед
Разписка за 400 гроша, подписана от евреина Юда, от гр. Ихтиман, съставляващи стойността на 80
аршина по 3 гроша = 240 гроша, платено 60 гроша за боядисването му, на шивача платено 25 гроша
и за астар - 75 гр., с който шаяк е украсена съдебната зала на конака в град Ихтиман

НПТА XIX 22/14 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо на френски с превод на турски език - от руския генерален консул до вилаета и лично до
валията Мехмед Асъм паша относно екзекутиране имотите на настойника на гръцката черква в
Шумен - Коста Анастас

НПТА XIX 22/15 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо за наложителноста проектобюджетът да бъде представен в срок определен от конституцията
и да бъде представен на народните представители и възражения във връзка с разните кредити по
бюджета

НПТА XIX 22/16 | 1841 | 2 л. | мектуб
Писмо относно рамера на данъка от 10 на сто върху стойността на добитъка (овцете, козите),
оценени по пазарната цена, като на овцете с вълна се взема по 15 гроша върху стойността им

НПТА XIX 22/17 | 1700 | 1 л. | арзухал

Заявление от месарите, чието месо за продан било нормирано по 4 акчета оката - същите молят
цената на месото да се повиши или с по едно акче или да се продава по 5 акчета

НПТА XIX 22/18 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от търговец-християнин, търгуващ с Европа, който има вземания от 30 990 гроша по
държавни пощи от няколко души християни и турци от гр. Сем, Коня вилает, и моли конянския
паша да му съдействува да събере това си вземане

НПТА XIX 22/19 | 1870 | 8 л. | еврак
Чернови от писма от различно естество от и за градове от вътрешността на България

НПТА XIX 22/20 | 1720 | 1 л. | мектуб
Писмо - искане да се отпуснат 2000 гроша за изплащане наема на конете и воловете от Серско, в
служба на Нишката Крепост (кале) през 1131 г.

НПТА XIX 22/21 | 1869 | 3 л. | мектуб
Писмо от каймакамина на Солун, заместник Солунския валия - в което се говори за повишение и
уравняване заплатите на Струмишкия каймакам, със заплатите на другите каймаками, след като
Струмица от нахия става околийски център

НПТА XIX 22/22 | 1722 | 1 л. | арзухал
Писмо от агата на бешлиите от крепостта Батум, с което съобщава, че сербюлюка на бешлиите
Исмаил се бил заселил на друго място и станал беглец от крепостта и моли на мястото на същия да
бъде назначен достойният за това Осман бин Хасан

НПТА XIX 22/23 | 1878 | 1 л. | джедвел
Подробно сведение за разказите по издръжката на болницата в Ченгел Кьой, Цариград
[предназначена за изселниците] - за времето от 29 VI до VII 1294 г.

НПТА XIX 22/24 | 1875 | 1 л. | мектуб
Адресирано до Дунавския вилает писмо (окръжно) от командването на войската, с което са
предписани правила по състоянието на личните свидетелства (нюфус тескереси), за да се избегнат
неудобства при регистрацията на войниците

НПТА XIX 22/25 | 1604 | 1 л. | хюджет
Хюджет на битолския кадия с данни за вида и размера на данъците-недобори; специален мубашир
бил пристигнал с особен списък да ги събере в Битолско за 1070-72 г.; събрал същите (бакии)
недобори в с. Катраница.

НПТА XIX 22/26 | 1871 | 18 л. | сенед
Разписки, отнасящи се до разходите по изпращането на модели (образци) от сребърни накити,
керамични изделия, тютюн и др. за изложбата във Виена

НПТА XIX 22/27 | 1875 | 34 л. | дефтер
Входящ регистър, в който се заведени писма от разни български градове, с различно съдържание

НПТА XIX 22/28 | 1768 | 1 л. | арзухал
Заявление от бившия кадъаскер на кримския хан Селимгерай до султана, с което иска служба; а от
резолюцията към същото заявление е видно, че казаният хан Фейзула ефенди е бил назначен за
мевляна на София

НПТА XIX 22/29 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо до вилаета, с което се съобщава, че протоколите за пострадали от сланата тютюни трябва да
бъдат заверени и от валията, без което данъчното управление не ги признавало и върнало обратно
такъв протокол на Силистренската каза като незаверен от вилаета

НПТА XIX 22/30 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо до валията в Русе, в което се съобщава, че закупчикът на данъка върху свинете от Нишки
саджак само за гр. Лесковац се явил и приел събирането на данъка от предишния закупчик

НПТА XIX 22/31 | 1873-1875 | 11 л. | тапия
Тапии за полски имоти във Видинския санджак издадени 1290-1291 г.

НПТА XIX 22/32 | 1844 | 1 л. | еврак

преписка с данни за размера на данъка събиран от раята в султанските чифлици в Битолска и
Костурска каза, Паша санджак (Софийски санджак)

НПТА XIX 22/33 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо (недовършена чернова), в която се говори за посещенията на френския посланик в Бабъ али,
носещ специално писмо от френския император

НПТА XIX 22/34 | 1877 | 2 л. | мектуб
Писмо от чиновника по данъците в Меджидие - до каймакама на същия град; препраща преписката
по залавянето на едного с контрабанда тютюн на разпореждане

НПТА XIX 22/35 | 1871 | 1 л. | журнал
Дава сведения за движението на болните и за хранителните продукти на болницата за бедни и за
изселници, създадени в Дунавския вилает

НПТА XIX 22/36 | л. |
ЛИПСВА .II. 1985 г.

НПТА XIX 22/37 | | 1 л. | арзухал
Заявление от терджумана на холандския пратеник, с което моли да му се увеличи дневната дажба
месо, ечемик и др. давана му от страна на турската власт

НПТА XIX 22/38 | 1730 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Махмуд I, 1730 г., с който се документира разходът от 9 701,5 гроша от
стойността на продадени в Пелопонес държавни земи, за едногодишните нужди на 495-те еничери
охрана на крепостта Ресмо

НПТА XIX 22/39 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо, от счетоводителя при вилаета - до касата за общественото ползване (попул. банка) в
Хърсово; нарежда се регистрите и всички други спомагателни книги, с каквито си служат
учрежденията, да ги заплащат и поръчват наовреме

НПТА XIX 22/40 | 1826 | 1 л. | кайме
Писмено нареждане до войводата на Молдавия, с което се предписва да се спазва старият ред и не
се освобождават от разните боляри дадените им според тяхната степен "скитници", чиято длъжност
била да служат на болярите и им обработват нивите

НПТА XIX 22/41 | 1856 | 1 л. | еврак
Преписка по отдаването на предприемач данъците и откупите в Търновската каза за 1272 г.

НПТА XIX 22/42 | 1878 | 1 л. | дефтер
Сведение за приходите от издадените в една махала в Гюмюрджина тапии

НПТА XIX 22/43 | 1863 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Азис, в който се говори за пенсиониране на изселилите се от Белград в
Босна тимириоти и се дава тимар в размер на 7 000 акчета на Абдула велед Абдухал притежател на
тимар в Смедерево

НПТА XIX 22/44 | 1855 | 2 л. | сенед
Разписки, срещу които е платен такситът за юли и септември 1272 г. на притежателя на тимар в
село ... , Дебърска каза, Охридски санджак

НПТА XIX 22/45 | 1734 | 6 л. |
Квитанция за изразходвания хляб и ечемик за продоволствието на намиращата се в поход на изток
армия, за времето от 24 шевал 1146 до 14 джемазиюл ахър 1197 г. само за категорията силях
серденгечтилер, войници и офицери

НПТА XIX 22/46 | 1719 | 1 л. | арзухал
Заявление от собствениците на 9 кораба, пренесли провизии за крепостта Азак, с което се оплакват,
че като не било възможно корабите им да стигнат до самия Азак и хвърлили котва на 36 "мил" от
протока, съответният чиновник искал на тяхна сметка да се пренесе товарът до брега

НПТА XIX 22/47 | 1697 | 1 л. | арзухал

Писмо от белградския мухафъз Хюсеин паша до султана, с което моли да се предпише на Осман
паша, назначен да проверява Цариградската митница, да не посяга върху 5-те еничари, които от
15-20 години служели при него; а и сега в Белград са с него; и които са зачислени към
цариградската митница на доволствие

НПТА XIX 22/48 | 1652 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се потвърждава заплащането от притежателя на тимар в с.
Ак бунар, санджак Инебахтъ, за 1062 г., в размер на сумата 55 000 акчета, внесена в държавната
корабостроителница

НПТА XIX 22/49 | 1879 | 26 л. | сенед
Разписки от вътрешния заем на Турция през 1297 г.

НПТА XIX 22/50 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и самийе
Записка изхождаща от седарета - отнася се до слуховете, че английската флота от о-в Малта била се
запътила към Триполитания - запитан английският пълномощен министър, посредством Стефанаки
бей; англичаните не дали отговор

НПТА XIX 22/51 | 1856 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Абдул Межит 1272-1855 г., с който се узаконява прехвърлянето правата
на Хатидже Раана ханъма - съпруга на силяхдар Али паша, срещу заплащане на съответните такси

НПТА XIX 22/52 | 1719 | 1 л. | ферман
Ферман до мухафъза на Видин - Мехмед паша, съдържащ разпоредби във връзка с изпращането от
разни места на оказали се негодни работници-зидари за постройките на крепостта

НПТА XIX 22/53 | 1875 | 2 л. | телеграфнаме
Телеграма от генералщабния полковник Хасан, изпратен да прегледа пътя за Карс, с което иска
инструкции за по-нататъшната си работа

НПТА XIX 22/54 | 1869 | 4 л. | мазбата
Сведение за извънредните разходи наложени от метежните събития на о-в Крит през месец

септември 1284 г.

НПТА XIX 22/55 | б.м.г. | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мустафа I - 1628 година, с който се документира сума от 1940 акчета,
изразходването за заплати на войниците от Хасан Абди от 71-я бюлюк на силяхдарите

НПТА XIX 22/56 | 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се иска снизхождение във връзка със задълженията към държавата на
Дервиш паша - предвид поста му началник на охраната на Балканите

НПТА XIX 22/57 | 1871 | 1 л. | мюзакере
Писмена бумага, дадена на Христаки Зографос и мосю Йорики от Айдън, с които Турската държава
е сключила заем в размер на 747 000 пари срещу приходите от добитъка за 1287 г. и от общите
приходи

НПТА XIX 22/58 | 1842 | 1 л. | мектуб
Откъс от писмо от Седарета до Багдадския валия, в което се говори за беззаконията, които върши
командирът на войските Ибрахим паша, който убил един арабин и предизвикал негодуванието на
арабите; обръща му се внимание да предотврати подобни беззакония

НПТА XIX 22/59 | 1878 | 1 л. | сенед
Разписка (с текст на гръцки, руски печат и подпис на руски граф) за събран през времето на
руската окупация данък в Дедеагач

НПТА XIX 22/60 | 1878 | 3 л. | джедвел
Месечна ведомост - сведение за приходите и разходите на Шехризарски санджак, Анадола, през
1296 г. изпратени за утвърждение в диван-и мухасебат (държавното сметководство)

НПТА XIX 22/61 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до капуджи-башията - главният спахия Али бей; вследствие непроверените сведения, че
французите били с намерение да окупират Египет, били развълнувани отговорните имперски
фактори и отпочнали приготовления за предохранителни мерки по този въпрос

НПТА XIX 22/62 | 1887 | 3 л. | дефтер
Ведомост за приходите и разходите на Кършехирски санджак през 1305 г.

НПТА XIX 22/63 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо до съветника на валията на Коня относно вземането на търговец от Европа от местните
търговци Пелаги оглу, Георги, Букли ... , Ажи Байрам, Ажи Мже, Петрооглу, Васил, които отказват
доброволно да му се издължат

НПТА XIX 22/64 | 1868 | 1 л. | телеграфнаме
Телеграма до министерството на финансите, с която се запитва какво количество пари и на кое
основание ще се изплатят на 15-те табури запасни намиращи се в границите на дунавския вилает,
разпускането на които било решено и предписано

НПТА XIX 22/65 | 1867 | 1 л. | мектуб
Окръжно предписание относно начина на процедирането на отчетниците на страната при
изплащане на суми за различни случаи

НПТА XIX 22/66 | 1875 | 1 л. | мектуб
Предписание на министерството на финансите за спазване и съблюдаване от всички длъжностни
лица - по отчета във вилаета

НПТА XIX 22/67 | 1718 | 1 л. | еврак
Преписка, по продажбата от съдебния пристав на движимите и недвижимите имоти, принадлежащи
на бившия одрински дефтердарин Кади заде Мустафа ага, за дълга му към държавата неотчетен с 3
150 ½ гроша

НПТА XIX 22/68 | 1869 | 2 л. | тарифе
Тарифа за таксите, събирани от митническите власти на стоварените стоки, подлежащи на
обезмитяване в митническите складове, на открито и на пристанищата

НПТА XIX 22/69 | 1876 | 1 л. | мектуб

Писмо до каймакама на Сулина, с което се съобщава, че според уведомлението на руския консул в
Тулча, всички кораби следва да се подчиняват на сигналите на стражевите кораби в Севастопол и
Керч и др. и да не влизат нощно време в същите пристанища

НПТА XIX 22/70 | 1848 | 9 л. | мектуб
Писмо от Сардинския дипломат-представител, придружено с описа на товарите на разни кораби,
пътуващи от руски пристанища за Бяло море - чакат се обичайните разрешения за преминаване

НПТА XIX 22/71 | 1640 | 15 л. | ферман
Ферман от времето на Ибрахим, с който са подновени други стари фермани за разни назначения в
гр. Одрин за сметка на "днешните" в Одринско; или пък се дават наново такива назначения

НПТА XIX 22/72 | 1826 | 2 л. | тахрир
Нота на сардинския дипломатически представител в Цариград по повод разграбването и
завзимането на един търговски кораб от жителите на Кандия, о-в Крит и обяснението на мухафъза
на кандийската крепост

НПТА XIX 22/73 | 1868 | 11 л. | еврак
Преписка по набавянето на медикаменти за нуждите на изселническата болница в гр. Никопол

НПТА XIX 22/74 | 1876 | 1 л. | мектуб
Окръжна телеграма на министъра до вилаетите изпратена във връзка с убийството на френския и
германския консули в Солун по повод потурчването на една мома; предписва се под страх от тежко
наказание имотът, животът и честта на всички граждани, рая и мюсюлмани, да бъдат гарантирани и
особено на чужденците

НПТА XIX 22/75 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо до съветника при валията в Сивас относно неуредените своевременно сметки на купувача
на зърнени храни от Турция, немеца Джувани - капитан на параход, която сделка била сключена по
времето на Румилийския валия - покойният Решид паша; по който случай се намесва и
австрийската легация

НПТА XIX 22/76 | 1875/76 | 14 л. | мектуб

Чернови от писма , адресирани предимно до гр. Кула

НПТА XIX 22/77 | 1863 | 2 л. | мазбата
Протокол на Мерзифонския околийски съвет (меджлис идаре) от санджака Амасия, с който се
уреждат данъчните тегоби на арменците - григорианци от този край, възприели католическата вяра
и станали католици

НПТА XIX 22/78 | 1861 | 1 л. | мектуб
Писмо до командващия войските в Босна и Херцеговина от каймакамина на Извернишкия окръг уведомява, че припадащата се част от маслото, което трябва да се събере и раздаде за нуждите на
войската в този край, било предадено в точност

НПТА XIX 22/79 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се споменава за донесение, изпратено по дело, в което се изтъквало
нуждата от значителни парични средства за нуждите на местното военно командване и за делата на
сръбските въстаници

НПТА XIX 22/80 | 1877 | 1 л. | журнал
Формено сведение за личния състав на мустахфъзкия табур, сформиран в търновското военно
окръжие, под командата на подполковник Сабит ибн Съди

НПТА XIX 22/81 | 1729 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда доволстването на войниците - еничари в
крепостта Кандия да се извършва от недоборите данъци, събирани от мухасъла на данъците в Мора

НПТА XIX 22/82 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Образец от сведения, който се е попълвал в края на всеки месец, описвайки се горските марки и
такси за издаваните позволителни за произвеждане на дървени въглища и сечене дърва за огрев

НПТА XIX 22/83 | 1847 | 1 л. | тезкере-и самийе
Писмо от великото везирство, с което се съобщава, че министерството на финансите било вече
пояснило писмено по какъв ред ще се изплащат доволствията на 700-те души башибозуци,

изпратени срещу разбунтувалия се Тоска Гьолка

НПТА XIX 22/84 | 1848 | 14 л. | дефтер
Списък на сарацинските параходи и техните капитани, движещи се свободно в Черно и Бяло море,
натоварени със стоки от и за турската империя

НПТА XIX 22/85 | б.м.г. | 1 л. | тахрират
Превод от книжата с поети условия за поръчан от фирмата "..." параход

НПТА XIX 22/86 | 1803 | 1 л. | мектуб
Нечетливо писмо, отправено до султана, относно събраните четиристотин пехотни и кавалерийски
войници в Яково, които били пристигнали в Пловдив и пр.

НПТА XIX 22/87 | б.м.г. | 16 л. | дефтер
Фрагмент от емлячен и семеен регистър на с.Тръгош, Белоградчишка околия, Видински санджак

НПТА XIX 22/88 | 1833 | 1 л. | берат
Берат, от времето на султан Махмуд II, с който колачите в държавната салхана Тиньо, Войно и
Ангеле, се удостояват с чест да могат до края на живота си свободно да упражняват това си занятие

НПТА XIX 22/89 | 1874 | 1 л. | махле шерх
Махленско свидетелство, удостоверяващо засечените количества зърнени храни и други култури
през 1290 г. на с.... от земеделски стопани - българи

НПТА XIX 22/90 | 1784 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Абдул Хамид I, с който се определя заплатата (надницата) от по 8
акчета на хаджията в едно от калетата на Босна

НПТА XIX 22/91 | 1788 | 1 л. | мектуб

Писмо до валията на Египет, до когото изпращат специални поръчения Ахмед Едит от султанските
халифи, който да се срещне там с капукехаята Али ага, спахията хаджи Али бей и др. и да им
предаде султанските нареждания

НПТА XIX 22/92 | 1858 | 1 л. | сенед
Разписка, срещу която са изплащани пътните разписки на Джефер Садък, специален турски
пратеник в Персия във връзка със събитията там

НПТА XIX 22/93 | 1868 | 1 л. | мектуб
"Писмо от Илия Грасияни от Княжество Сърбия - съобщава за случката по обира на някой си
Железко от Белградските села и Здравко от Видин извън Белград от шайкаджии (ешкия), като
Здравко след това отишъл в Зайчар и там познал едного от обирачите - Коста от Берковица"

НПТА XIX 22/94 | 1861 | 3 л. | еврак
Преписка по осигуряването парични средства за екипирането на Щипския редифски табор, свикан
след решението 4-те табора, сформирани за Румелийската област да бъдат изпратени в Крит и Шам

НПТА XIX 22/95 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Сведение за цената на хранителните припаси дадени на "помощните" войски на Франция и Англия,
заедно със заплатите на "свръзките", използвани от французите за поддържане на
кореспонденцията

НПТА XIX 22/96 | 1876 | 7 л. | тахрир
Рапорт на сръбския директор на външните работи до Външното министерство на Турция, с който се
повдига въпросът за вземането на шивача Иван Стефанов от Белград от учителя в Лесковец
Недялко Цеков, в размер на 1944 гроша; и образуваната по повод на същия рапорт преписка

НПТА XIX 22/97 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо до дружинния командир Сабри бей: куюмджията Осеб, резервен войник от турската армия,
имал да взема 4500 гроша от Ахмед Искюдарли, срещу която сума бил получил 4480 гроша, която
сума да се изпрати веднага в Цариград за да се предаде на правоимащите

НПТА XIX 22/98 | 1854 | 1 л. | мектуб

Писмо адресирано до командира на резервната дружина Хасан бей - уведомява за назначаването по
един офицер, в чин поручик в ротите на 4-и полк в Ниш, като в другите части били назначени по
двама поручици

НПТА XIX 22/99 | 1885 | 4 л. | купон
Облигации на дирекцията на държавните дългове с купоните за изплащане при тираж

НПТА XIX 22/100 | б.м.г. | 2 л. | тахрират
Изложение на началника на Белградската охрана Иззет паша относно произшествията в областта

НПТА XIX 22/101 | 1873 | 2 л. | талимат
Правилник на министерството на финансите, уреждащ материята по приложение изменението на
закона за таксите, събирани при поставяне на клеймо върху бумагите, влизащ в сила от 1.III.1290 г.

НПТА XIX 22/102 | 1875 | 4 л. | истинтакнаме
Следствен протокол имащ за предмет побоя нанесен от заптийския нощен обход в Кюстенджа през
м. юни 1291 г. на гръцкия поданик Манолаки, при което на пострадалия била счупена костта на
едната ръка

НПТА XIX 22/103 | 1860 | 10 л. | дефтер
Бележник за постъпленията от таксата вземане за преминаването през моста на пристанище Оток,
каза Куруба, за м. май 1277 г.; съдържа и славянски имена с окончание на фамилните имена с -ик

НПТА XIX 22/104 | 1827 | 3 л. | тахрир
Писмо от сардинския кралски пратеник в Цариград, срещу действията на Критския валия, който
противно на договорената тарифа, облагал с незаконни мита сардинските търговци в Крит;
последвалото по този повод писмено нареждане до мухафъза на гр. Кандия

НПТА XIX 22/105 | 1851/52 | 1 л. | мектуб
Тимариотът-владетел на земи от Смедеровско (Югославия) бил починал и белградският началник
на охраната - Сюлиман паша, с тезкире предал същите права на починалия тимариот на сина му
Салих

НПТА XIX 22/106 | 1842 | 1 л. | мектуб
Писмо до Високата порта за постъпки пред Великите сили граничните постове, на турско-гръцката
граница, да се изместят по-навътре, за да се избегнат крайграничните инциденти и престанат да
изпращат чети в Турция

НПТА XIX 22/107 | 1878 | 1 л. | мектуб
Писмо от заместник министъра на външните дела на Сръбското княжество, с което моли за
екстрадицията на забегналия в Кулско Паца Георгиев - извършител на кражба и напуснал
семейството си

НПТА XIX 22/108 | 1861 | 1 л. | сенед
Разписка, срещу която е изплатена заплатата на турския посланик в Атина Хонияди за м. май 1861
г. в размер на 5 000 гроша и на съпругата му Мария - 2 000 гроша

НПТА XIX 22/109 | б.м.г. | 2 л. | дефтер
Откъс от емлячен регистър на земи със стопани българи, неизвестно откъде

НПТА XIX 22/110 | 1869 | 1 л. | тезкере-и самийе
Записка, изхождаща от садразамлъка - съдържание на изпратените от френския, английския и
австрийския посланик рапорти всеки поотделно за своите дипломатически срещи; включително и
относно направения дар от египетския валия на френския крал

НПТА XIX 22/111 | 1868 | 2 л. | илмюхабер
Удостоверение от главното счетоводство - отдел разходи, издадено от гръцката патриаршия относно
отпускането от държавната банка на 5000 лири турски пари, за да бъде улеснена

НПТА XIX 22/112 | б.м.г. | 4 л. | джедвел
Сведение, в което е посочен между другото основния данък върху дребния добитък (овцете) в
разните вилаети на Турция (отпреди Балканската война)

НПТА XIX 23/1 | 1853 | 10 л. | тезкере

Преносителни свидетелства, даващи законно право на пренасяне на спиртни питиета от едно место
на друго 10 броя.

НПТА XIX 23/2 | 1874 | 1 л. | мектуб
Писмо до валията в Русе - на изпратения да анкетира за вътрешното положение във вилаета Шакир
бей от страна на първенците и почетните люде на Севлиево, Никопол, Оряхово и Свищов му
връчили четири броя благодарствени писма на турски и български език с пожелания за султана и
пр.

НПТА XIX 23/3 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо-окръжно до Дунавския вилает относно регистрирането на тютюна още на нивата и
претеглянето му след като се пасталира и денкира

НПТА XIX 23/4 | 1876 | 2 л. | иляннаме
Обявление-заповед, предадена телеграфически, до войсковите части относно строгата дисциплина
в редовете на войската, както и че под страх от обесване се забраняват всякакви своеволия и
безчинства от войниците, отиващи на война - от горната заповед препис е изпратен и на Хаки паша

НПТА XIX 23/5 | 1868 | 1 л. | дефтер
Списък на лицата-касапи (месари), между които и българи, върху които е възложен търга за
доставяне на месо за нуждите на 2-ра дружина, от 5-ти пехотен полк

НПТА XIX 23/6 | 1772 | 1 л. | арзухал
Доклад до султана за някои лични промени и назначения, в които се иска между другото, да се
възстанови в зиамета му Абу Бекир ага, който, поради заболяване при придружаването до Белград
на Руския кехая, бил пенсиониран; на бив. Кюстендилски мютесариф Мехмед паша заплатата да се
прехвърли към София или друго по-близко място и др.

НПТА XIX 23/7 | 1875 | 3 л. | еврак
Преписка с наказанията на Пафиос Михайлов, разпитан относно произхода и самоличността му по
искане на руското посолство в Цариград

НПТА XIX 23/8 | 1874 | 1 л. | мектуб

Писмо до Министъра на финансите - относно размера на разходите по превоза на войсковите части
и техните муниции от Дебър до Лом, които да се изплатят от приходите на "Мат" - Дебърски
санджак

НПТА XIX 23/9 | 1720 | 1 л. | арзухал
Писмо до султана с опис на подаръците и тяхната цена покупката на които било заповядано за
заминаващия си австрийски посланик

НПТА XIX 23/10 | 1854 | 4 л. | сенед
Разписка за 42 овце, получени от Балчишко, за войската воюваща в Крим

НПТА XIX 23/11 | 1876 | 1 л. | низамнаме
Наредба относно земите, състояща се от три члена

НПТА XIX 23/12 | 1701 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед III за покупката на барут от Англия

НПТА XIX 23/13 | 1854 | 2 л. | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до дружинния командир в Ниш - отнася се до освобождаването на
четирима войника, заловени, защото са мюлтезими (закупчици) на десятъка, а всъщност бащите им
са такива

НПТА XIX 23/14 | 1713 | 1 л. | арзухал
Доклад от капудани деря Хаджи Мехмед паша до султана за намаляване на годишната плата,
определена на Сюлейман паша и прибавяне спаднатата сума към 15-те товара акчета, определени
на друг морски командир

НПТА XIX 23/15 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо до табур-агалъш. Поменатите в писмото лица били задържани от караулите, понеже нощно
време са били движели без фенери (без да се осветяват)

НПТА XIX 23/16 | 1854 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо адресирано за дежурния командир в Ниш - отнася се до петима души от Нишкия
гарнизон, спрямо които ще се постъпи съгласно с протокола на военнополевия съд

НПТА XIX 23/17 | 1845 | 7 л. | илмюхабер
Искане за отпускане на суми, нужни за изплащане за платите на отделните служебни лица от
легациите и консулствата на империята през 1262 г. с означение и техните размери

НПТА XIX 23/18 | 1868 | 8 л. | тезкере
Писмен документ, заместващ кочанна разписка, срещу каквато е плащан данък от циганите
(перекенде) през 1285 г.

НПТА XIX 23/19 | 1868 | 1 л. | мазбата
Протокол на комисията в Хания (о-в Крит), с който се иска издаването на височайша заповед за
назначаването на арменския свещеник ... да служи в арменската черква, на черкуващите арменски
работници от крепостта

НПТА XIX 23/20 | 1890 | 4 л. | еврак
Преписка по разходите за обзавеждане карантините в с. Зибегче, Скопско и Джиср-и Мустафа паша
(Свиленград)

НПТА XIX 23/21 | 1863 | 2 л. | сенед
Две разписки от тимариота на с. Селче - Охридски санджак, за платени му два таксита

НПТА XIX 23/22 | 1714 | 10 л. | джедвел
Сведения за разходите на сребърната мина в Кратово за разни цели във връзка с експлоатацията на
същата - 10 бр.

НПТА XIX 23/23 | 1689 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Сюлейман II, скойто се легализира прехвърлянето от страна на Мехмед

войник от сборните части върху Хасан правата върху тимар в с. Ело. Боордийска нахия. Санджак
Кара Хисар Анадола

НПТА XIX 23/24 | 1787 | 1 л. | кайме
Заповед до началника на флотата, с която му се предлага да съобщи, дали е възможно завръщането
му за съвещание, предвид съсредоточаванията извършени от руснаците в околността на Узи, което
обстоятелство налагало мерки за отбраняване по суша и море, и от друга страна важността на
Египетския въпрос

НПТА XIX 23/25 | 1841 | 1 л. | мектуб
Писмо от Йерусалим до садразама, в което се говори за потурчил се арменец от същия град, който
придружен от кавази бил изпратен в Цариград

НПТА XIX 23/26 | 1793 | 1 л. | илям
Илям на кадията в казата Джеклаик, с който се обявява посланието на султана във връзка с бунта на
Египетския валия Мехмед али паша и неговия син Ибрахим паша

НПТА XIX 23/27 | 1746 | 21 л. | дефтер
Ведомост на вещите поверени на "такъм агалари", като са изброени и длъжностите на същите аги

НПТА XIX 23/28 | | 1 л. | берат
Берат от времето на Осман II, с който за кятиб на трапезарията при вакъфа валиде султан в Скутари
се назначава лицето Ибрахим

НПТА XIX 23/29 | 1663 | 1 л. | илям
Илям на кадията в гр. Острово, в който се изброяват селата от същата каза, които не са издължили и
в какъв размер своите данъци авариз и бедел-и нозул и каква сума от тези данъци се предава от
таксилдар Мустафа на изпратения да го ревизира Салих ага

НПТА XIX 23/30 | 1810 | 1 л. | илям
Илям на кадията на Измир, в който се иска освобождаването на мюсюлманите в този град от
задължението да дадат помощ на държавата - по повод "покушението" от страна на московеца и
безпаричието на държавата, понеже мюсюлманите в Измир били пришълци от други градове и

между тях нямало богати хора

НПТА XIX 23/31 | 1703 | 1 л. | ферман
Ферман на Ахмед III, с който се нарежда доставката от о-в Хиос, лично за султана 70 оки
конфитюр, платими от приходите на смирненската митница

НПТА XIX 23/32 | 1876 | 12 л. | мектуб
Чернови от писма, адресирани до министерството на Вътрешните работи, изпращани от
вътрешността на България

НПТА XIX 23/33 | 1723 | 1 л. | берат
Берат от времето на Ахмед III за правото на маликяне на Али ага върху половина дял от мукатаата в
с. Хасехан канар, Санджак Визе

НПТА XIX 23/34 | 1854 | 1 л. | пусула
Сведение за изпратения дървен строителен материал от влашкия войвода за Браила и вида на
строителния материал

НПТА XIX 23/35 | 1846 | 2 л. | еврак
Преписка, в която се говори за правата и задълженията на тимариота - владетеля на земи в
Софийски санджак и Самоковско Мустафа ...

НПТА XIX 23/36 | 1866 | 6 л. | сенед
Разписка за раздадени помощи на черкезки преселници настанени в Лозенградско и Бунархисарско

НПТА XIX 23/37 | 1868 | 1 л. | пусула
Формена бележка, по която на признатата за бедна и нуждаеща се Кюшреф Салхоч от с. Хамидие,
Кулска каза, е изплащана месечна помощ за издръжка

НПТА XIX 23/38 | 1663 | 1 л. | илям

Илям на кадията в гр. Острово, в който се бележи, че от 12-те села на Островската каза само 4 са се
подчинили на поканата да уредят бакиите си от годините 1070-1072 със специалния мубашир
Салих

НПТА XIX 23/39 | 1853 | 1 л. | илмюхабер
Записка за отпускане на сумата от 14 гроша, разход, за двамата войници изостанали, които ще
трябва да се върнат по домовете им

НПТА XIX 23/40 | 1840 л. | мектуб
Писмо до садразама от турския военачалник Мехмед Иззет, с което се искат пушки за милицията,
която да охранява и новозавзетите места; военна помощ от 5-10 хиляди войници, изпращането и на
гарнизона на о-в Родос; парични средства в размер на 5 000 кисета и се споменава за
изпълняването нужните мерки от страна на съюзните адмирали и държави

НПТА XIX 23/41 | 1784 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана [от Белградския мухафъз?], в което се говори за посевместно неподчинение от
страна на еничарски части в София, Стара Загорско, Зъхненско, Аладжа Хисар и др. области на
Румели

НПТА XIX 23/42 | 1867 | 1 л. | арзухал
Заявление от черкезин-преселник в Османли до каймакамина в Белоградчик; ходатайствува за
пускането на свобода на черкезина Исхак Макаф от Османли, обвинен в кражба на добитък

НПТА XIX 23/43 | 1867 | 2 л. | арзухал
Заявление до каймакама от двама черкези задържани за съучастие в кражба на коне - молят да
бъдат пуснати на свобода

НПТА XIX 23/44 | 1867 | 1 л. | арзухал
Заявление от черкезки пратеник от Османли, Белоградчишко до каймакамина - бил задържан като
укривател и съучастник в кражба на кон, без да е ни най-малко виновен за това; моли да бъде
пуснат под поръчителство

НПТА XIX 23/45 | 1761 | 2 л. | мектуб

Писмо до министерството на финансите относно отпускането на пенсия за починалия от раните си,
вследствие нараняване от разбойниците, Ибрахим Джафер, на когото определената пенсия за
навършилия пълнолетие син се била прекратила; както и писмото, с което уведомяват за
нараняването му

НПТА XIX 23/46 | 1853 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до дружинния командир Сабри бей - уведомяват го за изпращането на отчетните
книжа на войсковите части от Ниш, Прищина и Ловеч - от I, II I IV-a дружина за по шест месеца
наведнъж

НПТА XIX 23/47 | б.м.г. | 1 л. | хамиш
Пост скриптум към издадена от садарета заповед до кадим нувабаи аяна, с която се предписват
строги мерки против "безверниците, усвоили пътя на безчестието", "в това време на неприятелско
нахлуване"

НПТА XIX 23/48 | 1849 | 3 л. | ферман
Ферман до началника на охраната на Варна Мехмед паша и наиба на Варна, издаден по повод
назначаването за Сардински консул във Варна и благородника Джовани Мария Карние

НПТА XIX 23/49 | 1693 | 2 л. | ферман
Ферман от времето на Ахмед II, с който се назначава силяхшура Ибрахим да събира от
Йерусалимската област данъците "кала беделиеси" и "нефер сулусани", за нуждите на флотата

НПТА XIX 23/50 | 1867 | 5 л. | мектуб
Писмо на министерството на външните работи - бюджето- контролно-счетоводен отдел относно
разходите на Парижката турска легация през 1284 г.

НПТА XIX 23/51 | 1875 | 4 л. | мектуб
Писмо от "Д-во Доверие" в Турция - до Министерство на финансите на френски език, с превода му
на турски - моли джиросаната им полица, от мюлтезимите, за 10 000 лири да бъде осребрена или
сумата по нея да бъде изброена - пълномощника им в Трабизон

НПТА XIX 23/52 | 1861 | 1 л. | мектуб

Чернова от писмо адресирано до министерството на финансите относно превеждането на сумата от
един товар 11 000 гроша, съставляващи ашара за за 1271 г., опаковани в 8 денка

НПТА XIX 23/53 | б.м.г. | 1 л. | берат
Берат издаден по повод смъртта на сардинския консул в Измир и околностите - Бартоломей,
притежаващ берат от 1257 г., с благородника от сардиния Луиджи Лашанток, като се уражда
правното положение на сардинските поданици в Турция

НПТА XIX 23/54 | 1874 | 1 л. | арзухал
Заявление от чиновник на служба - до по-горното си началство - иска да му се разреши 40 дневен
домашен отпуск, като за свой заместник, до завърщането му посочва, секретаря на борсата ...
ефенди

НПТА XIX 23/55 | 1875 | 68 л. | дефтер
Изходящ дневник, отнасящ се за официална кореспонденция, адресирана до разни служби от
вътрешността на България и другаде

НПТА XIX 23/56 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се дават напътствия, като как да се постъпва с изпращаните за продан във Франция
зърнени храни, натоварени на параходи, от приятелските на Турция страни (държави) - нарежда се
да се уговаря цената и условията под солидни поръчители

НПТА XIX 23/57 | 1876 | 1 л. | мектуб
Окръжно писмо до вилаета относно начина на процедиране по облагането на спирта, ракиите и
виното, изварявани от произодителите, с опит да не се пропускат необложени спиртни
произведения

НПТА XIX 23/58 | 1852 | 2 л. | мектуб
чернова от писмо адресирано до миримиран началник охраната на Белград Бесили паша - относно
преместването на Хуршид паша в Босна, а за негов заместник остава Бесим паша, към когото е
обръщението

НПТА XIX 23/59 | 1854 | 1 л. | мектуб

Чернова от писмо адресирано до командването на запасните военни в Битоля - отнася се до начина
на доволствието на запасните военни сформирани в гр. Битоля

НПТА XIX 23/60 | 1878 | 4 л. | дефтер
Списък на изселниците от разни околии на Сърбия, на които е плащана издръжка за м. май 1295

НПТА XIX 23/61 | 1869 | 3 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите относно отпускането на пенсия за сестрата на починалите
тимариоти - братята ѝ, преселници от Белград

НПТА XIX 23/62 | 1900 | 2 л. | джедвел
Таблица за приходите на турската държава в цифри за 1215 и 1216 г.

НПТА XIX 23/63 | 1867 | 1 л. | мектуб
Писмен доклад, в който се говори за начина и реда, отнасящ се до уреждане пограничната
паспортна служба от Сърбия и вида на издаваните паспортни книжа

НПТА XIX 23/64 | 1861 | 1 л. | мектуб
Писмо до финансовия министър - относно разходите направени от легацията в Техеран, по случай
новата година

НПТА XIX 23/65 | 1872 | 1 л. | тезкере
Пенсионна книжка, за военно-инвалид - полкови музикант, комуто е определен 50 гроша месечна
пенсия

НПТА XIX 23/66 | 1853 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо адресирано до дружиния командир Хасан бей в гр. Ниш - отнася се до оформяне
на съдебните книжа по присъдата на беглеца войник от Нишката дружина

НПТА XIX 23/67 | 1854 | 1 л. | ферман

Височайша заповед за назначаването на мисирли Ахмед в чин капитан; с повишение бил назначен
за по-горна служба, за където бил вече потеглил

НПТА XIX 23/68 | 1860 | 1 и плик л. | мектуб
Частно писмо от Осман чауш от Белград до видинския главатар Осман бей, с което, при евентуално
уволнение на мюдюра на казания чауш моли за назначение за себе си и синовете си

НПТА XIX 23/69 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до дефтеремини, с което се нарежда на всички кедуклии (писари и ученици) да се съобщи,
че са длъжни да се наредат под санджак-и шериф в похода през Одрин за Софийското поле, без
което правата им върху земите ще се отнемат

НПТА XIX 23/70 | 1832 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се излага какви интернирвания са извършени във връзка със
заповяданото премахване на арнаутския бунтовник Силяхдар Бора

НПТА XIX 23/71 | 1865 | 2 л. | телеграфнаме
Две телеграми от каймакама на Костурския санджак, с които се пита как да се постъпи с френския
консул от Янина, който обикалял Костурските кази

НПТА XIX 23/72 | 1812 | 1 л. | мектуб
Писмено оплакване до султана поради неплащане на наема на три одаи, заети от еничари-войници
и офицери, подведомствени на румилийския валия Хуршид паша

НПТА XIX 23/73 | 1866 | 3 л. | пусула
Четири платежни и заповеди за плащания на предприели събиране на данъци, в разни участъци

НПТА XIX 23/74 | 1863 | 1 л. | илмюхабер
Сведение за едномесечните заплати и др. разходи по издръжката на чиновниците от посолствата в
чужбина и студентите следващи в Европа

НПТА XIX 23/75 | 1832 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Серфидже, по случай бунта на Египетски валия Мехмед Али и сина му Ибрахим
паша и назначаването за Египетски валия на Хюсеин паша

НПТА XIX 23/76 | 1865 | 1 л. | талиматнаме
Телеграма на каймакама на Костурския санджак по залавянето конспиратора разбойник Николчо

НПТА XIX 23/77 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмо до аяна на Джиср-и Еркене, Ахмед ага, в което говори за поискани от мутевелията на
Джиср-и Еркене войници за защитата на Босфора, които не били изпратени; за съсредоточаване на
множество вражески кораби; и се предписва по спешност да бъдат изпратени 200 отбрани войника
на аяна в Малгара

НПТА XIX 23/78 | 1848 | 1 л. | илмюхабер
Записка за изплатени командировъчни 435 гр. на назначения да произведе регистрацията на
населението в казите от Галиполския санджак

НПТА XIX 23/79 | 1643 | 2 л. | тезкере
Позволителни, издавани от митницата в Едремид, за изнасяне излишъците от сапун, масло и
дървено масло, след като в определените места нарядите за Цариград били изпълнени

НПТА XIX 23/80 | б.м.г. | 1 л. | тарифа
Телеграфопощенска тарифа на Турската империя

НПТА XIX 23/81 | б.м.г. | 7 л. | сенед
Формуляри (образци) от разписки, срещу които са отпускани заеми от обществените кредитни каси
(днешните популярни банки)

НПТА XIX 23/82 | 1842 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо адресирано за Министъра на финансите - отнасящи се вноса на сол от руския

търговец Зехараки, отправена за Анхияло

НПТА XIX 23/83 | 1870 | 8 л. | билет
Формуляри от пътни листове за правопрестояване само 78 часа в селища на отсрещния на Дунава
бряг (Румъния) и обратно

НПТА XIX 23/84 | 1846 | 1 л. | тезкере-и самийе
Височайша записка, в която се говори за проучванията, направени от американец-специалист по
минното дело, относно златната мина в Брусенско

НПТА XIX 23/85 | 1865 | 10 л. | дефтер
Откъс от изходящ дневник от 1282 г. за писма адресирани до селища от вътрешността на България

НПТА XIX 23/86 | 1817 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение от канцлера на сицилианския пратеник в Цариград относно претенциите на
агент-застрахователя Санторижо за вреди и злоупотреби на потопения му сал (лодка)

НПТА XIX 23/87 | 1847 | 1 л. | илмюхабер
Записка за разходите през 1262 г. направени от призренския каймакамлък

НПТА XIX 23/88 | 1846 | 1 л. | илмюхабер
Записка, изразяваща разходите, направени в изплащане заплатите на пощенските органи и военни
части, през м. септември 1262 г. в о-в Крит

НПТА XIX 23/89 | 1801 | 1 л. | мектуб
Писмен доклад, отнасящ се до Пазвантоглу, който заблудил влашкия новопостъпил войвода, че с
царски ферман бил помилван от султана и това нещо било разгласено навред

НПТА XIX 23/90 | 1842 | 1 л. | мектуб

Писмо, в което се говори за добросъседските отношения с Румъния (Влашко) и начина на
процедиране с преминаващите границата рая от отсрещния бряг

НПТА XIX 23/91 | 1869 | 1 л. | мектуб
Писмо до Министъра на финансите - уведомява се, че австрийските поданици Зигфрид Адлер и
Димитри Франка, се награждават от султана с медал IV-a степен

НПТА XIX 23/92 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до Лондонския политически представител във връзка с построяване на здание за
английската легация и др. въпроси

НПТА XIX 23/93 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, със сложена върху него резолюция относно ходатайството, отправено до султана
на караманския валия везир Мустафа паша да си остане такъв и за в бъдеще в същия вилает

НПТА XIX 23/94 | 1860 | 2 л. | мазбата
Протокол държан от галиполския околийски съвет в смисъл занапред юшурът да се събира не
направо от пълномощниците на мюлтезимите, които ядат и пият, бидейки в тежест на земеделските
стопани, а посредством местните съвети (меджлиси), които да се конституират веднага

НПТА XIX 23/95 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо от лорд Понсени, извънреден пратеник на англ. крал и кралица по вземанията от манастира
в о. Патмос и населението на английския поданик Джовани ...

НПТА XIX 23/96 | 1813 | 1 л. | ариза
Донесение до султана от Мехмед Али, върху положението и събитията от военен характер в Мека,
Джедде околността, "които били завладяни отново и възвърнати"

НПТА XIX 23/97 | 1896 | 3 л. | еврак
Писмо от каймакама на Меджидие - до мютесарифа на Тулча - изпраща му преписката, по
произшествието (изнасилването) на една жена от околията

НПТА XIX 23/98 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите от меджлиса на Кандия (о-в Крит) за отпускане на пенсия,
в полза на намереното пред вратите на джамията пеленаче от мъжки пол по отношение, на които
деца държавата поема грижата за издръжка

НПТА XIX 23/99 | 1874 | 3 л. | мектуб
Писма до каймакама на Сулина от различно естество и с различно съдържание

НПТА XIX 23/100 | 1845 | 1 л. | мектуб
Писмо-искане да се отпусне сума за посрещане на пътните и дневните разходи на чиновника по
събиране на храни от Скопие до Призрен и обратно

НПТА XIX 23/101 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо до Бабадагския околийски управител относно таксите, които трябва да плащат селяните от
Кара нусух, Бабадагско, за паша на овцете в мерата на о-в Кара харман

НПТА XIX 23/102 | 1871 | 1 л. | арзухал
Заявление от жителка на с. Баш бунар, Бабадагско, против далечен неин роднина, който на сила ѝ
отнел двамата роби, останали наследство от майка ѝ

НПТА XIX 23/103 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо от бея на Сърбия, по пренасянето една дружина редифи от Видин с лодки по Дунава за
Кладово и Ада кале

НПТА XIX 23/104 | 1675 | 10 л. | дефтер
Опис на припасите, муниции и др., дадени на новозавоюваната крепост Каменица

НПТА XIX 23/105 | 1855 | 21 л. | сенед
Разписка за изплатени възнаграждения във връзка с превоза на храни и снабдяването с такива на
кримската армия, през Силистра и други пристанища на Румъния и Влашко

НПТА XIX 23/106 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и самийе
Доклад до султана относно размяната подаръци с руския генерал в Тифлис

НПТА XIX 23/107 | 1848 | 2 л. | рузнамче
Сметка за произведените галети от булгар оглу Никола и Янко в Гелиполу, за нуждите на марината

НПТА XIX 23/108 | 1851 | 2 л. | еврак
преписка относно заплатата за месец декември 1850 година на Ахмед Вефик, намиращ се на
специална мисия в Румъния и на неговия секретар

НПТА XIX 23/109 | 1884 | 1 л. | телеграфнаме
Телеграма от миралай Садедин до шехри еманети по въпроса за набавяне на парични средства, чрез
продаване храните от юшура, във връзка с мобилизацията, която била в ход и до два дена щяла да
приключи

НПТА XIX 23/110 | б.м.г. | 1 л. | махзар
Оплакване от персийски търговци срещу кадията на Ашикал, че бил скрил в дома си убиец,
умъртвил чрез побой един от задържаните, чиято вдовица искала да сключи нов брак; и резолюция
кадията да бъде изпратен в Цариград, ако се окаже вярно всичко това

НПТА XIX 23/111 | 1878 | 3 л. | мектуб
Писмо, с което мутесарифа на Йерусалим изпраща пета по ред вноска от принудителния заем сумата от 120 000 гроша

НПТА XIX 23/112 | б.м.г. | 1 л. | махзар
Молба до султана от князете и бейовете на Дубровник за покровителството срещу насилията на
венецианците; предшествана от израз на задоволство, тяхно и на илчиите им в Европа, че
Дубровник е станал турски

НПТА XIX 23/113 | 1876 | 4 л. | мектуб

Три писма от Солунски и Серски санджак до министерството на финансите, уведомяващи за
сумите, добити от продажбата на билети за всенародни помощи

НПТА XIX 23/114 | 1871 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се казва от къде трябва да се заплатят разходите на аташирания към брата на
иранския шах - Абас Мирза, султански адютант Хасан ефенди и другите разходи по това
посрещане

НПТА XIX 23/115 | 1800 | 1 л. | илям
Илям на кадията във Анхияло относно злодеянията на разбойника Хусмен и сподвижниците му,
върлували в Черноморието

НПТА XIX 23/116 | 1868 | 1 л. | сенед
Формуляри от разписки, издавани от общинските власти за разходи за смет, бегчилък (пазачи) и
осветление през 1285 г.

НПТА XIX 23/117 | 1845 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид, с който се легализира прехвърлянето на дела от облигациите
"200" на Айше Садиха ханъм станало с хюджет

НПТА XIX 23/118 | 1873 | 1 л. | телеграфнаме
От Хърсово за Меджидие - каймакама на Хърсово отговаря на каймакама в Меджидие, че е събрал
и препратил сумата събрана от кръчмаря Коста от с. Сехиян

НПТА XIX 23/119 | 1875 | 14 л. | мектуб
Тринадесет писма адресирани до каймакама на Сулина, с различно съдържание и от различно
естество, през 1291г.

НПТА XIX 23/120 | 1709 | 1 л. | арзухал
Заявление за отпускане разноска във връзка с наложителното изпращане по спешност на
артилерийски оръдия за крепостта Бъндер

НПТА XIX 23/121 | 1871 | 1 л. | мектуб
Писмо от службата по облигациите от държавните заеми по повод писмото на Парижкия турски
посланик за необходимостта да се замесят повредените или с погрешно съдържание облигации

НПТА XIX 24/1 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Сведение за параходите и екипажите в тях, които се доволствуват не от постъпленията на
областите, в чийто обсег се намират, но по прехвърляне на сметка другаде

НПТА XIX 24/2 | 1863 | 1 л. | илмюхабер
Записка по уреждането на въпроса за средствата, нужни за откупуването на конака на Заки ефенди
за болнично помещение на гарнизона в Русе

НПТА XIX 24/3 | 1875 | 4 л. | сенед
Четири разписки за краткосрочни заеми, отпускани от касата менефии умумие в Мангалия

НПТА XIX 24/4 | 1865 | 1 л. | берат
Берат (фрагмент) от времето на Абдул Азис, с който се потвърждава отпускането на преселницата
от Белград Саффие месечна плата от 30 гроша

НПТА XIX 24/5 | 1854 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид, с който се дава пожизнена рента в размер на 40 гроша месечно
на Хафъз Хюсеин

НПТА XIX 24/6 | 1866 | 1 л. | илмюхабер
Служебна бележка, че е била предадена телеграма от 51 души относно приелите руско поданство
лица

НПТА XIX 24/7 | 1899 | 2 л. | телеграфнаме
Шифрована телеграма от валията в Солун снета върху бланка на "Йълдъз Сарай"

НПТА XIX 24/8 | б.м.г. | 21 л. | дефтер
Регистър на засетите имоти от селяни - българи, с обозначение и на произведенията

НПТА XIX 24/9 | 1866 | 1 л. | сенед
Документ, изразяващ поръчителство в полза на гръцкия поданик Георги Панайотов от Сулина,
търговец на държавни въглища

НПТА XIX 24/10 | 1857 | 1 л. | мазбата
Протокол на Бабадагския околийски съвет, относно побоя нанесен на някой си Халим Халил,
преселник от Крим и хода на самата преписка

НПТА XIX 24/11 | 1839 | 1 л. | мектуб
Чернова на писмо до Високата Порта - относно ходатайство да бъде увеличена пенсията от 1 000 на
4 000 гроша на заслужилия твърде много Абдурахман ефенди

НПТА XIX 24/12 | 1839 | 1 л. | арзухал
Заявление от майката, съпругата и джарието (робинята) до султана - искат военноинвалидна пенсия
за убития им син и съпруг - майор в Сирийската войска

НПТА XIX 24/13 | б.м.г. | 6 л. | талиматнаме
Напътствия специално за фурните при мините, с означение и разпределение на службите при
хлебопеченето и тяхното назначение

НПТА XIX 24/14 | 1867 | 1 л. | арзухал
Заявление от чиновниците при хазинето (държавното съкровище), че не им били изплатени
заплатите, както и субсидията от 30 000 гроша

НПТА XIX 24/15 | 1865 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до отказа на Николаки Ибсимади, търговец от Бургас, и други търговци, да
се издължат по менителниците, представени им за изплащане

НПТА XIX 24/16 | 1810 | 1 л. | ариза
Донесение от Хаджи Хюсеин ага, заминаващ със свои и придадени му други войски от Галиполи
по посока на Ниш, за да се присъедини към войските под командването на сераскера на Софийско Хуршид паша

НПТА XIX 24/17 | 1838 | 1 л. | арзухал
Колективна молба до султана от жителите на с. Круша - Охридско, да се забрани на собствениците
на пасища (яйлък сахиби) да им откъсват принадлежащите им ниви и унищожават посевите им, под
предлог, че същите ниви са били пасище

НПТА XIX 24/18 | б.м.г. | 2 л. | дефтер
Фрагмент от списък на офицери от свитата на австрийския император чиновници, наградени с
ордени

НПТА XIX 24/19 | 1842 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите относно необходимостта от основен ремонт на казармите в град
Видин

НПТА XIX 24/20 | 1845 | 1 л. | мектуб
Писмо до мутесарифа на Тулча по набавяне коли за превоза на фуража до мястото на складирането;
заповядано от миралая

НПТА XIX 24/21 | 1816 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за повдигания въпрос от тимариота-държател на имоти в Дебърско,
Охридски санджак

НПТА XIX 24/22 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо от дивизионера-член на кавалерийския военен съвет в Мачин, който иска да му бъдат
отпуснати още 750 кесии пари за изплащане заплатите на частите, пръснати на разни места

НПТА XIX 24/23 | 1864 | 15 л. | шерх

Отчетни служебни бележки за постъпленията на ... - 14 броя бележки

НПТА XIX 24/24 | 1880 | 1 л. | карар
Решение на руско-турската комисия, заседаваща въз основа на договора от 08 февруари 1879 г. по
разгледания въпрос, повдигнат от мюлтезима на митническите тарифни такси - на турски и
френски език

НПТА XIX 24/25 | 1844 | 2 л. | еврак
Преписка по сметките на тимариота Шаиб велед Али (владелец на земи в Паша санджак и
Солунския санджак) с държавата

НПТА XIX 24/26 | 1837 | 1 л. | дефтер
Списък на търговците от Ескудар, на които е раздаден сапуна и зейтина, останал от изгонените
търговци. В списъка личат имената на гръцки търговци

НПТА XIX 24/27 | 1865 | 1 л. | мектуб
Писмо от каймакама на Костурски санджак, от който се вижда, че данъкът върху свинете през 1281
г., възлиза на сумата от 24 000 гроша за целия санджак, колкото се иска от закупчика на поменатия
данък

НПТА XIX 24/28 | 1870 | 1 л. | арзухал
Заявление от някой си Стоян от Мелхово? Против Кьор Кире бакалин, който забегнал в
неизвестност без да му се издължи

НПТА XIX 24/29 | | 1 л. | дефтер
Списък на чифлиците в Терхалския санджак, Янински вилает, които по силата на ирадето за случая
следва да се продадат; и годишния бедел на всеки един от тези чифлици

НПТА XIX 24/30 | 1865 | 2 л. | дефтер
Отчет за платените пощенски разноски през м.април 1864 г. от турското посолство в Петербург

НПТА XIX 24/31 | 1879 | 1 л. | илям
Постановление на меджлис-и идаре на Худавендигярския вилает за налагане глоба и конфискация
на изкопаната руда борасит, от дружеството ..., за нарушаване на закона при изкопаването същата
руда и научните геоложки проучвания в нахията Ферат

НПТА XIX 24/32 | 1804 | 1 л. | мектуб
Писмо от Държавните дългове до министерството на финансите относно затрудненията във връзка с
вноските от 10 000 и 20 000 лири, срещу юшура на Скопския вилает за 1316 г., за разходи по
военните обезщетения и гарантираните вземания на Османската банка

НПТА XIX 24/33 | 1869 | 2 л. | берат
Берат от времето на султан Абдул Азис - 1867 г., с който се определя възнагражденията от по 500
гроша месечно на дружиния командир в Ловеч

НПТА XIX 24/34 | 1875 | 45 л. | мектуб
Чернови от писма адресирани до Кюстенджа, Бабадаг, Мачин, Сулина, Межидис и др. изпращани
от вилаета, по повод на различни случаи

НПТА XIX 24/35 | 1815 | 1 л. | мектуб
Писмо - изложение от началника на корабостроителницата, отнася се до новопостроените 10
двуплатнени малки парахода да се изпратят под контрола и надзора на браилския началник
охраната

НПТА XIX 24/36 | 1806 | 1 л. | мектуб
Изложение до султана по вътрешното положение в страната във връзка с честите сражения на
недоволни аяни (първенци и васални началници) ограбващи мирното население с данъци и др.
превземания

НПТА XIX 24/37 | 1861/62 | 2 л. | еврак
Преписка образувана по повод повдигналия се въпрос по какъв начин да бъде заплатен наема на
1741-те коли използвани от войсковите части при въдворяване на реда и спокойствието в Босна

НПТА XIX 24/38 | 1720/21 | 1 л. | арзухал
Молба от сина на ротен караулен началник от Белград до султана, с която моли да бъде назначен за
стажант-редник при охраната на Белград

НПТА XIX 24/39 | 1818 | 1 л. | телеграфнаме
Шифрована телеграма до султана

НПТА XIX 24/40 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от черменския мутеселимин (събирач на всички данъци) до султана, във връзка с
преместването му на същата длъжност в Силистра

НПТА XIX 24/41 | 1857 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до увеличението на заплатите на редакторите на държавния вестник от
сумите, черпени от арменската патриаршия, превеждане на вестника от турски език на арменски

НПТА XIX 24/42 | 1812 | 1 л. | мектуб
Писмо относно уреждане въпроса за изплащане на заплатите на военните чинове от Нишката
крепост по повод подадения от тях махзар

НПТА XIX 24/43 | 1856 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите относно отпускане по 500 гроша месечна пенсия от извънредни
разходи на изпадналия в нищета Гюржин, поставен под полицейски надзор в Трабзон

НПТА XIX 24/44 | 1846 | 1 л. | илмюхабер
Записка за сумата, която предстои да се внесе в хазната от постъпленията на Нишката област през
1262 г.

НПТА XIX 24/45 | 1840 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до бирник-събирача на о-в Родос от Додеканезите, отнасяща се до английския
кюре Джовани, от манастира на о-в Патмос, който оставил пари и жито срещу задълженията му

към другите калугери и (...)

НПТА XIX 24/46 | 1880 | 1 л. | дефтер
Поименен списък на войниците под командването на втория "фарисан агаси", назначени в охраната
на крепостта Сегедин

НПТА XIX 24/47 | 1861 | 1 л. | мектуб
Писмо от каймакама на Варна до заместник мюдюрина на Добрич - уведомява за получаването на
парите и протокола и че излезлите повече 5 гроша ги били върнали по забтието им (полицая, по
който били изпратени парите)

НПТА XIX 24/48 | 1870 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до Ореховския каймакам относно намерените волове, собственост на Пане
Гергьо и Никола Спасов от с. Медковец, Ломска околия, в крадците-черкези, по отношение на което
е образувано углавно преследване

НПТА XIX 24/49 | 1805 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Узи относно възнаграждението на гарнизона и необходимия за охраната на
крепостта състав на същия гарнизон

НПТА XIX 24/50 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че председателстващия комисията (делегацията), заминаваща за Унгария
да представлява мюсюлманския народ, направил дарения в турски лири в полза на войската,
бедните ученици и др.

НПТА XIX 24/51 | 1833 | 1 л. | мектуб
Писмо до садразама относно доставянето на селитра за нуждите на барутената фабрика от
Скопския и Солунския вилаети

НПТА XIX 24/52 | 1864 | 1 л. | мектуб
Писмо до Министъра на финансите, в което се казва за назначаването на другиго за управител на
Кратовските мини на мястото на подалия оставката си Салих ефенди

НПТА XIX 24/53 | 1672 | 10 л. | берат
Осем берата от 1670 г. за разни назначения срещу възнаграждения, давани от приходите в Скопско,
Македония

НПТА XIX 24/54 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за месечната заплата на инженера, служещ на източната граница с Русия Ерзурум от по 500 гроша месечно, комуто да се заплати заплатите за минало време

НПТА XIX 24/55 | 1833 | 2 л. | мектуб
Писмено изложение от Мазхар Осман до султана относно нападенията на сръбските граничари при
Кладово, на Дунава, които стреляли по турските войници, косачи на трева за добитъка

НПТА XIX 24/56 | 1671 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно отпускането на 25 кантара масло за топхането и 20 кантара сапун - във
връзка с предстоящия военен поход

НПТА XIX 24/57 | 1848 | 1 л. | дефтер
Сведение за продадените недвижими имоти, чифлици и др. собственост на длъжници към
държавното (...) съкровище от разните окръзи на империята

НПТА XIX 24/58 | 1875 | 1 л. | мектуб
Копие от шифрованата телеграма, получена от нишкия мютесариф - отнасяща се до неспокойното
положение във вътрешността на Сърбия, записването на лицата на 16- до 70-годишна възраст,
обучението им и пр.

НПТА XIX 24/59 | 1860 | 13 л. | сенед
Дългово обязателство (документ) подписан от селяните на с. Върбово и др., воглаве на селските
мухтари, че те самите ще съберат помежду си изискания им дял от пари за сметка на десятъка за
1277 г.

НПТА XIX 24/60 | 1846 | 2 л. | сенед

Копие от писмо за отпускането на 1160 гроша за нуждите на калетата и др. укрепления, намиращи
се на Черно море, за 1262 г. и за заплатите 850 гроша

НПТА XIX 24/61 | 1820/21 | 2 л. | тахрират
Изложение на ерзурумския валия за положението във вилаета му - оплакванията на местното
население от всички страни против корупцията и безчинствата във вилаета

НПТА XIX 24/62 | 1755 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от управителя (везира) на Пелопонес до султана, оправдаващ се по
обвиненията, на които бил подложен от аяните и др. служебни лица, като всъщност самите те били
непочтени и недобросъвестни хора

НПТА XIX 24/63 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Изложение на ревизора (назъра) по зърнените храни относно състоянието на складовете, в които се
складират храни

НПТА XIX 24/64 | 1873 | 1 л. | сурет
Копие от сметката по разходите, направени през м. м. август и септември на 1287 г. за чиновниците
от посолствата и др., намиращи се вън от пределите на страната

НПТА XIX 24/65 | 1730 | 1 л. | дефтер
Сведение за направените разходи по пренасяне и за хамами на харема и държавната печатница в
Искюдара и обратно, възлизащи на 567½ гроша, от които се приспадат 17½ гроша

НПТА XIX 24/66 | 1717 | 2 л. | мектуб
Писмо от великия везир за султана - да разпореди, щом като от Исакчи не се отпускат исканите
оръдия, гранати и др. военни снаряжения, то такива да се отпуснат от Видинския назърин за
Браилското кале

НПТА XIX 24/67 | 1725/26 | 1 л. | мектуб
Писмо до държавното лице натоварено със събиране на данъците в Трабизон, отнасяща се до
оплакването на френския консул, че официалната му коренспонденция с посолството в Цариград е

била контролирана и задържана от властите

НПТА XIX 24/68 | 1717/18 | 1 л. | мектуб
Писмо от началник-охраната на крепоста Азак до султана, оплакващ се че войниците му от няколко
месеца насам не били получавали следуемото им се възнаграждение

НПТА XIX 24/69 | б.м.г. | 8 л. | тарифе
Тарифа за събиране на златните монети - стари или чуждестранни, сметнати върху законна цена на
парите - на турски, български и гръцки езици

НПТА XIX 24/70 | 1672 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се документира изразходването на сумата от 12 товара 88 382 акчета от приходите на пристанището Исакча и околията, за потребите на крепостта Гечери

НПТА XIX 24/71 | 1711 | 4 л. | еврак
Преписка по въпроса за разходите, нужни за поправяне на укритията на една от крепостите в
Херцеговина

НПТА XIX 24/72 | 1871 | 1 л. | мектуб
Писмо до началника на Крагуевац, с което се изпраща обратно лицето Цветко Николов от с.
Корито, Крагуевацко, заловен на отсамната страна без тезкере

НПТА XIX 24/73 | 1682 | 1 л. | дефтер
Изложение за направените разходи във връзка с мебелировката на одринския дворец и харема

НПТА XIX 24/74 | 1866 | 5 л. | илмюхабер
Пет броя записки за изтеглени суми от белоградчишката каса за нуждите на войската за различни
случаи

НПТА XIX 24/75 | 1839 | 1 л. | берат

Берат от времето на Абдул Меджид, с който се подновява стар берат за даване пожизнено 18,5
гроша месечно възнаграждение на изселницата от Пелопонес Хава

НПТА XIX 24/76 | 1733 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Махмуд I относно отпускането от приходите на Диарбекирското войводство
на стойността на месото, 18 585 оки, дадено за една година на топ арабаджиите от Багдадската
крепост

НПТА XIX 24/77 | 1872 | 1 л. | мазбата
Препис от протокол, изпратен в министерството на финансите, относно спадането на турската
златна лира на 132 гроша, с оглед внесените в страната флорини от Босна, Черна гора и др.

НПТА XIX 24/78 | 1875 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до уреждането на въпроса с изплащането сумата дължима към лицата,
които са трасирали железопътната линия София - Белово

НПТА XIX 24/79 | 1725 | 1 л. | арзухал
Заявление от един потърпевш против измамници евреи и арменци - куюмджии, на които бил
оставил за продан три чифта брилянтени обици и чифта гривни и без да му се заплатят били
забегнали в Цариград - до Солунския мютесариф

НПТА XIX 24/80 | 1697 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Гюмюрджина по повод молбата на местното население - без евляд-и фатихан, за
данъчни облекчения, поради неспособността им да платят тегобите, наложени им във връзка с
военния поход през 1109 г.

НПТА XIX 24/81 | 1655 | 1 л. | илям
Съдебно решение от 1065/1654 на нишкия наибин, с което се узаконяват получените от Марко
Лазо, Огнян?, Стоян и пр. от Смедерово 94,80 акчета наем за 54 коли от Цариград до Белград - за
превоз

НПТА XIX 24/82 | 1704 | 1 л. | ферман

Ферман от времето на Ахмед III, относно покупката на камили от каите на санджака Акшехир

НПТА XIX 24/83 | 1686 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, който документира изразходването от средствата, добити в
Браилското пристанище и околностите му сумата от 62 849 акчета за ремонт на граничната крепост
Узи

НПТА XIX 24/84 | 1718 | 4 л. | еврак
Преписка по заплащането редовно на ежедневните разходи от 6 591 гроша на войниците и еничери
и др. поделения от Белградското кале, определени или от финансовия представител (дефтердара)
Сейфула Ефенди

НПТА XIX 24/85 | 1694 | 1 л. | хюджет
Хюджет на валията във Видин относно потъването на държавния кораб, поверен на Стойо Иванов
от Гюргево, при пренасянето на брашно за Белград

НПТА XIX 24/86 | 1788 | 1 л. | ферман
Ферман относно екипирането на 1000 души войници в Ениджевардарско и изпращането на същите
на разпореждането на сераскера в Белград Абди паша

НПТА XIX 24/87 | 1858 | 1 л. | мектуб
Писмо от Босненския валия до военните, с което запитва кой е получил преведената (изпратената)
от него сума и оставен ли е протокол за приемането ѝ

НПТА XIX 24/88 | 1852 | 1 л. | мектуб
Писмо относно размера на разхода по пренасянето на сумата от 55 820½ гроша и 16 пари, от
Прищина до Босна, възлизащи на сумата 630½ гроша

НПТА XIX 24/89 | 1856 | 2 л. | сенед
Два сенеда за сумите, които следва да заплата на арменците търговци, търгуващи с Европа; за
едногодишния абонамент, за държавен в-к

НПТА XIX 24/90 | 1840 | 1 л. | илмюхабер
Записка (записки) отнасящи се до някои и други реформи по данъчната система и др. като
например десятъкът да се вземе от всички наравно, по едно на десет, а не както е били по-преди - в
Анадола се е вземало на 5,6,7 дяла на един дял, а в Румелия - 1 на десет

НПТА XIX 24/91 | 1858 | 1 л. | мектуб
Писмо от командир на дивизия в Сараи до султана, в което се говори за изплатения наем на 1741
коли, превозващи военни муниции и снаряжения при въдворяване на реда в Босненска област

НПТА XIX 24/92 | 1877 | 2 л. | мектуб
Писмо от заместник мютесарифа на Баня Лука (Херцеговина) до Видинския мютесариф уведомява за пристигането в родното му място в Баня Лука на Стоян, изтърпял наказанието си във
Видинския затвор

НПТА XIX 24/93 | 1718 | 1 л. | мектуб
Писмо от садразама до касаб башията - предписва му се да отпусне за 185 души кавалеристи и
двама офицери, установяващи се за гарнизон в Ниш, дневно по 46 оки и 100 грама месо

НПТА XIX 24/94 | 1685 | 3 л. | еврак
Преписка по доклада на везира (садразама) до султана, отнасящ се до отпускането на една
глобална сума от 48 000 гроша за обезщетяване на собствениците на камилите и др., пострадали от
студовете в Румелия през 1095/96 г.

НПТА XIX 24/95 | 1718 | 4 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до начина на изплащане на възнаграждението на пазителите - войници на
крепостта Азак, Крим - за сметка на 1130 г.

НПТА XIX 24/96 | 1757 | 1 л. | мектуб
Писмо от военачалник до султана, отнасящо се до съперничеството на английската и френската
търговска флота, при поискване на турските власти да си послужат с техните кораби

НПТА XIX 24/97 | 1876 | 1 л. | арзухал

Заявление от Мариола Константинова от град (?), против френския поданик Манолаки и гръцкия
поданик Касан Мемико за вземанието ѝ от тях

НПТА XIX 24/98 | 1874 | 1 л. | мектуб
Писмо от войсковата част в Хърсово до дружинния командир в Тулча - изпратен бил под стража
заптието, което конвоирало двамата крадци на добитък от Влашко, за да отговаря пред закона

НПТА XIX 24/99 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо от началника на войсковата част в Хърсово до командира на дружината - уведомява за
раздаването на изпратените на дружината 10 пушки и 4 пръчки патрони

НПТА XIX 24/100 | 1848 | 12 л. | сенед
Разписки, удостоверяващи размера на заплатите, получавани от дворцовата пресслужба през 1265
г., между които и мадам Францеско

НПТА XIX 24/101 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от негов доверен правителствен човек, в което се говори за подновяването на
добрите отношения с Русия, така зле разпалени до преди това, и сключването на примирие за 8
месеца

НПТА XIX 24/102 | 1862 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се казва откъде точно да се заплатят разноските за зърнения и тревен фураж на
сформирания в Одрин и Пловдив конен обоз в служба на войсковите части в Босна

НПТА XIX 24/103 | 1880 | 1 л. | еврак
Преписка по въпроса за удръжки от пенсията на артилерийския полковник, софиянецът Али бей,
бивш офицер от Босненското кале

НПТА XIX 24/104 | 1871 | 1 л. | шехадетнаме
Засвидетелстване на подписа и съдържанието на едно удостоверение от Андрей Трайков от
Бабадагско в полза на Алекси Василев от Бабадагско

НПТА XIX 24/105 | 1866 | 2 л. | мектуб
Писмо на министерството на външните работи - бюджета - контролен отдел; отнасящо се до
предвиждането на сумата от 278 гроша - наем за помещението на турското консулство в о. Корфу

НПТА XIX 24/106 | 1861 | 1 л. | арзухал
Заявление от Иван от гр. Видин до мютесарифа, с което моли да му се възвърне сина му Стани,
наемен работник при Бошнак Узун Мустафа, който искал да го потурчи; изпълнено, повърнато
момчето

НПТА XIX 24/107 | 1848 | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмо до началника на охраната на Острово (срещу Белград) - Османбега, по
уреждане на въпроса с Влашко за заловените 15 души дошли от там

НПТА XIX 24/108 | 1809 | 1 л. | мектуб
Писмо до монетарницата (дарбхането) да отпусне суми от предвидените вм случай на поход и
война за двамата дефтердари на дунавския и нишкия главнокомандващи

НПТА XIX 24/109 | 1783 | 1 л. | мектуб
Писмо за изпълнение от дефтердаря, отнасящо се до снабдяването на крепостта Бедун срещу
Будапеща с муниции, като пушки, бяло кече, лопата, колове и др. с коне през Белград

НПТА XIX 24/110 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо на мосулския валия относно положението на някои околии, където върлува разбойникът
Кючук Али, имащ чести връзки със своите съмишленици, когото в последствие арестували и
интернирали с цялото му семейство

НПТА XIX 24/111 | б.м.г. | 2 л. | мектуб
Писмо до султана относно върлуващите в Беловско и др. населени места разбойници, които убиват
и обират народа - повечето бедни хора, безработни, за които се застъпва самият автор на писмото

НПТА XIX 24/112 | 1693 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана за отпускане сума нужна за заплащане възнаграждението на унгарския капукехая
и неговия преводчик

НПТА XIX 24/113 | 1841 | 1 л. | мектуб
Писмо до военачалника Якуб Паша относно лицето Константин от свитата на сръбския княз
Михаил, която (е) самолично проверена, установило се, че няма лоши намерения

НПТА XIX 24/114 | 1851 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за начина на отчитането на драмския бирник по отношение на отпускания
хляб на затворниците - крадци и др. провинили се лица

НПТА XIX 24/115 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от султански пратеник за мисията му в Одрин по разтурянето на
дотогавашните ази в империята, с новоизбрани такива и във връзка с други реформи

НПТА XIX 24/116 | 1681 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV за отпускането от приходите на Балай за 1092 г. на заплатите на
охраната на крепостта Янова

НПТА XIX 24/117 | 16.фев | 1 л. | мектуб
Писмо от Тулча до каймакама на Бабадаг - напътства как да се оценява постъпилия юшур през 1290
г., съобразявайки се с приетите вече цени

НПТА XIX 24/118 | 1691 | 1 л. | телхис
Доклад на садразама до султана относно състоянието на повечето кораби след похода (войната) с
Унгария, които били потопени от неприятелите на исляма и поради това се чувствува нужда от
нови кораби за пренасяне на зърнените храни

НПТА XIX 24/119 | б.м.г. | 22 л. | дефтер
Опис на виното и др. напитки в с.с. Злокучан, Българан, Бешбунар и др.

НПТА XIX 24/120 | б.м.г. | 1 л. | ферман
Ферман, издаден по повод оплакването на притежателя на кораб Михал, че при натоварването на
кораба му в пристанището Голос, храните са измервани с немаркирано киле; а в Цариград били
приети с маркирана мярка, от което се явила разлика в негова вреда - да се борави с верни
измервателни съдове.

НПТА XIX 24/121 | 1861 | 3 л. | сенед
Три разписки от тимариота Хасан притежаващ тимар в Валона и зиамет в Солунско за платени му
годишни бедели, за 1277 г. от хазната в Берат

НПТА XIX 24/122 | 1678 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Мехмед IV, относно назначаването Тимара в с. Серхово ?, Неврокопска
нахия, Софийски санджак, на Ахмед - след като предишните двама притежатели на същия тимар
Мустафа и Осман не се явили под знамената при състояли се военни походи

НПТА XIX 24/123 | 1874 | 6 л. | дефтер
Част от изходящ регистър на писма, адресирани до разни служби в български градове за 1291 г.

НПТА XIX 24/124 | 1831 | 1 л. | тезкере
Записка за отпускането на сумата от 209 702 гроша - стойността на прехраната на артилерийстите и
азапите, охрана на Белградската крепост, за 1245/46 г.

НПТА XIX 24/125 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от мютесарифа на Ниш, в което става дума за голяма битка между руски войски,
появили се при с. Читане на около 4,5 часа от гр. Калафат и турците

НПТА XIX 24/126 | 1841 | 1 л. | еврак
Преписка със сведение за броя на държавните коне (хергеле-и хасса) [и разписките по заплата и др.
на управителя и] в държавната гора при Енос за 1256 г.

НПТА XIX 24/127 | 1823 | 1 л. | берат

Берат от времето на Махмуд II за даването на пенсия на моряка Мустафа, останал инвалид с левия
си крак

НПТА XIX 24/128 | 1877 | 1 л. | тахрир
Изложение до султана относно създаденото положение в областта, където върлува разбойника Иляз
оглу Ахмед

НПТА XIX 24/129 | 1872 | 8 л. | арзухал
Копие от заявлението на пълномощника на ?, на бившия главнокомандващ в Гърция - Драмали
Махмуд паша, за чифлиците и демирбаша, оставени им от наследодателя

НПТА XIX 24/130 | 1872 | 3 л. | телеграфнаме
От Русе за Видин - запитване до мютесарифлъка във връзка с въпроса за десятъка в отделни околии
на Видинския санджак

НПТА XIX 24/131 | 1702 | 2 л. | телхис
Телхис - доклад на садразамина до султана, отнасящ се до засилване на охраната на пристанището
Яфа, грозящо го опасност от френски пирати и арабски разбойници

НПТА XIX 24/132 | 1811 | 1 л. | мектуб
Писмо до събирача на данъци в Кютахия за ускоряване на разпределението и събирането
извънредните данъци

НПТА XIX 24/133 | 1845 | 2 л. | сенед
[фрагмент] Разписка за 45 000 гр. платени на търговеца Иванчо, закупчик на вълна за Сливенската
императорска фабрика за платове и преписка по отчитането на същата сума

НПТА XIX 24/134 | 1634 | 1 л. | ферман
Ферман [чернова] на Мурад IV за облагане с "авариз" на околията Мардин и др. за издръжката на
Мусулската погранична крепост

НПТА XIX 24/135 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се казва, че въстаници нападнали работещите в полето жители на крепостта Зайбак,
убили едного, след което били прогонени с артилерийска стрелба от крепостта

НПТА XIX 24/136 | 1845 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което става дума за "джабъл меселеси"; за искане от императора във Виена
аудиенция; за идването на Милош бей в турската легация за да поднесе поздравите си по случай
светлия празник

НПТА XIX 24/137 | 1809 | 2 л. | тезкере
Две записки за отпускане от сумите предназначени за война, средствата нужни за закупуване и
превоз до пристанищата Силистра и Никопол

НПТА XIX 24/138 | 1819 | 1 л. | ходжет
Съдебно решение на кадията в Гюргево, въз основа на берата издаден в полза на Ибрахим Аптула,
за получените от него 120 гроша, съставляваща годишната му заплата като хатибин на джамията в
калето на Гюргево

НПТА XIX 24/139 | 1875 | 1 л. | телеграфнаме
От Тулча за Кюстенджа - нарежда се до вилаетите Кюстенджа да внимават и следят, особено
пристанищните митнически власти да не се допуска внасянето на фалшиви монети (пари) в
страната

НПТА XIX 24/140 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и самийе
Записка, изхождаща от седарета, отнасяща се до избор на подходяща сграда в Янина, която да
послужи за военна болница и по липса на такава, да се построи нова болница

НПТА XIX 24/141 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Нота от посланичеството на Персия по повод задържането от кадията на ? и прострелването на
персийски гражданин

НПТА XIX 24/142 | 1833 | 2 л. | еврак

Преписка по повод заявлението на търговците с Европа, признати с берат за такива, да се
легализира също с берат назначаването за техни пълномощници в гр. Велес на хаджи Янаки
Димитров и Зафир Аполов, жители на същия град

НПТА XIX 24/143 | 1717 | 1 л. | мектуб
Писмо до наибите на областите, в които се включват градовете Ниш, Пирот, Лесковец, Берковица,
Видин, Лом и др. да разгласят, че се опрощават извънредните данъци на възприелите
мюсюлманската религия рая от села и градове и се третират по-добре

НПТА XIX 24/144 | 1866 | 1 л. | еврак
Преписка по сключения заем от внука на бившия шейх-ул ислям Ариф Хикмет за нуждите на
държавните фабрики

НПТА XIX 24/145 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмено изложение до султана от военачалник относно преговорите водени между Полша и Русия
по отбраняване на граничните пунктове между двете държави

НПТА XIX 24/146 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана относно срещата на Иззет паша с Милош (Сръбския княз) относно преговорите
му по събиране на данък джизийе и др.

НПТА XIX 25/1 | 1874 | 1 л. | низамийе
Тълкувание на параграфа от военната наредба, отнасяща се до реда и начина на свикване на
наборите, като отсъстващите ще трябва в срок от 9 месеца от деня на свикване на набора да се
откупят или постъпят в редовете на армията

НПТА XIX 25/2 | 1860 | 11 л. | илмюхабер
Девет записки на пътуващите за Мека и Медина бедни лица, чиито средства за превоз с
английските параходи през Триполи да се заплатят от общите приходи на държавата

НПТА XIX 25/3 | 1852 | 1 л. | берат

Берат от времето на Абдул Меджид, легализиращ прехвърлянето дела от облигации на Фатиме
Иффет ханъм на Фатиме Елзухра ханъм от Цариград

НПТА XIX 25/4 | 1867 | 2 л. | еврак
Преписка по повод молбата на потурчил се евреин да му бъде отпусната стойността на новото му
одеяние

НПТА XIX 25/5 | 1722 | 1 л. | арзухал
Донесение от завеждащия I-ва императорска конюшна относно домогванията на първенци и
узурпатори да разграбят земите от Цариградските гори и земите на раята в Солунско

НПТА XIX 25/6 | 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо до инспектора на Черноморските проливи (Бахри сиях боази назъри) да нареди изпращането
на заседналите съдове, към 100 броя, и сигнализира за лодки от съображенията в Галац на
Държавната корабостроителница; съхранявани на Карабурун

НПТА XIX 25/7 | 1873 | 1 л. | арзухал
Две заявления от Николай Савов против двама длъжници евреи за прибиране на вземанията му

НПТА XIX 25/8 | 1874 | 1 л. | мектуб
Откъс от писмото на централния член от идаре меджлиси (вероятно българин) до мютесарифа; в
изпълнение на заповедта, същият аза предписал проверка на кръчмарите християни и установил, че
повечето от тях били упражнявали занятието си по къщите

НПТА XIX 25/9 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо относно определени парични премии на двама черногорски капитани, които, подобно на
касиера Радован, били избягали и потърсили закрила на турска територия

НПТА XIX 25/10 | 1718 | 16 л. | ферман
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се узаконяват разходите на войниците и еничарите,
охраняващи калето Хания (Гърция), от данък джизийе в Смирненска област

НПТА XIX 25/11 | 1679 | 2 л. | дефтер
Поимен списък на коларите, предимно българи, влизащи в състава на един военен обоз, по който е
изпратено за определено време паричното доволствие на същите

НПТА XIX 25/12 | 1871 | 1 л. | дефтер
Сведение за разходите, направени в разстояние на десет дни през м.септември 1288/1871 г. за наем
на коне от Араник ефенди при потушаване на появила се холера в района на Фатих (Станбул)

НПТА XIX 25/13 | 1835 | 1 л. | мектуб
Писмо от турския консул в Тибриз - уведомяват го за нарушение на договора за приятелство между
Турция и Персия и последствията от това

НПТА XIX 25/14 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение до султана от закупчика на овце за нуждите на войската

НПТА XIX 25/15 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмо до защитника на Акдениз боази, с което се нарежда в случай, че се появат противникови
кораби и се опитат да преминат протока, големите топове да са приготвени предварително и да
стрелят веднага, без да се гледа, че щели стени да се събарят или къщи да се порутят от гърмежите

НПТА XIX 25/16 | 1841 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо на силистренския областен управител Сеид паша до Баб-и Али (Високата порта)
относно сметките на бившия дупнишки и радомирски наибин (кадия) ? със сарафина Магърдич

НПТА XIX 25/17 | 1875 | 3 л. | истинтакнаме
Следствен протокол по обвинението в злоупотреба на бившия секретар на шуменската т.п. станция

НПТА XIX 25/18 | 1840 | 1 л. | еврак
Преписка по повод заявлението на жителите от с. Джока, Костурска каза, Софийски санджак, да им
се издаде нов ферман на мястото на притежавания от тях, но случайно загубен такъв, забраняващ

земите им да бъдат заемани от чифтлици

НПТА XIX 25/19 | 1874 | 3 л. | дефтер
Сведение за колите, ангажирани по пренасяне на камъните нужни за строежа на занаятчийска
работилница при Видинския затвор, разхвърляни по околиите Видинска, Кернска и Белоградчишка

НПТА XIX 25/20 | 1838 | 1 л. | сенед
Разписка, удостоверяваща размера на заплатата на турски съдебен инспектор през 1254 г.

НПТА XIX 25/21 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от войводата на Влашко, Александър, до султана - описва положението и трудностите, които
създава река Дунав, при приустието ѝ като плавателна река

НПТА XIX 25/22 | 1874 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана описва му се положението в Пелопонес, където за таксилдари били назначавани
арнаути, от които раята не била доволна и почнала да напуска родните си селища

НПТА XIX 25/23 | 1813 | 1 л. | берат
Берат на Махмуд II, с който се подновява старият берат, по силата на който Фатиме Хатун е
получавала от прихода на Русенската митница мааш по 12,5 акчета дневно (препис)

НПТА XIX 25/24 | 1849 | 1 л. | тахрир
Писмо на австрийския посланик в Цариград за даването на разрешение австрийският кораб на
капитан Джосе Каменарович с товар от Силистра да мине в Черно море

НПТА XIX 25/25 | 1867 | 1 л. | мазбата
Протокол относно приходите от 2 000-те отделни описи за тапии, съставени и изпратени, за да се
издадат съответните тапии за Оряховска околия

НПТА XIX 25/26 | 1715 | 1 л. | арзухал

Заявление от немюсюлманка, която желае доброволно да се потурчи (възприеме) ислямската
религия

НПТА XIX 25/27 | 1840 | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмо, в което се говори за застъпничеството на гръцката патриаршия в Цариград и
хахам башията пред министерството на финансите да опростят от данъчното бреме пострадалите от
пожара гърци и евреи в Цариград

НПТА XIX 25/28 | 1846 | 2 л. | газел
Ода в чест на султан Абдул Меджит - от учителя в Султанския дворец Сеид Шараф Халил

НПТА XIX 25/29 | 1715 | 1 л. | арзухал
Заявление-искане от новопотурчен да му се отпусне сумата, нужна му за форменото облекло като
чирак при одаите на еничарите

НПТА XIX 25/30 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмо, в което се говори за назначаването на наместник окол. управител, вместо
подалия оставката си Лесковски окол. управител

НПТА XIX 25/31 | 1840 | 1 л. | тезкере-и самийе
Записка от седарета, отнасяща се до изпълнение на формалностите по заместването на починалия
руски търговски консул

НПТА XIX 25/32 | 1863 | 2 л. | дефтер
Месечно сведение за постъпленията от частни телеграми на Берковската т.п. станция през 1280 г.

НПТА XIX 25/33 | 1851 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до уведомлението, което прави арменската търговска къща, до властите, че
вместо уволнение на прокуриста Серкоз е назначен за такъв някой си Симон

НПТА XIX 25/34 | 1870 | 8 л. | дефтер
Ведомост за разходите по строежа, ремонта, заплати, дрехи и др. пера на Диарбекирския вилает,
предвидени по бюджета за 1287 г.

НПТА XIX 25/35 | 1874 | 1 л. | дефтер
Сведение за постъпилите данъци от пришълците - временно пребиваващи търговци и занаятчии в
Бабадаг за 1290 г.

НПТА XIX 25/36 | 1865 | 1 л. | мазбата
Протокол, съставен от окол. съвет на Мараш (Анадола) за събраните чрез разхвърляне между
населението суми в полза на държавата

НПТА XIX 25/37 | 1860 | 1 л. | мектуб
Официално писмо, в което се говори за посрещане на разходите по подръжката на войсковите
части, намиращи се в Херцеговина, изпращачът на писмото частно изпраща поздрави на свой
познат - чиновник

НПТА XIX 25/38 | 1847 | 1 л. | джедвел
Сведение за приходите от различни източници на казите от Търновския санджак през м. септември
1263 г.

НПТА XIX 25/39 | 1886 | 2 л. | мектуб
Писмо-окръжно на държавното съкровище, отдел юридически, до вилаетите - изпраща в препис
протокола на държавния съвет относно последствията, които се дават за начина на процедирането
при събирането на глобите от уличените в контрабанда на тютюн

НПТА XIX 25/40 | 1853 | 2 л. | еврак
Преписка, образувана по повод на куюмджи-баши Богос ефенди, за да му бъде заплатен труда и
материала, който е вложил по украсата на джамията в Дамаск

НПТА XIX 25/41 | 1889 | 3 л. | тезкере

Записка (разписка) образец от разписките издавани, на стопаните на овце, за платения от тях данък
- беглик - през 1307

НПТА XIX 25/42 | 1854 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до командира на полка от запасни войници в гр. Ниш за получаването на
отчетните книжа за разходите на 1-ва и 2-ра дружина, намиращи се на гарнизон в гр. Ниш

НПТА XIX 25/43 | 1838 | 1 л. | сенед
Разписка, удостоверяваща размера на заплатите, получавани от секретарите в министерството на
външните работи през 1254 г.

НПТА XIX 25/44 | 1856 | 17 л. | дефтер
Сведения от военен и стопански характер за Босна и Херцеговина

НПТА XIX 25/45 | 1863 | 2 л. | дефтер
Сведение за разходите, направени през м. август на 1280 г. за преселниците турци в Ловченски
окръг - Плевен, Никопол и др.

НПТА XIX 25/46 | 1850 | 1 л. | илмюхабер
Записка, в която се говори за разходите - пътни и дневни пари, предвидени за Главния училищен
инспектор Кемал ефенди, който се командирова в Европа за осем месеца

НПТА XIX 25/47 | 1849 | 1 л. | мектуб
Писмо относно заплатите на чиновниците, натоварени със събиране на данък джизие от Кюстендил
и околията

НПТА XIX 25/48 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо от Драмския мютесариф до министерството на финансите в Цариград - уведомява за
изпратените суми, събрани като помощ за държавата от самото население

НПТА XIX 25/49 | 1858 | 2 л. | мектуб
Откъс от писма относно митата, които следва да се съберат от търговците-закупчици на розовото
масло произвеждано в Казанлък и околията

НПТА XIX 25/50 | б.м.г. | 1 л. | тахрират
Изложение до Високата порта относно нередностите проявени от френския консул в Йерусалим,
незачитал турските закони и наредби

НПТА XIX 25/51 | 1859 | 1 л. | мазбата
Протокол на межлиса в Коджа или отнасящ се до сумата, с която ще трябва да се посрещне
вземането на търговеца - базиргян Истефанович, който заел тази сума за посрещане на разходите за
извиканите на военно обучение войници по случай въпроса с Италия

НПТА XIX 25/52 | 1870 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до австрийския консул във Видин относно внасяния от търговци-австрийски
поданици спирт в страната и формалностите, които ще следва да изпълнят самите вносители

НПТА XIX 25/53 | 1823 | 1 л. | берат
Берат от времето и по случай възкачването на престола на султан Абдул Хамид I (подновен), с
който се узаконява назначаването на служебно лице - писар при Русенската митница

НПТА XIX 25/54 | 1847 | 1 л. | илмюхаберлер
Удостоверения, издадени въз основа на бератите, по силата на които се отделят нови седем
околийски центрове в Авлоня санджак, Яненски вилает, по отношение, на които да се изпълнят
нужните формалности

НПТА XIX 25/55 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Таблица, изразяваща курса на различните златни, сребърни и др. монети, задължителен за
населението от споменатите селища, изработена и установена от Галиб паша - Ерзрум и Рауф паша
от Боли, за да се попречи на спекулантите да злоупотребяват с доверието на хората

НПТА XIX 25/56 | 1855 | 1 л. | арзухал

Заявление от лекаря-арменец на служба в болницата, австрийски поданик - моли да се прекрати
издръжката на жена му, с която се е развел, поради това, че е станала гъркиня и щяла да се омъжи
повторно, при това водела разпуснат живот

НПТА XIX 25/57 | 1868 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид за признаването правата на малолетните на починал тимариот,
владелец на тимари в Солунския, Софийския и Никополския санджаци

НПТА XIX 25/58 | 1871 | 2 л. | илмюхабер
Записка за сумата, изплатена от банк Османи за заплати и др. разходи на него и от консулствата в
странство през 1286 г.

НПТА XIX 25/59 | 1867 | 1 л. | еврак
Преписка, образувана по повод молбата на арменец, желаещ доброволно да се потурчи, комуто ще
се заплати облеклото, на стойност 150 гроша

НПТА XIX 25/60 | 1850 | 4 л. | дефтер
Ведомост за изплатените заплати за месец и половина на командваните военоначалстващи лица
пехотинците Али и Хайредин бейлер през 1267 г. военни чинове предимно от Берат, Яния, Битоля и
Авлония

НПТА XIX 25/61 | 1844 | 1 л. | мектуб
Писмено нареждане относно за начина на изготвяне на отчетността по продоволстието на
арестуваните в Солунските казарми, отклонили се войници от пехотата и марината

НПТА XIX 25/62 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за насичането на дребни монети, от ... никелови ..., така много нужно за
паричното обръщение, проучвайки предложенията направени от Англия, Франция и Германия по
този въпрос

НПТА XIX 25/63 | 1878 | 4 л. | еврак

Преписка между канцеларията на министърпредседателството и финансовото министерство,
отнасяща се до предлагания заем по 15-20 милиона лири на чужденците Крелш и Хансон неприемлив

НПТА XIX 25/64 | 1858 | 2 л. | мектуб
Фрагмент от писмо, в което се говори за размера на таксите, събирани от английската агенция в
Турция (...)

НПТА XIX 25/65 | 1872 | 1 л. | тезкере
Копие от записка, адресирана до Високата порта, в която се говори за начина на процедирането с
имотите от чифлиците за по-рационалното им използване

НПТА XIX 25/66 | 1862 | 3 л. | еврак
Преписка по искането да бъде отпусната сумата от шест товара грошове за посрещане разходите за
въглища и др. необходими нужни материали за параходите, пренасящи войски и военно
снаражение за Кюстенджа

НПТА XIX 25/67 | 1877 | 7 л. | пусула
Бележки издавани от специална комисия за бежанците (изселниците), срещу които на заселени в
разни села в Търновско изселници е отпускана сол за консумация

НПТА XIX 25/68 | 1818 | 1 л. | берат
Берат, с който се подновява стар берат за заплата на Айше Хашиме от гр. Русе, платима от
приходите на Русенското пристанище

НПТА XIX 25/69 | 1842 | 1 л. | мектуб
Чернова на писмо до садразамството за уреждане въпроса за заплатата на генерал Чокмос

НПТА XIX 25/70 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо до Хамид паша, с което му се съобщава за изпращането на сумите за заплата на частите под
негово командване в Русе, спадащи към гвардейската армия - 4-ти редифски полк

НПТА XIX 25/71 | 1874 | 2 л. | пусула
Наддавателен лист за търга по отдаване на предприемач на данъка върху риболова във Видин,
Акчар и Лом за 1291 г.

НПТА XIX 25/72 | 1848 | 1 л. | илмюхабер
Записка за изплащането на сумата 13 930 гроша на малолетния наследник на бив. тимариот
Абдулла владелец на земи в Паша санджак, Дивотишка каза

НПТА XIX 25/73 | 1849 | 1 л. | илмюхабер
Записка по оформяне на требването на заплатата на забтиите на служба в Димотика и Джиср-и
Мустафа Паша, Одрински еялет

НПТА XIX 25/74 | 1846 | 1 л. | арзухал
Заявление до султана от притежаващ облигации от приходите на Одринското терсане за издаване
нов берат за облигациите му

НПТА XIX 25/75 | 1805 | 1 л. | мектуб
Послание до одринския бостанджи баши, одринските аяни (първенци) и първенците на Родосто;
разпуснатостта на войниците и неподчинителността не допринесоха за отстраняване на
шайкаджиите, ето защо тези дни ще дойде Анадолския валия Юсуф паша, комуто да окажете
съдействие за да разчисти Румели от разбойници

НПТА XIX 25/76 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Официално искане да се издаде заповед двамата известни шивачи Юсуф и Касъм да отидат в Одрин

НПТА XIX 25/77 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Оплакване от войнугани-българи до надлежните служебни места от своеволното събиране на
десятъка от коджабашиите за сметка на мюлтезимите

НПТА XIX 25/78 | 1845 | 1 л. | илмюхабер

Записка за отчитането на суми, изразходвани от нишкия каймакам Осман паша от приходите на
Нишко, Софийско и др. поделения на Нишки санджак

НПТА XIX 25/79 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до Английската и Австрийска легация - били уведомени, че занапред поданици
им - собственици на недвижими имоти, както другите чужденци ще следва да си плащат освен
юшура и всички други данъци

НПТА XIX 25/80 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмен документ, от който се виждат условията на договора сключен между турското
правителство и Англия за доставката на поръчаните патрони и гранати за нуждите на тур. армия

НПТА XIX 25/81 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо до солунския валия относно нареждането на войските в Битоля, седалище на Щаба на
Румелийската армия, да се комплектуват и запасни части, като войниците се съберат от различните
градове на Румели

НПТА XIX 25/82 | 1844 | 2 л. | мектуб
Фрагменти от документи (писма), в които се говори за изгонването на англичанин - инжинер
Томсън, ръководител направата на подвижния арсенал, като същата работа били възложили на
другиго чужденец

НПТА XIX 25/83 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от член на извънредния-специален съвет - съобщава писмено, че бил възпрепястван да
вземе участие като член от извънредния съвет в предстоящото заседание

НПТА XIX 25/84 | 1848 | 3 л. | сенед
Три разписки за изплатени на Дестан Велед Али, притежател на тимар в с. Требавище, Енидже
Вардарско, Солунски санджак, от Видинския малсандък месечни таксити

НПТА XIX 25/85 | 1855 | 1 л. | мектуб
[Чернова] на писмо до командването на войската, Силистренския валия и др. до които се отнася, за
снабдяването на квартируващите във Видин и Силистра войски на местна почва, за да се избегнат

излишни разходи за превоза им от далеч

НПТА XIX 25/86 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от влашкия войвода Константин до султана относно вземанията на бан Янаки и
сестрините му деца, като тези техни претенции били неоснователни и безпредметни

НПТА XIX 25/87 | 1854 | 2 л. | мектуб
Писмо от Ниш - командирът на полка в Ниш, уведомява по-горното си началство, че изпраща по
пощата протокола за разходите за м. март 1270 г. на войсковите части в Ниш

НПТА XIX 25/88 | 1857 | 1 л. | дефтер
Сведение за платените през 1850/51 г., м. декември и януари на Франция и Англия телеграфни
разходи за изпратените по техните тел. линии (...) във франкове

НПТА XIX 25/89 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до началник-гарнизона в Белград по въпроса следва или не да се завърнат
обратно Аврам кехая и Вачик? от Сръбско, помилвани от султана, за които е искано съгласието и на
Русия; по този повод се било получило писмо и от княз Александър

НПТА XIX 25/90 | 1884 | 1 л. | дефтер
Сведение за обработваната и необработваната земя в Акхисарска околия за мъжкото мюсюлманско
и немюсюлманско население (арменци, турци, евреи и пр.); за плащанията на данъци и военни
откупи и пр.

НПТА XIX 25/91 | 1853 | 3 л. | дефтер
Списък на войниците завърнали се от Калафа на границата в Дебър, Охридски санджак, под
командуването на бинбашията Емин бей

НПТА XIX 25/92 | 1877 | 1 л. | мазбата
Протокол съставен от военен меджлис, числящ се към 42 полк за получения от Берковска околия
добитък за клане: 103 вола, 386 коча и 723 овцзе за нуждите на полка

НПТА XIX 25/93 | 1813 | 1 л. | ферман
Ферман относно продоволствието с месо и др. продукти на еничарския корпус по охраната на
Босненската граница; и на изпратените към Ниш еничари

НПТА XIX 25/94 | 1803 | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмото на Държавните дългове, с което се нарежда да се побърза с изплащането на
остатъка от военно обезщетението дължимо към Русия, в размер на 4 423 т. лири и 93 гроша - за
1900 г.

НПТА XIX 25/95 | 1876 | 4 л. | пусула
Бележки, по които се е раздавала сол на заселените през 1293 г.

НПТА XIX 25/96 | 1842 | 1 л. | мектуб
Писмо до мухасила на Смирна за разделянето на заплатата от 5 000 гр. на редактора на в.
"Смирненски дневник", мосю Шане, между същия и датския консул мосю Дюси

НПТА XIX 25/97 | 1856 | 1 л. | мектуб
Фрагмент и чернова от писмо, в което се говори за оправданията на началник-склада за зърнени
храни (анбармемури) в гр. Калафат

НПТА XIX 25/98 | 1875 | 14 л. | телеграфнаме
Телеграми от и за разни градове в Северна България, относно войсковото снабдяване с хранителни
припаси

НПТА XIX 25/99 | 1829 | 1 л. | кайме
Доклад на египетския валия до военоначалника на Кандис (о-в Крит) - относно неспокойното
положение в Крит

НПТА XIX 25/100 | 1849 | 1 л. | илмюхабер
Записка за приходите и разходите през м. март 1264 г. {между дригото за разхода по храната на

задържаните в Битолския затвор разбойници} в битолския санджак, когато мютесариф бил Зия
паша, а дефтердар бил Асъм паша

НПТА XIX 25/101 | 1868 | 2 л. | сенед
Две разписки, срещу които е изплатена от дебърския ковчег заплатата за два месеца на военната
команда, преследваща разбойниците в Дебърско, по нареждане от Солун

НПТА XIX 25/102 | 1874 | 1 л. | мектуб
Окръжно предписание отнасящо се до поощрение на населението - при нужда за пари да не
прибягват до лихвари и др. а да се отнася до услугите до местните каси (сега зем. банки)

НПТА XIX 25/103 | 1832 | 2 л. | еврак
Преписка относно исканото разрешение велешанецът-търговец Янако Хаджи Димитри да има за
свой слуга раята хаджи Антони син на Димитри

НПТА XIX 25/104 | 1876 | 1 л. | арзухал
Заявление от Минко Кюрчиев от с. Биркоз - до вилаета: оплаквал се, че парите, които получил от
продажбата на вола си, му били изпаднали при евреина - тенекеджия в гр. Русе, при когото се бил
отбил, и моли да бъде призован и парите изискани

НПТА XIX 25/105 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Фрагмент от изложение относно положението в Сърбия и влошените отношения с Турция

НПТА XIX 25/106 | 1814 | 6 л. | илям
Илями на кадиите от разни босненски градове относно проявите на непокорство спрямо властта от
страна на търговци от Сараево, които си присвоили и правосъдни функции; и заслугите на Али
паша, който преди това е бил прочистил областта от разбойници и въдворил порядъка в казите на
същата

НПТА XIX 25/107 | 1860 | 1 л. | еврак
Фрагмент от преписката (еврак), отнасяща се до рекламацията на австрийския поданик Маргарин,
от Лигор Лазоглу, с интервенцията на австрийския посланик

НПТА XIX 25/108 | 1873 | 2 л. | низамнаме
Правилник-напътствие за начина на издаване на крепостни актове, за подобрени (облагородени)
земи като градини - зеленчукови и овошки, лозя и др.

НПТА XIX 25/109 | 1876 | 1 л. | телеграфнаме
От Мачин за Бабадаг: каймакамът на Мачин съобщава на мютесарифа, временно пребиваващ в
Бабадаг, за обирите, които са вършили черкезите по селата и мерките, които той бил взел по този
случай

НПТА XIX 25/110 | 1843 | 1 л. | сурет
Нареждане за направа на помещенията на Високата порта със съдействието на Стефан калфа;
остатъкът от 50 000 гроша, да се заплатят от сумите предвидени за Анадолската жп компания

НПТА XIX 25/111 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от каймакама на Кула до мютесарифина на Видин относно едно съобщение за задигнатите
коне от харманите в Кула, като авторите на тази кражба - неколко души помаци да се издират и
арестуват; същите били минали прокрай с. Халважи (Майор Узуново) Видинско

НПТА XIX 25/112 | 1873 | 1 л. | сенед
Разписка за 2 250 гроша, подписана от Арсо Илиев от гр. Велес, за получените по него две хиляди
двеста и петдесет гроша, съставляващи стойността на отчуждената му градина, за прекарване на
жп линия, минаваща през Велес

НПТА XIX 25/113 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Благодарствено писмо от валията на Одрин Али отправени до султана по случай назначаването му
за садразам

НПТА XIX 25/114 | 1874 | 2 л. | мектуб
Окръжно предписание до вилаета Русе относно напътствия във връзка с предстоящото тогава общо
преброяване на населението, като към всяка преброителна комисия се назначават и по един турчин
и християнин

НПТА XIX 25/115 | 1870 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо, адресирано за дирекция по външните дела в Сърбия, с което се уведомява, че са
изпратени за връчване книжа, адресирани до някой си Гоне Атаначко от Неготин, а на работа в
Видин; потърсен - не се оказало да има такъв

НПТА XIX 25/116 | 1845 | 1 л. | сенед
Нареждане да бъде заплатена сумата 117 гроша от приходите на кратовската финансова област Скопски санджак, на служителите при някои джамии за 1260 г.

НПТА XIX 25/117 | 1846 | 1 л. | полица
Полица, с която стойността на пласираната в казите на Видинския еялет гербова хартия за
тримесечеето IX - XI 1261 г. е обявена в сметководството

НПТА XIX 25/118 | 1862 | 1 л. | еврак
Преписка по оформянето на разхода по изселването от Белградската крепост на мюсюлманското
население - превоза на същото до Ниш, Видин и Босна и пътните - за прехраната им пари

НПТА XIX 25/119 | 1870 | 1 л. | арзухал
Заявление от двама преселници-черкези от с. Силви, Бабадагска околия до каймакама - да бъде
пуснат на свобода побойникът-черкезин, поставен в затвора, по повод разпра за някаква нива

НПТА XIX 25/120 | 1855 | 3 л. | еврак
Преписка с протокол на Варненския меджлис по ремонта на казармите във Варна

НПТА XIX 25/121 | 1877 | 2 л. | мектуб
Писмо от заместник-околийския управител на Меджидие до кюстендженския каймакамин;
изпращат се на разпореждане молбите на двама запасни войници от меджидийска околия, служещи
в Кюстенджа

НПТА XIX 25/122 | 1877 | 1 л. | мектуб

Писмо от каймакама на Меджидие до кюстендженския каймакамин - изпраща се молбата на
войник от запаса, прикрепена от едно свидетелство, подписан от старейши съвет, да бъде освободен
от запаса

НПТА XIX 25/123 | 1858 | 1 л. | журнал
Ежедневно сведение за минаващите през Лом външни лица от Сърбия и Влашко с обозначение на
техните отличителни черти

НПТА XIX 25/124 | 1872 | 10 л. | дефтер
Изходящ дневник с изведени писма през 1289 г. до разни служби и държавни институции от
различно естество и с интересни съдържания

НПТА XIX 25/125 | 1844 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което става дума за потурчени в Одрин две деца - гърче и арменче; за изпратен протокол
на одринския меджлис, за доброволното преминаване в исляма на същите, за връчване на този
протокол по тази тема на Бизани и лорд Абрадли

НПТА XIX 25/126 | 1874 | 1 л. | дефтер
Сведение за приходите, с които ще се посрещнат разноските по построяването на една канцелария
[меркез одасъ] в Мангалия

НПТА XIX 25/127 | 1868 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Азис за даване на пенсия от приходите на Критския вилает на вдовица
на загинал в боя при Лашир

НПТА XIX 25/128 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Изложение от едного аянин до султана и видинския началник на охраната относно отказа на
населението от Шуменска, Разградска, Ески-Джумайска и Омуртагска околия доброволно да
представат наряда си храни на Варненското пристанище, вследствие на което се налагало да се
изпрати специален муабшир с повече хора, за да ускорят пренасянето на храните от упоменатите
околии до Варненското пристанище

НПТА XIX 25/129 | 1873 | 1 л. | еврак

Преписка, отнасяща се до продаването на публичен търг на имотите на Иванчо от Търговище (Ески
Джумая), в битността му на поръчител на бившия чиновник по данъците в същия град Юсуф ага,
начетен със сума, дължима към хазната

НПТА XIX 25/130 | 1853 | 2 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до банкрутиралия Узун Артин оглу Артин; поискали да продадат вилата на
поръчителите му край брега, но не позволили на купувачите да я видят и не излизали от нея, като
така следвало властите да ги извадят от собствената им вила

НПТА XIX 25/131 | 1879 | 1 л. | илмюхабер
Записка на държавната хазна, за въвеждането на Ташлиджа, Скопски вилает, в мютесарифлък
поради местното му значение, като се придават към същата каза две нахии

НПТА XIX 25/132 | б.м.г. | 1 л. | пусула
Записка до сахиби девлет (султана) относно снабдяването на капитаните-собственици на корабите,
които били готови да изнасят (зайре) храни от пристанищата на Бургас, Варна, Балчик и Каварна,
като се снабдят с ... тезкере

НПТА XIX 25/133 | 1868 | 1 л. | юстидаанаме
Молба от Едуард Давид до министерството на външните работи да му се (отстъпи) възложи, срещу
20 % за него, реорганизирането и събирането на приходите от марки "кайдие" на нови начала, по
английски и френски образец

НПТА XIX 25/134 | 1874 | 1 л. | джедвел
Таблица, изразяваща ражданията и умиранията в нахията Елена и придадените ѝ села за три
месеца от 1290 г.

НПТА XIX 25/135 | 1848 | 1 л. | илмюхабер
Записка, от която се вижда по какъв ред сарафът Киворк е минал в първа категория сарафи;
числото на едните и другите сарафи и какви такси се плащат при промяна на категорията

НПТА XIX 25/136 | 1876 | 6 л. | истинтак
Следствие относно провинилите се в (...) членове на тръжната комисия по отдаване на търг (на

предприемач-закупчик) юшура на Мачин през 1292 г.

НПТА XIX 25/137 | 1885 | 12 л. | сурет
Ведомост за 5 000 000 гроша предназначени за обезщетяване на руските поданици, претърпели
загуби през войната от 1293 г.

НПТА XIX 25/138 | 1876 | 2 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до гледания вече процес между даскал Парашкево от Русе и братята
Станкович от Букурещ, на които са връчени срещу разписка и постановеното решение в препис

НПТА XIX 25/139 | 1871 | 2 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до реда и начина на заплащане, стойността на поръчаните във Виенската
оръжейна фабрика "Брудол" - каратечници, кондаци за пушки и капсули за патрони от извънредния
бюджет на държавата

НПТА XIX 25/140 | 1810 | 3 л. | тахрир
Изложение от капуджи-башията, войводата на Боли, уведомява за положението в този край,
създадено от върлуващия с тайфата си разбойник хаджи Ахмед оглу Хашим

НПТА XIX 25/141 | 1847 | 1 л. | илмюхабер
Записки относно изплащането на Румилийската комисия от Софийския мухасалък срещу цената на
проведените от същата комисия суми от постъпленията в разните санджаци на Румили

НПТА XIX 25/142 | 1853 | 1 л. | сенед
Разписка от кол-агасъ на Тулча за сумата, която ще следва да се заплати на раята от с. Учгьоз,
Бабадагско, за наем на колите им по 2 гроша на час, пренасящи дървен строителен материал от
Шумен за Исакча

НПТА XIX 25/143 | 1838 | 3 л. | сенед
Разписки от тимариота на с. Кърчово, Скопски санджак, за получените от местната каса
допълнителни суми за 1261 и 1262 г.

НПТА XIX 25/144 | 1859 | 1 л. | сенед
Разписка от тимариота Омер Осман - владетел на имоти в Скопска община, получените от него
суми, от постъпленията на Охрид

НПТА XIX 25/145 | 1859 | 1 л. | сенед
Разписка подписана от тимариота - държател на имоти в Охридска околия, за получените от него
суми - тимариятско право за с/ка на 1275 година

НПТА XIX 25/146 | 1864 | 1 л. | сенед
Разписка от черкези, настанени в едно от селата на Мачинска околия за получените от тях за общо
използване земеделски пособия

НПТА XIX 25/147 | 1882 | 1 л. | арзухал
Заявление от държавен бирник, останал без работа - до по-горното си началство, в което след като
излага какви служби е заемал, моли да бъде назначен на вакантно място за главен бирник, на
каквато служба е бил до сега

НПТА XIX 25/148 | 1876 | 1 л. | телеграфнаме
От Мачин за Тулча - няма достатъчно полицаи за да се изпращат и по селата, а при това има само
един полицейски поручик

НПТА XIX 25/149 | 1873 | 1 л. | телеграфнаме
От Тулча за Бабадаг - мютесарифът на Тулча нарежда до каймакама на Бабадаг да разпусне
работниците - земеделци, ангажирани в направата на пътя, понеже отпочва жътвата

НПТА XIX 25/150 | 1872 | 1 л. | телеграфнаме
От Тулча за Меджидие - до каймакама: общинският данък (кантарие) - за 1289 г. остава да бъде
събиран от общината

НПТА XIX 25/151 | 1855 | 1 л. | мектуб

Писмо (фрагмент) от каймакама на Скопие - до ? относно начина за задоволяване нуждите от месо
на войските от Русе и околността от Скопския санджак

НПТА XIX 25/152 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Откъс от писмо до султана и отговора му - въпреки че е искано повишение на някои алемдари
(знаменосци) и др. служащи в Никополската крепост, поради предстоящия военен поход нямало да
има повишения

НПТА XIX 25/153 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от мютесарифа на Ниш до валията в Русе относно изработените в нишкото исляххаме и
доставени в Ниш и Видин предмети по снабдяването (облеклото) на заптийските формации в тези
области

НПТА XIX 25/154 | 1808 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от валията Идрис, с което се обяснява необходимостта от издаването на един
особен ферман до населението от Никополския и Видинския санджак, във връзка с неговото
назначение, удостояване и минаването на тези санджаци и под негово управление

НПТА XIX 25/155 | 1832 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от Саид Осман до султана относно персиеца-търговец, изнасящ тютюн, който
отказвал да плати полагаемото се износно мито, вследствие на което се намесил персийския
пратеник

НПТА XIX 25/156 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо до Бабадагския околийски управител (каймакам) относно начина на закупване и доставяне,
за нуждите на войската, добитък от военния доставчик Спиро - гръцки поданик

НПТА XIX 25/157 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо до каймакама на гр. Меджидие относно селските бакали и манифактуристи, експлоатиращи
местното змеделско население, вземайки храните му на безценица, срещу дадени им на версия
колониялни и манифактурни стоки

НПТА XIX 25/158 | 1851 | 1 л. | мектуб

Писмо до началника на войскова част - относно получаваните чрез прехвърляне суми и храни от
войсковите части, като някои от тях получили в повече, ще да е нужно да се отчитат навреме
всички суми и материали, които получават

НПТА XIX 25/159 | 1864 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо - атестационно, в полза на кулския административен директор (околийски
управител), който е отчетен напълно за времето на служенето си

НПТА XIX 25/160 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което става дума за разговори със сърбите относно въпроса за 6-те нахии и
Вароша; за пренасянето на мюсюлманите от околността на крепостта Сокол; за постановленията на
Акерманския и Одринския мирни договори относно положението на мюсюлманите в местата,
където няма крепости

НПТА XIX 25/161 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от капуджи-баши и едновременно аянин Мехмед бей до султана, описващ с
даденото положение от недоволни и противници на султана заблудени личности, произхождащи от
пазарджишка околия

НПТА XIX 25/162 | 1876 | 1 л. | телеграфнаме
От Тулча за Бабадаг:мютесарифът на Тулча предава нарежданието на Щаба на войската за свикване
на запаса, които наедно с редовните войски (да) покажат своята обич към исляма и държавата,
застрашени в момента от надигащия се неприятел

НПТА XIX 25/163 | 1864 | 1 л. | телеграфнаме
За данъка върху свинете (?) се е предлагала на търг цена от 68 000 гроша за 1281 г.; съобщава
солунският валия в министерството на финансите

НПТА XIX 25/164 | 1868 | 1 л. | еврак
Преписка с надпис върху заявлението на Александри от с. Балкано, претендиращ за наем на
реквизираното му муле - служило във войската

НПТА XIX 25/165 | 1855 | 2 л. | еврак

Преписка, отнасяща се до начина на процедирането при събиране на данък върху спиртните
питиета внасяни от странство

НПТА XIX 25/166 | 1867 | 1 л. | еврак
Преписка, образувана по повод молбата на следващия в медицинския факултет - грък, желаещ
доброволно да се потурчи, комуто ще се заплати и облеклото на стойност 150 гроша

НПТА XIX 25/167 | 1813 | 7 л. | дефтер
Сведение за раздадени дажби (хранителни) в натура на разни длъжностни лица

НПТА XIX 25/168 | 1870 | 28 л. | тапия
Владелчески актове, издадени на зем. стопани от с. Мидхат паша, Видинска кааза

НПТА XIX 26/1 | 1867 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се по въпроса за удължаването на телеграфната линия от Стара Загора през
Чирпан за Казанлък, като нужните материали за построяване на линията се набавят от странство; за
сумата 3 983 франка

НПТА XIX 26/2 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Колективно заявление от атинското население до султана, оплаква се от сънародниците си от
Пелопонес, с които враждуват

НПТА XIX 26/3 | 1859 | 1 л. | мазбата
Протокол, съставен от околийския управител и членове четирима българи, воглаве с архиерейския
наместник, за отдаване под наем пощата на наемник; Серви

НПТА XIX 26/4 | 1866 | 1 л. | мектуб
Писмо от Одринския (вилаетски) дефтердар, относно внесените от Одринския и Сливенския
санджаци суми по заема, слючен от държавата при търговеца Есфасо

НПТА XIX 26/5 | 1841 | 1 л. | дефтер

Сведение за постъпенията от данъци и др. приходни източници в Сливенската каза за м. май 1257 г.

НПТА XIX 26/6 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
[превод] писмо от представителя на Недир Шах до Садразама, с което се съобщава, че престолът и
короната на Индия преминават върху Мехмед Шах

НПТА XIX 26/7 | 1869 | 2 л. | джедвел
Таблица, от която е видно в разните санджаци на Османската империя на каква цена е било
отдадено на предприемачи, закупчици събирането разните данъци за годините 1284 и 1285 г.

НПТА XIX 26/8 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Донесение до султана относно състоянието и броя на наличните камили в зимовищата в
ямболските обори и другаде; както и назначението на годните от тях

НПТА XIX 26/9 | 1846 | 3 л. | илмюхабер
4 формени записки относно сметководното оформяне на извършени плащания от държавата

НПТА XIX 26/10 | 1873 | 2 л. | истинтак
Фрагмент от следствието на заловените ешкия (комити), преминали през местността "Връшка чука"
- Сръбско-българската граница на път за гр. Кула

НПТА XIX 26/11 | 1802 | 1 л. | берат
Берат за прехвърлянето върху Мехмед бин Мехмед Али длъжността кюпруджи баши в Русе,
овакантено след смъртта на баща му - серкьопрюджи джери кебир

НПТА XIX 26/12 | 1873 | 1 л. | тахрират
Съобщение от управлението на митниците в Дунавския вилает относно пропускането на една
камбана, пристигнала за българска черква с австрийския параход

НПТА XIX 26/13 | 1813 | 1 л. | мектуб

Писмо до зам. аяна на Карнобат, с което се предписва да се окаже съдействие на събирача на юшур
в селата Сунгурларе и Черкешли Мустафа ага, чиито права били нарушавани от трето лице

НПТА XIX 26/14 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до садразамина, в което се говори за вземането на аяните от Малгара и Кешан починалите
Ахмед ага и (...) ага от сарафина Бохос Ованес

НПТА XIX 26/15 | 1805 | 1 л. | мектуб
Писмо [чернова] до валията на Румили, относно причините за отлагането до идната пролет мерките
от военен характер срещу разбойниците

НПТА XIX 26/16 | 1841 | 1 л. | мектуб
Официално писмо, в което се говори, по отношение онези от раята, които прибягват до чуждо
поданство, с оглед да бъдат защитавани; да бъдат взети мерки против това

НПТА XIX 26/17 | 1869 | 4 л. | мектуб
Превод от писмото на Османската генерална кредитна банка до министерството на финансите по
сключения заем от 155 000 турски лири, както и контракта със същата банка

НПТА XIX 26/18 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до началник на охраната на Белград да съдействува за закупуването по възможност на поголеми количества зърнени храни от Белградска област за вътрешността и за износ в чужбина, като
храните за вътрешността бъдат изпратени по Дунав, през пристанищата Русе, Видин и Свищов, а за
тези за износ да се влезе в преговори с немците-търговци

НПТА XIX 26/19 | 1875 | 10 л. | мектуб
Писма (чернови) адресирани за вилаета, изхождащ от вътрешността на България

НПТА XIX 26/20 | 1801 | 1 л. | мектуб
Писмо до някой си Саид Али ефенди, в което се споменава за таен договор между Русия и
Франция, по една (...) и с посредничеството на Русия - между Турция и Франция, за която цел

Наполеон Бонапарт бил изпратил свой доверен човек - колонела Сабастиян - в качеството си на
представител на Франция

НПТА XIX 26/21 | 1829 | 1 л. | еврак
Преписка по издаването на берат за правотъргуване по море и суша с Европа, на турския поданик
костантин, живущ в "Кумру хан"

НПТА XIX 26/22 | 1849 | 1 л. | еврак
Преписка, образувана по повод молбата на наследниците на починалия главен секретар на
държавното съкровище, след като се приспаднат всичките му дългове към хазната и частни лица

НПТА XIX 26/23 | 1866 | 1 л. | дефтер
Сведение за разходите по проектиран ремонт на казармите и района им, в които се е помещавала
нишката дивизия

НПТА XIX 26/24 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмо относно изплащането на руския комисар остатъка от стойността на продоволствието дадено
на турските войски, останали "насреща" - сумата 100 000 гроша

НПТА XIX 26/25 | б.м.г. | 1 л. | ферман
Ферман от времето на Абдул Меджид, с който се дава пенсия на едногодишния син на загинал в
боевете при Силистра и Тутракан войник - с оглед като порасне да постъпи във военното училище
на служба във войскова част

НПТА XIX 26/26 | 1855 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид, в уводната част на който са изложени условията за
прехвърлянето на правото на собственост върху държавни ценни книжа - облигации;
прехвърлянето им върху деца и трети лица

НПТА XIX 26/27 | б.м.г. | 1 л. | еврак
Изложение от висше държавно лице - до султана, относно закупените зърнени храни, складирани в
държавните складове на София изхранване на добитъка от 52 околии в Румели; срещата му с княз
Милош (сръбски княз) и пр.

НПТА XIX 26/28 | 1837 | 1 л. | берат
Берат от времето на Махмуд II, с който на солунския търговец Йосиф Коен Давидов и прокуриста
Самоил Давидов от Русе се дава правото да търгуват с Европа, Персия, Индия

НПТА XIX 26/29 | 1862 | 2 л. | тезкере
Документ изразяващ условията, при които е уговорено между турците и влашкия войвода Скерлет
Глигар, за закупуване и препращане на зърнени храни от Влахия за Турция през Калараш, 1279 г.
(две тезкерета)

НПТА XIX 26/30 | 1867 | 1 л. | дефтер
Списък на българите - закупчици на вълна за сметка на чорбаджи Яко: бакал Ставро, сладкаря
Пецо, Велко бояджията и бояджията Мильо

НПТА XIX 26/31 | 1852 | 1 л. | илмюхабер
Записка за заплащане на наема на Хашим ага заде Ахмед бей за престояването в дома му

НПТА XIX 26/32 | 1850 | 1 л. | илмюхабер
Сведение за чистите приходи от държавните чифлици и др. видове държавни имоти за 1265 г. в
Охридския санджак

НПТА XIX 26/33 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Опис на събраните вземания, със съдействието на мубашир, на руския поданик дагистанин Мехмед
ага и имената на дължащите му, от които са събрани сумите

НПТА XIX 26/34 | 1845 | 1 л. | илмюхабер
Записка за завеждането на приход и изписването в разход на суми, платени от десятъка на
Софийската каза, като разноски по пренасянето на топове от Нишката крепост за Пиротската и за
гр. Муса паша

НПТА XIX 26/35 | 1873 | 1 л. | мазбата

Протокол на меджлиса в Кула по облагането с юшур производството на заселените в Кулско
черкезки изселници, който юшур бил останал върху държавата

НПТА XIX 26/36 | б.м.г. | 1 л. | пусула
Бележка да бъде отпусната сумата от сто и двадесет и пет хиляди гроша на касап башията (главния
държавен месар) за закупуване на месо

НПТА XIX 26/37 | 1874 | 2 л. | еврак
Преписка, образувана в каймакамлъка на Меджидие, по повод оставката на Константин от
меджлиса от избора му за съдебен заседател в касационния съд на гр. Меджидие, поради самотното
му положение

НПТА XIX 26/38 | 1876 | 1 л. | дефтер
Месечно сведение за постъпленията от горски такси през 1292 г. от лесничейството на гр. Троян

НПТА XIX 26/39 | 1875 | 1 л. | арзухал
Заявление от Танас от гр. Мачин до мютесарифина на Тулча - закупчик-предприемач на данъка
върху добитъка за 1291 г., че останало да взема от неколко души суми, които да бъдат събрани по
съдебен ред.

НПТА XIX 26/40 | 1813 | 3 л. | еврак
Преписка с опис на имуществото, притежавано в Халеб от бившия велик везир Али паша

НПТА XIX 26/41 | 1806 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от Никополския първенец (аян) елхадж Ибиш ага заде Али ага - отнася се за
нападение на руснаци, намиращи се в Букурещ при с. Фламенде, след кратко сражение с турски
войски били принудени да се оттеглят обратно в Букурещ

НПТА XIX 26/42 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо за замяна на зърнени храни като пшеница, ечемик включително и брашно, произведени в
Одринско, от една страна и такива произвеждани в Силистра, Калараш и Браила

НПТА XIX 26/43 | 1806 | 1 л. | мектуб
Писмо-предписание за начина на събиране на военния откуп от служещите военни лица (редифаскери)

НПТА XIX 26/44 | б.м.г. | 1 л. | талиматнаме
Правилник за прилагането на закона за десятъка с кратки разяснения и тълкувания на отделни
глави от същия закон

НПТА XIX 26/45 | б.м.г. | 1 л. | телеграфнаме
От Тулча за Синая - мютесарифа на Тулча нарежда до каймакама на Синая, да нареди задържането
и изоращането му под стража, на Никола Поталиянос, който бил откраднал от дома на Диониси
Месакри от Калараш 500 австрийски наполеона

НПТА XIX 26/46 | 1876 | 1 л. | арзухал
Заявление от чобана на хаджи Танасовия зет Кара Михал, при когото стои вече две години за да
наглежда овцете му - през зимата заирето за овцете се било свършило и по нареждане на
капукехаята прируския консул - Иванчо, близък роднина на Кара Михал, взел бил от чуждо сено, за
което го били съдели

НПТА XIX 26/47 | 1847 | 1 л. | дефтер
Сведение за едномесечните разходи на жандармерийския отряд на служба в Белоградчик през 1264
г.

НПТА XIX 26/48 | 1885 | 4 л. | джедвел
таблица, изразяваща месечни плащания на заплати и пенсии на длъжностни лица от
дипломатическия корпус, през 1303/1887

НПТА XIX 26/49 | 1880 | 1 л. | мектуб
Писмо до министерството на финансите - на чиновници, ангажирани в събиране на десятъка, да се
заплаща в натура, от зърнените храни, на четиридесет килета едно киле; това отменя предишното
решение да не им се заплаща в натура

НПТА XIX 26/50 | 1874 | 12 л. | телеграфнаме
Телеграми от Тулча за Синия - със различно съдържание

НПТА XIX 26/51 | 1851 | 91 л. | сенед
Разписки от тимариоти - държатели на имоти в землищата на Софийския, Солунския и Скопския
санджак, за получените суми от държавата (право на тимариота) през 1267 г.

НПТА XIX 26/52 | 1876 | 3 л. | дефтер
Списък на войнуганите българи, изпратени от Оряховската каза в Цариград, и размера на заплатата
на всеки един от тях

НПТА XIX 26/53 | 1806 | 1 л. | тахрир
Изложение относно анкетата извършена от началник охраната на Белград - Сюлиман паша, за
положението на сръбската рая и нейните водители, недопускани за среща с ръководните
правителствени фактори, поради тяхната неискреност и пр.

НПТА XIX 26/54 | 1850 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид, с който се нарежда възстановяването заплатата на Мухибе
ханъм, която се оказала жива

НПТА XIX 26/55 | 1846 | 3 л. | тахрир
Молба от австрийския пълномощен министър за пропускане на кораби през Проливите

НПТА XIX 26/56 | 1820 | 1 л. | мектуб
Писмо до дефтердаря по повод изпращането на солунския мютесариф Селим Сърри паша със
специално поръчение, с дадените му евляди фатихан, да възстанови в Янина мютесарифа на
Яненския и Валониянския санджаци Исмет паша

НПТА XIX 26/57 | 1863 | 1 л. | джедвел
Сведение за даваните дневни помощи на преселилите се в Босна турци-изселници от Белград и

други места в Сърбия

НПТА XIX 26/58 | 1865 | 2 л. | мектуб
Чернова от писмо до главнокомандващия Румелийските войски, в което се говори за вземанията на
артилерийския капитан от Видин Ибраим ага, от Такиеджи Тахир ага, против когото има и съдебно
решение

НПТА XIX 26/59 | 1814 | 1 л. | мектуб
Съкращение на писмото от босненския валия, за помилването на наиба на Сараево Шакир ефенди,
който да не бъде заточаван подобно на другите улеми, помагачи на победени аги

НПТА XIX 26/60 | 1868 | 1 л. |
Поръчителство, дадено и подписано от селските мухтари (българи) и селския чорбаджия,
гарантира пред властите за задържания в затвор българин, уличен в кражба на камъни

НПТА XIX 26/61 | 1865 | 1 л. | сенед
Разписка, подписана от тимариота на Серска община, Софийски санджак, за получените от него
суми

НПТА XIX 26/62 | 1876 | 1 л. | арзухал
Заявление от немкинята Антонина - съдържателка на хотел в Тулча, до австроунгарския консул в
Тулча да ходатайствува пред мютесарифа да ѝ се върнат нещата, които е оставила в напуснатия
вече от нея хотел

НПТА XIX 26/63 | 1842 | 3 л. | мектуб
Писмо до началник охраната на Белград, относно развода на офицер със съпругата му, която била
подлъгал да дойде в Белград при него, като и продал даже някои нейни неща

НПТА XIX 26/64 | 1832 | 5 л. | тахрир
Три молби от сардинския шаржедафер за пропуск на 2 пътуващи за Бяло море кораби с 6 500 кила
жито и трети в обратна посока - за Черно море

НПТА XIX 26/65 | 1832 | 4 л. | арзухал
Две заявления, с които се иска да се издадат берати за правото на Димитър Х. Панов, да служи при
търгуващия в странство Михаил хаджи Панов от Велес и за установяването на същия в Серес

НПТА XIX 26/66 | 1867 | 3 л. | дефтер
Подробно сведение за провизиите дадени през м. януари 1283 г. за разните кухни и др. в
султанските сараи

НПТА XIX 26/67 | 1812 | 1 л. | мектуб
Писмо до турския посланик Джелал ефенди, в което става дума за "интригите" на Персия, да
разговорите с Мехмед Хюсеин Хан, дошъл в Багдад и за военните приготовления в пограничните с
Персия области

НПТА XIX 26/68 | 1853 | 1 л. | мектуб
Писмо от щаба на войската в империята до Силистринския и др. каймаками, да ангажират две коли,
които да превозят музикантската команда от Шумен за Разград, числяща се към кавалерийския
полк в Силистра

НПТА XIX 26/69 | 1859 | 2 листа и 1 плик л. | ариза
Молба от директора на вътрешните работи в Княжество Сърбия до видинския валия, към което
прилага рапорта на началника в Крайова по повод разправиите между видинския жител Апостол
Стоянов с Яко Бошковач, секретар на казания началник за връчване препис

НПТА XIX 26/70 | б.м.г. | 12 л. | дефтер
Книга, в която са записани сведения за разни крепости в Румили и в Анадола от към първата
половина на XVI век [?] и дадени привилегии относно данъчните тегоби

НПТА XIX 26/71 | б.м.г. | 1 л. | берат
Бберат на султан Абдул Азис за даването на пенсия на майката, жената и двете непълнолетни деца
на починалия табурски писар от крепостната артилерия, платима от приходите на Видин

НПТА XIX 26/72 | 1805 | 1 л. | кайме

Писмена заповед до Тепеделенли Али паша, мютесариф на Янина, относно охранителните мерки
наложили се поради нападението на руски и френски кораби срещу пристанището Превеза, за
защитата, за което Шевки ефенди искал да се назначат войски

НПТА XIX 26/73 | 1876 | 1 л. | махале шерхи
Сведение за ежедневните постъпления през м. септември 1292 г. от данъка върху животните в
Царево, Кюстендилска каза, Софийски санджак

НПТА XIX 26/74 | 1853 | 2 л. | еврак
Откъс от преписката по въпроса за съдействие чрез отпускане на коне от пощенската станция
Бююк чекмедже на австрийската поща, работеща между Цариград и Белград

НПТА XIX 26/75 | 1879 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите, в което от името на султана се предлага привличането на
банкера г-н Зафири и уговарянето на държавен заем с него в размер на 200 000 лири, необходими
главно за военни нужди

НПТА XIX 26/76 | 1847 | 3 л. | еврак
Преписка относно отпускането и оформяването на годишния наем, плащан от Лозенградската
турска легация, през 1264/1847 г., в размер на 43 лири

НПТА XIX 26/77 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмено изложение до султана на [фрагмент] по въпроса с гърците (освобождението на Гърция) станало със съгласието на Русия и др. велики сили, като Русите на 23 ? преминали р. Прут и пр.

НПТА XIX 26/78 | 1864 | 1 л. | мектуб
Писмо до турските дипломатически представители в странство относно решенията на турското
правителство по Ливанския въпрос, съгласно който, недоволните маронийци могат свободно да се
изселят от там - обаче, предпочитало се да останат по местата

НПТА XIX 26/79 | 1862 | 4 л. | берат

Берат от времето на Абдул Азис, с който се признава правото на морския кадет Ахмед Джемал да
притежава държавни облигации 1086

НПТА XIX 26/80 | 1805 | 1 л. | мектуб
Писмо на Саид Ахмед, мутесариф на Ич или, по възложеното му потушаване на възстанието в о-в
Кипър, което е било в разгара си

НПТА XIX 26/81 | 1854 | 1 л. | мектуб
Писмо на войводата на Влахия Барбо Истерби по въпроса за забраната от страна на влашкото
правителство да се формират обози за турската войска

НПТА XIX 26/82 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмени упътвания на войсковото командване относно привличането във войската на освободени
по разни причини от военна служба в министерството

НПТА XIX 26/83 | 1875 | 1 л. | дефтер
Сведение относно начина, по който били пласирани банкнотите за 3 000 000 турски лири издадени
през г. 1292, след м. август

НПТА XIX 26/84 | 1876 | 11 л. | дефтер
Списък на лицата, избягали в Сърбия поради събитията и разкаяли се в последствие, завърнали се
обратно по домовете си, на които е давана помощ за прехранването им

НПТА XIX 26/85 | 1857 | 1 л. | мектуб
Писмо до административните власти от началника на войсковата част в Тетово с инструкции за
залавянето на отклонили се от военна служба войници, кротирани от Тетовско и Кочанско

НПТА XIX 26/86 | 1801 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение до султана относно исканата отплата (отмъщение) от наследниците на убития
от злосторници Каба Сакал Мустафа ага от Кършехир, по отношение на които злодеи са вземани
нужните мерки

НПТА XIX 26/87 | 1842 | 1 л. | мектуб
Писмо в чернова от министерството на Външните работи до Фуад ефенди, в което се говори за
новоназначения протестантски епископ в Йерусалим, като верен да занесе словото на английската
кралица, за съпругата на Руския пратеник барон Бронофи; какво ще е словото на кралицата и пр.

НПТА XIX 26/88 | 1831 | 1 л. | илмюхабер
Записка съдържаща данни относно разходите по издръжката на войската през едно тримесечие на
1247 г.

НПТА XIX 26/89 | 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо до офицера, командир на корпуса "Евляди фатихан", в което се нарежда сформирането от
кадрите на този корпус на едно отделение от 1000 души, които незабавно да се изпратят в Цариград

НПТА XIX 26/90 | 1832 | 1 л. | мектуб
Доклад до султана, отнасящ се до усмиряването на Босна, като бъде издадена фетва да бъдат
наказани всички провинили се недоволни от султана

НПТА XIX 26/91 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Сведения, изразяващи разходите по личния състав при султана и тези за харема му - цялата
прислуга мъже и жени, лакеи и пр., за един месец

НПТА XIX 26/92 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което авторът Саид Мехмед, придружаващ пътуващия за Персия персийски
пратеник донася, че са задържани двамата европейци, които заедно с посланика са искали да идат в
Персия, скривайки че са чужденци

НПТА XIX 26/93 | 1882 | 1 л. | дефтер
Сведение за предвидените разходи в заплати на писарския персонал през 1300 г. на Анкарския
вилает и всяка околия поотделно

НПТА XIX 26/94 | 1854 | 2 л. | арзухал

Превод от писмото на администрацията на Калараш до маршал Исмаил паша, относно безчинията
вършени от турски войници по командата на офицер в Каларашко

НПТА XIX 26/95 | 1842 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от Мехмед Веджихи, с което донася по повод получения от него султански
ферман за защита честта, имота и живота на населението, в духа на танзимата и премахване
разбойничеството, че в администрираната от него територия цари съвършен ред и спокойствие

НПТА XIX 26/96 | 1859 | 1 л. | мектуб
Писмо за долнокачествеността на плата, изработен в Баликесри и необходимостта да бъде доставен
от странство нужния за зимата плат за войската

НПТА XIX 26/97 | 1878 | 5 л. | мукавеленаме
Договор за сключване от турската държава на заем от 280 000 турски лири при банкерската къща
Зарифи

НПТА XIX 26/98 | 1846 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Меджид, с който се признава правото на Мехмед да получава от
приходите на Диарбекирския еялет по пет гроша месечно мааш

НПТА XIX 26/99 | 1850 | 1 л. | дефтер
[печатно] Инструкция относно участието на Турция на международната изложба в Лондон през
1850 г., със списък на произведенията, които по мнението на специалната за случая комисия
следвало да се изложат

НПТА XIX 26/100 | 1834 | 9 л. | темесюк
Разписки, удостоверяващи получаването на необходими за материалната издръжка на гарнизона в
Тифлис средства

НПТА XIX 26/101 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо до първия, втория и третия пратеници на Турция по преговорите в Свищов с Австрия, с
пожелания за достойно изпълнение на дълга към вяра и държава

НПТА XIX 26/102 | 1874 | 1 л. | талимат
Инструкция за комисари по преброяването на населението и помощния му персонал - относно
длъжностите им

НПТА XIX 26/103 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо до Дунавския вилает от Свищовския каймакам; изпратил под стража лицето Анастас
Костов, разхождащ се немил, недраг, по улиците на града и то без установен занаят

НПТА XIX 26/104 | 1855 | 1 л. | еврак
Преписка по изплащане превоза на коларите-християни от с. Ада за пренасяне на храните от
пристанището на Силистра до складовете

НПТА XIX 26/105 | 1855 | 2 л. | еврак
Преписка по уреждане на сметката по заплатите за по един месец на четиримата души, изпратени в
Русе да поемат командването на четирите свободни кораби в корабостроителницата

НПТА XIX 26/106 | 1821 | 1 л. | кайме
Писмо до босненския валия по повдигнатия от австрийския посланик въпрос, във връзка с
забраната мюсюлманите да ходят в Зара, както преди, за да търгуват с хърватите

НПТА XIX 26/107 | б.м.г. | 1 л. | берат
Берат, с който е определена месечната пенсия (на) 80-годишна жена от Херцеговина, останала
самотна поради събитията във Форбанич и ?

НПТА XIX 26/108 | 1802 | 1 л. | мектуб
Писмоотносно извършено от бунтовника Сауд оглу въоръжено нападение в светите места и за
неудобството да се привлече сътрудничеството на английската флота срещу същия, което било
предложено

НПТА XIX 26/109 | 1865 | 1 л. | мектуб

Писмо-изложение на австрийския вицеконсул в Цариград от 16.XII.1821 г., разглеждащо въпроса,
интересуващ двете страни - Турция и Австрия, а именно за Босна и Херцеговина

НПТА XIX 26/110 | 1873 | 3 л. | илмюхабер
Записка, удостоверяваща внасянето на стойността на закупени от частни лица държавни облигации
за да се издадат съответни берати

НПТА XIX 26/111 | 1299 | 1 л. | сенед
Разписка на главния бирник в Костур, за изплатени му 20% от сумите, постъпили през м. май 1298
г. от данъци и военен откуп в касата му

НПТА XIX 26/112 | 1871 | 1 л. | еврак
Преписка, изхождаща от вилаета на о-в Крит, отнасяща се до начина на заплащане на пътните пари
на екстернираните четирима души за Щирия

НПТА XIX 26/113 | 1812 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение от бейрутския ага, съгражданин на садразманина, изпратено му в Трабзон, в
което описва положението в него край

НПТА XIX 26/114 | 1838 | 14 л. | дефтер
Списък на военните чинове на 2-ри пехотен полк от Анкарската дивизия през 1253/1837 г.

НПТА XIX 26/115 | б.м.г. | 2 л. | мектуб
Писмо на пълномощния министър на Сардиния, с което се уведомява [султана] за разграбването на
един кораб на Сардиния от хората на валията в о-в Хиос, след което кораба бил потопен и екипажът
му избит - за ответно събиране кръвен откуп от виновните

НПТА XIX 26/116 | 1877 л. | тахрир
Писмо-изложение до висше служебно място на Османската империя, отнасящо се до изселниците
от Пелопонес албанци (християни), които обезщетени със сумата 160 (...) акчета били доволни;
намеренията им са отново да нападнат Морея (Пелопонес)

НПТА XIX 26/117 | 1827 | 2 л. | ариза
Молба за пропуск на австрийски кораб през Дарданелите, пренасящ материали от Цариград за
Александрия

НПТА XIX 27/1 | 1873 | 1 л. | мазбата
Протокол на Скопския окръжен съвет (меджлис) за отдаването на предприемач на Куманския и
Пелопонеския кантони за обслужване с коне правителствените чиновници, пощи и пр. и таксите,
които ще следва да се събират по този случай

НПТА XIX 27/2 | 1855 | 2 л. | еврак
Преписка по наемането от военните в Русе на седем хлебопекарни, в които се е пекло за войските в
Русе и за войските от Египет по време на Кримската война

НПТА XIX 27/3 | 1855/56 | 2 л. | еврак
Разходи по време на Кримската война, дадени на военната музика на поляците, дадени на бедните
ученици от Букурещките училища и др.

НПТА XIX 27/4 | 1856 | 2 л. | еврак
Преписка по разходите на Букурещкия комендант - Сюлейман Зафет, направени от него в
обиколката му на частите в Силистра, на тези настанени в Гюргево, на австрийските войски в
Гюргево и пр. [кримска война]

НПТА XIX 27/5 | 1843 | 1 л. | тахрир
Писмен доклад за предвиждане в бюджета освен разходите по издръжката на учениците, следващи
в Лондон, още и други 100 лири за учебници и др. дребни разходи, която сума да се преведе на
пълномощния министър в Лондон

НПТА XIX 27/6 | 1869 | 16 л. | дефтер
Опис по граждански дела с обозначение на ищеца и ответника, предимно българи, от неизвестно
селище

НПТА XIX 27/7 | 1875 | 1 л. | мектуб

Писмо-окръжно и до вилаета в Русе - напомня се в правителствените учреждения да не бавят
отговорите на получените писма и преписки, по която и да било работа или въпрос от служебен
характер

НПТА XIX 27/8 | 1889 | 1 л. | мектуб
Изложение до султана, от населените на околиите: Гюридже, Бехлидже, Костур, Преспа,
Серфидже, и др., всички числящи се към Софийски санджак се оплакват от някои началници на
войниците, охраняващи дефилетата и били отишли в Битоля, пред шериятския съд, искайки да си
изберат те бюлюкбашиите

НПТА XIX 27/9 | 1826 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение до султана от нишкия началник на военната крепост относно вътрешните
смущения в Босна и Херцеговина

НПТА XIX 27/10 | 1717 | 1 л. | мектуб
За висшия военен съд в Букурещ били закупени 40 тона хартия, които да се заплатят от
Белградската хазна

НПТА XIX 27/11 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо от военен началник в Букурещ до съответното му началстващо лице относно военните
учения на австрийски войскови части от гарнизона в Букурещ

НПТА XIX 27/12 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до воения комендант в Търговище (Джумаа атик) относно претенциите на двама черкезивойници от търговищката дивизия да им бъдат заплатени конете пострадали при боевете в Кочани фрагмент

НПТА XIX 27/13 | 1848 | 7 л. | еврак
Книжа, удостоверяващи рамера на изплащаните заплати на дипломатите си в чужбина през 1265 г.
чрез банк Отоман

НПТА XIX 27/14 | 1843 | 1 л. | еврак

Преписка относно предаването на 47 285 оки селитра на кюстендилския началник на гарнизона
(муширин) от скопската фабрика за Силистра - от производството и за 1259 г.

НПТА XIX 27/15 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо до мухтар бей относно митата, които следва да се вземат от стоките пристигащи на
влашките митнически пунктове, като се прави изключение за Австрия

НПТА XIX 27/16 | 1845 | 1 л. | мектуб
Писмо, адресирано до главнокомандващия турските войски за отпускане на кредит за ремонтиране
на някои помещения от затвора в квартала "Баби Мюшир", който бил много нехигиеничен и
помещенията му тъмни

НПТА XIX 27/17 | 1856 | 1 л. | мектуб
Писмо от военните до мютесарифа, в което се съобщава за избягалите осем души колари от
австрийския полк, обслужаващи домакинския отдел и да се повърнат обратно в частите, където са
били придадени

НПТА XIX 27/18 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, от което се вижда, че белградският началник на охраната и каймакамът са посредничили за
препращане кореспонденцията на френския пълномощен министър в Будапеща до генералния
френски консул в Цариград и обратно

НПТА XIX 27/19 | 1832/3 | 1 л. | мектуб
Писмо от военен характер - кавалеристът от дворцовата гвардия на султана, Айдинли Халил,
поради заболяване не е възможно да продължава да служи повече в редовете на войската; същият
да се освободи и изпрати у дома си

НПТА XIX 27/20 | 1875 | 1 л. | мектуб
Окръжно писмо до Дунавския вилает - от дирекцията на одринската мъжка гимназия относно
условията, при които ще се приемат ученици в гимназията на мястото на постъпилите във военното
училище от същата гимназия

НПТА XIX 27/21 | 1864 | 1 л. | берат

Берат на Абдул Азис, с който се дава пожизнена пенсия на финансовия служител Хаки бей - по 240
гроша месечно

НПТА XIX 27/22 | 1880 | 2 л. | джедвел
Ведомост за заплатата на служителите по регистрацията в Косовския вилает за м. юли 1297 г.

НПТА XIX 27/23 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо на турския посланик във Виена до министъра на външните работи относно процента на
митата, събирани от вноса във Влахия и др., с оглед на търговския договор в сила между двете
държави - Австрия и Турция

НПТА XIX 27/24 | 1855 | 15 л. | еврак
Преписка по продоволствието на войските в Батум, закупуването от мюлтезимите на Трапезунд и
другаде

НПТА XIX 27/25 | 1820 | 1 л. | мектуб
Писмо от заместника на събирача на държавното имущество в натура и пари до Министерския
съвет в Австрия относно забраната да се изнасят в чужбина каквито и да било стоки и имущество

НПТА XIX 27/26 | 1846 | 1 л. | тахрир
Изложението на руския консул в Одрин - Остников, с което същият иска да се разреши на морските
капитани Атанаско Хаджиоглу и Сотирио Спаноглу да плават по Черно море с корабите си,
натоварени с жито

НПТА XIX 27/27 | 1866 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Абдул Азис, с който се определя месечна пенсия от по 50 гроша на
съпругата на пиротския кмет

НПТА XIX 27/28 | 1847 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение, в превод на турски език, получено от одринския руски консул - да се разреши на
капитаните руски поданици Жовани Вири, Герасимо ... Диаманди Франфаки да преминат по Черно
море

НПТА XIX 27/29 | 1885/86 | 6 л. | дефтер
Едногодишно сведение за състоянието на представените сметки от посредниците по събиранията
на данъците в Азански вилает

НПТА XIX 27/30 | б.м.г. | 14 л. | дефтер
Емлячен регистър на имоти, чиито собственици са българи от неизвестно селище

НПТА XIX 27/31 | 1877 | 5 л. | сенеди
Сенеди (разписки) подписвани само от настанените преселници-турци срещу даваните ежедневно
парични помощи

НПТА XIX 27/32 | 1849 | 1 л. | тезкере-и самийе
Писмо от садразама до султана - представени му били в превод докладите на мосю Давуд относно
положението в Германия и специално в Прусия, а също доклада на Шекиберейди върху войната
между Австрия и Унгария

НПТА XIX 27/33 | 1807 | 1 л. | ариза
Доклад до султана относно мерките във връзка с положението в Египет, който бил в размирици
отпреди десет години; като се иска да бъде поискан за заложник сина на Египетския валия
Ибрахим

НПТА XIX 27/34 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за противозаконната продажба, станала между Юсуф Сурия от Кале-и
Султание и Английския консул, за която е бил сезиран министърът на финансите

НПТА XIX 27/35 | 1880/81 | 54 л. | тахрират
Коренспонденция на министерството на финансите с вилаетите във връзка с реализирането на
принудителния вътрешен заем от 1296 г.

НПТА XIX 27/36 | б.м.г. | 2 л. | мектуб

Преводи от писмата на руската легация в Цариград и на конт Делнеер, във връзка с вътрешните
размирици в Турция - по повод разбунтувалия се Египетски валия

НПТА XIX 27/37 | 1825 | 1 л. | мектуб
Писмо до Молдовския войвода относно настаняването на избягалите от Мачин и Браила рая
съгласно с условията, предвидени за настаняването на този род бежанци

НПТА XIX 27/38 | 1853/54 | 1 л. | мектуб
Военачалник в Букурещ пише до съответното място в Цариград да се изпрати сапун поне за
болниците в Букурещ, понеже там бил много скъп - 15-16 гроша оката

НПТА XIX 27/39 | 1814 | 2 л. | мектуб
Писмо-изложение относно нарежданията, които са дадени за по-скорошното извозване на храните
от Молдавия за вътрешността през Калараш, понеже само няколко от околиите били плодородни,
по-голямата част била планинска местност

НПТА XIX 27/40 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от Дагистанския хан - Махмуд хан, в което се говори за намеренията му да нападне Русия
през пролетта

НПТА XIX 27/41 | 1873 | 4 л. | бюджет
Разходен бюджет на санджаците от Аданския вилает за 1290 г.

НПТА XIX 27/42 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Списък на длъжностните лица от антуража на един везир

НПТА XIX 27/43 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо от военни относно отчетните книжа на румелийските войскови части, причислени към
кримската армия, поради неудобството при изплащане на заплатите

НПТА XIX 27/44 | 1823 | 2 л. | мектуб
Писмо от Молдавския войвода във връзка с обира, извършен от Андрей Миле и др. от Роман, на
двамата търговци на добитък Ибришим и сина му Мустафа от Браила, пътувайки за Молдава

НПТА XIX 27/45 | 1812/1813 | 1 л. | мектуб
Писма от началника на охраната на Проливите, относно пренасянето от чужди кораби, въпреки
забраната, на храна натоварена в турски пристанища; и изземването на същите храни от английски
и др. кораби

НПТА XIX 27/46 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до Министъра на финансите относно отпускането на сума от
мухасъла за изплащане на заплатите на войниците от полковете на Ментеше и Айдън - на гарнизон
в о-в "Крит", преди последните да са се завърнали по родните им места

НПТА XIX 27/47 | 1815 | 2 л. | кайме
Изложение на агрибоския валия Нурулах паша до султана, в което описва нередностите в Анадола
и Румили, препоръчва мерките, които трябва да се вземат по отношение на същите

НПТА XIX 27/48 | 1826 | 2 л. | еврак
Преписка, във връзка с исканото разрешение от морския капитан - австриецът Павле Роскович, да
премине Черно море с парахода си "Елизабета Мария" натоварен от Месина със сол

НПТА XIX 27/49 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмен доклад на Молдовския капукехая относно хода на изпращането на зърнени храни за
вътрешността на турската империя

НПТА XIX 27/50 | 1888 | 1 л. | дефтер
Паричните операциии сметки за един месец през 1305 г. на Ванския санджак

НПТА XIX 27/51 | 1834 | 2 л. | мектуб

Писмен доклад, отнасящ се до неприятностите, създавани на Високата порта, от персийските
скитнически племена през 1250 г.

НПТА XIX 27/52 | 1844 | 1 л. | мектуб
Писмо относно рекламациите на персонала от немската параходна агенция, която смята, че ѝ се
пречи при изпълнение на нейните функции

НПТА XIX 27/53 | 1859 | 4 л. | еврак
Преписка, отнасяща се и изразяваща сумата извън вътрешния заем, получен от мюсюлманското
население от о-в Мителин

НПТА XIX 27/54 | 1864/65 | 15 л. | еврак
Разходи, изплащани на държавни служители, намиращи се в чужбина, от легациите и на тези
изпратени със специална мисия

НПТА XIX 27/55 | 1869 | 1 л. | еврак
Преписка, по въдворяването на 62 гръцки разбойници в Превеза, Смирна и Сакъз и разноските по
море за тяхното пътуване

НПТА XIX 27/56 | б.м.г. | 40 л. | дефтер
Книга със списъци, отнасящи се до разни тимари в областта на крепостта Синаб

НПТА XIX 27/57 | 1866 | 1 л. | мектуб
Писмо-окръжно и до вилаета, с което се напомня да не се използват чиновниците-писари и
протоколници и за други извън службата им работа, за да могат своевремено да могат своевремено
да изготвят исканите сведения, таблици и пр.

НПТА XIX 27/58 | 1871 | 1 л. | берат
Берат на Абдул Азис, даден на цариградчанина Джуван заде Мехмед Емин бин Мустафа Ариф,
удостоверяващ правото му на собственост върху 2/5 части от една държавна облигация 1086 [откъс]

НПТА XIX 27/59 | 1839 | 3 л. | махзар
Молба на населението от гюмюрджинско на една част от определения им наряд жито за 1253 г.,
поради лоша реколта и епидемия по хората

НПТА XIX 27/60 | 1853 | 1 л. | хюджет
Предупредителен протокол на белградския кадия по повод станали междуособици между войската
от една страна и феодалите владетели - тимариоти и притежатели на зиамет

НПТА XIX 27/61 | 1853 | 1 л. | хюджет
Хюджет на белградския кадия за отстраняването от Белград на групата на ямаците от Алания,
виновници за последните размирици, като се предаде и имуществото им

НПТА XIX 27/62 | 1862 | 1 л. | берат
Берат на Абдул Азис, с който се документира притежанието на държавни облигации "1875" от
Ахмед Ата от Цариград

НПТА XIX 27/63 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо за даване на служба на султановия столник, черкез Шехабедин, който при Тебриз паднал в
плен на къзълбаш и след 4-годишно робуване бил се откупил и се завърнал

НПТА XIX 27/64 | 1847 | 1 л. | берат
Берат на султан Меджид (Абдул Меджид I ?), с който се възстановява случайно загубеният от
Сюлейман Ахмед берат за правото му на тимар в Охридско [откъс]

НПТА XIX 27/65 | 1852 | 1 л. | мектуб
Писмо относно границите между земите от чифлика на капуджи башията Махмуд Мухим бей и
султанските чифлици в казата Кавая, Охридски санджак

НПТА XIX 27/66 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се донася за пристигането на около 300 души казаци-изселници с кораби

откъм Черно море

НПТА XIX 27/67 | 1888 | 1 л. | джедвел
Статистическо сведение за унищожаването по разни причини през 1303 г. на сгради и построените
през същата година в Халепския вилает

НПТА XIX 27/68 | 1839 | 1 л. | мектуб
Писмо за изплащане на месечната заплата на 6-тима души инженери - англичани, работещи в
държавната корабостроителница

НПТА XIX 27/69 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и самийе
Доклад до султана, в който се съобщава за пристигането на Шекиб ефенди, след като бил
приключил мисията си в Молдова и Влахия, и се дава обстойно изложение по сръбските работи

НПТА XIX 27/70 | 1812 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което става дума за посещението на сръбски князе в Цариград

НПТА XIX 27/71 | 1861 | 1 л. | сенед
Формуляр от разписка по принудителния вътрешен заем от 1277 г.

НПТА XIX 27/72 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Сведение за размера на месечните заплати във войската - от дивизионния генерал до редника

НПТА XIX 27/76 | 1806 | 1 л. | тахрир
Доклад от мирахура на еничарския ага Али относно начина, по който бил приет от непокорните
аяни в Одрин; и от Абдул Рахман паша, който бил потеглил срещу тях

НПТА XIX 28/1 | 1803/04 | 12 л. | дефтер
Опис на тимарите - и на вакантните измежду тях, в санджаците Авлона, Ергени и др.

НПТА XIX 28/2 | б.м.г. | 12 л. | дефтер
Опис на тимари в села в близост на крепостта Анаболу и списък на живущите в същите тимари
селски стопани - гърци

НПТА XIX 28/3 | 1822 | 1 л. | мектуб
Писмени инструкции до началник охраната на Карс във връзка с поведението на Персия

НПТА XIX 28/4 | 1847 | 1 л. | ферман
Ферман отнасящ се до възлагането служебно върху Хасаб паша десятъка за 1263/64 г., в казите
Чорлу и Есрекли; като се дават указания за начина на измерването на земеделските произведения
[чернова]

НПТА XIX 28/5 | 1861 | 1 л. | берат
Берат на Абдул Азис за отпускането пенсия на майката на загинал във войната с Черна гора войник

НПТА XIX 28/6 | 1802 | 1 л. | ферман
Ферман на султан Селим III до кадията, гюмрук емини и чокадара в пристанище Орфано, с който
се нарежда да не се превозват за Египет никакви арнаутски формации, нито войскова такава без
нужния ферман; и връщането обратно на заминалите за там

НПТА XIX 28/7 | 1867 | 1 л. | еврак
Преписка отнасяща се до награждаването с медала "меджидие" на мосю Т. Осилони от Дирекцията
на външната търговия в Белгия

НПТА XIX 28/8 | 1856 | 2 л. | еврак
Преписка, по доставените за нуждите на дунавската корабостроителница, дебели чамови дървета и
дъски, които били представени на военните в Гюргево

НПТА XIX 28/9 | 1848 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за начина на продоволстване на войските в Месопотамия и Хиджас

НПТА XIX 28/10 | 1859 | 1 л. | талимат
Напътствия, отнасящи се до сключения вътрешен заем в Турция, за посрещане извънредните
разходи, по мобилизирането на някои войскови части, с оглед на създаденото международно
положение на война в Европа

НПТА XIX 28/11 | 1848 | 1 л. | тезкере-и самийе
Записка, изходяща от седарета - министърпредседателството, относно забраната на немюсюлмани чифлигари и на чужденците да се предават имоти принадлежащи на чифлиците

НПТА XIX 28/12 | 1875 | 18 л. | сенед
Разписки, удостоверяващи изплащания на суми по различни поводи от местните каси на Враня и
Ниш

НПТА XIX 28/13 | 1805 | 14 л. | дефтер
Разходна книга, в която са отбелязани разходи, направени за отделни войскови помещения казарми
и др. военни обекти

НПТА XIX 28/14 | 1877 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до вилаета относно определяна военна пенсия на наследниците на убития
войник от Кулска околия в сръбско-турската война

НПТА XIX 28/15 | 1810 | 60 л. | дефтер
Регистър, в който са отбелязани всички видове данъци, джизие, аварис и др. от отделените
финансови райони, които престои да постъпят за сметка на 1225 г.

НПТА XIX 28/16 | 1856 | 1 л. | мектуб
Писмо, адресирано до председателя на военния съвет при румелийската армия Шукри паша, във
връзка с някакви геометрически инструменти

НПТА XIX 28/17 | 1812 | 2 л. | еврак

Преписка относно работниците-специалисти, изпратени от Цариград на работа в Ниш, като
каменоделци и др.; относно построяването на помещенията при Нишкото кале

НПТА XIX 28/18 | б.м.г. | 2 л. | дефтер
Опис на строителния материал, с обозначение на размерите му, предвиден за направата на калиони

НПТА XIX 28/19 | б.м.г. | 20 л. | дефтер
Опис на дървения строителен материал, нужен за направата на калион от 50 аршина - квадратни,
според сведенията на майстор-строителя

НПТА XIX 28/20 | б.м.г. | 24 л. | дефтер
Регистър-списък на военнослужещи

НПТА XIX 28/21 | б.м.г. | 20 л. | дефтер
Поземлен регистър-извлечение на раята от Влашко, с обозначение на размера на десятъка, в
натурални пари, които трябва да платят на държавата

НПТА XIX 28/22 | 1842 | 8 л. | дефтер
Данъчен регистър от 1258 (1842) г.

НПТА XIX 28/23 | б.м.г. | 20 л. | дефтер
Списък на държавните служители в Румили и Анадола: дивани хюмаюн катиблари, диван хюмаюн
шакирдлари и дергях-али чаушлари

НПТА XIX 28/24 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Опис на вещите и скъпоценостите, останали след смъртта на Айдънския събирач на данъци включително и наличните в хазната пари

НПТА XIX 28/25 | б.м.г. | 66 л. | дефтер

Тетрадка-речник, арабско-турска, с наименования на разни растения и пр. преведени на турски
език

НПТА XIX 28/26 | 1856 | 1 л. | мектуб
Писмо от кредитна банка Отоман, относно курса на облигациите

НПТА XIX 28/27 | 1836 | 1 л. | мектуб
Нареждане до войската - на място на уволнените офицери да бъдат назначавани удостоени понизши чинове, а не и лица извън военното ведомство

НПТА XIX 28/28 | 1894 | 9 л. | мектуб
Писма на банк Отоман на френски език с преводите им на турски език - до министерстовто на
финансите във връзка с получаваните суми от същата банка

НПТА XIX 28/29 | 1878 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо относно начина на заплащане разходите по пренасяне с ... железници на
турските преселници пътуващи с багажа си наедно

НПТА XIX 28/30 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Превод от писмото на австирйския шарже дафер до Министерски съвет във връзка с Трабзонското
споразумение за свободно плаване на австрийските параходи

НПТА XIX 28/31 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение срещу безаконията против султанската власт и мерките, които се вземат за
отстранението им

НПТА XIX 28/32 | 1860 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите, в което се говори за отпускане на петстотин кесии пари на
критския валия, като комисион за посредническата му дейност между приятелските Велики сили и
Турция по вноса и износа на стоки

НПТА XIX 28/33 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до пълномощните министри на Турция, с което се предписва да следят с внимание и се
осведомяват за целите на проектираната приятелска среща между владетелите на Англия, Франция,
Русия и Австрия

НПТА XIX 28/34 | 1869 | 2 л. | мазбата
"1. Разписка от пазителя на крепостта Джербуйе до каймакамина на Медхие за получената заплата
от касата на Медхийския каймакалък 2. Протокол и за заплатите на войниците служащи при
крепостта Джеруйе (Багдадска обл.)"

НПТА XIX 28/35 | 1884 | 15 л. | еврак
Преписка между банк Отоман и Дирекция на държавните дългове относно изплащането на
купоните от облигации, с настъпил падеж

НПТА XIX 28/36 | 1874 | 1 л. | илмюхабер
Записка до банк Отоман относно разпределянето на остатъка от заема, сключен от мосю Конорио,
за изплащането му от приходите на Одринския, Солунския и др. вилаети за 1290 г.

НПТА XIX 28/37 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, с което се иска началникът на митницата и бостанджи башията да бъдат предупредени за
новите търговски наредби в Турция, въведени в действие; без да се изпраща и до беломорските о-ви
- за да се избегне двойно събиране на мита от руските кораби, товарещи в пристанищата на същите
о-ви

НПТА XIX 28/38 | б.м.г. | 2 л. | мектуб
Фрагмент от писменото изложение относно протеста на Австро-Унгария пред турското
правителство, вследствие забраната на турските поданици да пътуват с австрийските параходи без
предварително писмено разрешение

НПТА XIX 28/39 | 1850/51 | 1 л. | илмюхабер
Сведение за извършените разходи - покритие на 12 товара и 63 620 гроша, заплати и др. съгласно с
представените ведомости за времето от 1 март 1265 до края на февруари 1266 г.

НПТА XIX 28/40 | б.м.г. | 10 л. | дефтер
Емлячен регистър с описание на полските имоти, собственост предимно на българи, от неизвестен
населен пункт

НПТА XIX 28/41 | 1826 | 1 л. | мектуб
Писмо от австрийския консул до вилаетите в Турция, с което се застъпва за един моряк-капитан на
австр. параход да му се даде разрешение да акустира в някое пристанище, натоварен със стоки

НПТА XIX 28/42 | 1806 | 2 л. | мектуб
Писмо - доклад от чиновник до султана относно една случайна среща на същия с Кара Осман,
водач на размирни елементи - последният с поведение на послушание - в околията Там Кебир (в
Анадола); описание на събитието, препоръки и пр.

НПТА XIX 28/43 | 1877-1879 | 10 л. | еврак
Преписка във връзка с пренасянето от Айтос в Цариград касите на местните "менафи сандък", "мал
сандък" и "деави сандък"

НПТА XIX 28/44 | 1900 | 1 л. | мектуб
Писмо от главнокомандващия турските войски до председателя на финансовата комисия относно
отпускането на нужните кредити за превозването по море на войските отправени за Хиджас и
Йемен

НПТА XIX 28/45 | 1857 | 1 л. | илмюхабер
Записка по възлагането чрез търг на десятъка за 1273 г. в казите от Битолския санджак

НПТА XIX 28/46 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от миримиран (висш административен управител) до султана относно
смутното положение в Сърбия и неблагонадежното отнасяне на сръбския народ към властите

НПТА XIX 28/47 | 1854 | 1 с плик л. | мектуб

Писмо от Нишкия каймакам до военните, като уведомява, че от предвидените за военни нужди 1000
коли, наряда от 70 коли изпраща на разпореждане

НПТА XIX 28/48 | 1851 | 1 л. | илмюхабер
Сведение за разхвърляния данък джизийе върху раята на о-в Мидили през 1266 г.

НПТА XIX 28/49 | 1850/51 | 2 л. | еврак
Преписка относно нареждането от главното командуване във връзка с 6-ти пехотен полк от
султанската гвардия, изпратена да охранява бреговете на Румели - ще е нужно казармените
помещения да се ремонтират изцяло и набавят нужните пособия

НПТА XIX 28/50 | 1844 | 3 л. | еврак
Преписка относно вземанията на тимариот - владетел на имоти в Егридеренско, Кюстендилски
санджак и в Славшка ? околия

НПТА XIX 28/51 | 1850 | 1 л. | сенед
Разписка, подписана от тимариот-държател на имоти в Прилеп, Битолска община, за получен от
него бедел от битолската каса за 1266 г.

НПТА XIX 28/52 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо от нишкия мютесариф - до вилаета в Русе, относно вземането на стражаря от Враня - от
машиниста на воденицата във Враня, от чиято заплата сумата била удържана и препратена

НПТА XIX 28/53 | 1850 | 1 л. | тезкере-и самийе
Записка на садразама - докладвано на султана рапортите на посолствата в Будапеща, Лондон и
Париж, във връзка с покушението върху Наполеон III

НПТА XIX 28/54 | 1877 | 1 л. | мектуб
Окръжно и до Дунавския вилает с обявяването на освободителната война, поради успехите на
турската армия (...) султана бива обявен по (...) за "Газий" победител

НПТА XIX 28/55 | 1856 | 1 л. | мектуб
Австрийската легация интервенира по въпроса за вземането на австрийския поданик Александър
Шишманов

НПТА XIX 28/56 | 1851 | 2 л. | еврак
Преписка по начета на пловдивския каймакам Адъл паша, в битността му на събирач на данъците в
Кипър, с когото наедно са начетени и други длъжности, за същия период от време

НПТА XIX 28/57 | 1865 | 6 л. | еврак
Преписка по разходите, които трябва да се направят за караулните помещения до прохода при
Враня, Нишки санджак, охраняващ пътя за Солун

НПТА XIX 28/58 | 1842 | 1 л. | арзухал
Молба от преселниците-турци от Пелопонес, настанени в Смирна, до султана - молят за някаква
помощ, понеже били изпаднали материално и не били в състояние дори да си платят данъците

НПТА XIX 28/59 | 1872 | 2 л. | сенед
Разписка, подписана от едного от преселниците-турци след освобождението на Сърбия за
получените от него 45 гроша, дневни - помощни пари

НПТА XIX 28/60 | 1872 | 1 л. | арзухал
Заявление от двама арменци, задържани от властите, по тъжбата на големия син на сарафинаарменец, заради нанесения му побой от енориашите-арменци, по време на молитствуването им в
черквата, задето нарушавал черковните им обреди

НПТА XIX 28/61 | 1823 | 1 л. | тезкере-и самийе
Записка от седарета - доклад пред султана относно видяното небесно сияние в Белград през 1254 г.

НПТА XIX 28/62 | 1831/32 | 1 л. | еврак
Преписка по повод молбата на военни лица, изгубили медалите си по време на боевете при

"Качанк" - дефилето до Скопие - без да заплащат стойноста им

НПТА XIX 28/63 | 1872 | 12 л. | дефтер
Входящ дневник на писма от разни градове на Румели

НПТА XIX 28/64 | 1838 | 1 л. | тезкере-и алийе
Доклад по въпроса за предаването на руския консул в Галац, петима руски войници избягали от
карантината на река Прут и минали на турска земя

НПТА XIX 28/65 | 1839 | 1 л. | илмюхабер
Записка за разпродадени на частни лица имоти, които са принадлежали на "Къзъл дели султан
завиеси", в казата Димотика

НПТА XIX 28/66 | 1872 | 1 л. | махеле серхи
Сведения за ражданията и умиранията в енориите на свещеници българи в отделни квартали на
"Варош"

НПТА XIX 28/67 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо [чернова] от (...?) до (...?) относно едно анасоново семе, неговата цена и пр., което е
трябвало да се засее и събере през съответната година

НПТА XIX 28/68 | 1845 | 1 л. | тезкере-и самийе
Чернова от записка на великото везирство, с която като се съобщава за извършени злоупотребли от
валията в Скопие и от деФтердаря на вилаета Хайри ефенди, предлага да се направят някои
промени и размествания на висши длъжностни лица в администрацията

НПТА XIX 28/69 | | 1 л. | ариза
Донесение от охридския мютесарифин до султана, че той и неговите подчинени ще се съобразяват
с инструкциите посочени във фермана, в случай, че се появат вълнения от естество да нарушат реда
в страната и спокойствието на мирното население

НПТА XIX 28/70 | 1873 | 1 л. | мектуб
Писмо [чернова] от известен чиновник - Реджеб до съответното място, относно изпращането на
разписката за получените телеграфски суми за разход, извършени във връзка с изпратените вещи на
Виенския панаир

НПТА XIX 28/71 | 1851 | 2 л. | дефтер
Опис на писма до разни места и лица в Отоманската империя по въпроси от административен
характер

НПТА XIX 28/72 | 1856 | 1 л. | илмюхабер
Удостоверение от финансов чиновник до финансовото министерство, относно неплатените данъци
за минали години на тимариот, забегнал от войската, от нахията Орман, Скопски санджак, като се
иска решение задължението да се плати от бащата

НПТА XIX 28/73 | 1823 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение до султана, отнасящо се до куриерите - султанските пратеници (татар коллари)
носящи височайша заповед за валията на Пелопонес, които били възпрепятствани да стигнат на
местоназначението си, били задържани от изпращащия доклада

НПТА XIX 28/74 | б.м.г. | 1 л. | тахрир
Решение на Високата порта по разгледаните доклади на багдадския и др. валии, по вътрешното
положение на страната, с оглед на мерките, които се били взели по отношение на провинените
висши длъжностни лица, в последствие заточени във Видинската и Трабзонската крепост

НПТА XIX 28/75 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение от кетхуда Сюлейман ага за констатираното положение в Куманово, отивайки за
Битоля

НПТА XIX 28/76 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до мутесалима на Кър шехир, с който се предписва същият да анкетира случая със
забегналите Рашид оглу от Кър Шехир, Араб оглу и др., за които с илям и махзар се искало
обезвреждането им като бунтовници

НПТА XIX 28/77 | 1842 | 1 л. | мектуб
Писмо от министерството до служителя Карабет по повод донесението на същия: за доставка на
друг кон за намиращия се на специализация в Берлин Мехмед ефенди; за писанията в печата по
Източния въпрос и др.

НПТА XIX 28/78 | б.м.г. | 1 л. | тарифнаме
Упътвания на вилаетското сметководство относно начина на събирането в казите и отчитането на
помощта за войната

НПТА XIX 28/79 | 1852 | 1 л. | тезкере
Записка, удостоверяваща внасянето на данъка 5% върху тютюна и бач за 1268 г.

НПТА XIX 28/80 | | 2 л. | тезкере
Формуляри за позволително за пренасянето на дървен материал отсечен в държавни и вакъфски
гори

НПТА XIX 28/81 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо до главнокомандващия, с което се уведомява, че полковете на Исмаил паша щели да бъдат
стоварени с параход в Херцеговинското пристанище, а за добитъка на тези части пътуващи по суша
от Цариград за Херцеговина да се приготви фураж по протежение на пътя

НПТА XIX 28/82 | 1841 | 2 л. | арзухал
Заявление от придвореца Ахмед Шюкру, бивш войвода на Голос, против коджабашията на с. Загоре,
нахия Голос, санджак Трикала, за вземане от 3 500 гроша

НПТА XIX 28/83 | 1867/68 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за награждаването на някои заслужили длъжностни лица, от Мителина;
списък с медали трета степен

НПТА XIX 28/84 | 1840 | 1 л. | тезкере-и самийе

Височайша записка от седарета, в която се говори за отговора на султана до английския двор по
повод поканата да присъства на брака на кралица Виктория

НПТА XIX 28/85 | | 1 л. | мектуб
Писмо [чернова?] без произход, място и дата относно начина, по който трябва да си служат с
придружаващите ги заптиета, лицата, които имат право на това; отнася се за Анадола и Румелия

НПТА XIX 28/86 | 1862/63 л. | мазбата
Протокол на белградските турски администратори, воглаве с началник охраната на крепостта,
одобрява разходите направени по погребението на починалите в общата болница при калето в
Белград

НПТА XIX 28/87 | 1825/26 | 1 л. | мектуб
Писмо от седарета до Влашко, с което се иска разрешение от министерството един от многото
манастири да се приспособи за конак или пък да вземе къщата на някой болярин за целта

НПТА XIX 29/1 | 1775 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана да издаде нареждане до всички кадии из пътя, по който ще минат държавните
муниции (артилерийски снаряди и пр.), натоварени в Баня Лука

НПТА XIX 29/2 | 1835 | 1 л. | еврак
Преписка относно спора между гръцката и арменската патриаршия за една от черквите в светите
места, за която арменците предварително получили разрешение да я ремонтират като своя

НПТА XIX 29/3 | 1869 | 4 л. | дефтер
Списък на пострадалите от бурята граждани на Сулина и разхвърляните между тях суми, под
формата на обезщетение

НПТА XIX 29/4 | 1871 | 7 л. | дефтер
Съдебен регистър, в който са вписани (протоколирани) отделни случаи на престъпни деяния и
закононарушения

НПТА XIX 29/5 | 1870 | 1 л. | телеграфнаме
От Сулина за Кюстенджа; каймакамът на Сулина съобщава за забегналия в Кюстенджа хамалин
Кюрд Юсеин, обвинен в задигане на 13 турски лири от едного евреин, когото да заловят и върнат
обратно

НПТА XIX 29/6 | 1873 | 5 л. | телеграфнаме
От Тулча за Сулино - телеграми, изходящи от Тулченския мютесарифлък, адресирани за
каймакамина на Сулина във връзка десятъка за годината

НПТА XIX 29/7 | б.м.г. | 1 л. | пусула
Бележка, от която се вижда, че мосю Кладон е кредитор на турската държава с 60 000 лири
стерлиги в аванс от целия кредит

НПТА XIX 29/8 | 1871 | 1 л. | мектуб
Писмо от мюдюрина на с. Боаз кьой до каймакама на Межидие относно спора, възникнал между
българския поп Стефан и слугата му Димо, за смяна на добитък и др. спорни неща

НПТА XIX 29/9 | 1873 | 1 л. | телеграфнаме
От Тулча до Сулина - мютесарифът на Тулча нарежда до каймакама на Сулина да събере сумата от
2 000 гроша от поръчителя на Арнаут Мехмед, закупчик на юшур от Бояджи оглу Яни от Сулина

НПТА XIX 29/10 | 1872 | 1 л. | еврак
Преписка по назначаването на местен човек, турски поданик, за австрийски консул в Хърсово
(северна Добруджа)

НПТА XIX 29/11 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмо, в което се говори за начина на събиране на постъпленията от градовете: Воден,
Кара Ферия и Енидже-Вардар - от юшура и реда на разпределянето му

НПТА XIX 29/12 | 1876 | 1 л. | кефалетнаме

Гаранционно свидетелство (имотна гаранция), срещу каквато се отпускало заеми от сиротската
каса

НПТА XIX 29/13 | б.м.г. | 2 л. | дефтер
Образец от регистър с нужните напътствия за начина на водене на книгата по постъпленията от
десятъка

НПТА XIX 29/14 | 1869 | 1 л. | дефтер
Сведение за разходите по ремонтирането на оборите на един конак (държавна сграда, където се
помещава управлението) от вътрешността на България

НПТА XIX 29/15 | 1868 | 2 л. | махле шерхи
Свидетелство, удостоверяващо разходите от 2296 гроша, раздадени на бежанците от Белград и
Смедерово, през м. февруари 1285 г. от по 40 пари на човек

НПТА XIX 29/16 | 1872 | 6 л. | арзухал
Заявления от търговци и чужденци, като Хенрих от Триест, Мордо Аврам от Виена и др. имащи
вземания от местни търговци

НПТА XIX 29/17 | б.м.г. | 1 л. | дефтер
Сведение изразяващо разноските, направени от валията на Шам в Светите места за отплаване и
връщане, извън заплатата му, като например: 1. пътни и дневни пари - 2 000 гроша, 2. пътни и
дневни на охраната му - 30 000 гроша, 3. дадени на завеждащ прехраната - 21 000 гроша.

НПТА XIX 29/18 | 1862 | 1 л. | сенед
Разписка за направените разходи за дървен строителен матерял, пирони и др. по поставяне на
дъсчени дъна на кошовете, намиращи се в калето на Белград, за да се приготвят за изсипване на
царевица

НПТА XIX 29/19 | 1890 | 52 л. | сенед
Временни разписки, издавани при получаване на суми по вътрешния заем от 1297 г.

НПТА XIX 29/20 | 1861 | 1 л. | пусула
Бележка разходите по направата на пирамида за поставяне на пушките в караулното помещение на
белградската полиция

НПТА XIX 29/21 | 1861 | 1 л. | сенед
Разписка удостоверяваща размера на разходите от 120 гроша, получени от белградската каса за
заплащане на жълтата пръст, поставена върху избеното помещение при белградското кале и за
стълбите, водещи към повърхността на същото помещение

НПТА XIX 29/22 | 1875/76 | 8 л. | пусула
Бележки за размера на наказанието на осъдените от съдилищата провинили се лица

НПТА XIX 29/23 | 1673 | 2 л. | дефтер
Списък на закупените зърнени храни от раята на Дунавска област и тази от Влашко, предназначени
да бъдат преносени (извозени) до едно кале

НПТА XIX 29/24 | 1731/32 | 4 л. | дефтер
Опис на секвестираните вещи, принадлежащи на уволнения главен надзирател (директор) на
мините, след уволнението му от служба

НПТА XIX 29/25 | 1872 | 1 л. | дефтер
Изходящ дневник от 1278 с изведени писма до разни учреждения

НПТА XIX 29/26 | 1864 | 1 л. | илмюхабер
Разписка, срещу която тимар сахбията - военен, на служба в Белград, е получил преведените му от
хазната 53 250 гроша и 13 пари, съставляващи заплатата му за 6 месеца

НПТА XIX 29/27 | 1855/56 | 1 л. | илмюхабер
Разписка, срещу която мюлтезимът на десятъка в Кумановска каза е внел в призренската държавна
каса вноската си за 1272 г. от 16 363 гроша и 34 пари

НПТА XIX 29/28 | 1863 | 2 л. | илмюхабер
Сведение за разходите в турски лири, направени по изплащане на заплатите на служебните лица и
ученици - студенти, намиращи се извън пределите на империята за м. август 1278 г.

НПТА XIX 29/29 | 1850 | 1 л. | мазбата
Протоколно решение на меджилиса в Драма, с което се нарежда заплатите на чиновници и други
разноски за м. юни 1266 г. на железолеярната в Правище - сумата от 7 196,5 гроша, да се изплатят
от данъчните приходи

НПТА XIX 29/30 | 1816 | 1 л. | тахрират
Няколко резюмета от писмени доклади на валията на Морея - Шакир Ахмед паша, относно
състоянието на крепостите в Пелопонес

НПТА XIX 29/31 | 1850 | 8 л. | мазбата
Няколко протоколи и други документи относно железолеярната в Правище, Охридски санджак

НПТА XIX 29/32 | б.д. | 2 л. | джедвел
таблица от […] до […], относно размерите на дървения материал, който описаните села ще
предадат за къщите на мухаджирите (бежанците)

НПТА XIX 29/33 | 1849 | 1 л. | мектуб
Писмо до държавната съкровищница относно изплащането на известна сума от заплатата в дома на
Мехмед паша, посланик в Лондон, по негова заповед, срещу заплатите му за м. август

НПТА XIX 29/34 | 1847 | 1 л. | тезкере-и самийе
Предписание от великия везир относно обмитяването на изнесените стоки, собственост на известен
персийски търговец, за който случай е интервенирал със заявление и персийският управляващ
легация

НПТА XIX 29/35 | 1873 | 1 л. | мектуб

Писмо, чернова, от неизвестно място и лице до съответното началство относно представянето на
един нов протокол, който заменя стар, във връзка с намалелия авторитет на известни мухтари по
повод на това, че са дали тезкерета за краден добитък

НПТА XIX 29/36 | 1873 | 1 л. | мектуб
Чернова на писмо относно заменянето на един член на меджилиси идаре (управителен съвет),
който забравя взетите решения в меджлиса и разправя по кафенетата и дюкяните каквото се
разисква в управлението с друго лице, което да бъде назначено

НПТА XIX 29/37 | 1873 | 1 л. | мазбата
Чернова на протокол относно една продажба на недвижим имот - нива, от страна на един длъжник
на касата за общо ползуване (менафи сандъги) на двама християни, скотовъдци, за паша на стадото
им, по повод подадено заявление от заинтересовани и запитване във връзка с задължението към
касата

НПТА XIX 29/38 | 1853 | 1 л. | мектуб
Чернова на писмо от неизвестно място и лице до министерството на войната относно получаването
на един печат, предназначен и поръчан за временния съвет на Румелийската армия

НПТА XIX 29/39 | 1866 | 5 л. | сенед
Пет разписки от разни длъжностни лица за получени хранителни продукти за даден месец

НПТА XIX 29/40 | 1842 | 1 л. | мектуб
Чернова на писмо от френската легация до Решид паша [велик везир] относно състояли се
разговори с френския крал [Луи Филип] и г.г. Гизо, министър председател, и Дизас по въпроса за
Ливанската планина; относно начина за изразходване на сумата по една записка полица и една
инвентарна книга, за находящите се вещи в легацията; относно Ливанската планина и
управлението на същата, съгласно предложението на принц Метерних и редът в Сирия; относно
издаването на един паспорт и протеста, който трябва да се направи

НПТА XIX 29/41 | 1809 | 1 л. | мектуб
Писмо от известен чиновник до султана относно запитване от Крайова за утвърждаване на
землището му, както и относно поголовния и поземления данък, събирането на един аванс срещу
тези данъци и оформянето им впоследствие и то касателно: Никопол, Рахово, Плевен, Ловеч,
Севлиево, Етрополе и Търново за годината 1224-та

НПТА XIX 29/42 | 1866 | 1 л. | сенед
Разписка от длъжностно лице издадена на [...?] относно получени месо за нуждите на лудницата
Сулеймание за месец февруари, 1282 г., килограма 1231

НПТА XIX 29/43 | 1852 | 1 л. | илмюхабер
Разписка издадена на султанското счетоводство относно необходимия плат [аба, груб вълнен плат],
известен под името Мая-даг, необходим за дрехи на действующите войски [низши]

НПТА XIX 29/44 | | 1 л. | берат
Султански берат издаден от султан [Мурад II ?] на Исмаил Ибрахим от победоносните конни
войски, отнасящи се за тимар в Софийския санджак, Берковишка нахия, с. [Харман ?], при дадени
условия и 6 200 акчета

НПТА XIX 29/45 | | 1 л. | мектуб
Писмо, препис, от Ахмед хан, хан на Кайнак ханството, до Главнокомандующия [министър на
войната], относно положението по време и място, в ханството и събитието във връзка с генерал
[Кялсин ?], пратеник на Московския крал

НПТА XIX 29/46 | б.м.г. | 1 л. | журнал
Рапорт (полицейски), отнасящ се до кражбата на царевично брашно от кожухаря Саво, от двамата
цигани Митре Динол и Атанас Георги

НПТА XIX 29/47 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмено изложение от Румелийския валия до султана, за порядките на белградския началник на
охраната, за когото бил своевременно уведомил седарета (министър-председателството)

НПТА XIX 29/48 | 1826 | 1 л. | мектуб
Писмо до мютесарифа на Александрия във връзка с намерилия убежище в Драчкото пристанище
кораб с папско знаме, завладян от корсари от Триполи в който имало медикаменти и двама
австрийски поданици

НПТА XIX 29/49 | 1813 | 1 л. | ариза
Донесение от началник охраната на Браила, комуто бил придаден и Чорумския санджак и по този
повод, съобщавайки че си е присвоил съответно на новия му ранг отличието "конакчи тугу",
уведомява за предстоящото си тръгване за изпълнението на възложената му задача

НПТА XIX 29/50 | 1837 | 1 л. | мектуб
Писмо до Високата порта относно създаванетона градска част в Анталия [за умножилата се
извънредно рая] извън крепостните стени

НПТА XIX 29/51 | 1826 | 1 л. | мектуб
Писмо до войводата на Молдавия, в отговор на молбата на същия за даване покровителство на
евреи, арменци и християни, приемащи турско поданство; засягащо и въпроса за възбраната
чужденците да притежават недвижими имоти

НПТА XIX 29/52 | 1886 | 1 л. | контрато сенед-и
Договорно задължение от преводача на английския консул за доставка на дървен материал, за
строящите се блокхаузи

НПТА XIX 29/53 | 1808 | 1 л. | арзухал
Изложение до султана относно финансовите затруднения във връзка с нуждите на воюващите на
изток войски; исканията на частни лица, кредитори на държавата и пр. и мерки за облекчаването на
кризата

НПТА XIX 29/54 | б.м.г. | 1 л. | тезкере-и самийе
Доклад от садразама, с който се иска одобряване на окончателно изработения проект за ферман
относно митническия въпрос във Влахия

НПТА XIX 29/55 | 1803 | 1 л. | мектуб
Писмо, изпратено от владетеля на Бухара до султана, в което се говори за дружба и съюзни
отношения между двете страни и за изпратено от Бухара посланичество

НПТА XIX 29/56 | л. | ариза

Изложение от жителите на Крайова, с което се донася на султана, че не са вършени никакви
безчинства и грабежи от войската, докато е траяло потушаването на въстанието, че мирното
население не е пострадало и че срещу иззетите храни от мушиите (...) за нуждите на войската,
издадени били квитанции, които ще бъдат изплатени

НПТА XIX 29/57 | 1807 л. | мектуб
Чернова от писмо на великия везир до уравителя на Морея - Гърция, относно мерките, които следва
да се вземат за предпазване на крайбрежните населени места от нападения на разбойници, идващи
с лодки от о. Закинтос и др. околни о-ви

НПТА XIX 29/58 | 1814 л. | истида
Заявление-молба от Адем ага, брат на покойния Реджеб ага, жител на Буюк ада на Дунава, до
Великия везир, с което моли да бъде отменена заповедта за интернирането в родното му място с
цялото му семейство

НПТА XIX 29/59 | | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо до Хюсни бей относно предпазните мерки, които следва да се вземат срещу
въстаниците на о-в Анатолико и Мисолунги, Гърция

НПТА XIX 29/60 | 1895 | 1 л. | мектуб
Писмо от косовския вилаетски дефтердар до министерството на финансите относно намерените у
Кочо Митрев от гр. Паланка две "мемдухие" фалшиви

НПТА XIX 29/61 | 1876 | 3 л. | пусула
Сведение за самоличност на затворени по присъда престъпници

НПТА XIX 29/62 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо [откъс], с което се дават обяснения във връзка с сключен, за нуждите на войсковите части
намиращи се около Силистра, заем от Букурешките бакери Халел и Алфон

НПТА XIX 29/63 | 1852 | 1 л. | еврак

Преписка относно изземването от французина Деле Мартин, срещу годишно плащано обезщетение,
отстъпените му в миналото чифлици в Айдънско, за срок от 25 години

НПТА XIX 29/64 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
"Писмо, в което става дума за традиционно приятелство между Англия и Турция; за получено
писмо от Англия и предаването на същото на командира на проливите Исмаил паша; че между
Турция и Англия мирът е сключен, трябвало да се смята и пр. [два откъса]"

НПТА XIX 29/65 | 1842 | 2 л. | мектуб
Писмо, с което се ходатайства за увеличаването на заплатата на черкезки главатар, живеещ в
Одрин, бил преди това "мухафъз векали" в Малгара и съкратен поради премахването на тази
длъжност с новите "низамати хасенеи джедаде" и заменяването ѝ с "директорство" [мюдюр]

НПТА XIX 29/66 | б.м.г. | 1 л. | берат
Берат на Абдул Меджит, с който се подновява берата на Ахмед Мухтар, въз основа на който същият
е владеел земи в Дамаската област

НПТА XIX 29/67 | 1874 | 1 л. | илмюхабер
Записка за покупката на една кутия за енфие, украсена с брилянти, и предаването на същата в
хазната

НПТА XIX 29/68 | б.м.г. | 1 л. | арзухал
Заявление от двама капитани на търговски кораб до султана, с което молят да им се отпусне от
държавата един кораб, понеже техният, превозвайки войници за крепостта Узи, бил потънал, като
2/3 от пътниците се удавили

НПТА XIX 29/69 | б.м.г. | 1 л. | ариза
Доклад до султана, с който се ходатайства в полза на двамата братя Джабри Заде, от гр. Халеб, за
изпращането на заточение на които имат вече султанска заповед - резолюцията на султана в
неблагоприятен смисъл

НПТА XIX 29/70 | 1872 | 1 л. | илмюхабер
Записка от финансовото министерство относно претенцията на дружество "Лойд" да му се заплати

сумата от 5 070 (...) и 23 крайцери, за връщането на о-в Крит 1662 души избягали през време на
критските събития от о-ва в Гърция

НПТА XIX 29/71 | 1854/55 | 7 л. | еврак
Преписка по уреждането полиците, срещу които Букурещкия търговец (банкер) Хилел Маноах е
заемал на турската Румилийска армия суми за посрещане на неотложни нужди

НПТА XIX 29/72 | 1842/43 | 1 л. | берат
Берат на Абдул Меджит, с който се признава правото на собственост върху 2/5 части от една
държавна облигация "400" на някой си Осман, син на Хасан, от артилерийския арсенал

НПТА XIX 29/73 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от консула на Прусия в Александрия до пруския посланик в Цариград, в което се обрисува
положението в Египет, във връзка с реформите на Египетския валия Мехмед Али, който по
искането на сина си Ибрахим бил ангажирал един полски генерал за съдия (?) във войската и др.

НПТА XIX 29/74 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от хана Девлеткарай до султана във връзка с [назначаването] изпращането на султан
Нуребдин с татарска войска по посока на Галац

НПТА XIX 29/75 | 1845 | 2 л. | сурет
Записка съдържаща сведения за разноските по превоз на снаряди от леярната в Самоковджък
[Бунархисарско] до пристанището Има ада

НПТА XIX 29/76 | 1853 | 1 л. | илмюхабер
Записка относно направени вноски за сметка на дължимите от Влахия данъци в размер на три
товара за 1269 г.

НПТА XIX 29/77 | 1869 | 1 л. | мектуб
Писмо от министър-председателството до финансовия минисър по изплащането стойността на
ордена "Меджидие" V ст., с който бил награден белгиеца Бодард Одиянж

НПТА XIX 29/78 | 1809 | 1 л. | ферман
Ферман на Селим III по отпускането 10 460 гроша от личния данък джизийе на евреи и кяфири в
Йерусалим като разноски по охраната на пътя за Дамаск, по който се движели отиващите на
поклонение в Мека; а също и за посрещане на текущи нужди на еничарите в с. град

НПТА XIX 29/79 | 1868 | 1 л. | мектуб
Писмо до мутесарифа на Кипър, с което се съобщава, че и Англия е приела условията за вдигането
на възбраната по отношение на притежаването на недвижими имоти от чужди поданици върху
територията на Турската империя

НПТА XIX 29/80 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо относно обезмитяването на вината, изнасяно от пристанищата Видин и Оряхово за Лом

НПТА XIX 29/81 | 1865 | 1 л. | мектуб
Писмо от мюдюра на Враца до каймакамството във Видин в отговор на нареждането да се
приготвят съответни списъци по набирането от облог върху варивата на нужния капитал за
околийската каса във Враца, основаването на която било решено

НПТА XIX 29/82 | 1876 | 1 л. | ариза
Донесение от каймакама на Никопол до валията в Русе, с което се съобщава, че в казата Никопол
няма случай селските пазачи да са се месили в другите работи на населението и за позволителните
за брак да са изнудвали същото, вземайки му голяма сума, за което имало такрир от българската
екзархия

НПТА XIX 29/83 | 1871 | 12 л. | дефтер
Списък на тимари в Търновско, Ловешко и др. в Никополския санджак

НПТА XIX 29/84 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от разградския каймакам до валията, с което се иска да се заповяда на силистренския
каймакам да направи нужното по събирането на данъците, дължими от живеещ в силистренско
данакоплатец, както за това му било писано вече

НПТА XIX 29/85 | | 1 л. | виргю сергиси
Данъчен лист за облагане на населението с данък върху имота и доходите в продължение на 12
години

НПТА XIX 29/86 | 1871 | 1 л. | сенед
Разписка за 150 гроша, дадени от Плевенския каймакам на тахрират кятиби в Кула, за пътни
разноски от Плевен за Кула

НПТА XIX 29/87 | 1848/49 | 5 л. | мектуб
Писма дадени на внеслите предварително сумите, съставляващи стойността на закупените от тях
облигации, на основание на които в последствие са издавани и берати на заинтересованите страни

НПТА XIX 29/88 | 1809 | 2 л. | мектуб
Писмо в чернова, изпратено до янинския, скендерския и авлонския мютесарифи и до
тепеделенския Али паша да побързат със събирането на недоборите-данъци и да ги препратят в
хазната

НПТА XIX 29/89 | 1690/91 | 2 л. | илям
Съдебно решение-протокол на Белградския кадия, издадено в 1102 [1690] г. за констатираното
количество развалени зърнени храни, пренасяни по Дунава, от Русе за Белград, повредили се
вследствие бурята, появила се в планините на Железни врата

НПТА XIX 29/90 | 1828/29 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до черменския мютесариф и командващ войските на Балканите; във
връзка с взетите мерки за реставриране на военните снаряжения, като изкърпване на палатките и
тем подобни, нужни за всички войскови части

НПТА XIX 29/91 | 1862 | 1 л. | тезкере
Ловно позволително издадено от военните на едного за от м. септември до края на м. февруари
1279 г., да се движи свободно като ловец, без да влиза в проходите и без да стреля на открити места

НПТА XIX 29/92 | 1865/66 | 12 л. | сенед

Разписка за получени суми от Нишката държавна каса, от фаворизирани и ползуващи се с
благоволение военни длъжностни лица

НПТА XIX 29/93 | 1838/39 | 1 л. | мектуб
Писмо до санитарната комисия по карантината - възбраната за предпазване на здравите от
заболелите от появилата се епидемична болест; с предложение на исказаното мнение от д-р Болар

НПТА XIX 29/94 | 1893 | 1 л. | илмюхабер
Образец от разписки, срещу които е заплащана глобата, наложена от наказателния отдел при
търговския съд

НПТА XIX 29/95 | 1848/49 | 25 л. | сенед
Разписки, подписани от тимариоти за получените от тях суми срещу владените земи в Битолско,
Серфиже, Велес и др. попадащи в Софийски санджак

НПТА XIX 29/96 | 1876 | 1 л. | мюрюрие тезкереси
Образец от преносителство за право пренасяне на дърва за огрев от сечището до къщи или на
пазара

НПТА XIX 29/97 | б.м.г. | 1 л. | мектуб
Фрагмент от писмо, в което се говори за разместване на войскови части в свързка с намерението на
русите да минат отсам Дунава

НПТА XIX 29/98 | б.м.г. | 3 л. | тезкере
Квитанции, срещу които са плащали данъците си циганите от втора данъчна категория [формуляри]

НПТА XIX 29/99 | б.м.г. | 4 л. | дефтер
Списък на настанените в Шуменско и другаде кримски бежанци и черкезки семейства

НПТА XIX 29/100 | 1866 | 3 л. | дефтер

Месечни сведения за изплатените суми за нуждите на войсковите части от Босна и Херцеговина и
тези от Белградското кале, требвани за сметката на десятъка и др. приходоизточници на Търновския
санджак

НПТА XIX 29/101 | 1872 | 1 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до ходатайство да бъде отпусната сумата 150 гроша съставляващи
стойността на един костюм дрехи за новопотурчения Мехмед Хидает, приел мюсюлманската
религия

НПТА XIX 29/102 | 1875/76 | 15 л. | дефтер
Сведения, изразяващи цифрено финансовото и стопанско отношение на о-в Кипър по време на
турското владичество - месечни сведения за изплатени месечни заплати на държавни служители и
пр. през 1292 г.

НПТА XIX 29/103 | 1863 | 1 л. | берат
Берат от времето на султан Абдул Азис, с който се узаконява тимара на Ибрахим син на Ахмед от
Белград, преселил се в Босна и Херцеговина

НПТА XIX 29/104 | 1840 | 1 л. | мектуб
Писмо до садразама относно неоказването на съдействие от страна на забтиите и мухасълите на
карантинните чиновници и лекарите в усилията им да се ограничи появилата се епидемия,
застрашаваща самия Цариград и другите провинции

НПТА XIX 29/105 | 1830 | 1 л. | ферман
Ферман на Махмуд II за отпускане на пенсията на военноинвалид, като се определя и начина на
изплащането месечния размер на определената пенсия

НПТА XIX 29/106 | 1846 | 1 л. | берат
Берат на Абдул Меджид, с който се подновява бератът на Мехмед Ариф за правособственост на 3/4
части от една облигация "2½" на стойност 12 000 гроша

НПТА XIX 29/107 | 1890 | 2 л. | тахвил

Облигации от 10% вътрешен заем от 1296 г.

НПТА XIX 29/108 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Опис на 5-те села от Нишката каза, описани като образцови, със сведения за вида и броя на
полските им имоти

НПТА XIX 29/109 | 1876 | 1 л. | телеграфнаме
Телеграма от Търново до Османпазарския каймакам, с която се нарежда за хляба и други провизии
на мобилизираните запасни да се вземат документи или от офицерите им, или от особения
заптийски офицер, който щял да бъде назначен

НПТА XIX 29/110 | 1682 | 1 л. | илям
Постановление на кадията в гр. Скопие, за издаването на нужния берат на Мехмед Халифе,
мутевелия на вакъфа, оставен от покойната благодетелка Айше Хатун, от Скопие

НПТА XIX 29/111 | 1830/31 | 4 л. | тахрир
Молби от австрийския дипломатически представител, с който се искат издаването на пътни листове
на кораби, пътуващи в турски води

НПТА XIX 29/112 | 1829 | 1 л. | илям
Илям на кадията в Йенишехир за обявяване на двата фермана, с които се викат двама аяни да се
явят с по 500 кавалериста във войската, във връзка с похода срещу ожесточено нападащия
ислямската земя московец

НПТА XIX 29/113 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо до Дунавския вилает, с което се предписва по отношение на внасянето в хазната на
приходите от вакъфските земи да се спазва същата процедура, както и при внасянето на тези от
Мидийските земи

НПТА XIX 29/114 | 1860 | 19 л. | сенед
Разписки за изплащане на "беделите" на тимариоти владеещи земи в разни села на Охридския
санджак

НПТА XIX 29/115 | 1859 | 1 л. | мектуб
"{фрагмент и част от отделна преписка} Писмо, с което се съобщава, че според "закона" на
тимариота-момче Ахмед Веледи Мехмед, притежаващ тимар в Скопския санджак, следва да се
плаща пожизнено годишна премия от 158,5 гроша"

НПТА XIX 29/116 | 1748 | 1 л. | сурет
Записки по изплащането от приходите на казата Мидия, превода от Самоковджък до Инеада,
произведените в леярната на Самоковджък "юварлаци"

НПТА XIX 29/117 | 1813 | 1 л. | дефтер
Огледен протокол относно състоянието на урепленията във Фаш за необходими ремонти и строежи

НПТА XIX 29/118 | 1886 | 1 л. | сенед
Разписка, срещу която на притежаващия тимар в Шуменската нахия, Никополски санджак, е бил
изплатен в гр. Бруса бедела му за м. юни 1303 г.

НПТА XIX 29/119 | б.м.г. | 1 л. | джедвел
Таблица за размера на сумите, които следва да се заплатят като опаковъчни разноски за всеки 1 00
гроша, при изпращането на пари от Румелия и Анадола

НПТА XIX 29/120 | 1862 | 1 л. | мектуб
Писмо до чиновника по ликвидацията в Ниш относно неоснователността по претенциите,
предявени от бив. закупчик на данъка в Ниш, за несъбрани от него данъци, в това число и данък
върху закупения за нуждите на съюзническите армии добитък

НПТА XIX 29/121 | 1854 | 2 л. | мазбата
Протокол на съда в Скопие за призоваването на служещия в Белградската крепост Исмаил, чийто
син бил убит случайно на селска сватба в Скопско и без когото случаят не можел да се разгледа от
съда

НПТА XIX 29/122 | 1869 | 1 л. | джедвел

"[фрагмент] Таблица за данъците и военния откуп на немюсюлманите в Демирхисарската каза за
1286 г."

НПТА XIX 29/123 | 1848 | 3 л. | мухабере
Преписка водена между командира на артилерийския полк при гвардейския корпус и управлението
на топхането и др. за снабдяването на полка с барут и пр. нужно за да се произведе, както всяка
година, артилерийска стрелба в Узунова

НПТА XIX 29/124 | | 1 л. | арзухал
Заявление от Елхадж Бехрам (н-к на потеря) относно появила се чета в с. Кърнец, воденото с нея
сражение и изгубване на дирите ѝ; моли да им се разреши да се завърнат в отечеството си

НПТА XIX 29/125 | | 1 л. | арзухал
Заявление от Хаджи Ебу Бекир Исмаил, доставчик на месо и др. съестни продукти за войските под
командването на бившия велик везир Али паша в Исмаил - Румъния, с което моли да му се
отпуснат по-значителни суми срещу взиманията му, както и за изплащане задълженията си към
разни търговци и пр.

НПТА XIX 29/126 | 1839 | 2 л. | арзухал
Заявление до Великия везир от Мефтуж ханъм, с което моли да нареди потребното да се събере от
Ибрахим син на покойния Рюстем бей, живеещ в Битоля, сумата 3 376 гроша съгласно приложената
полица

НПТА XIX 29/127 | 1863 | 1 л. | мазбата
Чернова от протокол за получени от втория пехотен полк на императорския копрус коли и волове

НПТА XIX 29/128 | | 1 л. | тезкере-и самийе
Доклад относно смяната на старата войска в Румелия с нови войски и предприемане преброяване
на населението и пр. в Албания на Гегите и Тоските, както и относно прилагане на
административни реформи

НПТА XIX 29/129 | 1835 | 1 л. | ариза

Доклад от Шейхюлисляма до Великия везир, с който му съобщава, че със султанско ираде е
назначено лицето Садулах Енвери да присъствува на погребението на Сюлейман паша, паднал в
Берат

НПТА XIX 29/130 | 1851 | 8 л. | макбузат
7 разписки на разни тимариоти получили тимарското си право от Призренското ковчежничество
през м. ноември и декември

НПТА XIX 29/131 | 1812 | 1 л. | мектуб
Писмо от кадъзаде Мехмед Ариф, управител на казата Енидже Карасу, относно доставката и
изпращането на 80 камили с юларите им за нуждите на войската

НПТА XIX 29/132 | 1811 | 1 л. | ариза
Донесение от Ксантийския аянин Топуз Заде Хаджи Мустафа ага до султана, с което излагайки
бедното и мизерно положение на народа се извинява, че не ще може да се изпълни заповедта за
доставка на камилите и конете, определени като налог на казата Енидже Карасу, моли да не бъде
държан отговорен за това

НПТА XIX 29/133 | 1863 | 10 л. | низамнаме
Проектоустав за управлението на арменското общество, начело с арменския патриарх

НПТА XIX 29/134 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на финансите - искане на кредит от 85 530 гроша, нужни за украса и ремонт
на двореца

НПТА XIX 29/135 | | 1 л. | мектуб
Писмо-чернова, от […..] до […..], в което се поменават Милош паша [княз Милош], Мустафа паша,
от Шкодра и др., относно едно внушение за верноподаничество и заплахи в случай на
неподчинение на султана

НПТА XIX 29/136 | | 1 л. | тахрират
Превод на рапорт до Али паша, мютесариф на Яня, относно задачата на Мустафа паша, мютесариф

на Агрибос, стоварените войски в Авлона, намерението му като наказателна експедиция и
създаденото положение в околията Ставрово

НПТА XIX 29/137 | 1806 | 3 л. | арзухал
Заявление от лица, приели мохамеданството, до султана - да им се отпусне "кисве" - дреха
обичайна за случая

НПТА XIX 29/138 | | 1 л. | мектуб
Писмо-чернова от неизвестен ага до каймакам пашата, с което се самопрепоръчва на
благосклонното му внимание

НПТА XIX 29/139 | 1866 | 1 л. | сенед
Разписка от Хасан, юзбашия от четвърта дружина на пети пехотен полк от румелийската армия,
пенсиониран с царски берат, издадена на Нишкото ковчежничество срещу получена заплата
[пенсия] от 250 гроша за месец

НПТА XIX 29/140 | 1845 | 1 л. | арзухал
Заявление от Ахмед син на пок. Хусеин, черибашия, от Ениджевардарската каза до султана относно
разпределението на наследствената маса на покойния Хусеин измежду наследниците

НПТА XIX 29/141 | | 1 л. | арзухал
Превод от заявлението, чернова, на лицето под името Мюлер, учител при голямата музикална къща
Фридрих (...) в Берлин, което се отправя до султана относно военната музика, оригиналите на
маршове и издаването им и пр.

НПТА XIX 29/142 | 1837 | 1 л. | хесаб
Министерството на войната представя на Държавната хазна сметка, в препис, относно
предпологаемата заплата, която следва да се плати, на чиновниците, за м. мухарем [април], 1253 г.[,
за да се издаде заповед

НПТА XIX 29/143 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо от […] до [...] относно приготвените 10 000 кесии за нуждите на румелийската царска армия

НПТА XIX 29/144 | 1877 | 1 л. | сенед
Разписка издадена от Ибрахим [.....], войник от конния ескадрон на Смедеревската крепост на
съкровището във Видин, за получена сума гроша 59, за м. май 1293 г.

НПТА XIX 29/145 | 1867 | 36 л. | дефтер
Списък на лица от редовната войска, изпращани под командата на Максуд ефенди от Враня за
Видин, на брой 507 редника, заедно с офицерите им, съставен от управителния съвет на Враня

НПТА XIX 29/146 | 1881 | 1 л. | мектуб
Писмо от каймакама на [.....] до мютесаръфа на [.....] относно заплатата на един чиновник от
сметководството, която не може да се изплати

НПТА XIX 29/147 | 1881 | 4 л. | мектуб
Писмо от канцеларията на данъчното управление заедно със сведение относно данъка и войнишкия
откуп за 1293 г. на самия Сивас и Карахисар, Шаркьойския санджак, принадлежаща към Сиваския
вилает

НПТА XIX 29/148 | 1899 | 2 л. | мектуб
Писмо от Отоманската банка до министъра на финансите Решид бей относно отпуснат аванс във
връзка и с внесена сума по бюджета 1314, служба заема 5% 1896 г.

НПТА XIX 29/149 | | 1 л. | тахрир
Изложение-чернова, от татарските сердари [военноначалници] г.г. Али и Мехмед до [,,,,,,], относно
забелязаните в Силистра 4 хиляди конници казаци кяфири [неверници] и хиляда пехотинци, м.
шабан [август?] до ден петък

НПТА XIX 29/150 | 1888 | 1 л. | мектуб
Писмо от министерството на финансите - централно сметководство, относно заплатата на Хулюси
ага, уволнен бив. тебердар [телохранител въоръжен с брадва] от времето на бив. султан Мурад Хан.

НПТА XIX 29/151 | 1842 | 1 л. | мектуб

Писмо от Ахмед Нури, до [.....], относно смъртта, погребението и задълженията на Емир паша и
уреждането на последните

НПТА XIX 29/152 | | 1 л. | ферман
Част от императорски ферман, за да се даде месечна наследствена пенсия на двете малолетни деца
на починалия капитан от артил. полк на IV-та армия Хюсеин ефенди

НПТА XIX 29/153 | 1841 | 6 л. | мектуб
Писмо, заедно с шест разписки (бележки), от един капитан на търговски кораб до (...), относно
изплащането на цената (навлото) на билетите за пътуващи с кораба редифи (запасни войници) от
Силистренската област за Цариград

НПТА XIX 29/154 | 1869/70 | 3 л. | арзухал
От Юмер паша, валия на Анадола, до султана относно начина на събиране на стойностите на
муниции и пехотни инструменти, изостанали по време на един султански поход, както и на камили
в залива; и относно инкасирането на платежни суми на забегнали морски стрелци

НПТА XIX 29/155 | 1875 | 19 л. | телеграфнаме
Деветнадесет телеграми от мютесаръфа на Ниш до Дунавския вилает, с различно съдържание

НПТА XIX 29/156 | 1801/02 | 1 л. | мектуб
Писмо до Румелийския валия, в което се говори за количеството войници, охраняващи София под
командуването на Исмаил бей от Серез и градовете, от където били крутирани тези 3 450 войника

НПТА XIX 29/157 | 1833 | 1 л. | ферман
Ферман на Махмуд II за ремонтирането на черквата "Св. Георги" в с Деркос, Чаталджанско

НПТА XIX 29/158 | 1900 | 1 л. | разписка
Разписка за изплатена заплата на мюлязим-и евел Ибрахим паша от втори Димотошки батальон към
17 запасен полк към II-ра императорска армия, в размер от 855 гроша

НПТА XIX 29/159 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на
ливада от един и половина дьонюма, на стойност - оценка 67,5 гроша, намираща се в землището на
въпросното село

НПТА XIX 29/160 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на нива
от 1 дьонюм, на стойност - оценка 10 гроша, намираща се в землището на въпросното село

НПТА XIX 29/161 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на нива
от 12 дьонюма, на стойност - оценка 120 гроша, намираща се в землището на въпросното село

НПТА XIX 29/162 | 1870 | 2 л. | тапия
Две тапии издадени от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за
владеене на ниви от по два дьонюма, на обща стойност - 80 гроша, намиращи се в землището на
въпросното село

НПТА XIX 29/163 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на нива
от половин дьонюм на стойност - оценка 15 гроша, намираща се в землището на въпросното село

НПТА XIX 29/164 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на ниви
от един дьонюма на стойност - оценка 10 гроша, намираща се в землището на въпросното село

НПТА XIX 29/165 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на нива
от един и половина дьонюма на стойност - оценка 30 гроша, намираща се в землището на
въпросното село

НПТА XIX 29/166 | 1870 л. | тапия

Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на нива
от 5 дьонюма на стойност - оценка 100 гроша, намираща се в землището на въпросното село

НПТА XIX 29/167 | 1870 | 2 л. | тапия
Издадени от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на две
ниви на обща стойност - оценка 80 гроша, намиращи се в землището на въпросното село

НПТА XIX 29/168 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на нива
от 2 евляка, намираща се в землището на въпросното село

НПТА XIX 29/169 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от село Рила, каза Дупница, за владеене на
нива от 2 дьонюма, намираща се в землището на въпросното село

НПТА XIX 29/170 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на
ливада от 7 евляка на обща стойност - оценка 700 гроша, намираща се в землището на с. Стоб, каза
Джумая [Благоевград], санджак София

НПТА XIX 29/171 | 1870 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането на лицето Иванчо Петров от с. Рила, каза Дупница, за владеене на
ливада от един дьонюм, на стойност - оценка 70 гроша, намираща се в землището на въпросното
село

НПТА XIX 30/1 | 1841 | ксерокопие, 1 л. | тезкере
Издадено от управителния съвет на Търново, на лицето Кольо Генов от колибите Тозкина, с право
да пътува от Търново за Добруджа

НПТА XIX 30/2 | 1865 | 1 л. | разписка
Издадена от мюдюра на казата Габрово за изплатен десятък от жителите на с. Бежанци, Габровско,

на стойност 3 800 гроша

НПТА XIX 30/3 | 1863/66 | ксерокопия, 6 л. | тапии
За границите на имоти в селата Заножин, Дуняк, Берковска каза

НПТА XIX 30/4 | 1871/72 | 3 л. | тапии
За имоти намиращи се в землището на с. Ронилук, Знеполско, Нишки санджак

НПТА XIX 30/5 | 1874 | 1 л. | тапия
Издадена от дефтерхането в Цариград за нива от 3 дьонюма в землището на с. Филиповци, санджак
Ниш, във владението на Злата Дънова

НПТА XIX 30/6 | 1873/74 | 11 л. | тапия
За имоти в землището на с. Сеславци (9) бр и с. Кремиковци (2 бр.), Софийско

НПТА XIX 30/7 | 1868/75 | ксерокопия, 25 1 л. | тапия
За имоти в землището на с. Житуша, Радомирско, Софийско

НПТА XIX 30/8 | | ксерокопия, 53 л. | "тапия хюджет"
Разкриват имуществени отношения на жителите от с. Шипочане, Софийско

НПТА XIX 30/9 | | 56 л. | тапия
Разкриват имуществените отношения на жителите от с. Голямо Малово, Софийско

НПТА XIX 30/10 | | 83 л. | преписи
от оригинални турски документи намиращи се в музея "Топкапъ", Истанбул, съдържат сведения за
български градове: Ямбол, Видин, Берковица, Враца, София, Кюстендил, Самоков и др. по инв.дом
N N 12,13,14,15,62,65,85,87 и др,

НПТА XIX 30/11 | | ксерокопия, 30 л. | тапия
За имотите в землището на с. Бежанци и махалите на Габровска каза - Търновски санджак

НПТА XIX 30/12 | 1875 | ксерокопие, 1 л. | тахрир
За получена сума (3 137) гроша от Жечо Минчев и издължена от страна на Никола син на
гайтанджията Димитър. Свидетели: х. Димитър, х. Манолов и Христо Стойчов

НПТА XIX 30/13 | 1876 | 2 л. | тапия
За имоти в землището на с. Голям Извор, Ловешки окръг, Софийски санджак на Петко Стоянов

НПТА XIX 30/14 | 1840-1873 | 7 л. | еврак
Седем различни документа (две тапии, разписка за платено джизийе, писмо, темесюк, тезкере) за
различни лица от с. Милославен, Търновско

НПТА XIX 30/15 | б.м.г. | 4 л. | берат
За правото да се търгува с Европа, Персия и Индия

НПТА XIX 30/16 | | 55 л. | еврак
Документи от първата половина на XIX в. съдържащи ценни сведения за имуществени и стопански
отношения в гр. Шумен, свързани предимно с лицето ханджи х. Друми чорбаджи

НПТА XIX 30/17 | 1873 | 14 л. | тапии
За недвижими имоти в землището на с. Таджилар, Ихтиманско, дн с. Венковец

НПТА XIX 30/18 | 1839/40 | 2 л. | разписка
За изплатен поголовен данък от Никола, син на Нено от казата Излади (Златица), с. Исмолска

НПТА XIX 30/19 | 1854 | 1 л. | хюджет

От кадията на Пловдив за продажбата на триетажна къща в махалата Хисар ичи в Пловдив за 65 000
гроша

НПТА XIX 30/20 | 1862 | 1 л. | хюджет
Хюджет на кадията в Шумен, Мехмед Кямил, и втори хюджет от кадията Мустафа за продажбата на
бозаджийски дюкян до тепето Гази Хасан в Шумен, за 5 000 гроша, от х. Рачо Бойков на кюрекчи
Мавродин Марков, който после го препродава за 6 000 гроша на казанджи Стефан

НПТА XIX 30/21 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо до мутесарифа на Тулча, с което се предписва мерки за възпрепятстване на
разпростаняването в Дунавския вилает излизащите в Букурещ вестници "Нова България", "Балкон"
и "Хъш", които пишели против Турция

НПТА XIX 30/22 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от Високата порта в Цариград до вилаета в Русе, с което се предписва да бъде разследван
случая и бъдат издирени разпростанителите на невярно предадени сведения, публикувани в бр. 87
на в. "Напредък", между които и това, че на Великден турците щели да изколят българите, че
ангарията ще продължи и др.

НПТА XIX 30/23 | 1876 | 2 л. |
Част от описна книга на Меджилис-и идаре във Видин, между описаните документи в книгата е и
описа на оръжието, което е раздадено на черкези и татари във Видинската каза

НПТА XIX 30/24 | 1867-1876 | 5 л. |
Част от преписи на доклади за действията на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър.
Липсват първите и последните листа на докладите. Единият е с печата символично на Мидхат
паша, с дата 23 юли 1867 г., а другия с печатите на наказателния съд, вериоятно в Русе, с дата 28
април 1876

НПТА XIX 30/25 | 1290 | 20 л. | телеграфнаме
Телеграми-чернови до Дунавския вилает в Русе, от разни градове във вилаета, по различни
административни, търговски и правни въпроси

НПТА XIX 30/26 | 1877 | 113 л. | телеграфнаме

Телеграми-чернови до каймакама на Осман пазаръ (Омуртаг), всички във връзка с нареждането за
военни приготовления в района на Стара планина

НПТА XIX 30/27 | 1873/74 | 251 л. | телеграфнаме
Телеграми-чернови от вилаетството в Русе до каймакама в Тутракан по различни въпроси

НПТА XIX 30/28 | 1876 | 18 л. | телеграфнаме
Телеграми от каймакама на Белоградчик до мютесарифа на Видин относно черкезки сведения и
бягства на войници, сраженията на сръбската граница, донесения за руски войници в Сърбия и др.

НПТА XX 1/1 | 1904 | 1 л. | мектуб
Писмо от главното командуване до министерството на финансите, в което се говори за молбите,
подадени от жандармерийските командири на Косовския, Ванския и Конянския полкове, че не
били получили пенсиите си и били в затруднено материално положение

НПТА XX 1/2 | 1905 | 2 л. | мектуб
Писмо от садразама до Министерство на финансите, в което се говори за жандармериийските
командири, които причислени към войската, в бъдеще ще бъдат пенсионирани след 15-годишна
служба, а не както досега след 10-годишна служба

НПТА XX 1/3 | 1902 | 3 л. | илмюхабер
Разписки за получени пари в заплати от сиротския влог на сираците, наследници на военни лица

НПТА XX 1/4 | 1904 | 1 л. | низамнаме
Наредба от шура-и девлет, уреждаща положението на военните чинове и реда за пенсиониране на
прослужилите

НПТА XX 1/5 | 1900 | 6 л. | мектуб
Писмо до Висшата финансова комисия от инспектора на Битоля и Скопския вилает - същият
препраща до Комисията ведомост за разходите и приходите на двата вилаета от началото на март до
края на юли 1317 г., приложен е и опис

НПТА XX 1/6 | 1901 | 2 л. | мектуб
Официално писмо (и отговор на писмото) от Главното командване до финансовата комисия относно
препоръчваните мерки от Главното командуване във връзка със събиране данъците на Косовски
вилает

НПТА XX 1/7 | 1900 | 1 л. | мектуб
От садразама до финансовата комисия при Министерство на финансите относно жп линиите в
страната

НПТА XX 1/8 | 1908 | 13 л. | мектуб
Писмо от държавното сметководство в Бига до министерството на финансите - отнася се до юшура
на паламуда и зейтина за 1323 г., в сравнение с другите години

НПТА XX 1/9 | 1904 | 3 л. | мектуб
Писмо от Косовския вилает до министерството на финансите относно пенсионирането на
съпругата и наследниците на убития в Митровица куюмджи Георги, финансов представител на
Косовския вилает

НПТА XX 1/10 | 1901 | 4 л. | еврак
Преписка, образувана по повод заявлението на Емине Ханъм, от кв. Кадъ кьой, Цариград, да ѝ се
отпусне месечна заплата от касата "мухтаджин мааши" - като самотна и нуждаеща се

НПТА XX 1/11 | 1902 | 1 л. | мектуб
Писмо до постоянната финансова комисия при министерството на финансите относно цената на
памука от Айдън и Адана - 6 гроша и 10 пари оката, на каквато цена ще може да се изкупи и
изпрати за преработка във фабриките

НПТА XX 1/12 | 1912 | 1 л. | мектуб
Писмо относно данъците, които трябва да плащат арменци, аджеми и гърци населяващи Одринско
и др. области на империята

НПТА XX 1/13 | 1903 | 2 л. | илян
Обявление на Цариградското данъчно управление, изпратено до министерството на вътрешните
работи, за публикуване в печата, относно ускоряване събирането на данъците в Цариград

НПТА XX 1/14 | 1902 | 1 л. | мектуб
Писмо от валията на Ерзерум до специалната комисия по финансовите въпроси, в което се дава
мнение относно мерките и реформите, които трябва да се предприемат, за да се приведат в ред
държавните финанси

НПТА XX 1/15 | 1901 | 1 л. | телеграфнаме
От валията в Халеб до висшата финансова комисия в Цариград - донася, че от вилаета били
постъпили досега в банк-Османи 2 300 000 гроша, за репарациите от войната

НПТА XX 1/16 | 1902 | 1 л. | мазбата
Решение на финансовото отделение при държавния съвет (шура-и девлет), по претенцията на Али
Кираи и жена му Джамиле, наследници на Арсланкирай и жена му, от гр. Нова Загора, да им се
подари за минало време до изселването в Турция наследената от тях издръжка на покойните,
годишно 16 кила стамболски, две оки и 100 драма ориз

НПТА XX 1/17 | 1902 | 1 л. | мектуб
Писмо от садразама до Министерство на финансите относно начина на заплащане на повишения в
чин поручик - Мехмед бей, получаващ по 500 гроша месечно

НПТА XX 1/18 | 1920 | 1 л. | илмюхабер
Операционна бележка за платени лихви на суми, заети на държавата

НПТА XX 1/19 | 1906 | 1 л. | мектуб
Писмо от Солунския дефтердар до Министерство на финансите относно предвидените разходи по
направата на жп линия Солун-Дедеагач, които да се посрещнат от приходите от афиона и добитъка
в Серски санджак

НПТА XX 1/20 | 1905/06 | 4 л. | сенед

Кочанни разписки, срещу които са внасяни суми от мюлтезимите на десятъка

НПТА XX 1/21 | 1922 | 1 л. | телеграфнаме
Телеграма от Русе до видинския мютесарифлък, иска се от Видин да се изпратят за новостроящата
се в Русе девическа прогимназия "немски керемиди", каквато в Русе нямало, а във Видин имало
излишни, останали от строежа на митница и параходна агенция

НПТА XX 1/22 | 1901 | 1 л. | ферман
Ферман на Абдул Хамид II до валията на Сирия, Назим паша, и наиба на Дамаск за оказване
нужното съдействие и закрила на новоназначения персийски генерален консул в Дамаск - Мирза
Джафел Късъм бей, на когото бил издаден и нужния за случая берат

НПТА XX 1/23 | 1901 | 1 л. | берат
Берат от времето на Абдул Хамид II, издаден по повод назначаването от персийското правителство
за генерален консул в Дамаск, дотогавашния такъв в Смирна, Мирза Джафер Към бей - на мястото
на сменения от тази длъжност Хашъм Хан

НПТА XX 1/24 | 1906 | 1 л. | джедвел
Таблица на приходите през м. октомври 1323 г. от юшура в Гюмюрджинския санджак, заложени
като гаранция за експлоатацията на жп линията Дедеагач-Солун

НПТА XX 1/25 | 1907 | 18 л. | журнал
Опис на сумите, събрани в Серския санджак, като връхнина към юшура от зърнените храни за 1323
г. - покритие на заема 1901 г.

НПТА XX 1/26 | 1905 | 3 л. | дефтер
Годишен баланс на министерството на кадастъра в Турция от 1319 г.

НПТА XX 1/27 | | 3 л. | разписки
Три разписки издадени от отдела на малието във вилаета Анкара на лицето Симеон Иванчев за
изплатени данъци

НПТА XX 1/28 | 1670-1845 | 68 л. | молба
Молби от частни лица (новопомохамеданчини) за отпускане на средства за храна и дрехи и
документи на дефтерхането по същите въпроси

НПТА XX 1/29 | 1721-1731 | 5 л. | берат
Берати 5 броя - за владеене на мукатаи в санджаците Халеб, Диарбекир, Адана, Цариград, Токат,
Малатия, Мардин и др.

НПТА XX 1/30 | 1861 | 5 л + 2 плика л. | мазбата
Два протокола на Ломския кадия и 2 списъка на български семейства от с. Кошарнии, във връзка с
изселването им в Русия

НПТА XX 1/31 | 1831 | 1 л. | ферман
Ферман за неприкосновеността на манастира св. Иван в Зеленика, каза Ловеч

НПТА XX 1/32 | 1834 | 1 л. | мюраселе
Мюраселе на плевенския кадия във връзка с разрешение за построяване на стаи в Карлуковския
манастир

НПТА XX 1/33 | 1834 | 1 л. | ферман
Ферман за неприкосновеността на Карлуковския манастир

НПТА XX 1/34 | 1831 | 1 л. | илям
Илям на Мехмед Емин, наиб на Свищов, с който се иска разрешение за ремонта на изгоряла църква
в гр. Свищов

НПТА XX 1/35 | 1846 | 2 л. | ферман
Ферман и буюрултия за ремонт на черква в Скопска каза, с. Кожле

НПТА XX 1/36 | 1864 | 1 л. | ферман
Ферман за ремонт на черква в с. Горни Воден, подчинено на казата Скопие

НПТА XX 1/37 | 1836 | 1 л. | ферман
Ферман относно ремонта на черквата в с. Райково (днес квартал на гр. Смолян)

НПТА XX 1/38 | 1821 | 1 л. | ферман
Ферман във връзка със статута и неприкосновеността на манастира в с. Троян

НПТА XX 1/39 | 1834 | 1 л. | ферман
Ферман за ремонт на сградите към Троянския манастир

НПТА XX 1/40 | 1837 | 1 л. | ферман
Ферман за неприкосновеността на манастира в с. Троян

