Ориенталска архивна колекция
ОАК 1/1 | 1790 | 2 л. | тахрир
До султана, с който се докладва, че Пруският пълномощен министър е съгласен да посредничи за
сключване примирие с Русия, но чака ... на своето правителство. Времето на примирието да се
използва за подготовка на останалите войски за нападение на Крим по суша и море.

ОАК 1/2 | 1877 | 1 л. | мектуб
Тулча. Писмо от мутесарифа на Тулча до валията в Русе, с което се съобщава за изпращането
държавните архиви във Варна и заминаването им от там за Цариград.

ОАК 1/3 | 1877 | 2 л. | мектуб
Писмо до Дунавския вилает, с което се праща, за сведение, апел на комитите в Букурещ, в превод
на турски език, до българите, от 7. май 1877.- с който апел приканва българския народ към свобода
...- обръща внимание на власите да бдят зорко.

ОАК 1/4 | 1876 | 1 л. | мектуб
Тулча. Писмо до Дунавския вилает, за издаване писмена наредба до българското население, да се
внимава от българи хайдути и да се преследват и заловените да бъдат предадени на властта.

ОАК 1/5 | 1888 | 7 л. | мектуб
Писмо до министерство на финансите от Отоманската банка. Сумата от 50.000 лири се предава на
Руския пълномощен министър за обезщетение на руските поданици.- като за целта Руския
представител е издал и нужния документ.

ОАК 1/6 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от министерство на външните работи до вилаета- отнася се за редакторите на в. "Век"
Балабанов и Драган, които с някакви книжа заминали за Европа - предписано било до посолствата
в Берлин, Лондон, Приж и Виена да странят.

ОАК 1/7 | 1860 | 1 л. | мектуб
В следствие зачестилите от един месец .... погранични инциденти със Сърбия, от турска страна е

разпределен полковник Фаик, а от другата страна (Сърбия) полковник Орешкович и секретарят от
външното министерство Бочо били назначени за комисия.

ОАК 1/8 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо садразаминък (министър-председателството) - отнася се до вестник "Напредък", излизащ на
български език, в 87 брой бил уязвителен по отношение на властите и като така нужно било да бъде
наказан редакторът му.

ОАК 1/9 | 1724 | 1 л. | кайме
Доклад - отнася се до бунта и размириците във Влахия и Богдан, предизвикани от ренегата предател Александро Исланди и воеводата на областта "Богдан", които заблуждавали раята.

ОАК 1/10 | 1877 | 1 л. | телграфнаме
Силистра. Телеграма от Русе до каймакамина на Силистра, да се оповести цялото население да
пази реда и наредбите на местните власти, по случай подписването на мирния договор след рускотурската война.

ОАК 1/11 | 1817 | 2 л. | тахрир
Докладът на Белградския военачалник Али паша от 1232 г., в който се говори за похожденията на
Милош воевода.

ОАК 1/12 | 1839 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от турски военачалник - уведомява го за посещението на войсковата му част в
Смирна от Австрийския император, който наблюдавал военните маневри, разгледал и обходил
казармените помещения, останал доволен от реда и чистотата в казармите и в последствие
наименували полка му на негово име.

ОАК 1/13 | 1808 | 1 л. | такрир
Изложение на Богданския воевода, относно революцията в Испания и отношенията от така
създаденото особено положение и възможността за война между Испания и Франция.

ОАК 1/14 | 1720 | 1 л. | мектуб
Бендер. Писмо от мухафъза на Бендер, с което се искат средства за продоволствието на унгарските

войски, под командата на унгарски генерал при пренасянето им в Софийския (паша) санджак,
което предстояло.

ОАК 1/15 | 1786 | 1 л. |
б. м. Биографията на непокорните военачалници, завърнали се победени от Египет.

ОАК 1/16 | 1823 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана. - Немския параход , идващ от Венеция и акустирал в Солунското пристанище,
по сведение на чуждия капитан се говори за случилото му се изпитание в открито море.

ОАК 1/17 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо до Дунавски вилает, с което му се изпраща един отпечатан екземпляр от правилник
(наредбата), уреждащ положението на спомагателните войски в турската армия.

ОАК 1/18 | 1782 | 1 л. | арзухал
б. м. Молба от митрополията, духовенството и първенците на Влахия до султана, с която му
изразяват благодарност и хвалебствия по случай пристигането, на 3 април в Букурещ, на
новоназначения воевода Николай-бей.

ОАК 1/19 | б.г. | 1 л. | такрир
б. м. На Шатър Хасан ага, който е завел в Букурещ новоназначения Влашки воевода Николай-бей и
се връща обратно. Същият тук предава някои свои наблюдения.

ОАК 1/20 | б.г. | 1 л. | арзухал
б. м. От митрополията, духовенството и представители на Влахия до султана. Молят, да се отложи
доставката на 150.000 кила жито, с които са задължени по случай назначаването на новия воевода
Караджа Николай, тъй като, поради суша и други бедствия, не са в състояние да сторят това.

ОАК 1/21 | 1722 | 2 л. | ферман
Препис. От султан Махмуд I, отправен до мутесарифа, кадията и началник на митницата в Солун, с
който се отпускат 4 гроша на ден за издръжката на емигриралия в Турция - Солун , ... Филип
Орлин.

ОАК 1/22 | б.г. | 1 л. | арзухал
б.м. Молба от каймакама на Босненския еялет до султана, с която се иска помощ за справяне с
размириците в Босна.

ОАК 1/23 | 1748 | 1 л. | хабадит
б. м. Сведения за Полша, получени от Влашкия воевода Лигур. Руски войски, които щели да отидат
на помощ на Англия и Холандия, възнамерявали да минат през Полша. Сведения за мерките, които
взема полският етман.

ОАК 1/24 | б.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до султана- от гръцкия католически патриарх.

ОАК 1/25 | б.г. | 1 л. | ферман
б.м. Отнася се до заздравяване на крепостта "Каре" на руско-турската граница.

ОАК 1/26 | б.г. | 1 л. | буюрулду
б.м. Относно разбирателството между Черногорския владика и Босненския валия по назначаването
на капу-кехая.

ОАК 1/27 | 1872 | 6 л. | бюджет
Сараево. Приходо-разходен бюджет на Сараево и околните села от януари до май 1288 г.

ОАК 1/28 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - с което се уведомява, че по случай пристигането на френския император в
Букурещ, в изпълнение... И протокола изстреляни били 21 топовни гърмежи.

ОАК 1/29 | 1758 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана - от драгоманина при Високата порта, австриеца Момарс, за вземането му, по
полица, от Влашкия митрополит Филарет.

ОАК 1/30 | 1756 | 1 л. | мектуб
Понеже не стигали четири конака (жилищни помещения) за нуждите на новопристигащия Руски
представител (пълномощен министър), налага се чрез воеводата на Галата, да се опразнят още два
конака, чийто собственици не знаели какво ще им се плаща, нежелаели доброволно да опразнят
конаците.

ОАК 1/31 | 1813 | 1 л. | арзухал
Доклад до султана, относно сведенията за: оттеглянето на австрийски и полски войски, под
командването на принц Понятовски, които са съдействали на французите в Галиция; за
съсредоточаването 50 000 австрийска войска в Бохемия; и за сведенията за съюз между Русия и
Прусия.

ОАК 1/32 | 1877 | 1 л. | телграфнаме
От Шумен за Силистра. Околийският управител в Силистра се уведомява за сключване на
примирието в Одрин и като така, приготвилите се да се бият турци, да останат по домовете си, за да
не се излагат на изпитания.

ОАК 1/33 | 1872 | 1 л. | телграфнаме
От Белоградчик за Видин.- Каймакамина на Белоградчик уведомява мютесарифина, че според
сведенията на разузнавача, русите с 800 коли муниции и чадъри от "Кади-богаз" се напътили към
Алексанец и че 96 000 души руски войски щели да нападнат Видин, но сръбските войски немогли
да помагат, а австрийските войски щели през Босна да навлезат. Резолюцията на мютесарифина:
"Много преувеличени са сведенията."

ОАК 1/34 | 1877 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма до силистренския каймакамин.- уведомяват го за подписването на примирието и
договора (протокола) за това от страна на турските паши в качеството си на представители от
турска страна.

ОАК 1/35 | 1735 | 2 л. | арзухал
От Велкооглу, Никола и Стали..., търгуващи с Европа до султана.- Поръчителствуват за търговеца
Атанас Димитров от Свищов, търгуващ с Европа, Индия и Персия, да му се разреши да замени
слугата си Митран Ваши с Никола, син на Ангел.

ОАК 1/36 | 1872 | 3 л. | мектуб

Русе. Писмо от вилаета в Русе до Тулчанския мютесарифин, относно назначаването, по избор, на
Григорий за владика на Русенско и Силистренско, за когото е издаден и нужния ферман; на когото
да се подчиняват всички духовници от споменатите места. Приложение: Препис от фермана.

ОАК 1/37 | б.г. | 2 л. | мектуб
Писмо на турски делегат по водене преговори за примирие в гр. Яш, до садразамина, с което
съобщава за пристигането на делегацията на мястото за водене преговорите с руските делегати и за
разменени между двете делегации подаръци.

ОАК 1/38 | 1876 | 30 л. | телегграфнамелер
Телеграфна преписка, разменена между Видин и Берковица, съдържаща нареждането за
свикването ...; уведомление, че ...; както и сведения за отделни нападения откъм Сърбия.

ОАК 1/39 | 1719 | 1 л. | тахрир
Изложение от Влашкия воевода, относно положението във Влашко и Богдан, където секретаря на
немското консулство, водач на подстрекателите на населението за освобождаването им от
мюсюлманите и пр.

ОАК 1/40 | 1839 | 1 л. | арзухал
Изложение до султана - иска се, отзования във връзка с размириците в Босна и назначен временно
пазител на Адам Кебар, да бъде върнат обратно в Босна на мястото на молителя, тъй като реда и
спокойствието в Босна са възстановени отново.

ОАК 1/41 | 1877 | 1 л. | телграфнаме
Министерство на вътрешните работи нарежда чиновниците да наглеждат застрашените от
неприятеля места ... И само след като улеснят с превозни средства и изпратят ония мюсюлмани ,
които желаят да се изселят. Срещу несъобразилите се с това нареждане да се приложат жестоки
наказания. Препратена и до Тулчанския мютесарифин.

ОАК 1/42 | 1801 | 1 л. | мектуб
До коменданта на Белград;- указания за действията на войските, намиращи се в околността на
Кладово - било заповядано на войсковите началници да наказват яростно ..; да се избърза със
завладяването на Берковица и пр.

ОАК 1/43 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м.г. Съобщава се, че дипломатическите представители на трите сили са се явили в
председателството и са заявили, че искат аудиенция, за да преговарят по Гръцкия въпрос и начина,
по който са били отклонени на първо време. Става дума за границите на Гърция, за Дяволските
острови - да останат турски; и за двамата турски пратеници в Лондон Маврояни и Намък паша.

ОАК 1/44 | 1770 | 1 л. | мектуб
Петиция от първенците и населението на гр. Агрибас до Върховното правителство, в която се
излага положението в този град-крепост; че местната рая се бунтува, въоръжена е с огнестрелно
оръжие, пушки, което е укрито. Необходимостта, предвид на положението, гарнизона да се усили
до 8500 души и, че при нужда, ако се наложи, докато стигнал до Енишехир офицер, всички ще
поподнат в плен и пр. Визира се руско нападение.

ОАК 1/45 | б.г. | 1 л. | ариза
б.м. Доклад до садразама, в който се изтъква благоприятното международно и от военно гледище ,
за да се постигне опразването на Египет от нашественика французин; препоръчва се, от
султанската свита Мустафа Рашид, който вече е имал среща с Пруския посланик в Цариград и се е
уверил в добрите чувства на Пруския крал към Турция, да поиска от същия посланик да пише на
своя крал и в случай, че тази връзка с краля се осъществи, краля да посредничи, като Бонапарт
напише две писма: едно до своя генерал в Египет (и друго до Турция) за опразването на Египет и
пр. Говори се и за мерки, щото французите, които ще напуснат Египет да не бъдат изложени на
нападение от страна на англичаните.

ОАК 1/46 | 1807 | 1 л. | такрир
Цариград. Доклад на правителствения повереник - управител на Каре, относно положението на
руско-турската граница и ненадейното нахлуване във вътрешността на част от руските гранични
войски.

ОАК 1/47 | б.г. | 1 л. | хуляса
б.м. Резюмета от разни писма-донесения: За нападение лично върху въстаника Алзуш Ахмед и
убийството от последния на няколко души и нараняването други 20; За издължаването на
населението в околността и Дупница; За издължаването на други от Щип; За пътуването на ...от
Битоля до Самоков за 13 дни; За нападение върху мирни хора в Тетовско; За разбойниците..; За
обира на конски търговци край Белград, хайдут Петро оглу изин и пр.

ОАК 1/48 | б.г. | 1 л. | мектуб

б.м. Превод от писмото, което изпратеният със специална мисия при князете и раята на Белград
болярин е изпратил.- Касае се за едно възвание към населението, в което се излагат мерките, взети
за осигуряването спокойствието и реда и се приканва към подчинение и преданост. Съобщава се
също, че се изпраща гореспоменатия болярин и патриаршеският архимандрит Гавриил. Болярът
Манолаки ще бъде във връзка с Босненския валия и ще се запазят живота и честта на населението.

ОАК 1/49 | 1803 | 2 л. | мектуб
Писмо от Княз Павел Димитрович, изпратено до Реджеб паша, относно граничните ... С
Гюрджистан, причинявани от навлизането ...

ОАК 1/50 | 1873 | | мазбата
Протокол на Софийския специален съд до садразама, в който са дадени присъдите и мотивировките
към тях на 9 души от с. Видраре, участници в обира на хазната.

ОАК 2/1 | 1716 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана - за още намиращо се в обсадно положение Тамишварско кале се назначават 15 ...
чауши и за командващ отбраната Юсеин паша - за ... чауши се предвиждат по 15 акчета дневно
възнаграждение.

ОАК 2/2 | 1807 | 1 л. | мектуб
Доклад от командващия Мустафа до султана, че съгласно инструкциите които получил - да ускори
и час по-скоро да сключи примирие с противника, е писал на руския генерал и изпратил като свой
представител Галиб ефенди, известията от които се очаквали и щели да бъдат съобщени
допълнително в чифлика Ислабози - както е определено.

ОАК 2/3 | 1806 | 1 л. | мектуб
Донесение за султана от назначения с титлата "сер аскер", комуто било възложено да усмири
сръбското въстание и възстанови старото положение в Белград и околиите му. Съобщава, че в
изпълнение задачата си, пристигнал в Скопското поле и се насочил към Ниш.

ОАК 2/4 | 1810 | 1 л. | мектуб
Писмо-изложение на Али паша до султана - относно подвизите на хайдут Велко, генерал Ислев
(руски генерал) и Дели Петро, при освободителното движение на сърбите.

ОАК 2/5 | 1825 | 1 л. | мектуб

Писмо до султана от барон ... , Австрийски пълномощен министър - иска разрешение да мине
австрийския параход през Босфора.

ОАК 2/6 | б.г. | 1 л. | такрир
б.м. Такрир от гръцкия патриарх и висшето духовенство до султана.

ОАК 2/7 | 1698 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от (защитника), пазителя на Видин Хасан, за появата на чети от хайдути, между
които ... Милко и друг - "Куртули", някои от които са унищожени, а заловеният жив хайдутин се
изпраща. Подир останалите части също са били изпратени известен брой хора - за тяхното
унищожаване се полагат похвални усилия. ... Покрай Видин за написване писмото са минали
нагоре и в обратна посока 35 държавни кораби.

ОАК 2/8 | 1727 | 2 л. | мектуб
Писмо до султана. - Уведомява се султана за идването на руския пратеник Кетхуда, наедно със
съпругата си и двамата си синове, идвайки от гр. Бендер, на изпът за Цариград, да се направят
нужните приготовления по квартирния въпрос и пр.

ОАК 2/9 | 1830 | 2 л. | мектуб
Писмо - изложение- Отнася се до литяжа във Влашко и Молдова, във връзка с който литяж се явява
на сусната Александър Ипсаланди, който наедно воеводата на Мои дава Михаил ... да разбунтуват
населението в империята и пр.

ОАК 2/10 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м.г. Изложение до султана от Агаи Белград Ахмед Сердудли върху положението, във връзка с
въстанието в Босна и Румелия на "сръбските изменници" - обсадата и съпротивата на Белградското
кале.

ОАК 2/11 | 1853 | 2 л. | арзухал
Оплакване от свещениците и коджабашиите на град Враца, явили се в меджлиса, недоволни от
Партений, са искали за владика да им бъде назначен епископ Доротей.

ОАК 2/12 | б.г. | 1 л. | такрир

б.м. Документ, в който се говори за привлечената в защитата на крепостите Белград и Смедре рая,
която, въпреки изявленията им за вярност и преданост към империята, с поведението си дали
основание да не им се доверяват.

ОАК 2/13 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м. Писмо до султана - съобщава се за стълкновения с русите, при които руските войски са ...
селата около Багче Сазан; че разни ханове от ... са се натоварили на кораби в пристанището
"Олита", че от хаджи Али паша няма никакви сведения; че положението не позволява и
населението в Кулата не е способно на никакво противодействие по-нататък, че ... по този начин
остава в ръцете на неприятеля.

ОАК 2/14 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Съобщава се от Видин до каймакама на Берковица, че напредналите до Видин сръбски разбойници
са били разбити в околносите на с. Чутуруз. 300 души от тях са били убити и във Видинско не е
останала следа от сърби и разбойници.

ОАК 2/15 | 1876 | 1 л. | мектуб
До Дунавския вилает - изложение, в което се говори за участвалите българи във въстанието
(Априлското въстание) - Говори се също така за осъдените австрийци, обвинени в престъпления и
пр.

ОАК 2/16 | 1877 | 2 л. | мектуб
Текст на френски език. Писмо от Неготинския въстан комитет - до Пери Паша във Видин - изпраща
се нота за предаване на една нота до австрийския имперски консул във Видин.

ОАК 2/17 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м. Писмо, с което се съобщава, че бил извикан с писмо руски пратеник, който се явил по
крайбрежието на Чираган; предаденото му писмо било Русия да посредничи между Франция и
Германия, за да се прекрати продължаващата от години война между тях; и се изтъква, че Турция,
като съседка на Полша страна, е заинтересована от независимостта и сигурността на същата, което
се изказва пожелание и руската императрица да споделя и пр.

ОАК 2/18 | 1808 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се говори, че изпратения за разузнаване положението човек се е завърнал
и според сведенията, които е дал, войските от Одрин са влезли в Чорлу; в идния четвъртък се

тъкмяло общо съвещание на всички военачалници, за главатар на част от въстаналите войски бил
определен, от Терсенскли оглу, първенеца от Осман пазар Генч оглу Осман, който с войската си бил
стигнал до Лозенград; същият Терсенскли оглу на войските от към Стара Загора и др. е назначил
Старозагорския първенец Хаджи Мехмед; че намерението на бунтовниците било да вървят за
Цариград и пр.

ОАК 2/19 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м. Писмо, с което се предписва на коменданта (мухафъз) на Ариш да окаже всякакво съдействие
на капитан Леси, от английската мисия при турската армия, който, ако пожелае да отиде и понататък за да разузнае положението и действията на французите, да му се назначат достатъчно
доверени хора и пр.

ОАК 2/20 | 1728 | 1 л. | намей хумаюн
Писмо на султана до генералния губернатор на Нидерландия, с което се съобщава, че посланикът
Корнелиус Фалкден се е представил на особата му и връчил писмата си; дава се израз на добри
чувства и уверения, че в духа на старото приятелство с Републиката, както в миналото търговците
на същата ще се ползват в пределите на Турция с покровителство и съдействие.

ОАК 2/21 | б.г. | 2 л. | такрир
б.м. Изложение относно сръбско-турското примирие, след прекратяване на военните действия при
сръбско-турската война.-

ОАК 2/22 | 1810 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана. С пристигането си в Едирне, получих вишочайшата Ви заповед за преместването
ми в Търново, но поради въстанията в Шипка, Батак и ... отражение в Стара Загора, Габрово и
Казанлък, необходимо е да остана тук.

ОАК 2/23 | 1802 | 1 л. | мектуб
Доклад на турския дипламатически представител във Франция, относно някои мероприятия на
Наполеон Бонапарт и поведението на алжирските племена спрямо Франция.

ОАК 2/24 | б.г. | 12 л. | такрир
Доклади на турския назърин - наблюдател в о. Корфу през 1802 г., относно международното
положение в следствие на войната между Англия и Франция. -Приложени са и докладите на
италианския представител.

ОАК 2/25 | 1814 | 1 л. | мектуб
Писмо до главния хан на Аджак (?) Селхак (?) хан, с което се изказват похвали към същия, че не се
е отзовал на подстрекателствата на русите и е останал верен на Турция и като му се изпраща и
паричен дар от 15 000 гроша.

ОАК 2/26 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м. (къс от писмо) Писмен доклад до султана, в който се говори за посещение на английския
посланик и заявлението на същия, че Турция не отговаряла със същите чувства на Англия, която
била неин искрен приятел.

ОАК 2/27 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м. Писмо до султана, с което се иска съгласието му за завръщането обратно в Цариград на:
Мидиахуди евел: Зехди бей, изпратен да осигури съсредоточаването срещу Пазвантоглу Осман
назначените войски от Румелия и от Босна; и на Елхаджи Мемиш, който пък бил изпратен в
Добричко, за да премахне разбойника Садъклиоглу - от първенците на Добрич.

ОАК 2/28 | б.г. | 1 л. | зирнал
Цариград. Рапорт-доклад, адресиран за Високата порта, съставен от Хаджи Руфат паша, в
сътрудничество с мюшюрите (военни експертни съветници) от Топхането и специалисти инженери,
относно укрепленията на Боаза (Дарданелите) и препоръките за подобренията.

ОАК 2/29 | б.г. | 1 л. | такрир
б.м. Доклад до султана по инцидента с руски кораби, пристигнали със стоки в устието на р. Фаш, и
по повод ... даден на руския посланик във връзка със същия по-горен инцидент.

ОАК 2/30 | 1787 | 1 л. | кайме
Инструкции, дадени на сер аскера в Исмаил, за в случай на нападение от страна на московеца,
което било вероятно.

ОАК 2/31 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо от "мюдири тахрир" на Ерзерумския виляет, с което дава обяснения при какви обстоятелства
архивата на Чердер е попаднала в ръцете на руснаците след окупацията на този санджак.

ОАК 2/32 | б.г. | 1 л. | такрир
б.м. Нота от руския посланик в Цариград, с която след заточението (...на бившия воевода на
Молдавия Алеко Сачио, което предизвикало задоволството на Русия, в интереса на съюзните
отношения между Русия и Турция се иска ... от Цариград и ...

ОАК 2/33 | 1874 | 1 л. | мектуб
Писмо от садразама до Дунавския вилает, с което се нарежда, във връзка с постъпките на руското
посолство, българина от Сливен Хараламби, осъден на 3 години каторга за участието му в
проектираното българско въстание и почти изтърпял наказанието си, да бъде върнат съобразно
личното му желание, в родното му място или другаде, като той и завърналият се от Русия негов син
- Иван, бил (задържан в Осман пазар) бъдат държани под полицейски надзор.

ОАК 2/34 | 1812 | 1 л. | арзухал
Донесение от мухафъза на Варна до султана, че натоварените с еничарски войски от Варна за
Цариград кораби били пресрещнати от "..." военен кораб, който го обстрелвал и с изключение на
един ги пленил.

ОАК 2/35 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо до виляета в Русе, с което се съобщава, че по случай войната обявена от Русия в нарушение
на договора със съюзат: и ... Военни успехи в защита правата и независимостта на турската
държава и народ на султана си присвоява званието "Гази", фетвата за което била ... на вилаетите,
както и преди това било наредено и в ... да се споменава съответно.

ОАК 2/36 | 1826 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се излагат жилищните условия в крепостта Анапа след възвръщането и
обратно в турски ръце; какви казарми са били построени от русите, които при завземането и били я
сринали до основи и какви строежи се налагат да се извършат.

ОАК 2/37 | 1884 | 4 л. | еврак
Преписка по въпроса за набавянето от разни финансови източници средствата, нужни за посрещане
извънредните разходи, наложени от свикването под знамената на запасни, във връзка с българското
и в Източна Румелия въстание и приготовленията в Сърбия и Гърция.

ОАК 2/38 | б.г. | 1 л. | тезкере-и самие

Доклад до султана, в който се казва, че още преди сключването съюзния договор с Русия,
американците са поискали да даде (в Цариград) един техен фрегатен кораб, за което е било дадено
разрешение и кораба пристигнал; френския пратеник..., че френския кораб бил стар, негоден е
поискал съгласие, (и такова е дадено), този кораб да бъде сменен с друг от Беломорската флота; а
английския посланик, заявявайки, че служи като ... Иска да не се пречи на същия кораб да се
завърне обратно.

ОАК 2/39 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо до началник охраната на Белград, в което му се внушава да бъде бдителен, въпреки
невероятността, разправиите (търканията) между сръбските князе Михаил и Милош, по сръбския
национален въпрос.

ОАК 2/40 | 1843 | 1 л. | ариза
Писмо до Рифат паша, в което са засегнати въпросите: за възвръщането ... И вишочайшите
заповеди, намиращи се у Михаил бей, по който ... Било обещано от руска страна; ...; За сръбския
въпрос, как се бил исказал при един прием руския посланик; За устно зададените във Виена съвети
по въпроса за Лебанската планина от княз Матерних на Решид паша и пр.

ОАК 2/41 | 1789 | 1 л. | мектуб
Писмо от началника на ... Войски (башпуг) в Румъния (Влахия), с което се съобщава на султана за
избухналия метеж в Букурещ и областта, при което са били ..., че руси и немци щяли същия ден да
влязат в Букурещ и пр.

ОАК 2/42 | 1864 | 2 л. | ферман
Ферман до министъра на финансите, с който за член на временната комисия за свръзка с войските
на помощните държави, учредена във Варна, се назначава члена на административния съвет
Бедрос, с 2000 гроша временна заплата. Споменава се и за гръцка комисия от същия род.

ОАК 2/43 | 1801 | 1 л. | ариза
Донесение до султана, в което се съобщават подробности по заемането с щурм и след 3-часово
нападение с огън и ръкопашен бой на една крепост, след което била заета и Бърза паланка.

ОАК 2/44 | 1718 | 2 л. | илям
Илям на кадията в Русе, във връзка с нередностите по продоволствието. Хората на унгарския
генерал Петчини и Матеош настъпили за зимуване в гр. Русчук; с данни за числеността на отряда.

ОАК 2/45 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м. Писмо до султана за въздигането в степен "посланици" (буюк пачи) турския дипломатически
представител: Мустафа във Франция и Нури бей в Лондон.

ОАК 2/46 | б.г. | 1 л. | мектуб
Фрагмент от: Писмен документ, от който се вижда, че бунтовника Иван от Пирдопска община,
Златишка околия, с трима другари се подвизавал в Балкана и търсели хляб от овчарите, като
задигнали една овца от стадото на Мемиш ага.-

ОАК 2/47 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо от турския генерален консул в Будапеща - до мютесарифина на Видин - през
Освободителната война - по двамата унгарци: Конт Батияни и барон Еморчу му изпратили това и
двамата ... му препоръчвали туркофили, ...дори да поемат командването на доброволчески части.

ОАК 2/48 | 1664/65 | 2 л. | темесюк
темесюк (документ), от който се вижда, че на държаните в "Неди- к..." пленници французи и немци
се определя по 15 акчета дневно, които да се требват от митническите приходи на Станбулската
митница.

ОАК 2/49 | 1840 | 1 л. | арзухал
Доклад до султана във връзка с проведените реформи (Танзимата, Хайдие, във времето на султан
Меджид), се определят заплатите на държавните чиновници, които за напред щяли да отговарят
углавно, ако вземат и "зърно" от населението.

ОАК 2/50 | 1908 | 3 л. | еврак
Преписка, образувана по повод искането на българската легация в Цариград да се провери по
старите архиви на Дунавския вилает достоверността на предявената от легацията квитанция за
платени от Кара Никооглу Константин жител на град Каварна данъци.

ОАК 2/51 | 1800 | 1 л. | илям
Илям на Шуменския кадия, в който се рисува военното положение в Северна България след
нахлуването на Чингиз Гирай султан в Търново, след което същият се е съединил с русенския

първенец Синекли и въстаниците му и е преминал по посока на Видин, при което Шумен също е
бил обсаден от бунтовниците.

ОАК 2/52 | 1844 | 1 л. | мазбата
Чернова от писмо, в което се говори за гръцко-турската спогодба в Лондон, сключена през 1844 г.,
подписана с удоволствие от правителствените среди, заздравена по-късно от Великите сили, в което
се говори и за съдебна спогодба с България.???

ОАК 2/53 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м.Писмо до султана, в което се говори за влизането на Бавария в "съюза", последвано от
минаването и на Вюртенбергския крал на страната на съюзниците, като дал и своя войска на
баварския генерал Виреде и др.

ОАК 2/54 | 1722 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана от кехаята на крал Ракочиоглу, настанен в Родосто, с което се искат определените
за издръжка суми на самия крал и намиращите се заедно с него негови хора: Мариан, Берджини,
Естерхази и Чака (генерали) и Хорват Френч - за м. Шабан 1134 г.

ОАК 2/55 | 1722 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се иска да се отпусне стойността на оклада за м. Шабан, 1134 г.,
предвиден за установилия се в Родосто Ракочиоглу крал - за назначените при същия: преводач,
мутефарик и диван чауш.

ОАК 2/56 | 1877 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от главната квартира на воюващите турски войски до главния мютесарифин, в която се
описва хода на войната с русите - отстъпване и направление на войските, командвани от Решид
паша и Мустафа Ремзи, действащи в Провадия.-

ОАК 2/57 | 1813 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение по хода на войната между Франция и Съюзниците (Австрия и Русия) през 1228
- 1813 г.

ОАК 2/58 | б.г. | 1 л. | мектуб

б.м. Писмо-изложение, в което се говори за моряшки капитан Апти, идващ от Александрия на път
за Прусия, сиреч бил на необитаемо пристанище, за да прикрие, че води със себе си 20 души роби
(арабки и еврейки) за продан, което обаче се узнало на влизане в Смирна.

ОАК 2/59 | 1807-1808 | 1 л. | мектуб
Писмо (превод, Фрагмент), в което се говори за срещата върху две лодки, върху водите на р.
Ниемен, на руския и френския императори; За примирието и мира в Тилзит; За намерението на
французите да вземат Галиция; За заминаването от Варшава за Дрезден на Наполеон и ...; За даване
на самостоятелност на Полша; За причините, които са заставили Наполеон да сключи примирие ...
в 3-5 дена да замине за Франция ... да заеме Полша (Руската част).

ОАК 2/60 | 1813 | 1 л. | мектуб
Писмо до садразама, в което се говори за вишочайшето искане, да се завърши представянето
благополучно със завладяването на Белград и се дават сведения за положението в Сърбия.

ОАК 2/61 | 1805 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се говори: за размирното положение в Сърбия, където населението
заявило на спахиите, че имало нападение от Кара Георги, до март ... Да се плащат; За единадесетте
искания пред Високата порта, предявени чрез посредничеството на Русия.

ОАК 2/62 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за битките на французите при Полтоск и при Аустерлиц. Също, че група
поляци, минали границата на Галиция и дошли във Варшава, уверявали, че поляците ще се
присъединят към французите или турците, когато биха победили руснаците - щели да помагат на
победителя.

ОАК 2/63 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмо, в което се говори за примирието, с посредничеството на Франция, между Турция и Русия;
че авторът на писмото е уведомил Талейрана. (след получаване чрез куриера Антоан за това
примирие писмено уведомление), че чака инструкции и след получаването им ще замине от Пеща;
че е получено писмо от Шамияни, в което се пита след Тилзитския договор, получил ли е ( автора
на писмото) инструкции за съюз или примирие и др.... и се искат инструкции.

ОАК 2/64 | 1596 | 2 л. | берат
Берат от времето на султан Мехмед III - 1004=1595 г., с който се узаконява длъжността назърин
(надзирател) на евклора, останал на времето на султана Селим.

ОАК 2/65 | 1812 | 1 л. | такрир
Писмо на английския посланик Истранфорд, в което се изнасят оплаквания срещу митническия
началник, който притеснявал системно английските поданици и кораби и се иска да се предпише
отново на този чиновник да има коректно държане.

ОАК 2/67 | 1845 | 1 л. | телграфнаме
Чернова. Писмо от садразамството, по въпроса за пътните пари на новоназначения в Берлин
пълномощен министър (сефер), Шефкет бей и предшественика му Талат ефенди.

ОАК 2/68 | 1848 | 1 л. | мазбата
мазбата на меджлиса в град Ловеч, по повод убийството на турски абдурракман в землището на
село Дълбок, за изпращането на 6 души рая: казанджи Стоян и неговите 5 другари, за които нямало
поръчител кой да стане, да бъдат оковани във вериги и използвани като гребци в кораб.

ОАК 2/69 | 1586 | 1 л. | мектуб
Писмо до столицата от Мехмед чауш, данъчен орган в Бурса, с което се иска произведените за
продан платове да се носят направо от становете за маркиране, тъй като до сега тайно са се
продавали недамгосани платове и се е ощетявала хазната, а на несъобразилите се с това,
постановете да се изземат.

ОАК 2/70 | б.г. | 1 л. | мектуб
[Фрагмент) Писмо до лондонския посланик - да събере сведения за ... Английски търговец Бриксе,
който преди 20 г., поради връзките си в Египет с валията, спечелил много пари, а сега предавал
(докладвал) преписката на валията с английските министри; както и за срещите му с лорд
Палмерстон. Искат се сведения и за обнародвалия брошури против Русия и по положението на
Изток , на турския бивш секретар на английското посолство Орхар.

ОАК 3/1 | 1863 | 1 л. | мектуб
Омуртаг. Писмо от Османпазарския (Омуртагския) каймакамин до вилаетското управление,
относно доставка на коли и впрегатен добитък за нуждите на английските и френски войски в
Севастопол. Осман пазар.

ОАК 3/2 | 1877 | 1 л. | мектуб

Търговище. Писмо от каймакама на Търговище до командващия 2-ра императорска армия, относно
сражението при село Чаир, Търновско, между руската кавалерия и бягащи от Свищов турци.

ОАК 3/3 | 1867 | 1 л. | арзухал
Търговище. Колективно заявление от ескиджумайските турци до мютесарифика, за да се забрани
на туркините да посещават християнски търговски магазини, като противно на шериата и добрите
нрави. Ески Джумая.

ОАК 3/4 | 1875 | 1 л. | мектуб
Писмо (чернова) от Дунавския валия до Високата Порта, относно изземването от владението на
българите -екзархисти в град Враца една от местните черкви за предаването същата на българитепатриаршисти в същия град.

ОАК 3/5 | 1828 | 1 л. | кайме
Чернова. Писмо до мухафъза на Белград, относно намеренията на Турция по Сръбския въпрос - във
връзка с дадените на Милош и на сръбския народ "сенеди"; и с пребиваването в Цариград на
сръбска делегация.

ОАК 3/6 | 1800-1801 | 2 л. | мектуб
Белград. Писмо на Белградския мухафъз върху положението край река Тимок след като бил
възвърнат града Кладово; а пребиваващите в Неготин хора на Пазвантоглу били задържани и
изпратени във Видин. Главния сръбски княз Станко; като се иска и 5-6 хиляди души пехота и
кавалерия, за завземането и на Неготин, както и за охраната брега на Тимок.

ОАК 3/7 | 1828 | 1 л. | кайме
Чернова. Писмо, адресирано до Сирози Юсуф паша, относно поражението, нанесено на руснаците
от Омер паша и Палесли Заде Исмаил паша, в битката станала на 1 1/2 час разстояние от обсадения
по суша и по море град Варна.

ОАК 3/8 | 1720 | 1 л. | арзухал
Молба до султана от Хорвай. Френч. кехая на Ракочи в Родосто, за увеличаването броя на чаушите,
придадени към особата на краля.

ОАК 3/9 | 1720 | 1 л. | арзухал

Молба от придаден към настанените в Родосто на местожителство унгарци, с която същият иска да
му се отпусне месечна заплата.

ОАК 3/10 | 1798 | 1 л. | мектуб
Писмо до Силистренския валия Осман паша, относно събитията около Никопол, след
завладяването му от привържениците на Пазвантоглу; като се изказват и похвали за постигнатите
успехи и положените старания.

ОАК 3/11 | 1845 | 1 л. | тезкере-и самие
Чернова. Доклад на садразама до султана по въпроса за забраната, туркмените от Гемник(?) и
населението на Чоруксу да постъпват във войската на воюващия срещу Русия Дегестански шейх
Шамил.

ОАК 3/12 | 1878 | 1 л. | мектуб
Писмо от каймакама на Шумен до валията във Варна, относно вършени насилия над мюсюлманите
в Търновско и Осман пазарско от българи и руснаци.

ОАК 3/13 | 1845 | 1 л. | тезкере-и самие
Чернова. Доклад на садразама до султана, относно сведенията, получени от турските
дипломатически представители в Париж, Лондон Виена за изглаждането различията между Англия
и Франция по въпроса за забраната на робството; и за сближаването между същите две държави което щяло да ползва Турция и да попречи на "известната държава" да провежда на Запад своята
вредна политика.

ОАК 3/14 | б.г. | 2 л. | истинтакнаме
б.г. Фрагмент. Следствие срещу руски офицер-шпионин, от 2-ри казашки полк, с част от
показанията на ефрейтора от същия полк Зан Малкоянски.

ОАК 3/15 | б.г. | 2 л. | бейаннаме
б.д. Превод. Два Фрагмента. Прокламация на френския генерал Лазалет към насалението на Корфу
- с бележки по бялото поле, за извършени от французите насилия във Венецианските острови.

ОАК 3/16 | 1876 | 1 л. | мектуб

Писмо от мютесарифа на Тулча до каймакама в Меджидие, с което му се препраща в препис
писмото, на министър-председателството, относно разпространяването между населението на
прокламацията, написана на български и турски език, приканваща същото, след стихването на
въстанието в България, да бъде лоялно и не се подава на вредното влияние на разни бунтари.

ОАК 3/17 | 1852 | 2 л. | мазбата
Протокол на меджлиса в град Лом, относно претенциите от страна на населението в Ломска каза
срещу Видинския владика Кирилос за незаконно събрани суми.

ОАК 3/18 | 1820 | 1 л. | мектуб
Писмо до валията на Пелопонес, с което се предписва на същия вземането мерки по суша и по
море срещу проявилия непокорство Янински валия Тене-деленли Али паша.

ОАК 3/19 | 1876 | 2 л. | дефтер
Русе. Списък на абонатите на в. "Дунав", между които личат имената на българи-селски мухтари и
други от Търновски санджак.

ОАК 3/20 | 1876 | 5 л. | мектуб
Чернова. Писма във връзка с освободителната война.

ОАК 3/21 | 1842 | 1 л. | мектуб
Чернова. Писмо, адресирано до Акиф ефенди, относно положението в Ливан; и становището на
Англия и Франция по уреждането управлението на тази провинция.

ОАК 3/22 | 1820 | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо-предписание на Великото везирство, с което, като се съобщава, че султанска
заповед се утвърди смъртната присъда над Тенеделенли Али паша, и се заповядва да се изготви и
изпрати списък на притежаваните от него, от децата и от привържениците му имоти.

ОАК 3/23 | 1809 | 1 л. | бюрулту
Чернова от заповед на Великото везирство до дефтердаря да нареди да се изготвят означените
кюркове и венци, които, съгласно султанското праде, ще се дадат като награда на посочените лица,

взели живо участие в увенчаните с победа боеве при Ниш.

ОАК 3/24 | 1725 | 1 л. | мектуб
Писмо, относно наемането на пасбища - (чаири) за конете на забегналия в Турция и пребиваващ в
Родосто син на унгарския крал Ракоци и неговата свита.

ОАК 3/25 | 1841 | 1 л. | сюрет
Сливен. Нареждане, за да бъдат отпуснати от хазната 4000 гроша за закупуване от Франция четири
стана за произвеждане на сукно за фесове от тъкачната фабрика в Сливен.

ОАК 3/26 | б.г. | 1 л. | мектуб
Писмо от пограничния комендант на Хотин Мехмед до Великото везирство, във връзка с
възшествието на полския престол на сина на Понятовски и приемането на пратеника на полските
първенци, за да съобщи горното възкачване.

ОАК 3/27 | 1869 | 1 л. | мектуб
Писмо от Свищовския каймакамин до началника на Свищовския гарнизон, да разпореди военни
патрули временно да патрулират нощно време, за да се запази безопасността и спокойствието в
града до завръщането на изпратените в Русе заптиета по случай посещението на Австрийския
император.

ОАК 3/28 | 1712 | 1 л. | мектуб
Цариград. Писмо до султана от управителя на Цариградската митница. За отнасяне за сметка на
същата митница цената на робинята - Бона, купена за нуждите на султанския харем по случай
раждането на престолонаследник.

ОАК 3/29 | 1770 | 1 л. | мектуб
Фрагмент. Писмо до султана, относно появата на руска флота, която била хвърлила котва под
крепостта Ерос и направила десант на остров Евбея.

ОАК 3/30 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от каймакама на град Кула до мютесарифа на Видин относно числеността на четата,
извършила нападението по границата и загубите от турска страна.

ОАК 3/31 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от вилаета в Русе до мютесарифа на Видин, с което се внушава на потерите да вземат
нуждните мерки за унищожаването на появилите се в Кулско хайдути дошли от Сърбия.

ОАК 3/32 | 1875 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от Видин до каймакама на Белоградчик, с която на последния се разрешава за
осигуряването на безопасността на пограничните постове в пограничния му участък, да привлече и
използва временно още 30 души пехотинци-заптии.

ОАК 3/33 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Чернова. Телеграма до садразамството относно нападението, извършено на 24 май 1876 г. от
въоръжени чети дошли от Сърбия по границата с Кулско и Белоградчишко.

ОАК 3/34 | 1876 | 1 л. | мектуб
Русе. Писмо, чернова, адресирано до свищовския каймакам, относно диренето на Георги
Катранджиев от Свищов, подбуждащ свищовското население към бунтове и забегвания във Влашко.

ОАК 3/35 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо донесение на някои си Георги, преминал от Земун в Лом, в което се говори, че "комитите"
по Влашкото крайбрежие преминали в Сърбия, че в планината при Крагуевац се готви клопка за
османските войски и че в Сърбия е въоръжено цялото население над седем годишна възраст.

ОАК 3/36 | 1542 | 6 л. | кайме
Видин. Наредба, отнасяща се до събирането вътрешно мито на стоките във Видин.

ОАК 3/37 | 1870 | 1 л. | мектуб
Писмо от руския вице-консул (Гунасмов ?) до негово превъзходителство г. (...) , относно лицето
лодкар Дервиш, задържано като мярка за изправление, за гдето публично с думи е обидил консула да бъде пуснат на свобода, ако няма друга пречка.

ОАК 3/38 | 1877 | 4 л. | бейаннаме

Възвание за начина и реда на събиране от местното население в империята, без разлика на пол и
възраст, най-малко по един грош на глава военна помощ.

ОАК 3/39 | б.г. | 1 л. | мектуб
Писмо, черновка от (...) до (...), съдържащо сведения, произходящи от Букурещ и съобщени в
Силистра, относно концентрирани 15 000 руски войски и 3 000 на букурещския бей Магуран за
минаването на Дунава с лодки над Силистра, под командването на Потемкин и Магуран и пр.

ОАК 3/40 | б.г. | 1 л. | идахнаме
Обяснително писмо, черновка, от (...) до (...), относно съобщението на разноските по похода,
съгласно чл. 3 от Мирния договор, от 10 милиона маджарски златника, платими от турската
държава на руската държава.

ОАК 3/41 | б.г. | 1 л. |
Бележка във връзка с чл.4 от Руско-турския мирен договор в Петербург.

ОАК 3/42 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма до Дунавския вилает от Видин, с която се дават сведения, относно числеността
на четите, извършили въоръжени нападения в Кулско и Белоградчишко, както и за това, че в Сърбия
по границата са забелязани съсредоточавания на четници.

ОАК 3/43 | б.г. | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо, относно водени преговори между главнокомандващия руските войски генерал
Кутузов и турския паша, за снабдяване пленените турски войници с дърва за отопление и месни
продукти и пр. (Отнася се до Руско-турската война от 1810/11 г.)

ОАК 3/44 | 1877 | 1 л. | ферман
Султански ферман за военна мобилизация.

ОАК 3/45 | 1797 | 1 л. | кайме
Предписание до Осман паша, валия на Кюстендил и Трикала, относно участието на същия,

съвместно с други, в акцията срещу Пазвантоглу, чието премахване, чрез обсада и притискането на
гр. Видин, се иска да бъде постигнато незабавно.

ОАК 3/46 | 1859 | 1 л. | ариза
Донесение от коменданта на Ада кале и Кладово, артилерийски полковник Осман, относно
свикания в Белград народен събор по споровете между сръбския народ и крал Александър.

ОАК 3/47 | 1807 | 2 л. |
Донесение на Осман паша, валия в Морея, относно военните приготовления на Франция и Русия,
които се готвят да воюват.

ОАК 3/48 | б.г. | 1 л. | бейаннаме
Инструкция, относно старшинството на духовните лица от разните вероизповедания, като при
равни чинове, за старши се признават тези от традиционната черква.

ОАК 3/49 | 1813 | 1 л. | кайме
Писмо до мутесарифа на Боли в Ескишехер, за задържането на Сюлейман ефенди, пръв
сподвижник в миналото на премахнатия вече Тенеделенли Али паша.

ОАК 3/50 | 1842 | 1 л. | тезкере
Чернова. Доклад на садразама до султана, във връзка със смяната на руския вице-консул в Галац и
Браила и издаване собствен ферман.

ОАК 3/51 | 1828 | 1 л. | ариза
Багдат. Доклад до султана, от Багдат, относно положението в Иран след завземането от русите на
Табриз и планяването престолонаследника принц Аббас; и във връзка с разузнаванията на
мутесалима в Басора за действията и намерението на англичаните, след появата на английски
военни кораби недалеч от Маскет.

ОАК 3/52 | 1800 | 1 л. | ариза
Доклад до султана, относно станалата размяна на французина Бодо срещу намиращия се в Египет
Мустафа паша и др. Турци.

ОАК 3/53 | 1875 | 1 л. | арзухал
Кара-Орман (Срацимир), Силистренско. Заявление от жителите на село Кара-Орман до
мютесарифина (Силистра ?) , относно разрешението за постройка на нова черква в селото, на
мястото на старата черква, разрушена (разнебитена).

ОАК 3/54 | 1774 | 4 л. | тахрир
Джаник. Два доклада от мухасъла на Джаник до султана, относно военните събития в Крим; и с
които се настоява за незабавно изпращане войски и флота. За да се постигне възвръщането на тази
покрайнина. (Приложен е и списък на 52 руски войници и офицери, доведени от Девлетския хан.)

ОАК 3/55 | 1717 | 1 л. | арзухал
Молба до султана от унгарския генерал Бержини, относно хранителните дажби на хората и
добитъка му - след предвижването му от Видин натам.

ОАК 3/56 | 1864 | 1 л. | мазбата
Протокол на административния съвет в Шумен, относно възнаграждението на ангажираните
временно във връзка с преследването на появилите се в Шуменския санджак хайдути, девет души
заптии.

ОАК 3/57 | 1787 | 1 л. | кайме
Заповед до комендантите на Хотин, Бендер и Узи за извършване нужните приготовления за отбрана
предвид опасността за нападение от руска страна - след като получилият титлата "фелдмаршал"
генерал Потьомкин ... В областта Херсон, където се намирала и самата императрица.

ОАК 3/58 | 1876 | 1 л. | ариза
Донесение до мютесарифа във Видин относно появата на въоръжена чета от около 20 души в
Белоградчишко и опожаряването на една кошара от същата чета.

ОАК 3/59 | 1833 | 1 л. | ариза
Доклад от (...) до (...), относно коритото на Дунава и неговото почистване за удобство на
корабоплаването по него.

ОАК 3/60 | 1846 | 1 л. | тезкере-и самие
Доклад на садразама до султана, във връзка със свикването на конференция между представители
на Русия и на Турция за уреждането пограничните спорове в областта на Чоруксу.

ОАК 3/61 | 1795 | 1 л. | тахрират
Резюмета. Доклади на Юсуф паша, валия на Ерзирум и Чълдър, относно движенията и
мероприятията на русите след заемането от тяхна страна на прохода Бабелебваб в Дагистан, за
което били получавани сведения от 30-40 ...

ОАК 3/62 | 1775 | 1 л. | сенед
Цариград. Протокол за определяне новата граница с Австрия, след отстъпването на същата за някои
земи от Молдова.

ОАК 3/63 | 1877 | 1 л. | телграфнаме
Хърсово. Телеграма от морския комендант до Дунавския вилает по сражението между една турска
флотилия по Дунава и бреговата руска артилерия от Елашница и околността.

ОАК 3/64 | 1875 | 2 л. | мектуб
Писмо до италианския консул в Русе по повод оплакването на свещеника италиански поданик
Алфонс Молинари, когото населението на с. Белене (Свищовско) не искало за свещеник на същото
село.

ОАК 3/65 | 1828 | 1 л. | кайме
Заповед до командващия войските в Шумен Хюсеин паша, за изпращането незабавно в помощ на
обсадената от русите крепост Варна 800 души “евляди фатихан".

ОАК 3/66 | 1801 | 1 л. | ариза
Доклад на Муса паша до султана, направен след като била получена заповедта за лишаването от
везирския сан на Пазвантоглу, с който доклад се съобщава за предстоящо нападение от страна на
същия върху Никопол.

ОАК 3/67 | 1802 | 1 л. | ариза

Донесение от войводата на Влахия, Алеко Дракозаде, относно прочистването страната от
въстаниците които били разбити: една част прехвърлили Дунава при Лом и пр.

ОАК 3/68 | 1706 | 1 л. | арзухал
Молба от аташирания към особата на руския дипломатически представител турчин, на име Хасан, с
която същият си иска възнаграждението за м. раби-ул-евел 1118.

ОАК 3/69 | 1706 | 1 л. | арзухал
Молба до султана от полския пратеник, с която същият иска да му се отпусне издръжката за 10 дни.

ОАК 3/70 | 1863 | 1 л. | мектуб
Писмо от мюдюра на гр. Кула, адресирано до заминалото по посока на Лом началстващо лице, с
което писмо се съобщава на същия, че му са обещани и почести, в случай, че успее да залови “тия
разбойници“.

ОАК 3/71 | 1798 | 1 л. | тахрир
Фрагмент. Доклад на пристигналия от към Акя чохадар Елхадж Бекир, относно събитията около
крепостта Акя, атакувана от войската на Бонапарт.

ОАК 3/72 | 1711 | 1 л. | маахаде
Извлечение. Чп. Чл.3,9 и 10 от Пруския мирен договор, относно забраната на Русия да поддържа
военна флота в Азовско и Черно море и др.

ОАК 3/73 | 1831 | 1 л. | берат
Берат за назначаването за епископ на католиците, живеещи в Турската империя, избрания от
същите за свой такъв, Агоп Денилов.

ОАК 3/74 | 1809 | 7 л. | ариза
Донесения от: Кюстендилския мутесариф, охраняващ границата към Исмаилия; от мутесалима на
Силистра и др. военачалници, намиращи се в същите околности, относно военното положение
около обсадената крепост Браила и събитията по тези места, след появата на бунтовника Илък

оглу; както и относно успехите, които турците са имали срещу руснаците тогава.

ОАК 3/75 | б.г. | 1 л. | тахрират
б. м. Резюме. Доклади, в които става дума за поведението на аяните от Враца и Ловеч. За
застрашеността на Видин да бъде обкръжен от два противника едновременно; за обсадата на
Кладово от два месеца; и за разбиването обсаждащите същия град неверници.

ОАК 3/76 | 1809 | 1 л. | мектуб
Писмо, отнасящо се до поверителния разговор с руския държавен преводач Контон, обрисуващ
замислите на Русия, Франция и Англия, по отношение на Влашко, Черна гора, Босна и
Херцеговина, намиращи се до тогава под властването на Турската империя.

ОАК 3/77 | 1786 | 1 л. | ариза
Доклад до султана върху военните събития в Кавказ - завземането от русите на прохода Баб-ел
ебваб (Врата на вратите) и върху поведението на местните ханове - според сведенията, добити чрез
шпшони и доставени от пристигнали куриери.

ОАК 3/78 | 1720 | 1 л. | арзухал
Заявление от четиримата чауши, придадени с ферман към особата на Ракочи, крал, с което молят
султана да им отпусне възнаграждението за последния изтекъл месец.

ОАК 3/79 | 1871 | 1 л. | телграфнаме
Тулча. Телеграма от Тулчанския мутесариф, до каймакама на Бабадаг, комуто със същата се
предписва да се справи на всяка цена с позволилите си да употребят оръжие разбойници (ешкия).

ОАК 3/80 | 1788 | 1 л. | мектуб
Писмо, чернова, от (...) до каймакам-паша (заместник-главнокомандващия), относно случая посредничество на императора на Франция за мир измежду Русия и Турция, във връзка с уговорено
примирие и неговото изпълнение.

ОАК 3/81 | 1722 | 1 л. | арзухал
Молба от Хорват-кехаята на пребиваващия в Родосто Рокачи крал, относно отпускането от султана
месечната сума за сафер,1135 г. за издръжката на краля и хората му.

ОАК 3/82 | 1720 | 1 л. | арзухал
Заявление от Мустафа ага, преводач на Ракочи крал, с което заявление моли султана да му отпусне
заплатата за м. мухаррем, 1133 г.

ОАК 3/83 | 1720 | 1 л. | арзухал
Молба от придаден към особата на Ракочи крал в Родосто, с която същият иска султана да му
отпусне месечното възнаграждение за изтеклия месец.

ОАК 3/84 | 1805 | 1 л. | ариза
Донесение до султана по повод писмото на английския консул в Янина, адресирано до Нури от
Гердос, относно необходимостта, по препоръка на консула, да се укрепи Пелопонеския проход.

ОАК 3/85 | 1876 | 1 л. | ариза
Донесение на командира на Видин по повод сблъскването между сърби и турци при с. Байница.

ОАК 3/86 | 1873 | 1 л. | телграфнаме
Враца. Телеграма от каймакама на Враца до Видинския мютесариф, с която се искат инструкции
във връзка с едно оплакване, че един селски поп, чрез затвор и слагане на верига на краката, бил
принудил една мома да сключи брак против волята си и тези на баща и.

ОАК 3/87 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от Белоградчишкия каймакам до мутесарифа на Видин, относно въоръженото нападение
по границата, извършено от сърбите.

ОАК 3/88 | 1874 | 1 л. | мектуб
Русе. Чернова. Писмо от Дунавския вилает до Високата порта, с което се дават сведения върху
случката - побой и нараняване с бунтовническа подкладка, станала в Шумен.

ОАК 3/89 | 1876 | 1 л. | мазбата

Видин. Протокол на Видинския окръжен съвет, съдържащ молба до валията, да направи нужното по
отношение лицето с бунтовнически намерения, което е писало публикацията във в. “Напредък“ за
неприлагането във Видинско съдебните реформи; изкарването на населението да работи ангария;
за издевателства, вършени от заптиите и слуха, че на празника Великден християните щяли да
бъдат избити.

ОАК 3/90 | 1811 | 2 л. | тахрир
Цариград. Превод. Нота на английския посланик в Цариград до турското правителство по повод
завземането от страна на временния шарже д`афер една испанска сграда в “Булак-дере“ и доклад,
във връзка със същата нота, върху отношенията между Русия и Англия; и на тези последните с
Франция.

ОАК 3/91 | б.г. | 1 л. | мектуб
Чернова от писмо, в което са очертани границите на Турция с Русия в областта на Кубан и Азовско
море, съгласно договора, сключен между двете страни.

ОАК 3/92 | б.г. | 1 л. | арзухал
Котел. Заявление от котленски бедни занаятчии-абаджии до султана, относно действията на
известни котленски чорбаджии-абаджии, от които се оплакват във връзка с производството на
абата.

ОАК 3/93 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо, чернова, адресирано до Високата порта, с което се препоръчват за мюдюри на нахиите
Трявна и Елена българите Иванчо и Янко, верността и предаността на които била изпитана.

ОАК 3/94 | 1798 | 1 л. | емирнаме
Чернова на заповед до Одринския бостанджи-башия, с която се предписват съответни мерки за
премахването на бунтовника Еминджик, сподвижник на Пазвантоглу.

ОАК 3/95 | 1876 | 282 л. | еврак
Преписки, чернови от разни документи, изхождащи от съдебния меджлис на виляета до разни
места и лица за времето от м.1.март, 1876 г. до 18.04.1876 г.

ОАК 3/96 | 1876 | | ариза

Търново. Чернова от писмото на Търновския мютесариф до валията в Русе. В отговор на
нареждането да бъде подведен под отговорност комитетския деятел, пристигнал от Болград в
Лясковец, съобщава, че лицето било наредено да се следи за поведението му.

ОАК 3/97 | 1875 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма до Омуртаг, с която се нарежда, поради деликатното положение, в което се
намира Турция, да се следи зорко и бъдат предотвратявани всякакви волности и безчинства и биват
строго наказвани провинилите.

ОАК 3/98 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Скъсан документ. Ботевград. Орхание. Телеграма от Ботевградския околийски управител до
Оряховския такъв, с която му съобщава за изпращането на Никола Сливков в София.

ОАК 3/99 | 1876 | 1 л. | джевабнаме
Русе. Писмо от валията в Русе до мютесариф. В отговор на донесението, че едно лице от комитета
в Болград, по сведения, било пристигнало в Лясковец, нарежда се да бъде това лице привлечено
под съдебна отговорност, в случай, че се установи вината му.

ОАК 3/100 | 1876 | 4 л. | еврак
Видин. Преписка, образувана по повод писмото от 03.05.1876 (1292) г. на валията в гр. Русе до
Видинския мютесариф, с което валията изпраща в превод заловенотоо “Кърваво писмо“. Приложен
е към преписката и втори екземпляр, в превод (също на турски език) на “Кървавото писмо“.

ОАК 3/101 | 1876 | 1 л. | ариза
Елена. Донесение от мюдюра на Елена до мютесарифа на Търново. Съобщава, че не са открити
никакви следи за присъствието в Еленско на лицето Ефтим Филипов от Ресен, за когото с тайно
нареждане е било заповядано да се издири и затвори. Това лице от Цариград през Варна е било през
Русе и Търново. За Еленската нахия, като ....

ОАК 3/102 | 1876 | 1 л. | илям
Шумен (Коларовград). Писмо на меджлис-и-деави в Шумен до каймакама в с. Град, с обясненията
на заловения в Нови пазар без открит лист (тезкере) Васил Стаев.

ОАК 3/103 | 1876 | 1 л. | телграфнаме

Търново. Телеграма от Търновския мютесариф до каймакама в Осман пазар. Напомня, че е в
очакване на отговора на телграфнамета, с която е наредил да бъде издирен Коджа бъйъклъ Марин
от Лясковец.

ОАК 3/104 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Севлиево. Телеграма от каймакам в Севлиево до Търновския мютесариф. Съобщава му, че
комитския банбашия Стефан, син на Пешо оглу Иванчо от гр. Севлиево, бил заловен и се намирал
под следствие.

ОАК 3/105 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от Севлиевския каймакам до мутесарифа в Търново. Съобщава, че от разпита на
заловените е установено, че в дома на една вдовица в с. Кървеник били скрити 300 броя пушки и
моли да се изпратят достатъчно войски в Севлиево.

ОАК 3/106 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от Севлиевския каймакам до муталарръфа в Търново. Уведомява, че у дома на Петър
Маринов Полгелиев и Иванчо Конов Устапанов от Севлиево, били намерени укрити военни вещи и
оръжие.

ОАК 3/107 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Иска да му се изпратят
1000 или поне 500 пушки, за раздаване на запасните.

ОАК 3/108 | 1876 | 1 л. | ариза
Севлиево. Донесение от Севлиевския каймакам до валията в Русе. По повод нареждането от
виляета да се вземат мерки за пресичането възможността, успелите да се отклонят съучастници в
по-раншната комитска афера да се завърнат сега предрешени, обратно през някои (Дунавски)
пристанища, каймакамът съобщава, че ще изпълни нареждането и същевременно изпраща един
отпечатан и разпространен в миналото списък на тези откликнали се бунтовници, с отличителните
черти, за да бъде този списък разпратен и на други каймаками.

ОАК 3/109 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Габрово. Телеграма от Габровския каймакам до мутесарръфа в Търново. Иска да бъде изпратен
временно още един телеграфиет, понеже единственият такъв не бил в състояние да се справи с

работата в станцията.

ОАК 3/110 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до мутесарръфа в Търново,
отговор на телграфнаме от същата. Съобщава му, че от исканите запасни членове са били свикани и
отправени само 137 души; и че щял да събере и останалата част и да ги приведе в готовност.

ОАК 3/111 | 1876 | 3 л. | телграфнаме
Габрово. Три телеграми от Габровския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава за
движението на намиращия се в Казанлък Табур и сближаването му с 50-60 въстаници при
Габровския манастир.; За преследването и залавянето на тия пръснати въстаници.; За един случай
на ограбване от мирното население на 30 глави добитък от башибозуци.

ОАК 3/112 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава за
разбиването на съсредоточилите се в Батошевския Балкан въстаници и броя на жертвите от двете
страни.

ОАК 3/113 | 1876 | | телграфнаме
София. Телеграма на Софийския мютесариф Ахмед Мазхар до мютесарифа във Видин. Препраща
съдържанието на една телграфнаме от полк. Хасан бей, от 7 май, с която се съобщава за разбиване
на въстаниците при с. Петрич и за опожаряване на селото.

ОАК 3/114 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от каймакама на Осман пазар до мутасарръфа в Търново.
Съобщава, че за преследването на появилите се при Баш-кьою (Жеравна) въстаници, бил изпратил
за Котел 150 души, набрани от казата му.; и че щял да изпрати на следния ден още 100 души, на
които за командир да бил назначен мюдюра на Котел.

ОАК 3/115 | 1876 | 1 л. | тахрират
Дряново. Писмо на Фазлъ паша до мутасарръфа в Търново. Описва операциите срещу обсадените в
Дряновския манастир въстаници.

ОАК 3/116 | 1876 | 1 л. | шукка

Русе. Писмо на валията в Русе до Търновския мутасарръф. Съобщава сведенията за приготовления
на една чета да премине от Румъния в България.

ОАК 3/117 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до мутасарръфа в Търново.
Съобщава му, че задържа в Осман пазар пристигналата там поща, докато се получат сведения за
положението отвъд Балкана.

ОАК 3/118 | 1876 | 2 л. | телграфнаме
Котел; Русе. 1. Телеграма от мюдюра в Котел до каймакама в Осман пазар. Съобщава за залавянето
на трима души-въстаници и за избиването на “останалите“. 2. Също виляета в Русе до каймакама в
Осман пазар. Предписва мерки срещу изстъпленията на башибозука.

ОАК 3/119 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Шумен (Коларовград).Телеграма от каймакама в Шумен до каймакама в Осман пазар. Пита какво
вярно има в слуха, че във Върбишкия Балкан се били съсредоточили към 1000 души въстаници.

ОАК 3/120 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мутесаръф до каймакама в Оряхово. Съобщава му за разбиването
на въстаниците в Петричкия Балкан - между Златица и Пазарджик.

ОАК 3/121 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Съобщава му, че Дряновския
манастир бил опожарен от Фазлъ паша, като от 380 души въстаници били останали живи само 30
души.

ОАК 3/122 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Уведомява го, че
съсредоточилите се в Батошевския Балкан въстаници били разбити от черкезите на Плевенския
каймакам Неджсибаши.

ОАК 3/123 | 1876 | 1 л. | телграфнаме

Шумен (Коларовград).Телеграма от Шуменския (каймакам) до каймакама в Осман пазар. Пита
какви мерки са взети във връзка със слуха, че във Върбишкия Балкан се били появили някакви
бунтовници.

ОАК 3/124 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Русе. Телеграма от (валията) в Русе до Шуменския каймакам. Предписва му да изпрати войска за с.
Върбица, където, според събраните сведения, били забелязани въстаници.

ОАК 3/125 | 1876 | 1 л. | шукка
Видин. Писмо от мутасарръфа във Видин до каймакама в Кула. Предписва му да вземе мерки
срещу даскали, попове, търговци на вълна и др., за които имало сведения, че са плъзнали
навсякъде, за да бунтуват населението.

ОАК 3/126 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от Тулчанския мутасарръф до каймакама в Кюстенджа. Предава му текстуално
телграфнамета на Дунавския виляет, с която се предписва вземането на ефикасни мерки за
доунищожаването на разбитите вече въстаници.

ОАК 3/127 | 1876 | 3 л. | шукка
Русе. Писмо от Русенския валия до каймакама в Силистра. Изпраща му издадената от Високата
порта инструкция за начина на рекрутирането и използването на нередовни войскови части във
връзка със събитията в Европейска Турция. От трите листа единят е адресиран плик.

ОАК 3/128 | 1876 | 1 л. | шукка
Търново. Писмо (чернова) от Търновския мутасарръф до мюдюра в Горна Оряховица. Нарежда да
се извърши обиск у дома на Кюркчи Петре от Горна Оряховица, задържан в Търново като въстаник.

ОАК 3/129 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Лом. Телеграма от каймакама в Лом до Видинския мутасарръф. Съобщава му, че по сведения,
дадени от пристигналите в Лом пътници и от капитана на парахода, между Козлодуй и града Цибър
били слезли бунтовници. За преследването им било по-уместно да се стоварят войскови части при
гр. Цибър.

ОАК 3/130 | 1876 | 1 л. | телграфнаме

Тулча. Телеграма от мютесарифа на Тулча до каймакама в Кюстенджа. Препраща съдържанието на
едно телеграфическо нареждане на областното управление от 16 май, с което се търсят Бенковски,
Цанков и Икономов.

ОАК 3/131 | 1876 | | телграфнаме
Ловеч. Телеграма от Ловешкия каймакам до мютесарифа в Търново, с която съобщава, че при
разпита на арестуваните водачи на разбойниците, са заявили, че отделилите се войводи от тях
Георги Икономов и Петър Ванков, ако не намерят комитет в Ново село (Еникьой) и параход по
Дунава, с десетина свои другари ще преминат в Румъния през Дунава със сал от тръстики.
Съобщено е това на каймакамите за тяхното залавяне. Иска това да се съобщи и на Дунавския
виляет, за да даде нужните разпореждания.

ОАК 3/132 | 1876 | 2 л. | телграфнаме
Русе. Телеграма от валията в Русе до Високата порта, относно забраната на параходи на
австрийските компании да се доближават до турските пристанища по Дунава.

ОАК 3/133 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Нарежда да се дирят и
евентуално задържат забегналите предводители на въстанието: Бенковски, Ванков и Икономов.

ОАК 3/134 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Нарежда да се вземат
нужните мерки, за да се попречи на Георги Икономов и Петър Ванков да преминат със сал от
тръстика на насрещния бряг (на Дунава).

ОАК 3/135 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мутесарръф до каймакама в Оряхово. Нарежда да се издири и
върне на собствениците отвлечения добитък от Севлиевско и от някои села в Търновско.

ОАК 3/136 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до търновския мутасарръф. Пита
за къде да отправи заловените в Котел въстаници Симеон и Кутев и двамата от Сливен.

ОАК 3/137 | 1876 | 1 л. | телграфнаме

Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до Търновския мутасарръф.
Съобщава, че в казата му няма особени събития и възразява срещу искането да изпрати за Котел
част от своите полицаи.

ОАК 3/138 | 1876 | 2 л. | мазбата
Ловеч. Протокол на Околийския съд в гр. Ловеч по следствието срещу Тодор Каблешков, Найден
Попстоянов и Батьо Иванов.

ОАК 3/139 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Русе. Телеграма (чернова) от Русенското областно управление до градовете: Видин, София,
Търново, Тулча, Варна, Шумен, Разград, Силистра, Свищов, Никопол, Плевен, Търговище,
Тутракан и Ниш. Нарежда да се търсят въстаниците: Ненчо Налбантина от Ново село, Пловдивско,
Визо (?) от Сърбия и Иванчо Неделчев от Копривщица и щом бъдат заловени да се изпратят в
Пловдив.

ОАК 3/140 | 1876 | 1 л. | мектуб
Мектуб-писмо от Тулчанския мютесарифин до вилаета в Русе. Отнася се до заловения под чуждо
име комита Христо от Карлово наедно с фалшивата лична карта.

ОАК 3/141 | 1876 | | дефтер
Търново. Регистър на Търновското мутасарръфство, в който са описани текстуално, изпратени до
виляета в Русе и до казите от мутасарифството, служебни писма.

ОАК 3/142 | 1876 | 10 л. | еврак
Търново. Чернови от писма на Търновския мутасарръф до някои от подведомствените му
мюдюрлюци. Някои от писмата се отнасят до задържането на лица, заподозрени като съучастници
във въстанието.

ОАК 3/143 | 1876 | 1 л. |
Русе. Телеграма от валията в Русе до мутасарръфа в Търново. Иска да се изпратят в Кюстенджа
4-500 жетвари от Търновската каза, както това ставало всяка година.

ОАК 3/144 | 1876 | 1 л. | ариза

Търново. Писмо от Търновския мутасарръф до военното командване в Русе по въпроса за
подсилването на заптийските части, с цел да се пресекат насилията над мирното население в
Търновско и другаде, вършени от черкезите.

ОАК 3/145 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Чернова на телграфнаме от Търновския мутасарръф до виляета и военното комендантство
в Русе. Уведомява, че по присъда на извънредния съд в Търново, били екзекутирани 7-те души,
убийци на заптието, убито в Севлиевска каза в началото на въстанието.

ОАК 3/146 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Чернова от телграфнаме на Търновския мутасарръф до военното командване в Русе. Иска
да му бъдат изпратени 40 души конници от Свищовския гарнизон за конвоиране на Цанко
Дюстабанов, Яким, поп Иван от Търново до Габрово, където предстояло да бъдат публично
екзекутирани, след приключването на съдебното следствие, което било в ход.

ОАК 3/147 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма, чернова, от Търновския мутасарръф до военното комендантство в Русе. Иска
да му бъде изпратено писмото на Цонко и Цанко Дюстабанов до Габрово, което писмо било
намерено скрито в тояга.

ОАК 3/148 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма, чернова, от Търновския мутасарръф до каймакама в Свищов. Съобщава, че във
фамилията Стамболови един, на име Стефан бил се отклонил, а лице с име Христо в същата
фамилия нямало.

ОАК 3/149 | 1876 | л. | телграфнаме
Телеграма от Русенския валия до мютесарифа на Търново. Съобщава за нареждането на садразама
да бъдат взети строги мерки срещу черкезите и други разбойници, които скитали по селата и
вършели грабежи и убийства.

ОАК 3/150 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от валията в Русе до Търновския мутасарръф. Препраща съдържанието на телграфнаме
от Великия везир, във връзка с предстоящо изменение на законите, поради идването на престола на
друг султан.

ОАК 3/151 | 1876 | 45 л. | телграфнаме
Русе. Телеграми от Русенския валия, Видинския и Търновския мутасаррифи, във връзка с
Априлското въстание.

ОАК 3/152 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до каймакама в Шумен. Съобщава
му, че насъбралите се към 200 души черкези край селото Конак били разпръснати, благодарение на
което не било произлязло никакво зло.

ОАК 3/153 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Чернова на телграфнаме от Търновския мутасарръф до Сливенския мутасарръфлък. Иска
да бъде изпратен в Търново човека, който бил посочил задържания Михал, син на Мъзракоглу
Марин, за очна ставка между двамата.

ОАК 3/154 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма, чернова, от Търновския мутасарръф до военната командатура в Русе. Иска да
се издири и му бъде изпратено заловеното в една сопа писмо на Дюстабанов.

ОАК 3/155 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Ловеч. Телеграма от каймакама в Ловеч до мутасарръфа в Търново. Иска да бъдат изпратени в
Ловеч Тане от Сливен и даскал Панайот от Шумен.

ОАК 3/156 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма, чернова, от Търновския мутесариф до каймакама в Свищов. Иска се
изпращането в Търново на заловения в Свищов Налбант Ненчо - един от копривщенските
бунтовници, който да бъде, след това, препратен в Пловдив.

ОАК 3/157 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Чернова на телграфнаме от Търновския мутасарръф до мутасарръфа в Сливен. Иска се
изпращането в Ловеч на сливненеца Тане, посочен като въстаник, предводител от разследваните в
Ловеч бунтовници.

ОАК 3/158 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма, чернова, от мутасарръфа в Търново до Пловдивския мутасарръф. Съобщава му, че
даскал Бендеров, Атанас и Стефан Стамболов щяли да бъдат изпратени в Пловдив, в случай, че
бъдат заловени.

ОАК 3/159 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Чернова. Телеграма от Търновския мутесариф до каймакама на Шумен. Да се залови и
изпрати под стража в Търново учителя Панайот от гр. Шумен, главатар на бунтовници.

ОАК 3/160 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Ловеч. Телеграма от каймакама в Ловеч до Търновския мутасарръф. Дава отличителните черти и
други сведения за дирения комитски предводител Тане.

ОАК 3/161 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до Пловдивския мутасарръф. Заловеният в Свищов
Налбант Ненчо бил изпратен в Русе. Искан е от там и след пристигането му щял да бъде изпратен в
Пловдив.

ОАК 3/162 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от Русенския валия до мютесарифа на Търново. Нарежда да бъдат снабдени с охрана
жетварите, които биха заминали за Добруджа, защото поради размириците се страхували да
пътуват.

ОАК 3/163 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до мутасарръфа в Сливен. Съобщава отличителните
черти на дирения комитски деятел Тане и др. някои сведения за същия.

ОАК 3/164 | 1876 | 1 л. | зейл
Русе. Надпис на Русенския валия до Силистренския каймакам. Изпраща му препис от заповедта на
Великия везир до валията за разгласяване на изготвеното печатно възвание, подканващо различните
народности към примирение помежду им след стихването на въстанието в България.

ОАК 3/165 | 1876 | 1 л. | мектуб
Русе. Чернова от писмо на валията в Русе до председателя на извънредния съд в Търново.
Съобщава му, че е наредено, задържаните под стража, за които има съмнение, че са участници във
въстанието, след разпит от местните окръжни съдилища, да бъдат препращани в Извънредния съд.

ОАК 3/166 | 1876 | 8 л. | мазбата
Търново. Препис и чернова от протокол №244 на Търновския окръжен административен съвет.
Съдържа подробни сведения за развоя и потушаването на въстанието в Търновския окръг.
Оригиналът е представен на главнокомандващия от Русенския валия, до когото е адресиран самия
протокол.

ОАК 3/167 | 1876 | 2 л. | ариза
Търново. Доклад на Търновския мутасарръф до виляета в Русе. Представя протокол на Габровския
околийски административен съвет за нападението върху пощата, извършено от бунтовниците в
местността Казъп Йокуш на 2 часа разстояние от Габрово, по посока за Казанлък.

ОАК 3/168 | 1876 | | арзухал
София. Изложение от живущите в София гърци, адресирано до валията, с което се изказва
благодарност към Софийския мутесариф, Мазхар паша, за грижите му по запазването на реда и
недопускане да се разпростре в санджака му метежа, правен в Пловдивско и Пазарджишко.

ОАК 3/169 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Чернова на телграфнаме от мутасарръфа в Търново до Великото везирство. Съобщава, че
в Сливенския Балкан били забелязани 28 души бунтовници, срещу които били изпратено войсково
поделение.

ОАК 3/170 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до каймакама на гр. Осман Пазари. Съобщава се, че
от предишния ден били започнати военни действия със сърбите.

ОАК 3/171 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма, чернова, на Търновския мутасарръф до Пловдивския мутасарръф. Исканите
Кино и Щерю, сподвижници на Налбант Ненчо от Чомлен Йени-кьой, били изпратени от Русе

направо в Пловдив, заедно със следствените книжа.

ОАК 3/172 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Русе. Телеграма от Русенското областно управление до окръжния управител в Търново. Нарежда
по важни въпроси да се кореспондира с шифър, ключ за такъв има изпратен от Цариград.

ОАК 3/173 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Ловеч. Телеграма от Ловчанския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава за екзекуцията на
бунтовника Тодор, извършена публично в Ловеч.

ОАК 3/174 | б.г. | 1 л. | телграфнаме
От каймакама в Ловеч до мютесарифа в Търново. За задържания бунтовник Йован от Панагюрище,
убит при опит за бягство.

ОАК 3/175 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма от мутасарръфа в Търново до валията в Русе. Запитване по въпроса за покупка
на два коня, които да се дадат на двама заптии от Габровския каймакамлък, чиито коне били взети
от комитите.

ОАК 3/176 | 1876 | 20 л. | ариза
Русе. Чернова от доклади на валията в Русе до Високата порта във връзка с Априлското въстание и
по други въпроси от административен и полицейски характер. +3 без инв. №.

ОАК 3/177 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава, че Недко
Бочев бил вече изпратен (в Севлиево).

ОАК 3/178 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава, че Недко
Бочев бил започнал да излежава положения му затвор, начиная от 15 джем. I (1293) г.

ОАК 3/179 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава, че
преминалият от Влашко комита Васил Стоянов, бил заловен, а на другаря му Руси, главата била
изпратена в Хюкюмата в Севлиево.

ОАК 3/180 | 1876 | 1 л. | арзухал
Русе. Колективна молба от 16 души българи, осъдени задочно като участници във въстанието.
Искат да им се преразгледа делото след събиране на допълнителни сведения за тях.

ОАК 3/181 | 1876 | 1 л. | шукка
Русе. Писмо от виляета в Русе до Търновския мутасарръф. По решение на извънредния съд, Хаджи
Колчо, Хаджи Кубан и поп Марин, задържани във връзка с въстанието, следвало да бъдат пуснати
на свобода, като поп Марин бъде отстранен от архиерейското наместничество в Севлиево.

ОАК 3/182 | 1876 | 1 л. | мазбата
Котел. Протокол, чернова, на околийския административен съвет в Котел, представен на
мутасарръфа в Търново по въпроса за представянето във виляета списъка на осиротелите през
време на въстанието и на лицата, отличили се с храброст при потушаването му.

ОАК 3/183 | 1876 | 1 л. | мектуб
Търново. Чернова от писмото на Търновския мутасарръф до мутасарръфа в Пловдив. Съдържа
подробности във връзка със самоубийството на Т. Каблешков.

ОАК 3/184 | 1876 | | пусула
б.м. Бележка, озаглавена с "идам" = "смъртна присъда", съдържаща имената на 6 души въстаници:
Павло от Ново село, даскал Никола от Ново село, поп Радион от Ново село, Вълчо Петров от
Дебньово, Преснек Иванчо, (Х) Ристо, синът на бунтовническия главатар Фильо от село Кръвеник.
Пресигниран - стара сигнатура ОАК 30/11.

ОАК 3/185 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Русе. Телеграма от валията в Русе до мутесарръфа в Търново. Нарежда, изпратените под арест 31
души от Ловеч в Търново, да бъдат препратени, заедно с преписката им, на извънредния съд в Русе.

ОАК 3/186 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма, чернова, на телграфнаме от мутасарръфа в Търново до виляета в Русе.
Съобщава за предстоящото пристигане в Търново от Сливен на Американския генерален консул
при Американското посолство, Главния секретар на Руското посолство граф Чернеев и др.
дипломати.

ОАК 3/187 | 1876 | 1 л. | ариза
Чернова на донесение на мутасарръфа в Търново до Русенския виляет, относно жертвите от
българска и турска страна в Търновска околия, Дряновския манастир и Трявна по време на
въстнието.

ОАК 3/188 | 1876 | 2 л. | мазбата
Търново. Протокол, съставен от комисия, в която са участвали 4-ма души българи и 6-ма турци,
която разследвала своеволните престъпни действия на Фазлъ паша през време на потушаването
бунтовническите действия на българските чети в Търновско и по-специално събитията около
Дряновския манастир и тия с ... на Цанко Дюстабанов.

ОАК 3/189 | 1876 | 1 л. | зеил
Видин. Надпис от мутасарръфството във Видин, с който е пратено сведение и изпълнение
окръжното на Русенския валия за вземане мерки срещу засилилата се миграция от българските
земи за Одеса и др.

ОАК 3/190 | 1876 | 1 л. | ариза
Търново. Писмо на Наказателния съд в Търново до Търновския мутасаръф. Иска се да бъдат
събрани сведения от Габрово за отличителните черти на заловения в Кулската каза поп Харитон.

ОАК 3/191 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Чернова от телграфнаме на Търновския мутасарръф до мутасарръфа в Пловдив. Иска да
бъде препратен в Търново заловения в Кулско и изпратен от Видин в Пловдив поп Харитон от
Габрово.

ОАК 3/192 | 1876 | 1 л. | мектуб
Русе. Чернова. Писмо от Извънредния съд в гр. Русе до виляета в същия град, относно очната

ставка между изпратените от Търновския извънреден съд бунтовници Велико Йовков, Павел
Ванков, Изорбан Петков, Аврам Драганов и извикания за тази цел Стефан Вълков от с. Еникьой,
Севлиевско.

ОАК 3/193 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до каймакама в Осман пазар. Предава му текста на
телграфнаме от Великото везирство до Дунавския виляет за пускането на свобода задържаните във
връзка с въстанието, с изключение на предводителите и организаторите.

ОАК 3/194 | 1876 | 1 л. | арз
Доклад на Силистренския каймакам до валията в Русе. Съобщава му, че освободения и въдворен на
местожителство в гр. Силистра - даскал Янко от Бяла черква, чиято вина за участие във въстанието
не била доказана, бил се установил за учител в гр. Русе и заминал на там.

ОАК 3/195 | 1876 | | телграфнаме
Търново. Телеграма,чернова, от Търновския мутесариф до виляета. Иска се да се влезе във връзка с
Одринския виляет по въпроса за връщането отвлечения в Казанлък добитък на селата Еникьой,
Кървеник и др., Севлиевска каза.

ОАК 3/196 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Габрово. Телеграма от Габровското околийско управление до окръжното управление в Търново.
Донася, че според сведения от Трявненския мюдюр, един от тримата известни разбойници Стайно, Белчо и Петър - се укрепил в една пещера близо до Килифарево и, че са взети мерки за
залавянето му.

ОАК 3/197 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Чернова на телграфнаме от Търновския мутасарръф до валията в Русе и каймакамите в
Свищов и Никопол. Иска да се вземат мерки за залавянето на 17-18-годишния Дочо Христов от
Копривщенските колиби, Дряновско, който убил в Търново Миралай заде Нури бея и се
предполагало, че ще се опита да се прехвърли в Румъния.

ОАК 3/198 | 1876 | 1 л. | арз
Търново. Чернова на доклад от Търновския мутасарръф до валията в Русе. Съдържа сведения по
преследването на комитите, преминали от Берковско във Врачанско и добрали се до Батошевския
балкан - Севлиевско.

ОАК 3/199 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
[Търново). Телеграма от Търновския мутесариф (чернова, вероятно до Видинския мутесариф).
Съобщава се, че във връзка с изпращането в местния хюкюмат отрязаната глава на бунтовника,
избягал преди това от Враца и убит в Еникьойския балкан, Севлиевско, е напомнено на съответните
длъжностни лица, за неудобството да се изпращат по този начин главите на убити въстаници - след
като е дадено султанско помилване на останалите от разбитите напоследък комити.

ОАК 3/200 | 1876 | 1 л. | мектуб
[Русе). Чернова на писмо от валията в Русе до валията в София. Иска да му се изпрати заловения в
Орхание Славко, от Свищов, който щял да бъде предаден на руското консулство при известни
условия.

ОАК 3/201 | 1876 | 1 л. | ариза
Русе. Чернова на доклад от Дунавския виляет до Високата порта. Пояснява, че по въпроса с
обесването на Фезлъ паша на двама българи в Габрово, бил вече изпратен протокол, от който
Високата порта щяла да се осведоми върху хода на делото.

ОАК 3/202 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до каймакама в Осман пазар за издирване и
залавянето на загралията Иванчо, син на Бакърджи хаджи Димитър, заминал заедно с други двама
за панаира в Джумая.

ОАК 3/203 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Смирна. Чернова на телграфнаме от каймакама в Силистра до виляета в Русе. Съобщава, че бил
подложен на разпит пристигналия от Браила в Хърсово Дончо от с. Балджилер, Пловдивско, у
когото била намерена печатна бележка със съмнително съдържание.

ОАК 3/204 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма на Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Предава текста на
телграфнаме от Великия везир до Дунавския виляет, с която се изказват похвали във връзка с
унищожаването на въстаническите сили в Търновско.

ОАК 3/205 | 1876 | 2 л. | телграфнаме

Русе. Телеграма от виляета в Русе до Търновския мутасарръфлък. Предава текста на телграфнаме
от Великия везир до председателите на извънредните съдилища, за освобождаването изпод стража
на онези измежду задържаните във връзка с въстанието, чиято виновност е второстепенна или пък
са били задържани въз основа на слаби улики.

ОАК 4/1 | 1876 | | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Видинскоя окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. В
Русе са направени постъпки да се отпуснат 50 заптиета за Оряхово, тъй като се очаква минаване на
въстаници през Дунава.

ОАК 4/2 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. В Русе
са направени постъпки за изпращане на оръжие в Оряхово.

ОАК 4/3 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до околийското управление в Оряхово. Група
от 15-20 въоръжени българи се скитали в Оряховска каза. Да се вземат мерки срещу нея.

ОАК 4/4 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Спира
се издаването на разрешителни за отиване на работа във Влашко и Сърбия.

ОАК 4/5 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Разрешава да се увеличи числения състав на полицията в Оряхово и Лом с по 50 нови заптиета.

ОАК 4/6 | б.г. | 2 л. | дефтер
Провадия, XIX век. Емлячен регистър на Източна България.

ОАК 4/7 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Нарежда да се вземат мерки против черкезите от с. Брегаре, които вършели грабежи над мирното
население.

ОАК 4/8 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Успокоява турското население, че въстанията в България са потъпкани.

ОАК 4/9 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Турското правителство изказва задоволството си от бързото потушаване на въстанията.

ОАК 4/10 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. От
Русе са изпратени за Оряхово 300 пушки и бойни припаси.

ОАК 4/11 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Слезлите при Козлодуй въстаници достигнали селото Баница, дето биват нападнати от черкези.

ОАК 4/12 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. От Видин са
изпратени за Оряхово 4 роти войска за засилване на крайбрежната отбрана.

ОАК 4/13 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския Окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Забранява се
на австрийските параходи да спират по турския бряг.

ОАК 4/14 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Четата е в
Дъбовата гара при Баница. Преследващите я войски не са отбелязали още никакви успехи.

ОАК 4/15 | 1876 | 1 л. | мектуб

Кула. Писмо от каймакама на Кула (Адлие) до мютесарифа на Видин, относно арестуването на
Иван Цанков.

ОАК 4/16 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Нарежда да се
платят от държавната каса в Оряхово извънредните разходи на войската.

ОАК 4/17 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. От Русе е
изпратена за Оряхово една канонерка със задача да патрулира между селата Цибър, Козлодуй и
Борил.

ОАК 4/18 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Изпращат се
бойни припаси за Оряхово и Вратица.

ОАК 4/19 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Въстаниците
са разбити. Махмуд бей се завръща в Оряхово.

ОАК 4/20 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Слухове за
убити турски лодкари на пристанището Бекет при качване на четниците.

ОАК 4/21 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Сведения за
броя на четата и разбиването и в околността на Враца.

ОАК 4/22 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Съобщава, че
от Шумен се изпращат войски за Оряхово и Лом.

ОАК 4/23 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Предвиждат се
нови количества оръжие за Оряхово.

ОАК 4/24 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от мютесарифа на Видин до каймакама на Оряхово, относно вдигането забраната
за австрийските кораби да спират в турските пристанища.

ОАК 4/25 | 1694 | 1 л. | арзухал
Цариград. Относно требванията на еничарите от Ахрам паланка.

ОАК 4/26 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Враждебни прояви на турското насаление в Оряхово спрямо австрийската агенция.

ОАК 4/27 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Селяни
от Борован предали двама четници на властта в Оряхово и за предателството си получават парична
награда.

ОАК 4/28 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Опасения от преминаване на нови въстаници.

ОАК 4/29 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. На
черкезите от с. Хайредин да се даде оръжие, но да не се допуска да вършат золуми.

ОАК 4/30 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.

Набиране на черкези за военни цели.

ОАК 4/31 | 1876 | 2 л. | телграфнаме
[Видин). Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Врачанското околийско
управление. Заповед за арестуване на някои от врачанските съзаклятници. Телеграма от Видинския
окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Граничният пост при Козлодуй бива
засилен.

ОАК 4/32 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Иска се
оръжието, намерено у двама Ботеви четници.

ОАК 4/33 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Нареждане да се изпратят двама въстаници от Орхание във Видин.

ОАК 4/34 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Изисква се оръжието, намерено в дома на Лукан Тодоров от село Галиче.

ОАК 4/35 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Искат
се сведения за Спас Соколов от Тулча.

ОАК 4/36 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Нарежда да не се вършат насилия върху мирното българско население.

ОАК 4/37 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от мютесарифа на Видин до каймакама на Оряхово, в която се забранява
внасянето в Дунавския вилает на вестник "Нова България".

ОАК 4/38 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово.
Заповед да се следят лицата Христо СавовХаджията от Вратца и Антанас Лазаров от Оряхово,
заподозрени като комитски хора.

ОАК 4/39 | 1876 | | мектуб
Видин. Писмо от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Лом. Препраща
съдържанието на една шифрована телграфнаме от Русе, в която се казва, че в Бекет има събрани
въстаници, които чакат заповед, за да минат Дунава. Поверително!

ОАК 4/40 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Видин. Телеграма от мютесарифа на Видин до каймакама на Оряхово, относно възцаряването на
султан Мурад V-ти.

ОАК 4/41 | 1876 | | телграфнаме
Рахова. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Донесение, че не се забелязва нищо особено по Дунава и на отсрещния бряг.

ОАК 4/42 | 1876 | | телграфнаме
Русе. Телеграма от Областния управител в Русе до Окръжното управление във Видин. Съобщава,
че са изпратени войски за Оряхово и Лом.

ОАК 4/43 | 1876 | | телграфнаме
Враца. Телеграма от Врачанския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Донася, че четата на Веслец се пръска в разни посоки.

ОАК 4/44 | 1876 | лист 1 | телграфнаме
Враца. Телеграма (препис) от полковник Хасан Хайри във Вратца до командира на войсковата
дивизия във Видин. Съобщава за залавянето на Стоян Заимов и имената на посочени от него
революционери.

ОАК 4/44 | 1876 | лист 2 | телграфнаме

Видин. Телеграма (чернова) от Видинския мютесариф до Околийското управление в Оряхово.
Нарежда да се арестуват учителите Сребро и Тома и чорбаджията Цеко.

ОАК 4/44 | 1876 | лист 3 | телграфнаме
Враца. Телеграма от Врачанския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Иска
заповед за арестуване и на други лица, посочени от Стоян Заимов.

ОАК 4/44 | 1876 | лист 4 | телграфнаме
Враца. Телеграма от Врачанския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Съобщава, че търси да залови лицето Мито Ангелаков.

ОАК 4/44 | 1876 | лист 5 | телграфнаме
Берковица. Телеграма от Берковския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Донася за арестуването на Хаджи Петра.

ОАК 4/44 | 1876 | лист 6 | телграфнаме
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Окръжното управление в София.
Иска нареждане да се арестува Славко (в) в Орхание.

ОАК 4/45 | 1709 | 1 л. | берат
Цариград. Берат за построяване на ... при Бендерската крепост и за требвания на войниците.

ОАК 4/46 | 1876 | | телграфнаме
Враца. Телеграма от Врачанския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Съобщава, че арестуваните във Враца 64 души въстаници са изпратени на 28 май вечерта за Видин
през Берковица.

ОАК 4/47 | 1876 | | мазбата
Враца. Колективно прошение на турските първенци в град Враца до Видинския окръжен
управител, с което се иска повишение на каймакама Махмуд ефенди, отличил се в борбата с
Ботевата чета.

ОАК 4/48 | 1876 | | мектуб
Русе. Писмо от Областния управител в Русе, до Видинския окръжен управител. Препраща в превод
нотата на гръцкия консул в Русе, съдържаща оплакване, че четата задигнала на гръцки търговец в
Козлодуй 350 османски лири.

ОАК 4/49 | | | мудересе
[Видин). Б.д. Чернова от три записки (мюзекере) на специалната следствена комисия във Видин,
относнозаловени Ботеви четници.

ОАК 4/50 | 1876 | | мектуб
Цариград. Писмо от Великото везирство до валията на Дунавска област. Искат се сведения дали са
отпуснати някакви суми на ранени (от Ботевата чета) запасни войници.

ОАК 4/51 | 1876 | | телграфнаме
Русе. Телеграма от валията Асъм Паша до Окръжния управител в Тулча. Нарежда да се залови
учителят Спас Соколов и изпрати веднага на извънредния съд в Русе.

ОАК 4/52 | 1876 | | телграфнаме
Русе. Телеграма от Областния управител в Русе до Окръжното управление в Търново. Съобщава, че
са нападнати 6 души (от Ботевата) чета и трима от тях са убити.

ОАК 4/53 | 1876 | | телграфнаме
Пирот. Телеграма от Околийския управител на Пирот до Окръжното управление във Видин.
Съобщава, че заловениятБотев четник Никола Вълчев е изпратен направо в Русе.

ОАК 4/54 | 1876 | | мектуб
Видин. Писмо (чернова) до Областното управление в Русе. Съобщава, че у заловения Ботев четник
Христо Велев от Карлово не е намерен паспорт или някакъв друг документ.

ОАК 4/55 | 1876 | | арзухал

Видин. Молба на Анастасия Цветкова от Враца до Видинския окръжен управител,с която иска да
бъде освободен задържаният шест месеца под арест неин брат Мито Цветков.

ОАК 4/56 | 1876 | | илмюхабер
Видин. Удостоверение (илм-ю-хабер) за отпуснати от държавното съкровище суми за лекуване на
черкези, ранени от Ботевата чета.

ОАК 4/57 | б.г. | 6 л. | дефтер
Цариград. XV в. Опис на хасовете на Сюлейман паша в Търновско.

ОАК 5/1 | 1876 | 216 л. | дефтер
Видин. Тетрадка с чернови от телеграми на Видинското окръжно управление за времето от 3 юни
до 26 октомври 1876 г.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 14 | телграфнаме
Русе. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Околийското управление във
Враца. Препраща една телграфнаме на валията, с която изисква паспорта и параходния билет на
Христо Велев от Карлово, взети при залавянето му във Враца.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 15 | телграфнаме
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Околийското управление във
Враца. Нарежда да се арестува врачанецът Кръстю Абаджията, който укривал във Веслецките лозя
двама Ботеви четници.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 20 | телграфнаме
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Околийското управление в
Оряхово. Съобщава отличителните белези на Кръстю Абаджията.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 26 | телграфнаме
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до околийското управление във
Враца. Повторно настояване да се изпрати параходния билет на Христо Велев.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 34 | телграфнаме
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Околийското управление във
Враца. Искали се сведения за комитетските каси във Враца.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 102 | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител Халил Рифат паша до Околийското
управление в Оряхово. Забранява се внасянето в Дунавския вилает на вестник "Нова България".

ОАК 5/1 | 1876 | л. 113 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Вземане на мерки срещу черкезските грабежи.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 114 | телграфнаме
Видин. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Иска
напътствие до черкезите да спрат вършенето на безчинства, а в случай на нужда да му окажат
помощта си. Рахова.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 115 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Иска заповед за отпускане на дневна заплата и дажби за мобилизираните запасни. Рахова.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 117 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Иска увеличение на военните сили в Оряхово.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 118 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския управител до Окръжното управление във Видин. Иска да се
изпрати една дружина редовни войски в Оряхово.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 123 | телграфнаме

Оряхово. Телеграма от Оряховския Околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Донася, че слуховете за убити от Ботевата чета турски лодкари в Бекет не отговарят на истината.
Рахова.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 124 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Иска разрешение за някои размествания на войници от пограничната стража и на полицаи. Рахова.

ОАК 5/1 | 1876 | л. 128 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин.
Иска изпращането на оръжие за мюсюлманското население.

ОАК 5/2 | 1871 | 1 л. | мектуб
Видин. Писмо от валията на Видин до мюдюра на град Лом, във връзка с мерките за ограничаване
възможността да се внася чрез параходите по Дунава "вредна" литература - вестници и пр., идващи
от Сърбия.

ОАК 5/3 | 1876 | | телграфнаме
Русе. Телеграма (чернова) от Русенския валия до Високата порта. Иска заповед за временно
увеличаване броя на заптиетата във Враца.

ОАК 5/3 | 1872 | 1 л. | пусула
Цариград. Записка, удостоверяваща, че 4-те български книги, изпратени от Виена в Цариград от
търговеца Одидазов(?), не са вредни.

ОАК 5/4 | 1791 | 1 л. | мектуб
Чернова. Писмо от садри азама до първия пратеник на Турция по сключването на Свищовския мир,
Абдулла ефенди, в което се изказват похвали и поздравления към същия - удостоен и с награда.

ОАК 5/5 | 1874 | 1 л. | тезкере
Цариград. Квитанция за събиране мито, от сумата 5 гроша, за изпратени от Цариград в Галац, от
търговеца Иванчо, 5 оки български книги.

ОАК 5/6 | 1875 | 1 л. | тезкере
Служебна бележка, издадена от управлението на Русенската митница в удостоверение, че са били
вече обезмитени изпратените за Цариград 40 броя карти, изпратени там от Данов.

ОАК 5/7 | 1873 | 1 л. | арзухал
Заявление от търговеца-книжар Данов, с което се иска да не бъде събирано втори път мито в
Цариград, за изпратените от Лом български книги доставени от Виена и обезметени в Лом.

ОАК 5/8 | 1808 | 2 л. | мектуб
Писмо-изложение до султана, относно усмирените области Никополски и Видински санджак и
наставленията дадени, да се предпазят от мними-неправителствени чиновници продължаващи още
да се движат из областите.

ОАК 5/9 | 1806 | 1 л. | кайме
Писмо до валията на Румелия, с което се уведомява същия за разбиването една въстаническа група
по река Морава, като взетите в плен 77 души били изпратени в Цариград; и се изказва увереност и
пожелание "пълното усмиряване" да не остане за зимата, както и възвръщането на Белград.

ОАК 5/10 | 1843 | 1 л. | мектуб
Писмо до министъра на външните работи, с което се съобщава за изпращането два екземпляра от
книгата, която французин някой бил разпространил в Европа - върху положението на раята в
България; на хървати, босненци и черногорци.

ОАК 5/11 | 1875 | 2 л. | илям
Обявление за отдаването на концесионер каменно-въглищната мина със залежи от лигнитни
въглища, напластени, в землището на Белограчик, според даденото описание.

ОАК 5/12 | 1877 | 1 л. | телграфнаме
Котел. Телеграма от мюдюра на Котел до Османпазарския каймакам за оказване особено
гостоприемство на военния кореспондент на "Фигаро" мосю Шато.

ОАК 5/13 | 1869 | 2 л. | мектуб

Неготин. Писмо от началника на Краишкия окръг, град Неготин, до Видинския мютесариф, с което
изпраща лицето Флоро Николов от Видинско, нелегално минал в Сърбия като изглежда
подозрителен.

ОАК 5/14 | 1867 | 1 л. | мектуб
Търново. Писмо от мютесарифа в Търново до мютесарифа във Видин, с което се съобщава за
изпращането на осъдения на вечна каторга Пане от Ловеч - един от дошлите отвън бунтовници.

ОАК 5/15 | 1790 | 2 л. | кайме
Писмен доклад до султана, в който става дума за някои искания, предявени от фелдмаршал
Потемкин писмено; за отделен мир с Русия и отпадането в такъв случай съюза на последната с
Австрия; за примирие между Прусия и Австрия и др.

ОАК 5/16 | 1876 | 1 л. | мектуб
Търново. Писмо от търновския мютесариф до вилаета в Русе, с което същия уведомява, че лицето
принадлежащо към комитета в Болград, дошло в Лясковец, Търновско, за да бунтува населението,
било заминало за Сливен през Котел.

ОАК 5/17 | 1796 | 2 л. | ариза
Доклад на назначения да покори бунтовника Пазвантоглу във Видин, военначалника Мустафа,
относно мерките от военен характер - свикването на войските, снабдяването и съсредоточването
им, с оглед да се постигне пълно обкръжаване и изолиране на град Видин.

ОАК 5/18 | 1876 | 1 л. | мектуб
Ниш. Писмо от мутесарифа на Ниш със сведенията, донесени от изпратения да разузнае
приготовленията на Сърбия, чиновник. Някой си Коле Рашов, избягал от Ниш, бил зает с
образуване на комитет.

ОАК 5/19 | 1673 | 1 л. | ферман
Бабадаг. Фрагмент. Ферман от 1673 г. , с който се нарежда набирането на средства за поправка на
моста при Самоков - построен от султан Мурад (?)

ОАК 5/20 | 1838 | 1 л. | тезкере и алие

Съобщение до султана за тържественото прокламиране статута за Сърбия.

ОАК 5/21 | 1876 | 1 л. | мазбата
Ловеч. Протокол на административния съвет в Ловеч, относно стопнанисването на възстановения
мост върху реката Осъм и неговите 46 дюкяна, отдадени под наем.

ОАК 5/22 | 1832 | 1 л. | илям
Биледжик. Илям на кадията в Биледжик, с който се констатира, във връзка със забраната да се
внасят роби в Египет, че войводата на Биледжик си бил довел двама роби от гръцки произход за
собствено употребление.

ОАК 5/23 | 1876 | 15 л. | мектуб
Видин. Чернови писма от Видинския мутесариф до Белоградчишкия каймакам, между които едно
за разбиването на сръбски бунтовници при с. Салаш; и относно определяне демаркационната
линия, при която същото село е оставено временно в ръцете на сърбите.

ОАК 5/24 | 1856 | 1 л. | мектуб
Писмено донесение по повод появата и преследванието на въоръжената чета в Белоградчишко,
която вършила агитация между населението; и върху поведението на владиката, който бил
допринесъл да охладнеят отношенията между турците и раята.

ОАК 5/25 | 1804 | 1 л. | мектуб
Писмо от някой си Али шах, с което същият уведомил султана за появата на чета бунтовници в с.
Булгаркьой, Пиротско и за сблъскванията на тази чета.

ОАК 5/26 | 1807 | 1 л. | мектуб
Изложение до султана във връзка с войната между Русия и Франция, прикачен с Телзицкия мир, в
което се говори за разместване на войските във вътрешността и се ... на София - съставляващо
сърцето на Румелия.

ОАК 5/27 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от Орхание за Оряхово - каймакама на Орхание Мехмед Еседдин е искал да му бъде

изпратен за разпит оръжейника-майстор Станчо от село Рашково, Орханийско.

ОАК 5/28 | 1818 | 1 л. | наме и махсус
Специално писмо - послание, отправено от турското правителство до Руския император и цар Александър I , относно недоразуменията, възникнали между двете държави за северните азиатски
граници на Турция.

ОАК 5/29 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м.г. Превод. Писмо, в което става дума за особени грижи от страна на императора на Русия за
поддържане в готовност руската войска, която растяла непрекъснато и наброявала вече 400 000
души, както и за предстоящи разговори в Цариград за воденето на които бил вече определен
генерал граф Строганов.

ОАК 5/30 | б.г. | 2 л. | мектуб
б.г. Чернова от писмо, в което се говори за мерките, които е взела турската държава за заздравяване
своето икономическо и финансово положение,прибягвайки до услугите на финансиста - чужденец
мосю Кремер.

ОАК 5/31 | 1753 | 1 л. | илям
Илям на кадията в гр. Каменград, Босна, в който става дума за приятелските отношения с
"Римската императрица"; за въстаническо движение в Хърватско, последователите на което,
преписвайки се с босненци, били се събрали и на конференция в местността Кодия, в Босна.

ОАК 5/32 | 1780 | 1 л. | кайме
Резюме от съдържанието му. Изложение от коменданта на Бендер, Ибрахим паша, със сведенията,
донесени от двама разузнавачи, Хюсеин и Исмаил, за положението в Крим; поведението на разни
ханове и татарски племена; и за някои военни приготовления на Русия - постройки на крепостта
при сливането на р. Узи и р. Аксу и строежа на 40 военни кораби.

ОАК 5/33 | 1824 | 1 л. | мектуб
Писмо до Берковчанина Юсуф паша, с който се подканя същия към по-енергични мерки срещу
гяурите; и незабавното отнемане от същите и възвръщането на един проход във Видинско.

ОАК 5/33 | 1847 | 1 л. | мектуб

Откъс. Писмено уведомление, относно възнагражденията на лицата от г.р. Дупница, от които по
искането на гръцкия патриарх, било предприетото принудително събиране на сумата 24 600 гроша,
дължимата от тях на владиката в Самоков.

ОАК 5/34 | 1856 | 1 л. | арзухал
Заявление-записка от майор Лазо Рами от Влашко на служба в турската армия, моли да му се
разреши тримесечен отпуск за Букурещ.

ОАК 5/35 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Шифрована телграфнаме от каймакама на Кюстенж до мютесарифа на Тулча.

ОАК 5/36 | 1809 | 1 л. | мектуб
Превод на турски език от писмото на немския (австрийски) пълномощен министър в Цариград до
адмирал Врадин. Не били верни сведенията на турските власти, че сърбите се готвят да стъпят на
австрийска земя и съмненията на Турция в това отношение са пропаднали изцяло.

ОАК 5/37 | 1833 | 2 л. | мектуб
Писмено изложение от Мехмед Иззет до султана, относно фигурата и разговорите със сръбския
княз Милош, обикалящ подведомствените си общини близо до Видин, относно данъците джизие и
данък върху имотите.

ОАК 5/38 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо до валията, с което се иска двата ескадрона заптии, издадени специално за Търново и
санджака и на които предстояла важна работа, като преследване на "разбойници", да бъдат
проверени и старите хора, каквито били повечето от заптиите, да бъдат заменени с други, годни за
работа.

ОАК 5/39 | 1807 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което се излага положението на войските им, ангажирани с преследването на
неприятелските части, струпани по течението на река Серет.

ОАК 5/40 | 1842 | 1 л. | тезкере-и самие

Вишочайша записка, в която се говори за събитията в Сърбия по време на сръбския княз
Александър Карагеоргиевич през 1842.

ОАК 5/41 | 1855 | 1 л. | мектуб
Писмо от митрополит Дионисиос, митрополит на Силистра и околностите, с което уведомява за
пристигането си в Мачин и иска 1000 коли за извозване на храни от Мачин.

ОАК 5/42 | 1801 | 1 л. | мектуб
Доклад до султана, съобщаващ подробности върху разговорите с главния секретар на английския
посланик и генерала Аншеф, по въпроса за командващите лица; промените и назначенията, които
се правят в личния състав на командването в Египет. Съобщава се също и за заминаването на
английските войски, намиращи се на египетска територия, с цялата им екипировка, към Малта и
Индия. Искат се сведения за отнесените от французите имущества от Египет.

ОАК 5/43 | 1825 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, с което се съобщава, че русите са закрили пристанището Фаси, като противно на
договора са пръснали населението, а ... са пренесени в Гемхал и се искат указания.

ОАК 5/44 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м. Писмо до министър председателя на Русия, в което, като се изтъква, че току-що приключената
с примирие война е било наложено от Русия и че са последвали, от страна на последната, действия,
извикват съжаления, изброяват се положенията, унизителни за Турция (отстъпването на Анапа и на
черкезите; свободния търговски достъп в страната и др.) и се посочват по именно лицата, влизащи в
пратеничеството на Турция, упълномощени да водят преговори по висящите въпроси и за
установяване предишното приятелство и добросъседски отношения между двете държави.

ОАК 5/45 | 1722 | 1 л. | арзухал
Заявление от морския капитан Халил, с което иска да му бъдат продадени 10-15 роби от
държавните зандани, за да си попълни екипажа на кораба (пострадал от болестта, появила се
същата година), като стойността на евентуално отстъпените му роби (по 150 гроша) ще плаща с
годишни вноски.

ОАК 5/46 | 1876 | 2 л. | арзухал
Заявление от синът на Янко чорбаджи - Никола, по занятие бръснарин, от Габрово до вилаета - иска
да му се отпусне месечна субсидия, за гдето той и баща му, по време на управлението на Митхад
паша били доносници на властта против комитите.

ОАК 5/47 | 1870 | 2 л. | шукка
Русе. Писмо, отправено до Дунавското вилаетско управление, към което, приложено, се изпраща в
турски превод едно шпионско донесение за приготовления на Сърбия и Черна гора за военни
действия срещу Турция. Същата "шукка" се препраща при надпис до мутасарръфа на Видин.

ОАК 5/48 | 1757 | 1 л. | мектуб
Враца. Писмо до везирството, изхождащо от Враца, в което се съобщава, че чорбаджиите
подписали махзара на местния владика за отделянето на Врачанската околия от Видинската област
се отказват от подписите си.

ОАК 5/49 | б.г. | 1 л. | кайме
Мемоар, засягащ вътрешното и външно положение на империята и отнасящ се до всички служби
във вътрешността на страната и тези ... на Турция (посолствата); Наблягайки най-много за
черкезите и реда на исканите разрешения за отварянето им.

ОАК 5/50 | 1844 | 1 л. | мектуб
Донесение от коменданта на турска крепост в Княжество Сърбия, относно нападението на една
емигрантска чета от около 40 души сърби под командването на сърбина Стоян, дошла от немско,
върху сръбския град Бекюрдлен (?), където убила председателя на съда Никола и ограбили от
местната хазна 5000 златни монети.

ОАК 5/51 | 1839 | 1 л. | тезкере-и самие
Доклад до султана, относно предстоящето посещение на двама сръбски князе, уреждано от
началника охраната на Белград; за съгласието на Милош, княз Аврам да иде в Цариград и за
назначаването Банко за капукехая; за препоръките, дадени на Милош от страна на Русия; и чрез
английския консул.

ОАК 5/52 | б.г. | 1 л. | мектуб
б.м. Писмо (чернова), в което са изброени имената на политическите емигранти в немско, начело с
Карагеорги, неговия зет и бившия белградски владика, екстрадицията на които се е искала от
австрийското правителство по силата на Белградския договор от 1152 г.

ОАК 5/53 | 1875 | 60 л. | мектуб

Писма от Дунавския вилает до мютесарифа във Видин от месец декември и януари 1292 г., с
различно съдържание. Писмата са на брой 70, с три приложения между тях.

ОАК 5/54 | б.г. | 1 л. | мектуб
Превод на писмо от руския посланик до главния руски преводач, датиращо от епохата на Бонапарт,
относно създаденото положение в следствие ограничителните мерки срещу корабоплаването в
Черно море, във вреда на Русия, въпреки току-що подписания съюзен договор между двете
държави - Турция и Русия.

ОАК 5/55 | б.г. | 1 л. | мектуб
Писмо (от края на войната 1829), в което става дума за предаването на генерал Онешев руските
пленници: един капитан и 30 войници, намиращи се в Пловдивско; и за непокорствата, проявени от
раята в Одринско - окупиран от присъствието на руснаците, които имали за цел да предизвикат
стълкновение между раята и мюсюлманите, подобно на събитията в Морея.

ОАК 5/56 | 1865 | 1 л. | мектуб
Писмо до мюдюра на Джумая, с което се иска изпращането на Куру Муса ага с 10 души негови
заверени хора - храбри, годни за работа и с пълно въоръжение, за да бъдат използвани при
преследване на разбойници.

ОАК 5/57 | б.г. | 1 л. | мектуб
Писмо до воеводата на Молдова, в което се препоръчва поляците и французите, намиращи се в
казата Херсие (?), в Молдова, които според губернатора Беклесов - по сведения от руския консул
Вяси, се снабдявали с парични средства от неизвестни места и били в кореспонденция с техни
хора, живущи в Букурещ и Хотин, да се проверят и ако не са снабдени с редовни паспорти, да бъдат
екстрадирани.

ОАК 5/58 | 1876 | 1 л. | мектуб
Писмо от Силистренския каймакам до виляета, с което съобщава за получаването ключа на новия
шифър и изгарянето този за стария.

ОАК 5/59 | б.г. | 1 л. | мектуб
Фрагмент от превода на писмото на френската легация в Цариград, в което се казва, че френското
правителство в лицето на пълномощния си министър се нагърбва да посредничи между Русия и
Турция за гладко ... На отговора за приятелство.

ОАК 5/60 | 1829 | 1 л. | мектуб
Писмо от двамата пълномощници на Турция по сключването на примирие с Русия, адресирано до
султана, в което се дават сведения, относно положението и се препоръчва, явилия се в София и
Пловдив с 42 000-на войска от Видин и поради примирието останал в бездействие, Мухафъз паша,
да се разположи в Хасковско, с цел да се въздейства на руснаците и се респектира раята; както и
Мехмед паша с неговите 3500 души войници да бъде задържан в ... на Узуккюпру.

ОАК 5/61 | 1847 | | тезкере-и самие
Доклад от садразамството, относно изпращането на заточение на двамата бунтовнически водачи в
Ниш и Лясковец - Мите и Станко.

ОАК 5/62 | 1732 | 1 л. | арзухал
Молба от кехаята на Рокачи, за отпускането месечната сума за издръжка, за м. Шабан 1144 г. на
самия Рокачи и пребиваващите заедно със същия унгарци в гр. Родосто.

ОАК 5/63 | 1730 | 1 л. | арзухал
Молба до султана от придадени към свитата на пребиваващия в Родосто крал Ракочи: чауш,
преводач и др., за отпускането следуемото им се възнаграждение за м. Шабан, 1244 г.

ОАК 5/64 | б.г. | 1 л. | телграфнаме
Враца. Телеграма от Врачанския каймакам до мютесарифа на Видин, относно получените сведения
за настъплението на русите по посока Плевен и прекъсване на шосето Враца - Плевен от влашките
войски.

ОАК 5/65 | 1731 | 1 л. | темезик
Родосто. Разписка, удостоверяваща изплащането от митницата на гр. Родосто определен наем за 18
къщи, заемани от крал Ракочи и свитата му в същия град.

ОАК 5/66 | 1875 | 1 л. | телграфнаме
Русе. Телеграма от Русе до Видинския мютесариф за вземането на мерки да се обезпечи пощата
срещу нападенията на разбойниците.

ОАК 5/67 | 1872 | 2 л. | мектуб
Русе. Писмо от Дунавския виляет до мутесарифа на Видин, с което се изпраща текста на писмото
от министерството на финансите, относно изпращането 330 души косачи за нуждите на
султанските ливади.

ОАК 5/68 | 1874 | 21 л. | дефтер
Списък на осъдени за престъпления лица, жители на разни села и градове - Софийска, Разградска
и др. кази.

ОАК 5/69 | 1871 | 1 л. | мектуб
Русе. Писмо от вилаета в Русе до мютесарифа във Видин, с което се изпраща в препис
разпореждане на садразамството да не се допуска заемането на местните черкви в населените
места от Ломската каза, болшинството от населението на които е променило своето
вероизповедание, преминавайки в католическото такова.

ОАК 5/70 | 1713 | 1 л. | дефтер
Списък на частните сгради в гр. Димотика, наети от държавата за пристигащия в същия град
шведски крал и хората му.

ОАК 5/71 | 1783 | 4 л. | тахрират
Четири доклада със сведения, доставени от изпратени в гр. Орел и в Крим турски шпиони.

ОАК 5/72 | 1720 | 4 л. | тешуккат
Цариград. Документи по изплащането за м. М. Реджеб и шабан, 1132 г. суми за определени за
издръжката на крал Ракочи и тримата унгарски генерала от свитата му, пребиваващи в Цариград.

ОАК 5/73 | 1873 | 1 л. | мектуб
Русе. Писмо от Дунавския виляет до каймаканството на Джумая ( Търговище), относно нареждания
за проверка на всички книги, брошури и писма, които идват от Румъния и Сърбия, внасяйки се в
страната по разни пътища.

ОАК 5/74 | 1804 | 1 л. | кайме

Доклад до султана от Махмуд Таяр, върху военните мероприятия на русите, които били стоварили
повече от 1000 войници с пет топа в черноморското пристанище Анарта; Намеренията на
руснаците по отношение Черно море и предохранителните мерки, които следвало да се вземат от
турската страна.

ОАК 5/75 | 1871 | 1 л. | мектуб
Габрово. Частно писмо от Илия Христов в Габрово до негов познат в Русе, с което се прави
препоръка за Карло Николовски, автор на кратка полска история на български език, заминаващ от
Габрово за Русе.

ОАК 5/76 | 1838 | 1 л. | тезкере и алие
Доклад до султана по повод донесението на мухафъза на Белград във връзка с идването в Цариград
на сръбските князе и предаденият от кехаята на Милош, Аврам,..., че уж английския консул бил
заявил, че крайностите щели да бъдат предадени на сърбите.

ОАК 5/77 | 1892 | 1 л. | мектуб
Писмо от валията на Одрин до министерството на финансите в Цариград, отнася се до намерените
златни монети от времето на султан Мурад, Сюлейман и султан Селим, от българите на село от
Свиленградска околия, които им били иззети.

ОАК 6/1 | 1814 | 1 л. | кайме
Донесение от Али паша (Янински валия ?) до султана, след инцидента с дошлите от Корфу
французи, които заели селото Аялар, на 6 часа от Янина.

ОАК 6/2 | б.г. | 2 л. | ариза
Доклад от началника охраната на Дарданелите, относно военните приготовления за отбиването на
евентуално нападение от страна на появилата се в Бяло море френска флота.

ОАК 6/3 | 1800 | | ариза
Донесение от военачалника Абдулла до султана, в което става дума за продоволствието на
английската войска, която ще бъде привлечена за съдействие срещу общия враг, французите; за
съюзния договор между Турция и Англия, в който в същност не се предвиждала военна помощ по
сухо; за примирие между французите и английските войски и др. п.

ОАК 6/4 | 1798 | | кайме
Окръжна заповед до валията на Египет и др., относно мерките, които следва да се вземат за
прогонването на французите от Александрия и недопускането им да се приближат до Египет.

ОАК 6/5 | 1798 | | ариза
Донесение до султана, във връзка с изпълнението на фермана за отнемането от французите на
заетите от тях Венециански острови.

ОАК 6/6 | 1807 | | мазбата
Цариград. Протокол за разговорите, които френския посланик е имал във Високата порта на 9 Шб
1222 г.

ОАК 6/7 | б.г. | | ариза
(Париж ?). Доклад, черновка, от (посланика на Високата порта - Париж) до Решид паша ( министър
- председател), относно пристигането на Еванес, барутчи-башия, в Париж за разговор-среща с г.
Гизо, министър на външните работи на Франция, среща - уадиенция с краля, за подкрепата на
Франция, във връзка с разни въпроси; мисията на Артин бей, преводач на валията на Египет, в
Париж пред поменатия министър и пр.

ОАК 6/8 | 1800 | | кяъд
Писмо, на турски, превод на писмото, на адмирал Кис от Генуа с дата 9.4, миналия, относно
адмирал Мерсум и френския генерал Масне, комуто е предадена крепостта Генуа и възникналото
положение във връзка с това.

ОАК 6/9 | 1793 | | кайме
Заповед за организирането отбраната на Египет на местна почва срещу дошлите с кораби от Тулон
и Заели след бой, в пристанището Александрия французи. И 17002 - Отбрана на Дарданелите.

ОАК 6/10 | 1709 | | кайме
Чернова. Приятелско писмо до английския адмирал Нелсон, относно размяната на сведения с
флотите на Русия и Англия в Средиземното море по мероприятията на французите; и относно
противодействието на същите като общ враг на всички държави.

ОАК 6/11 | 1800 | | кайме
Доклад до султана от валията на Сида, за хода на военните приготовления след назначаването на
валията на Палестина Ибрахим паша за командващ експедицията в Египет срещу навлизането там
на французи; и на самия него за началник охраната на Палестинското крайбрежие ; и върху
военното положение изобщо в Египет.

ОАК 6/12 | 1800 | | кайме
Заповед (чернова) до капудан пашата да отдели съвместно с адмирал Роис достатъчно флота, която
да осуети пренасянето по море на съсредоточилите в Анкона френски войски.

ОАК 6/13 | б.г. | | мектуб
Писмо от Великото везирство до турския посланик в Париж Решид паша, в отговор на негови
донесения, относно разговора му с френския крал при предаването му султанското писмо, относно
специалния пратеник на туназкия бей в Париж и пр.

ОАК 6/14 | б.г. | | мектуб
Писмо от Маврояни, турски шарже д`афер в Пеща, с което се съобщават предложенията на
Франция и Англия, правени на холандския крал, след като Анверската крепост е била заета.

ОАК 6/15 | 1875 | | мектуб
Окръжно писмо и до Дунавския вилает, с което се нарежда да се забрани допускането на френския
вестник "Икономист", който бил списвал статии, накърняващи достойнството на Турция.

ОАК 6/16 | б.г. | | мектуб
Писмо, препис, до Джезад паша, относно военните мерки от страна на Турция, във връзка със
сведенията за денонсиране договора за опразването на Египет от намиращите се там френски
войски.

ОАК 6/17 | 1813 | | ариза
Писмо, с което са изпратени условията на примирието, предложено от страна на Франция и прието
от съюзниците.

ОАК 6/18 | 1804 | | тахрир
Доклад, чернова, върху разговори, засягащи отношенията между Турция и Франция, във връзка и с
признаването от страна на Турция френския император Бонапарт.

ОАК 6/19 | 1801 | | мектуб
Писмо, препис, от командващия турските сили, намиращи се срещу французите, до командващия
сухопътните английски войски генерал ..., в което след съболезнования за загубата на генерал ...
загинал в бой, дават се уверения за съюзническа вярност и сведения за движението на турците
срещу французите в Дамаск, по посока на Египет.

ОАК 6/20 | 1867 | | мектуб
Писмо до министерство на финансите, с което се уведомява за награждаването на французите преподаватели във военното училище: мосю Дуралалор, Журалие, Дрехно, Мартен, с различни
степени медали, според заслугите им.

ОАК 6/21 | 1869 | | мектуб
Писмо до финансиите, уведомява се министерството на финансиите, че белгиеца кореспондент
Шарл Лоброн е удостоен с медала "Меджидие" - за случая министерството да направи потребното.

ОАК 6/22 | 1801 | | ариза
Доклад до султана. Пледира се за засилване участието на Турция в египетската акция в съюз с
англичаните, срещу французите там.

ОАК 6/23 | б.г. | | тезкере-и самие
Доклад на садразама до султана, относно становището на Великите сили по актуалния гръцки
въпрос, съвета, който княз Метерних е дал на Турция, препоръките на лорд Абърдин, поведението
на Франция и Австрия по същия въпрос и др.

ОАК 6/24 | 1800 | | ариза
Донесение до султана от командващия турската флота в египетски води, относно размяната на
пленници турци, намиращи се в Дамиети срещу французина Бодо, за което били разменени писма с
генерал Мено.

ОАК 6/25 | 1812 | | мектуб
Превод от писмото на драгоманина при Турската легация в Париж, отнасящо се до разкриване на
шпионаж, вършен от двама французи на служба при военното министерство в Париж в полза на
Русия - същите подкупени от ...чиновник в Руската легация срещу подкуп му били дали документи,
от които се виждало, че Франция се била готвела за война срещу Русия - същите книжа случайно
забравени в жилището на Чернишев, намерени от френската полиция, разкрила виновниците по
шпионажа и пр.

ОАК 6/26 | 1799 | | ариза
Донесение до султана от командващия при Александрия, с което се съобщава за получаването
сведенията за движението на забелязани френски кораби; и за предстоящето заминаване на
изпратилия донесението за Акя.

ОАК 6/27 | 1799 | | ариза
Донесение на командващия войските при Александрия, с което същият иска час по-скоро да му се
изпратят войски за в случай, че се наложи след заемане обратно на Александрия, да напредне и понататък.

ОАК 6/28 | 1799 | | телграфнаме
Инструкции, дадени на главнокомандващия Исмаил бей, изпратен по посока на Александрия, със
задача да прочисти Египет от нахлуващите там войски на Бонапарт.

ОАК 6/29 | 1845 | | ариза
Париж. Доклад от турския посланик в Париж, във връзка с неприемането от френска страна на
едно султанско писмо до френския крал; справката, с цел да се провери, в каква форма са били
написани съхраняваните във френското външно министерство над 100 частни и официални
султанови писма, между които било забелязано и единична инструкция до бивш турски шарже
д`афер Николаки Мано, в която се разглеждала вредната френска политика и се говори за
отрицателните качества на дук де Ришелион.

ОАК 6/30 | б.г. | | сенед
Документ, съдържащ условията за евакуацията от Египет на армията на генерал Клебер, съгласно
декларациите разменени между същия и Турция.

ОАК 6/31 | б.г. | | талимат

Инструкции, дадени на Омер Джамал ефенди, в допълнение на данните му и устно такива, във
връзка със специалната мисия на същия по уреждането пограничните спорове с французите в
Турция, за където заминавал специален параход и др. проблеми на местна почва.

ОАК 6/32 | б.г. | 1 л. | тахрир
Отговор на турското правителство до английския пълномощен министър в Цариград, във връзка с
недоразумението, възникнало между англичани и французи, по повод задържането на английски
търговски кораб в турски води от френски пирати. Един документ с 2 старници.

ОАК 6/33 | 1799 | | мектуб
Фрагмент. Писмо, в което между другото се съобщават сведенията за превземането от страна на
турците крепостта Абахур и за присъствието на Бонапарт в Ариш.

ОАК 6/34 | 1782 | | арзухал
Доклад до султана , относно мерките за парирането на пропагандата от френска страна сред
гръцката рая, да се изселва на остров Корсика.

ОАК 6/35 | б.г. | | ариза
Превод. Съобщение от дипломатическия представите в Генуа до министерството на външните
работи в Цариград, относно движението на военната флота на Сардиния във водите на Турция и
противодействието на турците, които стреляли с артилерия и пушки по отделни кораби.

ОАК 6/36 | 1780 | 3 л. | еврак
Донесения на египетския валия Исмаил Раиф паша, върху режима във водите около Суец и
инцидентите с френски и други чуждестранни кораби. Три документа.

ОАК 6/37 | 1826 | 2 л. | тахрир
Цариград. Нота от френския шарже д`афер в Цариград до турското правителство по въпроса за
иззето от френски поданик, във връзка с гръцкото въстание, огнестрелно оръжие и връщането
същото на собственика му.

ОАК 6/38 | б.г. | | муахеденаме

б.м. Откъс от чернова на договор за отпускане на Турция на 50 милиона франка заем. Един
документ, от едната страна скъсан.

ОАК 6/39 | 1807 | | мектуб
Сведения, получени от Влашкия воевода, касателно готовността на Португалския крал да забегне, с
предварително нагласения английски параход, за Америка, в следствие внезапния удар на
французите върху страната му. По-първите хора и духовенството в Лисабон се противопоставили на
това негово намерение и въпреки желанието му го задържали.

ОАК 6/40 | 1798 | | емирнаме
Инструкция до капудан-баши (министерство на флотата) по повод нахлуването на генерал
Наполеон Бонапарт в Египет и нареждането до последния турската флота заедно с черноморската
руска да отпътуват в Бяло море.

ОАК 6/41 | 1799 | | тахрир
Рапорт за положението на Египет след нахлуването на генерал Наполеон Банапарт.

ОАК 6/42 | 1789 | | кайме
Чернова. Писмо до Джеззар паша, с което се съобщава за получаването изпратеното от него
възвание, което Наполеон бил разпространил в областта на Саид и му се предписва да тръгне от
Акя срещу Наполеон в Египет.

ОАК 6/43 | б.г. | | мектуб
Писмо до управляващият френското посолство, с което турското правителство иска събирането на
сума, дължима от френски поданник на турски такъв.

ОАК 6/44 | 1798 | | емирнаме
Цариград. Предвид нахлуването на генерал Наполеон Бонапарт в Египет и навлизането на
френската флота около водите на Крит, базирайки се на обстоятелството, че Република Франция не
е анулирала договора за мир, съобщава се на повереника на о. Родос да вземе всички мерки за
защитата му и изпращат му се муниции, за да брани същия остров.

ОАК 6/45 | 1842 | | емирнаме

Цариград. Копие от инструкция от Външното министерство до Рашид паша, относно искането на
Гърция да се измени конвенцията с посредничеството на френския император Наполеон III и
нежеланието на турското правителство да правят изменения във вреда на Турция.

ОАК 6/46 | 1800 | | мектуб
Доклад до Високата порта от египетския сердар по положението в Египет, във връзка с изтеглянето
на французите.

ОАК 6/47 | б.г. | | тахрират
Доклад по състоянието на турските войски на Балканския полуостров, запасите на продоволствието
и въоръженията и се посочват отбранителните линии в случай на война с Русия.

ОАК 6/48 | 1806 | | тахрир
Париж. Доклад до турското правителство от представителя на последното по размяна на
пленниците в Париж. Докладва върху общото европейско положение, свиждането си с генерал
Кларк Талейран.

ОАК 6/49 | б.г. | | мектуб
б. м. Копие от писмо, съобщено на френския посланик в Цариград, с което султана изразява
задоволството си от добрите намерения на Луи XVIII и изразява добрите чувства, които винаги са
свързвали Турската империя с дома на Бурбоните.

ОАК 6/50 | б.г. | | тезкере
Доклад, относно преговорите с френския посланик в Цариград, относно манастирите и
католическото духовенство в Турция. Пет документа със 7 страници с различни размери.

ОАК 6/51 | 1870 | | илмюхабер
Цариград. Сметка за разходваната сума по изготвяне ордена "Османие", с който султана награждава
посланика на Франция в Цариград г. Боре, назначен за член в Сената в Париж.

ОАК 6/52 | 1854 | | ариза
Шумен. Изплащат се заплатите на пет души пощенски куриери в Шумен, Котел, Осман пазар и

Ески Джумая, служещи в мензилханета (пощенските станции) по искането на маршалаглавнокомандващ френските войски.

ОАК 6/53 | 1813 | | теблиг
б.м. Донесение, относно новините за развитието на военните действия между френските войски и
Свещената коалиция на 4,5 и 6 октомври. Французите възнамеряват от Магдебург да минат отново
Елба и да се насочат за Берлин. Кралете на Бавария и Вюртемберг и владетелят на Ваймар се
отместват от Франция и минават на страната на Свещената коалиция.

ОАК 6/54 | 1840 | | тахрир
Цариград. Нота от френския посланик в Цариград граф де Пунтла, относно търговията на френски
поданик.

ОАК 6/55 | 1838 | | тезкере и алие
Съобщение, че е сключен търговски договор с Франция по типа на договора с Англия, сключен попреди.

ОАК 6/56 | 1809 | | тахрир
Цариград. Нота от турското правителство (копие) до управляващият френската легация, относно
случай за оскърбяване знамето.

ОАК 6/57 | 1841 | | тахрир
Цариград. Нота (превод на турски) на френския посланик в Цариград Конт де Понтуа(?).
Френските търговци Жефруа и Белие закупили на публичен търг в пристанището на Ладокия 2600
"ердеба" държавен ориз, който е бил складиран в магазин на Жефруа. Обаче, когато египетските
войски опразвали пристанището, по нареждане на Изет паша, хазнедара Абдалах обявил
продажбата за симулативна и счупил вратата на склада на Жефруа, за да влезе вътре и сложи ръка
на ориза като държавен. Иска да се накажат виновниците.

ОАК 6/58 | 1898 | | тахрират
Цариград. Преписка по претенциите на мадам Бори, дъщеря на граф Данглор, бивш преподавател
във военното училище, за изплащането на наследствената и пенсия от 182 франка.

ОАК 6/59 | 1843 | | мектуб

Цариград. Съобщение до воеводата на Влашко, че назначеният френски консул Танкоан на мястото
на Хуго не може да изпълнява тази служба, понеже е османски поданик.

ОАК 6/60 | 1868 | | мектуб
Писмо, изходящо от Русе, адресирано до Видинския мютесариф, с което го уведомяват за
присъдата и размера на наказанието, наложени на българските учители от Видин: Костаки и
Ставри, за побоя, който били нанесли на френския поданик Майер, тоже от Видин.

ОАК 6/61 | 1813 | | ариза
б.м. Три писма, носещи печата на Караджа Янко, с които се дават сведения върху действията и
движенията на Наполеоновите войски, след срещата им в С... с командваната от генерал Блюхер
съюзническа армия.

ОАК 6/62 | 1799 | | тахрир
Яфа. Превод от арабски. Доклад от Яфа до турското правителство за движенията на французите и
превземането на Яфа.

ОАК 6/63 | 1839 | 2 л. | ферман
Чернова. Ферман от султана до Трапезундските власти, относно оказване нужните съдействия из
пътя на френския посланик конт дьо (Серес), който, отивайки до Техеран, минавал покрай руската
граница.

ОАК 6/64 | б.г. | | нутк-и ресми
б.д. и м. Официален поздрав от султана по повод поздравите на френския крал, на когото се
изразява задоволството по този случай.

ОАК 6/65 | б.г. | | тахрир
Париж. Превод-резюме от обширен доклад на управляващия турското посолство в Париж
Панайотаки, относно общото европейско положение и водените от същия разговори с принц
Метерних, граф Ниселраде, английския министър на външните работи и др. и положението на
Франция след абдикацията на Наполеона. Документ с две страници.

ОАК 6/66 | 1812 | | тахрир

Цариград. Превод от нота от френския посланик в Цариград до турското правителство, с която
съобщава, че при секретаря на министъра на външните работи, пристигнало едно писмо от щаба на
армията от императора и иска да се определи аудиенция при султана.

ОАК 6/67 | б.г. | | емирнаме
б. м. и д. Инструкция до мютесарифа на Санта каранта, Ибрахим паша, относно преговорите с
френския генерал в Албания.

ОАК 6/69 | 1838 | | талиматнаме
Цариград. Доклад върху писмото на Фетхи паша, посланик в Париж, относно разговора му с
Пруския крал в Берлин по египетския въпрос и други търговски въпроси.

ОАК 6/70 | б.г. | | тезкере
Цариград. Чернова-писмо до султанската канцелария. Да се отдели специално лице, което заедно с
това от Високата порта да посетят френския посланик, за да изкажат съболезнованията от името на
султана и правителството по случай смъртта на дук Д`арлеян, както това стана през миналата
година, при покушението против английската кралица.

ОАК 6/71 | б.г. | | мектуб
Цариград. Превод от писмото до султана на главния консул (Баш Капсолос) Бонапарт (после
император), връчено чрез френския колонел Себастин, в което се казва, че Бонапарт ще държи
неутрално поведение по спора между Египет и султана (Турция) и желае щото търговските и
политически връзки между Франция и Турция да се засилят още повече.

ОАК 6/72 | 1844 | | арзухал
Цариград. Доклад до садразама от Мехмед Талят. Съобщава му за отличното впечатление, което
правел факта за заставане на почет от страна на стражата, когато отивал в черква френския
посланик по случай празника на техния крал, което през минало време не е ставало това.

ОАК 6/73 | 1840 | | мектуб
о-в Корфу. Превод на турски на писмото на френския генерал в Корфу от 01.11.1810 г., до Али
паша-мютесариф на Янинския виляет, с което му съобщава за неговия вражески акт за залавянето и
претърсването на един френски кораб, плуващ към Венеция, макар че Франция винаги се стремяла
приятелски към Турция. Излагат се обстоятелствата при които е станало това. Приложено е самото
писмо.

ОАК 6/74 | 1855 | |
Два документа: един на френски и друг на турски, от които е видно, че заминаването на френската
ескадра от Галиполу, предадени били на турската власт 71 броя рогозки (кабахасър).

ОАК 6/75 | 1802 | | ариза
б.м. Доклад, относно водените преговори с Талеран, централно място в които преговори заемал
пасажа, относно мореплаването в Черно море и Проливите. Талеран искал да се зачеркне думата
"търговски", а да остане само думата "кораби"

ОАК 6/76 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мютесаръф до помощник ротен командир в Кула. Като му изпраща
в препис телграфнамета на садразама, относно убийството на френския и германски консули в
Солун, които са присъствали на митинга по случай помохамеданчването на една мома, предлага му
да нареди, за да се запази мира и спокойствието в околията и да не допусне и най-малка
демонстрация към когото и да било.

ОАК 6/77 | 1840 | | тезкере
б.м. Садразамено тезкере до султанската канцелария, с което се иска да се дадат 20, ано гроша на
французина Кар, като дар по случай неговата женитба, понеже същия служил дълго време честно
при министъра на външните работи Решид паша, в ... дипломатически представител в Лондон и
Париж, а сега след завръщането на пашата, Кар бил назначен за втори драгоман при френското
посолство в Цариград. Парите ще му се дадат, за да може той с по-голяма ревност да служи за
интереса на Турция.

ОАК 6/78 | 1883 | | мектуб
Цариград. Писмо от турското министерство на финансите до външното, с което се определя
размера на пенсията на загиналия в сражението при Маланов, френски поданик Маниян, бивш
военен инструктор на турските императорски войски.

ОАК 6/79 | 1830 | | тахрир
Цариград. Превод. Нота от френския посланик в Цариград до турското правителство, с която се
иска от последното да пише на воеводата от Айваджик да уреди въпроса с покупките на френски
поданик.

ОАК 6/80 | 1840 | | мектуб
Цариград. Чернова от инструкция до турския посланик в Париж, относно Алжир и Мароко.

ОАК 7/1 | 1717 | 1 л. | арзухал
Заявление от унгареца знаменосец на капитана виконт, с което подателя моли султана да му бъде
даден един кон.

ОАК 7/2 | 1842 | 2 л. | тезкере-и самие
От Великия везир до султана, относно поведението на Персия спрямо Турция; върху сръбския
въпрос и въпроса за Ливан.

ОАК 7/3 | 1730 | 1 л. | арзухал
Молба до султана от кехаята Ян, за отпускането, за м. Рамазан 1143 г., месечната сума, определена
на крал Ракочи и генералите му в гр. Родосто.

ОАК 7/4 | 1833 | 2 л. | ферман
Ферман до княз Милош, с който съгласно постигнатото споразумение с Русия, се потвърждава
фермана за самоуправление на Сърбия от 1264 г. и се определят отношенията между Турция и
Княжество Сърбия.

ОАК 7/5 | 1813 | 3 л. | мектуб
Писмо от (…..) до (…..), във връзка с пълномощници на Карагеорги; съобщение за съглашение
измежду немците и русите против французите; немците са събрали 300.000 войски; обща акция на
немци, руси, саксонци и пруси, с войска срущу французите; френският император Бонапарт готви
многобройна войска, предстоящи големи боеве. Липса на време за разискване сръбския въпрос.

ОАК 7/6 | 1757 | 1 л. | мектуб
Съобщение, превод на съобщението, от войводата на Влахия, относно военната помощ, която
полския крал и Полската република са искали; за мисията, във връзка с това на посланика
Понятовски пред царицата в Москва.

ОАК 7/7 | 1773 | 1 л. | мектуб

Писмо-донесение от турския военачалник Хасан, относно сключеното, в резултат на преговори с
командващия Потемкин, примирие за срок 4 месеца.

ОАК 7/8 | 1855 | 1 л. | ариза
Ерзерум. Донесение от турския военачалник полковник Хамди, относно операциите на
собствените и на противниковите войски при крепостта Каре и други съседни участъци.

ОАК 7/9 | 1877 | 1 л. | телграфнаме
Враца. Телеграма от каймакама на Враца до мутесарифа на Видин, относно сведенията за
разбиването на влашките войски при с. Дъбник, от турските части, излезли от Плевен на 28. 08.
1877 г.

ОАК 7/10 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Исакча. Чернова. Телеграма от мюдюра на Исакча до мутесарифа на Тулча, относно представянето
протокола за извършените във всяко село грабежи и обири, искали от същия мюдюр с телграфнаме
на мутесарифа.

ОАК 7/11 | 1862 | 3 л. | еврак
Преписка, отнасяща се до измъчването (отцепването) на шестнадесет села от Ловчанската околия,
за наново създаване на Етрополска околия през 1279 (1862) година.

ОАК 7/12 | 1833 | 1 л. | илям
Илям на Пловдивския кадия, с който се иска ферман за обезоражаването на раята в града, която по
повод обесването на дели Петър, който бил убил една жена с трите й деца, си позволила масова
стрелба с пушки.

ОАК 7/13 | б.г. | 1 л. | ариза
Донесение до султана, относно мерките за преследването на ония измежду арнаутите и военните,
които си позволили да продават като роби пръсналата се, поради неприятното нашествие, рая от
околностите на Тутракан.

ОАК 7/14 | б.г. | 1 л. | мазбата

б.м.Фрагменти. Протокол на меджлис, по повод постъпките на първенците от Кюстендилска,
Щипска, Кратовкса и Кочанската кази да бъде сменен владиката им митрополит Ахтимос (?) с
неговия заместник Захари Еритон.

ОАК 7/15 | 1821-22 | 1 л. | махзар
Изложение от жителети на една крепост, крайморска, в Пелопонес, обсадена по море и по суша, в
което се дават сведения за военното положение в Пелопонес, където бушувало общо въстание и се
настоява за бърза помощ от страна на флотата, намираща се в пристанището Превеза.

ОАК 7/16 | 1877 | 1 л. | мектуб
Писмо на Абдул Хамид II, до Великия везир Едхем паша, относно назначаването на разни
държавни постове бележити турски държавници, във връзка с ... на конституцията и предстоящето
свикване на парламента.

ОАК 7/17 | 1842 | 1 л. | тезкере-и самие
Доклад до султана върху разговорът във Външното министерство в Цариград с новопристигналия
генерал барон А...он, с назначение в Сърбия и с мосю Потниф, дошъл заедно с първия, относно
сръбските работи за ненужността на една коренна промяна в управлението в Сърбия.

ОАК 7/18 | 1870 | 1 л. | телграфнаме
Чернова. Телеграма до град Лом, с която се нарежда издирването на укрити пушки с щикове в село
Медковец.

ОАК 7/19 | 1852 | 1 л. | ферман
Ферман от времето на султан Абдул Меджит (1850 г.), с който се определя контрибуцията, която
следва да платят българите от Видин, във връзка с Видинското въстание, в полза на семействата на
убитите турци, видинчани от махала "Джами-и кебир".

ОАК 7/20 | 1693 | 8 л. | дефтер
По доклад на садразамина по сведението на войниците, служещи в държавната конюшна през 1104
- 1692, удвърдено от двореца, съхраняващо се в управлението на конюшнята.

ОАК 7/21 | б.г. | | мектуб

Русе. Писмо от мюселима на Русчук до султана, в което се съобщава за подвизите на бунтовника
във Влашко Тодор Владимиреско, който бил излязъл от манастира, където се бил затворил и чрез
пръскането в селата на казата Чернич на бунтовнически позиви, начело на около 500 души сърби и
арнаути, възнамерявал да иде в гр. Караюва (Крайова) и от там в Букурещ; за военните мерки, които
се предвиждат и пр.

ОАК 7/22 | 1868 | | мектуб
Чернова. Писмо до каймакама на Лом, с което се съобщава за постъпването на писмен донос: за
поведението на фамозния поп Димитър; за сподвижничеството със същия поп Димитър на Ломския
даскал, на Димитър Пишурка, Букьовския поп Цветко, поп Първан от Беложинци, Белоградчишко,
поп Диониси от манастира Лопушна и, че в Медковец са укрити около 20 пушки с щикове и се
предписва бързо разследване по случая и задържане на участниците.

ОАК 7/23 | 1868 | 1 л. | мектуб
Чернова. Писмо до Берковския каймакам, с което на същия се предписва бързо разследване на
причините, поради които поп Димитър от манастира Лопушна, така често е посещавал селото
Медковец и се е срещал с поп Димитър на Ломското село Василевци, за когото било установено че
е влизал в известния комитет, като се извършат обиски в казания манастир и другаде.

ОАК 7/24 | 1876 | 1 л. | телграфнаме
Телеграма от Високата порта до всички виляети, относно кървавото отбиване "неприятелското"
нападение в сектора на Алексинац, предприето на 16. 09. 1292 г. сутринта, след дадени, като
условен знак, два артилерийски изстрела от насрещния бряг на Морава.

ОАК 7/25 | 1872 | 1 л. | мектуб-арзухал
Писмо-изложение от българското малцинство до Великото везирство, относно противоречията с
гръцката патриаршия по религиозни въпроси и благодарности по случай избора на Видинския
митрополит Антим I за това на Българската църква.

ОАК 7/26 | 1716 | 1 л. | телхис
Доклад на садразамина до султана, отнасящ се до острова, намиращ се срещу крепостта на
Белград, създаден от прилива на реката Сава, дето се влива в р. Дунав през 1105 г.

ОАК 7/27 | 1791 | 1 л. | кайме
Писмено нареждане до "каймакам пашата" да направи доклад върху положението при Белград,

която крепост вместо да предадат на Турция според примирието, немците засилили с привличане
нови войски, както се носели слухове.

ОАК 7/28 | б.г. | 1 л. | мектуб
Приятелски отговор на Полския крал, след Карловлуцкия мир, за да бъде връчен на приемниците
им. 1149 (1736/37)

ОАК 7/29 | 1872 | 1 л. | мектуб
Русе. Писмо от виляета в Русе, до Търговишкия каймакамин, в което се говори за някой си
Стоянович, когото искали да изпратят в България, за да заблуди и повдигне духа на местното
българско население, за да въстанат против властта.

ОАК 7/30 | 1857 | 1 л. | мектуб
Писмо на Врачанския епископ до мютесарифа, съобщава за нанесен жесток побой от длъжностно
лице на двама християни в Плевен както и други негови своеволия във Враца.

ОАК 7/31 | 1869 | 3 л. | илниехабер
Разписка от счетоводството по извършване на разходите до закупчика на хранителните дажби
(месо, хляб и жито), относно отпускането на месо и хляб за децата- ученици, в откритите две
училища, принадлежащи на католиците.

ОАК 7/32 | 1868 | 1 л. | телграфнаме
Кула. Телеграма от Изедин, каймакамин на Кула до Видинското мютесарифство, относно
съобщението, че с посредничеството на известния Ило и Йован са събрани над 2 000 злосторници и
се събират още повече в гр. Крагуевац, намиращ се на 40 часа навътре от Зайчар в Сърбия,
изпратен е специален човек за проверка.

ОАК 7/33 | 1861 | 1 л. | мектуб
Омуртаг. Писмо от Ибрахим, управител на Осман Пазарската каза (Омуртаг) до Хюсеин паша,
каймакамин на Шумен, относно разпространената мълва, че едно неизвестно лице с дервишки вид
на 24 сряда, того (12.) е било срещнато и обрано - взели са му 23 франка златни от двама
бунтовника с арнаудски вид, говорещи гръцки, на едно разстояние от един час насам от Котел,
което се опровергава от показанията на Петър хаджи Тодоров от Котел, пристигнал в Осман Пазар
заедно с един затворник. + плик.

ОАК 7/34 | 1791 | 1 л. | мектуб
Писмо от Великото везирство до извънредния пратеник и пълномощник на султана при Пруския
крал, с което му се съобщава, че със специален куриер се изпраща писмо до краля и се нарежда
веднага да му се предаде, като се дават известни инструкции по сключване съюзен договор против
Русия.

ОАК 7/35 | 1730 | 1 л. | арзухал
Молба от чаушите и преводача, назначени при пребиваващия в Родосто унгарски крал Ракочи, за
отпускането определеното им месечно възнаграждение за м. Рамадан, 1143 г.

ОАК 7/36 | б.г. | 2 л. | тахрир-и али
б.м.г. Доклад до султана, относно работата на делегатите на Русия и Турция по определянето на
граничната линия между двете държави по Дунава.

ОАК 7/37 | 1806 | 1 л. | арзухал
Доклад до султана, относно нотата на руския посланик за възстановяването в длъжност войводите
на Влахия и Молдова; и нотата на английския посланик за същия случай.

ОАК 7/38 | 1788 | 2 л. | кайме
Нареждане до аяна на гр. Серес, Исмаил бей, относно мерките от военен характер срещу
намерението на сърбите да извършат нахлуване през Драгоманския проход в Софийското поле.

ОАК 7/39 | 1841 | 1 л. | тезкере
Везирско писмо, черновка, относно сръбския княз Михаил, който на връщане от Цариград е
пренощувал в Митрополията в София; доволен от приема подарил една златна кутия на владиката,
който, като се подвоумил да я приеме, подал заявление и поискал да се издаде вишочайша царска
заповед (ираде). Поради доказаните вярно поданически чувства на митрополита към султана и
миналата година, при нередността между раята в Ловеч, молбата му се препраща с ходатайство и
предложение за декорирането му с малък златен орден.

ОАК 7/40 | 1854/55 | 12 л. | мектуб
Чернови от писма, фермани и др. нареждания, издавани от вилаета, министерство на финансите и
др., отнасящи се до селищата от Дунавския вилает.

ОАК 7/41 | 1863 | | ферман
Цариград. Ферман на султан Абдул Меджид, отправен до наибина на гр. Сливен. Нарежда да впише
в кадийския регистър берата на търговеца Руско Вълков Миркович и да осигури изпълнението му.
Купен от д-р Руси Миркович за 500 лв.

ОАК 7/42 | 1905 | | берат
Цариград. Берат на султан Абдул Хамид за назначаването на българина Миркович за белгийски
консул в Бургас - Източна Румелия. Изброени са правата, които имат консул и белгийските
поданици по силата на капитулациите с белгийското правителство.

ОАК 7/43 | 1905 | | ерм-и шериф
Цариград. Височайша заповед от султан Абдул Хамид II до княз Фердинанд. Съобщава за
назначаването на българина Миркович за белгийски консул в Бургас и предписва да нареди лицето
да влезе в изпълнение на службата си. Купен от д-р Миркович - 1000 лв.

ОАК 7/44 | 1712 | 2 л. | ферман
Ферман на султан Ахмед III до Одринския бостанджи-башия, относно продоволственото
снабдяване, пътуващото през Одрин за Цариград извънредно пратеничество от около 300 души на
полския крал.

ОАК 7/45 | 1791 | | кайме
Заповед до адмирал Ахмед паша, началник на корабоплаването по Дунава, съдържаща конкретни
мерки от военен характер срещу русите, които били заели Мачин и обсаждали вече Браила.

ОАК 7/46 | 1874 | 1 л. | телграфнаме
Чернова. Телеграма от Дунавския вилает до Вранския архийерийски наместник Данаил, с която в
отговор на телграфнамета на последния, че си бил подал оставката си предписва да бъде изпълнена
от него заповедта на Високата порта и на Екзархията за предаването на местните патриаршисти на
една от трите черкви в град Враня.

ОАК 7/47 | 1874 | 1 л. | мектуб
Чернова. Писмо от Дунавския вилает за българския архийерейски наместник в гр. Враня, с което
на последния се предписва, под страх от тежка отговорност, да изпълни получените аналогични

заповеди от Високата порта и от Екзархията, относно предаването на една от 3-те черкви в града на
желаещите да останат под духовенствното управление на Патриаршията местни жители.

ОАК 7/48 | 1874 | | телграфнаме
Чернова. Бърза телграфнаме от Дунавския валия до българските свещеници в гр. Враня, относно
предаването едната черква в града на оставащите под духовна власт на Патриаршията, местни
християни.

ОАК 7/49 | б.г. | | мектуб
б.д. Превод от писмената записка на английския правителствен пратеник при Високата порта, по
повод предложението на властите, относно реда за назначаването на нов английски епископ при
храма на Божи гроб.

ОАК 7/50 | 1855 | | мектуб
Белград. Писмо-изложение на военен в Белград, до съответното по-горно служебно място, в което
се говори за коренна промяна в държанието на сръбския бей (княз) Александър, по отношение на
турските власти - самия той незачитащ и потъпкващ нарежданията на турските власти, отпочнал
бил да подстрекава местното население - обвинява се също така и в чести подмолни срещи с
австрийския консул.

ОАК 7/51 | 1724 | | темезик
Разписка за изплащането от приходите на митницата в Родосто цената на месото и хляба за един
месец на 80-те еничари, поверени на живущия в същия град Ракочи.

ОАК 7/52 | 1783 | | ариза
Донесение до султана след потушаването безредиците в гр. Аксаха, в което се дават сведения за
верността на тифлиския хан към Турция; за поведението на някои други ханове - от Гюрджистан и
Азербайджан; както и такива забити чрез разузнаване от турска страна с нарочно изпратени
шпиони.

ОАК 7/53 | 1847 | | мектуб
Търново. Писмо-отговор от мухасъла на Търново, с което се потвърждава получаването в препис на
сръбския директор на външните работи във връзка с организирането в Ниш от княз Милош на
бунтовнически чети, пребиваващи в Сърбия.

ОАК 7/54 | 1721 | | арзухал
Молба от чаушите, придадени към пребиваващия в Родосто унгарски крал Ракочи, с която същите
искат да им се отпусне месечното парично доволствие за месец Зилхидже, 1133 г.

ОАК 7/55 | 1840 | | ферман
Цариград. Ферман от султан Абдул Меджит, издаден на хаджи Панайот Пенчев, от град Горна
Оряховица, на служба при снабдения с търговски берат Симо Николов също от Горна Оряховица,
гарантиращ особените му права и задължения.

ОАК 7/56 | б.г. | | махзар
Махзар от кубански черкези, със заклинания за вечна вражда към "врага" и вярност към султана.

ОАК 7/57 | 1808 | | мектуб
Писмо, с което се препоръчва и след мисията на патриаршеския владика в Сръбско, сръбският
въпрос да бъде уреден с въоръжена сила.

ОАК 7/58 | 1848 | | тезкере-и самие
Цариград. Везирско писмо от (….) до (….), относно сменянето-уволнението на видинския
мютесариф Мустафа Нури паша и мнение за назначението на негово място на Хайредин паша,
началник щаб на Румелийската армия.

ОАК 7/59 | 1874 | | мектуб
Две писма до Дунавския вилает, относно построяването на черква за българското население в село
Флордин, Видинско.

ОАК 7/60 | 1812 | | мектуб
Писмено нареждане до Хафъз Али паша, относно мерките за отбраната на Търновската каза срещу
руснаците при евентуално нахлуване от тяхна страна през Дунава.

ОАК 7/61 | 1854 | | таинат- маас

Полагаеми дажби и заплати на чуждестранни - френски и английски и влашки офицери на служба
в Румелийската императорска армия за м. Януарий, 69 г. и разни други месеци,70 г.

ОАК 7/62 | 1736 | | арзухал
Фрагмент. Молба до султана за отпускането месечния наем на жилището в "Бейоглу", в което е
настанен пратеника- "бейзаде" на Полската република.

ОАК 7/63 | б.г. | | тезкере-и самие
Доклад от садразамството за изработването в държавната монетарница на знаци за отличие, носени
върху феса за назначените по управлението на данъка върху овцете във Враца: Стоян Чалъков,
синовете му Георги и Тодор и неговия зет Димитраки.

ОАК 7/64 | 1845 | | наме хумаюм
Чернова. Писмо от султана до Пруския крал, с което се акредитира към особата на последния
извънредния пратеник и пълномощен министър на Турция Шефкет бей.

ОАК 8/1 | 1859 | 1 л. | илям
Обява до заселените в новопостроения град Стария Кили, 102 казашки семейства, относно
освобождаването същите от плащането разни данъци.

ОАК 8/2 | 1854 | 2 л. | мектуб
Писмо от валията на Одрин, с което, представяйки разписката за даден фураж на заминаващи от
Дунавското крайбрежие за Цариград казаци, иска отпускането стойността на същия фураж.

ОАК 8/3 | 1854 | | мектуб
Писмо до командването на Румелийската армия, относно потягането казашкия кавалерийски полк след известни прояви на непокорство в същия; и за снабдяването му с ботуши, шпори и пушки.

ОАК 8/4 | 1854 | | мектуб
Писмо от Мехмед Садък, командир на конния казашки полк ("казак алай"), относно назначенията,
които ... бил получил - в казак алея, по събиране на войници за същия и др.

ОАК 8/5 | 1854 | | мектуб
Писмо , относно подбора на офицери за попълването на "казак алай".

ОАК 8/6 | 1845 | | еврак
Фрагменти Преписка по повод застъпничеството на жителите от с. Чобан Коюси, Хърватско в полза
на съселянина им Петре Крокодил, задържан от Садък паша и изпратен в Шумец като заподозрян,
че е служил за водач на русите, когато същите са минали по ония места.

ОАК 8/7 | 1861 | | еврак
Фрагмент. Преписка по уреждането заплатата на Садък паша, командир на казак алая, част от която
била плащана на семейството му, живущо в друго насалено място.

ОАК 8/8 | 1875 | | тезкере
Уволнителен билет, даден на Димитри Тошев от с. Локи, Дупнишко, служил доброволно 6 години
във II казашки полк на турската армия.

ОАК 8/9 | 1855 | | мазбата
Протокол на командвания меджлис на 2-ри казашки конен полк, с който е представен за повишение
подпоручика от същия полк Петро Сходолски.

ОАК 8/10 | 1855 | | мектуб
Чернова. Писмо до сераскера, във връзка със задържането на разни лица от командира на казак алай, Садък паша.

ОАК 8/11 | 1854 | | илмюхабер
Две бележки за отпуснат на два пъти ечемик за нуждите на конете на коменданта на казашкия алай
Садък паша, квартируващ в Браила. Два документа.

ОАК 8/12 | 1853 | | мектуб
Писмо до Халим паша по повод оплакването на 95 души казаци от лошите обноски на унгарците-

офицери, под командата на които са се намирали.

ОАК 8/13 | б.г. | | мектуб
Тулча. Писмо на Тулчанския комендант до правителството, с което съобщава, че исканите 500 души
здрави и способни казаци от казашко потекло ( потекалъ` казак) ще се изпратят за Цариград след
като се постопли времето.

ОАК 8/14 | 1723 | | ферман
Цариград. Препис. Султанска заповед, с която на пребиваващия в Серес казашки хетман Филип
Орлик се определя издръжка в размер 240 акчета дневно.

ОАК 8/15 | 1861 | | ариза
Доклад от ? До правителството, с който се съобщава, че отпуснатата сума 25.000 гроша за ушиване
на облекло на войниците от казашкия и драгунски полкове били недостатъчни.

ОАК 8/16 | б.г. | | мектуб
б.м. Писмо, с което е изпратена в Шуменското съдилище сумата от 400 гроша, съставляваща
разноски по подялбата на наследственото имущество, останало от починалия в Шумен Диврейски,
домакин на казак алай. (От Коларовградските архиви.)

ОАК 8/17 | 1855 | | ариза
Букурещ. Доклад на турския военен пълномощник в Букурещ, относно молбата на поручика от
Първи казашки полк Михалаки Баншек и мнението на командира на полка Садък паша. Приема се
рапорта на Беншек.

ОАК 8/18 | 1855 | | мектуб
Писмо за счетоводното оформяне посрещнатите със средствата от приходите на Одринския еялет
разходи по прехраната на казак-алая на Садък паша при похода му Одрин-Шумен.

ОАК 8/19 | б.г. | | мазбата
б.м. Фрагмент. Протокол, относно заплатата за едно шестмесечие на чиновете от намиращия се при
Айтос Първи кавалерийски казашки полк, влизащ в състава на Румелийската армия.

ОАК 8/20 | 1855 | | дефтер
Фрагмент от военна докладна книга, в който е вписан един рапорт за уволнението по болест на
кятибина на 2-ри кавалерийски казашки полк. Сложена е и резолюция върху същия рапорт за
освидетелстването на въпросния кятаб.

ОАК 8/21 | 1855 | | емирнаме
Фрагмент. Разпореждане до Садък паша, относно изплащане заплатите казашкия полк. Тези
заплати и тяхното изплащане в нищо не се различава от това на редовните султански войски.

ОАК 8/22 | 1870 | | мектуб
Видин. Писмо от кавалерийския полковник Осман до мутесарифа на Видин. Уведомява го, че
конят, който избягалия войник Коста, от казак алая, бил оставил в един хан, нямал отличителния
знак на държавните коне, нито по височина бил като тях.

ОАК 8/23 | 1855 | | еврак
Фрагменти от книжа, съставляващи отделна преписка, във връзка с вещевото снабдяване на
новосформирания 2-ри казашки кавалерийски полк.

ОАК 8/24 | 1854 | | ариза
Доклад до военния министър, относно искането на Садък паша, щото на конете от Първия казашки
полк да се дава пълна дажба. Такава ще се дава, както и дава до сега и на Втори казашки полк.

ОАК 8/25 | 1854 | | дефтер
Опис, в който между другите писма, е вписано и такова на Силистренския каймакам, относно
обезщетяването на жителите на с. Балтаджи, Силистренско, за взетите им коне, биволи и др. от
пристигналия в селото казак алай.

ОАК 8/26 | 1857 | | мектуб
Търговище. Писмо, относно изпращането на вещите и материалите, с които Първи казашки алай се
бил снабдил, вземайки ги от населението в Ески Ески Джумайско.

ОАК 8/27 | 1855 | | ариза

Варна. Доклад от генералщабния офицер на румелийската армия, с който донася, че във Варна е
пристигнал свещеника Филип, шпионин и заедно с един беглец от казашния полк били арестувани
и очаква нареждания.

ОАК 8/28 | 1856 | 3 л. | еврак
б.м. Преписка, от която е видно, че през разни времена били получени от Първи кавалерийски
казашки полк 258 броя товарни (менере) коне от Румелийската армия, за да се попълни
количеството на конете на същия полк.

ОАК 8/29 | 1855 | 4 л. | еврак
б.м. Преписка, от която е видно, че за попълване количеството на конете на Втори казашки
кавалерийски полк, намиращ се в Румелия, били закупени 400 коня от товарните (мекере) коне,
пристигнали от Мала Азия.

ОАК 8/30 | 1763 | | илмюхабер
б.м. Записка за счетоводното оформяне разхода от 1 товар грошове, направен за набавяне коне за
нуждите на 1-ви казашки полк - като сумата била взета от Охридския санджак.

ОАК 8/31 | 1856 | | дефтер
Сведение за броя на овцете, дадени за прехраната на 1-ви казашки алай в продължение на един
срок от 58 дни; за умрелите от тези овци и за добитото от закланото месо, в оки.

ОАК 8/32 | 1855 | | мазбата
б.м. Протокол за умрелите при разни случаи и на разни места овце, дадени за прехраната на Първи
кавалерийски казашки полк.

ОАК 8/33 | б.г. | | ариза
б.м. Изложение от ? до ?, относно спора за залавяне и ловуване на риба от Дунава между казаците Потекалъ-казак и Игнат-казак, от които първите са се ползвали с извънредни привилегии от страна
на правителството, което искало тяхното увеличаване чрез привличането и на други Потекалъказаци. Те били под прякото началство на командира на Браила Капудан-башията Ахмед ага.
Втората категория казаци - Игнат-казак - със заявление молят, щото, ако не им се дадат същите
права, както на първите, да бъдат преселени в някои места на Черноморското крайбрежие в Мала
Азия.

ОАК 8/34 | 1854 | | мектуб
б.м. Писмо на Садък паша до командващия Румелийската армия, по материалното обзавеждане на
новосформирания казак сювари алай. Приписан е към същото писмо и доклада на Румелийската
армия за случая.

ОАК 9/1 | 1797 | | мектуб
Писмо-изложение до Видинския везирин Пазвант заде Осман ага, в отговор на неговата "ариза"
(изложение), относно появилите се горяни в областта, чиито отстранение и унищожаване е
трябвало да стане.

ОАК 9/2 | б.г. | 1 л. | тахрир
Писмо, в което са отбелязани твърденията на Вели Мурад, един от белградските водачи, във връзка
с бунта на "видинлията".

ОАК 9/3 | 1797 | 2 л. | ферман
Султанска заповед до назначения за валия на Румили, белградския мухафъз Мустафа паша, комуто
се възлага, със същата заповед, премахването на въстаналите по Балкана, в Ловешко и другаде
главатари, между които бившия севлиевски воевода Али и гяур Иван, като се свърже за съдействие,
със Силистренския и Анадолския валия. И доклад (Фрагмент от такъв) по същия въпрос. В доклада
се споменава за възможно излизане на сцената на Пазвантоглу.

ОАК 9/4 | б.г. | 1 л. | хуляса
Извод от писмото на молдовския войвода до садразамството във връзка с назначението на
министъра на флотата за главнокомандващ срещу Пазвантоглу.

ОАК 9/5 | 1798 | 1 л. | мектуб
Писмо на Хаджи Осман Абдуллах до султана, относно завръщането на главнокомандващия, от
назначението му по видинското събитие и влизането му в Лом Паланка - необходимостта от заплати
за войската и прочее.

ОАК 9/6 | 1799 | 1 л. | мектуб
Писмо от Хюсеин до падишаха (султана), относно молбата на Пазвантоглу за помилване и
условията за това и относно паричното доволство и по-нататъшното движение на пребиваващите

войски в Русе и други кази (околии).

ОАК 9/7 | 1798 | | илям
Илям на кадията в Добрич, относно неспособността на местното население да посрещне, поради
ограбването му от бунтовническите войски на Пазвантоглу и гяур Имам, значителните разходи за
поддържане пътническата станция (мензил акраси).

ОАК 9/8 | 1802 | | мектуб
Браила. Писмо от назъра на Браила (управляващ крепостта на Браила), относно преследването на
разбойника манаф Ибрахим на Влашка теретория - същия се биел (сражавал) със своите хиляда
души последователи и в края на денонощните боеве с редовния аскер, била сломена съпротивата
му.

ОАК 9/9 | 1807 | | кайме
Заповед до Сирозии Исмаил бей, относно изпращането бърза помощ от 500 войника на защитника
на Видин, застрашен от приближаващите се сърби и московци, които предстояло да се съединят и
обкръжат крепостта.

ОАК 9/10 | 1798 | | илям
Варна. Илям на Варненския кадия по ликвидирането на бунта на Саръклъ оглу Мехмед,
привърженик на Пазвантоглу Осман и подвизаващ се в Добричко.

ОАК 9/11 | 1802 | | кайме
Писмено нареждане до валията на Румили, във връзка с назначаването на същия за
главнокомандващ със самостоятелни права, за въдворяването реда в Румелия, след появата там на
множество разбойници. Два документа.

ОАК 9/12 | б.г. | | мектуб
Писмо до султана, относно събитията от военен характер около Плевен и придвижването към
същия град на около 27 000 души от хората на Пазвантоглу със седем топа.

ОАК 9/13 | 1802 | | арзухал
Изложение от новоназначения сер. аскер на Румили, до султана, във връзка с поведението на

Пазвантоглу и Гюрджи Осман паша и за намеренията на изпращача на изложението при евентуална
акция на същия Осман срещу София.

ОАК 9/14 | 1798 | | еврак
Преписка по създаденото положение за града Пирот след поражението на войските на Пазвантоглу
при срещата им с тия на Кюстендилския валия Ессеид Осман паша в Софийско. 5 документа с
различни размери.

ОАК 9/15 | б.г. | | арзухал
Донесение от Исмаил военачалник в Русе до султана, върху действията - срещу отрядите на
Пазвантоглу, действащи в Плевенско и съсседните околии. Състава и движенията на същите отряди.

ОАК 9/16 | б.г. | | тахрир
Доклад от мухафъза на Белград Мустафа паша, с който в допълнение на по-раншното донесение,
относно подръжката оказана от Пазвантоглу на бегълците на Белград се съобщава: за изпращането
от Пазвантоглу на раята в Зайчар на седем коли пушки за присъединилата се към бунтовниците рая;
отделни съсредоточавания на бунтовниците и сблъсквания с тях, при които паланката Киприя била
заета от бунтовниците; както и за действията на отделни бунтовнически главатари срещу войските
в околностите на Белград.

ОАК 9/17 | 1798 | | еврак
Резюме от доклада на Терепкали зааде Исмаил ага, аянин на Русе, с което съобщава за разбиването
на разбойниците в свищовската каза и измяната на Пазвантоглу Осман, който сътрудничи със
същите разбойници. Моли назначението на един везир. Отговор на турското правителство, че за
такъв се назначава Силистренския валия Хасан паша.

ОАК 9/18 | 1799 | | кайме
Писмо до мухафъза на Видин Осман паша, с което на същия се съобщава, че по представление от
войводата на Влахия е удостоен с везирко звание, което, за да оправдае следва да вземе мерки, за да
въдвори реда, нарушен с метежни действия в Севлиевско и Плевен.

ОАК 9/19 | б.г. | | мюсведе
Чернова-доклад, относно унижожаването на бунтовника Пазвантоглу Осман, за което са била
издадена фетва. За целта било предписано на комендантите в Силистра и Чирмен.

ОАК 9/20 | б.г. | |
б. м. Кратко съдържание на три доклада до Садразама от (?), относно военните действия на
Пазвантоглу Осман в Севлиево и Видин против даглиите. Горната част на документа липсва.

ОАК 9/21 | 1798 | | ариза
б.м. Доклад от ? до Великия везир, с който се иска да му се изпратят пари, за да изплати заплатите
на войниците, ангажирани, за да се справят с бунтовника-разбойник Пазвантоглу.

ОАК 9/22 | 1800 | | ариза
Белград. Доклад от Белградския комендант (мухафъз) до правителството, с който се съобщава, че ...
Хюсеин Байрактар от с. Пуста река (Албания) в съюз с Пазвантоглу и някой си Осман
непрекъснато завземат села и градове от Белград до Ниш и, че изпратените войски срещу тях от
страна на Шехвар паша били разбити и, че намеренията на бунтовниците били да нападнат и
превземат Ниш.

ОАК 9/23 | 1796 | | мектуб
Цариград. Предписание до Румелийския валия, относно намеренията на Карафейзи, който със свои
хора, известни под името "даалъ", е пристигнал във Влашко, срещнал се с Пазвантоглу и са
уговорили съвместно да заминат за Силистра, да разбият войските на Тръстеникли Зааде и по тоя
начин да станат господари и на Дунавския вилает.

ОАК 9/24 | 1800 | | такрир
Доклад за състоянието на Плевенската околия и разбойническите действия на Пазвантоглу,
препоръчват се мерки.

ОАК 9/25 | 1807 | | ариза
Доклад за движенията на Пазвантоглу и мерките за засилване на борбите против същия.

ОАК 9/26 | б.г. | | махзар
б. м. Неизползван надлежно подпечатан чист Мазхар от страна на Осман Пазвантоглу, намерен у
негови хора във Влашко и прибран от страна на правителствени хора.

ОАК 9/27 | 1796 | | мектуб
Писмо, в което се изказва задоволство от ликвидирането на въпроса с Пазвантоглу, чрез
опрощаването на действията му при условие, че не ще използват повече белградските еничари и не
ще се занимава повече с Арнаут Кьосе Мустафа; като се излагат и някои сведения, вършени от
страна на хората на същия във Видинско.

ОАК 9/28 | 1799 | 1 л. | арзухал
Ловеч. Донесение до Великия везир от аяна на Ловеч Елхадж Исмаил, върху положението в
Ловчанско след притигането от Плевен на повече от 200 конници, хора на Пазвантоглу, в помощ на
обкръжените в Юглав ( на 2 часа от Ловеч) размирици.

ОАК 9/29 | 1795 | | ариза
б.м. Донесение от Александър..., в което се съобщава, че са изпратени хора и писма до Пазвант
оглу Осман, които да приканят същия към покорство, при условие, че ще съдейства на
правителството по уреждането Белградския въпрос и др.

ОАК 9/30 (а) | 1803 | | арзухал
Донесение от хафъз Мустафа, мютеселим на Ниш, до султана за сблъскването между войските,
изпратени от същия мютеселим в казата Сфърлик и тия на Видинския валия Осман паша, които
били нападнали чифлиците, намиращи се в същата околия.

ОАК 9/30 (б) | 1799 | | илям
Съдебен протокол на Видинския кадия за връщането обратно на длъжнностното лице Есеин
Мустафа, изпратен от Цариград да провери наличните припаси на Видинската крепост.

ОАК 9/31 | б.г. | | кенар
б.м.д. Чернова. Писмо до Пазвантоглу, с което същия е уведомен за помилването му от султана, като
същевременно и е увещаван да не предприема по-нататък нищо против волята на султана.

ОАК 9/32 | б.г. | | тезкере
Записка, съдържаща сведенията за чутото и узнатото от един разузнавач, който е обикалял в
продължение на два дни кафенетата и др. Места в Цариград, за да се осведоми за настроението
сред масата, във връзка с бунта на Пазвантоглу.

ОАК 9/33 | 1797 | | ариза
Никопол. Доклад от мюселима на Никопол Мехмед ага, относно положението на горските
разбойници и Пазвантоглу Осман.

ОАК 9/34 | 1795 | | арзухал
Доклад от влашкия войвода Александър до султана, относно движението на военни отряди,
насочени срещу Пазвантоглу; и др. Сведения, които същият воевода бил добил от своя кехая,
намиращ се в Калафат.

ОАК 9/35 | 1796 | | илям
Севлиево. Шериатско решение на Севлиевския кадия, с което съобщава, че събраните войски в
Севлиево от много ... били потеглили за Никопол, за да го освободят от окупацията на Пазвантоглу.

ОАК 9/36 | 1799 | | еврак
Две преписки от писмо, разменени между мухафъза на Видин Осман Пазвантзаде паша и
Цариград, относно наличните имущества и съоръженията на Видинската крепост и за издаването
особен берат, във връзка с преминаването върху друг владелец на овакантената Чипровска мокатаа.

ОАК 9/37 | б.г. | | ариза
Никопол. Доклад от мухафъза на Никопол Нуман паша, относно разбойническите действия на
Пазвантоглу от Видин и бившия войвода на Севлиево Кара Али. Донася, че са били изгорени селата
в Никополската околия, избивано населението, рязани уши и пр. Миши ага се вдигнал от Плевен и
пристигнал в Оряхово и се готвят да нападнат Никопол.

ОАК 9/38 | 1800 | | кайме
б.м. Резюме. Кратко съдържание на три писма, във връзка с военните мероприятия срещу
бунтовническите групи, съставени от привърженици на Пазвантоглу, настанили се на разни места в
Източно-сръбските покрайнини и към Видин.

ОАК 9/39 | 1798 | | емирнаме
б.м. Чернова от заповед до Силистренския валия в Силистра и войводата във Влахия. На първия се
дават инструкции, с кои лица да влезе във връзка за привличането им към правителството и
ликвидиране с бунтовническите дейности с Пазвантоглу и да съобщи на воеводата, че Муса бей е

назначен за управник на Видинската област.

ОАК 9/40 | 1798 | | мектуб
Цариград. Предписание на правителството до Румелийския валия. Съобщава му се, че "хънзърина"
(....) Пазвантоглу пристигнал в Никополско и възнамерявал да нападне града, дето бил обкръжен
никополския мютеселим Хасеки Мехмед ага с около 500 души войника. Наредено било до
военачалниците на околните градове да потеглят за Никопол, който според получени сведения, бил
вече превзет и населението му: деца, жители и старци изтормозени. Валията да нареди за да се
изпрати по-голяма помощна войска да унищожи окончателно разбойниците.

ОАК 9/41 | б.г. | | еврак
б.м. Преписка от две листчета, адресирана до назначения командващ войските, предназначени, за
да се справят с Пазвантоглу, понеже неговото сигурно наказание, както и това на неговите хора,
които доброволно са се присъединили към него, било решено на състоялия се държавен съвет и
била издадена фетва.

ОАК 9/42 | 1798 | | такрир
б. м. Доклад (малко повреден) от Мустафа (?) до садразама, с който му съобщава за готвената
военна експедиция против разбойника - бунтовник Пазвантоглу Осман, който бил окупирал
Никопол и други градове от Дунавския вилает.

ОАК 9/43 | 1800 | | ариза
Краяна. Доклад от х. Осман до правителството, относно изпращането на много войска от страна на
Пазвантоглу за завземането на Берковица. Храни за изхранването на войските, които ще отидат
срещу Пазвантоглу да се набавят от Пиротската и Врачанската околия. Изказва се съмнение, че
врачани били на страната на Пазвантоглу.

ОАК 9/44 | б.г. | | арзухал
Ловеч. Колективно заявление до румелийския валия от ловчанския аянин Сюлейман и други двама
ловчански общественици, с което най-подробно описват погрома на пазвантовите пълчища в самия
град Ловеч, повторните нападения на Ловеч с оръдия и големи пълчища от страна на Пазвантоглу,
както и последното поражение на тия пълчища. Понеже през време на тия събития, които
продължили дълго време населението от околията взело живо участие, като зарязало своята работа,
значително обедняло, умолява се валията, на първо време да изпрати хранителни продукти.

ОАК 9/45 | б.г. | 3 л. | кайме

б.м.Чернова на писмо от Видинския мутасарръф и командващ войските, действащи срещу
бунтовника Пазвантоглу, до някои от приближените на Пазвантоглу. Отправя към тях апел да
изиставят Пазвантоглу и минат на страната на султанските войски.

ОАК 9/46 | 1841 | 6 л. | еврак
Браила. Писма във връзка с Браилския бунт 1841 г. +един плик с адрес.

ОАК 9/47 | 1842 | 5 л. | еврак
Цариград. Ферман на Абдула Меджид и писмо на Великия везир Иззет Мехмед паша. Изказват се
похвали на войводата на Влахия Александър. ... За мерките срещу бунта в Браила. Преводи на
френски език.

ОАК 10/1 | 1810 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана, в което авторът на същото съобщава, че е направил вече своето донесение до
каймаканството, относно претърпяното от неприятеля поражение в битката при Варна.

ОАК 10/2 | 1868 | 2 л. | телграфнаме
Кула. Телеграма от каймакама на Кула до мутесарифа на Видин, с която се съобщава за появата в
град Зайчар на ... Комитетски хора; и чернова от отговора на същата телграфнаме, в смисъл, да се
следи относно намеренията на тези хора.

ОАК 10/3 | 1827 | 1 л. | ариза
Донесение от коменданта на Мачин, относно едно преминаване на руски кораби по посока на
Браила.

ОАК 10/4 | 1828 | 1 л. | ариза
Русе. Писмено донесение от коменданта на Русе до султана, относно сведенията, добити чрез
изпратени от Тутракан, за разузнаване силата, разположението и движенията на русите на
отсрещния бряг на р. Дунав.

ОАК 10/5 | 1828 | 1 л. | ариза
Донесение от коменданта на Браила Сюлейман паша, по обсадата и бомбандирането на града от
русите; и относно движенията на войската от Шумен и другаде, както и на турската флота по

Дунава.

ОАК 10/6 | 1243 | 1 л. | ариза
Донесение от коменданта на Гюргево, относно появата на русите в околните села.

ОАК 10/7 | 1828 | 1 л. | ариза
Донесение до султана от коменданта на Никопол и крепостта на Куле, относно едно нощно
нападение върху появилите се в околността на Русе руски сили, при което руснаците били разбити
и прогонени, като се изброяват и взетите трофеи и се указва на някои военни мерки от турска
страна.

ОАК 10/8 | 1828 | 1 л. | арзухал
Донесение от коменданта на Исакча, Елоб паша, относно появата пред Исмаилия на руска флота,
част от която се отправила за Галац и Тинарова; числеността на русите и движенията им, както и
относно отбранителните мерки от турска страна.

ОАК 10/9 | 1828 | 1 л. | мектуб
Писмо-донесение от коменданта на Тулча, относно военните приготовления на русите срещу
Исакча; нападението върху един руски пограничен пост; и събраните сведения от военен характер,
при разпита на доведени лица от руска територия.

ОАК 10/10 | 1812 | 1 л. | мектуб
Писмо до султана по въпроса за наложеното опразване от руските войски и предаването на турците
заетите крепости и места на изток - съгласно сключения договор между двете страни.

ОАК 10/11 | 1828 | 1 л. | ариза
Донесение от командващия флотата по Дунава Ахмед бей, според което Браила била обсадена и
бомбандирана от русите, като се дават и други подробности по действията на двете противникови
страни в този сектор.

ОАК 10/12 | 1781 | 1 л. | мектуб
Резюме от съдържанието на две писма от Али паша, относно правото на населението от крепостта
Узи да секат тръстиката по река Узи, когато същата замръзна - на което русите не се съгласявали.

ОАК 10/13 | 1807 | 1 л. | тахрир и али
Доклад до султана, във връзка със залавянето два търговски кораба под руски флаг, които били
конфискувани заедно с товарите, а екипажа затворен в тъмница; като в последствие се установило,
че единят от корабите бил френски.

ОАК 10/14 | 1812 | 1 л. | тезкере-и самие
Чернова. Доклад до султана, в който се споменава за пристигането на граф Орлов във Виена; за
награждаването от страна на султана с орден бившия пруски посланик в Лондон Шленич; и други
сведения от дипломатическите представители на Турция във Виена и Берлин.

ОАК 10/15 | 1814 | 1 л. | арзухал
Доклад от Тенеделенли Али паша върху положението след предаването (от руснаците на
французите) на Парла и заемането от французите, намиращото се в същата околност село Аялар,
като се настоява за анкета съвместно с представител на французите и се искат указания, относно
начина на действие понататък, предвид размириците, предизвикани в този край от присъствието
там на французите.

ОАК 10/16 | 1809 | 1 л. | илям
Татар Пазарджик. Илям на кадията в Татар Пазари, с който се призовава всичко годно да носи
оръжие, да се стече под командата на местния войвода Хасан бей, който заминавал с войската си за
Ниш, във връзка с избухналото в Сърбия въстание в подкрепа на обсаждащия Браила московец.

ОАК 10/17 | 1810 | 1 л. | мектуб
Писмо от (... ?) до (... ?), относно действията и намеренията на известни лица, във връзка със
събитията по време и място, а именно: хана на Ачик-Баш, освободил се от русите и минал на
служба, турска; същият хан с войската си и населението на Ачик- Баш напада русите в Ачик-Баш;
дейност на главнокомандващите при Черно море и Източната страна за бързо пристигане и
изпращане на храна и припаси; дейност във връзка с нарочен пратеник и писмо, което той носел от
персийския принц (шехзаде) г. Абас Мирза за общо действие, а в последствие минаването му към
"кучешките" войски; Сердар Хусеин хан, хан на Ван и поведението му при дадена битка и
отношението на командващия, намиращите се там руски войски - руски генерал Саратов Гезадич
(?).; относно общи действия срещу неверните, както от страна на командващите бреговете на Черно
море и Източната страна, така и от страна на персийската държава; препоръки относно
изпращането от Браила за крепостта Фаш на необходимото и войска.

ОАК 10/18 | б.г. | 1 л. | тезкере-и самие

Записка, изходяща от седарета. Отнасяща се до политиката на Русия по отношение на васална
Сърбия, със стремеж последната да се освободи от васалството на Турция.

ОАК 10/19 | 1838 | 1 л. | мектуб
Доклад до султана върху: разговорите с английския посланик и английски генерал, който щял,
заедно с други двама английски офицери, да се включи във войската на Хафъз паша;
международното положение и отношенията между Русия и Франция; и поведението на египетския
валия Мехмед Али паша.

ОАК 10/20 | б.г. | 1 л. | мектуб
Цариград? Писмо на Великото везирство?, с което се предписва на коменданта-управител на Карс
да нареди потребното, за да не се пречи на персийските власти да купуват от Карс и околните
селища олово, което по всяка вероятност ще бъде употребено за военни цели против общия
неприятел - Русия.

ОАК 10/21 | 1772 | | еврак
Илям на кадията в Бендер Кили, такъв на кадията в Самоков и две писма, във връзка всички, с
обявяването на условията за примирие с Русия.

ОАК 10/22 | 1810 | | ариза
Донесение до султана за поражението на руснаците пред Варна.

ОАК 10/23 | б.г. | | мектуб
Писмо-отговор на турското правителство по повод и във връзка с разговорите, водени в "Тенедоз"
(Бозче-ада) - близо до Цариград, с Русия , специален пратеник, натоварен да преговаря по мира.

ОАК 10/24 | 1865 | | илм и хабер
Записка от сметководството по изплащането отпуснатия заем от 100 000 гроша на населението на
16 села от Ломската каза, за покупка на волове - предвид на намерението на същото бедстващо
българско население, да се изсели в Русия.

ОАК 10/25 | 1821 | | арзухал

Заявление от главатар на племе в Гюрджистан, някой си Давид, син на Георги, в което същият
прави изложение върху положението в тази област след заемането от русите на града Тифлис и
проникването им в някои точки от брега на тази област.

ОАК 10/26 | б.г. | | мектуб
Превод от инструкциите, дадени от Руския посланик в Цариград, до своя драгоманин Пизанти,
който с тях да се яви пред министър-председателството на Турция и напомни за спазване условията
на договора, сключен с Гърция, отнасящ се до правата на местните гръцки търговци.

ОАК 10/27 | 1855 | | мектуб
Тулча. Писмо от Салих Паша, дивизионен генерал до (...), относно присъствието, движението и
дейността на руски войски в Исмаил, крепостта Канли-Кюпри, Сумина и др.

ОАК 10/28 | 1855 | | нутук
Тулча. Показания на върнатия от русите пленник Шакир, относно данни за руските войски в
Исмаил, Кили, Карс, боя при Карс, убийството на генерал Мариков, присъствието на цар
Александър на бойното поле, деградирането на около 30 висши офицери в редници, смъртта на
генерал Ошаков; версия за покушение, убийството на френския император; войски в крепостта
Канли - Кюпри и пр.

ОАК 10/29 | б.г. | | мектуб
б.м. Писмено донесение на турското военно разузнаване по време на войната между Турция и
Русия, касаещо разположението и броя на руските войски, навлезли вече в Румъния, в което се
говори и за името на кралица Екатерина до болярите и висшето духовенство в Молдавия.

ОАК 10/30 | 1807 | | мектуб
Превод. Писмо от генерал Серги Лашкаров до пълномощника на Турция по предстоящите
преговори за примирие, с което се иска да бъде указано мястото на същите преговори.

ОАК 10/31 | 1812 | | арзухал
Кратки съдържания от донесение на търновския войвода Фейзула по време на Руско-турската
война през 1812 г.

ОАК 10/32 | 1852 | 1 л. | тахрир

Изложение: До главнокомандващия, относно съсредоточаването на 24 000 руска добре екипирана
армия по протежение на реката Прут, готови да настъпят в Турция, като едновременно с това, някои
хора дошли от Калъраш в Силистра, почнали да подстрекават местното население.

ОАК 10/33 | б.г. | 1 л. | тезкере
Предписание от министър-председателството до завеждащия морски генерал (Терсене емини),
относно прехвърлянето на руските пленници от остров Хекбели на остров Фенали.

ОАК 10/34 | 1810 | 1 л. | мектуб
Чернова. Писмено нареждане до назначените в Анадола и Румелия "аскер ...." и др., в което като се
споменава за нападението на московеца над Гюргево, Видин и др. и, че сърбите са се вдигнали в
съюз с нападателя, предписва се изпращането масово на събраните войски и се напомня
отговорността за всяка забава в изпълнението на дълга.

ОАК 10/35 | 1797 | 1 л. | кайме
Писмо до началника охраната на Бендер, във връзка с направените постъпки от страна на руския
посланик за връщането на избягалите в Бендер 67 души руски солдати, което Турция била отказала
да стори; като се дават указания как да се постъпи с оглед да се запази добросъседството с Русия.

ОАК 10/36 | 1828/29 | 1 л. | мектуб
Писмо, адресирано до Вахит паша във връзка с настъплението на руските войски по време на
гръцката освободителна война 1828/29 г., с нужните напътствия да се вземат сериозни мерки за
заздравяване на теснините (Проливите) от към Цариград.

ОАК 10/37 | б.г. | | арзухал
Доклад до султана от мутесарифа на Елбасан, върху разиграло се морско сражение с руснаците и
нуждата от барут, която се изпитвала след сражението от турска страна.

ОАК 10/38 | 1796 | | ариза
Донесение до султана, относно мероприятията от военен характер на русите в Кавказ и
поведението на разни местни ханове там.

ОАК 10/39 | б.г. | | мектуб

б.м. Писмо от Мехмед Ариф, с което същият докладва за влизането си във връзка с генерал Киселев
по определянето границата , съгласно чл. 3 от Одринския договор и отговора на Киселев.

ОАК 10/40 | 1779 | | тахрир
Писмени сведения от воеводата на Молдовия, според показанията на завърнали се от Русия лица за новостроящата се крепост Херсон и за други военни приготовления на русите около Крим.

ОАК 10/41 | б.г. | | телеграм
Превод от руски вестник. Съобщение на Петербургския вестник върху Египетския въпрос и
военната помощ от морски и сухопътни сили, която Русия е изпратила на Турция срещу войските
на Мехмед Али паша.

ОАК 10/42 | 1784 | | тахрир
Доклад на мехтер-башията хаджи Ахмед ага, изпратен със специално поръчение в Карс, относно
работите в Тифлиската област и унищожаването на 3-те хиляди руски войници (намиращи се при
Ерейли хан) от племето лазки.

ОАК 10/43 | 1810 | | мектуб
Силистра. Писмо от мютеселима (събирач на данъците) в Силистра, адресирано до султана, в което
се говори за обсаждането на Браила от руските войски, в следствие на което храни и припаси от
Мачин не могли да идват, а такива се очакват да прииждат по Дунава.

ОАК 10/44 | 1828 | | ариза
Донесение за завземането с бой от страна на русите двете укрепления, изградени под Исакча и
защитавани от Хасан паша с 6 000 войници.

ОАК 10/45 | 1863 | | мектуб
Писмо до министъра на финансите, с което го уведомяват за наградените руски офицери с медала
"Меджидие", които са придружавали Руския император при посещението му в Ходжа-бей
(Бесарабия) в замяна на наградите, с които дал лично с награди посрещналите го турски офицери,
начело с Осман Паша.

ОАК 10/46 | 1877 | | телграфнаме

Чернова. Донесение от мутесарифа на Видин до командването в София за произлязъл
артилерийски двубой между крепостта Видин и укрепленията на Калафат.

ОАК 10/47 | 1877 | | телграфнаме
Ахмедли. Телеграма от командира на войсковите части при Ахмедли до Търновския мутесариф
Осман Пазари. Съобщение за възвръщането на гр. Елена (завзет преди това от руските войски) и за
хода на военните действия в този сектор.

ОАК 10/48 | 1815 | | ариза
Донесение от Абдула бей, началник на отделен отряд войски за влизането на части от отряда му в
Кюпру, след сражение, продължило 4-5 часа в Млава; като и се искат поне 30 000 войника, за да
бъде "акцията" успешна.

ОАК 10/49 | б.г. | | мектуб
Превод от персийски. Писмо от намиращия се в Ерзерум представител на Персия, в което е
обяснено при какви обстоятелства персийският шах е наредил избиването на извънредното
пратеничество, пристигнало от Русия в Персия, като и обявил договора за примирие межде двете
държави за недействителен.

ОАК 10/50 | 1862 | | мектуб
Видин. Писмо от валията на Видин до мюдюра на гр. Лом, относно връщането на правоимеющите
парите и ценните книжа, които изселващите се за Русия българи били оставили на хранение в
Руското консулство.

ОАК 10/51 | 1877 | | еврак
Русе. Преписка по предаването на военен съд българина - овчар Георги, който чрез запалване огън
бил влязъл във връзка с отсрещния бряг.

ОАК 10/52 | б.г. | | арзухал
б.м. Молба от един военопленник от руските войски до султана, с която молителят иска да бъде
освободен от робия, понеже в същност бил мюсюлманин от татарски произход.

ОАК 10/53 | 1828 | | мектуб

Чернова. Писмо до командващия Шуменската армия Хюсеин паша. Набелязват се отделни успехи,
които турците са имали на бойното поле срещу русите.

ОАК 10/54 | 1820 | | мектуб
(Хания). Писмо до султана, относно сведенията за присъствието на английски морски сили в
Средиземно море и при о. Корфу; както и за предстоящето пристигане в Средиземно море на
френски , холандски, американски и руски военни кораби.

ОАК 10/55 | 1868 | 2 л. | телграфнаме
Две телеграми, относно третирането на провинил се и задържан в гр. Тулча руски гражданин.

ОАК 10/56 | 1813 | | мектуб
Писмо от войводата на Молдавия за смъртта на главнокомандващия руските войски маршал
Кутузов.

ОАК 10/57 | 1855 | | мектуб
Писмо от гр. Мачин (до мутесарифа в Тулча), с което са представени получените сведения ,
относно числеността и движенията на руските войски в Одела и др. Два документа напълно
запазени.

ОАК 10/58 | 1841 | | писмо
б.м. Писмо до руския посланик в Цариград - Ботнеф(?). Идва от страна на персийския хан в
Техеран. Написано на персийски език. Засяга отношенията между двете страни.

ОАК 10/59 | 1833 | | махаде наме
Препис. Проекто-договор за отбранителен съюз между Турция и Русия. Един документ с 2
страници.

ОАК 10/60 | 1829 | 1 л. | мектуб
Мисмо до мутеселима на Измид, с което се иска същият да приготви и незабавно изпрати
достатъчно войска в помощ на бомбандирания от внезапно появили се руски бойни кораби в гр.
Шиле.

ОАК 10/61 | 1828-29 | | тахрир
Доклад върху положението по източните граници, откъм Персия и мерките от военен характер, във
връзка с войната, избухнала в следствие непримиримостта на "Трите сили"

ОАК 10/62 | 1853 | | ариза
Оряхово. Донесение от Оряхово до командващия Румелийската армия за пристигането в село Бекет
на два руски казашки ескадрона.

ОАК 10/63 | 1815 | | еврак
Преписка по нанесен побой от страна на турски войници в Смирна над руски търговец в същия
град. Преписка с 2 документа.

ОАК 10/64 | 1807 | | мектуб
Писмо до султана, във връзка с направеното съобщение от страна на пребиваващ в гр. Видин
френски генерал за предстоящо сключване на примирие между Русия и Турция; и главното условие
за това примирие - да бъдат русите отделени фактически от сърбите.

ОАК 10/65 | 1870 | | мектуб
Чернова. Писмо, с което мутесарифа на Видин изпраща във виляета българската книга в два тома,
донесена от Одеса от кюстендилския търговец Костадин и съдържаща между другото на първата
страница молитва за руския император.

ОАК 10/66 | 1820 | | мектуб
Писмо от Силистренския валия до султана, с което се донася за забелязани размествания на
войскови части от страна на русите в Исмаилия и Кили.

ОАК 10/67 | 1771 | 6 л. | еврак
Преписка, във връзка с присъствието във водите край остров Евбея на руски военни кораби.
Документите са шест на брой с различна големина и обърнати по страници.

ОАК 10/68 | 1744 | | мектуб

Две писма на хана на Крим, Селим Лерай до султана, с които са препратени в превод писмата,
изпратени от генерал Михаил Иванович Леонтрев, по въпроса за неосвободени руски пленници,
някои от които били изтезавани с нагорещени железа, за да станат мюсюлмани; и по други въпроси
от международен характер.

ОАК 10/69 | 1864 | | мектуб
Цариград. Нареждане до мютесарифа в Кипър да се връщат обратно пристигащите руски
поданици, на които паспортите не са визирани от турските консулства.

ОАК 10/70 | 1878 | | тахрират
Преписка по искането на каймакама на Русе да отпусне виляетското управление от Шумен суми за
пренасянето на архивите, тъй като руските военни власти в Русе са отказали да реквизират
добитък.

ОАК 10/71 | 1751 | | тахрир
Доклад от Мехмед Сеид ага, пратеник на хана Мехмед Хюсеин от крепостта Дербенд, на
Дагистанската граница, относно: предложенията, направени на казания хан от руска страна и
отказа на същия да приеме тези предложения; и военните събития в пограничните места на .... по
същото време.

ОАК 10/72 | б.г. | 2 л. | тахрират
б.м. Доклад по създаденото положение между Русия и Турция и искане да се засилят крепостите и
военните сили. Два документа в три страници.

ОАК 10/73 | 1873 | | тахрират
Преписка по завземането на голия остров срещу Мачин от русите.

ОАК 10/74 | 1903 | | тезкере
Цариград. Искане от Великия везир до финансовата комисия да проучи и ускори изплащането на
вноските по контрибуцията и разходите на турските пленници, поискано от руския посланик в
Цариград.

ОАК 10/75 | 1877 | | тахрират

Силистра. Разменена телграфнаме и писмовна кореспонденция между каймакама на Силистра и
заместник русенския валия в Шумен и други лица, относно работите на войната и действията на
крепостта. Разменени писма и телеграми с различен размер на брой 50 листа.

ОАК 10/76 | 1807 | | тахрират
Виена. Доклад на турския посланик във Виена по настъплението на френските войски и
завземането на гр. Тилзит без бой и оттеглянето на руските войски. Съобщава също за ... на Али
паша Янински да се представи на френския император и заминаването на генерал Масена.

ОАК 10/77 | б.г. | | телимнаме
б.д. Инструкции, дадени на Фейзи ага, във връзка с назначението му да участва в разграничаването,
съгласно договора от Акерман, на Дунавските острови и зоната на Исмаил и Кили. Един документ
в 2 страници.

ОАК 10/78 | 1854 | | ариза
Букурещ. Доклад от турския военен представител в Букурещ до главното командване на армията за
превземането от съюзниците на крепостта Малаков и обсадата на Севастопол, взимането от
последната крепост над 4000 пленници и,че тази победа била ознаменувано с 21 топовни гърмежи.

ОАК 10/79 | 1877 | | телграфнаме
Телеграма от каймакама на Мачин до Тулчанския мютесариф, с която го уведомява за прииждането
на русите с лодки от към Потбаш, отстоящ на 2 часа разстояние от Мачин.

ОАК 10/80 | 1846 | | тахрир
Цариград. Нота от руския посланик в Цариград, с която иска да се събере вземането на руски
поданик от турски такъв.

ОАК 10/81 | б.г. | | телеграф и самие
Доклад на Великия везир по повод две писма от турския консул в Одеса, г. Торес, в които същият,
между другото, прави доклад по възвръщането към турско покровителство - или обратно в
отечеството им, на някои българи, чиито имена били изброени в два поименни списъка.

ОАК 10/82 | 1871 | | мектуб

Тулча. Писмо от руския консул в Тулча до каймакамина в същия град по повод нападението върху
консула на някои чиновници и искане тяхното наказание.

ОАК 10/83 | 1707 | | арзухал
Молба от руския посланик до султана, с която посланикът иска да му се отпусне месечната сума за
прехраната му.

ОАК 10/84 | 1828 | | мектуб
Чернова. Писмо до завеждащия флотския арсенал, с което се предписва взимането мерки за
пазенето на изпратените от командващия турски войски военопленници, капитан Горовски и един
поручик; и да бъдат същите препратени, като техните предшественици, на определеното място.

ОАК 10/85 | 1828 | | илм и хабер
Записка, удостоверяваща постъпването във флотската тъмница на военнопленниците капитан
Горовски и един друг офицер-поручик.

ОАК 10/86 | 1779 | | мектуб
Писмо, с което се съобщава, че изпратения от руския посланик Ясакчи Ахмед и придружен от
куриери, не може да отпътува за Цариград, поради заболяване. През пролетта ще тръгне с параход.

ОАК 10/87 | 1828 | | тахрир
Доклад на Ибрахим паша по военното положение на Европейска Турция и препоръки за военни
мерки, предвид една евентуална война с Русия.

ОАК 10/88 | 1877 | | ариза
Донесения на каймакама в Мачин до мютесарифа в Тулча за военните операции на руските войски.
Четири документа с еднакви размери.

ОАК 10/89 | 1854 | | ариза
Букурещ. Доклад на турския военен представител в Букурещ, относно командващият руските
войски в Кримската война Гюрчаков и слуховете, че в Букурещ щяло да дойде австрийска войска.

ОАК 10/90 | 1801 | | тахрир
Доклад по положението на Тифлиската област и отношенията с Русия и Персия.

ОАК 10/91 | б.г. | | тезкере
Писмо до Мухтар бей (турски дипломатически представител), с което се потвърждава получаването
доклада на адресата, относно разговорите му с руския посланик по въпроса за черногорския
владетел; завръщането от Чехия на Милош; и се искат сведения, във връзка с искането на Милош
да се издадат от Хафъз паша нужните книжа на сина му Михал, който щял да обиколи Германия.

ОАК 10/92 | б.г. | | тахрир
Фрагмент. Доклад на двама офицери-англичани на служба в турския военен флот, върху
победоносната за турците морска битка, разиграла се пред Одеса; и Фрагмент от писмо, в което се
споменава същия доклад, във връзка с "отговора", който следвало да се изпрати, от страна на
"мухафъза" до руския генерал граф Суворов. Два документа, липсващи корици от двете страни.

ОАК 10/93 | 1855 | | арзухал
Галац. Донесение от майор Ахмед Иффет, от Галац, с което същият представя в командването на
Румелийската армия един информационен лист, в който между другото се съобщава за сведенията,
че населението на Петербургската област са заявили, че "не ще дадат войска, а ако насила искат
такава, щели да обявят република".

ОАК 10/94 | б.г. | | мектуб
б.м. Превод извлечение от писмо на руския консул в Яфа, с което докладва за числеността на
турските войски в Анадола, тяхното движение и съсредоточаване.

ОАК 10/95 | 1855 | | тахрират
Сараево. Преписка по доклада на командващия войските в Босна. Един руски генерал е имал
свиждане със сина на Кара Георги. Съобщава сведения за намеренията на русите по войната. Три
документа с объркани горни и долни краища.

ОАК 10/96 | 1821 | | тахрират
Тулча. Преписка по плаването в Долни Дунав между генерал-губернатора в Кишинев, ген. Инзов и
коменданта на крепостта Тулча. Три документа от различна големина.

ОАК 10/97 | 1793 | | хам
Шумен. Бабадаг. Съдебни постановления на кадиите в Шумен и Бабадаг, с които се потвърждават
направените разходи по пътуването на руския посланик в Цариград. Пет документа с различни
размери.

ОАК 10/98 | 1877 | | телграфнаме
Силистра. Получени и изпратени 26 телеграми от каймакама в Силистра, относно военните
действия на русите, реквизицията на добитъка, доставки на храни, оръжия и припаси. 26 размера.

ОАК 11/1 | 1875 | 251 л. | мектуб
Чернови от писма, адресирани до търновския мютесариф, с разнообразно съдържание, изпращани
през 1875 г. от попадащите в окръга му околии.

ОАК 12/1 | 1849 | | мектуб
Писмо във връзка с прекратяването заплатата, плащана от приходите от войнуганските тимари в
Иньону, на Ибрахим бей, който бил умрял.

ОАК 12/2 | 1791 | | кайме
Заповед до каймакам-пашата за освобождаването и на Молдавия, подобно на Влахия, от плащането
джизие и др. данъци, за срок от 2 години.

ОАК 12/3 | 1836 | 2 л. | кайме
Писмо до Турския пълномощен министър в Лондон, Решид бей, в което е дума за разговорите с
лорд Палмерстон по уреждането Египетския въпрос, въпроса за Сирия, Триполи и др.

ОАК 12/4 | 1826 | | мектуб
Писмо до султана за отношението, възприето спрямо остатъците от премахнатия вече еничарски
корпус.

ОАК 12/5 | б.г. | | мектуб

Писмо от Хаджи Али, министър на марината до султана, относно знаците, които следва да се
установят върху знамето, което се поставя на задната част на военните гемии (параход) знаменосци.

ОАК 12/6 | б.г. | | ферман
Ферман на Мустафа III (?) до Самоковския кадия за набавянето от Самоков и изпращането през
Никопол по р. Дунав, за крепостта Темишвар, неоходимото за ремонта на същата крепост и
въоръжението и желязо.

ОАК 12/7 | 1720 | | арзухал
Молба от Ибрахим ага, назначен в обслугата на крал Ракочи, с която молителя си иска заплатата за
текущия месец.

ОАК 12/8 | 1719 | | арзухал
Молба от Ибрахим ага, придаден към обслугата на крал Ракочи, с която си иска отпускането
месечното възнаграждение на молителя за м. Шавал 1132 г.

ОАК 12/9 | б.г. | | мектуб
б.д. Чернова от (...) до представителя на негово превъзходителство Юсуф паша, относно
фаворизирането на Милош от страна на султана, във връзка с две писма на Милош, отношението на
последния към Русия и подстрекателството на английския консул.

ОАК 12/10 | 1876 | | мектуб
Чернова. Писмо до мюдюра на гр. Елена, относно проучванията във връзка с молбата на Стефан
Карагьозов да му се отстъпи експлоатацията на периметъра с въглища и сребро, откупени върху
негова собствена земя в с. Вир, Еленско.

ОАК 12/11 | 1720 | | арзухал
Молба от четиримата чауши, назначени в обслугата на краля на Ердел, Ракочи, с която същите си
искат заплатата за текущия месец.

ОАК 12/12 | 1832 | | мектуб
Превод. Писмото на краля на Великобритания, с което се съобщава назначението на лорд Понегоби

за посланик в Цариград.

ОАК 12/13 | 1874 | | мектуб
Чернова. Писмо от валията на Дунавския виляет до българския митрополит в Скопие, с което се
предписва на същия митрополит да замине за гр. Враня и уреди разногласията, възникнали там
между призналите духовната власт на екзархията и непризнаващите същата.

ОАК 12/14 | 1859 | | мазбата
Ловеч. Протокол на Ловчанския околийски административен съвет, относно извършени
изстъпления спрямо българи от някои села на околията и мерките за пресичането възможността да
се вършат и в бъдеще такива.

ОАК 12/15 | 1840 | 2 л. | ариза
Донесение до Великия везир, относно посещаването на някои забележителности в Измид от страна
на архидука - братовчед на австрийския император, намиращ се в Цариград.

ОАК 12/16 | 1843 | | ариза
Донесение, относно подготвяните в Гърция за преминаване на турска територия бунтовнически
елементи и мерките срещу същите.

ОАК 12/17 | 1846 | | тезкере-и самие
Чернова на везирско писмо от (...) до (...), относно следното: две писма, пристигнали от Сюлейман
паша, посланик в Париж, във връзка с произнесените официални речи в камарите от ангрийската
кралица и френския крал; Краковската и испанска женитби; препис от писмата на г. Гизо и лорд
Палмерстон и изпратени до техните посолства във връзка с общите инструкции, дадени на
чиновниците на Високата порта, касателно конституцията; сондаж за паричен заем от 30 000 000
фр. франка - направен от везира на Тунис пред парижките и лондонски сарафи.

ОАК 12/18 | 1843 | 1 л. | ариза
Цариград. До министъра на външните работи, относно преговорите с Персия за примирие.

ОАК 12/19 | 1843 | | мектуб
Писмен доклад на турския посланик в Атина - Костаки, касателно честите нахлувания през

пролетта на гръцки хайдути в някои от островите на Империята, с цел да възстават местното
население против властта и след всеки неуспех наново се оттегляли във вътрешността на Гърция.

ОАК 12/20 | 1848 | | мектуб
Вишочайшо съболезнователно писмо на двореца в Цариград до Наполския крал, по случай смъртта
на майка му - Нейно Величество Изабела.

ОАК 12/21 | б.г. | | тахрир
б.д. Превод от писмото на гръцкия министър на външните работи мосю Ризо до имперския
посланик в Атина, касателно уреждане въпроса с вакъфските имоти в остров "Евбей" (Агрибоз).

ОАК 12/22 | б.г. | | тахрир
б.д. Доклад на намиращия се по служба в Авиония - Везира Сюлейман паша, във връзка с
разногласията между Империята и Венецианската република, относно спорните земи,
принадлежащи към крепостта "Ферендос".

ОАК 12/23 | 1706 | | мектуб
Писмен доклад на началника охраната на Белградската крепост - Ибрахим паша, отнасящ се до
искането му на кредит за реставриране един от плавателните съдове на Дунава, като напълно
повреден.

ОАК 12/24 | 1856 | | мектуб
Писмо, с което се нарежда да бъде указано нужното съдействие на военния от Сардинската армия
Марки Деес Марсана на ... новоназначението си във френската армия, който щял да пътува по
Дунава до Русе и от там по сухо до Варна-Шумен.

ОАК 12/25 | 1826 | | тахрир
Писмен доклад, касателно преследването на гръцките андарти в остров "Агриос" - дошли от Атина,
същите нападатели и превзели чифлика "Амур" и селото "Цетра", от където били изтласкани от
турските войски.

ОАК 12/26 | б.г. | | тезкере-и самие
Записка на седарета - Министър-председателството, в която се говори за резултата от анкетата на

специалния правителствен пратеник - Сами ефенди, по нападението на француското консулство в
Янина и мерките, взети във връзка със самото нападение.

ОАК 12/27 | 1799 | | ариза
Донесение до султана за военното положение около о. Корфу, където турците имали
сътрудничеството на руски адмирал.

ОАК 12/28 | 1792 | | кяъд
Превод на писмото на белградския митрополит с дата 12.09., относно нападението на белградската
крепост от страна на "Помаци", месец 09. (1791 г.), през време на Мехмед паша, грабеж в града от
бошняци, превземането на Калето и убийства, бягство на граждани, чиновници и владиката в Земун
и раняването на пашата.

ОАК 12/29 | б.г. | | кайме
Наредба до каймакама на Смирна да уреди заминаването за Цариград на новоизбрания арменски
патриарх Маниус.

ОАК 12/30 | 1843 | | тезкере-и самие
Записка на садарета - министър-председателството, в която се говори за промяна на курса на
турската политика, относно подчинената и рая след освобождаването на Гърция - речта на мосю
Гизо по източните въпроси и ... на чуждата преса, относно състоялите се конференции във Франция
твърде много допринесли за омекотяване настроението против самата Турция.

ОАК 12/31 | 1832 | | тахрир
Превод. Нота от турския посланик в Атина до гръцкия министър на външните работи във връзка с
предстоящите съвещания между двамата по уреждането вакъфския въпрос в о. Евбея и други
въпроси по чл. 7 от Цариградския договор от 1832 г.

ОАК 12/32 | 1798 | | ариза
Донесение до султана, че липсват сведения от изпратените по посока на Корфу хора - поради
бушуваща от 10 дни силна буря.

ОАК 12/33 | 1877 | | мектуб

Писмо, адресирано до Тулченския мютесариф, с което се нарежда, предвид новосъздаденото
положение, да се пази ред и осигури спокоен живот на мирното население без разлика на вяра и
народност и провинилите се да бъдат преследвани.

ОАК 12/34 | б.г. | | мектуб
Чернова. Писмо до Милош, с което същия, за да даде израз на предаността си (към Турция) се кани
да посети Цариград без забава.

ОАК 12/35 | б.г. | | тахрират
Препис на официално писмо в превод-чернова, на лорд Палмерстон, министър на външните работи
на Англия, с дата 06.12., изпратено до пратениците му в Петербург, относно примирието с дата 08.
07. и отношенията между Русия, Англия и Турция.

ОАК 12/36 | 1847 | | мектуб
Превод от писмото на Пруския пълномощен министър в Лондон, адресирано до виконт лорд
Палмерстон - министър на външните работи на Англия с дата 22. 02. 1847 г., във връзка с нуждата
от застъпничеството на двете правителства пред турските власти, касателно правата, които трябва
да бъдат дадени на арменците-протестанти в Турция да имат и от свои молитвени домове, както и
другите християни.

ОАК 12/37 | 1868 | | мектуб
Русе. Препроводително писмо от Дунавския виляет до мутесарифа на Тулча, с което се изпраща за
изпълнение препис от заповедта на садразамството за експулсирането от Тулча българина-казак
Георги за метежни прояви.

ОАК 12/38 | 1843 | | мектуб
Писмо, в което се говори за реда, по който се посрещат разходите за настанените в Добруджа араби.

ОАК 12/39 | 1857 | | илм и хабер
Записка до държавното приходно сметководство (тахсилат мокасебеси) по облагането с акциз и
мито каменната сол, която евентуално ще бъде изкопавана в Габровско - след като била дадена
концесия за това със срок 30 години.

ОАК 12/40 | б.г. | | тахрир

Чернова. Нота, подадена по повод едно писмо до австрийския пълномощен министър в Цариград
Стромер, в което е ставало дума за включването на Турция в сферата на сигурност, създадена с
общи усилия на държавите и гарантиране нейната териториална цялост и т. н.

ОАК 12/41 | 1878 | | телграфнаме
Каспичан. Телеграма от Ахмед, Новопазарски мюдюр до заместник каймакама - Шумен, относно:
сега двама черкези от с. Косовче дойдоха и съобщиха, че тази нощ комити ще ги нападнат - това са
научили от чорбаджиите и даскалите на поменатото село - и питат какво да предприемат при това
положение ако бъдат нападнати.

ОАК 12/42 | 1829 | | еврак
Преписка, състояща се от две писма на двама командващи турските войски при Айтос и две
легитимационни бележки за изпратени на доклад при султана от бейлер-бея на същите войски
лица, след като тези войски били разпръснати от противника.

ОАК 12/43 | 1796 | | ариза
Доклад до султана върху събитията от военен характер в Персия - според добити сведения; и
относно слуховете за струпването на войски от страна на русите по кавзазката граница.

ОАК 12/44 | 1719 | | арзухал
Молба до султана от капитаните на 6 търговски кораби, които в бой с малтийски кораби пред
Александрийското пристанище са пленили 25 души и искат да им се отстъпят по двама роби от
въпросните пленени. Отбелязани са и имената на пленените във форма на резолюция върху самата
молба.

ОАК 12/45 | 1860 | | мектуб
Писмо от гръцкия генерален консул в Свищов до виляета, с което иска някой си Димитри
Къшматиян да бъде назначен за търговски представител при консулството.

ОАК 12/46 | 1841 | | кайме
Писмо до Мехмед Али паша, с което се съобщава за утвърждаването на същия като валия на
Египет; награждаването му с орден и специален отличителен знак, носим върху феса.

ОАК 12/47 | 1873 | | мектуб

Чернова.Русе. Писмо от виляета в Русе до мутесарифа на Видин, с което се съобщава за
назначаването с ферман за митрополит на Софийска епархия Мелети, комуто да се окажат
дължимите почести при посещенията му на казите от Видинския санджак, придадени към казаната
епархия.

ОАК 12/48 | 1870 | | мектуб
Видин. Писмо от директора по данъците във Видин до мютесарифа - представя три екземпляра
български книги от доставените такива от Виена от книжаря Ставро за одобрение, в смисъл да не
са вредни за влияние в страната.

ОАК 12/49 | б.г. | | ариза
Виена. Писмо-доклад, превод на турски от виенския шарже д`афер Маврояни до
Председателството, относно: 1. Работата на английския и френски парламент, дадената им
ваканция, опит за съставяне на правителство под натиска на общественото мнение; положението в
Ирландия; епидемията от холера и пр. 2. Съобщението до принц Метерних за пристигането във
Виена на Намък паша, разговори в Баден, среща с австрийския император; военни австрийски
маневри и наблюдението им от Намък паша и пр.

ОАК 12/50 | 1875 | | мектуб
Писмо от някой си Гершон до Видинския мютесариф, с което уведомява какво е вземането му от
държавата един товар 49 700 гроша, платими в края на м. август от Видинската каса, всъщност
същата сума принадлежала на Фарух Челебон от София, който ще получи поменатата сума.

ОАК 12/51 | 1875 | | мектуб
София. Писмо от Софийския мютесариф до Видинския такъв, с което ходатайства да бъдат
изплатени вземанията на Челебон Фархи от София, ползващ се с добро име пред обществото.

ОАК 12/52 | 1837 | | кайме
Писмо до турския посланик в Лондон с инструкции във връзка със създалото се положение след
конфискуването на английския кораб по крайбрежието на отстъпените от Турция на Русия
черказски земи.

ОАК 12/53 | 1678 | | ферман
Цариград. Ферман на Мехмед IV, с който на тимариота Ибрахим се възвръща изцяло тимара му в

Тектурдачската нахия от Силистренския санджак, принадлежал в миналото на Мустафа и отнет от
същия поради неявяването му при защитата на крепостта Куманица; а след придобиването му от
същия Ибрахим, отнет му от някой си Реджеб.

ОАК 12/54 | 1869 | | илмюхабер
Записка на Варизат мохасебеси, относно приложението разпоредбите на "карарнамето" за
основните задачи на новоучреденото министерство на вътрешните работи и самото това
"карарнаме".

ОАК 12/55 | 1796 | | ариза
Донесение до султана, относно военните събития в Кавказ и действията на разни местни ханове по сведения, добити чрез нарочни шпиони.

ОАК 12/56 | 1837 | | такрир
Документ, съдържащ въпросите, които английският посланик е отправил към турското
правителство във връзка с отстъпването от Турция на Русия черкезски области.

ОАК 12/57 | б.г. | | такрир
Превод. Нота на английския посланик в Турция, с която мотивирано се иска да бъдат издадени
нужните фермани за свободно преминаване на английската военна флота през теснините на Черно
море.

ОАК 12/58 | 1837 | | такрир
Превод. Нота на английския посланик в Турция, относно поведението на същата във връзка с
разговорите между Англия и Русия по въпроса с "известния" кораб.

ОАК 12/59 | 1598 | | ферман
Цариград. Ферман на Мехмед III, с който се утвърждава опрощаването на данъци, дадено с ферман
от 995 г. на жителите от с. Кьопеклю, Карнобатско - срещу службата им като "дербендчии".

ОАК 12/60 | 1837 | | такрир
Нота-отговор от Турция до Англия по повдигнатите два въпроса за преминаването на английски
военни кораби от Средиземно за Черно море и относно земите, населени с черкези, които Турция

предлага на Русия.

ОАК 12/61 | б.г. | | мектуб
Чернова от писмо, с което се препоръчва да се даде свободен пропуск на лицето Хемел, секретар
на шведския крал и чиновник при шведската легация в Петербург, който ще пътува със специална
мисия за Цариград.

ОАК 12/62 | 1813 | | ариза
Донесение до Великия везир, относно мерките, които следва да се вземат за усмирението на
сръбските въстаници.

ОАК 12/63 | б.г. | | мектуб
Чернова от писмо до началника на гарнизона в Белград, относно сръбското въстание,
подстрекателствата на Русия и пр.

ОАК 12/64 | 1806 | 3 л. | еврак
Кайро. Преписка-писмо до султана и декларация (сенед), подписани с печата на Мехмед Али паша;
и илям на кадията в Кайро, относно задълженията, които Мехмед Али паша поема по
поддържането реда и управлението на Египет, в случай, че бъде утвърден като валия на Египет.

ОАК 12/65 | 1807 | 1 л. | мектуб
Фрагмент. Писмо до султана, в което става дума за разговора с "Руския пратеник" и "Френския
посредник"; за изтичане срока на "примирието" и за сръбския въпрос.

ОАК 12/66 | 1807 | | мектуб
Окръжно писмо, с което се предписва на Прищинали Малик паша, мутесарифа на Чермен и др.
заедно с определения им брой хора, надлежно екипирани, да се отправят незабавно срещу
сръбските въстаници, като се поставят на разположение на Румили ... Ахмед Хуршид паша.

ОАК 12/67 | б.г. | | мектуб
б.д. Писмо-черновка от (турския посланик -Виена) до Рифат паша, относно разговор с принц
Метерник, пратеника на папата, Милош бей, посещението на последния в легацията на султана във
Виена, разговор за ... войвода на Влахия, сръбския въпрос и др. дипломатически разговори.

ОАК 12/68 | 1865 | | телграфнаме
Сливен. Телеграма от господин Данчов до ададжи Захири С. Вичев, Цариград, в Балкапан, с която
му се съобщава, че са изпратени абите за Силиврия.

ОАК 12/69 | 1860 | | мазбата
Лом. Протокол на управителния съвет на Ломската каза за необходимите поправки на конака в Лом,
заради неотдавнашна буря, която е изпочупила прозорците, стъклата и керемидите на покрива.

ОАК 12/70 | 1772 | | кайме
Два доклада от коменданта на крепостта Узи и на Узова за военните действия в тази област около
самото сключване на примирие.

ОАК 12/71 | б.г. | | махзар
б.м. Махзар от атаманите на кубански казаци за верноподаничество към султана и намарението им
да минат, при случай, в Анадола, заедно със семействата си.

ОАК 12/72 | 1707 | | телхис
Доклад до султана за отпускането стойността на хранителните продукти, дадени на полския
пратеник в Кючук Чекилдже.

ОАК 12/73 | 1809 | | ахднаме
Чернова. Договор между Турция и Англия от 1809 г., с който се нормализират отношенията между
двете държави.

ОАК 12/74 | 1825 | | кайме
Нареждане до мохафъза на Дарданелите, относно почестите, дължими на английския посланик
Странгфорд; и недопускането същия да продължи и до Цариград пътуването си с военен кораб поради забраната чужди военни кораби да преминават през протока.

ОАК 12/75 | 1712 | | телхис

Доклад до султана, относно направата лафети на оръдията в крепостта Олгюн за сметка на данъка
(макту), плащан от Охридската патриаршия.

ОАК 12/76 | 1829 | | ариза
Доклад от пристигналия в зоната на военните действия Халил Мазхар, относно прегрупирането
турските части, разстроени и пръснати след битката при Айтос.

ОАК 12/77 | 1829 | | ариза
Донесение от Мехмед Тахир до султана, с което се предупреждава за грозящия турските войски от
двете страни на Балкана погром - в случай, че до 25 дни не се сключи примирие.

ОАК 12/78 | 1829 | | ариза
Донесение от командващия Мехмед паша върху положението на турските войски при Айтос, след
претърпяното от тях поражение пред този град и отстъплението им по посока на Карнобат и
Сливен.

ОАК 12/79 | 1829 | | ариза
Донесение от командващия при Шумен до султана върху положението на турците в този сектор
след преминаването на русите през Балкана и напредването им от Айтос към Карнобат, Ямбол и
Сливен.

ОАК 12/80 | 1829-30 | | такрир
Донесение от бойното поле след поражението при Айтос и отстъплението по посока на Карнобат
под натиска на противника.

ОАК 12/81 | б.г. | | емирнаме
Инструкция до командващия турската флота, предназначена за Александрия, относно английските
офицери на служба в същата флота и съвместната работа със съюзническите английски кораби.

ОАК 12/82 | 1853 | | мектуб
Босна. Писмо от валията на Босна до правителството, с което се съобщава за големите
приготовления във вътрешността на Сърбия и изпращането, скришом, от Австрия оръжие на

босненската рая, което не е могло да се установи положително.

ОАК 12/83 | 1806 | | тахрират
Доклад от Джапар-заде, относно подготовката на отрядите в Кеигази, Чорум и др. за събирането на
които, като резервни войски по усмиряването на сръбската рая, същият бил получил заповед.

ОАК 12/84 | б.г. | | музеккере
Чернова. Меморандум, относно становището на Турция спямо враждата между Алжир и Франция и
внушението да бъдат изпратени от към Египет войски срещу Алжир.

ОАК 12/85 | б.г. | | мектуб
б.м. Превод. Писмо от пруския крал Фридрих Вилхелм до Садр-и азама Хасан паша, с което се
нотифицира отзоваването на пруския посредник по сключването Свищовския мир, полковник конт
де Люзи.

ОАК 12/86 | б.г. | | такрир
б.м. Писмо от гръцкия Цариградски патриарх Антим до Великия везир за преследване и
премахването на лъжливите попове и калугери, навъдили се в Румили и Анадолу.

ОАК 12/87 | 1839 | | мектуб
Писмо, с което се препращат до султана преписи от две писма на Аврам по въпроса за
неоставянето в Сърбия на пристигналите в Неготин Карагеоргиевичи и пребиваването на същите
временно в гр. Видин.

ОАК 13/1 | 1839 | | мектуб
Писмо, в което се съобщава за пристигането в Неготин на семейството Карагеоргиевич и
подробности във връзка с направеното на същото семейство предложение да се завърне обратно.

ОАК 13/2 | б.г. | | такрир
Писмо от мохафъза на Бялград с поименен списък на сръбските политически емигранти в Русия,
начело с Карагеорги.

ОАК 13/3 | 1874 | 183 л. | тефтер
Русе. Тетрадка с чернови писма, изходящи от вилаетското управление - Русе до разни учреждения в
страната за времето от 05. 03. 1290 г. (1874 г.) до 08. 09. същата година, относно управлението.
Документи 177.

ОАК 13/4 | 1720 | | телхис
Доклад за отпускането месечната заплата на унгарския кехая Хорват Френч от приходите на
Цариградската митница.

ОАК 13/5 | 1717 | | телхис
Доклад за отпускане на Ракочи оглу 1793,5 гроша - стойността на определената му хранителна
дажба за 37 дни.

ОАК 13/6 | 1789 | | кайме
Заповед до мутесарифа на Трикала, с която се нарежда същият да се отправи за местоназначението
си - във връзка с подчиняването бунтуващите се сърби.

ОАК 13/7 | 1844 | | тезкере-и самие
Чернова. Доклад на Садри азама до султана върху положението в Скопско, Тетовско, Нишко и при
Враня и належащите мерки от военен характер за усмиряването на тези разбунтували се места.

ОАК 13/8 | б.г. | | тезкере-и самие
Везирско писмо, относно преписа от официалната реч на английската кралица и преводите от
вестникарски статии, изпратени от виенския посланик Рифат паша и посланика в Лондон и
намерението на конт ..... и срещата с австрийския император и императрица и пр.

ОАК 13/9 | б.г. | | каиме
Чернова. Писмо, с което се нарежда препращането по принадлежност 13 писма за отлъчване от
черквата, които гръцкият патриарх бил издал във връзка със станали всред гръцкия народ
непокорства - в София, Велес, Костур и др.

ОАК 13/10 | 1876 | | илян

Обявление на Тулченската градска община, с което се съобщава на заинтересованите, че за
посрещане на част от разходите, направени по новопостроения кей, на всички стоки, идващи и
излизащи с параход, щяло да се вземат по 10 лири на сто гроша от стойността на пренасяните
стоки.

ОАК 13/11 | 1792 | | ахднаме
Копие от ратифицирания договор за мир, сключен между Австрия и Турската империя,
предвиждащ следните условия: 1. Възвръщането на австрийските пленници, освен онези от тях,
които са приели исляма.; 2. Митническото споразумение.; 3. Точка трета заплащане обещетение в
размер на 11 225 гроша за причинени вреди на австрийската търговска флота.; 4. Обезщетяване
пострадалите от войната куриери.; 5. Точка пета урежда граничния въпрос.

ОАК 13/12 | 1845 | | тезкерси самие
Везирско писмо, черновка, относно лицето Трайко, бивш сарафин на хазната на Хвзи бей от Скопие
за връщането му от заточение в Боли, където е бил интерниран-заточен, за гдето е разпространявал
новини по време на размирици; застъпил се е гръцкият патриарх и е дал благоприятно мнение
Решид паша, командващ Румелийската царска армия.

ОАК 13/13 | 1839 | | мектуб
Писмо от Аврам Петрунович във връзка с пристигането в Неготин на Карагеоргиевичите - след
една среща в Крайова на Милош с жената на Карагеорги; недопускането им да останат в Сърбия до
избора на нов княз.

ОАК 13/14 | 1870 | | мазбата
Берковица. Рапорт, подписан от административния съвет на Берковица до мютесарифа - Видин,
относно изработването на килими.

ОАК 13/15 | 1867 | | ляиха
Ловеч. Изложение от каймакама на Ловеч до мутесарифа в Търново, в което между другите
набелязани за обсъждане от "меджелис-и умуни", свикван веднъж годишно във виляетския център,
стои и въпроса за коригирането коритото на река Вит по начин да се попречи на водите и да
потъват в естествени кладенци при с. Гложене, за да се появят отново на 6 часа разстояние от гр.
Плевен.

ОАК 13/16 | 1865 | | телграфнаме

Серез. Телеграма от чохажи Димитри в Серез до Димитраки Кнозта в Цариград- чоханчи хан да
уведоми монасите (кешиите) да съобщят на Исая и Леонит да тръгнат веднага за Солун, където ги
чакат Ерминоз и Мартоз, придружавани от Хажи Димитри кир Георги.

ОАК 13/17 | 1809 | | мектуб
Писмо, адресирано до султана, отнасящо се до поканата, отправена до султана, да посети Русе и
спечели сърцата на поданиците си от този край.

ОАК 13/18 | 1844 | | мектуб
Писмено изложение на турския пълномощен министър в Берлин, касателно злободневния въпрос с
Гърция, обсъждан от Великите сили, особено след посещението на Лондон от Руския император.

ОАК 13/19 | 1734 | | дефтер
Опис на разходите, направени от турската държава в разстояние на 17 дни за превозните средства и
хранителните припаси, разходени по време пътуването на полския дипломатически представител
от Исмаил до Цариград, пристигнал в Станбул , за да отдаде коленопреклонната си почит към
султана.

ОАК 13/20 | 1810 | | мектуб
Писмено донесение, отнасящо се до недоразуменията, появили се между длъжностните лица,
натоварени с охраната на Измаилската крепост, за което било донесено и до Тулчанския комендант
Ахмед паша.

ОАК 13/21 | 1809 | | мектуб
Писмо от началник гарнизона на Браила, адресирано до султана, в което се описва безизходното
положение на турските войски, обградени и обсадени от четирите страни от русите и пр.

ОАК 13/22 | 1822-23 | | ариза
Донесение до султана за присъствието в Солунския залив на английски, австрийски и френски
военни кораби, които щяли да останат там до края на преговорите, водени в Будапеща.

ОАК 13/23 | 1845 | | мектуб

Писмо до Никополското държавно счетоводство, с което се нарежда да се изпълни нужното
благоволение, изразено в заплащане лихвите на малолетните деца, наследници на войнуганския
тимариот на с. Летница, Търновско - сега Ловчанска околия- Хафуз Халил бей.

ОАК 13/24 | б.г. | | мектуб
б.м. Писмо до Видинския каймакам, с което го уведомяват за разпръсването и избиването на част от
шестотинте планинци и негодаи при село Озирово, Берковска околия, предвождани от Кючук
Сюлейман, ограбващи и плячкосващи населението от Ловчанска, Плевенска и др. околии, като
самия Сюлейман бил забегнал към село Радомир, Софийско да лекува раните си.

ОАК 13/25 | 1841 | | мектуб
Писмо до околийския съвет в Серез, относно оплакването на раята Яни, против Мелнишкия
митрополит Диониси за сумата от 7901 гроша, дължими му от събирането владишкото право
(даждия и бакшиши) на околията - Владиката Диониси освен, че отрекъл да му ги заплати, но го и
вкарал в затвора и за да го пусне изнудил го бил( като му вземал разписка, че не му дължи нищо.

ОАК 13/26 | б.г. | | мектуб
б.м. Писмо до турския посланик във Виена, по повод двата му доклада, относно проектираното
посещение на султана във Виена.

ОАК 13/27 | 1838 | | такрир
Цариград. Нота от сръбския представител в Цариград за възвръщането на сръбски търговец в Солун
пощата му, дадена по нареждане на мутесарифа, на един евреин на служба при самия мутесариф.

ОАК 13/28 | 1716 | | ферман
Пловдив. Ферман на султан Ахмед III за набирането от войводата на Молдавия необходимия брой за
охраната на страната му войници.

ОАК 13/29 | 1713 | | темесюк
Документ, удостоверяващ отпускането на 10 000 оки брашно за прехраната на намиращи се в
Молдова поляци.

ОАК 13/30 | 1875 | | мектуб

Русе. Писмо до Високата порта, с което се искат указания по въпроса за поставяне и еврейска
кандидатура при изборите на "ази" - като се има предвид, че кандидата, според правилника, се
посочва най-малко от 200 къщи население, а евреите в Самоков и другаде не наброяват това число
и,че българите не желаят да се коалират с тях, за да може по този начин да се поставят кандидатури
и не евреи.

ОАК 13/31 | 1875 | | телграфнаме
Телеграма, относно издирването на лица-аптекари за назначаването им в новооткритите в
Берковица и Оряхово аптеки.

ОАК 13/32 | 1878 | | мектуб
Фрагмент. Писмо, с което се съобщава, че руското посолство в Цариград е обещало да пише
специално писмо до княз Дондуков в Пловдив по възникналия въпрос, относно третирането от руси
и българи на турските преселници.

ОАК 13/33 | б.г. | | наме и хумаюн
б.д. Чернова. Писмо от султана до австрийския император, изпратено по завръщащия се в страната
си австрийски посланик барон де Стормер, сменен с шамбелана конт де Лоджоф.

ОАК 13/34 | 1857 | | арзухал
Ловеч. Писмо от Ловешкия владика епископ Иларион, с което се иска разрешение за построяване
параклис в с. Г. Желязна, Ловешко.

ОАК 13/35 | 1875 | | мектуб
Търново. Писмо от търновския заместник митрополит (деспот-векиш) - Стефан до мютесарифа, с
което го уведомява за вмешателството на д-р Берон в българските народни работи, за което само те
- митрополитите - имат това право и моли да бъдат изземени от него печатите, с които си служи.

ОАК 13/36 | 1873 | | мектуб
Русе. Писмо от вилаета до Тулчанския мютесариф, с което се разрешава на изграждането правата
черква, при следните условия: 1. Мястото, върху което ще се строи, да не бъде въкъфско.; 2.
Собственика на мястото да е съгласен за строежа.; 3. Сумите по строежа да бъдат събрани по реда,
предвиден в закона и не се събират насилствено пари от населението.; 4. Да има ферман (указ) разрешение за строежа на черквата.; 5. Да има план за строежа.

ОАК 13/37 | 1840 | | каиме
Писмена заповед до мюшира на Румили, относно мерките от военен характер, които следва да се
вземат във връзка с поведението на владетеля на Черна гора, който бил приготвял муниции и сухар.

ОАК 13/38 | б.г. | | мектуб
Писмо, с което собственика на вилата, в която е определено да стане размяната на съюзния договор
с Русия, се уведомява, че тази размяна ще се извърши във вилата му идния понеделник.

ОАК 13/39 | 1848 | | мектуб
Писмено донесение до турското правителство, относно стълкновенията на работниците от
тъкачните фабрики в Силезия с войската, в следствие от стачкуването им, поради
неудоволетворяване исканията им от фабрикантите-работодатели, стачкуващите на брой повече от
15 000 души, упорито са устоявали срещу стрелящите върху тях войници.

ОАК 13/40 | б.г. | | мектуб
б.м.Писмо на военен началник, адресирано до Русенския аянин Бошнак Аптула, с което го
уведомяват за усложнените събития, в следствие въстаналите против султана недоволници,
пречещи за ефикасното и бързо справяне с нашествието на руските войски, заели някои пунктове
от Влашко.

ОАК 13/41 | 1842 | | тезкере-и самие
Доклад от садри азама до султана, относно предохранителните мерки от турска страна с оглед на
съществуващите спорове с Персия и препоръката на английския и руски посланици за
примиримост в случая.

ОАК 13/42 | 1720 | | арзухал
Заявление от 111-те колари, които са пренесли с колите си имуществото на Мехтерхането от Одрин
в Цариград за изплащането цената на превоза в случая.

ОАК 13/43 | 1846 | | мектуб
Писмен доклад на турския пълномощен министър в Берлин, относно разговора му с английския
пълномощен министър конт Деспорланд, представител на новодошлите на власт - торите, който бил
казал, че с коренната промяна на кабинета в Англия ни най-малко не се изменят отношенията на

Англия спрямо Турция. При тази среща и в присъствието на всички пълномощни министри,
станало дума и за омъжването на руската принцеса за архидук Ейтеш и пр.

ОАК 13/44 | 1816 | | мектуб
Превод. Доклад на турския шарже д`афер във Виена, Янко, върху разговора му с княз Метерних по
международното положение и за въпроса с Парга; както и върху срещите на императора с чуждите
посланици във Виена; за проектираната женитба на Клементина Австрийска за краля на Двете
Сицилии; предстояща среща между владетелите на Прусия, Русия и Австрия и др.

ОАК 13/45 | 1723 | | дефтер
Списък на крадците, между тях: Радо, Христо, Вучко, Иван, Неделко и др. с български имена, които
са извършили обир на персийски търговци в Брусенската каза Кютахия и са вършили убийства.

ОАК 13/46 | 1731 | | ферман
Цариград. Препис. Ферман за увеличаване размера на сумата, определена за издръжка на немския
генерал, дошъл в Турция и приел исляма, живущ в Гюмюрджина.

ОАК 13/47 | 1811 | | мектуб
Писмен доклад от военначалник до друг такъв, относно възпрепятстването му да бъде в постоянен
контакт с Цариград, вследствие завземането на някои стратегически пунктове от въстаналите
против султана недоволници.

ОАК 13/48 | 1844 | | мектуб
Отговор-писмо до турския пълномощен министър в Берлин - Талат, с което му се съобщава, че били
получени двата му доклада, относно начина за бързото ликвидиране с недоволните фобрични
работници в Силезия и причината за посещението на Лондон от Руския император.

ОАК 13/49 | 1845 | | мектуб
Писмен доклад на министъра на външните работи на Турция, относно разговора му с английския
пълномощен министър - конт Ресторланд, който са имали на приема, даден от холандския
пълномощен министър по въпроса за деветте точки, отнасящи се за Персия, с оглед становището на
Русия и Англия по същия въпрос.

ОАК 13/50 | б.г. | | такрир

Нота от английския посланик в Цариград, лорд Понсонби, с която уведомява за намерението си да
иде във Варна с параход.

ОАК 13/51 | 1821 | | мектуб
Препис на писмо от неизвестно лице до Беленския аянин Федан-заде Али бей, с което отговаря на
донесението му и му съобщава съдържанието на двета сръбски документа, които последният
получил от княза (кмета) на Бьогюрделен. Касае се за шпионаж на сръбска територия в полза на
Турция.

ОАК 13/52 | б.г. | | мектуб
Видин. Писмо от Сюлейман, видински валия до мюдура на ломската каза, относно разследването
на факта за пребиваването, по-рано, на комити в с. Ярловци, в обществото на които са били
пандурина Георги и другаря му Иван и син му Стефан от с. ДолноЛинево, Ломско и Душо
чорбаджи от с. ...., които са им дали барут и хляб и са им били водачи.

ОАК 13/53 | 1821 | | мектуб
Силистра. Писмо от силистренския валия, адресирано до султана, в което се говори за арестуването
и изпращането в Цариград на букурещкия владика, замесен в бунтовете, станали в Румъния.

ОАК 13/54 | 1862 | | мектуб
Омуртаг. Писмо от мюдюрина на Омуртаг до каймакама на Шумен - уведомява за обезглавяването
на един от разбойниците от другарите ешкия и, че в дирите на побегналите след това разбойници
била изпратена полиция. – мюдюрин на Омуртагската околия.

ОАК 13/55 | 1862 | | телграфнаме
Кула. Телеграма от Али Риза, мюдурин на Кулската каза до (....) , относно дейността на сърбите
пред Големаново, постройката за кули за 9 поста пред в. Чука, строена на колиби между в. Чука и
дерето (увраг) Чашка, обстрелване на турски пост от сърбите и с граничари заловен за настройка
на турски участък на място, което не се вижда от сърбите.

ОАК 13/56 | б.г. | | ариза
Донесение от Костаки ефенди, във връзка с публикацията против Турция на гръцкия вестник
"Научен дневник", след потушаването на Критското въстание.

ОАК 13/57 | 1719 | | арзухал
Заявление от потурчил се българин от Пловдивска каза до султана. Моли за назначение във
формацията на "йолдаш"-ите.

ОАК 13/58 | 1727 | | тенед
12 ферманни разписки, срещу които е било предадено в съответните местни оръжейни складове
оръжието, намерено у раята на дванадесет кази - Ловчанска, Врачанска и др.

ОАК 13/59 | 1868/1869 | 61 л. | дефтер
б.м. Чернови от писма, предимно адресирани до вилаета, с различно съдържание и от различно
естество, между които и такива, отнасящи се до помохамеданчването на младежи - българи в
присъстието на представител от българското духовенство.

ОАК 13/60 | 1670 | 39 л. | дефтер
Търново. Около 1670 г. Списък на мъжкото българско население в Търновска, Разградска, Ала
Клиса и Ески Джумайска кази, съставен от Търновския кадия, за облагане това население с данъка
"джизие".

ОАК 14/1 | б.г. | | ариза
Доклад до Великия везир. Дава се мнение и се препоръчват конкретни мерки, във връзка с
направените от Костаки ефенди съобщения, за намерението на Русия да прехвърли в Румели 1500
души въстаници.

ОАК 14/2 | б.г. | | кайме
Кайме-нота, бележка от молдавския войвода Александър до (...), относно навлезли руски конници в
полска земя, окупирана от Германия с посока околията Черничка, Германия и настаняването им в с.
Берзука (?), находящо се в Полша.

ОАК 14/3 | б.г. | | мектуб
б.м. Превод на турски език от писмото, получено от Пизани - драгоманин при английския
пълномощен министър в Турция, в което се казва следното: "Според, както предполагам, Руския
пълномощен министър не ще остане резервиран и аз не ще го оставя на мира докато не назначи
свой заместник (управляващ) легацията. Даже не е зле да му се попречи тази сутрин да не си

разпродава вещите си. Но в случай, че той - руския посланик напусне страната, ще свикам
английската търговска комисия, пред която ще кажа, че руския пълномощен министър заминава не
по служба, а по частна работа. При това веднага ще пиша до министъра на външните работи на
Русия, с когото се познавам от по-рано, за добрите и искрени отношения със самата Русия и пр. "

ОАК 14/4 | 1831 | | мектуб
Карнобат. Писмо от аянина на Карнобат до надлежните турски правителствени органи, отнасящи
се до граничните постове на изтеглящите се от крайбрежните градове руски войски през 1830 г. по течението на реката Камчия - селото Иени-кьой, Провадийско и пр. и пр.

ОАК 14/5 | 1854 | | ариза
Враца. Донесение за задържането на Кано от село Ючбунар, Оряховско, защото на публично място
бил заявил, че щели да дойдат руснаците.

ОАК 14/6 | б.г. | | мектуб
б.м. Превод на турски език от писмо на английски дипломатически представител до неизвестно
лице със следното съдържание: "Нямам още отговор от теб. Изглежда, че Турция иска да ме
злепостави пред руския представител - мога да ви кажа само едно . Или веднага да се отпочне
изпълнението по въпроса, ако ли не да направя потребното за отстраняване френското влияние. Далеч съм от намерението да заплашвам.- Но трябва да заявя и това. В случай че Турция се колебае,
преди още да е почнала Русия да действа, Англия ще почне да действа. - Добре да внимават. Просто трепера за Турция."

ОАК 14/7 | б.г. | | верака
Превод. Записка от английския посланик до главния му секретар мосю Пол, в която се нарежда,
"изпратените новини" да бъдат преведени и съобщени на Високата порта, че ако не бъде руското
искане изпълнено, той, посланикът щял да бъде принуден да предизвика разрушаването "на цялата
флота".

ОАК 14/8 | 1829 | | ариза
Доклад за появата в пристанището на Едремод на два руски военни кораба от блокиращата
Дарданелите руска флота.

ОАК 14/9 | 1807 | | мектуб
Писмо, с което се съобщава за нови успехи срещу неверниците, които били избягали от Гюргево по
посока на Букурещ и се напомня за незабавното заминаване срещу сърбите на намиращия се в

Пловдив Хасанойлу Емин ага.

ОАК 14/10 | 1836 | | мазбата
Лондон. Протокол (превод) за сключеното на 18. 01. 1836 г. в Лондон съглашение по гръцките
работи между Англия, Франция и Русия.

ОАК 14/11 | б.г. | | мектуб
Писмо (превод), което руският посланик е изпратил до руските консули в Турция за разгласата на
сърдечното приятелство, което се запазва между Турция и Русия.

ОАК 14/12 | 1877 | | мектуб
Писмо от валията до каймакама на Шумен. Уведомление за сключването на примирието.

ОАК 14/13 | 1713 | | ферман
Ферман в чернова, с обръщение-нареждане до Цариградския дефтердарин (ковчежник) и
Цариградския каймакамин да отредат за квартира на пристигащите руски делегати в края на
войната с Петър Велики, жилищата на Мухсин заде Мехмед ефенди и Къф Шабан от квартала "Аксарай", в които жилища ако живеят хора да бъдат извадени и помещенията опразнени.

ОАК 14/14 | 1776 | | мектуб
(Доклад).- По сведения, получавани от Хотинската крепост, чрез преводача Ибрахим: "Всички
християнски държави щели да изпратят свои представители в Беч, за да присъстват на сватбата на
братовия син на австрийския владетел и синът на Вюртембергския владетел и на тяхното
коронясване, като шведския крал, на път за Беч, щял да се отбие при папата в Рим. На тези
церемонии щяла да присъства и руската императрица, на чиито разположение били отредени по
500 силни коне, за всяка една станция (мензея).

ОАК 14/15 | 1772 | | мектуб
Писмо, с което се донася за получаването, в превод, нарежданията до командващия руските войски
в Гюрджестан (Грузия), относно изпълнението условията на сключеното между Турция и Русия
примирие.

ОАК 14/16 | 1711 | | тезкере

Разписка за платени два гроша и 20 акчета такса за легитимацията на един роб от (руския)
московския табур.

ОАК 14/17 | 1774 | | кайме
Писмо, относно предстоящите мероприятия, във връзка с изпълнението условията на примирието с
Русия.

ОАК 14/18 | б.г. | | тезкере-и самие
Доклад на садразама до султана върху създаденото положение в Сърбия след оставката на княз
Милош и смъртта на големия му син, във връзка и с посланието на руския император до султана по
сръбския въпрос.

ОАК 14/19 | б.г. | | ариде
Цариград. Късо изложение, без автор, в което се намеква за разменена кореспонденция с
посланиците на Русия и Англия. Да се възложи на Рифат бей да напише на чисто отговора на
Високата порта.

ОАК 14/20 | 1799 | | мектуб
Писмо до султана, с което се искат допълнително два кораба за стоварването във Воло 1000 души
войници, за която цел са били вече ангажирани три руски кораба.

ОАК 14/21 | 1807 | | мектуб
Писмо до натоварен с особена мисия при французите турски представител. Изразено е между
другото, недоволството на турците от факта, че между Франция и Русия е било сключено примирие
зад гърба на Турция, която е съюзник на Франция и изненадата от препоръката на Талейран, Турция
също да сключи мир с Русия.

ОАК 14/22 | 1811 | | мектуб
Писмо, с което след разменени с руския главнокомандващ Кутузов, се назначава адресанта за
турски пълномощник по уреждане снабдяването намиращите се "насреща" турски войски.

ОАК 14/23 | б.г. | | мектуб
Писмо (чернова), адресирано до Али ефенди, относно преговорите между Персия и Русия, в хода

на които Русия, в замяна на Реван и Накджеван, отнети от Персия, обещала на същата територии от
Месопотамия.

ОАК 14/24 | 1790 | | кайме
Писмо до хана (командващ в Добруджа). Съобщава се, че е получено съобщението му за появата на
руски флот в Сулинския ръкав и заемането от руски части на гр. Тулча.

ОАК 14/25 | 1770 | | кайме
Чернова. Доклад до капудан-пашата за морското сражение, станало на 11 Сф 1184 г. при Чамлидже
адл; и за състоянието на турската флота след това дадено от тях сражение.

ОАК 14/26 | 1721 | | арзухал
Цариград. Искане за отпускането четири товарни коне за пренасянето до Лозенград заминаващите
за родината си 4 души от хората на московския пратеник в Цариград.

ОАК 14/27 | 1815 | | мектуб
Чернова от писмото на испанския дипломат Хабат до Високата порта в Цариград, с което се
уведомява турското правителство за решението на Англия, Австрия и Русия в Будапеща, като как да
се отнесат тези всички сили спрямо узурпатора Наполеон Бонапарт и правителството му;
съветвайки Турция и ... не се съгласява да приеме дипломатически представител на Франция през
време на реставрацията..

ОАК 14/28 | 1807 | | мектуб
Писмо от генерал Сергей Лашкаров, представител на Русия, по воденето на преговорите за мир в
чифлика Слободзе при Гюргево, адресирано до султана, с което се изказва пожелание, турският
пълномощник Мустафа паша да се отправи по-скоро за казания чифлик.

ОАК 14/29 | 1791 | | кайме
Рапорт на командващия турските войски в Добруджа до каймакам-пашата, в който рапорт, в отговор
на съобщенията по въпроса за сключване на примирието с русите се описва състоянието на
турските войски, които били напълно деморализирани и войниците бягали, изоставяйки оръдия и
др. преди да са срещнали противник.

ОАК 14/30 | 1839 | | тезкере-и самие

Доклад на садразама до султана по приемането или не на подарената от руския император на
бившия мухафъз на Бялград Юсуф паша кутия, по случай поставянето в действие на статута на
Сърбия.

ОАК 14/31 | 1814 | | мектуб
Писмо до султана, с което се съобщават сведенията за отлагането заминаването от Пеща на
Карагеорги и др. сръбски водачи за Русия - заедно с 4000 ... сърби, намиращи се "насреща в
Немско".

ОАК 14/32 | 1807 | | кайме
Заповед до мутесарифа на Солун, да се окаже съдействие на руските кораби, които при
завръщането си в своите бази, след сключването на примирие и отварянето на проливите, биха се
появили по солунските крайбрежия.

ОАК 14/33 | 1807 | | мектуб
Писмо от турския представител по водене преговорите за примирие с русите, адресирано до
султана, в което се реагира срещу обидните думи, съдържащи се в един протокол; заявява се, че
същите са отзвук от оплакванията на френския посредник и, че русите първи са се заловили за
сръбския спор.

ОАК 14/34 | 1807 | | мектуб
Писмо от турския представител по водене на преговори за примирие с русите, до султана.
Съобщава се, че условията на примирието са уговорени и разговорите са вече върху "опразването".

ОАК 14/35 | 1807 | | мектуб
Писмо от турския представител по воденето преговори за примирие с русите, до султана. Съобщава
се, че руският пратеник не се бил още явил, но че било писано писмо до генерала в Букурещ с
конкретни предложения.

ОАК 14/36 | 1805 | | кайме
Писмо до Терсенеки Заде Исмаил, с което същия е предупреден да се съобразява с инструкциите,
дадени му посредством извикания в Цариград негов кехая, във връзка със сключеното с Русия
споразумение за Влахия и Молдова и, които инструкции поради деликатността на въпросите, не е
могло да му се изпратят писмено.

ОАК 14/37 | 1828 | | кайме
Заповед (чернова) до мутесарифа на Родос и до командващия военната флота, относно мерките по
море, за да бъде нападната руската флота - след като Русия била нападнала Турция и срещу
нападенията били взети мерки по суша.

ОАК 14/38 | 1809 | | кайме
Чернова. Заповед до Пехливан ага да се притече на помощ на обсадената вече крепост на гр.
Исмаилия.

ОАК 14/39 | 1790 | | мектуб
Писмо от татарския хан Бахткирай до султана, в което се излагат сведенията, добити от заловени
донски казаци, относно движението на руските войски по посока на Исмаил, под командата на
фелдмаршал Потемкин.

ОАК 14/40 | 1810 | | мектуб
Писмо, с което, между другото, се настоява за изпращането във Видин поне 7-8000 души, за да се ...
този край от нахлуването на противника при Оряхово.

ОАК 14/41 | 1731 | | арзухал
Молба от кехаята на московската царица до султана. Иска се отпускането сумата, която се следва
на казанския кехая за 1и 2 месец, като пари за храна.

ОАК 14/42 | 1853 | | мектуб
Търново. Писмо на Търновския каймакам, с което уведомява, че слуха за преминаването на руски
войскови поделения в Сърбия е лишен от всякакво основание.

ОАК 14/43 | 1850 | | мектуб
Писмо от каймакама на Търново, с което се донася, че са взети всички мерки за залавянето на
съветника при - ... руско посолство ..., който по сведения от турското посолство във Виена щял да
мине тайно в Сърбия и България, за да бунтува местната рая.

ОАК 14/44 | 1853 | | мектуб

Писмо от мухафъза на Бялград Мехмед Беши, с което уведомява, че според сведения, дадени му от
княз Александър, пристигналия в Бялград руски емисар Контон, щял да обиколи и 17-те кази и, че
тази обиколка била с цел да подбужда населението към бунт.

ОАК 14/45 | 1853 | | мектуб
Писмо от Видин, с което се известява за пристигането на 5000 души руска кавалерия в Крайова и за
заминаването на едно видно лице от Русия за Бялград.

ОАК 14/46 | 1791 | | тахрир
Донесение на Гурджи Ахмед, забегнал от Гюрджистан, относно разпозположението на руските
войски по границата от към Румъния и др.

ОАК 14/47 | 1875 | | мектуб
Писмо от Високата порта до Дунавския вилает, с което вилаета се уведомява, че забегналата от
Русия жена, макар и руска поданица, щом като желае да приеме исляма и се потурчи, може да
стори това.

ОАК 14/48 | 1809 | | такрир
Изложение, относно сведенията, добити от заловените в битката около крепостта Гюргево руси от
унищожения в същата битка отряд на генерал Окчаков.

ОАК 14/49 | 1807 | | мектуб
Писмо от садразамина (министър-председателя) на Турция, адресирано до руския генерал Енешев,
във връзка и по повод предстоящите преговори за мир, които щели да се водят в чифлика
"Смалиози", уведомявайки го, че за правителствен делегат определен от дивани-хумаюн
(държавния съд) е назначен Галип ефенди.

ОАК 14/50 | 1855 | | мектуб
Писмо, с което се съобщават сведенията за поражението на русите при Карс, получени по
телеграфа от английския консул в Букурещ.

ОАК 14/51 | 1845 | | такрир

Писмо от турския посланик в Берлин Мехмед Талат, с което донася за срещата си със секретаря на
руското посолство в Цариград, който се обявил за приятел на Турция;- и за приема, по случай
предстоящия рожден ден на султана, който следвало да се устрои в Берлинското посолство.

ОАК 14/52 | 1806 | | кайме
Чернова. Писмо до мухафъзите на Хотин и Бендер, относно нежелателността да преминават на
турска земя части от разбитите от Бонапарта немски и руски войски - въпреки съюзническите
връзки на Турция с Австрия и Русия.

ОАК 14/53 | б.г. | | кенар
Писмо-резолюция до Великия везир, относно английската нота, с която се съобщавало, че Англия
готвила флота за изпращане в Балтийско море; за недаването от страна на руската царица
благоприятен отговор на предложенията за мир; и по въпроса за съюза с Полша.

ОАК 14/54 | 1877 | | телграфнаме
Тутракан. Телеграма от каймакама на Тутракан до властта в Русе, с която се съобщава за завързала
се артилерийска престрелка (през р. Дунав) при Тутракан.

ОАК 14/55 | 1877 | | телграфнаме
Тутракан. Телеграма от каймакама на Тутракан до виляета в Русе, с която се съобщава, че
обстрелващите града Тутракан от отсрещния бряг войски дали са руси или румънци, не се знаело
още; а също - за загубите в града, вследствие на артилерийския огън на противника.

ОАК 14/56 | 1731 | | темесюк
Документ за цената на услугите, направени на посланика на руската царица (при пътуването му за
Цариград през Лозенград).

ОАК 14/57 | 1769 | | мектуб
Писмо, в което са изложени сведенията, относно военните приготовления на русите с цел да
нападнат Крим, което не станало, понеже в последния момент се появил мор всред впрегатния
добитък - воловете на готвещата се за нападението войска.

ОАК 14/58 | 1799 | | арзухал

Благодарствено писмо на шестима благородници от остров Корфу по повод възстановяването реда в
острова от съюзните турска и руска флоти след бунта на местното население по влиянието на
френската революция.

ОАК 14/59 | 1791 | | кайме
Чернова. Донесение до каймакам-пашата от командващия турските войски при Мачин, относно
размяната, по почин от турска страна, подаръци между турския командващ от една страна и
руските командири, начело с фелдмаршал Потемкин, от друга.

ОАК 14/60 | 1805 | | еврак
Писма от мухафъза на Корфу Мустафа Решид ефенди, в едно от които е казано, че складовете и
черквите на остров Корфу били пълни с припаси на руските войски, а склада е ... , изпратен от
Родосто за русите и неприет от същите, бил повреден.

ОАК 14/61 | 1783 | | мектуб
Превод на турски. Писмо на един шпионин, изпратен от Молдовия в Буковина, в което се съобщава
за съсредоточаването на руски войски в Полша и за военните приготовления на австрийците, както
и за проектираната подялба на Полша.

ОАК 14/62 | 1877 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видин до каймакама на Кула. Съобщава се за преминаването на русите при
Свищов.

ОАК 14/63 | 1788 | | мектуб
Две писма, едното от които съдържащо сведения за извършени от русите и австрийците
съсредоточавания на войски в съседство с границата към Бесарабия; а второто - предложението на
фелдмаршал принц Кобург, да бъде крепостта Хотин предадена нему.

ОАК 14/64 | 1783 | | такрир
Рапорт на шпионина на молдавския войвода с данни за числеността и разположението на руските
войски в съседство с границата и в Полша.

ОАК 14/65 | 1783 | | мектуб

Писмо от войводата на Молдова Александър, с което се съобщават сведенията, добити от жената на
руския шарже д`афер в Крим Сергей, относно числеността на руските войски в Полша;
намерението на същите да преминат и в Молдавия и др.

ОАК 14/66 | 1791 | | мектуб
Превод на турски. Писмо-протест от генерал Потемкин до Великия везир, против заемането на пет
кази от Влахия от страна на новоназначения войвода (на Влахия).

ОАК 14/67 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма от мюдюрина на Богаз-кьой до каймакама на Меджидие, в която се говори за някакъв
руснак Павлов, който ходел от град на град и разпространявал слухове, че турците на байрама ще
изколят християните - да се изследва случая.

ОАК 14/68 | б.г. | | мектуб
Писмо до султана, относно загубите в оръжие и коне, претърпяни от отряда на татарския хан
султан Бехадоркирай, съставен от 3000 войници, над 10 султании и повече от 60 "мирза".

ОАК 14/69 | 1827 | | ариза
Донесение до садри азама, в което се съобщава, между другото, че при неотдавнашната успешна за
турците битка са били убити, според намерените у войниците отличителни белези, много генерали
и офицери от неприятелската войска; и, че турците са избили всички пленени при тази битка (край
Варна) руски войници и офицери.

ОАК 14/70 | 1703 | | арзухал
Заявление от собственика на сградата в кв. Кум Капу, в която е бил настанен руския "Илчия". Иска
се плащането наема за 43 дни.

ОАК 14/71 | 1807 | | арзухал
Донесение, адресирано до султана от назъра на крепостта Браила, с което се съобщава, че във
връзка със забелязаното, от нарочни шпиони, придвижване на руски войски по посока на Букурещ,
били взети мерки за привеждането същата крепост в положение за отбрана и се искат муниции и
други припаси.

ОАК 14/72 | 1771 | | кайме

Документ с две страници. Изложение до султана, по повод противоречивите съобщения от
Айтоския наиб и Месемврийския кадия, относно факта, че русите били бодбудили към въстание
населението на Пелопонес и били оставили свои хора в Месемврия за събиране и препращане
храни по посока на Месемврия.

ОАК 14/73 | 1791 | | ариза
Писмо до садри азама за свикването нови резервни войски - предвид изтичането срока на
примирието с русите в края на идващия месец март.

ОАК 14/74 | 1855 | | мектуб
Гьозлево. Писмо от командващия турската дивизия в Гьозлево, с което уведомява по-горното си
началство за раздвижване на насрещните му руски войскови части, заемащи позиция.

ОАК 14/76 | 1771 | | мектуб
Документ с две страници. Писмо, с което, между другото, се съобщава за успешните действия на
турските войски от крепостта Кулле, срещу появилите се пред същата крепост руси.

ОАК 14/77 | 1771 | | еврак
Видин. Документ с две страници. Резюме. Доклади на Видинския мухафъз, относно движенията на
преминалия реката Олти и появилия се в Крайова и Калафат неприятел, на страната на когото била
преминала влашката рая; и необходимите мерки за защитата на Видинската крепост и др.

ОАК 14/78 | 1773 | | ариза
Менташа. Доклад от мутесалима на Менташа до султана, относно десанта при крепостта Кади,
предприет от намиращата се в Бяло море руска флота; и противодействието на тази операция от
турска страна.

ОАК 14/79 | 1795 | | илям
Балчишкият кадия оповестява, че турската правителствена делегация по примирието, предстоящо
да бъде сключено с Русия, минала през Балчик, по море, на път за Крим.

ОАК 14/80 | 1811 | | мектуб

Гюргево. Писмо (препис) от главнокомандващия руските войски Кутузов, с което същият заявява след разговорите в Букурещ между Хамид ефенди и Италенски, че възприемането за база
териториалната цялост на Турция - е извън неговата компетентност.

ОАК 14/81 | 1770 | | арзухал
Донесение до султана за станали три срещи между турската флота и руските кораби ( в Бяло море).

ОАК 14/82 | 1854 | | ариза
Силистра. Донесение от председателя на съвета при Топхането в Силистра до командването на
Румилийската отделна армия, с което се съобщава, че в същност загубите на русите в двата боя в гр.
Силистра са към петстотин души, в това число и един висш офицер. Изпращат се и 2 вида руска
снаряди, поподнали в града, без да експлоадират.

ОАК 14/83 | 1787 | | кайме
Донесение на началник-охраната на крепостта "Узи" - Исмаил паша, относно развоя на военните
действия между турската и руската флоти през м. октомври 1787 г.

ОАК 14/84 | 1787 | | такрир
Доклад, относно враждебните отношения между Русия и Турция през 1787 г., засягащи крепостта
"Узи", във връзка със стълкновенията по море.

ОАК 14/85 | 1827 | | ариза
Писмо до султана, с което изпращачът изразява готовността си да потегли срещу врага - след
скъсването дипломатическите връзки с Турция от страна на Англия, Франция и Русия.

ОАК 14/86 | 1703 | | арзухал
Молба от Хасан ага, който бил аташиран към пребиваващия в Цариград пратеник на Московския
цар за отпускането следуемото му се доволствие.

ОАК 14/87 | 1828 | | кайме
Писмо до караманския валия, с което на същия се съобщава, че е получено донесението му,
относно разбиването на русите и отнемането на артилерийските им оръдия и укрепените им

позиции; като се дават и напътствия за по-нататъшните действия срещу неприятеля.

ОАК 15/1 | 1766 | | телхис
Доклад до султана за издаването хат-и-хумаюн по случай назначаването за войвода на Влахия сина
на починалия такъв, Александър.

ОАК 15/2 | б.г. | | мазхар
б.г. Букурещ. Колективно оплакване изложение от духовници, боляри и др. , представители на раята
в Крайовския край, против шайкаджиите-арнаути, придошли от към Свищовско и Никополско,
обиращи и убиващи мирното местно население.

ОАК 15/3 | 1822 | | мектуб
Писмо в чернова до: Видинския, Силистренския, Русенския, Гюргевския началници на охраната и
отделно до Свищовския войвода и Браилския началник охраната, с което се нарежда да укажат
съдействие на болярина Филип да събере вземанията от продажбата на сол на еснафа, търгуващ със
сол от Свищовска околия.

ОАК 15/4 | 1846 | | мектуб
Писмо, адресирано до Силистренския валия, отнасящо се до влаха Магяр, който с 20 000 души
власи и 600 души редовна войска се отправили за р. Молта, пресичайки пътя за Букурещ - София,
Магяр приканвал населението срещу турските военни и др. власти, които били неканени гости за
румънския град.

ОАК 15/5 | 1790/91 | | мектуб
Писмо, черновка от войводата на Влахия до войводата Александър, относно поведението на Кьосе
Мустафа ага, пазител-защитник на крепостта Буюк-Ади.

ОАК 15/6 | 1818 | 1 л. | арзухал
Букурещ. Изложение до султана от митрополита и болярите на Влахия, с което същите изразяват
верноподаническите си чувства по повод и във връзка със забегването в неизвестност на войводата
Янко Караджа.

ОАК 15/7 | 1801 | | арзухал

Прошение от Михал, бивш войвода на Влахия до Високата порта, в което, като излага своята 40годишна верноподаническа служба към империята, признава своите големи грешки през
последните събития, станали във Влахия, обещава вярна служба и моли да бъде възстановен във
функциите си.

ОАК 15/8 | б.г. | | мектуб
б.м. Писмо, от което се вижда, че вследствие размириците във Влашко и Молдова, забегналия
Александри Ибсиланти ведно с войводата на Влашко Михаил, отпочнали да смущават духовете на
раята от империята "Въпреки че отношенията ни с Русия и европейските държави да са добри, не
трябва да се заблуждаваме, че все така трайни ще останат те" и пр.

ОАК 15/9 | 1812 | | мектуб
Писмо, адресирано до заместник Влашкия войвода, до когото се нарежда да бъдат продоволствани
с хляб и др. провизии, пристигналите групово турски пленници на румънска територия.

ОАК 15/10 | б.г. | | мектуб
Превод от турски. Писмо от сърби на Георги Орбан, човек на княз Милош и закупчик на солницата
в Молдавия, до Молдовския войвода, по повод един инцидент с натоварени със сол кораби,
плаващи по Дунава, които били заставени с оръжие да акустират на влашкия бряг.

ОАК 15/11 | б.г. | | имдалар
Печати и подписи на светски и духовни лица във Влашко.

ОАК 15/12 | 1783 | | арзухал
Писмо на войводата на Молдавия, Александър до султана, във връзка с разпространения между
населението на Молдавия слух, че той, войводата, бил снет от поста му.

ОАК 15/13 | 1791 | | мектуб
Писмо до войводата на Влахия, Михаил, с което се искат сведения от същия, относно ролята на
около 150-те немски емисари, дошли във Влашко с променена външност, за да примамват раята и
австрийските емигранти да минават в немско.

ОАК 15/14 | 1823 | | мектуб

Писма, от които се вижда колко хиляди на брой овце ще продадат Влашкия и Молдавския войводи
на Турция, което обещание били дали войводите при пребиваването си в Цариград. Два документа с
две страници.

ОАК 15/15 | 1811 | | кайме
Предупредително писмо, изходящо от министър-председателството за повече бдителност във връзка
със сведенията за дейността на Александър Ипсиланди във Влашко и Молдова; и с недобрите
намерения на Силите, особено на Русия, по отношение на Турция.

ОАК 15/16 | 1838 | | телграфнаме и алие
Чернова. Доклад до султана по въпроса за неизплащането на време данъка, плащан от Влахия и за
произнесените в заседанията на болярския съвет в Букурещ обидни думи - за което същия съвет
бил разпуснат.

ОАК 15/17 | 1716 | | берат
Преписи от: бератите, ахкями - решения и заповеди от 18 век, между които и заповед на султана,
адресирана до министъра на монетарницата в Цариград, с която се нарежда, като как да постъпи
"със златото от 85 оки, изземено от убитите влашки войводи Истефан и др."

ОАК 15/18 | 1796 | | арзухал
Молба от Янаки Заде Александър до султана. Подателя на молбата моли да се издаде ферман в
негова полза, за да се ... по този начин ..., пуснати в Цариград, като се подчертаят и правата му на
самостоятелност.

ОАК 15/19 | 1875 | | мектуб
Писмо, адресирано до вилаета, отнасящо се до наблюденията и проучванията, направени от турски
шпионин, за двамата ранени полковници, пътуващи служебно за Белград.

ОАК 15/20 | б.г. | | мектуб
б.м. Писмо, с което се нарежда изпращането на хората на Чадърджизаде и да пише писмо на
войводите от Богдан.

ОАК 15/21 | 1764 | | ариза

Писмо на войводата на Молдавия Григор до султана, с което същият препраща: един махзар,
подписан от първенците на страната, за покровителство от страна на султана срещу
опустошителните нашествия на татарите в Молдавия; и едно донесение, в което са изложени
последните събития от международен характер - пруското население в Полша и ... на поляците;
убийството на руския император Иван; влошените отношения между Франция и Италия от една
страна и Англия от друга и др. Три документа с различни размери.

ОАК 15/22 | 1814 | | такрир
Молдавия. Доклад на войводата на Молдавия до турското правителство. Въз основа докладите на
митрополита и епископите, дава отчет за постъпленията от данъците и изпратените суми.

ОАК 15/23 | б.г. | | мектуб
б.д. Чернова. Писмо във връзка с уволнението на Кост. Ипсиланти, войвода на Влахия и на
Александър Морози, без везира Исмаил паша да е бил предварително уведомил руския посланик.

ОАК 15/24 | 1802 | | кайме
Писмо от Алеко, войвода на Влахия и Молдавия (вероятно до Великия везир), относно преговорите
за амнистия на Осман Пазвантоглу от султана, за което той посредничи.

ОАК 15/25 | 1800 | | тахрир
Доклад на молдавския войвода Константин по положението на страната и нужните военни мерки за
реда.

ОАК 15/26 | 1791 | | тахрир
Молдова. Доклад на управителя на Молдавия по повод оспорването от страна на русите да бъдат
присъединени към областта пет околии, отстъпени на Турция от Австрия.

ОАК 15/27 | 1845 | | тахрир
Цариград. Доклад до министерството на финансите да бъдат отпуснати, по нареждане на султана,
500 кесии акчета като помощ за пострадалите от пожара в Букурещ.

ОАК 15/28 | 1814 | 1 л. | мектуб
Писмено изложение на влашкия войвода, относно създадените по него време усложнения в Италия

- зам. италианския крал напуснал гр. Верона, зает от австрийците - неаполитанския крал бил
пристигнал в Болоня - населението в Тоскана и Флоренция било въстанало и изгонило дукесата сестра на френския император.

ОАК 15/29 | 1842 | |
Доклад, относно дислокацията на войските в Румелия, поради несигурното положение, настъпило
напоследък в някои околии в Софийско. Докладът е даден по повод донесението на Видинския
маршал Хюсеин паша.

ОАК 15/30 | 1795 | | тахрир
Молдавия. Доклад на специалния пратеник в Молдавия, относно събиране сведения по
политически въпроси в Европа.

ОАК 15/31 | 1821 | | тахрир
Доклад по положението на Влашко и Молдавия след измяната на Александър Ипсиланти и
отношенията с Русия.

ОАК 15/32 | 1763 | | имяп
Хотин. Резюме от имяп на кадията на Хотин, с което забранява използването на новосъздадения от
молдавските търговци брод на реката Днестър, която служи за граница с Полша - при Черновац.
Позволено е да се преминава реката само по отдавна установените бродове - при крепостта Хотин.

ОАК 15/33 | 1802 | | ариза
Доклад от войводата на Молдавия, относно закупените зърнени храни и добитък и изпращането им
през Галац.

ОАК 15/34 | б.г. | | мектуб
Писмо от началник-охраната на Браила, адресирано лично до султана, с което го уведомява, че след
смъртта на Алеко войвода били въстанали против царщината Тодор Владимиреско и Димитри
Македонски.

ОАК 15/35 | 1784 | | ариза
Доклад за положението зад границите на Влахия.

ОАК 15/36 | 1749 | | талимнаме
Цариград. Чернови на две инструкции до войводите в Молдавия и Влашко, с които се препоръчва
да изпратят шпиони покрай границата и да съберат сведения. Последните веднага да ги донасят.

ОАК 15/37 | б.г. | | мазхар
Мазхар до султана от страна на Влашкия митрополит, епитропите и боярите, написан със
славянски букви и преведен на турски с арабица. Излагат своята благодарност поради
назначаването на Караджа Никола за Влашки войвода, като молят да се застави бившия войвода
Александър да си уреди сметките. Следват печатите на : митрополит Григори, владиците и боярите.
(Бел. от една бележка на турски на гърба на документа е видно, че той произхожда от 1194 г. по
Егира=1780 г.)

ОАК 15/38 | б.г. | | ариза-тахрир
б.м. Изложение в два еднакви екземпляра с печата на турски ага новоназначен Влашки воевода
Караджа Никола, с което благодари на Султана. Моли да се застави бившия войвода Александър да
приключи сметките си и му предаде принадлежащата се нему сума. Печат: Караджа Никола,
Влашки войвода, година 1196 г. по Егира =1781 г.

ОАК 15/39 | б.г. | | такрир
б. м. Изложение от Влашкия войвода Караджа Никола до..., с което съобщава, че бившия влашки
войвода Александър си уредил сметките с него. Печат на арабица: Караджа Николай, Влашки
войвода (год.1196 =1784 г.)

ОАК 15/40 | б.г. | | такрир
б.д. и м. Кратко съдържание от такрира (изложението) на новия Влашки войвода Караджа Николай
до султана.

ОАК 15/41 | 1823 | | мектуб
Цариград. Чернова от писмо на турското правителство до Влашкия войвода Гика, с което се изказва
благодарността за изпратените от него на султана: 20 ловджийски кучета, 6 хрътки, 12 чифта
соколи, които били предадени по принадлежност.

ОАК 15/42 | 1770 | | мектуб

Писмо от войводата на Влашко (резюме) Григор, с което съобщава, че е събрал и ще изпрати
нужното просо.

ОАК 15/43 | 1821 | | тахрират
Доклад от Есеид Али паша по положението на Молдавия след бягството на Александър Ипсиланти.

ОАК 15/44 | 1787 | | тахрират
Молдавия. Доклад на войводата в Молдавия Александри (резюме), относно укрепване на крепостта
Узи и постройката на кораб в Галац.

ОАК 15/45 | 1715 | | ферман
Ферман до Влашкия войвода, с който се нарежда да набави нужното количество коли за
преместване в крепостта Хотин закупеното брашно и ечемик за изхранване войската в същата
крепост за една година, от Гергьовден 1127 до Гергьовден 1128 г. (1715-1716 г.)

ОАК 15/46 | б.г. | | аризе
б.м. Донесение на Молдавския войвода Александър (вероятно до султана или Великия везир).
Съобщава, че е изпратил да бъдат отпуснати от Молдавия 250 души работници ("черахур") за
строежа на укрепления на Крим.

ОАК 15/47 | 1835 | | мектуб
Два доклада на Влашкия войвода Александър Гика, отнасящи се до вдигане възбраната да се внася
свободно румънска сол в Сърбия, съгласно споразумението, постигнато между войводството и
сръбския княз Милош. - В същите доклади се говори и за случайно убитите .... от пушечна стрелба
от към Влашко.

ОАК 15/48 | 1809 | | мектуб
Цариград. Писмо до командващия турските войски на Дунава, в което му се съобщава, че на
войводите от Молдова и Влашко се отпускат 5000 гроша султанска милост, понеже са пострадали
през последните няколко години.

ОАК 15/49 | б.г. | | мосведе

б.м.Търговски договор, сключен между молдовския войвода Искендер и руския консул в Молдова,
който е бил упълномощен да води преговорите от името на Русия. Договорът е имал ..... посочени
са и стоките, които ще се разменят между двете страни.

ОАК 15/50 | 1876 | | ариза
Галац. Доклад до Дунавския валия, с който се донася, че през Бесарабия са пристигнали над 300
разбойници и са се установили в Галац, местността Бедалан (?). Според слуховете годните
разбойници се готвят да забегнат за Сърбия или да се прехвърлят при нас, или пък да се занимават
с разбойничество тук. Виляетското управление ще бъде държано в течение за движението им.

ОАК 15/51 | 187... | |
Четири бланки от пътни листове, издавани от Турция за Влашко и Молдавия за срок от 48 часа само
за отиване и връщане до крайдунавските пристанища, без да имат право притежателите да отиват
във вътрешността.

ОАК 15/52 | 1807 | | каиме
Чернова. Писмо до главнокомандващия Мустафа паша, относно порядките в крепостта Браила в
отсъствието на мухафъза на същата и мерките за усилването и.

ОАК 15/53 | б.г. | | ариза
Фрагмент. Букурещ. Доклад от военния турски представител в Букурещ за пристигането в същия
град със специална мисия руски генерал Дукедел.

ОАК 15/54 | 1806 | | мектуб
Чернова. Писмо, с което се иска бързото прехвърляне през Ламанша за Англия двамата турски
куриери, изпратени за Англия с бърза поръчка, във връзка с нахлуването на русите във Влахия и
Молдова.

ОАК 15/55 | 1800 | | ариза
Оршова. Доклад на Влашкия войвода Александър до турското правителство. Съобщава за победата
на войската против разбойниците (?), които били около 2500 души и които не са се оттеглили на
другия бряг на Дунава, а са останали във Влашко. Моли да се изпрати помощ, за да бъдат изтеглени
от Румъния.

ОАК 15/56 | б.г. | | ариза

б.м.Доклад от Исмаил Тръстеникли по положението на разбойничеството във Влахия и мерките,
които следва да се вземат.

ОАК 15/57 | 1821 | | такрир
Доклад по положението на Влахия и възникналото въстание от Александър Ипсиланти.

ОАК 16/1 | 1876 | 155 л. | телграфнаме
Видин. Чернови. Телеграми от мутесарифа на Видин до каймакамите от Видинския санджак,
между които и такава, съдържаща сведения във връзка с преминаването през Дунава на Ботевата
чета и по-нататъшното преследване на същата.

ОАК 16/2 | 1875 | | телграфнаме
Русе. Чернова. Телеграма от Дунавския виляет до мутесарифите в Ниш и Видин, с която се искат
сведения за предстоящи вътрешни събития в Сърбия, за които имала сведения Високата порта.

ОАК 16/3 | 1809 | | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до: гръцкия, арменския патриарси и до хахаш башията, с което се
подканват да внушат на своите енориаши да изплатят данъка си джизие и за двата таксита - таксита.

ОАК 16/4 | 1717 | | тезкере
Открит лист, издаден на десетте души камилари и двамата - прислуги, осветяващи нощно време
пътя, с пригодени за целта осветителни уреди; всички тез придружаващи холандския пълномощен
министър от Одрин до Цариград, където през 1717 г. щели да се водят преговори за мир между
Турция и Австрия.

ОАК 16/5 | 1788 | | мектуб
Писмо в превод на турски език, изпратено от полски принц (бейзаде) до турското правителство, с
което се застъпва за пускането на свобода на поляците, политически емигранти: Андрея
Севандовски, Якоп Баламартков и Станиелов, задържани в укрепленията на теснините
(Дарданелите).

ОАК 16/6 | б.г. | | мектуб

б.м. Писмо в чернова, в което се говори за препоръката на Варненския каймакамин до аянина
(първенеца) на околията да бъде указвано нужното съдействие на Варненския митрополит
Григориоз, при изпълнение служебните си обязаности.

ОАК 16/7 | 1874 | | мектуб
Писмо от Видинския валия, с което се донася за препращането до мухафъза на Белград писмотоотговор на донесението на същия мухафъз, в смисъл, че австрийците навлезли в Сърбия.

ОАК 16/8 | 1810 | | ариза
Донесение за султана от усмирителя на сърбите. Съобщава, че се е отправил с хората си от
Нишкото поле за Белград.

ОАК 16/9 | 1698 | | ферман
Ферман със съдебен протокол на гърба, от времето на султан Мустафа II -1698 г. - от хужета
(съдебен протокол) се вижда, че дюлгерите - майстори: Петър Павлов, Милош, Илия, Миленко,
Игнат и др. 15 души, в присъствието на жезиедара, заявили пред Нишкия кадия, че си получили
напълно от последния надниците, като майстори за труда им по ремонтиране на Нишката крепост.

ОАК 16/10 | 1870 | | мектуб
Шумен. Писмо от Шуменския каймакамин до мютесарифа във Варна, с което го уведомява, какво,
че с предстоящето започване строежа на железопътна линия Каспичан - Шумен, главния инспектор
по пътищата и съобщенията - мосю Бебежеки, в едно със заведующ отдела на пътищата бил излязъл
на обиколка - да се побърза с изготвяне списъка на хората, които ще работят линията.

ОАК 16/11 | 1875 | | мектуб
Русе. Писмо от вилаета до мютесарифа в Тулча, с което се нарежда да се издират виновниците,
които на външните стени на Махмуд ефенди от Сулино са били залепили някакъв афиш с
алегорично съдържание против консулите в града и членовете от Европейската Дунавска комисия.

ОАК 16/12 | 1683 | | хюджет
Съдебен протокол на Свищовския съд Елхар Али, Хюсеин Челеби и др. от мюсюлманите на гр.
Свищов; поп Ленко Коюмджи, Георги, син на Влахо, поп Върбан п. Ангелов и др. От християните,
се явили пред съда и заявили, че си били получили от мубашира, стойността на закупените от тях
6000 станбулски кила ечемик по 15 акчета килото и 1500 кила брашно от по 25 акчета едното кило.

ОАК 16/13 | 1852/53 | | мектуб
Писмо, от което се вижда, че официалните писма, отправяни до английския генерален консул в
Букурещ и тези, изпращани от него във вътрешността, ставало чрез посредничеството на
английския зам. Консул в Гюргево

ОАК 16/14 | 1902 | | мектуб
Писмо от гл. административен инспектор на Румели до финансовото министерство в Цариград,
отнася се до начина и от кой параграф по бюджета да бъде изплащана пенсията от по сто гроша
месечно на съпругите на убитите във Велес Стоян Шаров и Кьосе Манасиев. (п) Гл. инсп. Хюсеин
Хипиш.

ОАК 16/15 | 1871 | | мектуб
Шумен. Писмо от каймакама на Шумен до каймакама на Търговище, във връзка със залавянето
бандата на крал Андрея, в която са участвали: Наум от Охрид, Комо от с. Попеш, а за техни ятаци
са служили Добри и Каро от с. Охмар и др.

ОАК 16/16 | 1877 | | телграфнаме
Русе. Чернова. Окръжна телграфнаме от Дунавския виляет, с която се предписва вземането на
ефикасни мерки за осуетяване на възможните издевателства от страна на заминаващите за флота
войски и черкези.

ОАК 16/17 | 1869 | | мектуб
Видин. Писмо на Видинския митрополит Антим до каймакама на гр. Лом, относно събирането на
владишкото право в Ломско.

ОАК 16/18 | 1877 | | мектуб
Русе. Писмо от Русенския валия до Високата порта. Съобщава се за пътуването до Търново на
живущия в Русе лекар, поляка Шимански, който бил шпионин на руския консул в Русе.

ОАК 16/19 | 1877 | | мектуб
Русе. Чернова. Писмо от Русенския валия до Високата порта. Съобщава се, че по спора за
принадлежността на черквата "св. Никола" в гр. Тулча местното население се е разделило по равно
за патриаршията и екзархисти и, че дава мнение окончателното разрешаване този спор да се отложи

още за известно време.

ОАК 16/20 | 1873 | | телграфнаме
Тулча. Телеграма от мутесарифа в Тулча до каймакама на Бабадаг. Нарежда се да се преустанови
търсенето на двете турчета, за които имало сведения, че били уж скрити от евреите в Бабадаг и във
връзка с това били отпочнати претърсвания по еврейски домове и хавзите.

ОАК 16/21 | 1876 | | мектуб
Русе. Писмо, с което от Русе се изпраща на шуменския каймакам инструкцията, издадена
специално за войските, заминаващи срещу Сърбия. Приложена е и самата инструкция в препис.

ОАК 16/22 | 1855 | | ариза
Мостар. Донесение от генерал -щабен полковник в Мостар, че същият е привършил заповяданите
му приготовления за поход срещу черногореца Зако.

ОАК 16/23 | 1901 | | тезкере
Писмо от садразама до министъра на финансите за отпускането еднократна парична помощ и
пенсия на семействата на двамата жандарми, загинали при сблъскването с разбойници, която в
едно гевгелийско село е убила гръцкия поп и едно момиче влахиня.

ОАК 16/24 | 1688 | | ферман
Цариград. Ферман на Сюлейман II, за възстановяването на привилегиите, които раята на с. Карища
Вирани в Ямболско е притежавала в миналото.

ОАК 16/25 | 1821 | | мектуб
Писмо, относно спора между Търновския митрополит и Врачанските чорбаджии, отказали да
платят допълнително "имбадие" (извън султановия берат) на казания митрополит, който от своя
страна отнесъл спора за разрешаване от патриаршията.

ОАК 16/26 | 1821 | | кайме
Писмо (чернова) до Чирменския мутесариф. Нарежда се (между другото) , във връзка със
сведенията, че някои от чиновниците всявали страх у невзелите участие във въстанието хора от
раята в Одринско, Люлебургаско, Сливенско, Ямболско и старозагорско и принуждавали същите да

бягат и ставали хайдути, да се вземат мерки за наказването само на истинските виновни и
несмущаване спокойствието за невинните.

ОАК 16/27 | 1867 | | келялет-йенеди
Видин. Лично поръчителство, подписано от българите: Анастас Георгиев и Стайко Петров от
Видин, удостоверяващи честността и благонадежността на постъпващия на полицейска служба
(аскери забтие) Михаил Алексиев, тоже от град Видин - махалата "хажи-Спас".

ОАК 16/28 | 1876 | | телграфнаме
Русе. От Туна (Русе) до Видинския мютесариф телеграфически се нарежда, щото по случай
възшествието на престола на султан Хамид, всички хатиби (проповедници в джамиите) да
оповестят между населението възшествието.

ОАК 16/29 | 1867 | | кефалет-сенеди
Видин. Лично поръчителство, подписано от двамата българи: бакалина Илия Павлов и Никола
Иванов, удостоверяващи честността и благонадежността на постъпващия на полицейска служба
(аскери забтие) Вълчо Чоков от гр. Видин.

ОАК 16/30 | 1867 | | тезкере
Видин. Записка, издадена от заместник - дружинния командир във Видин, отнасяща се до Михаил
Алексиев, 22 годишен, ръст висок, от гр. Видин, махала "Хажи Спас", който се изпраща за
медицинско освидетелстване, понеже му предстояло да постъпи на служба като аскери-забтие
(жандармерията).

ОАК 16/31 | 1867 | | кефалет-сенеди
Видин. Поръчителство, подписано от трима българи от гр. Видин, удостоверяващи честността и
благонадежността на постъпващия на полицейска служба (аскери забтие) Васил Стойчев, 40
годишен, от гр. Видин, махалата "Хажи Спас".

ОАК 16/32 | 1877 | | мектуб
Русе. Писмо до Търновския мутесариф от виляета. Съобщава се за пренасянето в София Ловешката
градска каса, ... и общополезна каса.

ОАК 16/33 | 1876 | | мектуб

Писмено нареждане до Дунавския виляет, да се забрани засяването на растения, съдържащи
наркотични вещества, за което било взаимно мнението на министерство на народното здраве,
министерство на финансите и др., като общополезна предпазна мярка.

ОАК 16/34 | 1869/70 | | мектуб
Ловеч. Писмо от Ловчанския каймакамин до мютесарифа в Търново, с което го уведомява, че таксакантар в Ловеч отдадена на търг за една година, възмездява на 20 000 гроша, а в Троян на 1700
гроша.

ОАК 16/35 | 1858 | | мазбата
Протокол в чернова, адресиран до Високата порта, в което се говори за безразборното отсичане и
унищожаване на горите (балталъците) от населението на крайдунавските градове: Лом, Видин,
Никопол, като не било останало нито следа от горските обекти; в следствие на което нуждаещите
се от дърва, били принудени да закупуват дърва за огрев от Сръбско и от островите в Дунава. За туй
препоръчва оголените места да бъдат засаждани с...

ОАК 16/36 | 1876 | | телграфнаме
Донесение до вилаета, в смисъл, че един от обирачите на баяжията Христо, от Горна Оряховица
бил черкезина с посочените в телграфнамета отличителни черти.

ОАК 16/37 | 1876 | | мектуб
Чернова. Писмо до турския посланик във Виена, с което се съобщава, че важните книжа за
италианското военно аташе във Виена, имайки представител по определянето временната граница
със Сърбия, все още не са пристигнали.

ОАК 16/38 | 1876 | | мектуб
Писмо в отговор на запитване, адресирано до вилаета и Високата порта, отнасящо се до залавянето
на двама турци-разбойници и един овчар при Троян - същите, според направеното следствие, били
четници от сръбската чета в Зайчар и след окупирането му, били забегнали в Балкана, за да вършат
разбойничество.

ОАК 16/39 | 1875 | | мектуб
Писмо до вилаета в отговор на запитването, с което се уведомява, че от направената проверка се
установило какво, че в Еленско нямало солни залежи, а лицето което било съобщило, че има
такива, щяло да се намери в Цариград.

ОАК 16/40 | 1875 | | мектуб
Писмо от дирекция на данъците при Дунавския вилает, адресирано до самия вилает, с което се
нарежда да бъде събрана глобата от 25 турски лири от фабриканта на ножове Йованчо Галев от
Севлиево, задето продал без позволително 10 ножа.

ОАК 16/41 | б.г. | | мектуб
б.д. Писмо, адресирано до министъра на финансите, в което се казва " Солунския баш. Валия
Костаки ефенди, повечето е зает с чуждестранни работи и службата му се върши от вилаета.
Поради туй, че християнското насаление в Драма е малко тамкашното помошничество се
съкращава.- Заплатите на съкратените пом. мютесарифства в Драма, Серез и Скопие да послужат за
изплащане заплатата на другимо (друго служебно лице)."

ОАК 16/42 | 1801 | | мектуб
Варна. Писмен доклад от Варна, отнасящ се до нападението на Анхиало (Поморие) от около 3000
души даглийски разбойници, които след осемчасово сражение били дали 200 убити и толкова
ранени, след което се оттеглили и окопали в с. Каблешково ... , същата околия.

ОАК 16/43 | б.г. | | ариза
Молба от Милош до "Хидмет и реясет" за въвеждането във владишки сан лицето Петър Иванович
на мястото на починалия сръбски владика Милети.

ОАК 16/44 | 1717 | | арзухал
Молба от кехаята на пребиваващия в гр. Одрин крал Ракочи до султана. Иска се отпускането
определената издръжка на краля и генерал Форгач за м. Рамазан 1130 г.- (2438 гроша).

ОАК 16/45 | 1842 | | еврак
Преписка по продажбата в Цариград, като робиня на една негърка, оказала се в последствие, че
била "свободна".

ОАК 16/46 | 1778 | 2 л. | мектуб
Писмо от садразама до канцлера на Полша - израз на приятелски чувства и относно изпращането на
посланици на основание Карловицкия мирен договор.

ОАК 16/47 | 1778 | 3 л. | мектуб
Писма (чернови) до краля на Полша, изпратени чрез заминаващия за страната си полски посланик
в Турция, с които се засвидетелстват приятелски чувства.

ОАК 16/48 | 1788 | | ариза
Тунис. Донесение от мир-и мирана на Тунизия до султана. Уведомява се султана, че заповедта му за
действия по море и суша срещу австрийците, обявили война на Турция, а изпълнени като са дадени
съответни нареждания.

ОАК 16/49 | 1788 | | ариза
Донесение от мир-и мирана на Тунизия до султана, относно създалото се положение между
Тоскана и Тунизия, след обявяването от Австрия война на Турция.

ОАК 16/50 | 1699 | | арзухал
Заявление до султана за отпускането наема на обитаваната от полския пратеник страноприемница.

ОАК 16/51 | 1693 | | арзухал
Доклад от мир-и ахур-и евел до султана за признаване с ферман като привилигировани земите
"бащиния" на войнуганите в Пловдивска и Татар Пазарджишката кази.

ОАК 16/52 | 1877 | | телграфнаме
Сливен. Телеграма от Сливен до Осман пазарския каймакам. Иска се залавянето на тримата ешкия,
които на 24. 05. в Балкана, ... пътуващите от Върбица за Сливен мустахфъз Мехмед и
придружаващия го Васил.

ОАК 16/53 | 1676 | | арзухал
Молба до султана от възпитателя на 6 (султанови) дъщери. Иска се отпускането по ... подробна
сметка, стойността на облеклото, необходимо за въпросните принцеси.

ОАК 16/54 | 1863/64 | | дефтер

Кюстендил. Ведомост за заплатите на чиновниците в санджака Кюстенджа, за м. Август.

ОАК 16/55 | 1788 | | ариза
Донесение от мутесарифа на Триполитания до султана, относно положението на война с Тоскана и
действията срещу същата по море, откъм Турция.

ОАК 16/56 | 1834 | | мектуб
Писмо от Ахмед Февзи, във връзка със съобщението, че командващия египетската флота Осман бей
е преминал на турска страна, за което бил уведомен императора и правителството му; и, че се
предвижда оказването почести на генерала и офицерите в Тифлис от турска страна.

ОАК 16/57 | 1843 | | мазбата
Оряхово. Протокол, подписан от мюдюра и намбина на Оряховската каза, съставен по повод
заявлението на саймджиата Вълко чорбаджи, че от овцете, които той събрал като ... в Оряховската
каза, били умрели 1012 овци и кози.

ОАК 16/58 | 1866 | | сенед
Разписка, подписана от австрийския поданик Максим Мелиян, за платени на същия от
Белградската хазна парични премии за извършени от него услуги.

ОАК 16/59 | 1830 | | кайме
Изложение до султана, относно нашествието на арнаутите - възползвали се от затрудненията в
момента на Турция; и се препоръчват конкретни мерки срещу злото. Споменават се двама от
главатарите на нашествениците - братята Арслон и Каилен бей (в. Чайковски).

ОАК 16/60 | 1876 | | мектуб
Писмо от Дунавския валия до Високата порта. Съобщава за избора на Нури бей от Плевен, за
депутат и заминаването на същия за Цариград.

ОАК 16/61 | 1871 | | телграфнаме
Телеграма, чернова, от Лом до мутесарифа на Видин. Съобщава се за опита на една лодка, дошла от
Румъния, да се приближи на два пъти до отсамния бряг, но поради обстрелването и същата се

върнала обратно.

ОАК 16/62 | 1791 | | мектуб
Писмо до султана, с което се иска вземането конкретни мерки за защитата на черноморското
крайбрежие по суша и по море.

ОАК 16/63 | 1839 | | мектуб
Писмо (чернова) до капудан-пашата. Съобщава му се, че по нареждане от Шура-и аскери, за 1255 г.
не ще се дадат на войниците "минтани", за да може от реализираната икономия да се посрещнат
разходите по разширяването съществуващата вече в Сливен текстилна фабрика и построяването на
една нова такава в същия град.

ОАК 16/64 | 1879 | | мектуб
Скопие. Писмо до министерството на вътрешните работи, за създаденото по географски и
политически причини, отделна каза с център Пехчево, от граничещите с България нахии: Пиянец и
Малеш.

ОАК 16/65 | 1839 | | мектуб
Писмо, относно начина по който следва да се третират намиращите се в Юсклодар и на Босфора
хървати.

ОАК 16/66 | б.г. | | мектуб
Писмо до Шекиб и Нури ефенди, с инструкции да реагират срещу проникналите в странство
сведения, относно Нишкото въстание.

ОАК 16/67 | 1877 | | телграфнаме
Баба Даги. Телеграма от българите в с. Сари, Бабадашко до мутесарифа на Тулча. Оплакване срещу
бабадашките забтии, загдето произволно са взели от селата 15 коли, за да си превозят багажа и
семействата си до Меджидие.

ОАК 16/68 | б.г. | | махзар
Оряхово. Молба до султана от християнското население на Оряховската каза до султана. Изброяват
се беззаконията, вършени от местния епископ и се иска казаното население да бъде избавено от

золумите на този владика.

ОАК 16/69 | 1840 | | мектуб
б.м. Писмо до министъра на финансите, относно раздаването на пожарникарите при баб-и Али и
др. книжата за данък джизие и за 1256 г.

ОАК 16/70 | 1875 | | арзухал
Котел. Заявление от котелци до местните турски власти, по повод и във връзка недостигнали от
паша за ...на овцете - тъй като те били предимно скотовъдци молят да им бъдат отредени места за
паша на добитъка.

ОАК 16/71 | 1875 | | такрир
Изложение-оплакване до турските местни власти от председателя на българската община на ...,
Тулченско и първенци на селото Тодор, против румънския свещеник Евтими, за дето пречи на
българските свещеници свободно да извършват богослужението си.

ОАК 16/72 | 1873 | | дефтер
Кюстендже. Тетрадка с чернови от писма, изпратени от Кюстенджа до Тулченския мютесарифин
през 1872/1873 с различно съдържание.

ОАК 16/73 | 1862 | | мектуб
Писмо от садри-азама до валията на Силистра. Предписва се разследване случая с незаконното
арестуване на един българин от мюдура на Свищов и се правят внушения за коректно отнасяне към
християнското насаление - предвид актуалния "християнски въпрос" и засилващата се възможност
всред българите.

ОАК 16/74 | 1808 | | мектуб
Писмо, адресирано до: гръцкия и арменския патриарси и до хахамбашията в Цариград, всеки един
от тях да се застъпи пред сънародниците си за разхвърляне и продаване облигациите от заема така,
както е определено да бъдат пласирани.

ОАК 16/75 | 1872 | | мазбата
Берковица. Протокол на Берковския околийски съвет за предстоящите мерки, които властта е

трябвало да вземе, във връзка с охраняване пътищата, водещи за Берковица, където ставал голям
пазар на добитък на всеки петнадесет дена; както и за заместването на патрулиращите християни с
честни и изпитани турци, охраняващи проходите.

ОАК 16/76 | б.г. | | гедвел
Сведение за разпределението на населението по народности в селата на Димотинския санджак; и
за данъчните постъпления от същите села.

ОАК 16/77 | 1864 | | мектуб
Писмо, адресирано до мюдюрина на Търговище, с което се уведомява за резултата от сражението с
ешкия в село "Ашек", Търговишка околия и за числото на ранените от това сражение.

ОАК 16/78 | ...62 | | мектуб
Видин. Писмо от Видинския валия до мюдурина на Ломската каза, относно издевателствата над
мирното население и ..., и залавяне на обикалящите комити в Ломската каза.

ОАК 17/1 | 1863 | | мектуб
Лом. Писмо от ломския мюдюр до заптийския бинбашия във Видин, по мерките за преследването
на появилите се по долината на р. Цибрица и р. Огоста банди от 17 души турци и арнаути от около
30 души българи.

ОАК 17/2 | 1855 | | ариза
Донесение от полковник Киркор, относно местонахождението на Константин чауш от 2-ри казашки
кавалерийски полк, назначен за преводчик при полските офицери и зачислен Чермановски.

ОАК 17/3 | 1877 | | мектуб
Видин. Чернова. Писмо от мутесарифа на Видин до каймакама на Белоградчик, с което съобщава
за евакуацията на Лом и, че е позволено турските семейства да се пренесат отвъд Балкана, но не и
длъжностните лица.

ОАК 17/4 | 1874 | | мектуб
Писмо на валията на Русе до кюстендилския митрополит Иларион, относно недопустимостта на
бойкота, който българите от гр. Кюстендил са предприели против гърците, техни съграждани, по

повод злословията им във връзка със схизмата, наложена от патриаршията на българите изобщо.

ОАК 17/5 | 1788 | | кайме
Предписание до капудан пашата за начина, по който следвало да бъдат третирани завърналите се от
плен у неприятеля капудан Абу Бекир и хората му, които били пленени след като половината от
екипажа на кораба на същия Абу Бекир, командващ турската флота в боя в Проливите, били
излезли от строя.

ОАК 17/6 | 1876 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Халил Рифат до министерството на финансите, с която същият благодари за
отличаването му, като е бил удостоен за Дунавски валия.

ОАК 17/7 | 1833 | | мектуб
Писмо, с което се опровергава версията, че неспокойната в същност рая в гр. Пазарджик е
премахнала .... на местния аянин.

ОАК 17/8 | 1838 | | кайме
Окръжна заповед, с която се разпорежда изпълнението на хатихумаюна от 1838 г., относно
танзимата.

ОАК 17/9 | б.г. | | мектуб
Писмо, невдъхващо доверие държане на намиращият се във Виена Милош бей; срещата на същия
на.... от Сърбия протосингел Ковачевич и проектираното въстание в Сърбия.

ОАК 17/10 | 1800 | | кенар
Записка до капудан-пашата да ускори изпращането флота по посока на Анкона в предвид
сведенията, че в същност се замисля нападение срещу Турция, ако и да не е изключено
съсредоточените там войски да са помощ за Египет.

ОАК 17/11 | 1875 | | мектуб
Видин. Писмо от видинския търговски съд до околийския управител в Белоградчик, с което се
нарежда да бъдат разрешени на видни места изпратените му обявления, за знание на кредиторите
на обявения от съда в несъстоятелност - българина-търговец Георги Бочев от Белоградчик.

ОАК 17/12 | 1839 | | мектуб
Писмо от тержуманина на английския генерален консул - Артин- уведомява съответното служебно
място за ... на реката Нил на английския генерален консул, с което се е състояла срещата и се ... от
него писмени наставления, относящи се до английските кораби.

ОАК 17/13 | 1800 | | кайме
Препис. Писмо до генерал Мейо в Египет, в отговор на предложението да бъдат разменени
намиращите се в Дамиет турски пленници с французина Бадо, намиращ се при турците.

ОАК 17/14 | б.г. | | варака
Записка от английския посланик в Турция, в която същият заявява, че ако Турция не се съгласи
войната с Русия е неизбежна и между другото заявява, че английските флотски сили щяли скоро да
се явят пред Чанаккале.

ОАК 17/15 | 1773 | | мектуб
Писмо, с което, във връзка с военните действия при Силистренската крепост, се искали
подкрепления за същата крепост.

ОАК 17/16 | б.г. | | дефтер
Опис, в който е означено какви по вид книжа се съдържат в отделните торби, съхранявани в 17
сандъка, за епохата на султан Махмуд и един за епохата на султан Селим.

ОАК 17/17 | 1807 | | ариза
Доклад на Мехмед Али паша до султана върху положението в Египет. След като се дават сведения,
относно поведението на местните емири, иска се изпращането в Египет, помощни войски от
Румали за справяне с нападението на англичаните, заели Александрия.

ОАК 17/18 | 1807 | | арзухал
Писмо от валията на Египет, Мехмед ага, до султана. Мотивирано се иска уволнението на
египетския дефтердар Ахмед Асъм и назначаването за такъв Хюсеин ефенди.

ОАК 17/19 | б.г. | | такрир
б.м. (Нота), в която е изразено благоволението на султана да бъде освободен робът Жан-Пакарт(?).

ОАК 17/20 | 1876 | | мектуб
[Русе). Писмо от Дунавския валия до мутесарифа на Търново за взимането на законни мерки,
спрямо виновните, във връзка с изстъпленията против жителите-българи в гр. Търново, извършени
от турски деца след обявяването на основния закон.

ОАК 17/21 | 1876 | | мектуб
Русе. Чернова. Писмо от виляета до мутесарифа на Търново, с което се предписва подхвърлянето
на подходящо наказание по закона християните, които са дръзнали да бият мюсюлмански деца.

ОАК 17/22 | 1873/74 | | нуфюз дефтери
Враца. Регистър на населяващите Враца и околията цигани- мюсюлмани 1873/74 г.

ОАК 17/23 | 1873 | | мектуб
Русе. Писмо от вилаета в Русе до Софийския мютесариф, с което се нарежда като как да се
постъпва с българите, желаещи да приемат ислямската религия - да бъдат уединявани няколко дни
и поставяни на изпитание. - Да им се даде възможност да се допитат до свои близки и роднини. - Да
си направят самокритика (?) за досегашното им религиозно влечение и след като им се обяснят и
наставленията на митрополита, за в случай, се пристъпят към обряда на помохамеданчването.

ОАК 17/24 | 1872 | | мектуб
Русе. Писмо от вилаета до Софийския мютесариф, с което се съобщава поименно от двамата
българи: Костадин поп Тихов и Димитри Божилов от Самоков, идващи по ред в списъка на
избраните за ... в съда.

ОАК 17/25 | 1875 | | мектуб
Писмо от Цариград до Дунавския виляет, с което се уведомява, че за преследване на мохаджиритечеркези, вършещи престъпления и нередни работи, било наредено специална летяща дружина да
бъде сформирана за целта.

ОАК 17/26 | 1875 | | мектуб
Високата порта в Цариград предписва на Дунавския вилает да бъдат преследвани и жестоко
наказвани всички, които дръзнат да преминат в островите на река Дунав, териториално числящи се
към Румъния.

ОАК 17/27 | 1876 | | мектуб
Писмо от мюдюрина на "Адай-кебир" (Големия остров) на р. Дунав - до надлежния мютесарифин,
с което го уведомява какво че в следствие повишение на водите в Дунава всички живущи в Калето,
предимно семейства на военни, охраняващи крепостта, били изложени на глад, понеже нямало на
близо от къде да се снабдяват с хранителни припаси.

ОАК 17/28 | 1876 | | телграфнаме
Сулина. Телеграма на околийския управител в гр. Сулина до мютесарифа в Тулча, с което го
уведомява за отпразнуването денят на възшествието на султана, при подобаващ ред и церемонии, в
които взели участие и консулите в Солун.

ОАК 17/29 | б.г. | | такрир
[Фрагмент от чернова) Изложение, което жителите на пристанищния град Алжир са изпратили по
сухо в Цариград, след като били отхвърлили ултиматума, даден им от оттеглилия се в един кораб
английски консул, а в резултат на морската битка пред пристанището еничарите били взели в плен
испански кораби и матроси, като по-късно английски кораби блокирали откъм морето самия град
Алжир.

ОАК 17/30 | 1720 | 8 л. | темесюк
Осем разписки, издадени от хора на пребиваващия в Турция крал Ракочи Унгарски, за получаване
определената на същите и на краля месечна издръжка от турската хазна.

ОАК 17/31 | б.г. | | арзухал
Нишава. Молба до султана от кехаята на пребиваващия в Родосто унгарски крал Ракочи. Иска се
отпускането на определените месечни парични премии на краля и придружаващите го негови хора.

ОАК 17/32 | 1903 | | мектуб
Писмо от садр-и азама до министерството на финансите, относно пенсията на ранения от

българските въстаници и намиращ се на лечение в болницата "Хамидие", жител на гр. Кавадарци
Мустафа, син на Мехмед али.

ОАК 17/33 | 1853 | | ариза
Ловеч. Донесение от мюдюра на Ловеч за неверността на слуха, че руски войски били минали в
сръбско.

ОАК 17/34 | 1853 | | мектуб
Търново. Писмо на търновския владика Неофитос с хвалебствия по адрес на търновския каймакам
Галиб паша, който бил отличен по служба с титлата ...

ОАК 17/35 | 1854 | | мектуб
Калафат. Писмо от войсковия началник Али Хаки от Калафат, относно мерките срещу
издевателствата, вършени в пограничните места на Сърбия от арнаутите.

ОАК 17/36 | 1812 | | мектуб
Писмо на заминаващ от Одрин през София и Видин за Ниш, във връзка със сериозността на
сръбския въпрос, турски военачалник, адресирано до султана, с което се донася за
разпорежданията на същия до други местни военачалници да се отправят за Сърбия.

ОАК 17/37 | 1791 | | хюджет
Съдебен протокол на Чорленския кадия, установяващ заявлението на мубашира, който е бил
натоварен с изпращането на конете, предназначени за австрийския император, визиращ
изплащането на разходите по самото изпращане на въпросните коне.

ОАК 17/38 | 1875 | | мектуб
Чернова от писмо до Новозагорския каймакам. - Уведомяват го за обира, извършен от
четиридесехтех души разбойници - турци на двама християни от Еленската община.

ОАК 17/39 | б.г. | | мектуб
Писмо до висша административна инстанция, отнасяща се за начина на отпускане нужния кредит
за построяване изложбен магазин към фабриката за сукно в Сливен.

ОАК 17/40 | 1876 | | мектуб
Писмо от Високата порта в Цариград - до Дунавския валия, с което на основание повдигналия
въпрос от екзархията, предписва да се проучи и донесе до знанието на Портата, защо Нишкия
митрополит Виктор не внасял в екзархията събираните от него треби, такси за.. и др.; като
митрополита по този случай бил отговорил, че се съобразява с инструкциите на местния
мютесариф.

ОАК 17/41 | 1876 | | еврак
Тулча. Преписка, относно отстъпването от страна на българите в Тулчанския санджак вземанията
на същите от държавата за построяване българско девическо училище в Тулча.

ОАК 17/42 | б.г. | | арзухал
Доклад до садразама по въпроса кому да се възложи за текущата (1228) година "Емарет-и хадж-и
шериф" на валията на Египет Мехмед Али паша или на валията на Дамаск.

ОАК 17/43 | б.г. | | мектуб
Солун. Писмо до Солунския мютесарифин с копие до Солунския кадия, с което било наредено
какви точно облекчения били направени на гърците-данъкоплатци от Солун, отсрочвайки
изплащането на дължимите от тях налози на пет части. Като определя и размера на отделните
срочни плащания.

ОАК 17/44 | 1876 | | мектуб
Писмо от Високата порта в Цариград до Дунавския вилает, с което вилаета се уведомява за
назначаването на Йосиф за митрополит на Ловчанската епархия, към когото да бъде указано
нужното внимание и уважение.

ОАК 17/45 | 1876 | | арзухал
Заявление от някой си Васил Георгиев от вароша в Русе, бивш държавен служител във военната
инспекция при Митхат паша, с което моли да му се даде работа, понеже бил вече свободен.

ОАК 17/46 | 1811 | 4 л. | истида
Цариград. Молба от гръцката патриаршия в Цариград до Великия везир, с която, във връзка и по
повод махзара на търновчани и доклада на търновския войвода Фейзи ага против търновския

митрополит, се прави застъпничество в полза на същия митрополит.

ОАК 17/47 | 1876 | | мектуб
Тулча. Писмо от Тулчанския мутесариф до Виляета, с което се съобщава, че от проверката на
Перикли ефенди се е установило, че подписалите съответното колективно заявление действително
са съгласни да отстъпят вземането си от държавата за извършени превози в полза на българското
девическо училище в гр. Тулча, за построяването на което е била направена молба.

ОАК 17/48 | 1871 | | мектуб
Писмо от министъра на външните работи на Княжество Сърбия до турските власти по повод и във
връзка претенциите на двама сърби от княжеството, относно изправянето на нередностите от към
турска територия на воденицата им, построена по течението на реката Тимок, по който случай се
изисква и мнението на комисията по този въпрос. Зам.-м-р на външните работи: Димитри Мафик.

ОАК 17/49 | 1734 | | арзухал
Молба до султана от кехаята на пребиваващите в Родосто унгарски благородници, начело с крал
Ракочи, за отпускане сумата, нужна за издръжката на същите през м. Шабан 1146 г.

ОАК 17/50 | 1731 | | телхис
Цариград. Доклад до султана за отпускане на сумата, нужна за изплащането месечния наем за
къщата, наета за настаняване пристигащия от Гюмюрджина в Цариград Ахмед бей (потурчил се
немски генерал).

ОАК 17/51 | 1883 | | гедвел
Охрид. Таблица за движението на мъжкото население от ислямска, циганска, гръцка и българска
народност в Охридската каза, за годината 1300 (по егира).

ОАК 17/52 | 1732 | | дефтер
Цариград. Сведение за дадените хранителни продукти на настанения в една къща край "Бахча
Капцеу" Ахмед бей (потурчил се немски генерал), пристигнал от Гюмюрджина.

ОАК 17/53 | 1732 | | дефтер
Цариград. Опис на мебелите, с които е била наредена стаята на пристигащия от Гюмюрджина в

Цариград Ахмед бей (потурчил се немски генерал - гл. Инв. №17954/49)

ОАК 17/54 | 1883 | | гедвел
Преспа. Таблица за движението на мъжкото население от турска, циганска, гръцка и българска
народност в нахията Преспа за година 1300 ( по егира).

ОАК 17/55 | б.г. | | арзухал
Донесение, в което става дума за трудностите, които турската флота била изпитвала поради липсата
на вода за пиене; за попадането в плен при Абукир на видна личност, което да се провери.

ОАК 17/56 | 1810 | | ариза
Доклад за назначаване комендант на войските от Босненския еляет, които щели да бъдат свикани от
докладващия във връзка с назначаването му да усмири сърбите.

ОАК 17/57 | 1717-1718 | 4 л. | еврак
Ферман на султан Ахмед III и други книжа по отпускането добитък за месо на намиращите се в
охраната на Видин татари, начело с Ислям Гьорай Султан.

ОАК 17/58 | 1883 | | гедвел
Прилеп. Сведение за движението на мъжкото население от мюсюлманска, българска, гръцка и
циганска националност в Прилепската каза и нахията Морихово, за 1300 - та година.

ОАК 17/59 | 1803 | | еврак
Преписка, относно показанията на българите Коно и Ангел, които години на ред са крали в
Чаталджанско овци от стадата, пътуващи за Цариград.

ОАК 17/60 | 1877 | | мектуб
Котел. Писмо от мюдюра на Котел до каймакама на Омуртаг. Изпраща се под стража лицето Кото
Неделков Долапчиев.

ОАК 17/61 | 1855 | | мектуб

Силистра. Две писма, изхождащи от Силистра, от съдържанието на които се вижда, че за
ремонтиране Силистренската крепост са били ангажирани 8 табура войска, повече от 800
работници от Силистренско и 1800 души работници от Нишкия санджак.

ОАК 17/62 | 1876 | 3 л. | мектуб
Кула. Три Фрагменти от писма, отнасящи се до сръбско-турската война от 1876 г.

ОАК 17/63 | 1841 | | арзухал
София. Писмо от "мухасъла" и "каймакам-и аскера" на София, с което същите уверявали, че ще се
съобразяват с предписания им, във връзка с танзимата, законен ред за преследване провинилите се
в престъпления лица.

ОАК 17/64 | 1854 | | арзухал
Колективна молба от първенците на Никопол - мюдериси, имами, мухтари и пр., с която са искали
гарнизона на Никополската крепост да се засили с още 6000 души, тъй като самата крепост
съставлява важен стратегически пункт за градовете: Ловеч, Плевен, Севлиево и пр. в близост на
Никопол градове.

ОАК 17/65 | 1854 | | арзухал
Колективно заявление от първенците на Никопол - мюдеризи, имами, мухтари и др., оплакващи се
от изпратените за гарнизон запасни войници - арнаути, с молба да бъдат заменени с редовни
войници, понеже арнаутите-войници опожарявали къщите, в които били настанени и вършели ред
безчинства.

ОАК 17/66 | 1733/34 | | ферман
Цариград. Ферман от 1146 г. - 1733/34 г. - с който се нарежда до събирача на жебеллу бедели
(таксата) жебеллу от малолетните и пенсионерите, подлежащи на облагане за 1731-1732 г. от
Охридски, Скопски и Авлонски санджаци, да предвиди сумата от 240 000 акчета за нуждите на
исничерския гарнизон в Бозре-Ада.

ОАК 17/67 | 1848 | | тезкере-и самие
Доклад на Великия везир до султана, за отпускането годишно по 500 гроша на живущия в гр. Ески
Джумая Димо, който бил осуетил събарянето, от русите през време на войната, на местната джамия
в същия град и подпомагал разораните от войната мюсюлмани и немюсюлмани.

ОАК 17/68 | б.г. | | беянаме
Препис от манифеста на турското правителство, отправен до пришълците черкези, намерили
убежище , като моажири в страната , с който се подканват да се държат дружелюбно към местното
население, оказало им гостоприемство, давайки им и ред други напътствия.

ОАК 17/69 | 1872 | | мектуб
Меджидие. Писмо, от каймакама на Меджидие до каймакама на Кюстенджа, относно неправилното
задържане като произхождащи от робски род на освободената робиня на Шефик бей и
придружаващите същата една жена и едно дете на 4 години.

ОАК 17/70 | 1719 | | тезкере
Разписка, издадена от пътуващия за немско турски посланик Ибрахим паша, срещу дадените му в
гр. Бургас провизии.

ОАК 17/71 | 1877 | 74 л. | мектуб
Чернови. Писма, изхождащи от Тулчанското мутесарифство, пришити в отделен свитък от 74 листа.
На листа 21,47,58,61,63 писмо във връзка с военните действия в областта на Сулино - по море или
по суша.

ОАК 17/72 | 1876 | 19 л. | мектуб
Русе. Свитък, съдържащ 19 черновки на официални писма, изхождащи от виляета в гр. Русе, между
които седмото по ред, адресирано до министерството на полицията. Със същото се изпращат 14
души от слезлите при Козлодуй въстаници, заедно е издадената срещу тях присъда на извънредния
съд в Русе - за привеждане в изпълнение на присъдата.

ОАК 17/73 | 1876 | 20 л. | мектуб
Чернови от различен характер, от 10 написани листа, адресирани до Белоградчишкия каймакам;
между които и писмото на лист осми, отнасящ се до постигнатото съглашение между Турция и
Княжество Сърбия, относно реда на изтегляне войските си и определената демаркационна линия
между двете воюващи страни.

ОАК 17/74 | 1871 | 4 л. | еврак
Аккя. Преписка, образувана по повод искането да бъдат ремонтирани и преустроени

затворническите помещения на затвора в Аккя.

ОАК 17/75 | 1849 | | мектуб
Писмо, адресирано до министъра на финансите, с което се нарежда да бъде отпусната издръжка от
по 500 гроша месечно на съпругата на едного от Влашко, отседнала в Русе.

ОАК 17/76 | 1877 | | мектуб
Писмо от вилаета до Тулчанския мютесариф, с което се нарежда да се разгласи между населението,
щото всеки който научи за извършено престъпление, от когото и да било, да съобщава в найблизкия участък и представител на вилаета.

ОАК 17/77 | 1875 | | мектуб
Чернова. Писмо, относно разходите по преследването на избягалия от крепостта Акя, Мири
Мехмед, осъден на вечно заточение.

ОАК 17/78 | 1878 | | мектуб
Чернова от писмо, от което се вижда, че на член-делегата на турската хазна в Берлинския конгрес
били предвидени 100 лири пътни пари.

ОАК 17/79 | 1874 | | мектуб
Чернова от писмо до Видинския мютесариф, с което го уведомяват, че било уговорено да се закупят
от Софийско 1000 чифта волове по 1175 гроша единя чифт.

ОАК 17/80 | 1725 | | мектуб
Писмо, от което се вижда, че помохамеданчения, който освен че иска да му се заплатят дрехите,
моли да бъде зачислен като чирак в джебеджи одаги.

ОАК 17/81 | 1789 | | мектуб
Чернова. Писмо до садразама по повод нотите на шведския посланик, с които същият прави
искания за пари, във връзка с проектирания съюз с Турция.

ОАК 17/82 | 1676 | | пусула
Записка за отпускане на сумата, нужна за покупката на шест робини.

ОАК 17/83 | б.г. | | мектуб
Писмо, във връзка с появата на сардинска флота във водите на Тунизия и др. Две писма за оставката
на гръцкия посланик в Цариград; и за посещението в Рим на Меклибург шведския владетел.

ОАК 17/84 | 1873 | | мектуб
Русе. Писмо от Дунавския виляет до мютесарифа на Видин, с което се предписва извършване
нужната проверка във връзка с искането на екзархията за построяването нови черкви в три чифлика
от Берковска каза.

ОАК 17/85 | 1812 | | мектуб
Писмо, с което се съобщава, че по повод писмения доклад на Софийския назър по сръбския въпрос,
патриархът бил наредил наново Изворнишкия митрополит да даде своите съвети според нуждата; а
освен това патриархът бил разпратил съответни писма на гръцки език.

ОАК 17/86 | б.г. | | дефтер
Списък на островите по р. Дунав, принадлежащи на Турция.

ОАК 17/87 | 1870 | 3 л. | еврак
Цариград. Преписка по откупуването личната свобода на робинята-негърка Зерафет, собственост
на Абдуллах ага, търговец на роби.

ОАК 18/1 | 1876 | | сенед
Ловеч. Сенед за собственост на дюкян в гр. Ловеч, издаден на Ветю Ватев.

ОАК 18/2 | 1876 | | сенед
Ловеч. Сенед за собственост на едно лозе от 10 дьонюма, издаден на Ветю Ватев от Ловеч.

ОАК 18/3 | 1876 | | сенед
Ловеч. Сенед за собственост на къща в гр. Ловеч, издаден на Ветю Ватев.

ОАК 18/4 | 1880 | | мектуб
б.м. Писмо от Тани Ходжа-заде Абди ага до чорбаджията Ветю Ватев в Ловеч. Назначава последния
за свой пълномощник, който да ликвидира имотите му в Ловеч.

ОАК 18/5 | 1879 | | мектуб
б.м. Писмо от Хаджи Расми бей до Ветю Ватев в Ловеч, с което замолва последния да се грижи за
имотите му: конак, дюкяни, воденица, гори, ливади и др.

ОАК 18/6 | 1870 | | темессюк
Ловеч. темесюк за владение на едно лозе от 10 дьонюма - вакъфски имот, издаден на Ветю Ватев от
Ловеч.

ОАК 18/7 | 1876 | | сенед
Ловеч. Сенед за собственост на нива за лозе от 1 дьонюм и 800 м. , издаден на Ветю Ватев от Ловеч.

ОАК 18/8 | 1881 | | макбит сенеди
б.м. Разписка за 80 гроша, които Булутлу Хасан получил в заем от абаджията Ветю Ватев.

ОАК 18/9 | 1879 | | мектуб
б.м. Писмо, приятелско, от Абди ага до Ветю Ватев. Между другото интересува се за състоянието
на имотите си в Ловеч.

ОАК 18/10 | 1860 | | дейн-тахрир
б.м. Полица за 2000 гроша, които Радой Стоянов от с. Българене дължи на абаджията Ветю Ватев за
закупени от него абени и шаечни дрехи.

ОАК 18/11 | 1879 | 2 л. | мектуб
б.м. Писмо от хаджи Расим бей до абаджията Ветю Ватев, с което го опълномощава да надзирава
имотите му в Ловеч. Писмо от 2 л. и 2 стр.

ОАК 18/12 | 1879 | 2 л. | мектуб
б.м. Писмо от хаджи Расим бей до абаджията Ветю Ватев, с което му възлага да стане негов
пълномощник в управлението на имотите му в Ловеч.

ОАК 18/13 | 1879 | | векалетнаме
б.м. Пълномощно, дадено от изселени турци на Сюлейман Алиев в Ловеч, за да управлява имотите
им.

ОАК 18/14 | 1839 | | арзухал
Никопол. Молба от жители на гр. Никопол. Искат разрешение, за да си построят църква в махалата
"Варош". Върху молбата е написано и самото разрешение.

ОАК 18/15 | 1879 | | мазбата
Димотика. Фрагмент. Данъчен протокол на кв. "Куммахала" в Димотика, с подписа на Тъпчилещов
като "секретар".

ОАК 18/16 | 1822-23 | | тари
Търново. Владелчески акт, издаден на Цани Шкипариюв за притежавани от него в землището на с.
Лясковец, Търновско, лозя.

ОАК 18/17 | 1822-23 | | тари
Търново. Владелчески акт, издаден на Цани Гинчев за имоти в землището на с. Лясковец,
Търновско, останали наследство от неговия баща.

ОАК 18/18 | 1821-22 | | тари
Търново. Владелчески акт, издаден на Йова Цанева Рахиева, за останала от баща и къща в махалата

"Тодор", гр. Лясковец.

ОАК 18/19 | 1821-22 | | тари
Търново. Владелчески акт, издаден от войводата на Търново, на Йова, за купената от нея за 80 гр.
нива в землището на с. Лясковец. Баба на Цани Гинчев.

ОАК 18/20 | 1839 | | тезкере
Търново. Пътен лист, издаден от съдилището на Търновската каза, удостоверяващо, че с. Лясковец е
чисто от болести и Гинчо Цанев и Димо Стайков от същото село могат да идат до Шумен и да се
върнат обратно.

ОАК 18/21 | 1836 | | тезкере
Търново. Позволително за пътуване, издадено от Търновския ок. Съд на заминаващите за Разград
по търговия Аблак Георги и Аблак Илия от Лясковец.

ОАК 18/22 | 1840 | | илмюхабер
Търново. Открит лист, издаден от Търновския мухасиллък на лясковчанина Гинчо Цанев за
изплатени данъци "джизие" и "испенче", за да може същия при поръчител Петре Цанев от същото
село да замине за гр. Шумен по търговия.

ОАК 18/23 | 1800-1801 | | тапия
Търново. Владелчески акт, издаден на Стоян Шкипарнов, за купена от него нива в землището на с.
Добри дел, Търновско.

ОАК 18/24 | 1859 | | тезкере
Търново. Позволително за провоуправление на занятието градинарство, издадено от Търновския
съвет на Никола Димов.

ОАК 18/25 | 1840 | | мектуб
Чернова. Писмо до Високата порта, с което се иска досегашният управител на фабриката за
платове в гр. Сливен Добри да остане само технически ръководител с месечна заплата, а
управлението на фабриката да се повери на Ниви паша; самата фабрика да бъде разширена и се
построи нова такава.

ОАК 18/26 | 1846 | | ферман
Ферман- вишочайшо нареждане, адресирано до найбите, мюфтиите и др. служебни лица в
селищата, намиращи се по пътя Цариград - Пловдив, за да се не събира данък "джизие" и други
лични данъци, от приходящите в страната руски и др. поданици; както и съгласно договорното
съглашение между Турция и Русия, да се не взема в повече от 3 % мито за внасяните и изнасяни от
Турция стоки. - Същото това разпореждане да се приложи и по отношение руския поданик търговеца Мъгърдич ага, който търгува в района Пловдив - Цариград.

ОАК 18/27 | 1867 | | хаггет
Търново. Акт на Търновския кадия за прехвърлянето по покупко-продажба на една къща в гр.
Търново от Рада Кирякова на сина и Ангел Димитров.

ОАК 18/28 | 1860 | | еврак
Цариград. Преписка, съдържаща 7 търговски и от друг характер писма на турски на хаджи Петко и
х. Никола от Габрово, търговци на Балкана в Цариград. От тях на х. Никола му била дадена титлата
"Директор на Държавната конюшна".

ОАК 18/29 | 1873 | | мектуб
гр. Николаев. Превод. Частно писмо от Константинов до Греков. Наред с някои сведения за
гимназията, съобщава се, че ж. п. линия била привършена до гр. Елисовет; че Николай Николаевич
привличал хората в своето дружество; че Габровски влязъл в Инженерната академия; Палазов и
Бочкин в Хирургията; Кирко в Техниката и пр.

ОАК 18/30 | 1875 | | мектуб
Белград. Писмо от Йован П. Кръстич от Белград до Тодор Ненов в Габрово чрез Никола Шишков,
кръчмар в Турно-Мъгуреле. Вика го да отиде в Белград, за да участва в Босненското въстание.
Писмото е на български език и е придружено от превода на турски език.

ОАК 18/31 | 1873 | | мектуб
Превод на турски език от писмото на Волов до Михал Греков, в което след като му се извинява, ако
е нещо е прегрешил подканва го за помирение; твърдейки, че не той е човека, който не тачи
заслужилите ратници за просвещаването на народа, още повече какво ли биха си казали невежите
ни съотечественици, като ги вижда че взаимно не се разбират и пр.

ОАК 18/32 | 1900 | | мектуб
Стара Загора. Пощенска карта от хаджи Емин от Стара Загора до Чардафон (ефенди) в Габрово,
писано на турски от търговски характер.

ОАК 18/33 | 1840 | | берат
Берат за търговия в Европейските провинции на Османската империя, издаден от султан Абдул
Меджид на Христо Тодоров - търговец в Пловдив (първият берат получил в 1249 г., липсвал)

ОАК 18/34 | 1840 | | ферман
Ферман на султан Абдул Меджид до кадията на Пловдив, с който последния като се уведомява за
издадения на Христо Тодоров от Пловдив берат за търгуване в Европа, Персия и Индия, нарежда му
се да зачита постановленията на този берат.

ОАК 18/35 | 1834 | | ферман
Ферман на султан Махмуд II до кадията на Пловдив, с който на последния се нарежда да зачита
постановленията на берата на търговеца Христо Тодоров, имащ право да търгува в Европа, Персия
и Индия.

ОАК 19/1 | б.г. | | мектуб
Белград. Фрагмент. Писмо във връзка с отиването на княз Милош в Цариград, заедно с двама
сръбски първенци от Смедеревско.

ОАК 19/2 | 1806 | | ариза
Фрагмент. Доклад от началника на турските войски в областта Сребреница до султана за схватката,
произлязла при едно нападение от страна на сръбски бунтовници в казата Сокол, където главен
предводител на бунтовниците бил поп Малутин.

ОАК 19/3 | 1805 | | кайме
Писмо до мохафъза на Белград по повод донесението на същия, че сърбите са му изпратили
писмена молба за пощада.

ОАК 19/4 | 1840 | | мектуб

Писмо на бившия секретар на Милош, Станкович, адресирано до Лука - един от заминаващите за
Цариград 40 души сърби, в което Милош е таксуван като най-голямото зло за сръбството.

ОАК 19/5 | 1828 | 2 л. | кайме
Нареждания до Босненския валия Намък и до Вехид паша, относно военните приготовления и
съсредоточаванията на военни сили в Сърбия, наложени от изгледите Русия да обяви война на
Турция.

ОАК 19/6 | 1840 | | тезкере-и самие
Доклад на министър-председателя, относно назначаването на Муса Сафети ефенди да уреди
сръбските работи.

ОАК 19/7 | б.г. | | дефтер
Списък на сръбските "князе", пристигнали от сръбско.

ОАК 19/8 | б.г. | | такрир
Доклад на специалния пратеник при Кара Георги в Топола, Абдуллах ага, изпратен от валията на
Босна. Дават се сведения за отговора на Кара Георги на връчената му от същия пратеник
"буюрулдия" на валията.

ОАК 19/9 | 1813 | 2 л. | кайме
Писмо, с което се представя, в приложение, донесението на Босненския валия за превземането на
Заловица, за заминаването на Кара Георги от Бекюрделен за Белград и др.

ОАК 19/10 | 1876 | | мектуб
Видин. Чернова. Писмо от видинския мютесариф до каймакама на Белоградчик, относно
рекрутирането на забтиета и арнаути за унищожаването преминаващите от Сърбия в Белоградчик
чети.

ОАК 19/11 | 1807 | 2 л. | такрир-и али
Един документ в 4 страници. Чернова. Доклад, относно изпращането откъм София и от други места

и съсредоточаването в Сърбия на нуждите за усвояването на страната войски.

ОАК 19/12 | 1877 | 2 л. | еврак
Преписка по издирването на 14 военнопленници от войната със Сърбия, освобождаването на които
поименно е искано от сръбския шарже д`афер.

ОАК 19/13 | 1802 | | мектуб
Чернова. Писмо до султана за обезвреждането на Белградския кадия Ниман паша, който бил
виновник за въстанието в Белград.

ОАК 19/14 | 1793 | | кайме
Чернова. Писмо до мухафъза на Белград, с което се изказва похвала на същия по повод очистването
на Белград от въстаниците и му се съобщава, че за награда му е даден , като "..." Трикалския
санджак; както и че проявилите се в бъдеще в същото направление ще бъдат награждавани според
заслугите им.

ОАК 19/15 | 1843 | | тезкере-и самие
Доклад на Великия везир до султана по повод получени от посланиците в Лондон, Виена и Берлин
донесения, между другото по въпроса за мерките от административен характер за изтръгването на
чуждото влияние на раята в Румъния и за отстраняването от Сърбия на кехаята Аврам и на Вучич.

ОАК 19/16 | 1809 | | мектуб
Писмо, с което се съобщава за завладяването от турските войски при Лясковец укрепленията, които
Сърбите били изградили и снабдили с оръдия и припаси в продължение на 3-5 години.

ОАК 19/17 | 1807 | | тахрират
Извлечение от доклад на Нишкия управител (мухафит) Хуршид паша, че сърбите ще нападнат Ниш,
иска от централната власт да му изпратят войска, провизии и пари.

ОАК 19/18 | 1798 | | арзухал
Молба от служебните лица и първенци на Белград да се изпратят по-скоро оръжия и припаси за
крепостта.

ОАК 19/19 | 1749 | 7 л. | тахрират
Преписка със седем документа с различни размери. Преписка по залавяне на разбойниците в
местността Балш (Сърбия) и предаването им в Белград.

ОАК 19/20 | б.г. | | мектуб
Цариград. Черновка на писмо от външното министерство до представителя на Сърбия, с което се
съобщава на последния за спогодбата между султана и руския император, относно избора и
назначението на нов княз на Сърбия.

ОАК 19/21 | 1809 | | мектуб
Писмен доклад, базиращ се на донесенията, направени от командващите войските по преследване
сръбските въстаници: Хоршид Ахмед паша и Кошанчали Халил паша, в които се говори за
пораженията, които претърпявали сръбските въстаници, вследствие преустановяването на Австрия
да ги снабдява с оръжие, понеже били във война с Франция.

ОАК 19/22 | б.г. | | тахрират
Белград. Доклад на мохафъза на Белград Сюлейман, с който е съобщено за ликвидирането на
въстанието в Сърбия и, че за респектирането на придобилите привичка да въстават сърби са
привлечени войски от разни места, като се иска и назначаването способно да води отчетността на
хранителните припаси лице за ненаемни при тия войски.

ОАК 19/23 | б.г. | | кайме
б.д. Чернова. Писмо до княза на Сърбия, с което се съобщава, в отговор на писменото му искане, за
възвръщането в Сърбия на Аврам кехая и на Вучич, че по въпроса е искано съгласието на Русия.

ОАК 19/24 | 1838 | | ариза
Писмо на Милош Обренович до султана, с което Милош Обренович благодари за доверието, с което
е бил удостоен и уверява султана в своята вярност и преданост.

ОАК 19/25 | б.г. | | тамимнаме
Цариград. Инструкция до Босненския и Румелийски валии, относно положението в Босна във
връзка с движението на сърбите и сключеното с посредничеството на Франция примирие между
Русия и Турция.

ОАК 19/26 | 1814 | | мектуб
Белград. Писмо от мухафъза на Белград Сюлейман до султана. Изтъквайки особената си задача,
след усмиряването на сърбите, чрез покровителство в рамките на съществуващите наредби, да ги
спечели и привърже, авторът на писмото прави препоръка относно наложителните назначения на
отговорни лица в управляването от него Белградска крепост.

ОАК 19/27 | 1788 | | такрир
Белград. Доклад на коменданта на крепостта Белград за нуждите на същата.

ОАК 19/28 | 1844 | | мектуб
Писмо до министерството на външните работи, относно пътуването на княз Милош до Бохемия, на
водолечение; и на неговия син Михаил от Берлин във Виена за среща с баща си.

ОАК 19/29 | 1807 | | мектуб
Писмо до садразама, относно мерките от военен характер, наложени от насочването наличните
сили на сръбските въстаници срещу Видин - след като въстаниците се били съединили с руските
войски.

ОАК 19/30 | 1876 | | телграфнаме
Видинския комендант телеграфически съобщава на мютесарифа във Видин, че в резултат на
сраженията (боевете) в селата Гърмано и Вартатниче, от редовните и помощни турски войски
имало 5 души убити и 15 души ранени, а от страна на сърбите 150 души убити и двойно повече
ранени и, че черкезите войници били проявили забележителна храброст.

ОАК 19/31 | 1874 | | мектуб
Писмо до Дунавския вилает, с което се нарежда, щото съгласно фермана за признаването на
княжество Сърбия за васална държава от 1246 (1830 г.) на идващите от там с редовни паспорти,
след проверка да им се дават безплатно открити листове за пребиваването им в Турция.

ОАК 19/32 | 1865 | | мектуб
Цариград. Писмо до министерството на финансите за изплащането пътни пари в размер на 12500
гроша на делегирания за разрешаването спора за границите между земите на Хилендарския
сръбски манастир и българския Зограф, в Света гора.

ОАК 19/33 | 1815 | | мектуб
Писмо от длъжностни лица в Белград до мутесалина на Ески пазар. Иска се бърза помощ срещу
сърбите, преминали Морава и обсаждащи града (Белград) от четири страни.

ОАК 19/34 | 1811 | | телграфнаме
Инструкция до мюхафиза на Белград Кямил паша, с която му се дават нареждания, предвид
намесата на руския император, да бъде смегчен режима в Сърбия, като бъдат премахнат всякакъв
деспотизъм и насилия.

ОАК 19/35 | 1875 | | телграфнаме
Свищов. Шифровано телеграфно донесение от каймакама на Свищов до валията в Русе, относно
пристигането в същия град на сърбина Лазар Ран, заподозрян в убийството на сръбския княз
Михаил.

ОАК 19/36 | 1795 | | ферман
Чернова. Ферман до Румилийския валия Мустафа паша. Съобщава му се, че за нуждите на
войските, които той ще събере за изгонването на въстаниците от Белград и околностите му, били
изпратени 50 000 гроша.

ОАК 19/37 | б.г. | | арзухал
Превод. Молба от сръбските делегати в Цариград, с която мотивирано се иска пускането на
свобода, за да се завърнат при семействата си в Сърбия, на 7 души обикновени хора, задържани
заедно с подалите молбата.

ОАК 19/38 | 1823 | | арзухал
Превод. Молба от княз Милош, с която същият, изтъквайки, че сръбските пратеници в Цариград са
заболели и рискуват да загинат поради нехигиеничността на помещението, в което са настанени,
моли да бъдат върнати в по-ранното им жилище в кв. Фенер.

ОАК 19/39 | 1822 | | тезкере-и самие
Записка, с която се нарежда главното сметководство да даде сведения в какъв размер и кога е даден
вишочайшия дар на сръбското пратеничество, настанено при Бостанджи агата; със справката по
въпроса във форма на "дер кенар".

ОАК 19/40 | 1875 | | телграфнаме
Телеграма, получена от Видинския мютесариф, надлежно дешифрирана, в която се казва, че според
сведенията, получени от околийския управител на Кула, сърбите засилили били пограничните
постове с по 10 човека (войници), от войниците струпани в Зайчар, че около 15000 души били
снабдени с глинени пушки, от които 10 000 души били снабдени с игленки пушки, от които 10 000
души били отправени за Босна, а 5000 души били отправени по посока към ѝниш.

ОАК 19/41 | 1876 | | телграфнаме
Телеграма на Видинския мутесариф, адресирана до Високата порта, с която се съобщава за
завръщащите се от Сърбия с парахода "Белград" 1500 души руски войници, които били слезли при
Турно Северино.

ОАК 19/42 | б.г. | | мектуб
б.м. Мектуб от мохафъза на Белград Сюлейман паша, с което същият донася какви мерки от военен
характер са били взети в казите Чечак, Крагуевац, Ягодина и др. за постигнатото потушаване
въстанието и за окончателното усмиряване на тези места.

ОАК 19/43 | 1840 | 3 л. | тахрират
Два документа на Хюсеин паша от Враня, относно въстанието в Ниш, Пирот, Враня и Лясковец.
Доклад по същия въпрос на мухафъзина в Скопие.

ОАК 19/44 | б.г. | | тахрир
Виена. Превод от докладите на турския посланик във Виена Маврояни, относно разговорите му с
принц Метерник по предаването на босненския бунтовник Хюсеин капитан и съподвижниците му
и по европейското положение.

ОАК 19/45 | 1825 | | емирнаме
Цариград. Инструкции до военния управител на о. Ада кале, относно въстанието на сърбите.

ОАК 19/46 | 1838 | | тахрир
Цариград. Писмо от сръбското пратеничество, с което се заявява оплакване пред Великото
везирство по повод издевателствата, вършени от турците в Белград.

ОАК 19/47 | б.г. | | кайме
Писмо до мухафъза на Белград и до Есад ефенди, относно изпращането на сръбска делегация,
която да представи (в Цариград) исканията на сръбския княз.

ОАК 19/48 | 1788 | | такрир
Донесение от страна на ...., изпратен по служба в .....(Искендерне), относно завареното положение в
Албания и Босна след убийството на Ахмед, брат на разбойника Махмуд, който върлувал по тия
места и разногласията между Румелийския валия Мехмед паша и пашите в Албания и Босна.

ОАК 19/49 | б.г. | | ариза
Цариград. Превод от френски доклад на директора на турското външно министерство до
министъра, с който иска да се разреши на представителя на Сърбия Аврам Дуричич да отпътува за
отечеството си, поради вълненията в Сърбия.

ОАК 19/50 | 1807 | | ариза
Донесение от бащата на Ахмед Мухтар паша до султана.Съобщава се, че бил получен и препратен
на сина му фермана, с който син му, изпратен по спешност по посока на Кладово срещу
въстаналите сърби, се връща според първоначалното му назначение и да защитава с войската си
крепостта ...., пред която се била появила и отпочнала действия една руска ескадра.

ОАК 19/51 | 1859 | | емирнаме
Цариград. Нареждане да се изплати сума на Хюсеин паша, делегат на турското правителство по
определяне границата на Черна гора.

ОАК 19/52 | 1808 | |
Чернова от предписание на правителството до Бехрам паша, началник на Анадолската армия, по
рекрутиране на наборни и др. войски. Като му се съобщава за въстанието в Сърбия, дават се
нареждания за по-скорошното набиране колкото е възможно повече войска и изпращането и в
Румелия.

ОАК 19/53 | 1783 | |
Цариград. Кратко съдържание на преведеното писмо, изпратено до садразама от страна на
Дубровнишкия княз и др. бейове, с което съобщава, че били изпратени в Цариград двама висши

чиновници на Дубровнишката република да внесат в държавната хазна ...... годишен шериатски
данък джизие.

ОАК 19/54 | 1793 | | илям
Призрен. Шериатско решение по повод искането на население от окръга, да не се мести от там
досегашния управител Абдулрахман паша и на негово място де не се назначава брата му Нуман
паша, който не се ползва с добро поведение.

ОАК 19/55 | 1876 | |
Сараево. Разписка, подписана и подпечатана от евреина Мано(?) за получена от него сума (6000)
шест хиляди гроша пътни и дневни за изпращането му по разузнавателна служба от Сарай Босна
(Сараево) до Будапеща и обратно, въз основа предписание на министерство на финансите.

ОАК 19/56 | 1850 | | мектуб
Писмо от нисше до по-висше началствующе лице, в което се говори за постепенното разбиване и
потушаване въстанието в Херцеговина, в резултат на станалите сражения между въстаниците и
войската.

ОАК 19/57 | б.г. | | такрир
Превод. Доклад от сръбския крал Милош до външното министерство в Цариград, с което благодари
за дадените му привилегии, ордени и изпратените 250 000 гроша.

ОАК 19/58 | 1801 | | мектуб
Цариград. Предписание до .... Мустафа паша, мютесариф на Дукакии (Албания), с което му се
прави мъмрене, задето още не заминал за бойното поле в Сърбия със своята войска в помощ на
Румелийския валия Ахмед Хуршид паша, назначен, за да се оправи с вандалите сърби и му се
заповядва да стори това веднага.

ОАК 19/59 | 1809 | | предписание
Чернова до Андолския валия. Като му се съобщава, че руските войски нападали от всички страни
на границата и гр. Браила е бил обсаден, а и сръбските въстаници били на 1/2 час растояние от
Ниш, като нападали от три страни, а и Видин е бил в опасно положение, нарежда се, без да губи
време да събере колкото се може повече войска и заедно с нея да мине в Румелия през Галиполи.

ОАК 19/60 | 1800 | | ариза

Белград. Доклад от Белградския комендант (мухафъз) до правителството, относно намеренията на
арнаут Хюсеин Байрактар Паречели да нападне селата на Свърлешка нахия и Нишка околия с цел
за грабеж и да ги подчини под негова власт. Предприети били мерки за охрана на крепостта в
Симендре, която пази Пожаревската околия.

ОАК 19/61 | 1876 | | джевабнаме
Цариград. Високата порта отговаря на Русенския валия за изпратените от него донесения по
отношение военните приготовления от страна на Сърбия, изложени в докладите на Видинския и
Нишкия мутесарифи. Като му благодари, предлага му да бъде редовен в изпращането на подобни
сведения.

ОАК 19/62 | 1804 | | ариза
Белград. Доклад от мухафъза на Белград до правителството, относно въстаналото сръбско
население в градовете: Рудник, Чачка и Ралаве и мерките, които ще трябва да се вземат за
потушаване на това въстание.

ОАК 19/63 | 1815 | | ариза
б.м. Доклад до правителството, относно подстрекателството от страна на избягалите по-рано в
Австрия (Немче) сръбски войводи, за да вдигнат въстание сърбите от Влашко, Рудики и Крагуевац.

ОАК 19/64 | б.г. | | арзухал
б.м. Заявление от правителството, в което се съобщава, че поради съсредоточаването на руски
войски в Румъния срещу Видин и сърбите в Нишкия окръг са се извели да въстанат.

ОАК 19/65 | б.г. | | ферман
б.м. Препис от фермана, отнасящ се до начина на управлението, в административно и финансово
отношение, на княжество Сърбия, адресиран до главния управител на княжеството Милош
Обренович.

ОАК 19/66 | б.г. | | тезкере-и самие
б.д. Записка на министерския съвет, в която се говори за заподозрените двама свещеници,
забегнали от управлението на Милош (Сърбия), обвиняващи се в подстрекателство на местното
население (рая) в Дезбендска околия - Босненско.

ОАК 19/67 | 1842 | | сенед
Прокламация на княза на Сърбия, с която се гарантират личните права на завръщащите се в
родината си политически емигранти.

ОАК 19/68 | б.г. | | тезкере-и самие
б.м. Доклад от садразама до двореца, с който се иска съгласие да се отговори на сръбския княз, че
той може да се отправи за гр. Русе и там, заедно с князете на Влахия и Молдавия, да изрази пред
султана своите верноподанически чувства.

ОАК 19/69 | 1842 | | мектуб
Писмо, с което се представя донесението на Нишкия мухафъз върху положението в Сърбия, като и
се възпроизвежда същото донесение що се касае до стълкновението между княз Вучич и дошлият
от Белград, с много свои привърженици в Крагуевац княз Михаил, който след това забягнал в
Земун.

ОАК 19/70 | б.г. | | тахрират
б.д. Притурка към писмата, отправени вече до лондонския и парижкия турски посланици до г-н
Хулар. Излагат се мерките, които турското правителство щяло да приеме във връзка с безчинията на
арнаутите и башибозука, които трябвали за потушаването на Нишкото въстание.

ОАК 19/71 | 1779 | | кайме
Чернова. Писмо до мутесарифа на Санта Каданта и мутеселима на Подгорица. Съобщават се
сведенията, добити от босненския валия за събора на черногорските въстаници и се предписва
усилено разузнаване чрез шпиони за по-нататъшните намерения на същите бунтовници.

ОАК 19/72 | 1876 | | телграфнаме
Русе. Телеграма от Русе до мутесарифа на Тулча в Меджидие. Съобщават се подробности за
поражението на 18 сръбски дружини след 8 1/2 часов бой с турците в околностите на Зайчар.

ОАК 19/73 | 1900 | | берат-и али
Цариград. В знак на благоразположение към черногорския княз Никола, да се изплатят на сина му
Мирко от държавното съкровище до края на живота му по 60 лири месечно.

ОАК 19/74 | б.г. | | джевел
б.д. и м. Списък на забегналите в Сърбия села и изпратените лица в Цариград през 1859-1860 г.
през време на сръбското въстание.

ОАК 19/75 | 1808 | | кайме
Писмо до каймакам пашата, относно изпращането за Сърбия на един митрополит (Кюстендилски?)
от страна на патриарха.

ОАК 19/76 | 1826 | | кайме
Писмо до михафъза на Видин, по повод доклада на същия, относно сведенията, добити от завърнал
се от Сърбия шпионин, с което се предписва засилване гарнизоните в Никопол и Видин във връзка
с държането на Русия и поведението на Сърбите.

ОАК 19/77 | 1791 | | каиме
Писмо до заминалия от Силистра за Белград новоназначен мухафъз на този град Абу Бекир паша,
комуто се дават със същото писмо инструкции във връзка с възвръщането на Бялград, предаден
преди това без съпротива на немците и пр.

ОАК 19/78 | 1814 | | мектуб
Писмо от валията на Босна до султана, относно изпълнението заповедта и след стихването и
потушаването на сръбското въстание да се изпратят в разпореждане на бялградския мохафъз ...
военни войскови части за окончателното възстановяване на реда.

ОАК 19/79 | 1821 | | мектуб
Чернова. Писмо до гръцкия патриарх за задържането във връзка с въстанието в Сърбия на още
трима митрополити - извън задържаните преди това други трима; и за упражняване от страна на
патриарха надзор върху сръбските князе и попове, намиращи се в патриаршията.

ОАК 19/80 | 1874 | | мектуб
Ниш. Писмо от Нишкия мутесариф до Дунавския виляет, с което се дават сведения, относно
порядките в съществуващите в Ниш и околията, във Враня и др. училища, във връзка със
сведенията, че сърбите провеждали всред местните българи пропаганда и чрез откриване на
училище се домогват да бунтуват духовете.

ОАК 19/81 | 1818 | | тахрир
Обстоен доклад от Хуршид паша до централното правителство, относно вътрешното и военно
положение в Сърбия и българските земи.

ОАК 19/82 | 1830 | | ариза
Превод. Писмо от Милош до министър-председателството в Цариград, с което се изказват
благодарности за правата, дадени на сърбите; и се дават уверения за неизменна преданост и
вярност към султана от страна на сръбския народ.

ОАК 19/83 | 1810 | | мектуб
Две писма от Хуршид паша, от които с едно настоява Босненския валия да навлезе в Сърбия, тъй
като сърбите, необезпокоявани откъм Видин и Босна, се струпали всичките си сили в Крушевацко,
срещу същия Хуршид; а с другото иска да му се изпратят декорации за отличилите се в боевете
негови хора.

ОАК 19/84 | 1810 | | тахрират
Цариград. Преписка, съдържаща кратко съдържание на 5 доклада на Румелийския валия Хуршид
паша, отнасящи се до положението на войските му в Нишката област на турско-сръбската граница.

ОАК 19/85 | 1810 | | кайме
Доклад на Хуршид паша, валия на Румели, върху хода на военните действия срещу въстаналите
сърби в Алексинацко и Крушевац, където сърбите претърпяли поражение и 150 сръбски глави след
това били изпратени на командването. Иска се и укрепването на Видин - предвид съществуващите
действия на сърби и руси в тази посока.

ОАК 19/86 | 1810 | | ариза
Ниш. Доклад на Али(?), изпратен заедно с войските си в Ниш срещу сърбите, моли правителството
да му прати пари за издръжка и заплати на войниците си, понеже той не бил заможен и нямал
възможност със свои средства да издържа своите войници.

ОАК 19/87 | б.г. | | емирнаме
б.м. и д. Чернова от нареждане до Нари еф. , относно сръбския и тунизкия въпроси.

ОАК 19/88 | 1806 | | мектуб
Писмен доклад, в който се говори за мерките, които турските власти ще трябва да предприемат по
отношение подбудителите на сърбите да въстанат против властта - предимно князете (кметоветесърби) и духовенството подстрекавали населението към въстание.

ОАК 19/89 | б.г. | | тезкере
б. м. д. Записка в два еднообразни екземпляра, обявяваща дадените достоверни сведения, че
сръбски въстаници, дошли от вън след бягството им при потушаването на сръбското въстание, са
обсадили Чачка.

ОАК 19/90 | 1806 | | кайме
Чернова. Писмо до мутесарифа на Крушевац. Отговаря се на писмото, с което същият е изложил
подробности около вълненията в Сърбия и присъединяването на крушевацкото население към
въстаналите сърби; както и на искането му да бъде изпратена бърза помощ за борба с въстанието.

ОАК 19/91 | 1875 | | телграфнаме
б.м. На Видинския мутесариф се съобщават сведения, получени от специален шпионин за
приготовленията от страна на Сърбия да нахлуе в Турция. (Телеграмата била изпратена шифрована
и препис от нея била изпратена и на командващия войските в областта.)

ОАК 19/92 | 1842 | | мектуб
Чернова-превод от писмото на Босненския митрополит до патриарха, с което го уведомява, че ще
замине до Колиница? (селище в Австрия) и другаде, където забегнали преди това босненските
християнски семейства, за да ги убеди да се завърнат обратно по домовете си, обещавайки им, че
ще им бъдат върнати обратно имотите от турските власти и спокойствието им - гарантирано.

ОАК 19/93 | 1875 | | мектуб
(Шифровано) писмо, адресирано до Видинския мютесариф, с което го уведомяват за резултата от
издирване укриватели на получените в с. Мокреш, от Сърбия две коли оръжие, което било
стоварено в дома на Кочо, бившия кметски наместник и от там пренесено в домът на младия
свещеник и по махалите.

ОАК 19/94 | 1875 | | мектуб

(Шифровано) донесение, адресирано до Видинския мютесариф, в което говори за преместването
на сръбски пехотни артилерийски части от Крагуевац в Зайчар, с намерение да се приближат до
самата граница.

ОАК 19/95 | б.г. | | мектуб
б.м.г. Превод от писмото на Милош войвода, от съдържанието на което се вижда изразяване
верноподаничеството на сръбския народ към империята и задоволството от султанския правителственият пратеник Мустафа ага.

ОАК 19/96 | 1830 | | ариза
Белград. Превод. Доклад от сръбския княз Милош, относно отплакванията на австрийския
представител в Белград по нередностите в Нови пазар и др.

ОАК 20/1 | 1876 | | дефтер
Цариград. Тетрадка, съдържаща чернови от писма и бележки (протоколи), отнасящи се до
гаранциите на разни чиновници: каймаками, мютесарифи и пр. от цялата страна и процедурата във
връзка с гаранциите, за време от 08. 03. 1876 г. до 24. 05. 1876 г., между които и на
административни чиновници из България. Тетрадката съдържа 430 документа.

ОАК 21/2 | 1876-1878 | | дефтер
Канцеларско дело на чернови писма от 1292-1294 (1876-1878) на вилаета, адресирани до
Търновския мютесариф, между които и писмата: 1. Писмо на лист 90, отнасящо се до обира на
румънската поща от неизвестни злосторници. 2. Писмо на лист 131, отнасящо се до констатация на
властите за внесените в Турция и Румъния фалшиви монети. 3. Писмо на лист 132, отнасящо се до
залавянето на бунтовниците Сане Димов и Костадин Атанасов от Лясковец. 4. Писмо на лист 154,
от което се вижда, че били задържани двама заподозрени Стоянчовци, единят от Ловеч, другият от
Русе. 5. Писмо на лист 171, отнасящо се до наемането на допълнително помещение за затвор,
поради прииждането на многото затворници, заподозрени в бунтарство. 6. Писмо на лист 197,
отнасящо се до узаконяването новооткрития пазар в Троян, Ловешко. 7. Писмо на лист 204,
отнасящо се до начина на постъпване, от страна на властите, със залавяните по пътищата, свободни
движещи се бунтовници от околията. 8. Писмо на лист 212, с което се нарежда да се побърза със
следствието на задържаните ешкия, като самото следствено дело се изпрати на извънредния съд. 9.
Писмо на лист 216, с което запитвано било защо фабриканта Стефан Карагьозов не си е платил
наема на фабриката за изтеклите шест месеца. 10. Писмо на лист 218, отнасящо се до начина на
процедирането при връчване медала "межидие" 4-та степен на габровеца Видинли оглу Данчо. 11.
Писмо на лист 220, отнасящо се до изпращането за Пловдив на заподозрените в бунтарство
налбантина Тенчо и другарите му Кольо и Щерьо в едно със следствената преписка. 12. Писмо на
лист 227, отнасящо се до запитването как да се постъпи със забранените за обръщение руски
копейки. 13. Писмо на лист 243, отнасящо се до интервенцията на турските власти в семейните
разпри на преминалия в обществото на протестантите - ловчанския търговец Коста Георгиев и
съпругата му, попска дъщеря с източно православно вероизповедание.14. Писмо на лист 265 искане да бъдат изпратени списъците на децата, синове и дъщери, на убитите през време на

военните събития, както и на проявилите се храбреци. 15. Писмо на лист 266, отнасящо се начина
на обезщетяването потърпевшите от ешкията (разбойниците), заптиета и др. длъжностни лица,
придружаващи пощата за Казан. 16. Писмо на лист 267, отнасящо се до нареждане, отправено до
търновския мютесариф да даде, час по-скоро ход на заявлението на протестантина Коста Георгиев
от Ловеч, съгласно общите нареждания, които вече има по този род въпроси. 17. Писмо на лист 268,
от което се вижда, че местните турски власти в селата: Горни - турчета, Михалци, Мусина,
Вишовград и др. безразборно разпродавали покъщнината и добитъка, на заподозрените в
бунтарство българи и на никак не провинилите се техни близки роднини. 18. Писмо на лист 283, от
което се вижда, че габровския данъчен началник и административния секретар - Мехмед Руфат, за
проявена усърдна дейност през време военните събития били удостоени с отличие. 19. Писмо на
лист 287, от което се вижда, че било наредено да бъдат издирени провинилите се в кражба на
добитък черкези от доброволческия отряд, който добитък бил собственост на гръцкия поданик
Атанас Коста. 20. Писмо на лист 303, с което се нарежда сумата от 33 556 гроша, в земане на
чорбаджи оглу Йованчо, от артилерийския арсенал, да се препратят на Йованчо Ташкович,
търговец от Цариград. 21. Писмо на лист 306, от което се вижда, че габровския каймакамин
Йованчо ефенди бил удостоен с отличие за гражданска заслуга - втора степен. 22. Писмо на лист
310, отнасящо се до осъдените от Търновския извънреден съд 17 души български комити на затвор
и заточение. 23. Писмо на лист 316, с което било наредено кмета (мухтарина) на Горна Оряховица
да бъде изпратен по етапен ред в Русе, по искане на Русенския извънреден съд. 24. Писмо на лист
317, от което се вижда, че турските власти, игнорирайки правата на ловешкия митрополит, се
намесили в семейните разпри на протестанта Коста от Ловеч и жена му с източно-православно
вероизповедание. 25. Писмо на лист 329, от което се вижда и с което се нареждало изпратените 500
пушки в Севлиево, през време на въстанически събития, да се не раздават на населението, а се
съхраняват на специално място. 26. Писмо на лист 333, отнасящ се за лицата: Видинли оглу Денчо,
Хесапчи оглу хаджи Георги и Манов оглу Христо и тримата от Габрово със султанско отличие. 27.
Писмо на лист 334, отнасящо се до някоя си Кера от Севлиево, пожелала да се помохамеданчи. 28.
Писмо на лист 350, отнасящо се до залавянето на подвизаващия се в Търновско и Севлиевско
български комита Васил от Пловдивски санджак. 29. Писмо на лист 352, отнасящо се до
задържането по съмнение на Янко Пеев от Котленско, заподозрян в бунтарство. 30. Писмо на лист
363, отнасящо се до събирането на сумата 5 флорина и 37 1/2 крайцера от търновския търговец
Жоржиев, съставляващи съдебните разноски по делото му с "Деис", гледано от Виенския съд. 31.
Писмо на лист 370, отнасящо се до взимането на една търговска къща във Виена от саатчи Стефан
от Търново. 32. Писмо на лист 373, отнасящо се до разноските за медала, с който бил удостоен
Габровския каймакамин Йорданчо ефенди. 33. Писмо на лист 377, отнасящо се до заведената
приписка по издирването на повечеот 300 глави добитък за грабеж през време на събитията от
Севлиевска околия. 34. Писмо на лист 412, отнасящо се до повдигналия се въпрос, във връзка с
решението на църковното настоятелство в Котел, да се вземат по 15-20 турски лири на
погребваните в църковния двор първенци от града. 35. Писмо на лист 423, отнасящо се до
фактическа сторената грешка, във връзка с награждаването с отличие (медал межидли) вместо
видинлията Денчо видинлията Денко. 36. Писмо на лист 424, отнасящо се до секвестиране
недвижимите имоти, принадлежащи не на действителния длъжник - затворника-бунтовник в
русенския затвор, севлиевеца бейкли оглу Пено, а на баща му. 37. Писмо на лист 432, адресирано
до търновския мутесарифин, във връзка с изчезналия кон на някой си Къто от с. Мурад-бей, с който
кон бил отпътувал Ярловския даскал за Дряново, за да се присъедини към въстаническата чета,
укриваща се в Дряновския манастир. 38. Писмо на лист 477, отнасящо се до повдигналия се
въпрос, във връзка с изстъпленията на чиновници и хората на мултезимите, по отношение на
немюсюлманското население. 39. Писмо на лист 514, отнасящо се до удостояването на габровските
първенци: Видинли оглу Денко , хесапчи оглу Георги и Манов оглу Христо с отличия от турските
власти. 40. Писмо на лист 545, с което е било наредено военния данък от избитите през време на
събитията в Дряновския манастир, да не се събира. 41. Писмо на лист 603, отнасящо се до
ходатайство за търговеца Пенчо ефенди, дългогодишен чиновник във Враца за да бъде назначен
наново на служба. 42. Писмо на лист 621, отнасящо се до назначаването за околийски управител в
Габрово на тревненския общински кмет Йованчо ефенди , като за кмет на негово място, бил
назначен хаджи Досио. 43. Писмо на лист 667, с което се предписва от вилаета
помохамеданчването на търновлийката Минка, живуща в Русе да стане в родния и град Търново.

ОАК 22/1 | б.г. | | арзухал
б.д. Молба от кехаята на "Фуйлю-крал" до султана за отпускането кола, с която да се превози
облеклото, закупено за хората на казания крал.

ОАК 22/2 | 1688 | | арзухал
б.м. Изложение, с което се иска султански ферман за закупуване на храни в санджака Трикала за
всички поделения на еничарския корпус, при цени: кило ечемик (заедно с превоза) - 30 акчета; 1
кило брашно - 40 акчета; булгур - 50 акчета; 1 ока масло - 24 акчета.

ОАК 22/3 | 1718 | | еврак
Преписка, от която се вижда колко работници (аргати) за колко време е трябвало да почистят пътя
София - Берковица.

ОАК 22/4 | 1874 | | шукка
Писмо до каймакама на Бабадаг, в което, между другото, става дума за постановено шериатско
решение, признаващо за свободен един заселен в Бабадаг изселник - черкез.

ОАК 22/5 | 1875 | | телграфнаме
Търново. Телеграма от мусесарифа на Търново до каймакама на Осман пазар. Пита се, задържания
за разбойничество Мито от Търговище, кому е дал един часовник и др. Справки във връзка с
извършени обири.

ОАК 22/6 | б.г. | | телграфнаме
б.д. Чернова от телграфнаме, адресирана до Високата порта, в която се казва, че повод войната,
немюсюлманите, подлежащи на военна служба, използват се за интендантски и транспортни
служби.

ОАК 22/7 | 1867 | | мектуб
Чернова от Фрагмент на писмо, адресирано до Ваби-Ами (Високата порта), с което уведомяват за
неподчинението на войници от разни войскови части, забегнали по горите.

ОАК 22/8 | б.г. | | мектуб
б.д. Чернова от писмо, адресирано до: Черменския мутесариф, Търновския войвода, назърина на
Пловдив и Пазарджишкия войвода, с нареждане да бъдат бдителни към гръцкото население в
Румили, да не би да се повлияе от сръбските въстаници и извършат някои нападения над турското
население.

ОАК 22/9 | 1845 | | тезкере-и самие
Чернова. Доклад във връзка с провеждането всеобщата ваксина срещу шарката в Цариград и
придадените му три града; и за доставянето мъртви тела на медицинското училище, като за целта се
използват труповете на умрелите измежду пристигащите на пазарището (в Цариград) за продан
роби и робини - негри.

ОАК 22/10 | 1854 | | мазбата
Враца. Протокол, с който се представлява за назначение като председател на следствената комисия
за Врачанската каза, избрания от първенците на Враца за такъв, хаджи Шакир ефенди.

ОАК 22/11 | 1877 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мутесариф до каймакама в гр. Кула, с която е предадена
текстуално шифрованата телграфнаме (върху която е нанесен дешифрирания текст) - за
недопускане внасянето бунтовническа литература, за каквато имало сведения, че комитите щяли да
изпратят отвън.

ОАК 22/12 | 1877 | | мектуб
Чернова. Писмо до заместник- валията в гр. Шумен по въпроса за конфискуването в полза на
държавата имуществото на избягалите и присъединили се към руската войска християни.

ОАК 22/13 | 1780 | | мектуб
Писмо, относно завземането на селището Мезестра (Гърция) от бунтовника Величнако и
сподвижника му Кървата, при което местните мюсюлмани били събрани в джамията и изгаряни
живи.

ОАК 22/14 | 1670 | | ферман
Одрин. Ферман на Мехмед IV, с който се прехвърля сумата 1360 гроша от данъка "бедели сурсат" в

Скопския санджак на мубешира, натоварен с покупката на овце за Одринския къшлак.

ОАК 22/15 | 1861 | | мектуб
Писмо от отделение по вътрешните работи, при Високата порта (баби-ами), с което се нарежда в
какъв размер десятък (ушур) да се взима от гроздето и произвежданите спиртни напитки.

ОАК 22/16 | 1849 | | мектуб
Писмо, адресирано до Видинския валия зия паша, с което му нарежда да се справи с чиновниците
рушветчии и проявили се в нередност. - съгласно танзимата (реформите).

ОАК 22/17 | 1728 | | еврак
Преписка от съдържанието на която се вижда какъв сарафлък са взимали сарафите на сребраните и
златните пари, включително на золотите.

ОАК 22/18 | 1726 | | мектуб
Главнокомандващия турската флота писмено уведомява султана за нуждата от това да бъде
видоизменено пруското знаме, развяващо се върху техните параходи, за разлика от знамето, с което
си служили американските пирати.

ОАК 22/19 | 1877 | | телграфнаме
Видин. Шифър. Телеграма от Видин до Кулския каймакам. Пита се, има ли в Кулско поп на име
Турклато. Отговора (черновата) на същата телграфнаме - в смисъл, че такъв няма.

ОАК 22/20 | 1717 | |
Цариград. Доклад на Великия везир до султана. Иска заповед да се отпусне на бюлюк башията
Юсуф ага сумата 18 000 гроша, която същия ще раздаде на първо време като извънредно
възнаграждение и 6 месечна заплата на събраните 14 "байрака" ... за войната през тази година.

ОАК 22/21 | 1863 | | телграфнаме
Кула. Телеграма от мюдура на Кулска каза - Али Риза до Видин. Съобщава, че в селото Бяло поле,
Ломска каза, влезли през ноща около 80 души разбойници, обрали чорбаджията и го убили.
Разбойниците са преследвани.

ОАК 22/22 | 1875 | | мектуб
Русе. Писмо от областното управление в Русе до маршала на II -ра армия във Видин. Съобщава, че
е наредено до мютесарифите на Търново, Никопол и Плевен да оберат в 3-4 дни исканите суми и да
ги пратят във Видин.

ОАК 22/23 | 1875 | | мектуб
б.м. Писмо от вилаетското управление до маршала на г. Видин, с което като му се съобщава, че
назначените пари за него по нареждане на Великото везирство се изпратиха на финансовото
министерство. Уведомява се, че по необходимост парите ще бъдат изпратени с едно закъснение от
една седмица. В това писмо е наредено до търговския мутесариф и каймакамите на Плевен и
Никопол.

ОАК 22/24 | 1875 | | телграфнаме
Русенският валия телеграфически нарежда до Тулчанския мютесарифин, щото с изключение на помалките от 15 годишна възраст, по-възрастните от 15 годишна възраст, по-възрастните от 75 години,
свещенищите, калугерите на всички останали немюсюлмани, подлежащи на военна тегоба, на
всеки 180 души един да бъде обложен с военен данък.

ОАК 22/25 | 1875 | | телграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мютесариф до Оряховския каймакам, с която запитва кога ще се
изпратят изборните книжа на околията, тъй като изборите за окръжни съветници са зависими от
изборите за околийски съветници.

ОАК 22/26 | 1871 | | тахрират
Окръжно от министерството на Тефтерхането до Дунавското областно управление, с което се
нарежда да се извърши проверка на държавните земи във връзка с първите изменения на данъка за
земите, за да се види ако има владелци на държавни земи, които не притежават тапии да се снабдят
с такива, което ще укрепи тяхното право на владение, а това би спомогнало още за увеличаването
на приходите на държавата. Същото окръжно било пратено до видинския каймакам за сведение и
изпълнение.

ОАК 22/27 | 1858 | | санед
Осман пазар. Разписка, с която Хасиб Елхади Хасан гарантира на Хафиз Ефенди Катиб, сумата от
1290 гроша, които им да взима от длъжника Али Заим Сюлейманоглу от Осман пазар.

ОАК 22/28 | 1875 | | телграфнаме
Телеграма от видинския мютесариф до оряховския каймакам, с която го запитва защо не е
съобщено предприетите на юшура за 1875 г., не са посочили на колко вноски ще внасят дължимите
суми и ако това не сторили до края на този месец, тогава обявете ..., че имота ще им се продаде за
която цел дайте подробни сведения за техните имоти.

ОАК 22/29 | 1876 | | телграфнаме
Русе. Телеграма, с която се отговаря като няма купувачи на по-висока цена, то според състоянието
на сламата, тя да се продаде на подходяща цена.

ОАК 22/30 | 1875 | | телграфнаме
Телеграма от вилаета в Русе до Тулченския мютесарифин, с която се нарежда забегналите и
укриващите се войници да бъдат издирвани и изпращани в частите.

ОАК 22/31 | 1875 | | илм-и-хабер
Удостоверение, с което се удостоверява от поп Ангел и Митко, син на Иван, че описаната къща се
намира във Видин при означените граници и, че тя е собственост между Папизчи Вако и сестрите
му Ката и Спаса, дъщери на Петко, че те се живи и че нито е ..., нито секвестирана.

ОАК 22/32 | 1875 | | илм-и-хабер
Удостоверение, издадено от Добри Дамянов, Бакал Ванко и поп Иван, с което свидетелстват, че
къщата, находяща се във Видин, в махалата "Пею" е бивше притежание на вдовицата Къна, дъщеря
на Вълчо, която е умряла без челяд и за наследници е оставила:Маноило, Иван и Живко от Въртоп
и че същата къща не била занемарена, нито секвестирана.

ОАК 22/33 | 1873 | | мектуб
Писмо от здравната служба в Тулча до областното управление, с което се дават подробни сведения
за аптечното дело в Тулчански окръг и градовете Бабадаг, Меджидие и Хъсово, които влизат в
окръга. Посочва се, че в последните три града аптеки не е имало, а само в Тулча е имало четири
аптеки, като самите аптекари не са били дипломирани, но за да се снабди с такива, дава им се един
срок, през което време да извършват изпити.

ОАК 22/34 | 1870 | | телграфнаме

Одрин. Телеграма от Асъм (Одрински валия) до финансовото министерство, с която се отговаря, че
ушура за 1870 г. на околиите: Месемврийска, Анхиалска, Джесреркска и Ахъчелебийска, възлизащ
на 46 товари и 75 000 гроша се възложи върху одринчанина Хюсни Ефенди под поръчителството на
хаджи Мустафа.

ОАК 22/35 | 1853 | | мектуб
Писмо от военна част до шуменския каймакам, с което като му съобщава, че две от укрепленията
край Шумен: Фада и Джаш не са довършени, моли да се направи потребното за изпращане на
нужния дървен материал, като за качеството и вида на материала се дават сведения с отделен
списък.

ОАК 22/36 | 1871 | 2 л. | еврак
Фрагмент. Русе. Преписка по повод оплакването на притежатели на роби, заявено пред Дунавския
валия, в смисъл, че притежаваните от тях роби не им се покорявали и щяли да се разбунтуват. Два
скъсани документа.

ОАК 22/37 | 1713 | | арзухал
Молба за отпускането от хазната на сумата, нужна за издръжката през м. Сафар 1125 г. на
посланика на Полската република.

ОАК 22/38 | 1800 | 15 л. | еврак
Писма във връзка с действията срещу даглиите в Източна България и Тракия. 15 документа и 4
плика . От документите 8 са цели, 5 скъсани на половина и 2 документа с откъснати плика и свои
половинки.

ОАК 22/39 | 1857 | | еврак
Преписка по оформянето разхода за набавянето халати за отличаване някои закупчици на данъци в
санджака Ревандуз.

ОАК 22/40 | 1860 | 33 л. | мектуб
Писма на Видинския меджелис-и идаре, с най-различно съдържание.

ОАК 22/41 | 1873 | | дефтер

Изходящ дневник с изведени писма от 1873/74 г., по различни случаи и от различни населени
места.

ОАК 22/42 | б.г. | | наме-и хумаюн
б.м.д. Чернова. Проект за султанска заповед, относно имотите на игумена на манастира в Ипек,
след преминаването на същия игумен на страната на неприятеля и забегването му.

ОАК 22/43 | 1876 | | арзухал
Белоградчик. Колективно заявление от българите-граждани и селяни, числящи се към българската
община в Белоградчик, до Видинския мютесарифин, с което го молят да удостои каймакамина му с
отличие (рутбе) за добросъвестната и акуратна служба.

ОАК 22/44 | 1871 | | мектуб
Фрагмент. Писмо за уволнението на учителя от българското училище в гр. Търново Тодор Шишков
и назначаването на негово място на г-н Богдан.

ОАК 22/45 | 1797 | | мектуб
Доклад на Румелийския Хаки паша до султана, пред когото се застъпва да уволни Одринския
бостанджи-баши арнаут Ахмед и на негово място се назначи подходящо лице, понеже поменатия
бостанджи-баши, тръгнал по пътя на мерзавците (недоволници) от султана.

ОАК 22/46 | 1821 | | арзухал
Молба от кехаята на пребиваващия в Родосто със свитата си унгарски крал Ракочи, адресирана до
султана за отпускането нужната паша за конете на краля и генералите му.

ОАК 22/47 | 1714 | 5 л. | еврак
Преписка по изплащането цената на превоза с 58 волски коли багажа на пратениците на полския
крал, заминаващи за родината си през Лозенград, Провадия, Мачин. 5 документа с различна
големина.

ОАК 22/48 | 1831 | | мектуб
Превод от писмото на министъра на външните работи на Американските Съединени Щати до
турското правителство от 06.02. 1831 г., в смисъл какво че на 08. 05. 1830 г. Американските

Съединени Щати били ратифицирали сключения между Турция и Америка търговски договор без
да е била утвърдена конвенцията , относно отделните положения.

ОАК 22/49 | 1805 | | арзухал
Заявление от една робиня на мутесарифа на Кара Хисар, Халил паша до султана, с което същата
предявява правата на сина и Хасан върху едно лозе, което покойният неин господар - паша бил
купил приживе.

ОАК 22/50 | 1877 | | мектуб
Превод. Изрезки от в. "Courier d`orient", съдържащи две публикации в същия вестник за извършени
жестокости и неправди над българското население в Търновско и другаде.

ОАК 22/51 | 1863 | 5 л. | еврак
Преписка, съдържаща заявление от името на казаците, заселени в санджака Кареси, за
освобождаване същите, въз основа на приложени към заявлението им, в препис, два фермана, от
прекомерните данъци, с които били обложени.

ОАК 22/52 | 1867 | | мектуб
Писмо на Видин ...-търговско отделение, в което се говори за фалирането на българина - търговец
Митро Манчов, родом от Враца, заборчнел към търговците във Видин със сумата 9 000 гроша.

ОАК 22/53 | 1718 | | арзухал
Заявление до султана от собственика на къщата в гр. Одрин, в която е живял крал Ракочи. Заявителя
иска да му се плати наема за последните 50 дни в размер на 50 гроша.

ОАК 22/54 | 1798 | | махзар
Махзар от населението на Хасковска околия, с който правят оплакване против издевателствата на
планинските разбойници (догли ешкия) настанени в околията им по нареждане на бившия
Румелийски валия Мустафа паша, които вършели грабежи, убийства и пр. престъпления.

ОАК 22/55 | 1877 | | мектуб
Русе. Писмо от военно-полеви съд до началник гарнизона в Русе, отнасящ се до начина на
процедиране с иззетите движими и недвижими имоти на българи, зачислили се в руската армия.

ОАК 22/56 | 1812 | | кенар
Постскриптум върху писмо до валията на Румили и до Челеби ефенди. Изказва се похвала за
мъдрия отговор, даден на Карагеорги, в писмото-отговор до същия.

ОАК 22/57 | 1875 | | мектуб
Русе. Писмо от виляета в Русе до мутесарифа в Тулча. Нарежда се залавянето на двамата сърби
Павло Марович и Лука, които смъртно наранили турския поданик Петре Янкович и забегнали след
това в гр. Мачин.

ОАК 22/58 | 1877 | | илмюхабер
Кюстенджа. Свидетелство, с което българската община в Кюстенджа поръчителства в полза на
Ангели, съпруга на търговеца Михалаки, за да се издаде на същата за предстоящето и пътуване от
Цариград за Русе заедно с двете си дъщери, нужният открит лист.

ОАК 22/59 | 1839 | | сурет
Писмено нареждане за изплащането на привлечените от Прусия на служба в Турция офицери:барон
Молтке и Молбах Финке, с двамата им преводачи, следващите им се за м. ДА 1255 г. заплати и др.
доволствия.

ОАК 22/60 | б.г. | 7 л. | тезкере
Писмо от Кемал бей до Ирфан паша - критика на поезията на последния.

ОАК 22/61 | б.г. | | пусула
Записка, с която се нарежда да се направи нужното, поради службата на Ломския бали княз Никола
чорбаджи, същият да се движи въоръжен, като му се предоставят на негово разположение двама от
околийските забтии.

ОАК 22/62 | б.г. | | арзухал
Заявление до султана относно събирането ушур и др. държавни данъци от "бащиниите" на
войнугани, напуснали своите селища в Оряховско, които земи, бащинии, били завзети от раята на
местните зиамети.

ОАК 22/63 | 1659-60 | | арзухал
Молба, адресирана до султана за освобождаването подателя от таксата "пенджек" във връзка с
получаването 10 -те роби, подарени му от Силистренския валия Мустафа паша.

ОАК 22/64 | 1841 | 2 л. | мектуб
Писмо, с което са изпратени приложените към същото извадки от вестници - една от които се
отнася до неуспешния опит на лицето Валенса, слязъл на брега в залива Вало с 200-300 души свои
хора, да вдигне въстание в околността. Два документа (писма).

ОАК 22/65 | 1660 | 2 л. | тезкере
Две записки, относно данъка "пенджек" за придобити от частни лица известен брой роби.

ОАК 22/66 | 1877 | | мазбата
Варна. Протокол на меджлиса на гр. Варна, с който се оставя без последствие колективното
заявление на група роби черкези да бъдат освободени от робство.

ОАК 22/67 | 1659 | | дефтер
Родосто. Съдебно заверен опис на изпратени наеми на коли по пренасяне мехтерхането от Родосто
в Одрин.

ОАК 22/68 | 1876 | | мектуб
Писмо до политическия отдел при полицията, с което го уведомяват за лицата: поляка Янковени
маджарина Алберти от Шумен и италианеца Таргони, заподозрени в шпионаж.

ОАК 22/69 | 1826 | | ферман
Ферман, отнасящ се до разформироването на еничарския корпус.

ОАК 22/70 | 1872 | | мектуб
Чернова от писмодо Врачанския каймакам, в което се говори за иззетите два револвера от хаджи
Станко от Враца.

ОАК 22/71 | 1834 | | мектуб
Чернова от писмо, в което се говори, че английския крал чрез пълномощния си министър в Турция
изпратил на султана един файтон и някои военни съоръжения.

ОАК 22/72 | 1728 | | темесюк
Разписка, срещу която е била получена от митницата в Русе, сума, предназначена за изплащане
наема на 20-те къщи в гр. Родосто, в които са били настанени крал Ракочи и хората му, живущи в
същия град.

ОАК 23/1 | 1876-1877 | 337 л. | дефтер
Русе. Изходящ дневник на телеграфа от управлението на Дунавския вилает до разни окръзи и
околии на вилаета по най-различни въпроси.

ОАК 24/1 | 1688 | дефтер
Опис на кочийте (затворени коли), предназначени за султана, султанския харем и някои
длъжностни лица от двореца, при поход.

ОАК 24/2 | 1860 | мектуб
Писмо на Ломския кмет( мюдюрин), отнасящо се до Калин Чорбаджи от Лом, оставащ и за напред
чорбаджия - представител на българското население пред властите, като честен и почтен човек.Лом

ОАК 24/3 | б.г. | мектуб
Писмо от гръцкия патриарх Кирилос до султана, от което се вижда, че препоръчва владика за
Силистренски митрополит.-

ОАК 24/4 | б.г. | мазхар
Колективно заявление (молба) на първенците, учените, аяните, хатибите и пр. на гр. Серез, с която
се застъпват за освобождаването войводата Мустафа - пълномощник на мултезимина,
неоснователно (задържан) въдворен в Кавалската крепост. - Следват печатите (мухюрите) на
подписалите мазхара.-

ОАК 24/5 | 1715 | дефтер
Опис на имуществото вкл. 17 души роби и робини, притежавани от един бейлербей.

ОАК 24/6 | 1877 | еврак
Преписка във връзка с поставянето под поръчителство на Русенския книжар Манол Маринов по
време напрестоя му в гр. Добрич, където бил пристигнал за събиране на свои вземания.

ОАК 24/7 | 1722 | разписка
Разписка за 7200 акчета. Стойност на хляба и месото за м. мохарем 1135 г. на намиращите се при ...
Ракачи еничери.- (Родосто)

ОАК 24/8 | 1869 | берат
Берат за отпускана пенсия на малолетната сестра на запасен войник, загинал при сблъскванията с
преминалите в Дунавските и Одрински покрайнини бунтовници.[ Цариград]

ОАК 24/9 | б.г. | еврак
Преписка по поправянето и засилването крепостните постройки на Калиакра. Приписка и 4
документа от различни бележници

ОАК 24/10 | 1877 | чернова
Телеграма до общовойсково командване, виляета, вътрешно министерство, с която се съобщава за
стълкновението с Пристигналите в с. Кориджа Орен (?) неприятелски войски и загубите на
противника в същия бой.

ОАК 24/11 | 1872 | дефтер
Регистър на финансовия директор на Дряновската нахия за началото на октомврий, осъмдесет и
осма година, до края, за реализирания (събран) ... през месеца в Дряновската нахия, съдържащ
имената на продавачите и пр. Дряново

ОАК 24/12 | 1874 | телграфнаме

Телеграма на каймакама във Враца за .... на Видин за пристигането на Ловешкия митрополит във
Враца, с поръчките от Екзархията, да изпрати незабавно в Цариград Врачанския си колега.

ОАК 24/13 | 1813 | мектуб
Писмо /чернова/, адресирано до Садри азама, относно мерките по залавянето на забегналия в Русия
и завърнал се с турски пренници, Али молла от Ерегн, за когото имало сведение, че е във
Варненско и се допускало да мине в Анадола и да конспирира.

ОАК 24/14 | 1703 | арзухал
Молба от пребиваващия в Турция Талман, с която същия моли да му се изплати издръжката за
миналия месец джемази-юл еввел 1115 г.

ОАК 24/15 | 1867 | мектуб
Писмо, в което говори и за ловчанлията Яни, дошел от среща ( от Румъния...) с намерение да върши
хайдуклък и подстрекава и за другаря му Йован от Казанлък, като рецидивисти осъдени:първия от
тях на смърт чрез обесване, а втория на 15 год. Строг тъмничен затвор.Русе

ОАК 24/16 | 1827 | нареждане
Нареждане до Битолския каймакам да окаже активно съдействие по преследването на върлуващите
във Воденския проход хайдути - капитан Тане и др., за което билоноредено и до Солунския
мутесадиф Омер паша.

ОАК 24/17 | 1874 | телграфнаме (чернова)
Телеграма до София, предадена чрез шифър, с която, в отговор на също шифрована телграфнаме, се
нарежда да не се извършва Претърсване в манастира чрез специален чиновник за дирене на вредни
книжа - освен с разрешение от Високата порта.

ОАК 24/18 | 1877 | телграфнаме
Телеграма от Варна до Добричкия каймакам за създаване особени команди от запасни чинове,
придружени от по един заптия, които да осуетят възможни лоши прояви в околията; и за събиране
тайни сведения чрез доверени лица за онова, което става в околията.- Варна

ОАК 24/19 | 1712 | ферман

Копие от фермана до Силистренската и др. кадии и до Силистренския му мутеселим за
изпращането сумата, отпусната на пребиваващия в околността на крепостта Бендер шведски крал.

ОАК 24/20 | 1842 | мектуб
Писмо относно получаването в Одрин фермана за ...и разгласяването същия в границите на
отделната област.

ОАК 24/21 | 1867 | дефтер
Фрагмент от списък на арестанти, с кратко описание на причините за тяхното задържане, между
които фигурира и Едренилията Стоян, задържан по комитетски работи.

ОАК 24/22 | 1877 | телграфнаме
Телеграма от Варна за Добричкия каймакам, с която се съобщава на същия, че били дадени
инструкции относно залавянето на бунтовниците и били създадени особени отряди.Варна

ОАК 24/23 | б.г. | дефтер
Регистър, в който са записани отделните случаи на даване тимари през 990 година в санджака Буда,
от страна на Али паша.

ОАК 24/24 | 1877 | еврак (чернови)
14 писма, адресирани до ...., от които третото по ред се отнася до представянето служебното
поръчителство за новоназначения габровски каймакам Иванчо ефенди.

ОАК 24/25 | 1870 | молба
Искова молба от живущия във Видин унгарец Игнат Янкович против Тодор Иванов, също от гр.
Видин, във връзка с изпълняването от страна на последния договора, с който ищецът е бил
анонсиран за директор на мелницата на ответника. Видин

ОАК 24/26 | 1840/1841 | мектуб
Писмо до Одринския мюшир отнасящо се до арестуването на: Димо Ангелов от село Каражамар
(Попово), Хасковско, сега Първомайско и Димиури Ненов от с. Орман, същата околия, обвинени
като ешкия (разбойници).

ОАК 24/27 | 1718 | молба
Молба от Харват Френч, унгарски кехая, до Султана. Иска се изплащането паричното доволствие за
м. Шабан 1129 г. На намиращите се в Турция унгарци.

ОАК 24/28 | 1718 | арзухал
Молба от назначения за свръзка с намиращите се в турската армия унгарци до Султана. Молителят
иска да му бъде изплатено паричното доволствие за м. Шабан 1129 г.

ОАК 24/29 | 1877 | енурнаме
Заповед до Дунавския вилает за споменаването на султан Абдул Хамид, въз основа на двете фетви,
излъчени към самата заповед като гази.

ОАК 24/30 | 1719 | арзухал
Молба от гръцкия патриарх до Султана, с която е искано изпращането на каторжна работа на
лицето Стамат от с. Странджа, Теркоска нахия, който не зачитал попове и владици и бунтувал
раята.

ОАК 24/31 | б.г. | мектуб
Писмо до султана във връзка с упорството на новопристигналия английски посланник Стратфорд
да премине Дарданелите с английски военен кораб.

ОАК 24/32 | 1826 | тахрир
Доклад на куриерите Мустафа и Хюсеин, изпратени с донесения от сер. аскера и валия на Румели,
Рашид паша. Съобщава се за разбиването на гърците от страна на кехаята на аскера, Сид Ибрахим
ага, който се явил след това пред самата Атина.

ОАК 24/33 | 1859 | мектуб
Писмо, с което се препраща писмения доклад на каймакама на гр. Сливен по въпроса за
снабдяването фабриката за платове в същия град и подновяване на инвентара и. Два документа.

ОАК 24/34 | 1821 | доклад

Писмен доклад на французкия аташе Виконт де Виина в Цариград, до турското правителство, с
което моли да се предпише до управителя на Йерусалим да не се пречи на духовенството или да
изпълняват своите религиозни обязаности.-

ОАК 24/35 | 1786 | мектуб
Писмо, получено от Свищов, отнасящо се до убийството и ограбването на некой си Христо от
Свищов, от предварително наговорилите се други трима християни, тоже от Свищов.-

ОАК 24/36 | 1877 | мектуб
Писмо до Едиб ефенди в Шумен, с което се препраща препис от заповедта на външното
министерство за оказване всяко покровителство на българите- протестанти, поради верността им
към Турция.

ОАК 24/37 | б.г. | мектуб (препис)
Писмо, съдържащо проектодоговор от седем члена. Писмо в отговор на едно послание на полския
крал. Един док. с 2 страници.

ОАК 24/38 | 1873 | дефтер (отделен свитък от регистър)
Регистър на Дунавския вилает за изх. писма за 1289 г. В същия, под изх.№118 от 20.03. 1289 г. е
известно писмо по въпроса за изпращането от гръцката патриаршия един митрополит в Шумен; а
под №161, от 31 с. м. - такова относно взимането на мерки за предоставяне някакви инциденти
между българи и гърци във връзка с предстоящите великденски празници.

ОАК 24/39 | б.г. | мектуб
Чернова от писмо, в което се говори за оплакването на Белоградчишкия архиерейски наместник
пред турските власти от опасението му да бъде отровен, за което било направено и до знанието на
Видинския владика Венедиктос.

ОАК 24/40 | 1687 | мектуб
Писмо, в което се говори за Ловченска и Етрополска околии, определени за зимно пасище
(къшлак), както и предишната година.

ОАК 24/41 | 1876 | ариза

Молба от намиращият се в Цариград Русенски и Силистренски митрополит Григори, до Дунавския
вилает. Иска се продължаването срока на престоя на молителя в Цариград и се изказват, от името на
българския народ, благодарности за дара от 10 000 гроша за новостроящото се училище в Русе.
Орта Кьой

ОАК 24/42 | 1687 | мектуб
Писмо, от съдържанието на което е видно, че е направено искане Свищовска околия да бъде
определена за зимно пасище ( къшлак).-

ОАК 24/43 | 1724 | разписка
Разписка, издадена от кехаяба на Ракачи, на гюмрук-емини на Русе, Мустафа ага, за платената от
последния сума от 10 500 акчета, съставляваща наема за м. Юни 1136 на 24-те къщи в гр.
Родосто,наеми за квартири на крал Ракачи и хората му.

ОАК 24/44 | б.г. | мектуб
Писмо от кара Мустафа, кара Феизула и др. (водачи на дагни ешкия) до Ибрахим ага, Ахмед ага и
др. с пожелание врагът да бъде сразен и др.

ОАК 24/45 | ( 18 век) | позив
Позив към населението на Узунджа Абад Хаскьой Кара Мустафа и кара Фейзула ( предводители на
...]

ОАК 24/46 | 1861 | протокол
Следствен протокол с показанията на австрийския поданик Стефан Тимок, минал нелегално на
турска територия при Видин и заподозрян, че е имал намерение да бунтува българското население

ОАК 24/47 | 1859 | мектуб
Писмо от Ловешкия епископ Иларион до мютесарморина, с което и от името на тетевенци моли за
забит на Тетевен да си остане предишния такъв Милар ага, от когото населението било доволно.Ловеч

ОАК 24/48 | 1732 | ферман

Ферман на Махмуд I, по облагането на тютюните "Енидже" в Солун.- Цариград

ОАК 24/49 | 1872 | мектуб
Писмо във връзка с награждаването с ордена Меджидие на Търновско, Пловдивския-Самоковско Нишкия митрополити и епископ Иларион.

ОАК 24/50 | б.г. | тезкере
Махаленско свидетелство за сина на заминалия през време на "Видинските събития" башкнез
Цоно.

ОАК 24/51 | 1864 | телграфнаме
телграфнаме от Цариград - Високата порта до Видинския мутесариф, с която се нарежда да бъде
разрешено на Видинския митрополит, по важна служебна работа да замине за Пирот.-

ОАК 24/52 | 1873 | еврак
Преписка, по повод заявлението на живуща във Видин черказка, за правото и на собственост върху
4-членно семейство също черкези-преселници, претендиращи, че са свободни, а не роби. 3
документа, еднакво големи.Видин

ОАК 24/53 | 1821 | мектуб
Писмо от Силистренския валия до неговия кехая, относно забягването на Ипсиленди заедно със
70-80 свои хора, след разбиването му от турците при с. Руфал.

ОАК 24/54 | б.г. | мектуб
Писмо от Кара Мустафа и Кара Фейзула до аяна и населението на гр. Ямбол. Искат се обуща,
панталон и др. провизии, които града да им изпрати час по-скоро.

ОАК 24/55 | 1790 | мектуб (чернова)
Писмо до хана-главатар на казаците, намиращи се в гр. Добрич - относно неотпущането същите да
пренасят своите товари в гр. Шумен и да се настаняват в къщите на раята в тоя град.

ОАК 24/56 | 1796 | мектуб
Писмо, получено от Карнобат, отнасящо се до разрушенията и опустошенията, причинени в
следствие падналия дъжд на 26.06.1796 г. - Наводнението, занесло всички посеви и зеленчукови
градини.-

ОАК 24/57 | 1861 | мазбата
Протокол на Ломския идаре меджлиси, с който е засвидетелствано, че изявилите желание да се
изселят в Русия 23 къщи от 196 човека от с. Туловица, Ломско, са изплатили задълженията си към
хазната и може да им се издаде паспорт. Лом

ОАК 24/58 | 1821 | ферман
Ферман на Махмуд II за издирването на съкровището от пари и сребро, което при Пловдив е отнето
от подплашил се и изчезнал в сазлъка кон, намерен в последствие у дома на един рая от
Пловдив.Цариград

ОАК 24/59 | 1667 | дефтер
Опис на вещите, купени за освободените осем души пленници.

ОАК 24/60 | 1861 | мазбата
Протокол на меджлиса на гр. Лом, във връзка с изселването в Русия на жителите на десет села и
половината население от други две в Ломска околия и ... на преселниците черкези, постъпили в
Ломско, опразнените от изселилите сев дадения случай българи жилища. Лом

ОАК 24/61 | 1875 | еврак
Преписка по претенцията на българите от гр. Хърсово да получат 2 000 гроша обещетение срещу
напускането от тяхна страна на построената и с тяхно участие местна църква.-Хърсово

ОАК 24/62 | 1809 | сюрет
Платежна заповед за отпускане заплати и др. разноски за два месеца за посолството в Лондон в
размер на един товар две хиляди и девет златни гроша.

ОАК 24/63 | 1877 | мектуб

Хърсовският каймакам донася до Мутефирика на Тулча, че един параход, пътуващ под турско
знаме натоварен с ... храни, поради страх от ..., спрял при Хърсово. Капитана започнал да продава
храните на населението на безценица. Не е ли по-добре тези храни да бъдат закупени от
правителството.Хърсово

ОАК 24/64 | 1876 | телграфнаме
телграфнаме от Видинския валия до каймакана на Оряхово, с която се предлага ускоряване
събирането на ... във връзка със събитията в Оряховска околия държавни данъци.Видин

ОАК 24/65 | 1870 | еврак
Преписка относно паричното възнаграждение на проявилите се в обезвреждането хората на
бунтовника Тако Ервонтаки.Яня

ОАК 24/66 | 1723 | темесюк
Разписка, удостоверяваща получаването на сумата 7200 акчета- стойността на хляба и месото за м.
Зх. 1135 г., на 80 души еничари, назначени на служба при крал Рокачи в гр. Родосто.

ОАК 24/67 | б.г. | дефтер
Списък на окръзите, околиите и нахиите в Северна България.

ОАК 24/68 | 1680 | дефтер
Списък на робите и робините, които починалият в Родосто Мехмед паша освободил с хюджет и
списък на вакъфираните от него имоти.

ОАК 24/69 | 1877 | тахрират
Преписка по обесване на българин в Шумен. Дават се обяснения по обесването на българи,
обвинени в шпионаж.

ОАК 24/70 | б.г. | ихбарат
Съобщение за движението на флотата в Черно море.

ОАК 24/71 | 1860 |
Писмо от каймакама на гр. Тулча до английския консул в същия град. Съобщава, че английският
поданник-търговец Брасиме (?) дължи на отоманският поданник - евреина Ошер сума, която моли
да бъде събрана от длъжника и му бъде изпратена.Тулча

ОАК 24/72 | 1679 | арзухал
Писмо от диздара на крепостта Хефе до султана, относно месечната издръжка на задържаните в
същата крепост 6 души трансилвански князе.Хефе

ОАК 24/73 | 1863 | арзухал
Молба от Николчо до жандармерийския майор, с която иска да му се повърнат взетите му при
обиска пари, поради невиновността му в кражбата на пари и вещи, извършена в домът на
австрийския поданник Тошо.

ОАК 24/74 | б.г. | мектуб
Превод на писмо на австрийския посланник в Цариград, адресирано до султана по случай пожара в
Пера на 21 юли. Изказва благодарността на австрийския император за съчувствията на султана към
пострадалите от пожара.Цариград (?)

ОАК 24/75 | 1686 | арзухал
Колективна молба от жителите на София от махалата на " Мансур хадра" до шериатския съд, с
която молят да им се намали данъка "авариз"върху къщите, мотивирайки се, че населението на
махалата е бедно и по-голямата част напускали къщите си и отиват на други места да живеят.

ОАК 24/76 | б.г. | махзар
Изложение-оплакване на първенците на Бендер до султана от назначен военен началник, от когото
са избягали войниците и останали само няколко тангари.

ОАК 24/77 | 1628 | арзухал
Молба от българското лекарско съсловие. Искат улеснения по занятието си.

ОАК 24/78 | б.г. | тахрират

Копия от писмадо управителя (мухафъзина) на Силистра- Ебу Бекир паша, Исмаил паша и
Кримския хан. Дават се напътствия по политическото положение. Три документа, от които двата са
еднакво големи.

ОАК 24/79 | 1875 | карар
Правилник за ограничение на кражбите във Видинския окръг, изработен от водачите на заселените
черкези.

ОАК 24/80 | б.г. | арзухал
Молба от селата в Разградска околия, с която искат да им се намали данъка.

ОАК 24/81 | 1806 | тахрир
Доклад по изпращането на шпиони в чуждите страни.

ОАК 24/82 | 1876 | тахрират
Писмо от австрийският генерален консул за България в гр. Русе до Русенския валия, с което
съобщава за съгласието по изплащане на сума.

ОАК 24/83 | 1864 | телграфнаме
Нареждане до каймакама в Шумен да вземе мерки за охраната на пощата от бунтовниците, които са
преминали от Сливен в Осман пазарската околия.

ОАК 24/84 | 1870 | тахрират
Преписка по отпускането на суми за командированите лица в Багдат по случай посещението на
персийския шах. Четири документа с различни големини, скъсани.

ОАК 24/85 | б.г. | тахрир
Доклад до финансовото министерство да изготви медал, с който да бъде награден представителя на
Тунис за указаните от последния услуги.

ОАК 24/86 | 1807 | тахрират
Преписка по положението в Мала Азия и отношенията с Персия. Преписка с 14 документа с
различни размери.

ОАК 24/87 | 1870/71 | мектуб
Писмо, адресирано до ..., с което се нарежда никой да не проявява враждебност, по отношение
поданиците на воюващите помежду си, Франция и Северна Германия, понеже Турция е решила да
пази строг неутралитет до края на войната и да продължи предишните си отношения и с двете
воюващи държави.

ОАК 24/88 | 1632 | ферман
Ферман на Мурад IV, с които се регламентира регистрирането на робите от страна на техните
притежатели; събирането на годишния държавен данък за притежаваните роби и санкциите за
нарушенията във връзка с всичко това. Цариград

ОАК 24/89 | 1800 | махзар
Оплакване от населението на гр. София против зулумите на Мехмед Хасеги.София

ОАК 24/90 | б.г. | талиматнаме
Копие от Инструкция на Високата порта до турския посланик в Лондон Шекиб ефенди относно
положението в Крит, Египет и България и по повод изявленията на лорд Палмерстон.

ОАК 24/91 | 1842 | ариза
Доклади по съдържанието на европейските вестници, относно въпросите, интересуващи
Отоманската империя и други важни събития.Цариград

ОАК 25 | 1874 | мектуб
Чернови от писма до разни градове от Румели, между които и тези на страници 73, 175, 207, 232 и
др. , отнасящи се до: исканието на затворниците на Видинския затвор,- мюсюлмани и не
мюсюлмани да се учат на четмо и писмо; по въпроса за предстоящето излизане на турски и
френски езици седмичен вестник под наименованието " Афита".- Относно деятелността и
производството на тютюневите фабрики в Силистра, Тутракан и Свищов; Относно издадената с
лъжливо съдържание брошура от някакъв шейх и пр.

ОАК 26/1 | 1854 | ариза
Цариград. Доклад до министъра на финансите, с който се иска да се отнеме сума за чиновник,
който се занимава с работите на помощните австрийски войски.

ОАК 26/2 | 1846 | тахрир
Цариград. Девет тахрири от посланника на Австрия в Цариград, с които иска разрешение
австрийски кораби да минат в Черно море. Девет документа

ОАК 26/3 | 1790 | рухсат
Цариград. Инструкции от Великия везир на делегатите по сключване на мир с Австрия в Свищов.

ОАК 26/4 | б.г. | ариза
Виена. Превод на доклад на турския посланик във Виена Маврояни до турското правителство за
разговора на последния с ...Метерних за отношенията между Франция и Англия в Средиземно
море. Дава съвети за реформи в Турция.

ОАК 26/5 | б.г. | мектуб
Превод от писмо на Австийския и Римски император Франц до султан Селим, с което дава
уверения за приятелство и мир и съобщава, че на мястото на починалия посланик Петър барон
Херберг, назначава за такъв благородника Де Естър (?) и изказва пожеланието за добрия му прием.

ОАК 26/6 | 1806 | ариза
Босна. Доклад на управителя на Босна, относно завземането от французите на някои крепости в
Адриатика и сключване на мир между Австрия и Франция.

ОАК 26/7 | 1877 | ариза
Доклад от мютесарика във Варна до Русенския валия в Шумен, относно оплакването на
австрийския консул за заграбването на добитъка на австрийски поданик в Браила от башибозуци.

ОАК 26/8 | б.г. | еврак

Донесение от Русе, според което австрийците се готвят да нападнат ислямските страни и се иска
бързото докарване и монтиране на Русенската крепост ... и муниции.

ОАК 26/9 | 1814 | мектуб
Писмо от мухафъза на Белград, с което се настоява, предвид разговорите на европейските сили в
Буда, присъствието там на Пруския и Руски крале, както и за да се внуши на сърбите респект към
турската мощ, да се съсредоточат в Белград възможно повече войски.

ОАК 26/10 | б.г. | мектуб
Цариград. Превод на писмото на управляващия австрийското посолство в Цариград Мавдояни, с
което изказва приятелските чувства на Австрийския император към Султана.

ОАК 26/11 | 1813 | тахрир
Цариград. Превод на нота на австрийския посланик в Цариград по повод причиняваните
наводнения на босненската граница и искане от същия да бъдат обезщетени австрийските
поданици.

ОАК 26/12 | б.г. | тезкере
Министерски доклад, с който се иска да бъдат отпуснати суми, които да се дадат като дар на г.
Хусар и на началника на протокола от министерството на Метерних, както и за поправката и
украсяването на посолското здание и покупка на коне и коли.

ОАК 26/13 | б.г. | тахрир
Цариград. Нота на посланика на Австрия в Цариград, с която иска да се издаде разрешение на
австрийски поданик капитан Брингинти да тръгне от австрийските пристанища и да търгува в
турските води.

ОАК 26/14 | 1846 | тахрир
Цариград. Нота от посланика на Австрия в Цариград, с която иска да се даде разрешение за
пътуване в Одрин. ... на австрийския търговец Саломон де Майо.

ОАК 26/15 | б.г. | тахрир
Цариград. Нота от посланика на Австрия, иска да се даде разрешение на кораба "Фаворита" да

замине за Черно море.

ОАК 26/16 | 1810 | кайме
Доклад на валията на Босна Ибрахим паша, върху събитията по границата с Австрия и във връзка
със слуховете, че Австрия, след примирието, което постигнала с Франция, била предприела военни
мерки, за да нападне воюващата с Русия, Отоманска империя.

ОАК 26/17 | 1855 | мектуб
Букурещ. Писмо от полковник Рефат. Съобщава, че Корчалеско отправил молба до него, с която
иска да пише до Ариф ефенди във Виена, да се разреши на ... на Корчалеско, от руски произход, да
отиде със семейството си от Виена в Букурещ и, че той отговорил - додето не получи разрешение от
коменданта не може да пише.

ОАК 26/18 | б.г. | тахрир
Цариград. Нота от посланика на Австрия до турското правителство да издаде 4 разрешения на
капитани на кораби, които ще потеглят от отечеството си по търговия.

ОАК 26/19 | б.г. | тезкере-и-самие
Инструкция на министъра на външните работи по повод донесението на турския посланик във
Виена Ферик Ахмед Фехаш паша, че епископа на Черна гора е имал свиждане с княз Метерник в
качеството си на турски донаник.

ОАК 26/20 | 1870 | арзухал
Видин. Молба от Юсуф до Видинския мютесариф, с която молителят се тъжи, че наемателят на
къщата му в Табашката махалавъвъ Видин,- заместникът на австрийския консул, евреинът Самуил
Пинхае, не му платил наем за една година - 100 кърминци. Да се нареди да му се плати сумата за
изтеклата година и да му се освободи къщата.

ОАК 26/21 | 1827 | мектуб
Писмо, адресирано до султана, в което се разглежда въпроса следва или не следва и австрийския
консул в Кандия (Крит) да издигне знамето на Австрия, както това направили английския, полския,
френския и др. Консули, имащи за свое седалище Канди.

ОАК 26/22 | 1791 | емирнаме

Инструкция до първия делегат в гр. Свищов, относно водените преговори между Турция и АвстроУнгария.

ОАК 26/23 | б.г. | тахрир
Нота от австрийски посланик в Цариград, с която иска да се окажат всички улеснения на корабите,
които плуват по Дунава, Черно море и Проливите, както това се прави за корабите на Англия и
Франция.

ОАК 26/24 | 1747 | мукабеленаме
Цариград. Черновка от договор за търговия, митнически тарифи и др., сключен между
пълномощниците на австрийския император Леополд II и султан Махмуд II.

ОАК 26/25 | 1837 | мектуб
Писмо до австрийския генерал в Загреб, с което се иска да предаде бегълците да бъдат наказани и
да пазят добре границата от преминаване на бегълци.

ОАК 26/26 | 1873 | мектуб
Писмо от Външното министерство до дунавския валия, с което му се вниманието, че делото по
инцидента с австрийския параход Джедерик и турския Мехмед шах не е подсъдно на русенския
съд, а на съда в Галац.

ОАК 26/27 | б.г. | тахрир (превод)
Цариград. Писмо от австрийския посланик в Цариград до Високата порта, с което изразява
задоволството на австроунгарския император по турения ред в Босна и изразява доброто чувство на
последния.

ОАК 26/28 | 1850 | тахрират
Цариград. Преписка по отпускането на сума -разноски за офицери и възпитаници на военните
училища, които ще вземат участие в големите войскови упражнения в гр. Будапеща, устроени от
австрийския император.

ОАК 26/29 | 1867 | мектуб

Искане от австрийски представител да бъдат изплатени суми на австрийския поданик Фердинанд
Дресаер за направените от него коли на султанките Сение и Джелиме.

ОАК 26/30 | 1838 | тахрир
Цариград. Нота от австрийския посланик до турското правителство, с която иска от последния да
нареди в Тулча да дадат наемни лица, които да съберат материала на австрийски кораб, пострадал в
ръкава Сулина.

ОАК26/31 | 1824 | тахрир
Цариград. Нота от австрийския посланик в Цариград, с която иска разрешение австрийски кораб да
посети турски пристанища.

ОАК 26/32 | 1842 | тезкере
Изложение от страна на ... до султана, ... от Австрия, което ставало посредством някои австрийски
търговци. ...

ОАК 26/33 | 1877 | тахрир
Русе. Нота от австрийския консул за България в гр. Русе до валията, с която иска да му се отговори
...аферата Фаранга.

ОАК 26/34 | 1855 | мектуб
б.м. Писмо от австрийския консул в Русе, с което иска да му се отговори какво става с процеса
между военния лекар от царската армия съпругата му Идшан. Това било второ напомнително писмо
и отговор е бил потребен за да знае какво да отговори на императорския посланик в Цариград.

ОАК 26/35 | 1825 | талерир
Цариград. Нота от австроунгарския посланик в Цариград до турското правителство, с което иска
пропуск за търговски кораб в Черно море.

ОАК 26/36 | 1827 | хюджет
Смирна. Съдебен протокол на кадията в Смирна, с който констатира, че жилището покрай
болницата на австрийските свещеници е разрушено и ще следва да се поправи. А в това жилище
живеят свещениците и няма нищо общо с раята.

ОАК 26/37 | 1848 | тахрир (превод)
Нота от австрийския посланик в Цариград до турското външно министерство, относно убийство,
грабежите и разбойничеството в България и лошите от това последствия за корабоплаването по
Дунава.Иска да се вземат строги мерки към престъпниците и смяна на някои длъжностни лица.

ОАК 26/38 | 1725 | мектуб
Цариград. Предписание до респективните длъжностни лица в градовете с...от Цариград до
австрийската граница, с което се нарежда да се услужва най-добре на пътуващия за Австрия
дипломатически представител, като от град му се дават по 6 товарни коне за багажа му.

ОАК 26/39 | 1855 | мектуб
Русе. Писмо от австрийския консул в Русе до русенския валия, за да нареди да се дават по 400
гроша месечно на австрийския посланик в Цариград от ... на военен лекар в Русе...Печат: австр. ...
В България.

ОАК 26/40 | 1706 | доклад
Цариград. Доклад до Великия везир, с който му се изпраща списък на превозните средства и
хранителни продукти, необходими за немския (австрийски) посланик, който ще си замине през
Белград. Да се пресметне за колко дни ще пристигне на австроунгарската граница, за да му се ...Да
му се набавят от ...30 ани кафе.

ОАК 26/41 | 1876 | тахрир
Русе. Нота на австрийския консул за България в Русе до валията в същия град, с която съобщава, че
си оттегля протеста по повод сблъскването между параходите Батари и Хаджи Ахмед.

ОАК 26/42 | 1863 | тахрир
Видин. Нота до Видинския валия от австрийски консул във Видин, относно вземанията на
австрийски поданик от турски такъв. Иска съда да издаде решение в полза на своя поданик.

ОАК 26/43 | 1847 | тахрир
Цариград. Нота от австрийския посланик в Цариград, с която иска разрешение австрийски кораби
да отпътуват в Черно море.

ОАК 26/44 | 1791 | тахрир
Доклад по състоянието на крепостите в Долни Дунав, предвид заплахата от война от страна на
Австрия.

ОАК 26/45 | б.г. | тахрир
[Цариград) Нота от страна на Австрийското императорско посолство ( в Цариград), с молба да се
издаде разрешение, за да отплува за Черно море парахода Истанбул под команда на капитан
Джовани Киличиян. Печат не турен на посолството.

ОАК 26/46 | 1716 | илмюхабер
Цариград. Разписка за разходите, направени за кухненски продукти за 40 дена, наидващия в Турция
посланик на Австро-Унгария.

ОАК 26/47 | 1835 | емирнаме
Разпореждане до митническото управление да се приложи по отношение на Австро-Унгария
временно клаузите на търговските договори с Англия и Франция.

ОАК 26/48 | б.г. | тахрир (превод)
Виена. Доклад до външното министерство от управляващия Виенската легация Маврояни, по
положението в Египет и това на Ибрахим паша, за отношенията между Германия и АвстроУнгария, по положението в Гърция, Родос и пр.

ОАК 26/49 | 1865 | арзохал (превод)
Превод от молба на австрийски поданик от Видин до австрийския консул в същия град, с която
иска да направи постъпки пред турските власти за събиране вземанията му от турски поданици.

ОАК 26/50 | 1876 | телграфнаме
Тулча. телграфнаме от каймакама в Тулча до Дунавския валия в Русе, с която иска ...за
австрийските поданици от Тулча, които се завръщат в отечеството си, да минават през Измаил, за
което руския комендант не разрешава.

ОАК 26/51 | б.г. | тахрир
Превод на доклад от управляващия турската легация във Виена Маврояни, относно свиждането му
с консула Темернах, по въпроса с Али паша и общото положение в Европа.

ОАК 26/52 | 1863 | тахрир
Цариград. Доклад на службата по ордените, че по разпореждането на султана, наградени са с
ордени пруски поданици, католически епископ в ..., генералния консул на Австрия в Бейрут и ...на
френската легация.

ОАК 26/53 | б.г. | тахрир
Цариград. Четири доклада на посланика на Австро-Унгария до турското правителството, с които
иска разрешение да минат кораби в Черно море.

ОАК 26/54 | б.г. | тахрир
Цариград. Две ноти от австрийския посланик в Цариград до турското правителство, с които иска
разрешение за пътуване на кораби в Черно море.

ОАК 26/55 | 1810 | кайме
Доклад от Абдуллах бей до султана, във връзка с опразването на Бихач и др. Погранични места в
Босна и предаването същите на Австрия.

ОАК 26/56 | 1834 | тахрир
Цариград. Нота от австро-унгарския посланик до турското правителство, относно неправилно
облагане с мито на износни храни.

ОАК 26/57 | 1791 | кайме (чернова)
Писмо до турските пратеници (по водене преговори за примирие с Австрия), с което на същите се
изпращат официални книжа, отнасящи се до въпроса за завръщането, съгласно договора за
примирието, онези австрийски пленници, които упорствали в своята християнска принадлежност.

ОАК 26/58 | 1789 | варака

Предписание на белградския мухафъз до мухафъза на Ада Каля. Съобщава му за погрома на
турската войска при сражението с австрийските войски при Белград и че оцелялото турско
население било натоварено на кораби и лодк, които се изпращат за острова. Да се изпратят войски
за охрана на превозните средства.

ОАК 26/59 | б.г. | мектуб (препис)
Препис от писмо на главнокомандващия австрийските войски при Мохавие (?) до мухафъзина
Аршава Таяр паша. Като му съобщава, че Белград бил превзет от намиращите се войски, помолва
пашата да предаде без бей крепостта Оршава, като бъде запазен живота и ... Подпис
главнокомандващия немските войски Вартен. Лебн

ОАК 26/60 | 1825 | тахрир
Цариград. Нота от посланика на Австро- Унгария до турското правителство, с която се иска
разрешение за преминаване на кораб в Бяло море.

ОАК 26/61 | 1837 | берат
Цариград. Султански берат, с който се награждава с орден Австрийския император, поради
приятелството между двете страни и услугите на канлера и министъра на външните работи на
Австрия - принц Метерних.

ОАК 26/62 | б.г. | тахрир
Доклад от министъра на външните работи, в който се изнася, че австрийците със сила са завладели
шест кораба в Алжир под предлог, че алжирците помагали на неприятелите на Австрия и се иска
тяхното повръщане.

ОАК 26/63 | 1835 | тахрир
Цариград. Нота от австроунгарския посланик в Цариград до турското правителство, с която иска
разрешение минаването на кораб в Черно море.

ОАК 26/64 | 1844 | ариза
Доклад относно здравето на австрийския император, пребиваването на австрийския министърпредседател в Йоханесбург, откриване на новия английски парламент, пруските военни маневри и
скъп подарък от страна на Али паша Египитски на черквата Св. Павел.

ОАК 26/65 | 1791 | кайме
Писмо до каймакам-пашата, относно приемането под опис въоръжението и инвентара на
крепостите Ада ( Ада кале) и Фетх-ул-Ислям ( Кладово), възвърнати от Австрия на Турция в същото
положение, в което са били при завземането им от австрийските войски.

ОАК 26/66 | 1861 | ариза
Лом. Доклад от мюдира на Лом до мюдира на Видинския виляет. Съобщава се, че в гр. Лом нямало
унгарски, италиански и полски "националисти", от категорията на тези за които Турция се била
официално ангажирала пред Австрия да не бъдат държани в крайдунавските или ... на Австрия
турски области.

ОАК 26/67 | 1732 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че било определено по 15 гроша месечно за прехрана на
двама дворцови ..., аташирани към посланика, изпратен от страна на немския ( австрийски)
император.

ОАК 26/68 | 1750 | тахрир
Превод от нота на австрийстия дипломатически представител в Цариград до турското правителство,
с която същия уведомява за получаването издадените му: едно писмоот войводата на Молдова, една
карта, макзар на молдовенските бояри и др. Книжа по същия въпрос и че ще предаде всички
получени в случая писма на разпореждане на австрийската императрица.

ОАК 26/69 | 1854 | тахрир
Русе. Нота от австрийски за Българския консул в Русе, с която, по нареждане на цариградската
легация, иска да се повърнат сумите и дрехите на починалите Лука Дефонсо, австрийски поданик и
Павло Пазаротуло, холандски поданик, и двамата лекари в турската армия, починали.

ОАК 26/70 | 1801 | тахрират
б. м. Писмо от Ахмед... Военачалника на армията, воюваща срещу австрийските войски около
Крагуевац, Крешевац, Ниш и др. Места, в които се дават сведения за ...сражения, заловени
пленници, отрязани глави на ..., австрийци и пр. Между другите сведения, които се дават, настоява
се да му се изпратят значително количество венци, (...) де се поставели върхуглавите на отличилите
се войници.

ОАК 26/71 | б.г. | тахрир

Нота от австрийския посланик в Цариград до турското правителство, с която съобщава, че по
получени сведения от Кипър, зам. Австрийски консул в гр. Пафос бил екзекутиран и станали
издевателства над раите, за което е донесено на султана и министъра на външните работи, като не е
зачетено австрийското знаме и осигурен живота на австрийските поданици.

ОАК 26/72 | 1828 | кайме
Цариград. Писмо то Мехмед Селим (?) до правителството, относно покупката на 10 000 пушки с
щикове от Виена.

ОАК 26/73 | б.г. | тахрир
[Цариград?) Нота от австро-унгарската легация в Цариград до турското правителство, с която се
иска разрешение кораб да може да замине за Бяло море.

ОАК 26/74 | б.г. | мектуб (чернова)
Доклад във връзка с предоставянето от страна на австрийския посланик в Цариград един екземпляр
от картата, която австрийския полковник Фриче бил съставил и отпечатал в резултат на обиколката
от негова страна на Черна гора и Босненския еляет.

ОАК 26/75 | 1842 | тахрир
Официално уведомление от австрийския посланик в Цариград, че Австрия отказва да забрани
вноса на военни материали в Сърбия.

ОАК 26/76 | б.г. | емирнаме
фрагмент от нареждане до Великия везир по отношенията с Австро-Унгария и сключване на
търговския договор.

ОАК 26/77 | б.г. | тахрир
Доклад от командващия войските в Босна през време на сключването мира в Свищов между Турция
и Австрия и препоръчва военни мерки в случай, че военните действия бъдат подновени.

ОАК 26/78 | 1839 | нишан-и хюмаюн

Цариград. Копие от султански рескрипт, с който се награждава австрийския император с брилянтов
медал.

ОАК 26/79 | 1844 | еврак
Цариград. Преписка от ...за дадения прием в турската легация във Виена, в който са нанесени поголемите суми, похарчени на тоя прием.

ОАК 26/80 | 1865 | нота
б. м. Превод на нота от австрийския консул Тулце. Последният съобщава, че назначава за синдик по
...на търговеца Молла Яшар, барон Митани, който да защитава правата на австрийските поданици.
Под. Тулче

ОАК 26/81 | б.г. | талимнаме
Превод на нота от австрийския посланик в Цариград до турското правителство, по повод решението
на последното да започне работите по плаването по Дунава. Изказва напълно съгласието си.

ОАК 26/82 | 1791 | кайме (препис)
Писмо от първия турски делегат по сключването примирие с Австрия; и един доклад по повод на
същото писмо, в което се става дума за опразването на Влахия и заемането същата от турците по
начин, да се избегне руско командване там.

ОАК 26/83 | 1802 | мектуб
Пресбург. Превод от писмо на австрийския император Франц до Великия везир на султан Селим, с
което съобщава, че изпраща за посланик о. Игнати Искермен (?), към когото да имат пълно доверие.

ОАК 26/84 | б.г. | тахрир
Цариград. Нота на посланика на Австро-Унгария до турското правителство, с която се иска
пропуск на два кораба от Цариград за Бяло море.

ОАК 26/85 | 1729 | арзухал
Молба от получилия разрешение да се завърне в страната си австрийски пратеник, до султана, с
която същият моли да се отпуснат необходимите за пътуването му коне и волове от пътните
станции, през които ще мине.

ОАК 26/86 | 1837 | ариза
б.м. Чернова от доклад(?) до правителството ... на австрийския император и императрица на ...
Заедно с княз Метерних,...да имат среща с пруския кра, който щял да замине за Бохемия ...

ОАК 26/87 | 1835 | тезкере-и салие
Цариград. Съобщение от министерството на външните работи, относно получените два доклада на
турския посланик във Виена Рифат паша по разговорите на последния с княз Метерлих, относно
Гърция, Ливан, сръбския бей Милош и корабоплаването.

ОАК 26/88 | б.г. | тахрир
19 в. Цариград. Четири документа-искания от страна на австрийския посланик в Цариград.
Разрешителни за търговски капитани от австрийската флота да пътуват до турски пристанища.

ОАК 26/89 | 1700 | емирнаме
б. м. Заповед, с която се иска да се отпусне фураж за конете на австрийския посланик.

ОАК 26/90 | 1732 | хесаб
Цариград. Сметки за изискана сума по издръжката на посланика на австрийския кайзер,
пристигнал в Цариград.

ОАК 26/91 | б.г. | тахрир
Нота от австро-унгарския посланик в Цариград до турското правителство, с която се иска
разрешение за преминаване на кораб в Черно море.

ОАК 26/92 | 1722 | хесаб
б. м. Сметка за отпусната сума за свитата на австрийската... Дедерленко.

ОАК 26/93 | 1790 | мектуб
Видин. Писмо от коменданта на Видин Хасан паша до правителството, с което съобщава, че след

като кофириите (австрийците) са превзели Белград и Кладово възнамерявали да нападнат и Видин.
Прочетен бил също публично и получения султански ферман за същата цел.

ОАК 26/94 | б.г. | ариза (превод)
Цариград. Докладна управляващия на турското посолство във Виена Маврояни по политическото
положение на Европа.

ОАК 26/95 | 1853 | тахрир (превод)
Цариград. Нота от австро-унгарския посланик в Цариград до турското правителство, с която иска
да се изплати остатъка от ... на австро-унгарското параходно дружество по превози на храните за
военни управления в Босна . Разпореждане в същия смисъл.

ОАК 27/1 | б.г. | еврак
Преписка, в която се говори за откупването на пристанищния град Парга (на Адриатическо море)
от англичаните, от ... Али паша.

ОАК 27/2 | 1820 | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до серезлията Юсуф бей, доверен човек на султана, с което е бил
подканен да изпрати войска, от подведомствената му област, в помощ на тепеделенли Али паша,
действащ по него време в Дебърско, понеже на войниците-албанци, с които разполагал, не могъл да
разчита. Един документ с 3 страници (2 листа).

ОАК 27/3 | б.г. | тахрир
б.м.Доклад по отношенията между Турция и Франция, респ. Императора, във връзка с поведението
на Али паша Тенеделенли и френския консул в гр. Янина.

ОАК 27/4 | б.г. | тахрират (резюме)
Писмо от янинския валия Али паша, с което същият съобщава за възвръщането на Превеза,
Ескимил и др. Крепости към Турция; за писмото, което жителите на о. Аямавра му били изпратили,
за да изяват своето подчинение и покорство и което той бил върнал, понеже не му харесало,
обачеизпратилите го се отказали от него. ...

ОАК 27/5 | б.г. | тахрират (резюме)

Писмо от янинския мутесариф Али паша, в което се говори за появата на турска и руска флота
съвместно пред остров Аямавра; за посрещането с радост на руското знаме от местната рая;за
лошите последици, които ще настъпят в случай, че русите се откажат от вземаните острови за
отстъпването на които в случай, че има решение, да бъде уведомен, иска същият.

ОАК 27/6 | 1852 | реноя
Разписка за заплатите на Ибрахим бей, син на Тенедененли Али паша за мес. Септември,...
Шестдесет и осма година, месечно 2000 гроша.

ОАК 27/7 | 1820 | кайме
Окръжно писмо до султанския мутесариф и др., относно оказването добър прием на
преминаващите на ... На правителството привърженици на Тенедененли Али паша.

ОАК 27/8 | 1820 | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до Трбузонския валия, с което му се дават нареждания, като как
трябва да постъпи със задържаните в пристанището Баля-бадра три парахода с храни,
принадлежащи на Тенедененли Али паша, както и с парахода, задържан в пристанището на
Ливадие, натоварен също така с храни за Тенедененли Али паша.

ОАК 27/9 | б.г. | тахрири-али
Вишочайши доклад на Великия везир до султана, когото моли да одобри съдържанието на писмотоотговор, което трябва да се изпрати до френския шарже-дафер в Цариград, по повод оплакването
му против Тенедененли Али паша, с неясно и подозрително съдържание.

ОАК 27/10 | 1820 | кайме (чернова)
Писмо до мутесарифа на Солун, с което е изказана похвала за извършеното от същия срещу
Тенедененли Али паша и му се предписва повторно, да положи всички усилия за привличането на
страната на турската държава хората, които са поддържали Тенедененли Али паша.

ОАК 27/11 | 1868 | мектуб
Писмо, адресирано до главното фин. ..., отнасящо се до отдадените под наем, на английските
консулства в Превеза, жилищни помещения и празни места, принадлежащи на умрелия вече
Тенедененли Али паша и в последствие повърнати и предадени обратно на турската империя.

ОАК 27/12 | б.г. | емирнаме

б. м. Дават се инструкции до румелийския валия, относно залавянето и унищожението на Али паша
Тенедененски.

ОАК 27/13 | 1819 | емирнаме
Цариград. Строго мъмрене на Али паша Тенеделенски, поради неизпълняване заповедите и
извършените от последния беззаконни действия.

ОАК 27/14 | 1810 | мектуб (чернова)
Писмо до Тенедененли Али паша, с което е искано същият, съгласно двата издадени вече за случая
фермани, да се отчете, като изпрати сумата без нито минута бавене на държавната хазна в Цариград
задължени от него държавни приходи и размер на 83 086.

ОАК 27/15 | б.г. | махзар
Махзар от жителите на Самина, имами хатиби и пр. Мюсюлмани и от раята на същото селище, с
което се оплакват от шайките арнаути, които възползвани от премахването охраната по проходите
отпочнали да вършат разни зулуми (вредителства) на мирното население от този край.

ОАК 27/16 | 1789 | мектуб (чернова)
Писмо до Тенеделенли Али паша, с което на същия е съобщено, че в следствие писмено изразеното
негово застъпничество в полза на коджабашите от Тункала Ерести и Янаки; Дуроглу Ахмед от
Лесковиц, бивш кехая на града Али Шир и кятина на съдилището Абдулбаки, както и на бив.
мутеселим на Трикала Ниметулла - изпращането на заточение на които е бил издаден ферман,
същите се опрощават.

ОАК 27/17 | б.г. | мектуб (превод на писмо, писано на гръцки
език)
Писмо от изпратения в Корфу Патронс бей до Тенеделенли Али паша; и резюме от писмото, писано
от Тенеделенли Али паша по въпроса предмет на първото. Съобщава се, че от страна на руския
адмирал в Корфу и някои от жителите на острова бил изпратен в Цариград венецианеца Ангели
Аврио, за да предяви оплакване срещу Тенеделенли Али паша и иска да се върне плячката взета
при превземането на ..., както и да иска помощ от руския "крал"; а в резюмето е изразено мнението
на Тенеделенли Али паша по въпроса да бъде този пратеник посрещнат в Цариград недружелюбно.

ОАК 27/18 | 1842 | мюлкнаме-и хумаюм

Цариград. Владетелски акт, чрез който чифлика Завлания в санджака Трикала, бивше владение на
Тенеделенли Али паша и зает от държавната хазна, се прехвърля чрез продажба върху Тенеделенли
Хасан, живущ в Трикала и Яхя от ...

ОАК 27/19 | 1820 | кайме (чернова)
Различни размери.Заповед до новоназначения за мутесариф на Авлония Нурулла паша. Рисува се
поведението на проявилия неподчинение ... Зеленли Али паша, посочват се конкретно взети мерки
от военен характер срещу същия и се предписва и той ( Нурулла паша) да приобщи своите усилия
за ликвидирането на въпроса с Тенеделенли Али паша.

ОАК 27/20 | 1820 | емирнаме
Цариград. Заповед до румелийския валия да направи опит и употреби всички усилия да привлече в
конака и задържи без много шум обявеният за бунтовник и предател Али паша Янински.

ОАК 27/21 | 1850 | тахрират
Цариград. Преписка по спора, относно собствеността на чифлика Тенджиши, Битолски санджак,
бивша собственост на Али паша Тенеделенли... Документи с 5 страници различни размери.

ОАК 27/22 | 1820 | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до мютесарифа в Трикали, с което след като му се засвидетелстват
заслугите по разчистване на този край от пълчищата на Али ...подканват го да изпрати главите или
езиците на избитите съподвижници на същия паша.

ОАК 27/23 | 1852 | тахрират
Цариград. Преписка по възстановяване двореца на Али паша Янински в Тргери и
приспособяването му за държавно учреждение. Приписката има четири листа с 4 страници.

ОАК 27/24 | 1840 | еврак
Преписка по прехвърлянето върху Хасиб паша чифлиците в Солунско и Кераферийско, бивша
собственост на Тенеделенли Али паша, след смъртта му на когото били завладяни от държавната
хазна. Три документа с размери.

ОАК 27/25 | 1794 | мектуб

Цариград. Писмо до Али паша Тенеделенли, с което му се дават разпореждания по тимарите.

ОАК 27/26 | 1787 | кайме (чернова)
Писмена заповед до Тенеделенли Али паша -мутесариф на санджаците Трикала и Охрид (с копие
до Курд Ахмед паша - началник охраната на проходите) да приобщи всички свои усилия към тия на
Курд Ахмед паша и други длъжностни лица, за премахването на бандитския предводител
Искендерияли Махмуд.

ОАК 27/27 | 1821 | ариза
Писмо до Великия везир, с което е съобщено за възвръщането обратно в Цариград на Ясад ага,
назначен да опише и завземе имотите на Тенеделенли Али паша и неговите близки, в казите
Трикала, Хоталип и Власоня; и за aвъзлагането тази длъжност съгласно получената заповед за това
на брата на същия, Месуд ага.

ОАК 27/28 | 1800 | ариза
Донесение от Тенеделенли Али паша, до султана, с което е съобщено, че вишочайшите заповеди,
издадени до Месуд ефенди, проверяващ сметките на вакъфите в Нарда и Карли Или, са получени и
предадени на лицето, а донеселия ги куриер се е завърнал обратно.

ОАК 27/29 | 1822/23 | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до дефтердара (счетоводителя), в което се говори за
облагодетелстването на Деивенаш капудан Янаки, син му Димитри и приемникът му Костаки; Пере
и Сава от Превезе, служили по време на властването на Али Тенадемен Али.

ОАК 27/30 | 1840 | ферман
Ферман, с който се нарежда начина и реда за събиране сумата от 40 000 гроша от чифлигарите(рая)
работещи в чифлиците на Тенеделенли Али паша, находящи се в Солунско и Караферия, която
сума била преди... Изтеглена от държавното съкровище за набавяне зем. пособия (демир баш) на
казаните чифлици.

ОАК 27/31 | б.г. | (телхис)
б.м. Изложение до султана, относно преговорите, водени с представител на Али паша Тенеделенли,
последният да се откаже от враждебната си спрямо султана позиция и да съдейства с 1000 войници
тоски за сразяването и залавянето на бунтовника Махмуд Искендефиели.

ОАК 27/32 | 1785 | ариза
Доклад на Курт Ахмед паша, относно подчинението на Али паша Тенеделенли.

ОАК 27/33 | 1816 | тахрир
Доклад от мютесарифа на Янина Али паша, относно разбойничеството в Бяло море и гръцките
бунтовници.

ОАК 27/34 | 1455-1648 | дефтер
Цариград. Опис на вакъфите Орханбей- фотокопие от ОАК 27/34

ОАК 27/95 | 1876 | телграфнаме
Оряхово, Видин

ОАК 28/1 | 1876 | тахрир
Русе. Писмо от гръцкия консул в гр. Русе до валията в същия град, с което иска да бъде допуснат
негов преводач, за да присъства при съденето на гръцки поданик.

ОАК 28/2 | б.г. | емирнаме
б. м. Разпореждане до Талят бей да бъде написано писмо и изпратени 1500 талери на шведския
крал за пътни пари и разходи за предаване на пленниците.

ОАК 28/3 | б.г. | мюзеккере
б.м. Чернова от паметна нота до посланика на Прусия в Цариград, в която турското правителство
изказва съжаленията си за смъртта на пруски военен инструктор и моли да бъде изпратен нов
такъв.

ОАК 28/4 | 1808 | тахрир
Цариград. Доклад по преговорите с англичаните, относно сключване на примирие.

ОАК 28/5 | б.г. | мектуб
Египет. Превод от доклада на датския консул в Египет до своя посланик в Цариград, относно
бягството на Осман паша от турската флота, поради екзекуцията от страна на египетския
управител, Ибрахим паша, на амнистирани лица от въстанието в Крит.

ОАК 28/6 | 1717 | пусула
Записка до дефтердара за отпускането по 50 гроша на пристигналия пратеник на генерал Перчини
и придружаващия го мюсюлманин.

ОАК 28/7 | 1808 | ариза
Доклад до султана, по повод писмото на Хаки паша, сер. аскер на Проливите и подведомствения му
Ахмед бей, с което същите двама вземайки повод от смъртта на преводача, даден на тяхно
разположение във връзка с мисията им да преговарят тайно с англичаните, искат инструкции да
продължат ли сношенията си и англичаните, или давайки предпочитание на Франция и Русия,
уреждането отношенията с Англия да се протака. Изисква се между другото, решението на
меджлиса и ... да се постигне примирие с Англия и с това Турция да има един враг по-малко.

ОАК 28/8 | 1877 | телграфнаме
Телеграфическа преписка по доставката на дървен материал, превозни средства и продоволствия,
нужни за Шуменската крепост от Котел и Нови пазар.

ОАК 28/9 | 1836 | тахрир
Нота от посланика на Гърция- Конст. Зографос, с която иска разрешение гръцкият кораб Анонимон
с капитан Андрея Пападопуло да замине от Цариград за Егейско море.

ОАК 28/10 | 1866 | телграфнаме
Лондон. Превод от телграфнамета на турския посланик в Лондон до турското министерство на
външните работи, с която настоява веднага да бъде изплатена дължимата сума на Армстронг за
поставените топове на броненосеца "Орхан Гази".

ОАК 28/11 | 1806 | арзухал
Изложение на турското "шарже-дафер" в Англия Мехмед..., лично до султана, в което съобщава за
... на английския външен министър Фукс и назначаването на лорд Спенсър за помощник министър,

след който е назначен лорд Хувик (?); За завладяването на Буенос Айрес от страна на английската
флота, за нападението, което им. ... извършва с 4000 души над френския гарнизон в Калабрия, близо
до Неапол и др.

ОАК 28/12 | 1845 | ариза[чернова)
Писмо до турския посланик в Париж Саръм ефенди, което е отговора на Великия везир на 7 писма
на същия Саръм ефенди и приложен към тях "отговор" на лорд Абърдин , отнасящи се до:
сведенията за образуването единно румънско кралство; по проекта за поставянето на Алжир под
управлението на един вицекрал; становището на лорд Абърдин по алжирския въпрос, ливански
въпрос и въпроса за гръцкия революционер Валенца; и съдържащи уведомление за получаването
"препоръките" за Ливан. Самото писмо съдържа сведенията по гореизложените въпроси, във връзка
със становището по тях на отделни държави и на самата Турция.

ОАК 28/13 | б.г. | арзухал
Молба от Ибрахим Чауш и преводача Мустафа, придадена към особата на пребиваващия в Родосто
крал Ракачи, до султана. Иска се отпускането за м. Рабиул ахър определената на същите парична
сума за прехраната си.

ОАК 28/14 | б.г. | шукка
б. м. Писмо (чернова) от Министерския съвет в Цариград до турския посланик в Атина, относно
изоставените турски имоти в Гърция.

ОАК 28/15 | б.г. | тахрир
Цариград. Превод от протестната нота на посланика в Цариград на Сицилия по повод нанесени
вреди в къщите на зам. Консула и преводача му в Тарсос и искане обезщетение за нанесените
загуби.

ОАК 28/16 | б.г. | тахрир
Превод от нота, подадена от посланика на Прусия до турското външно министерство по повод
вземанията на пруския поданик Георг Мебер от Франкфурт.

ОАК 28/17 | 1877 | мектуб
Варна. Писмо на варненския мютесарифин до наместник валията на Шумен, в което се говори за
самоволното напускане постовете си добричкия окол. Управител и други служебни лица
вследствие окупирането на града от русите.

ОАК 28/18 | 1862 | мектуб
Видин. Писмо от валията на Видин до каймакама на Лом за изпращането във Видин специално
назначен човек, който да приеме 30 000 оки жито, отпуснато за изхранването на завърналите се от
Русия българи.

ОАК 28/19 | 1675 | арзухал
Молба до султана, с която молителя иска да му бъде възложено правото да събира данъка "джезие"
от Петрич и околията за 1085 год. Срещу 80 000 акчета, които ще вземе предварително.

ОАК 28/20 | 1876 | тахрират
Тулча. Доклад на тулчанския мутесариф върху спора за притежаването местната черква в Исакча
след като българите и една част от казаците в този град са се отделили от патриаршията; заедно с
протокола на виляетския административен съвет по въпроса.

ОАК 28/21 | 1876 | тахрир
Белоградчик. Доклад на каймакамина в Белоградчик до видинския валия по какъв начин да се
изплатят разходите по направата на инструменти, нужни за каменовъглената мина в околията.

ОАК 28/22 | б.г. | тахрират
Преписка по покупката и пренасянето на броненосеца "Осман Гази от Англия". Три документа с
различни размери.

ОАК 28/23 | 1716 | арзухал
Заявление до султана от притежаващия, по силата на султански берат, делял-башилъка за роби в
спадащата към Ерзерумската митническа зона крепост Ахиана, Сюлейман Абдулла, с което същият
иска да му бъде възвърнат същия делял-башилък, отнет му противозаконно.

ОАК 28/24 | 1753 | тахрир
Цариград. Доклад на бившия капуданбаши Мехмед паша, относно състоянието на крепостите и
флотата в Белкмарската крепост. Два документа.

ОАК 28/25 | б.г. | талимат

б. м. Окръжно разпореждане до пълномощник министрите в странство, относно условията за
пребиваване на чуждите поданици и управляване на последните търговия и занаяти.

ОАК 28/26 | 1877 | тахрир
Доклад на коменданта на канала Сулина до Русенския валия по състоянието на укрепленията на
канала и мерките за засилването им.

ОАК 28/27 | б.г. | мектуб
б. м. Писмо до турските посланици в Париж и Берлин, с което се иска от последните да ангажират
офицери-специалисти за преподаватели в цариградското военно училище.

ОАК 28/28 | 1864 | телграфнаме
Телеграма от Ерзерум до ... (в Цариград), с която се съобщава, че на път за Цариград е пътувал
Якуб, като посланик на Саид Мехмед, султан на Хокан. Същия е минал през Техеран и тези дни го
очакват да мине през Ердерум, като е предадено да му се направят обичайните почести.

ОАК 28/29 | 1842 | тахрир
б.м. Доклад по състоянието на държавните железодобивни фабрики в София, Самоков, Пазарджик
и Кюстендил. Препоръчват се мерки за засилване на производството и намаление цената на
желязото.

ОАК 28/30 | 1831 | тахрир
Нота на посланика на Сардиния, с която иска разрешение да се закупят 200 черни свине и да бъдат
изнесени.

ОАК 28/31 | 1834 | тахрират
Съдебни постановления, с които се признават привилегии на чуждите консули и техните
порджуамани (преводачи) и прислугата им.Четири документа с различни размери...

ОАК 28/32 | б.г. | тахрир
б. м. Доклад на управителя на Молдова. Донася за появата на някои места на чума и смутове.

ОАК 28/33 | 1871 | тахрират
Цариград. Преписка по извършените разходи за мебелировката на двореца в Куру-чешме, отделен
за брата на шаха на Персия, Мурзла Абаз. Три писма с 5 листа и 5 страници писани с различна
големина.

ОАК 28/34 | б.г. | тахрир
б. м. Доклад на управителя на Пелопонес (Морая) по незачитане на законните разпореждания на
някои консулски ...

ОАК 28/35 | 1870 | емирнаме- и самйе
[Цариград) Заповед на великото везирство, издадена по повод запитванията във връзка с покупкопродажбите на роби от страна на преселници черкези; и регулираща този род покупко-продажби.

ОАК 28/36 | 1845 | тахрир
Цариград. Превод от нотата на английския посланик в Цариград до министъра на външните работи
по наследствената сума на умрелия британски консул в о. Крит.

ОАК 28/37 | 1808 | тахрир
Валона. Доклади на мютерисарифа на Валона Ибрахим паша по положението в Адриатика. Четири
документа, различни размери.

ОАК 28/38 | 1791 | тахрир
Доклад за отношенията на анадолските власти към шаха на Персия.

ОАК 28/39 | 1869 | дефтер
Търново. Регистър за движението на християнските населения в Търново за 1869 г.

ОАК 28/40 | 1875 | мектуб
Варна. Писмо от варненския мутесариф до каймакама на Пазарджик (Толбухин), по спора между
българи и гърци в същия град за принадлежащ на манастира Лавра поземлен имот.

ОАК 28/41 | 1791 | мектуб
Стокхолм. Писмо (превод на турски) от шведския крал Густав, с което се отзовава шведския
посланик в Цариград - Жерар Балтазар, поради преместване на друга служба.

ОАК 28/42 | 1772 | тахрират
Варна. Писмо на султан Тераи за посещението му в гр. Варна и инспекцията му в Тулча, Исакча,
Балчик, бреговете на Дунава и Черно море. Четири документа с 6 страници писани. Всички са с
различни размери.

ОАК 28/43 | 1720-1721 | дефтер
Регистър , в който са регистрирани, след проверка, съществуващи лични привилегии. Между
другото, вписана е и привилегията, призната на 16 души от "булгар махала" в гр. Бруса, които
съгласно султански приказ от 1107 г., срещу възприетата от тях особена работа, били освободени от
данъци, с изключение на данъка джезие.

ОАК 28/44 | 1808 | мазбата
Цариград. Протокол за преговорите в чифлика Хадемзаде между турското правителство и
английския посланик в Цариград относно сключване на търговски договор и уреждане на висящия
въпрос между двете страни.

ОАК 28/45 | 1830 | тахрират
Цариград. Преписка по искането на представителя на Нидерландия да бъде пропуснат през
праливите нидерландския кораб, натоварен с турски стоки. Три документа

ОАК 28/46 | 1877 | мектуб
Кюстенджа. Искане от гръцкия консул в Кюстенджа докаймакама в същия град да бъде обещетен
от жителите на о. Тузла гръцки поданик, на когото кораба му бил заседнал около същото село и
разграбен от населението му.

ОАК 28/47 | 1721 | темесюк
Разписка, удостоверяваща получаването стойността в размер на 80 гроша на хляба и месото,
отнасящ се за м. Мохаррем 1134 г. на 80 ..., продадени към пребиваващия в Родосто крал Ракар

еничари.

ОАК 28/48 | 1797 | тахрир
Цариград. Доклад по състоянието на крепостите при Дарданелите и препоръка мерките за
засилването им. Два документа.

ОАК 28/49 | 1877 | телграфнаме
Силистра. 17 телграфнамеи, отправени до каймакама на Силистра по военни и стопански въпроси.
С телграфнаме от министерството на вътрешните работи до същия се съобщава, че нападението на
русите срещу укрепленията на Азиз било отблъснато с ... И последните били разбити № 1416.

ОАК 28/50 | 1650 | доклад
Доклад на пратеника на султана в Персия по неговото в същата страна посещение. Два
документа.Единия скъсан на две половини, а другия запазен.

ОАК 28/51 | 1870 | тахрир
Видин. Доклад на видинския мютесариф до валията в Русе по повод пускането на свобода на Янчо
от с. Кисаво, Ломска околия, осъден като бунтовник на 10 г. заточение в о. Родос.

ОАК 28/52 | 1852 | мектуб
Доклад на Сардинския генерал Годена по боевата готовност на турската армия на Балканите .

ОАК 28/53 | 1821 | шукка
Силистра. Доклад от валията в Силистра по общото положение на крепостите на Дунава във връзка
със завладяването на гр. Догрище (?) и отношенията със съседите.

ОАК 28/54 | 1877 | емирнаме
Заповед до мюдюрина на Махмудие незабелязано и без шум да се оттегли, като не дава повод за
каквито и да било езтъпления, понеже руските войски са преминали Мачин и турските не са били в
състояние да им се противопоставят.

ОАК 28/55 | 1814-1815 | мектуб
Писмен доклад до султана от, от съдържанието на който се вижда, какво че всвръзка с гръцкото
въстание, били задържани и изпратени в Цариград, тримата гръцки бунтовници Анастас
оглу,х.Костадин Коджабаши, х. Костадин и абаджията Яни. 1 лист.

ОАК 28/56 | 1877 | донесение
Белоградчик. Донесение от каймакама в Белоградчик до командващият войските, относно
грабежите и своеволията над българското население в Кулска и Белоградчишка околии .

ОАК 28/57 | б.г. | тахрир
б. м. Съобщава се за пристигането в гр. София на бившия Велик везир Изет Мехмед паша. Да му се
отпуснат на държавни разноски 5 коня и жилище.

ОАК 28/58 | 1864 | талимнаме
Русе. Окръжно на Дунавския валия Мидхад паша до каймакамите във вилаета, с което се дават
упътвания да се изготвят и изпратят подробни сведения относно нуждата от ново административно
разпределение на селата с оглед на удобното управление на последните и указание на
разстоянията: Също се изпраща и окръжно за засяването на памука.

ОАК 28/59 | 1721 | арзухал
Молба за отпускането ...на дажбите за м. реби-юл еввел 1134 г. на 80-те еничари, охрана на
намиращия се в гр. Родосто унгарски крал Ракочи.

ОАК 28/60 | б.г. | пусула
Записка, с която е съобщено, че се разрешава крал Рокачи да иде в Цариград, което обаче да
станело след няколко дена и чак след като се направи повторно искане.

ОАК 28/61 | 1714 | темесюк
Разписка, удостоверяваща получаването, за сметка на ... В Одрин, сумата, съставляваща издръжката
за м. Сафер 1126 г. на пребиваващия в Димотика шведски крал и хората му.

ОАК 28/62 | 1721 | арзухал

Молба от кехаята на намиращия се в Родосто крал Рокачи до султана. Иска се отпускането на
определена сума за издръжката на краля и хората му за м. Сафер 1134 г.

ОАК 28/63 | 1810 | тахрир
Доклад на пазителя на Месемврия Мехмед паша по засилването крепостта Варна в случай на
война.

ОАК 28/64 | б.г. | тезкере
От търновския мютесариф до Великия везир, с което прави искане да бъде награден с медал
търновския митрополит Неофит, за верноподаничеството му и за готовността му да сътрудничи на
властите за потушаване (унищожение) на бунта.Два документа.

ОАК 28/65 | б.г. | арзухал
(Цариград) Молба от сараф Сотир до султана, в която като изтъква, че е имал да взема сумата 6000
гроша от Петко от кожарския еснаф ( в Цариград), не е могъл да я събере и не стига това и
напуснал Цариград и заминал в родния си град Габрово. Моли султана да се даде нареждане до
бирника да бъде прибрана дължимата сума по принудителен ред. Има документ, в който се вижда
четакова нареждане е направено.

ОАК 28/66 | б.г. | тахрир
б. м. Откъс от доклад, с който се съобщава за смъртта на шведския крал и заемане на престола от
неговия син и потвърждение на последния пълномощията на шведския посланик в Цариград.

ОАК 28/67 | б.г. | тахрир
б. м. Откъс от доклад по разрешаване на свободна търговия на чуждите държави.

ОАК 28/68 | 1842 | арзухал
Деркос. Оплакване от населението на Деркос против мюдурина и искане неговото уволнение или
преместване. Два документа

ОАК 28/69 | б.г. | дестан

Поема. Лирическо произведение от неизвестен автор. От времето на султан Абдул Азиз.

ОАК 28/70 | 1866 | илмюхабер
Разписка, удостоверяваща написването телграфнаме-отговор до мюдюра на Велес от виляета, по
въпроса за предадената на християнин мома-мюсюлманка.

ОАК 28/71 | 1716 | тахрир
Писмо от гръцкия патриарх Еремия до султана, с което се иска поставянето на принудителна
работа във флота на дойранския епископ Кирил и монаха Мантиос за непокорство към религията,
бунтуване на раята и осуетяване събирането държавните приходи.

ОАК 28/72 | 1712 | ферман (чернова)
Ферман до мухафъза на Бендер, относно даването на шведския клал 1100 кисета пари във форма на
заем.

ОАК 28/73 | 1861 | еврак
Солун. Преписка по отпскането пенсия на семейството на едно забтие, убито при изпълнение на
службата си от избягалите през м. Юли 1277 г. от солунския сатвор каторжници, на брой около 20
души.

ОАК 28/74 | 1702 | дефтер
Списък на платове, които трябва да се купят за подновяване пердетата на харема на султанкатамайка в Одрин.

ОАК 28/75 | 1761 | илям
Лемнос. Съдебен протокол на кадията от остров Лемнос (Лишни), удостоверяващ пристигането на
острова заедно със семейството му заточения бивш влашки воевода Скерлет Лигоро (Шигори).

ОАК 28/76 | 1866 | дефтер
Изходящ дневник с чернови от писма, отнасящи се до различни случаи на видинския
мютесарифлък, между които и: писма на стр. 6 и 7 , отнасящи се до запитването как да се постъпи с
реколтата и имотите на осъдения на доживотен затвор Камен от гр. Лом и писмо на стр. 63а,
отнасящо се до изземената пушка от някой си Бечо, от с. Малък - турчин, Кулска околия,

заподозрян във фесадлък (бунтарство). Изход. дневник с 132 листа.

ОАК 28/77 | 1874 | мектуб
Писмо от русенския митрополит Григорий, адресирано до вилаета, с което моли получената и
съхранявана камбана за черквата "Св. Константин" в Търново, да се разреши и нареди
препращането и по принадлежност.

ОАК 28/78 | 1843 | берат
Цариград. Императорски рестрикти (чернова), с които се одобрява ...на дипломатите г. Дашков и
Йоргаки Белиско бей.

ОАК 28/79 | 1654/55 | берат
Цариград. Преписи от 26 подновени берати, издадени от Мехмед IV на шейха Халил от ...на
мевлеви за събиране на джизието в Пловдивски вилает.

ОАК 28/80 | 1876 | дефтер
Списък на заловените и изпратени от Враца за Видин български комити от селата Горна и Долна
Кремена, Врачанско, между които личат имената на: даскал Тодор Котев от с. Горна Кремена,
чорбаджи Йован Лаков от с. Долна Кремена, Мито Наков от с. Долна Кремена, циганина Селим от
същото село и други.

ОАК 28/81 | 1844 | тахрир
[Цариград) Пред вид на това, че живущото в Цариград духовно лице Гарабет извърши действия,
противни на богослувението, ... Да се изправи, придружен от паши хора на патриаршията в
арменския манастир,намиращ се в Димотишка околия и да не бъде освободен докато не последва
нареждане,в какъвто смисъл моля да издаде вишочайша заповед.

ОАК 28/82 | б.г. | тахрир
Виж ОАК 26/88. Цариград. Четири ноти от посланика на Австро-Унгария в Цариград до турското
правителство, с които се иска от ... да даде на капитаните навъпросните кораби разрешение да
пътуват за турски води.

ОАК 29/1 | 1793 | мазбата

Русокастро. Протокол на кадията в Русокастро, с който се констатира, че първенците на същия град
са му заявили, че с делиорманските горски разбойници с помощта на Мустафа Белвелиони от с.
Калкмач, нашата околия, е влязъл в сражение одринския бостанбашия Сербестзааде Ахмед ага и,
че разбойниците са били разбити от него и прогонени и, че той при влизането в града ни не е
извършил никакви притеснения и нищо не е взел от населението, което е доволно от него.

ОАК 29/2 | 1793 | мазбата
Ямбол. Протокол на кадията в Ямбол, с който се констатира, че първенците от същия град са му
заявили, че когато горските разбойници са нападали града, бостанджибашията Сербестзааде Ахмед
ага изкарал войските и пристигнал инкогнито в Ямбол и ги унищожил в казата и съседните каази.
За всичко това не е получил никакво възнаграждение и населението е доволно от него.

ОАК 29/3 | 1792 | мазбата
Казанлък. Протокол на кадията в Казанлък, с който се констатира, че първенците от същия град са
му заявили, че горските разбойници са пристигнали в околията и, че са били разбити от
Сербестзааде Мехмед ага в Старозагорска околия и прогонени. Същият нищо не е взел от града и
бил изпратен от доволното население.

ОАК 29/4 | 1801 | ферман
С фермана се нарежда до мюбаширина в (липсва околията) да събере 200 души годни за сражение
войници и да им ..., за да се препратят в помощ на войските на Кайро... да освободят градовете:
Александрия и Кайро, окупирани от бунтовниците.

ОАК 29/5 | б.г. | ариза
б.м. Донесение на Юсуф, мютесариф на Тркала и Чермен, до султана. Съобщава, че даалиите са
минали Марица и влезли в селото "Кьосе" и, че срещу тях се организира войска, начело с
бостанджи-башията в Одрин - Ахмед ага.

ОАК 29/6 | б.г. | арзухал
б.м. Молба на Йомер, натоварен със специална задача до султана. Като съобщава за движението на
даалиите от Нова Загора към с. Кьосе - оттатък Марица, иска да се осигурят оръжие и храни за
войските.

ОАК 29/7 | 1711 | съдебно решение
[Цариград) Съдебно решение, издадено по повод искането на работниците при държавните
рудници за Силистра да бъдат освободени от плащане на непоносими и други такси.

ОАК 29/8 | 1803 | тахрират
Доклад до турското правителство относно нападенията на горските разбойници на Феим и Кешан и
опустошенията им.

ОАК 29/9 | 1801 | мазбата
Лозенград. Съдебен протокол на Лозенградския кадия, с който констатира, че са дадени храни на
Осман паша на път за Анадола, дошъл по преследване на кърджалийските разбойници.

ОАК 29/10 | 1799 | мазбата
Съдебен протокол на Черменския кадия, с който се констатира, че пристигналият в съда хаджи
Халил ага съобщи, че горските разбойници, загнездени в Нова Загора, са били обградени и
притиснати от войските и башибозука на ... Бостанджибашия и всеки ден се очаква унищожението
им, в случай, че биха могли да се измъкнат, пътищата им са завзети и също знаели, че всички са
готови да завземат пътищата и да ги унищожат.

ОАК 29/11 | б.г. | тахрир
[б. д.) Доклад относно боевете с кърджалиите при с. Каймакли и Нова Загора, тяхното разбиване и
преследване.

ОАК 29/12 | 1798 | еврак
Болу (Мала Азия). Шест документа, отнасящи се до вилненията на разбойническата банда на
Кърмъзъ оглу Юмер и брат му Ахмед от гр. Ябам Абаз (Мала Азия) и мерките, които трябва да се
вземат за нейното унищожаване.

ОАК 29/13 | 1800 | мектуб
б. м. Писмо от Муса (?) до Румелийския валия, с което като му съобщава, че разбойниците (ешкия)
били прогонени от ..., излага му мерките, които се вземат за набавяне повече войска чрез аяните по
много градове от страната, за да бъдат окончателно унищожени тези разбойници.

ОАК 29/14 | 1801 | мектуб
Чернова от предписание на Великия везир до Таяр паша, командващ войските в Румелия по
приследване кърджалиите и даалиите. Съобщава му да не проявява никаква незабавност по

преследване разбойниците, някои от които били заминали през Лозенград за Черноморското
крайбрежие и пр.

ОАК 29/15 | 1804 | мектуб
Бабадаг. Писмо до Садразама от хаджи Мехмед, с което се оплаква от поведението на разбойника
А... Аянин на М..., които заедно с ... Нападнал и ограбил няколко села на Бабадагска околия, след
което същото направил и в някои села на Силистренския санджак. Моли да се предпише на
Силистренския валия Юсуф паша да вземе мерки, за да убие тоя разбойник от злочинствата на
който са пострадали много хора.

ОАК 29/16 | 1800 | инха
Цариград. Чернова от предписание до Видинския мухафъз, за да организира войскова част, която с
напредването на пролетта да се отправи с даалиите, които са минали Балкана.

ОАК 29/17 | б.г. | арзухал
б. м. и .д. Заявление от (?) до Садразама, с което се излагат грабежите и палежите на разбойниците,
групирани около Тръстеникли оглу Исмаил ага, които напоследък нападал Шумен и няколко села
на Шуменска околия, от където щял да замине и нападне Русе.

ОАК 29/18 | 1802 | ариза
Силистра. Подробен доклад на Абдул Керим Мехмед, висш чиновник от Султанския диван,
командирован в Силистра, за да се справи и потуши враждуващите по между си аяни: ...Исмаил га
Русенски аянин и ... С силистренския аянин и мютесалим на същия град Илък заде Сюлейман ага,
както и да тури ред в Делиормана.

ОАК 29/19 | б.г. | ариза
б. д. Силистра. Подробен доклад на новоназначения Силистренски валия Юсуф паша за завареното
положение на окъга. На първо време назначил аянина Илък-заде за мютесалим на Силистра. Взел
мерки за обзавеждането на държавното учреждение и влезнал в преписка с Третикли заде Русенски
аянин, който поднишил под своя власт ...аянин на Дунавския вилает. Ще се постарае да сдобри ...
аяните от ... на окръг с Илък заде, ...

ОАК 29/20 | 1808 | мектуб (чернова)
Писмо от Али паша (Тенеделенли) до намиращия се на остров Корфу френски генерал. Съобщава,
че е получил нареждане да достави исканите от казания генерал хранителни припаси и изказва
очудването си относно искането да се отстъпи Потриито.

ОАК 29/21 | 1801 | ариза
Доклад от Мехмед, изпратен с мисия при Осман паша, когото застигнал в Чирпанско и му предал
писмото. Също докладва, че горските разбойници Кара Фейзи и Кара Халил с 4-5 000 души се
намирали понастоящем в селото Караджа-халил, Хасковско и е чул, че Дженкчи оглу с 800 конника
заминал за Димотика. Севлиевските бегълци Хифуз Оглумри, Индже воевода и Пазвант оглу - тези
дни са обсадили Стара Загора.

ОАК 29/22 | 1791 | емирнаме
Разпореждане до Мехмед Тахир паша, мютесариф в Чермен и чиновник по преследване на
горските разбойници да съобщи на подведомствените му одринския бостанбашия Ибрахим ага,
Драмският кадър Мехмед Халил ага, Ксантийски коджабашия Мустафа, че поради техните усилия
разбойниците са прогонени и след като ви оставят част от войските, ако се укаже нужда, да се
завърнат по околиите си.

ОАК 29/23 | 1807 | арзукал
Балчик. Заявление от Сеид Русзем Балчишки Мухтар до правителството, с което съобщава, че бил
съобщил по-рано за сражението, станало между войската и разбунтувалите се: Илък оглу, Гявур
Хасан, аянина на Мачин и др. И,че бил убит един от техните ..., наречен Шигдър. Сега
допълнително съобщава за друго сражение до село Карагьоз Коюсу, където бунтовниците си
служили и с оръдия. Сражението билоспечелено от страна на правителствените бойци, които са
изпращали отрязаните глави на убитите бунтовници.

ОАК 29/24 | 1810 | илям
Бургас. Шериатно решение на Бургаския кадия, ... Разбунтувалите се войски от Болу, пристигнали
в Бургас при Башбуг Ибрахим паша, за да заминат за Варна. При...на пашата за да заминат за
Варна... Пашата заминал за Варна само със свои лични войски.

ОАК 29/25 | 1803 | мектуб
Разпореждане до Исмаил Терсенеклине в казите Козлуджа Йенипазар и Провадия върлуват
разбойниците Пелвели оглу Хюсеин и Исмаил особено в Месемврия и Анхиало, от където се
доставят въглищата. Да вземе всички мерки заедно с аяните от Айтос, Козлуджа, Провадия и
Пазарджик за унищожаването им, без да пострада населението.

ОАК 29/26 | б.г. | ариза
б. м. и д. Два доклада от Исмаил ага, с които се иска 5-10 000 души от войските на Хасан паша,

мютесариф в Солун, които се намират в Одрин да му бъдат изпратени, понеже разбойниците вече
са преминали отвъд Балкана.

ОАК 29/27 | 1800 | кайме
б. м. Писмо от Капуджу-башията (?) до правителството, с което съобщава, че Даглиите (даглъ
ешкия) са излезли от Плевенската околия и заедно с влезлите в Казанлъшката околия дошли,
нападнали са няколко села в Чирпанска и Старозагорска околии, някои от които са подпалили, след
което някое време са нападнали Узунджово, от където след малко сражение са се изтеглили.

ОАК 29/28 | б.г. | дефтер
Сведения за разходите във връзка с въстанието, предизвикано от Тенеделенли Али паша и другите
...в Албания, Солун, Иракали, Влашко и Молдова, в островите и край Средиземноморските брегове,
взети за сметка на приходите добивани от различни места и такси от Цариград и областите.

ОАК 29/29 | 1800 | мектуб
[Русе?) Писмо от Исмаил, Търновски воевода, аянин на Русчук до султана, относно мерките, които
трябва да се вземат за защитата на Търново от нападение на разбойници, събрани около Плевен,
след като са били дезорганизирани войските на Мохамед паша, който е минал от другата страна на
Балкана.

ОАК 29/30 | 1795 | тахрират
Резюме от обстоен доклад на Одринския бостанбашия Ахмед ага по движението на планинските
разбойници хаджи Манаф и др. И представяне на общ план за тяхното унищожение. Доклад на
същия в същия смисъл и молба от жителите на гр. Чермен против същите разбойници.

ОАК 29/31 | б.г. | мектуб (чернова)
б. м д. Писмо до Русенския аянин..?. Съобщава му, че Илък заде Сюлейман ага, натрапен като
Русенски аянин, понеже бил немърлив по отношение ... Бил изгонен от Силистра, а вместо него
бил избран и утвърден от ...лицето Сатъ-заде Сеид Али паша, от което населението било доволно.

ОАК 29/32 | 1800 | кайме
Писмо до Исмаил Терсене-камята, с което се похвалява за борбите му против горските разбойници
в Никопол, Търново, Свищов и други градове. Дават му се обширни и обстойни упътвания в
борбата за унищожение на горските разбойници и тия на Пазвантоглу.

ОАК 30/1 | б.г. | мазбата
Севлиево. Протокол на Севлиевския казалийски съвет, удостоверяват израсходваните суми и
раздадената храна на подчинилите се на властта лица, взели участие във въстанието.Два документа
с различни размери.

ОАК 30/2 | 1876 | мектуб
Търново. Писмо от търновския мютесариф до вилаета, отнасящо се до готовността на властите да
улеснят всячески, образувалият се в Търново извънреден съд и по горната съдебна инстанция, заети
с по-скорошното приключване следствието против задържаните към 400 души, заподозрени в
бунтовничество лица включително и тези които са взели участие в нападението на Дряновския
манастир.

ОАК 30/3 | 1876 | джедвел
Изходящ регистър на Русенското вилаетско управление. Завземането от до. Съдържа: 1. Изпращат
се в препис превод от бунтовническите писма.№152 на регистъра; 2. До каймакама в Казанлък и
мюдюрина в Дираново(?). Изпраща се арестуваният Пенчо Генов от с. Шипка, който е скитал по
някои градове.№153 от регистъра; 3. До мютесарифа в Пловдив - изпращат се убийците на
мюдюрина в Копривщица и заловените в Ловеч бунтовници Доскал Тодор , Найден, Ботю, Иван,
Петко и брат му Стоян, пристигнали в Русе в събота. Бунтовника Найден същата нощ почина в
затвора, останалите четирима са заловени в Търново. Мнимият ням призна, че се казва Иван и
призна, че е избягал от с. Оналък (?). Изпращат се следствените книжа №154

ОАК 30/4 | 1877 | мектуб (чернова)
Търново. Писмо от Търновския санджак до вилаета, с което се съобщава, че въстаналото население
от Севлиевска и Габровска кази, заедно с бунтовниците, загнездили се в Дряновския манастир, са
дали при ликвидирането на въстанието 392-ма убити; а войската 32 убити и 21 ранени; изгорени
били 556 къщи, а 22 111 глави добитък били пръснати.

ОАК 30/5 | 1877 | телграфнаме (чернова)
[Търново). телграфнаме от санджака в Търново до вилаета (в Русе), с която се съобщава, че в
Търново се намирали задържани 18 души бунтовници, 3-ма от които осъдени по на 3 години от
Търновския извънреден съд; 9 под под следствие за извършени убийства по време на въстанието и 6
бегълци в Сърбия, заловени в Ловчанско, а родом от Търновския санджак.

ОАК 30/6 | 1877 | мектуб (чернова)
[Търново). Писмо от Търновския санджак до виляета в Русе. Съобщава се, че с телграфнаме №689,

въз основа на списък, получен от наказат. съд е дал сведения за броя на задържаните във връзка с
българското въстание и за причините за задържането на същите.

ОАК 30/7 | 1876 | телграфнаме
Търново. Три телграфнамеи от каймакама в Севлиево до Търновския мютесариф, с които съобщава,
че за бунтовническа дейност бил арестуван в Търново член на околийския съвет Иван хаджи
Ангелов.Три телграфнамеи.

ОАК 30/8 | 1876 | телграфнаме
Севлиево. Две телграфнамеи на каймакама в Севлиево до мютесарифа в Търново, с които
съобщава, че лицата 3 души... са били задържани като бунтовници. Съобщава се, че трите лицабунтовници са пристигнали.

ОАК 30/9 | 1876 | телграфнаме (чернова)
Телеграма до Севлиевския каймакам, с която се нареди изпращането[в Търново) на няколко души
българи от с. Гъбрено[?), във връзка с извършването от помак Хасан убийство в с. Градешница,
Ловешко.

ОАК 30/10 | 1876 | телграфнаме
Телеграма (чернова) до Ловеч, относно легитимацията на ...на убития Гьоклен(?) от Градешница
във връзка със следствието срещу заподозрения в това убийство Хасан, който отрича да е извършил
деянието.

ОАК 30/11 | 1718 | ферман
Цариград. Ферман, с който се нарежда да се отпуснат храни за издръжка на войсковите части,
които пазят крепостта Бендер от нашествия на ... В Ногайлу. Приложени 5 разписки за получени
храни.

ОАК 30/12 | 1876 | телграфнаме (чернова)
Телеграма до Севлиево, с която е наредено Щърбан Петков, от с. Ени кьой, Севлиевско да бъде
веднага задържан и под стража изпратен (в Търново).

ОАК 30/13 | 1875 | телграфнаме

Русе. телграфнаме от Русенския валия до мютесарифа на Търново, с която го уведомява за
укрилите се Балкана, появилите се в местността "Янтра" свищовски девет души въоръжени,
преследвани от аскера. Да се проследи за тяхната цел на появяване и се донесе за направеното.

ОАК 30/14 | 1875 | телграфнаме
Омуртаг. телграфнаме от управителя (каймакама) на Омуртаг, до мютесарифа в Търново, с която го
уведомява за явяването на двама бунтовника пред един чобанин в местността "Бажа-тами",
Котленско, от когото взели хляб и едно яре. По преследването на същите били заминали котленския
мюдурин с наличните хора.Едновременно с това оплаква се от бездействието на булук-ага (ротния
командир), че не изпращал жандарми в Котел. Каймакама на Омуртаг.

ОАК 30/15 | 1875 | мектуб
Дешифрирано писмо, получено от Търновския мютесарифин, отнасящо се до преминалите от към
местността "Янтра" бунтовници, укрили се в корията на Каражоглу Сибс от с. Алижан, Свищовско,
когото властите заподозрели в ятачество но комитите.

ОАК 30/16 | 1875 | телграфнаме
Телеграма на Видинския мютесарифин - дешифрирана- в която се говори за готовността на
Видинския митрополит да приеме в свободните помещения на митрополията турски войници на
квартира, но макар и настанени там един майор и войници от гарнизона на Видин, които по ред
съображения, били преместени другаде.

ОАК 30/17 | 1875 | телграфнаме
Телеграма, получена от Софийския мютесариф - дешифрирана- отнасяща се до Соф. Митрополит,
незадоволяващ се само с хулене на управлението, също и бил пуснал бил лист хартия в селата, за
да бъде подписван и бъдат поставяни печатите (мухрите) на хората, без да знае какво писмо ще
бъде изложението на това писмо - искано е специален чиновник, който да разследва случая.

ОАК 30/18 | 1876 | мектуб
Писмо на Никополския окол. управител до вилаета, с което донася, че по сведения на местното
турско население от селата на околията, немюсюлманското население е било въоръжено с
усъвършенствано оръжие и като така и те искали да им се раздадат пушки, за да се охраняват при
нужда от усложнения.

ОАК 30/19 | 1875 | мектуб
Писмо, адресирано до вилаета, отнасящо се до обследването на Семерджиоглу Йованчо, от

Търново, учил в Букурещ, при пребиваването си в Търново се бил срещал само с българските
учители.

ОАК 30/20 | 1875 | мектуб
Писмо от каймакама в Никопол до вилаета, отнасящо се за свищовеца Лука Оренков, в чийто дири
била турската полиция, следвайки го с Лука Бесарабов, заподозрени обаче и двамата в
бунтовничество.

ОАК 30/21 | 1875 | мектуб
Никопол. Писмо от каймакамина на Никопол до вилаета, с което уведомява за преследването на
миналите от Влашко девет души ешкия (бунтовници), означени в бележката приложена към самото
писмо.

ОАК 30/22 | 1877 | мектуб
Шумен. Писмо до окол. управител, с което се запитва какво да се прави със заловения от
"Беклемето" ...и заловен от 15 дни Тодор Донев от с. Хърсово, Разградско, за когото чорбаджиите
съобщили, че е от почтените лица.

ОАК 30/23 | 1876 | мазбата
Враца. Доклад на меджлиса във Враца до мютесарифа във Видин, относнотрудностите по
съхраняване на оръжието и другите военни снаряжения, иззети от българското население във
Враца, по повод комитетските движения и искане нареждане да се ...Приложен списък на иззето
оръжие.

ОАК 30/24 | 1875 | телграфнаме
телграфнаме от каймакамина в Севлиево до Търновския мютесариф, с която го уведомява, че били
изпратени исканите Петко и брат му Христо от Елена.

ОАК 30/25 | 1876 | арзухал
Колективно заявление от българите в Оряхово, подписано от отделните ... мухтари и по-първи
граждани, адресирано до вилаета, в което се правят изказвания за верноподаничество към султана
и държавата и, че се възмущават от постъпката на няколкото заблудени фесадчии (подстрекатели),
нападали селото Козлодуй и пр. и пр.

ОАК 30/26 | 1876 | мектуб

На Видинския валия се съобщава, че от осъдените на заточение в Мосул двамата Атанасовци и
Савулаки (?) от Шумен, Злати и обущаря Василий Ченгел, Мощев Рефаил от Шумен и Георгий от
Кюмреджи(?), Савулаки се е поминал от черна треска и се иска нареждане останалите седем души
да бъдат изпратени на местозаточението им.

ОАК 30/27 | 1876 | арзухал
Заявление от градинара Мило от с. Повей, Свищовско, до вилаета, с което моли да бъде пуснат на
свобода от затвора, където излежавал присъдата си, като такъв взел участие по принуждение в
Сръбското въстание - за същия гарантират съселяните му турци и българи, между които личат
имената на: поп Никола, Анте Садов, Боян Митрев и др.

ОАК 30/28 | 1876 | еврак
[Видин). Част от канцеларско дело с чернови от писма на Видинското окръжно управление до
разни служби за времето 14-17 юли 1876 г.

ОАК 30/29 | 1876 | телграфнаме
Русе. телграфнаме до Дунавския вилает, съобщава се, че са се преустановили заседанията на
шестте чуждестранни представители, събрали се на конференция в Цариград и са заминали без да
се получи някакъв резултат, като са оставили свои заместници. Понеже не се знаело кога ще бъдат
проведени заседанията,...всички турски поданици да не се поддават на разни външни внушения, за
да се запази мира и спокойствието в страната, та решението на конференцията да им донесе мир и
спокойствие.

ОАК 30/30 | 1876 | телграфнаме
Исакча. телграфнаме от мюдура на Исакча до Тулчанския мутесариф. Съобщава, че се е справил
успешно със самозабравилите се черкези и е възстановил реда и спокойствието на населението в
града и селатаа; както и че не са отбелязали никакво произшествие от насрещния бряг.

ОАК 30/31 | 1876 | телграфнаме
Русе. телграфнаме от Дунавския валия до мютесарифа във Видин, с която се изпраща препис от
телграфнамета на правителството за смъртта на султан Мурад на 11 шабан 1293 г.(1876 г.) и че на
престола се е възкачил султан Абдулхамид II. Тържеството да бъде ... с 21 топовни гърмежи.

ОАК 30/32 | 1876 | телграфнаме

Берковица. телграфнаме от каймакама (окол. управител) на Берковица до този на Белограчишката
околия, с която уведомява за обира на 20 вола и отвличането ат кошарата на самия чобанин Иван
Боянов, от село Провала, извършен от сръбски четници

ОАК 30/33 | 1876 | мектуб
Белоградчик. Писмено искане на населението от Белоградчишка околия да им се даде оръжие, за
да се предпазват от сръбските чети, какъвто е случая с обира на аби от домът на Кръстю Толиев от
с. Райковци от страна на сръбски четници, срещу които било стреляно от местното население.

ОАК 30/34 | 1876 | мазбата
Плевен. Протокол на плевенския казалийски съвет, с който се констатират извадки от рапорта на
специалния пратеник от Русенския валия, относно установени от пратеника извършени насилия,
грабежи, побоища и пр. В Плевенската каза.

ОАК 30/35 | 1876 | ариза (чернова)
Русе. Писмо от виляета в Русе до Високата порта, с което е представен протокол за разгласяването
в границите на виляета свалянето на основание шериата, неизлечимо болния султан Мурад V и
възкачването на султан Абдул Хамид II.

ОАК 30/36 | 1875 | телграфнаме
Тулча. телграфнаме от Тулчанския мютесариф до каймакама на Бабадаг, с която в отговор на едно
съобщение от същия под №67, се нарежда енергично преследване на седемте въоръжени лица,
които са били забелязани в Балкана.

ОАК 30/37 | 1876 | мектуб
[Русе). Писмо, в което става реч за заминаването на Раховския каймакам Махмуд ефенди с
Врачанския каймакам Сюлейман ага. Въпросът е бил отнесен до комисията по избора на
чиновници, която...е изказала мнение, че било нужно за случая да се вземе съгласието на
Русенския валия.

ОАК 30/38 | 1877 | джедвел
Търново. Изходящ дневник на Търновска община. Съдържа мобилизационно... И наредби на
войските от Търново, списъци на служебни лица и пр.

ОАК 30/39 | 1876 | еврак

Търново. Канцеларско дело, съдържащо(34) неделови писма, изходящи от Търновското
мутесарифство и адресирано до мюдюрите на разните нахии от същия мутесарифлък; между които
писма стоят на листове: 11-то писмо е до мюдюра на Беброво, за вземане под страх на лична
отговорност на всички възможни мерки за слагане край на издевателствата и грабежите, които
черкези и мюсюлмани вършат над немюсюлманското население по повод комитските събития от
последно време. 19-то писмо е до Горнооряховския мюдюрин за залавянето на Коста Москов
Грънчаров и Тасе Попдаров. И двамата от Горна Оряховица, които заедно с оръжието и
компрометиращите ги писма, които евентуално биха се намерили в къщите им при обиск, да бъдат
изпратени в Търново, тъй като имало сведения, че същите са от числото на бунтовниците; 25-то
писмо е до мюдюрина на Елена, с което се препраща еленчанина Петко, който, ако се установи, че
не е намесен във въстанието, да бъде освободен; и 34-то писмо е до мюдюра на Горна Оряховица, с
което се изпраща лицето Стефан, който учителствал в с. Дервиш, Никополско, обаче ако и да се
установило, че е замесен във въстанието не предоставил никакви книжа за проверка на
самоличността му.

ОАК 30/40 | 1876 | телграфнаме
Каймакама в Меджидие изпраща препис от поверителна шифрована телграфнаме до мюдюрина в
Бургас, в която се съобщава, че групи от 15-20 души християни се въоръжават и било вероятно да
се присъединят към балканските бунтовници. Забранява се събирането на много хора на едно
място. Да се донесе за случаите.

ОАК 30/41 | 1877 | телграфнаме (чернова)
Търново. телграфнаме от Търновския Мутесариф до мюдура на Елена, с която се нарежда да бъде
изпратен под стража в Търново, за да бъде върнат в Цариград, лицето Стефан Савов Иванчев от
Елена, следващ в Медицинското училище и избягал от там.

ОАК 30/42 | 1877 | телграфнаме (чернова)
Търново. телграфнаме от Търновския мутесариф до мюдюра на Трявна. Предписва се да бъде
заловен и изпратен под стража в Търново, шурея на поп Йован от Габрово, Митко Кънчев, укриващ
се у дома на хаджи Цани от Трявна, тъй като за същия било установено, че е от числото на
бунтовниците.

ОАК 30/43 | 1876 | мектуб (чернова)
Русе. Писмо от виляета в Русе, до Високата порта, с което се изпращат двата доклада на френски от
представителя на турския министър на търговията в Гюргево, за да се види на какви оскърбления
са подложени отиващите в Гюргево турци - констатирано от ... между турски моряк от търговски
кораб и едного измежду българите в Гюргево.

ОАК 30/44 | 1876 | телграфнаме

Цариград. телграфнаме от директора на Централния затвор до валията в Русе, с която се съобщава,
че между осъдените на тежка работа 13 българи, намерени са у Никола Начев монети, дадени му от
неговата майка и събрани помощи от русенци, посредством ханджията Атанас, русенския
митрополит Григори, кафеджията Тодор и шивача Петър.

ОАК 30/45 | 1876 | мектуб
Лом. Писмо от каймакама на Лом до виляета в Русе, относно отпускането на тайния агент Георги
сумата 150 гроша срещу заплатата му.

ОАК 30/46 | 1876 | мектуб (чернова)
Русе. Писмо от виляета в Русе до Високата порта, с което се изпраща за сведение преписизвлечение от писмото на турския търговски пълномощник в Галац, за пристигането с австрийския
параход "Истерних" на руски доброволци над 60 души офицери и войници, които продължили за
Сърбия по Дунава с парахода "Текенов" на австрийското Дунавско параходно дружество.

ОАК 30/47 | 1876 | мектуб (чернова)
Търново. Писмо до Търновския мутесариф до мюдюра на Трявна. Пита се, в какво се заключава
"разбойничеството"на Цани Димитров от Тревненско, изпратен от Трявна като "разбойник и по
какъв начин е установено това му качество."

ОАК 30/48 | 1875 | телграфнаме
Омуртаг.телграфнаме от Осман Пазарския каймакам до мутесерифена на Търново, с която се
съобщава за предстоящото изпращане на заловените във Върбишкия Балкан група с носените от тях
бойни припаси.

ОАК 30/49 | 1876-1877 | дефтер[фрагмент)
Входящ дневник на Видинския мутесарифик за 1876 г., в който между другото, с пореден №207 е
заведено писмо по залавянето на лицето Григор от с. Добринище, Неврокопско, присъединил се
към сръбските бунтовници; а под №27 - постъпилото уведомление за замяната на наложеното от
Русенския ...съд смъртно наказание, на замесените в комитската афера, с доживотен затвор.

ОАК 30/50 | 1876 | телграфнаме
телграфнаме на Варненския мутесариф до властта, с която уведомява за пристигането на 2 пех.
Полк и едно артилерийско поделение етиопски войски под командването на Кямил паша и че
неговия... Хасан паша тпърва щял да потегли от Цариград на път за Варна.

ОАК 30/51 | 1876 | свитък
Русе. Свитък от 133 броя служебни чернови на телграфнамеи и писма от Дунавския валия до
Тутраканския каймакамин, между които две чернови представляващи... №217 е чернователграфнаме до каймакама в Тутракан- да вземе мерки, за да се тури край на зачестилите кражби
по добитък и да се забрани..., както и да се положат грижи...; №252 е чернова-телграфнаме до
каймакама в Тутракан. Да вземе мерки, за да се ...с лодки от Русе да минат за Гюргево и са
определили 8 000... на турския поданик Ценович, находящ се в Ермерде(?), близо до Гюргево.
Ценович - бивш председател на Българския революционен комитет в Букурещ.

ОАК 30/52 | 1867 | разписка
Разписка на сума 66 гроша и 26 пари, издадена от семейството на убития от хайдутите техен съпруг
и баща Христо. Сумата била отпусната от турското правителство като месечна пенсия,
подразделена по равно за всеки член от семейството ма м. 10.1867 г.Сумата била получена от касата
на Осман Пазар.

ОАК 30/53 | 1876 | телграфнаме
Видин. Тайна телграфнаме до английските поданици в Лом, Оряхово и Видинския мютесариф.
Съобщава им, че поради ..., които скитат по тези места и поради ..., че Махмуд Али паша, който е
назначен, за да се справи с положението, може би ще замине ... В София, за ...

ОАК 30/54 | 1876 | шукка
Цариград. Нареждане от министъра на външните работи Махмуд Недиле паша до валията в Русе, с
което съобщава, че жителите на гр. Свищов Димитър и Андрей Анев, поради съмнения на
правителството и предстоящето им арестуване през 1867 г. са забегнали във Виена и искат отново
да се завърнат по домовете си. Да събере сведения и да съобщи да ли могат да се завърнат.

ОАК 30/55 | 1876 | телграфнаме
Чернова - телграфнаме от Тулча до русенския валия, с която иска изпъждането на известния казак
Георги и лекаря Янчулов от гр.Тулча, понеже първият бил по-рано изпъждван и били във връзка със
смутителите българи.

ОАК 30/56 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме от каймакама на Осман пазар (до мутесарифа на Търново),
относно предварителния преглед на подлежащите на свиване запаси от Османпазарска каза.

ОАК 30/57 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Осман пазар) телграфнаме от камакама на Осман пазар до мутесарифа на Търново. Съобщава за
залавянето на Велко,от Стара Загора - един от разбитата чета, минала от Влашко.

ОАК 30/58 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме (от каймакама на Осман пазар) до каймакама на гр. Джумая.
Нека се пред вид слуховете за обсаждането на с. Карабаш Кьой, да се изпратят незабавно в Осман
Пазар 150 души запасни от Джумайска каза.

ОАК 30/59 | (1876) | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме (от каймакама на Осман пазар) до мутесарифа на Търново, по
свикването на запасните.

ОАК 30/60 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме (от Осман пазар. Каймакам) до Алай бейлика при Дунавския
виалет, за смяната с друг по-деен, на помощника на бюлюк-агата. Ахмес ага, който се бил появил
като недеен, а момента изисквал най-голяма бдителност.

ОАК 30/61 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме (от Осман пазар. каймакам) до мюмюра на Котел. Отговаря
му, че в закона било предвидено по какъв начин да се постъпва с опасни лица при "подобни
случаи".

ОАК 30/62 | 1876 | телграфнаме (чернова)
б. м.телграфнаме до мутесарифа на Сливен, с която същия е уведомен, въз основа на непроверено
съобщение от Котленския мюдюр, че въстаници били обкръжили селото Бенке[?), Сливенска каза и
били даже издигнали свое знаме.

ОАК 30/63 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме до Търновския мутесариф, с която се иска да бъде въдворен
на жителство в родното му място- гр. Ямбол, учителствуващия в Османпазар Боян - понеже у него е
заловен един пистолет - "алтипатлак"

ОАК 30/64 | 1876 | ариза
б. м.Донесение (до сливенския мутесариф) за залавянето при с. Читак на пет души от една
въоръжена турска банда, състояща се от 6 души

ОАК 30/65 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме (от каймакама на Осман пазар) до мутесарифа на Търново.
Дават се сведения за затворника Хюсеин, син на Хасан, от с. Абзаллар, в смисъл, че вината на
същия се заключавала само в това, че е ограбил някои християни от Севлиевско.

ОАК 30/66 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме (от каймакама на Осман пазар) до мутесарифа на Търново,
относно преминаването на "въпросната чета", която била от 78 души, от с. Башкьой, по посока на
гр. Котел и липсата на каквито и да било сведения от изпратените по следите на същата щета
войскови поделения.

ОАК 30/67 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) телграфнаме (от каймакама на Осман пазар) до мутесарифа на Търново.
Съобщава за задържането на 6 души, запасни, които убили при с. Чатак българина Тенчо и още
двама, с цел да ги ограбят.

ОАК 30/68 | (1876) | телграфнаме (чернова)
б.м.телграфнаме, относно мерките за преследването групата от 6 въоръжени лица, забелязани в
Балкана на с. Читак.

ОАК 30/69 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Омуртаг][Осман пазар) Донесение (от каймакама на Осман пазар) до мутесарифа на Търново.
Съобщава се за залавянето, по шосето за Котел, укрит в една кола, на поп Сава, който носел в левия
си крак една съчма, а между вещите му били открити едно палто и панталони, продупчени от
съчма.

ОАК 30/70 | 1876 | емирнаме
Разпореждане до Дунавския валия, съгласно решението на Дунавския съвет, лицата:Стани от
Дряново, Никифор от Елена, ловчанския лекар Бончо Стоянов и Стойо от с. Кланица, Ловчанско

тъй като са били в Румъния и са били ...разбойници да се присъединят към сръбската войска и са
дали съгласие против султанската войска...

ОАК 30/71 | 1876 | дефтер
Омуртаг. Списък, по който са били раздадени на ... В гр. Осман пазар, на махленски мухтари в
същия град, лично но отделни длъжностни лица, както и на с. Върбинца, 700-те пушки и припаси,
получени от Шумен и Търново.

ОАК 30/72 | 1876 | ариза
Донесение относно самоубийството на Тодор Каблешков, при изпращането му заедно с още
четирима заловени бунтовници, през Габрово за извънредния съд в Пловдив.

ОАК 30/73 | 1872 | телграфнаме
Сливен. телграфнаме от Алай-бея в Сливен до Дунавския вилает за задържането под стража на
разбойника Стефан, син на Никола от Стара Загора, който след като заминал с с тезкере на името
Димитър Стоилов за Силистра...

ОАК 30/74 | 1876 | телграфнаме
Телеграма от мутесарифа на Тулча до каймакама на Кюстенджа. Нарежда се, каймакамът да донася
незабавно за всяко малко или голямо произшествие в казата му, без да укрива нищо - иначе ще
отговаря.

ОАК 30/75 | б.г. | мектуб
б. м. Чернова от писмо, в превод от български език, не знайно от кого и до кого е адресирано, в
което се споменава името на Греков, вероятно по време учител в Сливен. - Част от съдържанието на
писмото има следното " През време на превземането на Санготар (Африка) видях един слон,
натоварен с маймуни, въоръжени с пушки от тръстика. В разгово с една малка маймуна, същата ми
отговори на български език така- " Отиваме за един голям град, където не се намират българи с
дълги уши. - Не виждайки своите дълги уши, маймуната и да си позволи да ми отговори така, аз я
благослових и я отминах..

ОАК 30/76 | 1876 | телграфнаме
Телеграма от софийския мютесариф Али Мазхар паша до видинския мютесариф, с която съобщава
подробно за убийството на Георги Бенковски, раняването на о. Кирил и залавянето на четата,
оръжието и архивите, станали преди деня в Орханийския Балкан.

ОАК 30/77 | 1876 | ариза
Свищов. Доклад от каймакама в Свищов до русенския валия, с който за изпращането на един
списък на членове на комитета, замесени по-рано в бунтовете и забегнали.

ОАК 30/78 | б.г. | дефтер
б. м. Списък на 93 души български бунтовници.

ОАК 30/79 | б.г. | дефтер
б. м. Списък на 84 души български бунтовници.

ОАК 30/80 | 1876 | телграфнаме
Цариград. телграфнаме (предадена с шифър) от министерството на финансите до Одринския
тефдерар в отговор на писмото му от 27.12.1876 г. Съобщава му се, че архивите и др. книжа, както и
касите да се преместят в Родосто след съвещание с валията.

ОАК 30/81 | 1876 | телграфнаме (чернова)
[Търново) Три телграфнамеи (чернови) на търновския мутесариф, едната от които е адресирана до
Севлиевския каймакам, е разпоредена, заловения Васил Стоянов да бъде веднага разследван и
следствения му протокол да се изпрати в Търново.

ОАК 30/82 | 1876 | телграфнаме
Кили. телграфнаме от мюдюра на Кили до мутесарифа. Искат се инструкции във връзка с
изявеното от страна на мюсюлманското население желание да бяга масово по други места по
причина на разследвания случай...

ОАК 30/83 | 1876 | мекраб
Одрин. Писмо от Одринския тефтердар до министерството на финансите, с което му съобщава за
превземането на Шипка от страна ... войски и напредването им към Ст. Загора, моли да му се
съобщи телеграфически къде да бъдат преместени архивите и касите (с пари), както на същия град,
така и на Одрин, дето поради ... население в тоя град и бързия набег на руските войски към тоя
град, не ще бъде възможно да се пренесе нито едно листче хартия, ако не се вземат на време
необходимите мерки.

ОАК 30/84 | 1876 | телграфнаме
Чернова от телграфнаме на Дунавския виляет до каймакама на Ловеч, Севлиево и Габрово. Към
Берковица са се появили около 90 сръбски разбойници.От тях били убити 5 души, заедно с техния
офицер. Останалите са избягали към Ловешко. Да се вземат мерки за тяхното преследване и
избиване.

ОАК 30/85 | 1876 | телграфнаме
Русе. Четири чернови от телграфнамеи на Дунавския виляет до Севлиевския каймакам, относно
набавянето жетвари за изпращането им в Бабадаг.

ОАК 30/86 | 1876 | телграфнаме
Русе. Четири чернови-телграфнамеи на Дунавския виляет до каймакама на Омуртаг, ... набавянето
от Котел и другаде шаяк и аба за нуждите на войската

ОАК 30/87 | 1876 | телграфнаме
Русе. 2 телграфнамеи на Дунавския виляет...

ОАК 30/88 | 1876 | телграфнаме
Русе. Чернова от телграфнаме за Дунавския виляет до Ловчанския каймакам...избягалите към
Етрополския Балган сръбски разбойници (...), разбиването им при едно сражение, дето са били
убити петима души, заедно с офицера им (забит). Да се вземат мерки за преследването и
избиването им.

ОАК 30/89 | 1876 | телграфнаме
Русе. Четири чернови от окръжни телграфнамеи на Дунавския виляет до ... като им се съобщава, че
са зачестили случаите на бягства от страна на войници от турската армия, да се побърза със
събирането на данъците и изпращането на ..., за да им се изплатят месечните заплати, та да се спре
това бягане.

ОАК 30/90 | 1876 | телграфнаме
Русе. Връзка с 45 чернови от телграфнамеи на Дунавския виляет до някои околии на виляета от
частно служебен характер.

ОАК 30/91 | 1876 | зейл
Тулча. Надпис на Тулчанския мутесариф до каймакама на гр. Мачин; върху препис от виляетско
писмо, с което се изпраща дешифрирано телеграфно министерско нареждане, да се вземат
ефикасни мерки срещу домогваниата на някои злонамерени лица , в един крайно деликатен и
труден за Турция момент , да бунтуват населението в Одринския, Дунавския и Скопски вилаети.

ОАК 30/92 | 1876 | мектуб
Русе. Писмо от валията в Русе до мутесарифа на Видин, с което, въз основа на телеграфното
министерско нареждане до председателите на извънредните съдилища за случая се констатира, че
са били задържани във връзка с "известните събития" толкова много хора, щото затворите не са в
състояние да ги поберат и се искат сведения за всеки един от задържаните, до колко е замесен в
бунта, с оглед на по-малко виновните и слабо уличените да бъдат освободени.

ОАК 30/93 | 1876 | телграфнаме
Берковица. телграфнаме от берковския каймакам до мютесарифа във Видин, с която му съобщава,
че от арестуваните 24 души, замесени в революционния комитет, главният хаджи Петър от
Берковица и другите Давидко Ерситро(?), Тимо Бончев, поп Исая и Иван Мижев са изпратени в
центъра на Страната, слабо заподозрените 16 души, временно са освободени по списъка на
специалната комисия и утвърден в съда. Останалите 8 души, заедно със следствените книжа
предстоят да бъдат изпратени.

ОАК 30/94 | 1876 | телграфнаме
Берковица. телграфнаме от Берковския каймакам до мютесарифа във Видин, с която му съобщава,
че бил изпратен полковник Осман бей да извърши обиск в манастирите Желязна и Лопушка,
понеже са получени сведения, че там се укривало ... оръжие.

ОАК 30/95 | 1876 | дефтер
Русе. Списък на книжата, които са пристигнали в Дунавското вилаетско управление за 1293 г.(1876
г.), между които е отбелязано без номер и дата за полученото едно запечатано писмо до Хакъ паша,
мютесариф в Хадейда и предател на извънредния съд в Русе.

ОАК 30/96 | 1876 | мектуб (чернова)
Русе. Писмо от Дунавския валия до ... Моли се Плевенският каймакам Неджиб ага, за когото
командващия Подунавието Фазни паша и изпратеният нарочно от Цариград Текиб бей, настоявали
да бъде отстранен, да не бъде уволняван, а пред вид големите му заслуги във връзка с
преследването въстаниците в Севлиевско, при което бил спечелил голяма победа, да бъдел на ..

преместен в Пазарджик (Толбухин]

ОАК 30/97 | 1876 | тахрират (превод)
Русе. Възвание на митрополит Григорий до българското население в Русенска епархия, по повод
възцаряването на султан Мурад V.

ОАК 30/98 | 1875 | мектуб (чернова)
б. м. Писмо до Високата порта от (?), с което се съобщава, че от заточените български комити в
Диарбекир и Якя избягали: от Диарбекир сърбинът Иван, а от Якя - Христо от Казанлък и през
Русия били изпратени в Галац със задача, през идната пролет да организират бунтовнически чети.
Да се дадат нареждания до тамошните власти, за да вземат необходимите мерки.

ОАК 30/99 | 1876 | телграфнаме (чернова)
б. м. Чернова от телграфнаме до мютесарифа на Търново. Съобщава му се, че е било съобщено на
мюдюрина на Котел и постовете за залавянето на Марин Лесковчанина.

ОАК 30/100 | 1876 | телграфнаме
телграфнамеи от мютесарифа в Търново до каймакамите на Търновския санджак за 1876 г. относно
въстаническото движение на българите. Съдържа: 1. До Габрово - изпращат се войски и
жандармерия под командването на майор Шефик ефенди също и ... 6 роти войници. Очаква се
пристигането на командващия войските в Търново и ще бъдат изпратени други войски за
унищожаване на разбойниците в Балкана. 04.май, №258.; 2. Габрово. Съобщава се, че изпратения
майор Шефик ефенди е човек, завършил образование, имали към него пълно доверие. Генерал
щабен офицер, взел участие в боевете в Крит и е ... Назначения главнокомандващ войските .. утре
пристига в Габрово.04. май, №259.; 3. Ловеч. Тези дни очаквали пристигането на
главнокомандващия. Веднага вземете оръжие и муниции и ... въоръжете войските. 04. май, №161.;
4. Габрово. Телеграфирайте по сведенията, получени от мухтарите колко... са излезли и се
присъединили към комитите. 04. май, №264.; 5. Севлиево. Мобилизирайте временно 20 души
запасни войници и доверени и честни и не гипускайте сами... 30. май, №269.; 6. Севлиево.
Изпратете заловените лица от комитета във Враца и заедно със следствието изпратете от тук с
войниците,...муниции. 5 май, №272 7.Османпазар. Изпратете патрони и войниците от 137 души. 06.
май, №276.; 8. Севлиево. Плевенския каймакам с 600 войници, нередовни и черкези е имал
сражение в Балкана с бунтовниците, които, които са били забелязани в Севлиевската каза. ...06
май,№277; 9. Севлиево. Да се изпрати с войниците, които конвоират затворниците Цанко
Дюстабанов, ако е жив. Ако бъде заловен Фило Кировски(?), също да бъде изпратен, за да разкрие
някои други бунтовници.6 май,№278.; 10. Османпазар. За унищожение на бунтовниците, изпратете
с войници мюдюра на Котел, негов заместник и изпратете Хюсеин ага. 5. май, №284.; 11. Окръжно.
Вилаетско у-ние нарежда да се забрани нарая християни да ходят въоръжени по 20 и повече човека,
поради вероятност да се присъединят към революционния комитет.12.май, №296.; 12. Севлиево. От
жителите на селата Хидела и Малкоч при разрушаването на Дряновския манастир, башибозуците
си ограбили добитъка и др. неща. Наредете в Дряново щото тия ограбени вещи без хранителните
припаси да бъдат повърнати на собствениците.13. май №302.; 13.Окръжна. Има вероятностда са

забегнали към водачите на бунтовниците Гаврил Никовски, Данков от Свищов, Георги Николов от
Сливен. Направете основни претърсвания и ако бъдат заловени да бъдат изпратени. Съобщете това
на Пловдивския мютесариф. 15 май, №306.; 14. Севлиево. Съгласно телграфнамета от вилаета,
напусналите селата поради насилието на бунтовниците и завръщащите се и подчинили се
граждани, не бива да се оставят без храна. Също да не се оставят без храна и заподозрените. 15.
май, №307.; 15. Османпазар. Утре пристигат четири роти войска. До тяхното пристигане
внимавайте за охраната на Котел. 16. май, №309.; 16. Ловеч-Севлиево-Плевенски каймакам Неджиб
ага, който действаше в Севлиевско с хората, последните не извършиха никакви нередности. Но
някои невъзпитаници, които действаха след него, си заграбили добитъка и неща на коренното
население. Да се издирят последните и накажат строго. Задигнатите вещи да се предадат чрез
управлението на собствениците им и за напред да се не повтарят ... 16. май, №310.; 17. Ловеч. Ако
войниците не са нужни, разпуснете ги, обаче при пътуването ще обърнете сериозно внимание да не
вършат издевателства над мирното население. 17. май,№314.;18. Ловеч. Заловените водачи на
въстаниците Тодор Кайличков, даскал Найден и Бойчо Мостов(?), изпратете под конвой заедно със
следствието, изпратете ги през Тук за Пловдив.18. май, №321.; 19. Габрово. Да бъдат заловени и
изпратени веднага тук Павел Й. хаджи Николов заедно с една стара жена българка. 19. май,
№326.;20. Окръжно. Вилаета съобщава, че унищожението на въстаниците в Габрово и околността,
причинило задоволство на Високата порта, която заповядва да бъдат унищожении остатъците от тия
въстаници. 20. май,№330.; 21. Габрово. Извънредният съд разпорежда да бъде изпратен тук
освободения Стоян Илиев за разпит и разследване. 22.май, №332.; 22. Габрово. По нареждане на
извънредния съд, изпратете за разпит и следствие съпругата на аптекаря Башкоматов. Същата не се
вика в качеството на заподозряна.22 май,№334.; 23.Османпазар. Бунтовниците Симон от Сливен и
Фоте, които ще бъдат разследвани във Враца заедно с преписките изпратете ги под стража в
Сливен.22 май, №335.;24.Севлиево. Изплатете на войските там сумите от помощната каса.22
май,№339.; 25. Габрово. До завършване на следствието не издавайте пътни листове на хора, към
които правителството няма доверие. 24 май,№340.; 26. Севлиево. Ако въпросният
Иванчодействително е от бунтовниците трябва да бъде задържан. 25 май, №344.; 27. Османпазар.
Поради оплакването от населението в Котел, че башибозуците и черкезите са вършили грабежи,
изпратете там войска и донесете в какво се състоят тези грабежи и искайте сведения от мюдюрина
на Котел.25 май, №345.; 28. Габрово. По нареждане на извънредния съд, арестувайте и изпратете
тук другаря на Яким Цанков, Стефан Андреев. Не му давайте възможност да се среща с други лица.
25 май,№346.; 29. Габрово. По повод убийството на стражаря Али, извънредния съд иска да бъдат
изпратени още утре под стража Станю Драганов от Каракуле, поп Илия, Иван Драганов, Христо
Йовчев, Иван Ников от махалата Бечика(?) и Нешо Кочев от Каракуле. 25 май,№351.; 30. Севлиево.
Понеже тукашния затвор е препълнен, задържайте там арестувани бунтовници и предайте охраната
на турци. 26 май,№353.; 31. Ловеч. Изпратете тук майката на Танчо Тенков от с. Угърчин и братята
му - Пешо и Хромо, понеже същия Ганчо иска да премине в исляма.27 май, №358.; 32. Габрово.
Изпратете под силен конвой, като им отнемете всяка възможност да избягат, заловените в Габрово
водачи на бунтовниците Стефан и Георги в Пловдив за разследване.26 май, №360.; 33. Габрово.
Задръжте и изпратете за разпит от извънредния съд лицата: Данко Дандолов, Исак Димитров, Илко
Аврамов, Илия Киичов, Иван Черпаков. 29 май,№363.; 34. Севлиево. Въпросните лица ще бъдат
разследвани от съда. 29 май, №364.; 35. Севлиево. Изпратете подробен доклад по какъв начин е
избухнало въстанието, какви убийства и унищожения са станали, как е било потушено и пр.
Изпратете доклада след два-три деня. 29 май, №365.; 36. Габрово. Проверете дали водача на
бунтовниците Христо е дал на писаря Абдула 1000 гроша и дали ги е оставил в къщи 350 гроша.29.
май, №366.; 37. Севлиево. Когато се изпращат тук бунтовниците, поверявайте ги на войската, ако
такава има или жандармерията, но да се не допускат никакви издевателства по пътя. 30 май, №367.;
38. Габрово. Върховният съд нарежда да бъде изпратено за разследване момчето Петър Иванов от с.
Янтра, ...30 май, №368.; 39. Севлиево, Османпазар. Поради избухналото въстание, турци и черкези
са вършили върху немюсулманското население оскърбления и вреди. Вземете всички мерки за
премахването на последните - ще бъде лично отговорен.30 май, №370.; 40. Габрово. Извънредния
съд нарежда да се разследва къде са сачмите на задържания бакаян Исак Димитров. Направете
проверка в дюкяна му и предпазливо разпитайте синовете му. 30 май, №572.; 41. Севлиево.
Изпратете следствените книжа на пристигналите тук затворници. Това иска извънредния съд.31
май, №376.; 42. Севлиево-Габрово. Елате утре в Търново. 31 май, №380.

ОАК 31/1 | 1863 | телеграфнаме
Лом. телграфнаме от каймакама в Лом до мютесарифа във Видин, с която съобщава, че са се
появили бунтовници и препоръчва да бъдат образувани войскови отреди в Берковска,
Белоградчишка и Кулска околии.

ОАК 31/2 | 1873 | мектуб (чернова)
Писмо до разградския каймакам, с което се искат сведения за влизащия в революционния комитет
Илия от гр. Шумен, който успял да избяга от чифлика на Мазхар паша в с. Бабадекеси, Разградско.

ОАК 31/3 | 1864 | дефтер
Видин. Документ с 10 л., от които 8 са писани. Изходящ регистър на телграфнамеите от
телеграфната станция в гр. Видин за 1864 г. Съдържа сведения по настаняване на черкезите и
арести на бунтовници.

ОАК 31/4 | 1862 | телеграфнаме
Телеграма до Кула(?), с която се искали указания, за къде да бъде отправена войсковотоа част,
пристигнала от Ловеч, във връзка със сведенията към селото Логолнавци (Видинско) са се появили
бандити.

ОАК 31/5 | 1872 | мектуб
Фрагмент от писмо, изходящо от Видин, отнасящо се до някоиси Гено, Боно и Миладин,
заподозрени и уличени в ятачество на бунтовниците.

ОАК 31/6 | 1863 | еврак (фрагменти)
Видин. Преписка по изплащането на изпратения по преследването на хайдути и бунтовници,
появили се в Ловешкия санджак, офицер от 5-ти полк на 2 армия, след ... се дневни пари, в размер
на 1015 гроша.

ОАК 31/7 | б.г. | шукка
Писмо от Осман паша, с което същият известявайки за събитията в Търново и отбелязвайки, че ...,
провъзгласен за воевода е благодат... за неверниците, като бил и в съюз с "бунтовниците",
препоръчва изгонването му от Търново и заместването му с Кара Ахмед ага, също бивш воевода на

Търново.

ОАК 31/8 | 1877 | тахрират
Канцеларско дело, съдържащо чернови от писма, адресирани до Силистренския окол. управител, за
времето 26.03.1876 - 26.02.1877 г.между които и: 1. Писмо но стр.66, в което се говори за залавянето
на бъл. бунтовници- Илокли Коле и другаря му Димо.;2. - Писмо на стр.105, в което се говори за
провинилите се в кражба на златни монети от домът, където били настанени на квартира хората на
балук-агаси, изпратен по преследването бунтовниците в Силистренско.;3. Писмо на стр. 157, в
което се говори за оправдаването и освобождаването от отговорност на ...даскал Янко, заподозрян,
че се бърка в комитетските работи, когото властите по нареждане на съда въдворили на
местожителство в Силистра, от където бил същия той.;4. Писмо на стр. 199, в което се говори за
даскал Шоповски от Силистра, направил искане да издава вестник, който щял да се печата във
Виена.; 5. Писмо на стр.308, в което се говори за оправдаването и освобождаването от отговорност,
по недоказаност на силистренците Пенчо и Георги, заподозрени в бунтовничество. Канцеларско
дело с 335 листа с размери 33.5/20.

ОАК 31/9 | б.г. | телграфнаме
Чернова от дешифрирана телграфнаме, с която се нарежда да бъдат взети предварителни мерки за
осуетяване подстрекателската дейност вред българското население в Солунския вилает и вън от
вилаета от страна на заселилите се руски поданици в Лагна(Солунско), дошли от Цариград.

ОАК 31/10 | 1876 | мектуб
Писмо от каймакама на Бабадаги до мутесарифа на Тулча, относно изпълнението на нареждането
да се назначат във всяко село по двама запасни войници и назначаването на пазачи, с оглед да се
запази реда и спокойствието по селата.

ОАК 31/11 | 1875 | телграфнаме
телграфнаме от каймакама на Осман пазар, Лятиф, до Тъновския мутасариф. Каймакамът
съобщава, че 4 души сподвижници на изпратените за Шумен лица,били нощували в хана на хаджи
Велчо, където според първоначалните показания на мюсулманина, който съобщава за същите,
пристигнали без оръжия, а напуснали хана въоръжени.

ОАК 31/12 | б.г. | мектуб
б. м. фрагмент ог превод на едно писмо на Панайот Хизлов, в който се говори за готвеното
въстание, дават се нареждания и увереност, че въстанието ще бъде добре организирано и
подготвено.

ОАК 31/13 | б.г. | емирнаме

б. м. Поради нападението на русите на Дунав и това на сърбите към София, нарежда се на
заместник-командващият дясното крило на анадолските войски, Есад бей, да употреби всичкото
старание да събере и изпрати войски.

ОАК 31/14 | 1870 | телграфнаме
Русе. телграфнаме (чернова) от Русенския валия до мютесарифа в Пловдив, с която се съобщава, че
се изпращат с конвой заловените с нередовни пътни листове и съмнителни българи Стайко
Стоянов, Манол Райков и Иван Кънчов.

ОАК 31/15 | 1875 | телграфнаме
Русе. Връзка телграфнамеи, изхождащи от вилаета, адресирани до Видинския мютесариф, между
които и: 1. телграфнаме на стр.11, с която се нарежда на Видинския мютесариф да приготви 300
коли за пренасяне на 60-те хиляди оки муниции, предназначени за Ниш.; 2. тел. на стр. 20, с която
валията Асъм изразява задоволеността си от залавянето на комитите, предмет на телграфнамета,
изпратена му от мютесарифа, поканвайки го да се постарае за залавянето на другарите им.; 3. Тел.
на стр. 24, с която се запитва за мястото, върху което се проектирало да бъде построена
католическата черква във Видин,попада ил не същото място в района на калето(крепостта).; 4. Тел.
на стр.40а, уведомяват Видин. мютесариф за назначаването на заместник на уволнения Врачански
окол. управител Ружди ефенди.; 5. Тел. на стр.60а, с която е уведомен Видин. мютесариф, че
съгласно нареждането на Високата порта, за напред да не бъдат приемани за полицай-кавалеристи
черкезите и башибозуци като неподходящи за тази работа.; 6. Тел. на стр. 93а, с която се нарежда до
Видинския мютесариф на въпроснити ..., предмет на телграфнамета на самия мютесариф да се не
гледа с око на обикновени разбойници, а където и да се укажат да биват залавяни и избивани
веднага.; 7. телграфнаме на стр. 99а, с която се нарежда ешкията (бунтовниците), предмет на
телграфнамета, отправена от мютесарифа, каквито хора да са непременно да бъдат залавяни.

ОАК 31/16 | 1875 | мектуб
Трявна. Писмо от мюдюра на Трявна до мутесарифа, с което се съобщава, че съгласно заповедта на
последния е била сформирана потеря, която,бидейки в обиколка, е била погрешно сметната за
бунтовническа чета от забелязания я на разстояние час и половина от връх ..., Злати, жител на
махалата Кара Дамяновци... същият бил обадил на властта видяното от него.

ОАК 31/17 | 1876 | телграфнаме
фрагмент от телграфнаме на Видинския мютесарифин до каймакамина в Берковица, с която го
уведомяват за намеренията на воеводите Георги Икономов и Петър Ванков, за да забегнат в
Румъния с тръстиков сал наедно с още издадени души.

ОАК 31/18 | 1877 | шукка

Пирот. Писмо от каймакама на Пирот Йордан до Берковския каймакам. Изпраща се поименния
списък на 7-те души-бунтовници, забелязани при с. Топли дол, Пиротско.

ОАК 31/19 | 1876 | емирнаме
Цариград. Нареждане от Високата порта до Дунавския валия в Русе да се вземат всички мерки, за
да се попречи на елиминирането на семейства от българския и в частност от Пловдив, които през
Цариград или през Дедеагач и Гърция се изселват в Одеса по подстрекателството на Комитета.
Прилага се едно писмо от министъра на полицията до Великото везирство в същия смисъл. Два
документа.

ОАК 31/20 | 1875 | мектуб
Никопол. Писмо от каймакама на Никопол[предадено чрез шифър), с което се искат 20 души конни
заптиета или войници, които да обхождат пространството между отделните охранителни пунктове,
установени (между Свищов и Никопол), във връзка със сведенията, добити при разследването на
Тодор от с. Бръшлян, за предстоящето преминаване от към Янтра на още 500 души.

ОАК 31/21 | 1876 | мектуб
Силистра. Писмо от каймакама на Силистра до виляета. Съобщава се, в отговор на едно
предупреждение за тайни приготовления на жителите на с. Поп за вдигане бунта, че както в това
село, така и в селата Калопетра, Еминли, Кайнарджика и Кара Темур всички са били заети с
ежедневните си занимания, особено след развилите се събития в Софийско, Пловдивско и
Търновско.

ОАК 31/22 | 1876 | емирнаме
Цариград. Заповед на министъра на външните работи Мехмед Рушид паша до валията в Русе да
донесе по изявленията на руския консул в същия град относно потискането на населението в гр.
Търново.

ОАК 31/23 | 1876 | мектуб
Тутракан. Писмо от каймакама на Тутракан до валията в Русе, предшествано от разписката на влаха
Илия, който издава на властите бълг. революционен комитет в Тутракан, акто и разписка на тайния
агент Юсуф, който пък видял трима въоръжени българи.Каймакамът иска три роти войска и оръжие
за подсилване охраната на града.

ОАК 31/24 | 1876 | дефтер

Тулча. Изходящ дневник на кореспонденцията на Тулчанския мютесариф до валията в Русе за 1876
г.

ОАК 31/25 | 1875 | мектуб
Две писма до каймакама в Осман пазар по движението на една чета, с която бил и Торан(?) Стоянов
от Котел. два документа с еднакви размера.

ОАК 31/26 | 1876 | мектуб
[поверително) Видин. Писмо от Видинския мутесариф до Ломския каймакам, с което се предписва,
след разбиването въстаническите групи, появили се в Пловдивския санджак, в Златишко,
Търновско и Севлиевски, дали някои от изчезналите от местожителството си лица не ще се появят
отново; и особено, ако има измежду тях ранени, да бъдат същите веднага задържани и разследвани
и заподозрени да са участвали в бунтовнишките групи.

ОАК 31/27 | 1876 | мектуб
Русе. Писмо от виляета в Русе до мутесарифа на Видин, с което се изпраща за изпълнение, приетия
от окръжното министерско писмо, съдържащо указания, относно начина по който следва да се
постъпи спрямо разните категории провинени, във връзка със събитията в България, които се
намират под следствие и под стража.

ОАК 31/28 | 1876 | телграфнаме
Белоградчик. Няколко телграфнамеи по появата на около стотина сръбски разбойници около с.
Безбово(?), Белоградчишка околия, облечени в бяло и черно идещи от към Берковица и убили един
подофицер. По нареждане от Русе изпратен е Фазли паша с две дружини и два топа за
преследването им и уведомена е за това Високата порта в Цариград. Три документа.

ОАК 31/29 | 1876 | телграфнаме
Тулча. Две телграфнамеи от мутесарифа на Тулча до каймакама на Кюстенджа, с които са
предприети конкретни мерки срещу издевателствата над християнското население, вършени от
черкезите.

ОАК 31/30 | 1876 | телграфнаме
Меджидие. телграфнаме от каймакама на Меджидие до мутесарифа на Тулча. Съобщава се, че в
околията вледее ред и спокойствие.

ОАК 31/31 | 1876 | мектуб
Търново. Писмо от Търновския мутесариф до виляета в Русе, във връзка с изпращането на
заточение в разни крепости на 17 души от българския комитет.

ОАК 31/32 | 1873 | мазбата
[Орхание). Протокол, изпратен на Софийския мютесариф, за разпределено оръжие - 23 броя,
намерено при преследването на комитите в Орханийска околия, между 13 турци взели участие в
това преследване.

ОАК 31/33 | 1842 | тезкере-и самие
Доклад до султана върху отговора на Русия на отправената и от турска страна нота, във връзка с
избухнал в БесарабияБългария метеж.

ОАК 31/34 | 1871 | телграфнаме
Русе. Шефрована телграфнаме от заместник-обл. управител в Русе, Тахсин, до окр. управител във
Видин и Варна. Иска сведения кои учители са ходили на някаква конференция в Браила и защо са
ходили. Два документа.

ОАК 31/35 | 1871 | телграфнаме
Видин. Чернова на телграфнаме от Видинския окр. управител до обл. управител в Русе. Съобщава,
че даскал Добринов, Андрей Цанов и В- Стоянов заминали от Браила за Виена.

ОАК 31/36 | 1856 | ариза
б. м. Едно донесение до управителя на Силистренския еялет, относно дейността на Сава
Доброплодни и други шуменски учители против гръцкото духовенство.

ОАК 31/37 | 1863 | мектуб
Шумен. Нареждане до мюдюра на Осман пазар да издири и задържи изпрати лицата Иван и
Никола, които са забегнали от цариградския затвор, също да се издирят и във Враца. Дават се
отличителните черти на същите.

ОАК 31/38 | 1870 | ариза

Лом. Донесение от Ломския каймакам до Видинския мютесариф, относно лицето Иванчо
Миленков от с. Киселово, Ломска околияя, член на комитета и осъден и изпратен на заточение в о.
Родос за срок от 10 години, поради участието му в бунтовнически действия.

ОАК 31/39 | 1874 | телграфнаме
Видин. телграфнаме от Видинския мютесариф до каймакама в Оряхово, с която иска да даде
подробни сведения относно опасните лица, визирани в телграфнамета му от 11 с. м.

ОАК 31/40 | 1874 | мектуб
Екстрено писмо, адресирано до Високата порта, отнасящо се до искане да бъде екстрадиран
забегналия във Влашко Михаил Греков, заточен като участник в комитетски работи.

ОАК 31/41 | 1862 | сенед
Пловдив. Две разписки за платени месечни пенсии за инвалидност на ранения при залавянето на
хайдут Нико и другарите му, Вели;и една записка към същите разписки за счетоводно оформяне на
разхода в случая.

ОАК 31/42 | 1875 | телграфнаме
Телеграма от Осман пазарския каймакам до мутесарифа на Търново, с която се известява за
залавянето във Върбишкия Балкан на Васил Станчев и др., живущи в гр. Шумен...

ОАК 31/43 | 1869 | мектуб
Писмо от валяета в Русе до мутесарифа на Тулча. Съобщава се за изпращането в министерството на
вътрешните работи книжата по провинението на лицата, чието участие в комитетаската афера е
било установено чрез показанията на Иван от гр. Русе; и се нарежда да бъде пуснат на свобода
кмета на с. Ходжаер, Неделко, чиято невинност била установена и бил оправдан от наказателния
съд.

ОАК 31/44 | 1807 | мазар
Оплакване от населението в Пловдивско против разбойничествата на Емин ага от Хасково.

ОАК 31/45 | 1873 | еврак

Видин. Канцеларско дело с чернови от телграфнамеи на Видинското окр. управление до разни
селища на Дунав. вилает за времето 4 теирин еввел 89 до 28 яабат 89.

ОАК 32/1 | 1847-1848 | мектуб
Чернова от писмо на Високата порта, с което се дават директиви на турския пълномощен министър
в Русия, в какъв смисъл да отговори на предложението на Руското правителство, щото назначените
руски офицери да изработят съвместно с турски флотски офицери картата на Черно море без с
отговора си да причини оскърбление на руския император.

ОАК 32/2 | 1791 | мектуб
Писмен доклад, адресиран до Великия везир (садразамина), в който се препоръчва да бъдат
отпуснати 100 кесии грошове за посрещане нуждите на завръщащите се от Русия турски ... след
Наполеоновите войни.

ОАК 32/3 | 1811 | тахрир
Доклад до Великия везир, относно преговорите с генерал Кутузов и положението, създадено от
войната.

ОАК 32/4 | 1771 | арзухал
Искане да се отпуснат хранителни продукти за двама руски офицери, прислужника на същите и за
един постъпил преди тях военнопленник - всички изпратени да бъдат задържани в Еди Кулла,
крепостта Хефе.

ОАК 32/5 | б.г. | ариза
Искане да се изготвят от дарбхането (монетният двор) принадлежности за подарените от султана
часовници на руския и австрийския императори, английския, френския и пруския крале.

ОАК 32/6 | 1727 | темесюк
Разписка за отпуснатите коне, коли и хора на съпругата на руския посланик в Цариград, взети от
населението на Пенберска каза за пътуването и от Пенбер до Чорму.

ОАК 32/7 | 1877 | шукка

Цариград. Предписание до Дунавския виляет, с което се изпраща фермана по обявяването войната
между Турция и Русия. Предлага се фермана да се причете на публично място и да се разгласи
между населението.

ОАК 32/8 | 1875 | окръжно
Цариград. До Дунавския виляет. Нарежда се да се забрани заминаването на работници в
Русия,...поради заминаващите за там работници, поради незнание на езика и поради техните
данъци, които са плащали не са могли да изкарват прехраната си и разочаровани са се връщали
обратно.

ОАК 32/9 | 1775 | мектуб
Писмо от Кримския хан до султана, с което иска разрешение да даде в Цариград по-важен доклад.

ОАК 32/10 | 1749 | мектуб
Писмо до хан Али паша, в което се дават инструкции да се събират сведения от Русия и другите
чужди страни и се изпратят шпиони, които получените сведения постоянно се донасят.

ОАК 32/11 | 1810 | мектуб
Цариград. Писмо до мохафиза на карската крепост Абдулла паша. Дават се инструкции за
отношенията с Русия и Персия и по заселване на крепостта.

ОАК 32/12 | 1820 |
Цариград. Устен разговор на главния терджуман на руския посланик в Цариград, относно
конфликта между руския консул в Букурещ и бившия воевода на Молдова Снарлет бей и искане от
посланика удоволетворение.

ОАК 32/13 | б.г. | мектуб
б. м. Чернова от писмо, адресирано до командващия турската флота - запитване през къде ще могат
да минават руските търговски параходи, при положение на сключеното с руснаците примирие, за
да може да се отговори на последните.

ОАК 32/14 | б.г. | мектуб
б. м. Чернова от писмо, в което се разглежда въпроса, кои колко души ще трябват да се изпратят от

турска страна, като наблюдатели на маневрите на руски войскови части в околностите на Одеса, на
които щели да присъства лично и самия император.

ОАК 32/15 | 1833 | мектуб
б. м. Превод от писмото на руския император Николай до султан Мехмед хан ибни султан
Абдулхамид хан, с което след като са засвидетелствани прекрасните приятелски отношения между
двете страни, съобщавал се кои и с какви медали са наградени от руска страна, между които и
самия султан.

ОАК 32/16 | б.г. | тахрир
Доклад до турското правителство, относно клаузата на мирния договор с Русия от 1870 г. по статута
на Молдавия и Влашко.

ОАК 32/17 | 1825 | ариза
Доклад до правителството за свиждането между руския и австрийски императори в един град
между Хоптин и Бендер в присъствието на английския делегат. Докладва се още за въоръжаването
на турската флота.

ОАК 32/18 | 1835 | макбата
Цариград. Черновка от протокол, относно водените разговори с руския посланик в Цариград по
отношенията между двете държави, опразването на крепостта Силистра, военната контрибуция,
общото положение на Европа и пр.

ОАК 32/19 | 1783 | тахрир
Доклад от Босненския валия, относно сключения между Австрия и Русия нападателен съюз против
Турция и мерките, които би се следвало да се вземат, за да бъде турската войска готова за поход.

ОАК 32/20 | 1795 | тахрир
Извадки от доклада на валията в Ерзерум, относно положението на Дагистан и действията на
Русия. Изпращат се две писма от дагистанските князе Истихан и Мухсин.

ОАК 32/21 | б.г. | тезкере
Инструкция на министерството на външните работи до турските посланици относно външната

политика на Турция спрямо Русия. Политиката е напълно миролюбива.

ОАК 32/22 | 1873 | талимнаме
Русе. Окръжна инструкция от русенския валия, с която се дават подробни пояснения, относно
прилагане протокола, сключен между Русия и Турция по владението на недвижими имоти от руски
поданици, живущи в Турция.

ОАК 32/23 | б.г. | мектуб (фрагмент)
Писмо до валията на Чилдир., във връзка с преминаването на турска територия на двама руски
офицери с около 600 войници, от намиращата се в ... Армия.

ОАК 32/24 | 1732 | арзухал
Цариград. Молба от Яхи до султана, с която моли да му се отпуснат разноските, направени от него
при придружаването на руския посланик, изпратен от руската царица, в размер на 81 акчета на ден.

ОАК 32/25 | 1807 | ариза (чернова)
Доклад до Великия везир, по повод резервираността на Русия при изпълнението от нейна страна
условията на примирието и относно внушенията на френския посланик за проявяване от страна на
Турция добра воля по сръбския въпрос, който да се уреди от самата Турция, чрез преговори със
сърбите.

ОАК 32/26 | б.г. | мектуб
б. м. Превод от писмо на руския консул в Александрия, относно положението в Египет,
отношенията между Али паша и турското правителство и пр.

ОАК 32/27 | 1809 | кайме
Заповед до Пехливан ага да се притече час по-скоро на помощ на обсадената крепост Измаил с
колкото се може повече войска.

ОАК 32/28 | б.г. | тахрир (резюме)
Виена. Два доклада на представителя на Турция във Виена Маврояни до външното министерство,
относно положението в Европа и Русия.

ОАК 32/29 | 1891 | пусула
Разписка за предадените стоки, събрани от вилаетите Бруса и Мулата Кареси, служащи като
обезщетение на руски поданици за 1230 и 1231 години.

ОАК 32/30 | б.г. | тахрират
б. м. Два доклада по положението на Сохум и борбите между хановете в Кавказ. Доклад по
положението на кубанските черкези. Препоръчват се мерки за привличане на населението.

ОАК 32/31 | б.г. | тезкере-и самие
б. м. Султанско разпореждане да се отправят благодарности чрез руския посланик в Цариград
Понтев до руския император по повод писмото на последния до султана.

ОАК 32/32 | 1827 |
б. м. Две части от повреден доклад, ...нуждите да се набавят 1000 души ..., които да се предадат на
силистренския валия, за да си послужи с тях при евентуални нападения от страна на Русия.

ОАК 32/33 | 1800 | тахрир
Укреплението Анапа. Доклад до ... От коменданта на укреплението Анапа, ...от племето абаза са
нападнали някои лагери в Русия и са извършили грабежи. От страна на Русия се иска да заставят
нападателите да върнат ограбените неща, в противен случай ще ги нападне с войниците си.

ОАК 32/34 | б.г. |
б.м. Нареждане до надлежните власти да позволяват на капитаните и стопаните на руски кораби да
се приберат в което пристанище пожелаят, за да поправят повредите на корабите, без да им се иска
някакъв подарък.

ОАК 32/35 | 1788 | тахрир
б.м. Доклад от ? до садразама, относно преговорите, които се водят между Турция от една страна и
Русия и Австрия чрез посредничеството на пруския посланик за сключване на мирен договор.

ОАК 32/36 | б.г. | тахрир

б.м.Най-обширен доклад от...досегашно водените преговори с извънредния пратеник на Русия
пълномощния министър Негово Превъзходителство Борис Стуганов за сключване мирен договор и
редактиране на условията.

ОАК 32/37 | 1783 |
б.м. Повредена чернова от доклад до садразама, относно поведението на ...ханове на ...и специално
за хана на Тифлие, който бил сключил сепаративен мир с Русия.

ОАК 32/38 | 1877 | телграфнаме
Телеграма от Тулчанския мютесариф до каймакамина на Междие, в която се казва, че интересите
на руските поданици от вилаета ще бъдат застъпени от германския консул, а онези от тях,
западозрени в шпионаж и пр. противодържавни деяния, да бъдат своевременно екстернирани.

ОАК 32/39 | 1874 | тахрир
Петербург. Доклад от петербургския турски посланик, относно руския бюджет.

ОАК 32/40 | 1781 | мектуб
Крим. Резюме от обстоен доклад на сераскера на Крим Ибрахим паша, относно положението на
крепостите в Крим. Донася за лошото състояние на турската войска.

ОАК 32/41 | б.г. | ариза
б. м. Подробен доклад по положението на границата край р. Кубан. Донесения за свиждане с
руския генерал Ганевич и укрепването на Анапа и пр.

ОАК 32/42 | 1899 |
Купен добитък за нуждите на турската армия от руския поданик Чирапаниди. Получил една част от
стойността, а за другата ще трябва да почака, поради липса на пари в царската хазна.

ОАК 32/43 | 1897 | еврак
Преписка, изразяваща част от плащанията на Трапщонския вилает за през 1882.1883 и 1885 г.,
съставляващи военното обезщетение на Русия.

ОАК 32/44 | 1723 | еврак
Преписка, отнасяща се до отпускането на сумата от 295 гроша, съставляващи заплатата за м. Април
и май на 1723 г. на руския шарже д`афер в Цариград.

ОАК 32/45 | б.г. | таслимат тезкереси
Превод от френски на директивите, дадени от руския извънреден пол. Пратеник в Цариград до
главния руски драгоманин, относно спазването решенията по протокола, съставен от руска и турска
страна от 21.07.1817 г. ... По пограничните места с Добруджа.

ОАК 32/46а | 1788 | тахрир
Доклад на валията в Джилдир, относно нападението от страна на хана на Тифлис върху крепостта
Ахлекил(?) и отблъскването на последния. Съобщава се за движението на русите.

ОАК 32/47 | 1792 | мектуб (чернова)
Писмо до везира на хана на Бухара, с което се съобщават сведенията за съсредоточаването от
страна на Русия големи маси войски, начело с федмаршал Подемкин в пограничните откъм Турция
области; и се призовават на свещена война срещу Русия, живущите по границата със същата ... от
Туркестан и др. области в съседство с Бухара.

ОАК 32/48 | 1815 | тахрир
Цариград. Доклад до султана, относно искането на Русия по поправката на православните църкви и
манастири.Документ с 2 страници.

ОАК 32/49 | 1877 | телграфнаме
Русе. телграфнаме от русенския валия до шуменския каймакам, с която се съобщава, че турските
войски нанесли голямо поражение на русите при Кадикьой и Иванов чифлик. Русите са дали над
1000 убити, турските загуби не били по-голями от 150 убити.

ОАК 32/50 | 1788 |
Кратко съдържание на 9 доклада до турското правителство от страна на Абди паша,
главнокомондващ войските в Исманлие, отнасящи се до действията на руската армия в тоя...

ОАК 32/51 | 1807 |
Писмо до валията в Мала Азия от (...), с което като му съобщава, че въпреки сключения договор с
Русия, последната не престава да настъпва Сърбия, за да се бунтува против Турция. Да се следи
поведението на Русия по границата и да се донася за всякакви вражески прояви.

ОАК 32/52 | 1796 | ариза
Бендер. Доклад на коменданта на гр. Бендер, относно дезертирания на руски войници в Молдовия,
както искали да се потурчат. Иска наставления.

ОАК 32/53 | 1853 | ариза
Шумен. Поради слуховете, че руските войски са преминали р. Прут и са навлезли в Молдавия, иска
се от генерала във Варна, щото пристигащите войски веднага да бъдат отправени в Шумен и този
слух да се държи в тайна. б. и.

ОАК 32/54 | 1877 | телграфнаме
Сулино. телграфнаме от сулина до мютесарифа на Тулча, с която окол. Управител уведомява, че
имал положителни сведения за съсредоточаването на руски и румънски войски в Дилково(?) - окол.
Управител на гр. Сулино.- Сине

ОАК 32/55 | б.г. | мектуб
б. м. Писмо до руския главнокомандващ федмаршал Позорски (?), с което му се съобщава, че е
пристигнал неговият главен адютант с неговото писмо в Цариград и се очаква един ден наскоро да
се възстанови примирието.

ОАК 32/56 | б.г. | тахрир
Цариград. Нота от руския посланик в Цариград... До турското правителство, относно пречките,
които се правят по Дунава на руските риболовци.

ОАК 32/57 | 1877 | телграфнаме
Тулча. Чернова от телграфнаме на мютесарифа в Тулча до валията в Русчук, с което съобщава, че
се е явил в конака руският зам. Консул и му съобщил, че поради прекъсване сношенията между
Турция и Русия, същият напуска Тулча и интересите на руските поданици предоставя на
австрийския консул.

ОАК 32/58 | б.г. | мектуб
б. м. Чернова от писмо-нареждане до по-нише началствуващо лице, за да бъде указано нужното
съдействие и внимание към руския генерал Мурадиев, пътуващ по Черно море.

ОАК 32/59 | 1808/9 |
Шифрован доклад до Великия везир, част от което е дешифрирано.Отнася се до срещата на
тримата императори: френския, руския и австрийския през 1808/9 г.

ОАК 32/60 | б.г. | мектуб
Цариград. Предписание до главнокомандващия Дунавската флота каймакама Мустафа, с което се
нарежда да замине веднага в Исмаил (при устието на Дунава), дето в тамошните данове да
...достатъчно лодки за лека флотилия (...), която да бъде в състояние да попречи на руските кораби
да се вмъкнат във водите на Дунав.

ОАК 32/61 | 1810 | ариза
б.м. Два доклада от Меклиш Елшин(?), от които първия се отнася около предполагаемата война с
Русия и ...на да укрепят Шипченския проход и Казанлък, а другия до действията на Делилите (...)
около 1000 души са се групирали при с. Чокя, от дето една част заминала към Лозенград, превзела
града и потеглила към Цариград.

ОАК 32/62 | 1853 | ариза
София. Доклад от Софийския временен командир до главнокомандващия войската в Цариград, с
който , като му изпраща препис от ...писмо на командващия черноморската флота на Франция и
Англия, относно победата при Севастопол, изказва мнение да се изпрати по един превод от същото
писмо в областите: Янина, Шкодра, Скопие, Битоля и ... .

ОАК 32/63 | 1678 | илям
Акча Казанлък. Шериатно решение, връчено на Али чауш, който е занесъл султанския
ферман,...поход срещу Русия и ... в (Лозенград).

ОАК 32/64 | 1878 | илям
Чирпан. Шериатно решение, в което се казва, че се получи фермана за реквизицията по случай
предстоящия поход срещу Русия от ...иляма Али чауш с нареждане реквизираните ... продукти

(захире) да се изпратят в ...Айтос.

ОАК 32/65 | 1678 | илям
Зокма. Шериатно решение, в което се казва, че приносителя на иляма чауш от султанската гвардия,
пристигнал в Закла и предал ферман, в който се нарежда за предстоящия пролетен поход срещу
Русия (моснав ешкъясъ) да се съберат от околията, като реквизиция, ...и да се предадат в ..., а
именно: 2500 килаечемик, 250 кила брашно, 200 глави овце, 200 оки масло, 100 оки мед, 60 кили
дърва и 200 кили сено.

ОАК 32/66 | 1828 | ариза
Силистра. Силистренския комендант съобщава на Великия везир, че руски войници нападнали
укреплението Хърсово и са задигнали добитъка и пр. При станалото сражение с турска войска са
били разбити русите, убит бил и техния водач, главата на който, заедно с калпака се изпраща на
коменданта. Добитъка бил открит.

ОАК 32/67 | б.г. | тезкере, мюсведа
б.м.Чернова от тезкере на садразамина до султана, с което му се изпращат дешифрирани доклади
на виенския и пруския посланици,... Водените в Париж преговори, в присъствието на княз
Метерних, дето се говорело и за отиването на руския император в Берлин.

ОАК 32/68 | 1855 | еврак
Галиполи. Преписка, отнасяща се до набавяне хранителни продукти за нуждите на помощната
английска и френска войска през време на Кримската война.

ОАК 32/69 | 1699 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че на назначения в Цариград руски посланик и помощника
му да се плаща дневно: на посланика по 100, а на помощника по 80 золоти (полска монета по 30
пари едната).

ОАК 32/70 | 1773 | ариза
Силистра. Доклад на Силистренския комендант (мухафъз) до правителството, с което дава
...подробности за похода на руските войски, които са се намирали на около 3 часа разстояние от
Силистра и, че бил застрашен град Добрич. Моли да се изпратят повече войски, ... и по другите
паши войски били недостатъчни, за да се справят с руските войски.

ОАК 32/71 | б.г. | ариза
б.м.Доклад до правителството от мухафъза на Видин... съсредоточаването на руски войскови части
в Румъния срещу Видин.

ОАК 32/72 | 1800 | донесение
Донесение от страна на ... Комендант на о. Корфу до садразама... Заминаването на руската флота в
Корфу за Цариград и от там за Черно море.

ОАК 32/73 | б.г. | тахрир (фрагмент)
б. м. Доклад до правителството, относно отношенията с Русия и отговора на генерал Аншеев.

ОАК 32/74 | б.г. | тахрир
Цариград. Писмо от руския посланик в Цариград до Високата порта, с което иска да се нареди до
управника на о. Лемнос да дава улеснения на руски поданици, които ще отпътуват за пристанището
Лемнос по уреждане на търговски спорове.

ОАК 32/75 | б.г. | мектуб
б. м. Превод от окръжно предписание на руския посланик в Цариград до руските консули в Турция,
да се въздържат от бунтовнически действия и руските поданици и капитани на кораби да не бъдат
въоръжени и да не се месят в бунтовническите действия, защото ще им се отнеме
покровителството.

ОАК 32/76 | 1829 | тахрир (превод)
Цариград. Превод от протест на руския посланик в Цариград до министъра на външните работи,
относно нарушенията на Одринския мирен договор по пътуванията на руските кораби през
Проливите.

ОАК 32/77 | 1820 | мюкялем
Париж. Чернова от разговорите в Париж между турският представител и посланика на Русия,
Марков, по взаимните отношения и европейската политика.

ОАК 32/78 | 1815 | ариза

Букурещ. Доклад до Великия везир, относно конфликта между Рализ паша и Манук, взет под
покровителството на руския консул.

ОАК 32/79 | 1844 | ариза
Доклад от Мехмед Талат (турски дипломатически представител), относноверсията, че един
главатар, познат между черкезите под името Чечен Шамли, начело на 10 000-на войска, отнел от
ръцете на русите крепостта Донзола (?).

ОАК 32/80 | 1770 | кайме
б.м. Писмо от Девлет Тирой до султана, с което между другото се съобщава за изпращането на
заловените в плен при крепостта Бендер руси и едно знаме.

ОАК 32/81 | 1876 | мектуб
Цариград. Писмо от министъра на външните работи до Дунавския валия. В отговор на съобщенията
на валията за свободно преминаване на руски офицери и войници през Влашко за Сърбия.
Министъра съобщава за направените за случая енергични постъпки пред румънския кехая.

ОАК 32/82 | 1817 | мектуб
(Анапа). Писмо до султана, относно връщането от страна на русите артилерийски оръжия, които те
били изтеглили от крепостта Анапа през време на окупацията на същата крепост. Съобщава се за
наблюдавано раздвижване на войски на някои места по границата.

ОАК 32/83 | 1791 | тахрир
Яш. Доклад на делегатите по преговорите с руския генерал Потьомкин в Яш. Докладва се за
пътуването на делегатите до Яш и разговорите по пленниците.

ОАК 32/84 | 1852 | макбата
Самоков. Копие от протокола на самоковския меджелис, относно производството и продажбата на
житото за 1267 и 1268 г.(1851 и 1852 г.)

ОАК 32/85 | 1712 | телхис

Доклад до султана, относно размера на ежедневно даването лично продоволствие на руския
заложник в Турция, станал посланик по-късно и на руския посланик, затворен по-късно в Еди
Кулла.

ОАК 32/86 | 1790 | ариза
Донесение от (Видинския сераскер) Юсуф паша за залавянето в плен на 1 генерал-майор, трима ...
и др. - всичко 45 военни чинове при едно нападение срещу съсредоточилия се при Неготин враг.

ОАК 32/87 | 1710 | ариза
Цариград. Писмо до Великото везирство заедно с един списък на продуктите, които следва да се
дават дневно на хората на руския посланик, който ще носят подписания руско-турски мирен
договор в Русия. От Цариград до крепостта ще пътуват 40 дена при 10 дена престой из пътя.

ОАК 32/88 | б.г. | мектуб
Исакча. Превод от руски на едно писмо от руския офицер в Исмаише, отнасящо се до коменданта
на Исакча по въпроса за незаконно арестувани руси, които са ... в Галац.

ОАК 32/89 | 1876 | еврак
Цариград. Преписка от 14 документа: обикновени телграфнамеи, шифровани и писма, отнасящи се
до заловения от руската черноморска флота турски параход "Мереш" близо до пристанището
Ерегли през време на руско-турската война.

ОАК 32/90 | 1825 | тахрир
Цариград. Нота от руския посланик в Цариград до турското външно министерство, относно
ограбването на руски кораб, претърпял корабокрушение в турски води и иска да бъде освободен
екипажа и се изплатят обещетения за ограбените вещи и суми. Прилага се списък.

ОАК 32/91 | 1733 | хесаб
Баба даги. Две сметки за разходите на представителя на руската императрица за престоя му в Баба
даги.

ОАК 32/92 | 1788 | ариза
Египет. Откъс от доклад от Александрия до турското правителство, в което се съобщава за връзките

на руския консул в гр. Александрия с бунтовниците Мурад бей, Ибрахим бей и разбойника Касим
бей

ОАК 32/93 | 1713 | дефтер
Сметка за пътните разноски на австро-унгарския и руски посланици.

ОАК 32/94 | б.г. | мектуб
б. м. Писмен доклад (донесение) до Анадолския валия, във връзка и по повод намерението на
русите и техния съюзник сърбите да нападнат и завоюват турски земи и земища, като присъединят
към тях и местната рая.

ОАК 32/95 | 1841 | кайме (чернова)
б. м. Заповед до мухафъза на Проливите за даване свободен пропуск на руския военен кораб,
намиращ се в Цариград, чието изпращане в Средиземно море било предстоящо.

ОАК 32/96 | б.г. | тезкере-и самие
Цариград. По повод искането на руския посланик в Цариград г. Титков, щото турското
правителство да сключи с Русия един търговски договор, подобен на оня сключен с Франция и
Англия, дават се нареждания и упътвания до митническите власти при какви условия може да бъде
сключен подобен договор (увеличения на вносните мита и пр.).

ОАК 32/97 | 1791 | кайме
Писмо от Юсуф (паша), с което се отговаря на получени доклади, относно пристигането на
турските пратеници по водене преговорите за примирие в Яш; администрирането на петте кази,
възвърнати от австрийците; и за подаръците, които трябвало да се дадат на руските пратеници и на
Потьомкин при сключването на самото примирие.

ОАК 32/98 | 1841 | кайме (чернова)
б. м. Две писма, с които се нарежда да се даде пропуск на руски военни кораби от и за Бяло море.

ОАК 32/99 | 1791 | кайме
б. м. Писмо (от командващия турските войски, действащи срещу русите), до каймакам-пашата, с
което се изпращат: писмото, получено от изпратения при русите с условията за примирие Вакъф

ефенди и отговора на същото писмо; и се посочват лицата, които биха могли да бъдат облечени в
съответни пълномощия, за да водят преговори за примирие с русите.

ОАК 32/100 | б.г. | кайме
б.м. Писмо до каймакам-пашата, с което се дават на същия обяснения по повод възраженията му
срещу решението, главнокомандващият войските на руския фронт, Мустафа паша да напусне
фронта на път за Одрин в един момент, когато примирието с русите е само устно уговорено - пък и
французите "не били сигурни"; дават се сведения относно снабдяването на действащите войски с
хранителни пратки; и др.

ОАК 32/101 | 1789 | мектуб (чернова)
б. м. Писмо до шейх Мехмед в Шираван, с което се изказва задоволството на султана от готовността
на същия да потегли против русите и му се дават нужните инструкции във връзка с този поход.

ОАК 32/102 | 1828 | кайме (чернова)
Писмо до мухафъза на остров Самос, с което се предписва ускоряването работите по
възстановяване повредите, причинени на Самоската крепост при обсадата на същата; да се вземат
мерки за набиране повече войска за охраната на тази крепост срещу евентуално нападение от
страна на бунтовници и други врагове. Всичко това предвид предстоящо обявяване война от страна
на Русия, чиито войски били вече навлезли в Молдавия.

ОАК 32/103 | 1800 | мектуб (чернова)
Писмено запитване до капудан-бея, относно неприемането от страна на адмирала, командващ
руската военна флота (в Средиземно море), доставените му от турците хранителни припаси.

ОАК 32/104 | 1718 | илмюхабер
Разписка за платена сума пътни пари на един човек на руския посланик.

ОАК 32/105 | 1868 | емирнаме
Цариград. Заповед до министъра на финансите да се изготвят знаците на ордена "Меджидие" I
степен, с който султана награждава адютанта на руския император, княз Партенски.

ОАК 32/106 | 1828 | шукка

Окръжно предписание до валии, мухафъзи, мутесарифи и др. за подпомагане и съдействие
воюващите успешно срещу Русия турски войски.

ОАК 32/107 | 1791 | мектуб (чернова)
б. м. Писмо до каймакам-пашата.- Дават се конкретни указания за попълването действащата войска
- за да бъде тя в боева готовност пред вид неизвестността. Дали и след 8-месечното
преустановяване военните действия ще се стигне до примирие с Русия.

ОАК 32/108 | б.г. | мектуб
б. м. Писмо, с което се донася за преминаването на един руски военен кораб през Босфора, за което
предварително било дадено разрешение.

ОАК 32/109 | б.г. | мектуб
Писмо до садриазама, относно размяната на военнопленници между Русия и Турция, след като
такава размяна е станала, като една партида турски пленници били изпратени в Турция от маршал
Потемкин.

ОАК 32/110 | 1819 | мектуб
Писмо, относно нареждането дадено на аяна на Синаб, за тайното проследяване на руския
чиновник Расков, назначен да анкетира делата на руските консули в някои турски градове, за които
се е ..., че са си позволили действия, вредни за Турция.

ОАК 32/111 | 1810 | илям
Илям на кадията в Ангора за публичното прочитане на фермана, с който, пред вид решението да се
отиде против Русия, се нарежда набирането по спешност войници от казите на Среден Анадол.

ОАК 32/112 | б.г. | тахрир
Цариград. Нота от руския посланик в Цариград до турското правителство, с която се иска да бъдат
изплатени задълженията на турски поданик от Багдад към руски такива. Разпореждане в същия
смисъл.

ОАК 32/113 | 1789 | тахрир
Измаил. Резюме от доклад на главнокомандващият турските войски при Измаил гади Хасан паша,

относно боевете при същия град и за пристигането на фелдмаршал Потемкин в Бендер.

ОАК 32/114 | 1848 | тахрир
Цариград. Четири ноти от посланика на Сардиния в Цариград до турското правителство, с които
иска разрешение от последното, натоварени кораби с жито от Русия да могат да отпътуват за Бяло
море. Приложени са три списъка на кораби.

ОАК 32/115 | 1806 | ариза
Резюме от обширен доклад на Юсуф зия паша, главнокомандващ на изток и валия на Трапезунд и
Ерзерум, относно положението в руските земи и военното положение.

ОАК 32/116 б | 1827 | мектуб,мюсведе
Цариград. Чернова от предписание направителствена телграфнаме до валията на Ерзерум. Като му
съобщава, че Русия е превзела Тибрис и Азубайган от Персия, нарежда се да се погрижи за
рекрутиране на повече войска, която да се разгърне покрай границата, както и да се изпрати с
параходи в Русия ако стане нужда.

ОАК 32/116 а | 1828 | мектуб
Две чернови на писмо до Трапезундския валия. Уведомяват го за обявената вече война между
Турция и Русия, за настъпилите вече руски войски, подканвайки населението към сплотеност и
единодушие в борбата с русите.

ОАК 32/117 | 1828 | шукка
Цариград. Предписание до... (документът е повреден), като му съобщава, че Русия е обявила война
на Турция, нарежда се да се съберат лично войници, между които и платени, като се събере и
сумата необходима за няколко месеца за заплата, както и суми за облекло и завивки.

ОАК 32/118 | 1807 | кайме (чернова)
б. м.Писмо до командващия войските на руския фронт, с което се иска да се вземат мерки срещу
кърсердарите, върлуващи в околността на Гюргево и Кула - както това е било поискано с особено
писмо на руския пратеник по водене преговори за примирие. Серсо.

ОАК 32/119 | 1855 | хуляса

Резюме от писмените донесения относно загубите в хора, претърпяни от двете страни при боевете
на 29.9.1855 г. между турската Карска армия и руските войски; и щетите, които турците са имали
при тези боеве.

ОАК 32/120 | 1827 | ариза
Силистра. Доклад от командващия войската за превземането на Браила от страна на русите, техния
поглед бил ...към Шумен. Да се вземат на време мерки, за да се придвижат към тоя град по-големи
войскови ... .

ОАК 33/1 | 1904 | мектуб
Солун. Писмо относно... на семейството на загиналия в сражение с български бунтовници в
чифлика Пебрели, Енидренска кааза Мустафа чауш.

ОАК 33/2 | 1797 | мектуб
Писмо от мухафъза на Видин хаджи Абди паша до капукелията Хасан ефенди относно горските
разбойници в Никопол, Ловеч, Търново и пр.

ОАК 33/3 | 1875 | мектуб
Цариград. Нареждане от министъра на външните работи до Дунавския валия, с коетосе забранява
да се въоръжават черкезите в помощ на възстановяване реда. За това да се влезе във връзка с
командващия войската.

ОАК 33/4 | 1873 | мектуб
Русе. Писмо от Русенския касационен съд до Дунавския валия, с което се моли последния да
нареди на мютесарифа в Тулча да се попълни следствието по убийството на тулчанската жителка
Матрона и протокола ....

ОАК 33/5 | 1877 | тезкере
Изложения от административен и стопански характер, адресирани до Дунавското вилаетско
управление.

ОАК 33/6 | 1801 | тахрир (извлечение)
Доклад от хадиберачибашията Сюлейман ага относно плачевното положение на Румъния, поради

нападенията на разбойниците.

ОАК 33/7 | 1876 | аризи
Видински санджак. Доклад на каймакамите в Лом, Враца, Берковица и Кула до мютесарифа във
Видин относно производството, продажбата и пр. на вълната в респективните им околии.

ОАК 33/8 | 1721 | ферман
Цариград. Султански ферман, с който се разпорежда да се изплати сумата на жител от Никопол за
превоз на сухар от пристанище Никопол до Дунава за гр. Ниш.

ОАК 33/9 | б.г. | тахрират
Доклад на Исмаил паша Тръстеникли за нападенията на разбойниците на Русе и техните
опустошения.

ОАК 33/10 | 1861 |
Списък за дадени суми - заплати и продоволствие за 4 месеца на двата казашки полка, причислени
към турската армия през времето на починалия А... Паша на обща сума 477 021 гроша и 3 пари.

ОАК 33/11 | 1728 | берат
Султански ферман, относно издръжката на артилеристите във Видинската крепост.

ОАК 33/12 | 1725 | кайме
б.м. Предписание до новоназначения пазарик на Пловдивския санджак. След който му се съобщава,
че бившия пазарик дължи към хазната една голяма сума и че неговите сметки не били прегледани
за няколко години, дават му се нареждания да прегледа тия сметки, след като му се дават
пълномощия за начина на прибиране приходите от тия ...

ОАК 33/13 | 1783 | ферман
Писмо до Румелийския бейлербер, с което му се дава нареждане да укаже съдействие при ... и
настаняването в Румели на кримските султани Терай, принудени от русите да напуснат Крим.

ОАК 33/14 | 1800 | доклад
Доклад от Румелийския валия по засилващите се изтъпления на Даалиите. За да се дправи с тях
определен е бил кюстендилския мютесариф Ахмед Паша, на който да се изпратят парични средства
за продоволствие на войската.

ОАК 33/15 | 1803 | мектуб
Писмо до Русенския А... Трклетеликли Зааде Исмаил ага. Разбойници са нападнали близо до село
Бежаница (Бечалици) един търговец, английски поданик и са му ограбили парите и
скъпоценностите. Разбойниците се укриват в Силистренско - да наредиза залавянето на
разбойниците и да прибере от тях парите и скъпоценностите.

ОАК 33/16 | 1876 |
Писмо до Шуменския каймакам да застави секретаря си Кадри ефенди да си плати дълга към
руския поданик Адерем Хюсеин ага.

ОАК 33/17 | 1801 |
Доклад от Румелийския валия до Великия везир против новоназначения мютесариф в Пловдив
валията на Диарбекир Осман паша, който заедно със своите хора обрал и изтезавал населението,
по-голямата част от което забегнало по горите.

ОАК 33/18 | 1805 | илям
Съдебно решение на Казанлъшкия кадия, взето в едно заседание при участието на градските улеми,
първенци и бедната рая, ...на бившия Казанлъшки аянин Сюлейман ага.

ОАК 33/19 | 1806 |
Казанлък. Донесение от Казанлъшкия аянин хаджи Якуб до Великия везир против изтъпленията на
бившия казанлъшки аянин Сюлейман ага, който искал да се наложи за аянин със съдействието на
Русенския аянин Тръстеникли Зааде Исмаил ага, при когото отишъл на поклонение. Връщайки се
от там ...и със своите няколко стотин души привърженици ... и като приближили града почнали да
стрелят.

ОАК 33/20 | 1806 | ариза
Излажение до... от кехаята и чокадари на Казанлък, относно изтъпленията на бившия казанлъшки

аянин Сюлейман ага.

ОАК 33/21 | 1806 | ариза
Изложение от... до... пак по въпроса за изстъпленията на бившия Казанлъшки аянин Сюлейман ага,
който в съюз с бившия Старозагорски аянин капудрубашлията Ахмед ага на втория ден от байряма
отишли в Русе при Тръстекикли Исмаил агада им определи линия на поведение за техните
действия.

ОАК 33/22 | 1799 | тахрират
Севлиево. Доклад на севлиевския паибин, относно разбиването на 300 разбойници в селото
Ледник, Търновско.

ОАК 33/23 | 1802 | тахрират
Стара Загора. Доклад на Старозагорския аянин Мехмед относно намерението на бившия валия на
Диарбекир Осман паша да премине Балкана и да ... И заплашва и очаква нареждания.

ОАК 33/24 | 1829 | ариза
Самоков. Доклад на пазъра в Самоков, с който съобщава, че душевно болния Фейзула е нападнал
самоковския владика Исмаил и го наранил под рамото, в следствие на което е починал. Прилага се
съдебен протокол на кадията в Самоков в същия смисъл.

ОАК 33/25 | 1790 | тахрират
Доклад на румелийския валия Мустафа Паша относно заплатите и издръжката на войниците на
Али Паша Янински и неговия син Мухтар Паша.

ОАК 33/26 | 1829 | ариза
Одрин. Доклад до султана от Одрин относно превоза на пловдивския ориз за нуждите на армията.
Ориза ще следва да се превозва с коли до Родосто и от там в Цариград.

ОАК 33/27 | б.г. | ариза
Казанлък. Оплакване до султана от населението в гр. Казанлък против Сюлейман ага, който заедно
с Мустафа ага от Стара Загора безчинствали в околията. Молят за неговото отстранение.

ОАК 33/28 | 1790 | тахрират
Доклади от София, Серес, Солун и др. градове относно превоза на храни и искания на населението
да бъде освободено от даване на коли и коне за превоз.

ОАК 33/29 | 1862 |
Чернова от документ, от който се вижда, че се събирал десятък (ушур) даван от дървеното масло,
коприната, тютюна и от семето, плодовете и от всички видове житни култури.

ОАК 33/30 | 1871 |
б. м. Заявление от Рукие ханъм до Видинския мютесариф, с което моли да се застъпи пред
австрийския консул, който плащал наеми за къщата и ... с договор...

ОАК 33/31 | 1862 |
Предписание до Видинския валия Сюлейман Паша. Съобщава се, че изпращат във Видин за ...7
години затвор лицата Станчо от Шипка, Атанас и Димитър от с. Радулово, С…(…) Велчо и... От
Чобан Петра.

ОАК 33/32 | 1660 |
Съдебно решение за определяне на един веслар на всеки ден (хане) ...плаща данъци за такова
количество авариз хане.

ОАК 33/33 | 1875 | дефтер
Търново. Изходящ дневник на Търновския мютесариф до разни учреждения за 1875 г. , между
които: 1. телграфнаме в отговор на пловдивския мютесариф, в която му съобщава, че е бил
арестуван и предаден бунтовника Кабакчиоглу от Търново. (стр. 38); 2. телграфнаме до същия
(отговор), с който му се съобщава, че е арестуван и предаден бунтовника Михаил Зарифов от
Търново. Търси се и Христо Донев.(стр. 45)

ОАК 33/34 | 1876 |
Писмо от Белоградчишкия каймакам до Видинския мютесариф. Съобщава му, че са заловени
черкезите от с. Османие, които са извършили и кражба в селата Извор и Въртоп, Видинско. Някои
от крадените вещи били намерени.

ОАК 33/35 | 1861 | ариза
Котел. Доклад от мюдюра на с. Котел до каймакама в Шумен. Донася, че били забелязани 18
разбойници -християни около Дервиш-Балкан, които обрали пътници.

ОАК 33/36 | 1834 | ариза
Писмо, с което мютесарифа на Чермен изпраща иляма на Одринския кадия за поставянето на
принудителна гребна работа от петима осъдени неверници.

ОАК 33/37 | 1876 | телграфнаме
Видин. телграфнаме от Видинския мютесариф до каймакама в Белоградчик, с коятому се съобщава
за избирането на ...от Белоградчишка каза на трима турци и българите: Цеко Димитров, Тодор и
Чоко.

ОАК 33/38 | 1728 | арзухал
Молба от сътрудниците закупчици на данъка върху желязната руда - от 5 акчета на всяка кола,
изкарвана в София, Самоков... и планината Витоша.

ОАК 33/39 | 1875 | шукка
[Цариград) Писмо до вилаета в Русе, с което се съобщава за осъждането на заточени за разни
срокове на Михаил Греков, Сава Геренов, даскал Мито от Ловеч, обвинени в участие в
революционния комитет.

ОАК 33/40 | 1875 | телграфнаме
телграфнаме от каймакама на Ловеч до Търновския мютесариф, с която донася, че въпреки
претърсванията и разпитите на братята му и др. лица не е намерен Христо Книговезеца.

ОАК 33/41 | 1875 | телграфнаме
телграфнаме от каймакама на Ловеч до мютесарифа в Търново, че указаните лица са арестувани и
разследването им продължава. Нищо не е открито. В телграфнамета има цифри.

ОАК 33/42 | 1874 | мектуб

Връзка от чернови и писма на брой деветнадесет на Видинския мютесариф до вилаета, между
които: 1. Писмо на стр.3а, в което се говори за поп Стоян Огренович от Градска баня, Лукерски
окръг, провинен в укривателство на бунтовници. 2. Писмо на стр., в което се говори за издирването
виновниците българи от Арчар, Видинско.

ОАК 33/43 | 1877 | ариза
Шумен. Доклад от каймакама в Шумен до валията в Русе, относно писаното в Курие д`ориси, че
властите насилствено са обирали от българското население ..., дрехи, добитък и пр.

ОАК 33/44 | б.г. | мектуб
б.м. Писмо до Мухтар бей, с което му се съобщава, че в Анстбург е напечатал изявленията на
Метерник, ...,че в Одрин властта насилствено потурчвала мъжки деца. Иска се потвърждението на
това.

ОАК 33/45 | 1877 | мектуб
Писмо, адресирано до заместник Дунавския валия в гр. Шумен, с което му се препраща един
екземпляр от възванията на новоназначения русенски областен управител (валия) генерал
Золотерев.

ОАК 33/46 | 1857 | илям
Констативни протоколи на кадиите в Солун, Драма, Кавала и пр. Относно появата на разбойници
около Кавала и убийството на внука на бившия Велик везир Мехмед паша, Халил бей.

ОАК 33/47 | 1876 | мектуб
Писмо, адресирано до Дунавския вилает, отнасящо се до полицейските мерки на турското
правителство, взети по отношение на заточения в Кютахия български учител Мато от гр.
Търговище, заподозрян в бунтарство.

ОАК 33/48 | 1853/54 |
Част от входящ и изходящ дневник на щаба на турската армия в Шумен от 39 листа с 378 документа
от 02. Сф 1270-05.11.1853 г. до 26 ДЕ 1270-28.02.1854 г.. Документите се отнасят до Руско-турската
война (Кримската война). ... към тях са: №1, док.6; №2, док.8; №3, док.13; №5, док.19; №6, док. 20;
№7, док.21; №8, док.24; №9, док. 26; №10, док.27; №11, док.31 ;№12, док.33; №13, док.51; №14,
док.67; №15, док.87; №16, док.107; №17, док.112; №18, док.122; №19, док.132; №20, док.134;
№21,док.144; №22, док.147; №23, док.150;№24, док.154; №25, док.157; №26, док.158; №27,

док.175; №28, док.177; №29, док.179; №30, док.210;№31, док.216; №32, док.231; №33, док.234;
№34, док.236; №35, док.261; №36, док.265; №37, док.275;№38, док.278; №39, док.279;№40,
док.286;№41, док.293;№42, док.298; №43,док.302; №44,док.332; №45, док.355;№46, док.357;№47,
док.367;№48, док.374;№49, док.375 и №50, док.377.

ОАК 33/49 | 1870 | ариза
Ески Джумая. Доклад на Ескиджумайския каймакам до Русенския валия, относно покупката и
използването имна вършачките-машини, закупени от спестовните каси.

ОАК 33/50 | 1870 | шукка
Ески Джумая. Доклад на Ескиджумайския каймакам до Русенския валия, с който съобщава, че
българи са ходили по градовете и селата да събират подписи в полза учредяването на Екзархията и
иска инструкции да бъде това забранено.

ОАК 33/51 | 1790 | мазхар
Хасково. Колективно изложение на хасковското население, с което се оплаква против
разбойниците, начело с Которощ Дауд и молят да бъде назначен валия.

ОАК 33/52 | 1721 |
Записка за регистрирането в главното сметководство случая с поп Козма от Самоков... , който по
искането на Цариградския гръцки патриарх Еремия с ферман се поставя на каторжна работа за
гдето бунтувал раята и не се покорявал на местните митрополити.

ОАК 33/53 | 1785 | хаш
Пазарджик. Съдебен протокол на кадиите в Татар Пазарджик, Ихтиман и Пловдив, с който се
констатира минаването през тия градове на везир Абди паша на път за Солун.

ОАК 33/54 | 1785 | тахрир
Резюме от обстоен доклад на румелийския велик везир Абди паша по положението в София,
Самоков, Охрид и др. градове, издевателствата върху раята и пр.

ОАК 33/55 | 1876 | еврак
Русе. Канцеларско дело на ... (чернова) ... до каймакама в Тутракан по разни случаи.

ОАК 33/56 | 1790 | тахрир
Хасково. Доклад по положението на Хасковската каза във връзка с разбойничеството. Препоръчват
се мерки за унищожението му.

ОАК 33/57 | 1790 | мазбата
Хасково. Съдебен протокол на хасковския кадия, с който се констатира, че населението от околията
се оплаква от горските разбойници и иска от властта да бъде изпратен мюбашир за исканото
преследване.

ОАК 33/58 | 1797 | тахрир
София. Доклад на Румелийския валия, с който иска да бъде назначен Али ага от Каре по
преследване на разбойниците.

ОАК 33/59 | 1799 | тахрир
б. м. Два доклада на Алаедин Паша, специален пратеник по унищожението на разбойниците,
относно положението им искали крепости по Дунава и разбойничеството.

ОАК 33/60 | 1875 |
б.м. Временен правилник за вътрешния ред на Екзархията.

ОАК 33/61 | 1861 | мазбата
Протокол на Белоградчишкя административен съвет, с който се разрешава на едно българско
семейство от с. Бяла, същата околия, да се изсели в Русия.

ОАК 33/62 | 1876 |
б.м.Чернова до министерството на финансите по повод донесението им Софийския валия ... Военен
данък на калугерите от Рилския манастир.

ОАК 33/63 | 1876 |

телграфнаме от Русе до Видин. Дават се нареждания за свикването под знамената на някои
войскови части.

ОАК 33/64 | 1866 |
Три документа по заселването на черкези във Врачанска околия и раздадената им земя и семена за
посев.

ОАК 33/65 | 1875 | доклад
б.м. Русенския окръжен управител донася до валията, че макар и да били забранени седенките и
хората, които ..., обаче при едно такова хоро в махалата Гирдаб, Русе, Георги, син на
кондураджията Петре, в пияно състояние буйствал на хорото и пр.

ОАК 33/66 | 1877 | канун
Закон от три члена за събиране еднократен данък само за една година от добавка за овцете, като
военна помощ.

ОАК 34/1 | 1819 | мектуб
(превод от персийски) Писмо от персийския престолонаследник Абаз Тирза хан до турското
правителство, относно положението на областта Ван.

ОАК 34/2 | 1733 | емирнаме
Цариград. Три подробни инструкции до коменданта на крепостта Хотин, относно въоръжаването,
снабдяването и продоволствието на същата крепост.

ОАК 34/3 | 1727 | хюкм
Заповед до закупчика на храни във вилаета Карс за нуждите на армията да побърза с тая покупка.

ОАК 34/4 | б.г. | мектуб
б.м. Писмо (копие) до хана в Хой, с което султана благодари му за изпратените подаръци и го
уверява в своите добри чувства.

ОАК 34/5 | 1728 | берат
Цариград. Султански берат, относно издръжката на еничарите на крепостта Езак.

ОАК 34/6 | 1706 | ариза
Доклад на брусенския емин до султана, относно крепостите Спози и др. Военни въпроси.

ОАК 34/7 | 1788 | ариза
Доклад до султана, че са били изготвени и изпратени в Цариград 109 здрави кораби, което е
констатирано и с протокол на варненския кадия.

ОАК 34/8 | 1772 | тахрир
Доклад до султана, относно помирението между мютесарифа на Бозуак Мустафа бей и Мехмед
Емин ага и унищожението на разбойниците.

ОАК 34/9 | 1668 | илям
Решение на Конянския кадия, по силата на което били иззети в полза на държавната хазна
наличните храни и пари на разбойника Хасан, върлуващ в Конянско; парите са състоящи от 24
кесии реяли грошове по 500 гроша едната кесия и 84 кесии акчета от по 40.000 акчета в кесия.

ОАК 34/10 | 1787 |
Кратко съдържание на (3) доклада от изпращача на зърнени храни в Цариград, закупени от
черноморски пристанища. Моли да се изпратят кораби, за да се пренесат тия храни преди
настъпване бурния сезон на Черно море, който трае до 9 март.

ОАК 34/11 | 1701 | мектуб
Писмо-искане до султана да забрани на Скендериския мютесарифин Ибрахим паша , вуйко на
Елбасанския мютесарифин да влезе с войските си в Елбасан, понеже щяло дапредизвика смут и
напрежение вред на населението.

ОАК 34/12 | 1730 | ферман

Цариград. Султански ферман, с който се определя заплатата на войниците при крепостта Хотин.

ОАК 34/13 | 1812 | карар
Бергос. Съдебен протокол на кадията в Бергос, с който констатира належащата нужда от покупката
на хранителни продукти за войската и намира, че тази доставка е полезно да бъде възложена на
Мехмед ага.

ОАК 34/14 | 1788 | тахрир
Доклад на мютесарифа на Баязид Исхак паша. Донася, че хановете на Сочи, Али и Тифлис са се
уговорили да изгонят неверника от техните земи.

ОАК 34/15 | 1784 | донесение
Донесение до правителството ...поведение на Кримския султан Азаметгирай султан, живущ в
чифлика на село ...до село Каям, ...на разбойниците (ешкия и се иска неговото заточаване на о.
Хиос (Сакъз). Два документа.

ОАК 34/16 | 1807 | тахрир
Три доклада по разколничката дейност на забегналите Рамиз паша, Кади паша и Бехич ефенди в
Бунар хисарско и Виза.

ОАК 34/17 | б.г. | дефтер
б.м. Опис на сумите, вещите и имуществото на покойния убит Велик везир Ибрахим паша.

ОАК 34/18 | б.г. | хавадис
б.м.Извадки в превод на турски от френския печат, засягащи политиката на Турция.

ОАК 34/19 | 1756 | ариза
Цариград. Доклад на дефтердаря по оставеното наследство на бившия Велик везир Мустафа паша.
Прилага се списък. Два документа.

ОАК 34/20 | 1723 | илмюхабер

Цариград. Квитанция за извършени разходи по поправката на двореца на Валиде султан в
Цариград.

ОАК 34/21 | 1832 | шукка (препис)
Възвание на Ибрахим паша, намиращ се в поход срещу Цариград, отправено до населението на
Халеб и др. околии и подканващо същото население да не дава прием на пашите, които ще избягат
по посока на Халеб, а да се подчини на нашественика.

ОАК 34/22 | 1887 |
Договор, сключен между турското правителство в ... На министъра на правосъдието и
идвокатите:Менидас Рота и Едмин Кара по разрешаването на спора с ... На Източните железници.
Двамата адвокати под председателството на кадията ...съставили турска комисия по воденето на
преговорите. В договора е упоменато възнаграждението, което ще получт двете страни. Преписката
съдържа 6 документа. Съдържа 6 документа с различни размери.

ОАК 34/23 | 1855 |
Цариград. Секретариата на султанската канцелария изпраща на Високата порта списък на найвисшите държавни чиновници: валии, мютесарифи, каймаками и пр. , които дължели към
държавната хазна големи суми, констатирани след извършена ревизия. Между длъжниците личат и
много румелийски длъжностни лица, между които и един бивш Софийски каймакам- А... паша
дължи 418,354 гроша.

ОАК 34/24 | 1805 | тахрир
б.м. Доклад до Великия везир (садразама) от ?..., с който се съобщава за злочинствата на ...под
водачеството на Исмаил ага делил башия на ... Хафиз паша бивш ...командир, които са се пръснали
из бургаските села и към тях са се присъединили тюфекчии, сеймени, както и войници от личната
охрана на Хафъз паша и други.

ОАК 34/25 | 1679 | тезкере
По Ешра. Цариград. Двадесет и пет тезкерета о султанския диван, с които се иска да се издадът
поединично фермани за отпускане необходимите суми за набавяне ново облекло на
помюсюлманчените 35 души ... Мъже, жени и деца.

ОАК 34/26 | б.г. |
б.м. Рисунка на моста построен върху реката Сакария, околия Киве, Анадола.

ОАК 34/27 | б.г. |
б.м. Рисунка на мост без сводове, построен между градовете Ааяс и Бей пазар, Анадола.

ОАК 34/28 | б.г. | мюзекере
б.м. По молба между населението на гр. Мануки, Анадола, искат си Дебрията, събрал е пари ...от
употребените и поставени в бъчви чрез параход отправил ги за Цариград. По този случай ...се да се
вземат нужните мерки от властта като упражни нужната бдителност.Заедно с това се съобщава, че е
било донесено до другите ...

ОАК 34/29 | 1878 | емирнаме
Русчук. Понеже правото за събиране приходи (данъци)от къшлаците яйлаците, ..., лова, дървения
материал и пр., се прехвърля върху общините, за това подканили се общинските власти да изправят
потребното за отдаване под наем на предпиемачи чрез наддаване.

ОАК 34/30 | б.г. | мектуб
б.м.и В свръзка поканите, които е трябвало да се изпратят към държавните глави по случай сватбата
на султана, получено е било поздравително писмо от руския император преди да му се изпрати още
поканата и по този случай става въпрос това писмо да бъде представено на султана направо чрез
руския посланик или пък то ще бъде представено от Високата порта.

ОАК 34/31 | 1795 | еврак
б. м. Преписка с която се донася, че поради глада и чумата настъпили през годините 1294-1297 във
виляета Трапулис шам бившия беилербей Хуршид паша е изразходвал цялото си имание, като е
подпомагал пострадалото население и е бил в едно прашно мизерно положение лишен от средства
за прехрана, последния е молил да му се възстанови правото да прибира 1/4 част от данъка...

ОАК 34/32 | б.г. | емирнаме
б.м.и д.Заповед до управителя на мините да вземе мерки за унищожението на кюрдските
разбойници и да обезпечи правилната експлоатация на мините.

ОАК 34/33 | 1839 | мектуб
о-в Митинии. Коменданта на о. Митинии даже до управлението на държавната хазна в Цариград,

че не било известно през коя година е бил произведен зехтина, закупен от тримата търговци
французи, които са платили сумата 67,918 гроша и 6 пари, приблизително такава, която сума е била
изпратена на хазната.

ОАК 34/34 | б.г. | ариза
Без дата и местоиздаване. Доклад от който е видно, че за християнското население в Цариград са се
набавяли годишно по 4,5 хиляди прасета за клане от Румелия, които били пущани на паша в
султанската гора в село Белягад, находяща се до водопровода за Цариград. Тъй като прасетата са
повреждали, както водопровода, та и корените на дърветата, нека да се забрани пущането на паша
на прасетата по тая мера.

ОАК 34/35 | б.г. | джедвел
б.м. Списък на санджаците в Отоманската империя в началото на XIX век.

ОАК 34/36 | 1876 | окръжна телграфнаме
Русе. Окръжна телграфнаме от Русенския вилает до Видинския мютесарифлък. Съобщава се, че в
петък 12.12. 1876 г. бил прочетен в Цариград при ...закони за конституцията и се тури крайна
реакцията. Нека тая радостна вест да се съобщи на цялото население в окръга, като вцелия град да
се изстрелят топовни изстрели.

ОАК 34/37 | 1840 | доклад
Доклад до... Да се ходатайства пред надлежното място за да се уреди по -рационално въпроса за
ловене пиявици по реките и езерата, за да се добие по-голям приход за държавата.

ОАК 34/38 | 1870 | доклад
Доклад до Високата порта, за да се обучават и за в бъдеще 7-те артилерийски полка по френска
система, а само един полк - по германската система.

ОАК 34/39 | 1880 |
Документи, от които е видно, че от заплатите на турските чиновници са се удържали по 5% за ...,
както и разписката от половината им заплата.

ОАК 34/40 | б.г. | тахрир

б.м. и г. Доклад до султана за назначаване на управници в Египет, Гърция, Румели, Белград и пр.

ОАК 34/41 | б.г. | мектуб (копие)
Цариград. Писмо от турското правителство до Алюзада Насух паша, политически изгнаник в
Неапол, Сицилианското кралство, с което му се съобщава, че султана му разрешава да живее в
Беломорските острови.

ОАК 34/42 | 1835 | мазбата
Милас. Протокол на околийския съвет в г. Милас (Мала Азия), с който обявява, че поради
постигнатото споразумение на наследница на убит и пълномощника на убиеца и отказът на първата
от обещетение и правото си да бъде екзекутиран последния, на убиеца е наложена от съда 7 години
строг затвор.

ОАК 34/43 | 1794 | емирнаме (копие)
б.м. Инструкция до Абди пашата, относно борбата с планинските разбойници.

ОАК 34/44 | б.г. | илям
Мараш. Шериатно решение на марашния кадия, издадено по повод оплакването на населението от
околията против Вашоглу Ахмед и Мустафа, които заедно с ...вилнеели в околията. С направеното
заявление населението моли да се изпрати на заточение в о-в Кипър казания бунтовник.

ОАК 34/45 | 1732 | ариза
Цариград. Доклад до султана от управителя на муницийния склад. Иска да се набавят за склада
още 267 щита(калкани), с които да се допълни количеството им по случай предстоящия ...военен
поход.

ОАК 34/46 | 1876 | телграфнаме
Мачин. телграфнаме до Тулчанския мютесариф. В отговор на негова телграфнаме му съобщава, че
наскоро (след 4 дена)съобщаване за разбойниците било поради проверката и проучването които
ставали по тоя въпрос, обаче за в бъдеще сведенията ще се предават своевременно.

ОАК 34/47 | 1802 | мюсведе кенар
Цариград. Надпис-чернова върху някаква преписка за делиите (простонар. делибашии), с която се

нарежда да се постави тяхната организация(оджак), която сега била разнебитена, на здрави...и се
определят парични средства за тяхната издръжка.

ОАК 34/48 | б.г. | илям
Мараш. Шериатно решение на марашкия кадия, относно бунтовническата дейност на Ариф Сеид
Али Муса ефенди оглу главен ...на тамошното съдилище, което заедно с няколко души аяни от ...са
се отдали на грабеж и безчинство. Населението чрез колективно заявление(мазхар) моли да се
издаде султански ферман и да се вразуми тоя бунтовник.

ОАК 34/49 | 1785 | еврак
Цариград. Съкратено съдържание на 8 преписки на С... Валия Сюлейман паша, между които две
преписки се отнасят за назначаването на аянин, две за бунтовнически главатари и другите 4
преписки по разни служебни въпроси.

ОАК 34/50 | б.г. | арзухал
Креси (Мала Азия) Заявление от закупчика на храни в Бандорма Якуб до садразама, с което се
оплаква против своеволията на аянина от ...Михалич на име Янко Доз оглу, който при покупката на
храни, не се съобразявал със султанския ферман.

ОАК 34/51 | 1791 | арзухал
Янина. Донесение до правителството от страна на управителя на Янина, с което се съобщава, че не
е могъл да избере 300 души сеймен (сейбан) за изпращането им на служба в Цариград, а е избрал
само 250 души, които ги изпращал под водачеството на болюк-башията Абдулджамил, който е
платил заплата на сеймените за шест месеца.

ОАК 34/52 | 1671 | илям
Сфърлег. Шериатно решение на кадията на Сфърлегска околия, взето по повод оплакването на
живущите в околията, че някои се възползват да реквизират и преместят в Софийския околийски
пункт храните, необходими за нуждите на садразамина и хората му при преминаването им през
София за Белград.

ОАК 34/53 | 1827 | кайме
Цариград. Чернова от предписание до командира на Дарданелите от правителството, с което му се
съобщава да нареди за да се бди строго, щото чуждестранните кораби и параходи, които минават
през Дарданелите да не издигат знамена, които не са присъщи на държавата към която се числят.

ОАК 34/54 | б.г. |
Цариград. Доклад до султана по повод ходатайството на Варненския комендант Ахмед паша за да
се освободи от данъка джизие заслужилия на държавата варненски циганин Бурунеуз Хасан и
неговото... Понеже данъка джизие от циганите е строго определен приход на държавата, пита се
дали да се остави той от джизието, или да се възнагради по друг начин.

ОАК 34/55 | 1712 | истида
Цариград? Заявление до султана от новопомюсюлманчен, с което иска да му осигурят средства за
прехрана, за да различава от другите кефири.

ОАК 34/56 | 1786 |
Варна. Варненският комендант везирина Ахмед паша, ходатайства пред вилаета да бъде освободен
от данъка джизие циганина Бурунеуз Хасан от Варна, както той, така и бъдещето му поколение,
поради услугата, която допринесъл на държавата със своята ...опитност, както когато бил главен
подкарвач на добитъка, така и при ...на Варненската крепост и при поправката на повредени
кораби.

ОАК 34/57 | 1661 | еврак; ферман
Цариград. Преписка с ферман до Ахъчелебийския кадия и до чиновника по събиране реквизиция.
Нарежда се да се съберат срещу полагаемата се за околията реквизиция за 1661 г. 100,000 акчета,
необходими за издръжката на …(пионерите), които ще се съберат от ... по случай военния поход.

ОАК 34/58 | б.г. | талим
б.м. Окръжно, с което се дават ... Напътствия и упътвания за прилагане постановленията на
фермана за танзимата.

ОАК 34/59 | 1858 | еврак
Цариград. Преписка, с която се иска да се отпусне сумата 100,000 гроша за почистване и поправяне
улиците, както и за някои други поправки, които ще трябва да се извършат в Смирна по случай
заминаването на султана в Бяло море и евентуалното му отбиване в тоя град.

ОАК 34/60 | 1840 | тахрират
Цариград. Доклад от ? началник на военна болница, с която съобщава, че са пристигнали в

болницата 117 болни воиници от общо количество ... Души. Но тъй като тия войници пристигали
голи, а и идващите други ще бъдат в същото помещение, да се изпратят в болницата 1000 комплекта
облекла заедно с шинелите.

ОАК 34/61 | 1844 | еврак
Цариград. Преписка по набавяне картини от Виена за поставянето в султанския дворец, които да се
закупят от изложбата във Виена, без никакви човешки и животински фигури в тях.

ОАК 34/62 | 1782 | илям
Белград. Съдебно решение на Белградския кадия, с което се иска да се изпратят от укреплението в
Силистра около 1000 ... За нуждите на укрепленията в Ужица и Сокол.

ОАК 34/63 | 1809 | предписание
Чернова до Осман паша, Анадолски валия. Като му се съобщава за нападението на руските войски
върху Русе, Гюргево и други места по дунавския бряг, нарежда се да се побърза час по-скоро с
изпращането на садрамите в Мала Азия войски през Галиполи, в помощ на сражаващите се турски
войски под негово командване.

ОАК 34/64 | 1771 |
Донесение от страна на новоназначения главнокомандващ войските в Румелия, с което съобщава,
че е пристигнал в местоназначението и че ще се постарае да влезе в съприкосновение с поспособните лица в Румелия, за да може да набави повече войска. Същевременно той съобщава
имената на няколко бегови синове (бейзеде), които щели да му помогнат. Ще предприеме всички
наказателни мерки срещу ония, които не ще му се подчиняват.

ОАК 34/65 | б.г. |
б.м. Донесение, че били получени от Акиф ефенди, посланик във Виена, двете резписки за
получените...пари по 400 ..., ...на двата военни лекари, организирали за ...военни болници.

ОАК 34/66 | 1869 |
Писмо до министъра на финансите да отпусне сумата 40,000 гроша награда, за да се разпредели
между лицат, които са съдействали за затриването прочутия разбойник (Шаки) Мамол, както и по
един орден "Меджидие" V степен на двете военни лица (офицери) и др. лица. Между именана на
лицата, които ще получат парична награда и ордени личи името на бичакчи (юнар) Трайчо и
двамата негови другари.

ОАК 34/67 | 1849 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че събраните данъци от населението в Румелия са се
изпращали на държавното съкровище в Цариград, посредством една компания с чекове и за ... по
изпращането компанията получавала по 50 на 100 гроша. Пощата по онова времи не била още
уредена.

ОАК 34/68 | 1718 | исрида
Цариград. Заявление до султан от новопомюсюлманчен арменец, с което моли да му се отпусне
подходяща сума, за да си набави нови дрехи-мюсюлмански.

ОАК 34/69 | 1678 | илям
Менидже Корасу.Шериатско решение, в което се казва, че приносителя на иляма Мехмед чауш е
предал султанския ферман за исканото количество .. Продукти, които да бъдат пренесени в ... Виза.

ОАК 34/70 | 1826 | мюсведе
Предписание-чернова от ? до Силистренския валия, за да следи за поведението на бившите ...
Войници от Цриград, срещани в Силистренския окръг, след като бе унищожен техния корпус, както
и за поведението на ...За същото е писано и до командващия в Хърсово и Йорчево.

ОАК 34/71 | 1678 | мектуб
Искане да бъдат отпуснати 18 товара акчета за заплащане закупената от Тамишвар и Слидерово 60
хиляди оки силитра, предназначена за преработването и на черен барут във фабриката на
Тамишвар.

ОАК 35/1 | 1876 | арзухал
Колективно заявление от котленци до омуртагския околийски управител, с което се оплакват срещу
телеграфиста Бехчет, който е укривал телграфнамеите и писмата, изпращани до тях.

ОАК 35/2 | 1874 | шукка
Търново. Писмо, с което се изпраща препратения от виластта безделник Ташо от Севлиево да бъде
настанен в Севлиево и да не му се дава за напред да... в Русе.

ОАК 35/3 | 1874 | шукка (чернова)
Писмо, с което се изпраща провинения Кръстю Иванов от с. Ново село, Севлиевско,изпратен от
вилаета, за да бъде поставен, под попечителство и не напуска родното си място.

ОАК 35/4 | 1864 | ариза (чернова)
Видин. Писмо от каймакама във Видин, относно начина по който следвало да се оформят разходите
по изплащането възнагражденията на тайните агенти в България, Сърбия и Влахия.

ОАК 35/5 | б.г. | кайме (чернова)
б.м. Писмо до посланиците на Турция в Лондон, Париж и Виена, се уведомяват същите за
предстоящото заминаване на султана за Варна по море.

ОАК 35/6 | б.г. | мазбата
б.м. Протокол, с който е констатирано, че жителите на Брезнишка, Знеполска, Софийска,
Радомирска и Кюстендилска околии протестират против назначението на кърджалийския
разбойник Кара Фейзи за аянин на Брезнишка и Знеполска околии.

ОАК 35/7 | 1857 | мазбата
Ловеч. Съдебни протоколи, с които се иска разрешение за постройка на църква и училище в с. А...,
Ловешка околия, поискано от патриарха. Единят протокол е подписан от Иларион Ловчански.

ОАК 35/8 | 1840 | мазбата
Съдебни протоколи, с които се констатира, че много християни са ставали чужди поданици и
протежета. Това няма да се допусне.

ОАК 35/9 | 1841 | илям
Илям на Брусенския кадия, относно заточението на двамата българи Георги и Васил в гр. Бруса за
това, че са ограбили лицето Стоян в ..., край Цариград.

ОАК 35/10 | 1775 | кайме

Резюме от доклада по състоянието на турската военна флота във Варна и другаде.

ОАК 35/11 | 1820 | тахрир
Подробен доклад по състоянието на канала Сулипа и корабоплаването в Дунава, като се
препоръчват мерки за поставяне в изправност канала.

ОАК 35/12 | 1877 | мектуб
Търново. Писмо от търновския мютесариф до вилаета в Русе, с което се..., че изнесеното във в.
"Курие д`орией" за зверства, извършвани от турците върху българското население е било измислица
и клевета.

ОАК 35/13 | 1875 | телграфнаме
Русе. телграфнаме от вилаета в Русе до Видинския мютесариф, с която се съобщава, че в
последните два месеца са били убити 24 и че крадците не са оставили никакъв добитък в Оряхово и
се иска да се вземат енергични мерки.

ОАК 35/14 | б.г. | хесаб
б.м. Сметка по разходите на Дунавските пристанища по повод пътуването на султана в Европа.

ОАК 35/15 | 1875 | зейл
Варна. Надпис на Варненския мютесариф до каймакама на Добрич, с който се изпраща за
поставяне в действие препис от ... правилника за вътрешно управление на българската Екзархия.

ОАК 35/16 | 1869/70 | мазбата
Протокол на Врачанския съвет, с който се одобрява искането населението от с. К... да си построят
черква в центъра на селото, което място било празно и безстопанствено.

ОАК 35/17 | б.г. | шукка
Цариград. Чернова от инструкция на турския министерски съвет по българския въпрос до турските
посланици. Дават се указания за политиката на турското правителство относно вътрешното
положение по отношение на българите, потурчването и пр.

ОАК 35/18 | 1843/44 | мектуб
б.м. Благодарствено писмо от пловдивския митрополит Никифор и Стоянчали оглу от Пловдив,
...турските власти, пребиваващ в Цариград.Изказват задоволството на раята с пожелание...с него.

ОАК 35/19 | 1877 | телграфнаме
Телеграма от Русе до мютесарифа в Търново, в която се съобщава, че войските под командването
на Сюлейман паша преди три дена са разбили опълченците на брой 16000 души при Кръстец и
били ... От позициите.

ОАК 35/20 | 1877 |
Телеграма от никополския каймакам до русенския валия. Съобщава му се, че върху бронирания
параход, който е заминал да прибере малките параходи ... От Свищов е било стреляно... От
укреплението на Турно Мъгуреле, без да бъде улучен.

ОАК 35/21 | 1874 |
До Никополския каймакам. Оплакване против постъпилия чиновник в Никопол, които е бавел
визирането на паспортите на първенците, които искали да пътуват с австрийски параходи.

ОАК 35/22 | 1844 | весика
Документ от който е видно, че данъка джезие се премахва от 1844 г. и чиновниците оставали за още
една година, за да ... с приписките по тоя данък.

ОАК 35/23 | 1875 | телграфнаме
Телеграма от Дунавския вилает до Търновския мютесарифлък. Да се разгледа инцидента с едно
момиче, което е дошло само в Търново, като се повика и разпита и Махмуд бей...

ОАК 35/24 | 1874 | мектуб
Бележка от Атанас С., учител в Лом, който в качеството на ...прегледал 2 сандъка с български
книжа за Лом и.., че в тях не е имало нищо ...

ОАК 35/25 | б.г. | писмо

Писмо от акцизното управление във Видин, с което приложено се изпраща препис от
телграфнамета на виляетското управление...определяне акциза на спиртните напитки, произведени
в ...виляети от странство.

ОАК 35/26 | 1791 |
Шумен. Съдебно решение на шуменския кадия до Великия везир, с което съобщава, че за да се
подобри качеството на хляба в Шумен, да се издаде заповед, за да се забрани приготовлението и
продажбата на : баници, симиди, гевреци, локми, гьозлемета и др. подобни тестени произведения.

ОАК 35/27 | 1844 | илмюхабер
Сведение, отнасящо се до разпределянето джизието (поголовния данък)върхуцялата
рая(немюсюлмани), населяващи империята, включително и раята на румелийския виляет. 5
страници.

ОАК 35/28 | 1865 | проект
[Дунавски вилает). Проект за създаване местни специални каси с капитал от суми, получени от
продажбата на излишни...на земеделското население и от храни, получени отспециално за целта
засяти ниви.[По онова време имало голямо плодородие във Видинско и Ломско.]Проекта бил
изпратен на Високата порта за проучване. 5 страници.

ОАК 35/29 | 1874 |
Преписка-разследване спора между Русе и с. Патин (Батми) за острова в Дунава срещу село Пазми
със същото наименование, дето се станали убийства и наранявания между лица, които отишли да
секат дърва на острова.

ОАК 35/30 | 1682 |
Заявление от новопомюсюлманчен християнин от Силистра до Великия везир, с което моли да му
се отпусне облекло и парична помощ.

ОАК 35/31 | 1877 |
Част от заявление (части от дясната и лявата страни липсват), с което молителя заявява, че тъй като
съпругата му, която е решила да приеме мюсюлманската религия, била непразна, да се отложи
нейното помюсюлманчване, докато роди.

ОАК 35/32 | 1876 | емирнаме
Цариград. Заповед от Високата порта до Дунавския вилия, с която се разрешава да се изплатят по
250 гроша на чаушите и по 200 гроша на войниците месечно, които преследват появилите се
разбойници в Добрич и Балчик.

ОАК 35/33 | 1863 | ариза
Донася се, че български разбойници са нападнали турския пост на Връшка чукаи единят от тях е
бил убит. Останалите забегнали в Сърбия.

ОАК 35/34 | б.г. | ариза
б.м. Шумен. Оплакване от населението от гр. Шумен, относно непризнаването от страна на
властите платеното вносно мито на чужди стоки.

ОАК 35/35 | 1873 | мектуб
Чернови от писма, общо 209 листа, отнасящи се до градове, спадащи към Видински окръг, между
които и това на стр.126, отнасящо се за разрешението на турските власти селяните от с. с. Слатина,
Мездрея и Семами чифлик, Берковско, да си построят църква на мястото на старата, насила
разрушена, като средствата и разходите въобще по строежа на самата черква щели да бъдат водени
от берковския свещеник Антим.

ОАК 35/36 | 1801 | ариза
Солун. Оплакване против аянина на Кукуш шейх Бендер заде Сюлейман, за извършените от същия
убийства, грабежи и насилия и се иска неговото уволнение. Приложен съдебен протокол на
солунския кадия.

ОАК 35/37 | 1849 | арзухал
Никопол. Молба до никополския управник, с която се иска да бъдат повикани наследниците на
убития Черно Лило от с. Слатино, Свищовско, за да се спогодят с убиеца Спахи Халил ага,
задържан във Видинския затвор и да изготвят пред свищовското съдилище една спогодба, че не се
търпят, отказват се от смъртното наказание и обезщетение.

ОАК 35/38 | 1876 | джедвел
Изходящ дневник на русенския валия за 1876. В телграфнамета до външното министерство под

№510 на дневника се съобщава, че по искането на Иванчо ефенди Пейчинович, член на държавния
съвет, разрешава се 15 дневен отпуск на сина му Неделчо, паспортен чиновник в Русе, да прекара в
Цариград. С телграфнаме съобщава се същото и на Иванчо ефенди.

ОАК 35/39 | 1875 | тахрират
Тулча. Съдебно дело по убийството на черкезина Зикирия от Бабадашко от страна на двама
липованци.

ОАК 35/40 | 1873 | шукка
Нареждане до каймакама в Оряхово да изпрати в областния съд наследниците на убития черкезин
Находир бин Кушкушик от с.Г... Оряховска околия, убит от Тодор Недялков от с. Пещене,
Врачанска околия.

ОАК 35/41 | 1877 | телграфнаме
Връзка от телграфнамеи на брой 60, на Омуртагския околийски управител до Търновския
мютесариф, от различен - от ..., военен и административен характер, между които и: 1.
телграфнаме, на стр.18, в която се говори за забелязаните в Балкана с. Веринци, Омуртагско, осем
души ешкия(четници). 2. телграфнаме на стр. 52, с която околийския управител на Омуртаг,
уведомява Търновския мютесариф за тържественота изпращане на запаса от околията за бойното
поле, в което изпращане взели участие и българските учители, ученици и духовнство.

ОАК 35/42 | б.г. | дефтер
б.м.Списък на лицата, които са конвоирали затворници до Цариград.

ОАК 35/43 | 1876 | джедвел
Русе. Входящ дневник на телграфнамеи до Дунавския вилает, относно военни, стопански и др.
Въпроси. Телеграфически доклади за военните действия в Зайчарско.

ОАК 35/44 | 1780 | тахрират
Преписка (оплакване, доклад и кадийски съдебен протокол) по искането на жителите на г.
Севлиево да бъде назначен за нов аянин на същия град Салихата

ОАК 35/45 | 1864-65? | джедвел

Видин.Изходящ дневник на Видинския мютесариф. Под вх.№40 е отбелязана разпоредбата да се
издирят и забранят печатаните на български подстрекателски писания на Раковски.

ОАК 35/46 | 1838 | емирнаме
Цариград. Заповед от Великия везир Мехмед Хюсрев паша до Софийския капуданбашия муха сила
Ахмед бей, до Севлиевския капуданбашия Мухасила Шериф ага и до коменданта на Белградската
крпост Хюфер бей, с която им съобщава, че е ... Наказателен закон, според който ще бъдат съдени
всички поданици и чиновници.

ОАК 35/47 | 1826 | ариза
Деркос. Доклад от Деркос, че 7-8 души българи хайдути-разбойници са нападнали селото
Карадера, Деркоска околя, къшлата на Мехмед ага, единят от тях бил убит и ранен един от
овчарите.

ОАК 36/1 | 1801 | иням
Пловдив.Шериатско решение,с което се изнасят безчинствата, вършени от разбойниците (делилите)
на диарбекирския валия в Карловската нахия, по която причина селяните са забегнали из Балкана.

ОАК 36/2 | 1801 | иням
Шериатско решение на Пловдивския кадия, с което се изказват изтъпленията, извършени от
разбойниците под водачеството на диарбекирския валия Осман паша, вършени в селата на
Карловска околия.

ОАК 36/3 | 1805 | такрир
Бургас. Доклад до садразама на представителя на Бургаското пристанище, с което съобщава за
избиването на повечето разбойници, които вилнели по тоя край.

ОАК 36/4 | 1803 | такрир
Кюстендил. Доклад до садразама от Кюстендилския мютесариф. Съобщава му, че аяните от
Чирменската околия Ахмед ага и Емин ага с войските си се готвят да нападнат бунтовницитеразбойници, намиращи се в хасковската околия.

ОАК 36/5 | 1871/72 |

Берковица. Част от изходящ дневник, съдържащ съкратеното съдържание на писма и телграфнамеи
до Дунавския вилает, от които важни са на стр.3 (з документа №2,3 и 4) и тези на стр. 9, 11 и 12 (в
... с молив документи).

ОАК 36/6 | 1874 | мектуб
Писмо, с което се съобщава на Тутраканския каймакам, че съгласно новите държавни закони не се
разрешава продажбата на роби. Това да се разгласи между черкезите от с. Тюлзар, Тутраканско,
които си продавали робите на търг.

ОАК 36/7 | 1874 | мектуб
Русе. Писмо от Дунавския валия до тутраканския каймакам, относно новозаселилите се в околията
мохадрири, преселници, черкези ще им се раздават земи за оран само от ... земи.

ОАК 36/8 | 1836-1837 | еврак
Сливен. Преписка от 1836-1837 г., съдържаща 5 документа относно построяването на нова фабрика
за сукно в Сливен. На 27.06.1972 г. е видян само един документ.

ОАК 36/9 | 1850 | мектуб
Писмо, от съдържанието на което се вижда, че капацитета на сукнарската фабрика в Сливен през
1850 г. е бил приблизително 50 000 лакти... на 32 500...

ОАК 36/10 | 1874 | мектуб
Русе. Писмо на Дунавския валия до Тутраканския каймакам да направи необходимото за да се
изземат парите и вещите, които арестуваните черкези са ограбили от дюкяна на Стоян от Разград в
с. Кара Мехмедлер, Тутраканско.

ОАК 36/11 | 1874 | мектуб
Русе. Дунавския валия съобщава на тутраканския каймакам, че русенския ... търговеца Ангел
Симеонов е представил гаранция от 200 000 гроша за с/ка на предприемачи по десятъка в Тутракан.

ОАК 36/12 | 1877 | мюсведе
Русе. Чернова от доклад, с който се запитва министерството на вътрешните работи дали се
освобождават от граждански иск осъдените българи бунтовници и в последствие амнистирани и

които били извършили убийства през време на бунтуването на българите.

ОАК 36/13 | 1877 | мюсведе
Русе. Доклад до министерството на вътрешните работи. Изпращат се три списъка на освободени
българи бунтовници, осъдени от съдилищата в Русе, Ловеч и Търново, но в последствие
амнистирани.

ОАК 36/14 | 1690 | илям
Карнобат. Шериатско решение на карнобатския кадия, по повод молбата на жителите от с. Бил
Гаран, Карнобатско, да се намали данъка "джизие" на помюсюлманчените 30 души техни селски от
общия селски данък.

ОАК 36/15 | 1871 | мектуб
Одрин. Писмо от Одринския валия до Дунавския такъв, с което му донася, че берковския владика
изпратил в Габрово по даскал Александър 35-40 варела, пълни с барут, замаскирани с риба и
хайвер, за да бъдат разпределени на някои манастири в Шипченския балкан.

ОАК 36/16 | 1869 | мектуб
Русе. Писмо от Дунавския валия до Видинския мютесариф, относно освобождението от ареста и
изпращането във Видин излежалите в ареста Цанко и хаджи Цанко (Чанко и хаджи Чанко).

ОАК 36/17 | 1865 | мектуб
Писмо от Берковския мюдюрин до Видинския мютесариф, с което го уведомява, че в околията не се
оказало нито следа от върлуващи разбойници.

ОАК 36/18 | 1864 | мектуб
б.м. Писмо от Ловеч до Видинския мютесариф, с което уведомява за случките, с които било
известно на съответното служебно лице за понататъшно разпореждане.

ОАК 36/19 | 1864 | мектуб
Русчук. Писмо от вилаета в Русе до Видинския мютесариф, с което се уведомява за изпращането на
протокола и следствието по обира на бояджиите Илия и Йован от с. Бела черква, Пловдивско от 5
души турци.

ОАК 36/20 | 1899 | мектуб
б.м. Писмен доклад (чернова) против каймакама в Провадия, в който се обвинява в бездействие и
несправяне с положението на кражбите и добитъка, ставащи в околията, ...е направил обичайните
обиколки из околията.

ОАК 36/21 | 1839 | мектуб
Писмо от... до..., в което се говори за изнасилването на някоя си Тана от с. Злати трън, Брестовици,
Пловдивско от двама братя турци, които да бъдат заловени и предадени на съдебните власти.

ОАК 36/22 | 1873 | емирнаме
Заповед до мюдюрина на Лом, с която му съобщава, че в Лом щял да пристигне видинския владика
...за събиране на данъци и се заповядва да бъде посрещнат и улеснен в мисията му.

ОАК 36/23 | б.г. | малюмат-и хесабие
б.м. Сведения за изразходваните суми на чиновниците и служащите, употребени по преброяването
на свинете, проведено през 1875 г. в Кюстендилска околия.

ОАК 36/24 | 1865 | телеграфхати
б.м. Отпусната сума в размер на 3538 гроша за направата на телеграфна линия по пътя от Лом за
Хахово на разстояние 8 часа разстояние.

ОАК 36/25 | 1871 | дефтер
б.м. Списък на разходите по събиране на десятъка, събиран от населението в Кулска околия,
Видински окръг през 1287 г.

ОАК 36/26 | б.г. |
Кула. XIX век.

ОАК 36/27 | б.г. | малюмат-и хесабие

б.м. и г. Сведения за приходите, добити през м. януари 1876 г. от Врачанска околия и направените
разноски за същото време.

ОАК 36/28 | 1833 | ариза
б.м. Доклад от Мехмед до Великия везир с който се иска да се изпратят задържително войски в
помощ на войските в укреплението на И... , Анхиало, Месемврия и Бургас.

ОАК 36/29 | 1862 | мазбата
Нови пазар. Протокол, относно убийството на поп Илия от същия град в отговор на събиране
допълнителни сведения и показания на свидетели.

ОАК 36/30 | б.г. | тефтер
б.м. и г. Сведения по преброяването на овцете в Кюстендилска околия Софийски окръг през 1875 и
1876 г. и употребения чиновнически ... По това преброяване.

ОАК 36/31 | 1876 | мектуб
б.м. Писмо до каймакама на гр. Кула по въпроса на потурчената Станка от Кула, която е приела
мюсюлманството по нейно желание без да е направено насилие и че за напред ще носи името
Фатме.

ОАК 36/32 | 1875 | джедвел
Русе. Копия от писма н изходящ регистър за 1875 до командирите на I, II и III армии и командирите
на Видин и РУсе и такива до министерството на полицията в Цариград по военни и полицейски
въпроси:постройка и поправка на крепостите, казармите, продоволствия и др. - всичко 98
документа.

ОАК 36/33 | 1782 | ариза
Добруджа. Доклад по положението в Добруджа във връзка с разбойничеството на Деман и Меджид.

ОАК 36/34 | 1791 | ариза
б.м. Доклад от Кримския хан Бахчирай до садразама, относно избягали негови войници от Браила,
за които се иска наказанието. Споменава се за движението на делилбашиите.

ОАК 36/35 | 1738-1739 |
б.м. Част от кадийски регистър от 10 листа (190-199), съдържащ преписи от султански фермани,
адресирани почти до всички кадии в Румелия, относно набавяне зърнени храни, брашно, дърва, ... и
разни други фуражи, нужни за армията, която ще се разположи в Софийското поле и Ниш.

ОАК 36/36 | 1869 | телграфнаме
б.м. Връзка от 18 телграфнамеи с различно съдържание, изпращани от Силистра, Варна, Мачии,
Кула, Кюстендже и Добрич, адресирани до каймакамина на Меджидие, по-важни от които са
телграфнаме №1 и телграфнаме №2. Съдържат донасянето за разграбване на земеделски
произведения на с. Влахи, с второто се донася за арестувани лица: Йован и коларя Янко.

ОАК 36/37 | 1877 | телграфнаме №2900
Исакча. Зам. мюдира на Исакча съобщава на мютесарифа в Тулча за някои изтъпления от страна на
черкезите в с. Джафсрли , но убийства и посягане на честта не е имало. Някои забегнали жители от
ограбеното село са се завърнали.

ОАК 36/38 | 1795 | телграфнаме
Цариград. Инструкция до мютесарифа в Чермен относно убийството на горските разбойници
заедно с аяните от Димотики, Казанлък и Чермен.

ОАК 36/39 | 1877 | телграфнаме №2901
Исакча. телграфнаме до тулчанския мютесариф. Донася, че в нахията не е имало никакви
изстъпления от страна на черкезите, като подпалване на села и черкви, посягане върху чест и др.

ОАК 36/40 | 1877 | тахрират
Цариград. Министерството на вътрешните работи изпраща преписка по неумишленото убийство на
Ибрахим оглу Мехмед от Свищов, убит от Радул Маринов от с. Град за изпълнение на присъдата.

ОАК 36/41 | 1877 | шифрована телеграма
Видин. Шифрована телграфнаме от видинския управител до околийския началник в Кула.
Съобщава му, че допустимо е било щото сърбите да нападнат и му предписва да се действа
осторожно. Предписва му се да се изземат храните, определени за десятък. ... Данъци.

ОАК 36/42 | 1876 | тахрир
Русе. Донесение от русенския владика Григори до Дунавския валия, че някои християни от селото
Красино са малтретирали и наранили свещеника от същото село, Евтими и иска наказанието им.

ОАК 36/43 | 1877 | телграфнаме
Телеграма № 2899. Исакча. телграфнаме, с която се съобщава, че в околията на Исакча не е имало
нападнати села от страна на черкезите, нито пък посягане върху честта.

ОАК 36/44 | 1877 | телграфнаме
Хърсово. Околийския началник на Хърсово съобщава до мютесарифа на Тулча, че в околията му не
е имало подпалване на черкви, нито посягане на чест, нито пък парушаване на села.

ОАК 36/45 | 1876 | телграфнаме
Русе. С която се донася, че новоназначения член от новообразувания извънреден съд, Стефанаки
бей, още не бил пристигнал да заеме длъжността.

ОАК 36/46 | 1877 | телграфнаме
Меджидие. Съобщение до тулчанския мютесариф, че в околията не е имало никакво изгаряне на
черква,нито е имало посягане върху честта или някакви убийства.

ОАК 36/47 | 1840 | мазбата
Протокол на Старозагорския меджлис (съвет), изразяващ решението на меджлиса да бъде изземена
от Налбаит Мехмед от гр. Стара Загора новопотурчената малолетна девойка и да бъде върната на
майка й.

ОАК 36/48 | 1877 | телграфнаме
Исакча. телграфнаме от Исакча до тулчанския мютесариф, с която се съобщава, че не е било
посегнато върху честта на М... от с. М... се удостоверявало с удостоверението, издадено от сестра й.

ОАК 36/49 | 1861 | емирнаме

Цариград. Разпореждане от Великия везир до мютесарифа във Видин да бъде изпълнена присъдата
на Сюлейман от Добричко, осъден на 7 г.

ОАК 36/50 | 1867 | емирнаме
Цариград. Разпоредба от Великия везир, с която се нарежда да се преведе в изпълнение присъдата
на Али Сюлейман от Ловешко, осъден на 15 г.

ОАК 36/51 | 1867 | емирнаме
Цариград. Разпореждане от Великия везир дорусенския валия да бъде преведена в изпълнение
присъдата на русенския учител Сани от 15 г. затвор.

ОАК 36/52 | 1877 | телграфнаме
Мачии. С която се донася, че в околията не е имало никакви изстъпления, но съобщава факта, че
преди 5 м. В околийското управление са били докарани две момичета за потурчване, но те били
обратно върнати, но същите по-късно са били отвлечени...

ОАК 36/53 | 1857 | мазбата
Враца. Протокол на врачанския казалийски съвет, с който съобщава за ...да се яви в съда и ...

ОАК 36/54 | 1877 | телграфнаме
Кюстенджа. телграфнамеи, с които се съобщава, че в Кюстендилска околия не се случили никакви
изстъпления, нито е имало някакви убийства.

ОАК 36/55 | 1876 | емирнаме
Цариград. Министъра на правосъдието съобщава за назначението на временния член Омер за
постоянен такъв на Шуменския ...съд. Назначен е бил още и хаджи Бохар ага за член на същия съд.

ОАК 36/56 | 1877 | телграфнаме
Сулина. телграфнаме, с коятосе донася до султанския каймакам, че в околията не са били
извършени от черкезите и че ще се спази реда и спокойствието.

ОАК 36/57 | 1877 | телграфнаме
Русе. телграфнаме, с която се нарежда да се направи потребното за да се провери повредата на
черквата в Тулча.

ОАК 36/58 | 1877 | телграфнаме
Русе. телграфнаме с препис от друга такава, изпратена от садразама относно пакостите, които са
вършели черкезите и лазовете в Тулчанско.

ОАК 36/59 | 1877 | телграфнаме
Видин. телграфнаме, с която се съобщава, че войниците срещу града напуснали постовете и са
захвърлили вещите в Дунава.

ОАК 36/60 | 1877 | телграфнаме
Сулина. С която се донася, че в околията на Сулина не са станали никакви изтъпления от страна на
черкезите.

ОАК 36/61 | 1877 | телграфнаме
телграфнаме от Прищина, с която се съобщава за успехите (победите) на турската войска в Черна
гора и в резултат на боевете убити са били 200 души.

ОАК 36/62 | 1873 | джедвел
Кюстенджа. Изходящ дневник на кюстендилския каймакам, между които важни са две писма, а
именно №28 от 30.3.1873 г.- изпратено било лицето Ку али заедно със следствието и №29 от
30.3.1873 г. - с което се съобщава, че е било изпратено лицето Бекир , обвинен в кражба, с него
изпратени са били и книжата на околийското следствие.

ОАК 36/63 | 1877 | аризи
Бабадагския каймакам донася, че са употребени всички усилия за запазване мира и спокойствието
в околията и не е позволил да се нападат селата, като е оставил войници които да пазят реда.

ОАК 36/64 | 1876 | мектуб

Чернова от писмо (от ариза), адресирано до мютесарифа за пристигнала дружина в Орхание и
местните чорбаджии с отчаяние са взели обратно от черквата своята покъщнина.

ОАК 36/65 | 1862 | мектуб
Писмо от Ломския околийски началник до ... му началство, с което се ходатайства отиващите за
Русия 22 семейства да бъдат снабдени с редовни паспорти.

ОАК 36/66 | 1875 | телграфнаме
телграфнаме, с която се нарежда да бъдат задържани и подведени под следствие трима сърби и
предвождалия ги българин хаджи Станко от Враца - обвинени в намеса в комитски работи.

ОАК 36/67 | 1877 | шукка
Русе. Предписание до Тулчанския мютесариф. Изпраща се препис от предназначено на садрами за
проверяване дали черкезите, отивайки за фронта са правили грабежи и изстъпления спрямо
българите.

ОАК 36/68 | 1876 | мектуб
Белоградчик. Шестнадесет еднообразни писма от околийския началник на Белоградчишка околия,
писани на български до кметовете на 16 села от околията за да изберат трима българи за членове на
спомагателната каса.

ОАК 36/69 | 1870 | джедвел
Ведомост за числото на задържаните във видинския затвор арестанти през 1870 г.

ОАК 36/70 | 1877 | телграфнаме
Видин. телграфнаме до русенския валия, с която се иска изпращането на войска във Враца пред
вид комитетската дейност.

ОАК 36/71 | 1878 |
Русе. Купон, издаден на преселника (мухаджир) Исмаил в село (Кечерливо), Русенско, за да
получава месечно по 51 гроша за нуждите на 3 - членното семейство.

ОАК 36/72 | 1865 | сенед
Видин. Разписка от Рабия, съпруга на Мустафа, син на Абдулах, убит от българите по време на
Видинското въстание (1856), срещу получените от нея 30 гроша месечна заплата.

ОАК 36/73 | 1876 | мектуб
Писмо до каймакама на Кула, с което му се предписва да задържи и подведе под следствие
свещеник поп Спас от с. Старослиница, Кулско, който се е движил в кошарите, Кулско, въоръжен.

ОАК 36/74 | 1875 | ариза
Търново. Писмо по въпроса помохамеданчването на една мома от с. Жилково, Ловчанско, която
след като се ожени за турчин, повторно се връща в лоното на християнството и се запитва
русенския валия как да се постъпи в случая.

ОАК 36/75 | 1877 | арзухал
Видин. Заявление от видинския жител Юрдан Цеков, обущар, с което моли да му се разреши да
замине във Виена за да закупи от там ... и други обущарски материали, за да продължава да прави
обуща.

ОАК 36/76 | 1797 | кайме
Хасково. Доклад от Чирменския мютесариф, с който донася до правителството, чекато се отбил в
Хасково поканил е с писмо хасковския аянин Емин ага, главатар на вилнеющите кърджали в този
край, за да му предложи да се откаже от бунтовничество, но срещата не е станала, тъй като той бил
заминал в Бабадаг.

ОАК 36/77 | 1793 | илям
Гюмюрджина. Шериатско решение на Гюмурджинския кадия, относно уволнението на
гюмурджинския аянин

ОАК 36/78 | 1875 |
Шифрована телграфнаме от търновския окръжен управител до вилаета, с която се съобщава, че
Илия и Янко били еднакво доверени лица, обаче Илия бил по-интелигентен.

ОАК 36/79 | 1806 | мектуб (мюсведе)
Цариград. Чернова от писмо до командира на Стара Загора Сертула Рустен ага от правителството, с
която се изказва благодарност за оправянето с разбойническата банда на Дели Кадри, на която се
отпращат всички извършени престъпления и се въдворява на местожителство в Бургас.

ОАК 36/80 | 1876 | еврак
б.м. Преписка от изходящи писма, телграфнамеи, окръжни и ...на Дунавския вилает с окръзите и
околиите на същия вилает през 1293 , между които по-голяма важност представляват следните
документи: №1, лист 11; №2, л. 18; №3, л. 19; №4, л. 64; №5, л. 66; №6, л. 68; №7, л. 72 и №8, л. 77.

ОАК 36/81 | 1784 | илям
Нахия Джебел (...околия). Шериатско решение на Джебелския кадия при участието на
представители от всички населени места на нахии и присъствието на Одринския капудан башия
Мустафа ага по въпроса за унищожението на кърджалийските разбойници.

ОАК 36/82 | | ариза
Одрин. Доклад до садразама от Одринския капудан башия Мустафа ага, относно шериатско
решение на Джебелския кадия, изготвено в негово присъствие по въпроси за унищожаването на
разбойнически кърджалийски банди.

ОАК 36/83 | 1807 | илям
Нахия Чоба, Пловдивска околия. Шериатско решение, преподписано от представители на
мюсюлманското население и християните от нахията, с което се донася за вилнеенето из селата на
злосторника Емин ага със своите 2000 разбойници.

ОАК 36/84 | 1860 | ариза
Ниш. Нишкия мютесариф в своя доклад съобщава, че българите, живущи между Варна и Ниш си
изклали свинете поради големия облог, който са събирали от свинете. Също населението е
започнало да разваля и лозята поради високите данъци.

ОАК 36/85 | б.г. | ариза
Остров Кипър. Доклад до правителството, с който се съобщава, че 12 неприятелски кораба са
дебаркирали по острова много войска близо до А...

ОАК 36/86 | б.г. | махзар
Севлиево. Част от колективно заявление от първенците и населението на Севлиевска околия против
трима души претендиращи за аянска длъжност.

ОАК 36/87 | б.г. | махзар
Севлиево. Част от колективно заявление от страна на първенците и населението на Севлиевска
околия против Хюсеин ага, хаджи Али ага и Окман ага от Севлиево, претенденти за аянска
длъжност , като са дали и убежище в своите къщи на разбойниците ... и ... и заедно с тях са
ограбили много села.

ОАК 36/88 | б.г. | махзар
Севлиево. Част от колективно заявление от страна на първенците и жителите на Севлиевската
околия против претендентите за аянска длъжност: Хюсеин ага, хаджи Али ага и Окман ага и пр.

ОАК 36/89 | 1844 | еврак
Сливен. Част от преписка за ... Сметка и задължения на умрелия директор на Сливенската
сукнарска фабрика Мустафа Кямил бей.

ОАК 36/90 | б.г. |
б. м. Заявление от селяните на Търновска околия против търновския воевода хаджи Мехмед ага
заради неговите насилия и произволи над бедната рая.

ОАК 36/91 | 1800 |
б.м. Съкратено съдържание на 13 доклада , относно изстъпленията на далиите и кърджалиите в
Северна България и участието на ....

ОАК 36/92 | 1833 |
б.м. Изложение от ... Търновски воеводи хаджи Мехмед ага против оплакването от страна на
селяните от търновските села.

ОАК 36/93 | 1809 | илям

Неврокоп. Съдебно решение, в което се казва, че били изпратени от града 200 войника в помощ
серския аянин за да се справи с бунтовниците в Гюмурджина.

ОАК 36/94 | 1798 | илям
Севлиево. Съдебно решение,с което се съобщава за вилненията и изстъпленията на даалиите под
водачеството на разбойника Хюсеиндрин в околиите: Плевенска, Ловчанска, Търновска,
Севлиевска, Никополска и Свищовска.

ОАК 36/95 | 1876 |
Окръжно предписание на Дунавския валия до каймакамите в Кюстенджа, Бабадаг, Мачин,
Хърсово, Меджидие и др. Предписва се да се заловят черкезите, които са ... Да тормозят
християнското насаление под предлог че са били искали да търсят оръжие

ОАК 36/96 | 1876 |
Дописка, отнасяща се до залавянето на двама българи, пътници на австрийския параход "Франц
Йосиф" и в които били намерени в един вързоп 700 наполеона. Те били задържани от австрийска
агенция в Свищов, а от там .. Австрийския консул във Видин и същия вместо да ги крие предал ги е
на турските власти.

ОАК 36/97 | 1877 |
Шифрована телграфнаме до каймакама в Кула, в която се съобщава, че българи на 11 май
възнамерявали да вдигнат бунт, който за целта са предпиели по разни пътища Солун 20 бунтовници.
Да се вземат мерки.

ОАК 36/98 | б.г. |
19. век. Точен списък на чифлишките обекти в (Мука...) нахия …(Видинско) с обозначение броя на
къщите във всеки обект (село или махала).

ОАК 36/99 | 1875 |
Цариград. Писмо от министерството на правосъдието, с което се съобщава за издадено решение в
полза на цариградския търговец Георги Савадриди срещу хаджи Лулчо. Предписва се да се изплати
сумата, получена от продажбата на фабриката за килими.

ОАК 36/100 | 1876 | телграфнаме

[Враца). телграфнаме от Ареща до Рахово. Съобщава се, че появилите се разбойници или били
избягали или разпръснати, за което ислямското население да бъде успокоено.

ОАК 37/1 | 1876 | арзухал
Заявление от Младена Каменова от село Руженци, Белоградчишка околия до мютесарифа във
Видин. Моли се да бъде освободен от ареста съпругът и задигнал от преди 5 седмици,...че той не
бил се провинил в ...това и къщатаи семейството останало гладно, сле дкато изяли 50-те оки
брашно. От валията съд е сложена резолюция, че ...Пешо, за който се иска освобождаване не е било
възможно да се освободи.

ОАК 37/2 | 1857-1858 |
Русе. Част от входящ дефтер на Дунавския вилает, от 10 листа с вписани в него разни
правителствени фермани и др. Разпоредби от военен, административен и стопански характер.

ОАК 37/3 | 1864-1866 |
Видин. Част от изходящ дневник на Видинския санджак от 24 листа, съдържащ точно преписани
изходящи писма, доклади, телграфнамеи и пр. До разни учреждения, отнасящи се по
административни, стопански, военни, просветни и финансови въпроси за време през 1864-66
години. Между многото писма на лист 5 и 16 личат следните документи:Ариза. I лист 6 б/2 Видин
5.5.1865 г. Доклад до Дунавския валия. Съобщава му се, че помюсюлманчената по собствено ...

ОАК 37/4 | 1855-1856 |
Русе. Част от входящ регистър на Дунавския вилает, в който са вписани разни входящи
предписания, доклади, писма и пр. на централната власт и др. държавни учреждения от военен,
стопански, административен и културен характер.

ОАК 37/5 | 1738-1740 | сиджил
Русе. Част от Русенски кадийски регистър (сиджил), съдържащ 39 листа с вписани в тях фермани и
пр. За време от 1738 до 1740 г. , отнасящи се до разни въпроси от стопански и военен характер. От
тях 41 документа от лист 200 б/1 до 207 включително се отнасят до пребиваването на принц Раноци
в Русенско, дето и умрял, за време от 11.11.1738 до 14.2.1739 г.

ОАК 37/6 | 1850 | мазхар
Севлиево. Колективно заявление от раята на Севлиевската околия (до Видинския мютесариф), с

което се оплакват против търновския чорбаджия хаджи Никола, наемател на у…(десятъка)на
околията, който им взимал без съгласието на населението по 3 1/2 гроша на донюм лозе. (В това
заявление много са интересни положените 8 печата с разни фигури).

ОАК 37/7 | 1873 |
Село Камъня (Бабадашка околия). Кмета на селото с писмо до каймакама, писано на български,
моли същия да нареди до селяните да си оугадят нивите, за да не се тъпче и унищоживат сеидбите
от добитъка и свинете. Селски печат и подписи на кмета и азите.

ОАК 37/8 | 1876 | талим
Русе. Окръжна телграфнаме от Дунавсия вилия. Съобщава се на Видинския мютесариф, че в някои
околии въоръжени християни на групи от 5-10 души обикаляли на сам- на там и се предполага, че
те имали намерение да отидат на Балкана и се присъединят към бунтовниците (шкъя)На такива
лица да се забрани да обикалят.

ОАК 37/9 | 1877 | телграфнаме; мюсведе
Русе. Чернова от телграфнаме от Дунавския областен до околийския началници в Севлиево и
Габрово. Да се съдейства за да се изпратят повече жетвари в Родосто.

ОАК 37/10 | 1869 | мектуб
Русе. Предписание от Дунавския валия до Видинския мютесариф, с което му се изпраща препис от
доклада на Будапещенския консул, относно донесенията на хърватина Франц Едуард Шнайдер за
някакъв руски агент, организатор на бунтовнически ... В Босна, България и Янина. В България
...бил...(юзбаши) Павловични.

ОАК 37/11 | 1855 | ариза
б.м. Доклад до ? От военачалника на Румелийската войска, с който съобщава, че войниците на
Румелийската армия, между които се намира и Казашкия полк, от дълго време не са получавали
заплата. Да се нареди потребното.

ОАК 37/12 | 1807 | арзухал
Карлово. Заявление от Карловския кадия до Мустафа паша губернатор на Дунавския вилает, с което
между другото му съобщава, че хасковския аянин Емин ага със своята войска възнамерявал да мине
река Марица и да нападне карловските села.

ОАК 37/13 | 1877 | телграфнаме
Котел. телграфнаме от мюдюра на гр. Котел ... Дачо до Осман-пазарския каймакам. Да му се
изпратят 6 души бенчии (пазачи) които да забраняват на хората да минават покрай ... и укрепената
мера, които се строят около Котел.

ОАК 37/14 | 1827 | илям
София. Софийския кадия излага подробно събитията около превземането на София от страна на
Али бей, син на Кара Фейзи, аянин на Брезник и Знеполе, начело с делил-башиите Арап Ахмед и
Арап З..., много албанци и други войници, събрани от: Ниш, Пирот, Лясковец и Враня. Градът бил
превзет и ограбен. В последствие правителствени войски през Прилеп, както и други войски
водени от някои аяни, освободили града след като някои от ... се оттеглили към Ихтиман, а други
към Велес.

ОАК 37/15 | 1877 | телграфнаме
Русе. Шифрована телграфнаме (черновка) от Русенския валия до мютесарифа в Тулча, с която се
нарежда да внимават полицейските органи по повод изпращаните от славянския комитет писма и
други книжа с бунтовническо съдържание. Да се дадат тайни нареждания в същия смисъл на
акцизните власти.

ОАК 37/16 | 1805 | ариза
Пловдив. Доклад от новоназначения мазарин на Пловдив до садразама. Като съобщава за поемане
новата служба, между другото известява, че Кара Фейзи заедно с ... са нападнали и ограбили три
пловдивски села. За случая щял да последва и кадийски илям.

ОАК 37/17 | 1784 | илям
Гюмюрджина. Шериатно решение на Гюмюрджинския кадия, прочетено при участието на
представители от Гюмюрджинска околия и в присъствието на Одринския Бостанджи башия
Мустафа по въпроса за унищожаването на кърджалии, които са вилнели из селата на същата
околия, като са вършели убийства.

ОАК 37/18 | 1795 | такрир
Доклад по положението на разбойниците във Видинско и боевете против разбойниците.

ОАК 37/19 | 1876 |

Министерство на финансите. Два образеца- квитанции от 10 и 20 гроша от издадените такива от
същото министерство, с които била събирана еднократна вноска помощ в Турция от всичкото
мъжко население от 15 години нагоре.

ОАК 37/20 | 1791 | илям
Русе. Шериатско решение на Русенския кадия, издадено в присъствието на аянина, първенците,
раите и др., с което се изразява задоволството от длъжността на Русенския аянин Кадеш зоде Ахмед
ага, който е запазил града от нахлуването на разбойниците-кърджалии.

ОАК 37/21 | 1806 | илям
Ямбол. Шериатно решение на Ямболския кадия, ... бунтовническата дейност на Арслан Гирай
Сунраи, син на Халид Гирай султан, заселен в село Меши бейли (Кирилово), Елховска околия,
който е застанал начело на върлуващите в този край разбойници.

ОАК 37/22 | 1806 | тахрират
Цариград. Кратко съдържание 4 писма на Силистренския валия Ессеид Юсуф паша до своя кехая,
от които втория документ се отнася до бунтовническата дейност на Арнан Гирай султан, заселен в
село Меши бейли, Елховско и третия - относно изстъпленията на даалиите, под водачеството на
делил-башията Исмаил ага.

ОАК 37/23 | 1799 | илям
Цариград. Кратко съдържание на 5 шериатни решения (неизвестно на кого), от които в първия илям
се разправя за сражението между войската и даалиите, отначало в село Бузлу (?), Ловчанско, дето
същите са взели от войската 2 оръдия заедно с раклите им.

ОАК 37/24 | 1874 |
Дванадесет "...", издадени от мухтадиите на 12 села на Видинския окръг, с които съобщават, че се
отказват от 1/4 от наема, който са получили за превода на храните, събрани от десятъка през
1871/72 години, за в полза на новопостроилата се "къща за изучаване на разни занаяти у Виддии".

ОАК 37/25 | б.г. | ариза
б.м.Изложение (липсва името) до султана, донесено делилите, които били отишли в Одринско за
настаняване. Обаче след известно време към тях са се присъединили и да далилите на Делилбашиите Кара Мехмед от село Ишимли, едно от разорените села (...) и Щиплията Исмаил.
Последния заминал за Цариград уж да урежда въпроса за заселването на далиите; обаче същите се

отдали на грабеж и притесняване местното население. Искане да се прати войска, за да се обуздаят
делиите.

ОАК 37/26 | 1875 |
Котел. Колективно заявление от жителите на Котел до каймакама в Омуртаг, донесено поправката
на чешмите в града, които били построени от преди 70 години, но не поправяни до сега. Заможните
граждани били готови да дадат 15,20 хиляди гроша, а остатъка от 30 000 гроша да се дадат от
общия съвет на Котел, за да се набере необходимата сума за ... на всички чешми в града.

ОАК 37/27 | 1728 | хюджет
Видин. Шериатно решение на Видинския кадия по повод оплакването на християнското население
от Вароша (Видин) против турците на някои еснафи от Видин и последвания султански ферман по
същия въпрос, с който се ... наказанието на..., които са буйствали и са искали да помусюлманчат
насилствено християните.

ОАК 37/28 | 1800 | кайме
Цариград. Предписание (чернова) от садразамството до Силистренския валия, с което се нарежда в
съгласие с Трютекли заде и другите командири на войсковите части, да нападнат Никопол по сухо и
на всяка цена да избият разбойниците (които са завзели града) и да освободят града.

ОАК 37/29 | 1803 | мектуб
Цариград. Писмо до Тръстеникли заде (Русе), с което се замолва да направят потребното, за да
убеди търговците на храни от околиите: Балчик, Каварна и др. да закупят по ... цени голями
количества храни, поради изобилната реколта и да ги изпрати в Цариград.

ОАК 37/30 | 1802 | махзар
Шумен. Колективно заявление на населението от Шуменска околия до султана, относно
вилненията на разбойниците под водачеството на новоназначения аянин Караоглу, които
напоследък са нападали селото Крамер нахия Диване Орман. Освен това до сега тия разбойници не
са оставили ...место в околията да не бъде ограбено. Имало убити, обезчестени и пр. Молят да се
направи потребното, за да се спаси околията от тая напаст. Забележка. Дата 1217, която я има в
няколко печата, изготвени,види се специално за случая.

ОАК 37/31 | б.г. | ариза
19. век. Силистра. Доклад от Силистренския валия до правителството, с който съобщава, че като
заминал за Тракия и пристигнал в Анхиало, поискал от турския аянин Кадри ага да му прати 500

души войници от ...му. Обаче оказало се, че тия войници не са се подчинили на неговите заповеди,
а почнали да ограбват християнското население от околията, като на ...са ги карали да им дават по
няколко десетки ..., кафе и пари по 500 до 800 гроша.

ОАК 37/32 | б.г. | кайме
19. век. Русе. Доклад от Тръзеникли заде Исмаил ага до султана, с който излага хода на разговорите
между него и изпратените от Цариград млабашир със задача да потуши разбунтувалите се аяни.

ОАК 37/33 | 1826 | илям
Враца. Шериатно решение на Врачанския кехая, в което се съобщава за получения ферман, с който
се забранява продажбата на вълна и шаяк за изнасяне в странство (Немче) понеже шаяка бил
потребен за ушиване на дрехи за войската, а ... количество - за нуждите на населението. Излишен
шаяк да не се предвижда.

ОАК 37/34 | 1876 | телграфнаме
телграфнаме от Дунавския валия до Търновския мютесариф. Съобщава му се, че от медицинския
факултет в Цариград избягал преди 5 дена студента Стефан Савов Бобчев от село Елена. Да се
издири и да се изпрати за препращане в Цариград.

ОАК 37/35 | б.г. | такрир
19. век. б.м.(Цариград) Изложение на двама войника кавалеристи, пристигнали в Цариград от
Румелия, които дават пълни подробности около събитията в Северна България през време на Д...,
напрежението, Делилите и аяните.

ОАК 37/36 | 1859 | ферман
Цариград. Заверен препис от ферман, изпратен до Силистренския валия, адресиран до всички
административни и духовни чиновници във вилаета, с който като се съобщава, че целия свят бил на
военна нога, за всеки... трябва да набави налични средства за изхранване на войската. За целта ще
трябва да се събере военна ...годишен данък от вилаета и да се изпрати в държавната хазна.

ОАК 37/37 | 1875 | мектуб
Писмо от министерството на акцизите - Дунавско крайбрежие - до Дунавския вилает. Чрез един
търговец от Лом пристигнала пратка от 41 броя модули револвери, заедно с патроните, заръчани от
ломски граждани. Обаче, макар че, според техните думи, това оръжие щяло да им служи за лична
отбрана и пазител на семейната чест, но тъй като внасянето на всякакви оръжия от странство, да се
съобщава на каймакама на Лом, да накара търговеца да върне пратката обратно.

ОАК 37/38 | 1800 | ариза
Цариград. Доклад до правителството от ..., с който се съобщава, че около 300 души от
разбойнищите в Севлиевско по кози пътеки са минали Балкана и са пристигнали в Казанлък. Взети
били мерки да бъдат сразени разбойниците, за да не напакостят на търговците, които ще заминат за
панаира в Узунджово.

ОАК 37/39 | 1800 | мектуб
Цариград. Чернова-предписание до емина Рушди ефенди, назначен в помощ на Муса бей със
задача съвместно с Тръстеникли Исмаил ага да организират нападението върху градовете: Лом,
Оряхово и Плевен и ги освободят от опустошенията на разбойниците (хората на Пазвантоглу).

ОАК 37/40 | 1820 | илям
Кюстендил. Шериатно решение на Кюстендилския кадия...изпращането 150 войника под
командването на Мехмед ага до главнокомандващия Я... армия Хурмид паша, Румелийски валия,
бивш садразамин, назначен с неограничени права, да се оправи с Тенеделенли Али паша, за
убиването на който била издадена фетва.

ОАК 37/41 | б.г. |
б. м. д. 19. век. Повреден документ, от който е видно, че Трънтеликли заде Исмаил, освен градовете,
които владее северно от Балкана, обаче той изпратил свои военачалници с войски оттатък Балкана,
а именно в Разград, Добрич, Провадия, К... и от там ...войските му завзели градовете: Месемврия,
Айтос, Анхиало и пристанището в Бургас и пр.

ОАК 37/42 | 1837 | мектуб
Писмен доклад, отнасящ се до препоръките, които се дават от сливенския воевода - кабужи башията Мехмед ага, за подобрение качеството на сукното, произвеждано от фабриката на Добри
Желязков, както и снабдяването на последната с по-добри станове, за да произвежда платове,
наподобяващи английските платове.

ОАК 37/43 | б.г. | телграфнаме (чернова)
б.м.г. 19. век. телграфнаме до мюдюра на гр. Котел, за обстойно разследване на случая с бягството
изпод стража на даскал Иван, допуснато от конвоиращите го заптии.

ОАК 37/44 | 1876 | арзухал

Молба от група затворници, българи и турци, осъдени на доживотен затвор и излежаващи
присъдите си във Видинския затвор, адресирано до мутесарифа, с която са искали помилване, по
случай възшествието на султан Абдул Хамид.

ОАК 37/45 | 1876 | телграфнаме
Дешифрирана телграфнаме от Русе до мютесарифина в Тулча, с която му се напомня да бъде
бдителен и не допусне да минат от среща въоръжените български комити.

ОАК 37/46 | 1876 | мектуб
Видин. Писмо от Видинския мютесариф Халил Рифат до Дунавския валия. Изпраща
позволителното за упражняване занаятите, намерено у Костя Димитров Паранкалията, убит в
битката при село Кобровица, Зайчарско на 6.8. - петък наедно с 15 души бунтовници. Да се проучи
по какъв начин се е снабдил убития с това тезкере преди да замине от Русе за Зайчар. Приложено
тезкере.

ОАК 37/47 | 1876 | телграфнаме
Връзка от телграфнамеи на брой 20, с различно съдържание, от Видинския мутесариф до
каймакамина на гр. Белоградчик, между които и: 1. телграфнаме на стр. 6а, с която му се напомня,
че войските, които му били изпратени в помощ, при обиколката си не били срещнали никакви
сръбски четници и като така други път само в краен случай да прибегва до военна помощ за
запазване реда и спокойствието в околията му.; 2. телграфнаме на стр. 11, с която го уведомява, че в
отговор на трите му телграфнамеи, касаещи миналите сръбски четници, бил вече уведомен
командира на войските в Зайчар и, че били вече изпратени сформираните за целта войскови части
за преследването и залавянето им.; 3. телграфнаме на стр.12, с която му съобщават, че вилаета и
Великото везирство били вече уведомени за честите преминавания на сръбски четници и, че до
сформирането на редовни потери да гледа да се справи с положението на местна почва.; 4.
телграфнаме на стр. 15, с която му съобщават, че командира на войсковата част в Зайчар,
телеграфически бил уведомил за напускането и изпадане в суматоха на стражата от постовете при
Белоградчик, само като чули пушечните вистрели на стрелбата между явилите се при поста "Св.
Никола" 10 души сръбски четници и постовата стража, като му се нарежда да сформира нужното
количество стража и жандармерия от изгорелите постове и ги изпратят за преследване на
сръбските четници.; 5. телграфнаме на стр.17, с която му се нарежда да изпрати подбрани и с ума
си хора, наедно със стражата, по преследване на сръбските четници, явили се при с. Раковица, без
обаче потерите да правят зулуми и искат безплатно фураж за добитъка си от населението, при
изпълнение възложената им работа.

ОАК 37/48 | 1874 | телграфнаме
Котел. Котел за Омуртаг.- Кмета на Котел съобщил на Осман Пазарския (Омуртагския) околийски
управител за задържането на някой си Стоян.

ОАК 37/49 | 1876 | ариза
Търново. Доклад от търновския мютесариф, валията в Русе, в който излага, че съгласно
нарежданията на вилаетското управление, лицата, които са били въвлечени в бунтовете, след като
са били осъдени воеводите им, следва да бъдат пуснати на свобода, отнася ли се тая заповед и за
задържаните в търновския затвор лица: даскал Никола Горанов от Габрово, Райко от Трявна,
Стефан от Трявна, осъдени на по 3 години затвор от търновския извънреден съд, а също и взелите
участие против султанската войска в Сърбия и арестувани: 6 души от Ловешката каза. Други
арестувани и осъдени няма в Търново. Въпросът е отнесен до вилаетския наказателен съд, а
последния е поискал нареждания от Високата порта.

ОАК 37/50 | 1870 | мектуб (чернова)
Видин. Писмо от Видинския мутесариф до Берковския каймакам. Да се съобщи манастира
Зенберме (?) спада ли към едно единствено село и жителите на това село приели са без изключение
католическото вероизповедание или и ... - в последния случай болшинството на коя страна е.

ОАК 37/51 | 1863 | арзухал
Белоградчик. Донесение-отговор на мюдюра на Белоградчишката каза до мютесарифа на Видин,
относно издирването на свидетели, които са чули произнесените думи с бунтарско съдържание от
страна на Дамян и Кръстю, жители на с. Протопопинци, Белоградчишко, отричащи да са казали
подобни думи.

ОАК 37/52 | 1862 | ариза
Донесение, подписано от мюдюрина на Котел Салих; от азата Тома Тинзов и още един азабългарин, направено по повод пристигането на един патрул от заптииските части, изпратени по
преследването на бунтовници - в смисъл, че в момента нямало никакви чети, появата на които да е
била отбелязана напоследък.

ОАК 37/53 | 1876 | телграфнаме
телграфнаме до Великото везирство. Моли се, в случай, че войските като са поканени поради
нуждата от тях, да бъдат изпратени им няколко роти от същите да останат в Кюстенджа - поради
близостта на Кюстенджа до Видинския санджак.

ОАК 37/54 | 1860 | дефтер
[Видин). Ведомост за м.януари 1276 година, за заплатите на служащите в казите на Видинския
санджак - между другите и на наследниците на убитите през време на "Видинските събития"
мюсюлмани и българи от Белоградчик.

ОАК 37/55 | 1721 | илмюхабер
Записка за регистрирането в главното сметководство случая с монах Герасим от Пловдив, който бил
поставен за изтърпяване на принудителна работа в Цариград по искането на гръцкия патриарх
Еремия, тъй като същия монах бил непокорен и бунтувал раята.

ОАК 37/56 | 1873 | телграфнаме
телграфнаме от Одринския валия до министерството на финансите. Съобщава в отговор на едно
запитване, че не са получени още сведения от пловдивското мутесарифство, за да се знае дали
селото Цалапица е участвало в метежа от 1289 година.

ОАК 37/57 | 1826 | ариза
б.м. Изложение до султана, относно събирането на поголовния данък (...) в Никополска каза за 1826
г.

ОАК 37/58 | 1877 | мектуб
б.м. Писмо до каймакама на Омуртаг, в което се съобщава, че за да се узнае автора и причината за
написването на писмото, заловено в Котел, изпраща се мюдюра на Елена хаджи Панко

ОАК 37/59 | б.г. | такрир
Цариград. Превод от писмо на управляващия руското посолство в Цариград до посланика във
Виена, в което му съобщава за близкото възстановяване на дипломатическите връзки между Турция
и Гърция, вътрешното положение на Турция и общата европейска политика.

ОАК 37/60 | 1870 | ариза
Белоградчик. Доклад от каймакама на Белоградчик и Лом до мютесарифа във Видин относно
покатоличването на българите и емигриране в Русия.

ОАК 37/61 | 1789 | хуляса
Резюме от иляните на Силистренска и Добричка кадии, относно набирането на войници от
Добричка и Силистренска каази и изпращането им в крепостите на Браила и Галац.

ОАК 37/62 | 1771 | хуляса

Резюме от писмото на Пазарджишкия воевода Ахмед ага до... Съобщава за хода на действията на
кирки за армията наряд на казите Етрополе, Дупница, София и Самоков. Всички били предали
наряда освен София и Самоков, които подали на разположение само 1/2 количество. Приложено е и
въпросното писмо.

ОАК 37/63 | 1771 | илям
Четири шериатски решения от кадиите на Пловдив, Етрополе, Дупница и София относно
получените заповеди за доставка на наряда - кирки за армията. Кирките били изработвани в
Пазарджик, а стойността - заплатена надлежно от съответните каази.

ОАК 37/64 | 1875 | телграфнаме
[шифрована) София. телграфнаме от Софийския мутесариф до Дунавския виляет, с която се дават
сведения кои местни първенци (българи) са удобни и кои не за използването им от държавата и кои
от тях какви езици знае.

ОАК 37/65 | 1845 | макбус
Разписка за получената вълна в държавната фабрика за платове в Сливен.

ОАК 37/66 | 1875 | телграфнаме
[шифр) Ниш. телграфнаме от мутесарифа на Ниш до Дунавския вилает, с която се дават сведения за
лицата измежду първенците от българското население в Нишкия санджак, които са предадени на
турската държава; и какви езици владее всеки от тях.

ОАК 37/67 | 1821 | кайме (чернова)
Писмо до мухафъза на Видин, с което на същия са изказани похвали по повод ликвидирането
бандити на капитан Габерия - заловен жив и изпратен заедно с още един в Цариград, както и 19
отрязани глави и ... на убити от същата банда.

ОАК 37/68 | 1798 | ариза
Нова Загора. Доклад по разбиването и унищожаването на горските разбойници около Нова Загора:
Участвали са в сражението Одринския бостанбашия, Сербест Зааде, Казанлъшкия аян Мустафа
ага, Старозагорския аян Емин ага и пр. Кара Фейзи не бил там. Ранен е бил Чолак Али от Ловеч,
Манаф ... и пр.

ОАК 37/69 | 1873 | мектуб
б.м. Писмо до командващия Втора армия, с което се съобщава, че починалият Никола Йончев от
Дращиския полк е в същност не от Силистра, а от Разград и се иска останалите от него, след
смъртта му, ценности да бъдат изпратени за разпределяне между наследниците му.

ОАК 37/70 | 1877 | телграфнаме
Силистра. телграфнаме от каймакама на Силистра до каймакама на Добрич, относно издирването
на участвали в ограбването на с. Каранолит лица и двете коли с вещи, принадлежащи на попа на
това село, оставени след ограбването им в къщата на Ахмед, кмет на с. Закилер.

ОАК 37/71 | 1875 | телграфнаме
Варна. телграфнаме от Варна до каймакама на Добрич за посрещането с нужното внимание на
заминаващия за Добрич принц.

ОАК 37/72 | б.г. | мектуб
б.м. Писмо от управителя на сливенската фабрика до управителя на държавното фесхате в... Касае
се за изпращането на 40-50 оки истинска вълна за да бъдат пуснати в действие новопристигналите
машини за сукно.

ОАК 37/73 | 1845 | илмюхабер
Цариград. Разписка за определените 29 700 гроша месечна заплата на бившия босненски мушир
Кялия паша, назначен за член на Върховния съдебен съвет.

ОАК 37/74 | 1872 | тахрират
Писмо от мютесарифа на Тулча до каймакама на Сулина, с което му препраща писмото от
Одринския до Дунавския валия. Касае се за преминаванто на сръбската граница от 6 души, които
прехвърлили Балкана и се спуснали в Пловдивско. Един от тях на име Никола, заловен направил
пълни признания и описал другарите си. Да се провери дали не са нанесени някъде щети от тая
банда.

ОАК 37/75 | 1876 | зейл
Тулча. Препроводителен надпис на тулчанския мутесариф до каймакама на Бабадаг. - Изпраща се
за изпълнение копие, от окръжното на Дунавския вилает, с което се предписва обявяването по най-

тържествен начин фермана за съдебни и общи реформи - отпечатан на турски и български.

ОАК 37/76 | 1864 | мектуб
Кула. Писмо от каймакама на Кула до мутесарифа във Видин. Съобщава се за преминаването на две
групи от по 15 души от Сърбия насам и, че същите били вероятно не разбойници като
миналогодишните, а дошли да бунтуват населението.

ОАК 37/77 | 1875 | мектуб
Писмо от булук-агаси в Силистра до мютесарифа, с което го уведомява за задържането на
празноскитающия се некой си Матей от Тутракан, по отношение на когото да бъдат приложени
мерките, каквито закона предвижда в подобни случаи.

ОАК 37/78 | 1876 | мектуб
Търново. Писмо от мютесарифа в Търново до директора на мината в Трявна, с което му съобщава,
че търновският фабрикант Стефан Карагьозов се оплаква, че получените каменни въглища били
доставяни за брашнената му фабрика заедно с пръстта и че същия доставял брашно на запасните и
иска да се вземат мерки да се доставят пречистени от пръстта въглища.

ОАК 37/79 | 1851 | арзухал-махзар
Видин. Заявление от българския ножарски еснаф във Видин до командира на града, с което молят
да не се прилаганареждането на садразама относно затварянето на ножарските работилници на
българите в града.

ОАК 37/80 | 1867 | мектуб
София. Писмо от софийския заместник-мютесариф до видинския мютесариф, с което му съобщава,
че се изпращат под стража лицата Мустафа Мехмед Алемдар и Караахмедоглу Мехмед от с.
Черник (?), убийци на Кондо Рисовик от с. Истемек (?) , Софийско да претърпят наложеното им
наказание от по 7 1/2 години принудителен труд във Видин. Два документа.

ОАК 37/81 | 1875 | ариза
Котел. Доклад от мюдура на гр. Котел до каймакама на гр. Омуртаг, относно прочутия воевода
Мазкан (документа е повреден).

ОАК 37/82 | б.г. | талим; мюсведе

б.м.Окръжно до някои места, отбелязани в самото окръжно, относно възнаграждението, давано на
..., отиващи по служба из провинциите, дето са тормозели раята, като са взимали възнаграждение и
от двете страни: тъжители и ответници. 2 екземпляра.

ОАК 37/83 | 1868 | мектуб
Акчар. Писмо от старшията в Акчар до полицейския началник във Видин. Съобщава му, че през
ноща на 12 септември 4 души са взели хляб и грозде от кошарата на дядо Велчо в с. Въртоп,
Акчарска околия и заминали към Берковица. Те били въоръжени и говорели по между си на
български език.

ОАК 37/84 | б.г. | парче
б.м.фрагмент от документ, от който е видно, че войнуганите се освобождавали от плащане данъка
"военна помощ" докато са на служба през това време.

ОАК 37/85 | 1821 | такрир
Цариград. Доклад на цариградския патриарх до турското правителство, с който иска да бъде
предписано на мютесарифа в Чермен да дава всички улеснения на новоназначения митрополит
Константинос в гр. Созопол. Прилага се нареждане в същия смисъл.

ОАК 37/86 | 1858 | мазбара
Лом. Поради зачестилите палежи на купи сено, слама и др. фуражи за лично отмъщение между
селяните в Ломска околия и невъзможността да се открият престъпниците по молба на селяните
решено било от околийския административен съвет, щото в такива случаи вредите и загубите да се
изплащат общо от селяните на селото дето е извършен пожара.

ОАК 37/87 | 1858 | мектуб (чернова)
Видин. Чернова от писмо на Видинския мютесариф до Ломския мюдурин. По повод мазбатата за
палежите. Съобщава му се, че изплащането на вредите и загубите от тия палежи биха се понесли от
страна на селяните само след като властта употреби всички усилия да бъдат заловени
злосторниците и не сполучи да направи това.

ОАК 37/88 | 1876(7) |
Видин. Видинския мютесариф съобщава на Нишкия, че е умрял заловения в извършеното сражение
ранен сърбин Павле и е бил погребан от български свещеник Васил.

ОАК 37/89 | 1864 | хесаб
Сливен. Сметки на държавната фабрика за платове в Сливен.

ОАК 37/90 | 1861 | телграфнаме
Телеграма от управата на митницата в Русе до министерство на финансите, с която уведомява за
заловените бурета с барут, минаващи като редовна стока сера, с цел да бъде контрабандирана във
Влашко - запитва заловения барут да се изпрати в Цариград или да се задържи в Русе.

ОАК 37/91 | 1877 | телграфнаме
Телеграфно нареждане до управителите на Ловеч, Севлиево и Омуртаг да разгласят между
населението от околиите им, че ще бъдат строго наказвани укриващите се и бягащи запасни
войници. Същите щели да бъдат третирани като отсъстващи от позицията срещу неприятеля и като
такива ще бъдат наказвани.

ОАК 37/92 | 1877 | телграфнаме
Телеграфическо нареждане до околийските управители на: Ловеч, Севлиево и Омуртаг да побързат
с изпращането на жетвари за Варна и Тулча, от каквито се чувствала голяма нужда - онези от тях,
които не искат доброволно да отидат, да бъдат изпратени по етапен ред.

ОАК 37/93 | 1873 | телграфнаме
телграфнаме до каймакамина на гр. Мачин, отнасяща се до заловения комита Петко от четата,
появила се в Златишкия и Тетевенския балкан. Същия с още трима души уговорили се, през
Калъраш да минат от сам, за да вършат хайдуклък.

ОАК 37/95 | 1876 |
Оряхово. телграфнаме на Оряховския околийски началник до Видинския мютесариф. Съобщава му,
че учителя Спас Соколов заминал за родното си село Чаир, Тулчанска околия, а учителя Сребро,
който по-рано бил избягал в Румъния, не се знае, где се намира.

ОАК 37/96 | 1875 | телграфнаме
Русе. телграфнаме от Дунавския валия до търновския мютесариф, с която се порицава
некадърността на каймакама на Осман пазар (Омуртаг), който не е могъл да обуздае вилнеещите ...
войски, които са нападали заведенията на християнското население в града и са извършили голями

престъпления.

ОАК 37/97 | 1805 | илям
Пловдив. Резюме от илям на Пловдивския кадия, който уверява, че Малик паша, мирмиран, който
пребивавал за известно време в Пловдивско във връзка с разбойническите действия в тоя край, е
изпълнил задачата си, т. е. опазил е казата от разбойниците и е имал добро държане с населението.
Приложен е иляне - повреден.

ОАК 37/98 | 1876 | мектуб
Берковица. Писмо на Берковския каймакам до мутесарифа на Видин, с което се иска игумена на
манастира Железна, Макарий, да бъде отстранен от манастира, поради съмнителното му държане,...

ОАК 37/99 | 1863 | ариза
Битоля. Доклад на анкетната комисия в състав Али Саиб бей, подполковник от генералния щаб и
финансовите служители Рифат и Тевфик по извършената от последните ревизия на чиновника от
ковчежничеството в Гори Дебър, Охридски санджак. Докладът е адресиран до Великия везир и е
приложено резюме от ревизора и мазбатата на околийския съвет.

ОАК 37/100 | 1875 | еврак
Преписка, отнасяща се до потурчването на момиче от с. Бучино, Разградско. В състоялия се в
случая межлис (съвет) са взели участие наместник митрополита (архиернаместник), поп Никола
Икономов и др. служебни лица, начело на околийския управител (каймакамин) . Приложен е и
самия разпит на потурчената.

ОАК 37/101 | 1876 | мектуб
Писмо от централното пол. Управление във Видин до мутисарифа на същия град, отнасящо се до
задържания ... Тодор от Видин, който си бил позволил да стреля с огнестрелно оръжие без да има
право да носи такова.

ОАК 37/102 | 1738 | илям
Преписка, отнасяща се до спора, възникнал между селяните от Силистренска и Търновска околии,
обременени с издръжката на новооткрита "мензии" (етапна станция, обслужвана с коне) на пътя,
водещ за Исакча. Някои от аяните на Търновска околия се били противопоставили на мубаширина,
натоварен с набирането данъка "имулдже", определен за Търновска околия , при това селяните от
Силистренско претендирали, че не ще могат самите те да понесат разходите по издръжката на
въпросния мензил.

ОАК 37/103 | 1812 | кайме
Писмо на Халил паша до султана, с което благодари за назначаването му за мухафъз на
Варненската крепост.

ОАК 37/104 | 1876 | телграфнаме
Кюстенджа. телграфнаме от Кюстенджа до техрират мюдура в Тулча, намиращ се в Меджидие, с
която се съобщава за нанесеното на сърбите поражение при Кула; и за трофеите, взети от разбитите
при Зайчар сръбски сили.

ОАК 37/105 | 1722 | арзухал
Цариград. Заявление до султана от помюсюлманчен мъж,с което съобщава, че е пристигнал в
Цариград, за да стане мюсюлманин и моли да му се отпуснат пари за ново облекло.

ОАК 37/106 | 1870 | арзухал
Тулча. Заявление от българина Хаджи Господин от Тулча до каймакама в същия град, с което
съобщава, че двама казаци тулчанци Павле и Стоян са му откраднали два коня.

ОАК 37/107 | 1877 | шукка
Цариград. Окръжно. До Дунавския вилает. Садразаминът нарежда да се вземат сериозни мерки за
подобрение учебното дело във вилаета. Във вилаетския център, както и в околийските центрове да
се образуват просветни съвети, които да прилагат в действие всички нареждания, донесени
подобрение учебното дело.

ОАК 37/108 | 1876 | мектуб
Цариград. Тайно предписание до Софийския мютесариф. Съобщава му се за 2 поместени статии
една в българския вестник "Напредък", издаван в Цариград и друга във в. "Левант Таймс",
дописани някакви изстъпления над българското население. Обръща му се внимание да не се
допускат никакви волности от турското население над българите. Изпраща се предвид на първата
статия. (Не се указа в преписката.)

ОАК 37/109 | 1870 | дефтер
Списък на 86 души войнугани от севлиевските села, изпратени на работа в Цариград на Гергьовден

1870 година.

ОАК 37/110 | 1855 | хюджет
Видин. Шериатно решение на Призренския кадия, носещо предаването наследството на дюлгерина
Иван Стайков Мирков от Призрен махала Вареш, временно живущ във Видин, на неговите преки
наследници.

ОАК 37/111 | 1855 | илям
Търново. Шериатско решение на търновския кадия,... Разпределянето наследството на умрелия
Хаджи Минчо от Вароша на гр. Търново, притежаващ берат за да търгува със странство, между
неговите наследници.

ОАК 37/112 | 1869 | берат
Цариград. Берат, даден на доктор Иван Калчев за награждаването му с ордена за неговата заслуга
като лекар с чин подполковник при лекуването на военни чинове, през време на Критските
събития.

ОАК 37/113 | 1912 | берат
Цариград. Берат на султан Мехмед Рашид, издаден на епископа Константин за назначаването му за
митрополит в Мелник на мястото на митрополит Емилиянос, преместен в Гребин. № 159.160/1926
г. д

ОАК 37/114 | 1887 | ферман
Цариград. Ферман на султан Абдул Хамид до Одринския валия, Гюмюрджинския мютесариф, до
Ахъ Челеби мюфтия и членовете на тамошния административен съвет - отнася се за поправката на
черквата "Св.Атанас" и... При нея находяща се в село Долно Райново. №159.160/1926 е

ОАК 37/115 | 1783 | илям
Илям от наиба на / Карин Абад/ Карнобат, относно презимуването на кораби от морската флота в
пристанището "Ченгене" и настаняването на мюсюлманско население в новопостроените къщи.

ОАК 37/116 | 1783 | илям
Анхиало. Шериатно решение на Анхиалския кадия. Касае се за заселването на мюсюлмански раи в

новопостроените къщи в пристанището Ченгене (Циганското пристанище).

ОАК 37/117 | 1800 | ариза
Търново. Общ доклад от Тръкетекли заде Исмаил ага и шуменския аянин Чауш заде, с които се
ходатайства да се възнагради бившия Карнобатски аянин Сербест заде Мехмед ага заради неговите
заслуги при сражението около Никопол. 2 документа.

ОАК 37/118 | 1876 | телграфнаме; мюсведе
Видин. Чернова от телграфнаме на Видинския окръжен управител до Белоградчишкия каймакам.
Да вземе мерки за да се попречи на ... разбойници (ешкия) да минават границата и да пакостят;
минаващите да се преследват и унищожат.

ОАК 37/119 | 1876 | телграфнаме; мюсведе
Видин. Чернова-телграфнаме на Видинския окръжен управител до Белоградчишкия околийски
началник. Имало оплакване, че ... На ограбения от ... Разбойници - ешкия добитък била събирана от
българското население. Имало ли е подобно събиране в неговата околия? 2 документа.

ОАК 37/120 | 1799 | ариза
Разград, Севлиево. Резюме от подробен доклад, относно движението на разбойниците под
водачеството на Хасанджик в Търновско и Ловешко и разбиването на последния. Искане да бъде
натоварен с унищожение на разбойниците Силистренския валия Хасан паша.

ОАК 37/121 | 1790 | кайме
Писмо от (командващия войските) до султанската канцелария по въпроса за разхвърляне върху
раята на задължителните доставки на храни - мубаята з... - за нуждите на действащата армия.

ОАК 38/1 | 1861 | дефтер
Сведение за продоволствието на разни войскови части за 1861 г., като се дават подробни сведения
какво количество е било предвидено да се предаде и какво е било доставено и колко още не е било
предадено. Два документа.

ОАК 39/1 | 1877 | еврак
Видин. Канцеларско дело с чернови на телграфнамеи от Видинския мютесариф до областното

управление в Русе за времето от 1 март до 17 май. 217 л./218 стр.

ОАК 40/1 | 1873 | дефтер
Русе. Изходящ регистър на русенското вилаетско управление до видинския мютесариф за времето
от 18 юли 1280 г. (18 юли 1873 г.) до 28 февруари 1280 г.(28 февруари 1874 г.). От №683 до №1487
включително по разни административни, военни, стопански и др. въпроси.

ОАК 40/2 | 1875 | мектуб (чернова)
Русе. Канцеларско дело на Дунавския вилает, съдържащо 327 чернови от служебни писма до
мутесарифа в гр. Тулча.

ОАК 41/1 | б.г. | дело
Коларовград. Канцеларско дело с чернови от писма на околийското управление в Шумен
(Коларовград) за времето от 1264 (1847/48) до 1276 (1860/61]

ОАК 41/2 | б.г. | дело
Коларовград. Канцеларско дело с чернови на писма, излезли от околийското управление в гр.
Шумен за времето 1267 (1850/51) до 1276 (1860/61).

ОАК 42/1 | 1876 | мектуб
Окръжно писмо, относно счетоводното оправдание на сумите, които са предназначени за плащане
на населението като "бакшиш" за залавяне на бунтовници.

ОАК 42/2 | 1875 | мектуб
Видин. Писмо от Видинското мютесарифство до каймакама на Лом, с което като се съобщават
сведенията, според които заедно с театралните принадлежности на Белградските "театрадисии"
предстояло да бъде пренесено с кораб оръжието, което българските разбойници искали да внесат в
България. Препоръчва се бдителност от страна на митническите власти.

ОАК 42/3 | 1863 | арзухал
Заявление от представители на Врачанска околия до валията във Видин, с което го молят да нареди
да им бъде изплатена сумата от 23 000 гроша и нещо, съставляваща стойността на предадените от
тях 791 овце за кавърма / създърма/ за нуждите на войската от Белградската крепост Иврача.

ОАК 42/4 | 1876 | мектуб
Писмо до вилаета, в което се нарежда търновалията Бенчо? да бъде назначен на държавна служба с
резолюция същия да бъде назначен за кмет на Трявна ако отговаря на условията.

ОАК 42/5 | 1876 | мазбата
Търговище. Протокол на Търновския околийски съвет (кааза межлиси), относно препоръките, които
дава съвета в окръжното управление, бежанците от завладяните от русите Търновска и Свищовска
околии, възлизащи на повече от 10 000 души, да се отправят до другаде, понеже почнали били да
ограбват местното население и да унищожават засетите култури по нивята.

ОАК 42/6 | 1875 | мектуб
Писмо от Високата порта до Дунавския вилает, с което се налага да бъдат взети крути мерки по
отношение убийците и обирачите на мирното българско население; напомняйки за случаите с
честите обири и убийства в Свищовско и обира, извършен на градинарите-българи, завръщащи се
от Влашко.

ОАК 42/7 | 1874 | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до вилаета, в което се говори за оплакването на населението от
Берковска околия, касаещо взимането в повече ...право, от колкото е определено при венчавките.

ОАК 42/8 | 1874 | мектуб
Чернова от писмо, изхождащо от мютесарифа във Видин до вилаета, с което се препоръчва
грамотните и по-учени затворници турци и християни от Видинския затвор срещу малко
възнаграждение да предават уроци на неграмотните.

ОАК 42/9 | 1877 | мектуб
Писмо, адресирано до Дунавския вилает от министерството на вътрешните работи (вероятно), в
свръзка и по повод обявяването на война от страна на Русия, като едновременно изпращат се и
преписи от фетвите на шейхул- исляма за разрешаване.

ОАК 42/10 | 1870 | мектуб
Писма, с които се иска пенсионирането на осакътен при преследване бунтовниците, появили се във

Варненско.

ОАК 42/11 | 1869 | мектуб
Писмо, с което се иска пенсионирането на лицето АбдулРахим, осакътен при преследването на
появили се във Варненско бунтовници.

ОАК 42/12 | 1874 | дефтер
Изходящ регистър на гр. Тулча с писма от различен характер, между които и това под №...53, в
което се говори за залавянето на Константин Петков от Стара Загора с подозрителни писма,
разнасяни от същия между българското население.

ОАК 42/13 | 1878 | телграфнаме
Шумен. Каймакамина на Шумен запитва валията във Варна как да се постъпи с чиновниците по
ушура от околията, тъй като местното население на село "Жинкяр" представило иск писменно на ...
От руските окупационни вилети да не предават ушура на турците-шумни.

ОАК 42/14 | 1876 | мектуб
Търново. Писмо на чиновника на горите в Търново, с което същия пита по какъв начин да бъде
отсечен от същите гори дървен материал, нужен за построяването от страна на турското
правителство 500-те къщи и дюкяни в гр. Севлиево.

ОАК 42/15 | 1876 | шукка
Цариград. Писмо от садразама Мидхат паша до Дунавския валия, относно мерките, които следвало
да се вземат за да се попречи на внасянето отвън на забранените вредни печатни произведения.
Дерсаадет

ОАК 42/16 | 1863 | телграфнаме
телграфнаме от Лом до Кула, с която се пита за укриваните измежду раята на Ломовата чета.

ОАК 42/17 | 1780 | мектуб
Писмо до Арслан Кирай за спиране издевателствата над войнуганите от ямболското село Каргуна и
за оказване всяка закрила над същите.

ОАК 42/18 | 1876 | телграфнаме
Осман пазари.телграфнаме от каймакама на Шумен до каймакама на Осман пазари, с която се
отговаря на еднозапитване, че слуховете за излизането на бунтовници в гората от село Драгоил са
неверни; и се пита какво вярно има във версията, че бунтовници били изгорили с. Върбица.

ОАК 42/19 | 1875 | телграфнаме
Ловеч. телграфнаме от каймакама в Ловеч до мютесарифа в Търново, с която съобщава, че 17 души
пазарджии, връщайки се от Пловдив, били нападнати в Троянско от 5 въоръжени разбойници, били
обрани и лицето Марин Тодоров убит.

ОАК 42/20 | 1876 | ариза
Русе. Доклад от Дунавския валия до Високата порта, с който ходатайства да бъдат наградени с
титли българина от Тулча Персекли и арменеца Аварис.

ОАК 42/21 | 1876 | мектуб
Писмо на Видинския мутесарифин до вилаета в Русе, в което се говори за задържаните 70 души
врачански първенци на Враца, заподозрени в бунтарство.

ОАК 42/22 | 1877 | телграфнаме
Телеграма от Тулчанския мутесариф до вилаета - осведомява за хода на военните действия в
околиите на Исакча.

ОАК 42/23 | 1877 | телграфнаме
Осведомителна телграфнаме на Тулчанския мутесариф до вилаета, за хода на военните действия
между руските и турски войски при крепостта на Исакча.

ОАК 42/24 | 1877 | телграфнаме
телграфнаме на Тулчанския мутесариф до вилаета в Русе, с което осведомява за хода на военните
действия между руските и турски войски в околностите на Исакча - през време на Освободителната
война.

ОАК 42/25 | 1873 | мектуб

Писмо на Видинския мутесариф до вилаета в Русе, от съдържанието на което се вижда, че някой си
Никола от с. Свинарово, Плевенско се бил оплакал пред властите за това, че поп Соко (Цоко) от
Ловеч му бил взел 163 гроша засметка на Екзархията.

ОАК 42/26 | 1875 | телграфнаме
Видин. Шифрована телграфнаме от Видинския мютесариф до валията в Русе - съобщава за
събиране помощи в Сърбия и за откриване на скупщината, която ще реши въпроса за войната.

ОАК 42/27 | 1875 | телграфнаме
Търново. Шифрована телграфнаме от Търновския мютесариф до валията в Русе, че Търновския
владика е пожелал да бъде изпратена войска в Габрово, поради натегнатото положение.

ОАК 42/28 | 1875 | телграфнаме
Ниш. Шифрована телграфнаме от Нишкия мютесариф до валията в Русе, с която иска да му се
изпратят редовни войници, понеже положението е неспокойно и ще даде повод и на българите да
бунтарстват.

ОАК 42/29 | 1875 | телграфнаме
Видин. телграфнаме от Видинския мютесариф до валията в Русе, с която му съобщава, че по
сведения от Сърбия отново били събирани запасните.

ОАК 42/30 | 1802 | ариза
Три доклада по разбойническото движение в София, Кюстендил, Никопол и Търново.

ОАК 42/31 | 1873 | тахрират
Търново. Копия от донесения на Търновския мютесариф до Дунавския валия за 1873-74 година по
стопански и други въпроси, между които и: Донесения от същия до същия, че в Балкана на селото
Виртинджа(?), Османпазарска околия, на разстояние един час и по посока на Шумен към Одрин на
сто метра разстояние от шосето и по посока към железопътната линия на разстояние 200 метра в
местността Бояли дере, понастоящем се вижда руда от каменни въглища, дълга два метра и широка
един и половина метра, която е изкарана. Изпращат се части от същата руда.

ОАК 42/32 | б.г. | арзухал

б.м. Молба от устабашията на дюлгерския еснаф във Видин Киро до ... да му бъде заплащана
надницата, която му се полага на надзирател на каторжниците, които работели на някои държавни
постройки във Видин. До сега не му е било плащано полагащото му се.

ОАК 42/33 | 1877 | мектуб
Шумен. Писмо от председателя на военния съд до Шуменския каймакам, с което иска бързото
изпращане в съда на местния лекар Андрея, ханджията и другите за разпит по повод убийството в
хана буланък.

ОАК 42/34 | 1875 | телграфнаме
Русе. телграфнаме, с която се дава нареждане бунтовниците непрестанно да се преследват и се
вземат предохранителни мерки. В това отношение няма да получите трудности да продължите
преследването им и по този начин да ги заловите.

ОАК 42/35 | 1876 | телграфнаме
Телеграма от каймакамина на Балчик до каймакамина на Кюстенджа, с която се предписва на
последния, с пристигането си в Кюстенджа на двамата съмнителни Гарум Поргаки и Никола, до
установяване самоличностите си и им бъде опискано временно поръчителство.

ОАК 42/36 | 1862 | мазбата
Лом. Протокол на Ломския меджлис за оценката на сеното и сламата, изоставени от българите,
заминали от Ломската каза в Русия.

ОАК 42/37 | 1876 | мектуб
Кула. Писмо от Кулския каймакам до мутесарифа на Видин. Съобщава се, че му изпраща 130 лири,
която сума бил събрал, съгласно решението на съда по спора за робините, продадени във Видин от
мутесарифа на миролая Али паша и иска да се изпратят срещу това самите продадени робини.

ОАК 42/38 | 1876 | мектуб
София. Писмо от софийския търговски съд до софийския мютесариф, с което съобщава, че в съда
се води дело между турски и френски поданици и, че въпреки изпратените на чуждите поданици
чрез френския консул призовки, както пълномощника на последните, а така също и консула са
заявили, че няма да се явят в съда. В същия смисъл и писмо от софийския мютесариф до русенския
валия.

ОАК 42/39 | 1876 | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до Шуменския каймакамин, с което го уведомяват, че по сведения
българската митрополия в Русе, жената Иванка от с. Кюлетче, Шеменско, която се била отказала от
намерението да се потурчи, била получила вече развод с мъжа си, комуто да се съобщи, че
съпругата няма вече да се върне в село.

ОАК 42/40 | 1876 | телграфнаме
Цариград. Окръжна телграфнаме до всички валии (и до Дунавския), с която Мидхат паша
съобщава, че поема поста Велик везир. Подканва подчинените да съблюдават точно законите.

ОАК 42/41 | 1875 | дефтер
Видин. Изходящ дневник на Видинския наказателен касационен съд за 1292 /1876 / г. Съдържа
разни присъди по различни престъпления и имена на починали затворници във Видинския затвор.

ОАК 42/42 | 1725 | арзухал
Никопол. Молба от мухафъза на Никопол до султана, с която иска да се издаде ферман за
отпускането на полагаемата се сума за издръжка на стражата на крепостта 118 души джебеджии за
1137 (1725 г.)

ОАК 42/43 | 1833 | ариза
Одрин. Доклад до правителството, с който се донася, че забегналите през войната в Русия учители
на с. Папазли, Одринска околия, между които и свещеник Петър, са се завърнали в селото си, като
им са повърнати имотите им, поправят черквите и ще бъдат освободени от всякакви данъци. Ще се
постъпи еднакво и с другите, които ще се завърнат.

ОАК 42/44 | 1876 | ариза
Лом. Благодарствен адрес от Лом и околията по случай обявяването на конституцията и свободата
до турското парвителство.

ОАК 42/45 | 1878 | телграфнаме
Шумен. телграфнаме от Шуменския каймакам до вилаетския губернатор във Варна. Съобщава му
за обявлението, издадено и разпространено по селата от страна на Шуменския околийски началник
Неделев, в смисъл никакви данъци да не се плащат на бивши турски чиновници и пр. и понеже до

една седмица и той щял да замине за Варна до неговото заминаване щял да бъде в ... на новото
управление №1864.

ОАК 42/46 | 1878 | телграфнаме
Шумен. телграфнаме от Шуменския каймакам до вилаетския губернатор във Варна. Съобщава му,
че е получил неговата телеграфическа заповед от 10.8.1878 г. и, че при напускането на града щял да
съдейства на руското управление по отношение събирането на данъка №1865.

ОАК 42/47 | 1878 | телграфнаме
Шумен. телграфнаме от Шуменския каймакам до виляетския губернатор във Варна, с което като му
изпраща копие от обявлението, с което се нарежда, че от 10.8. 1878 г. турското правителство няма
право да събира никакви данъци, както и десятъка, донася му, че обявлението било разгласено из
града на български и турски език и пр. № 1866.

ОАК 42/48 | 1875 | списък
Писма, служебна бележка - списък на лицата, които се търсят от властите: 1. Коюмжи Стойо и баща
му Андон, отец Иван, праматар Бечо Петре, фурнаджията Митре Доньо - всички от гр. Чирпан и др.
от Чирпанско. 2. Иванчо х. Димитров, Георги Апостолов, Васил Атанасов, Коле Гайдаджиев и
Теньо Мимушов- всички от Стара Загора. 3. Чорбаджи Стойко от с. Иракли, Одринско. 4. Коле
Траянов от гр .Русе. 5. Стефан Стамболов от Търново и др.

ОАК 42/49 | 1875 | мектуб
Писмо, адресирано до Видинския мутесариф, в което се говори за събиране четнически главатари
на заседание в Аврет- Алан (Копривщица), описвайки и тяхната самоличност. Същите заловени
били и изпратени в Пловдив за следствие от Извънредния съд.

ОАК 42/50 | 1875 | телграфнаме
Русе. телграфнаме от Дунавския валия до Търновския мутесариф. Съобщава се, че в колибите
"Тодорчолар" бил убит бележития бунтовник Тотю от Габрово. Да се провери най-щателно, за да се
установи да не би убития да е прочутия разбойник Филип Тотю и да се донесе.

ОАК 42/51 | 1876 | мектуб
[Търново) Писмо (от Търновския мутесариф) до Дунавския вилает, с което се връща обратно
единия от изпратените за анкетиране два документа - като отнасящ се до оплаквания, незасягащи
Търновския санджак; и се изпраща протокола на съставената от българи и турци комисия за
анкетиране изнесеното във втория от същите документи.

ОАК 42/52 | 1863 | журнал
Видин. Сведение за личния състав на видинската забтийска рота, с цифрени данни за участващите
в преследването бунтовниците хора от същата рота.

ОАК 42/53 | 1876 | мектуб
Видин. Писмо от валията на Видин до каймакама на Кула. Предадена е текстуално телграфнамета
от виляета (получена във Видин чрез шифър), с която се предписва вземането мерки срещу
търговията с роби, вършена от башибозука. Продавани били деца, взети от Сърбия.

ОАК 42/54 | б.г. | ариза (фрагмент)
б.м. Писмено донесение, в което е дума за подготовката на въоръжено въстание за освобождаването
на България; За доставка на нужните за тази цел 50 000 пушки; за създаден в Галац революционен
комитет. Сведенията били добити от заслужаващо доверие лице, което от своя страна се е добрало
до същите в разговор с един българин-пътник.

ОАК 42/55 | 1876 | емирнаме
Заповед, препратена от валията в Русе до мухафъза на Видин, в която се привежда окръжното на
министъра на полицията, получено и в Дунавския вилает. Става дума за преселването на български
семейства през Гърция за Одеса. Това преселване било предизвикано от подстрекателствата на
комитите, които размирявали населението. Да се вземат мерки.

ОАК 42/56 | 1793 | мектуб
Цариград. Чернова-предписание до Пловдивския назър, за да влезне в споразумение с
комендантите на Хасково и Чирмен, за да се унищожат д..., които са се настанили в тоя край
посредством новопристигналите делили и тюфекчии от Мала Азия.

ОАК 42/57 | 1876 | телграфнаме
Мачин. телграфнаме от Мачин до мутесарифа на Тулча. Съобщава се, че каймакамът бил по
обиколка в селата и че свиканите запасни, които се движели с въоръжението си, щяли да бъдат
разпуснати, а оръжията им щяло да бъдат прибрани.

ОАК 42/58 | 1871 | тезкере

Стамен и Цоко Кукчи и Митре Аврамов от с. Ралчева махала, Видинско гарантират за честността
на Цеко Ненов, свидетел на предаването сумата 6 500 гроша от Найден от Логошевица на микилян
Осман. Същият Найден заедно с Нино от Татар Пазарджик били ... на данъка "бедел" по тия места.

ОАК 42/59 | 1876 | талимнаме
б.м. Наместо уволнения касиер на Габровската околия на име Петър, назначава се за такъв начиная
от м. Май 1292 г. Пенчо Христов от Габрово месечно с 150 гроша.

ОАК 42/60 | 1876 | телграфнаме
Чернова. Видин. До главния султански секретар. Видинския мутесариф съобщава, че се пръснали
слухове, какво Гази Осман Паша бил излезнал от Плевен и бил превзел Ловеч. Съобщава още, че е
станало нужда да се извърши известна прегрупировка на войсковите части и, че в Лом са се чували
топовни гърмежи, на които не трябвало да се вярва.

ОАК 42/61 | 1876 | телграфнаме
б.м. Чернова. телграфнаме до Видинския мютесарифин. Съобщава му се, че Сърбия обличала
разбойниците с нови дрехи, от населението взимала под лихва пари и, че наскоро ще изпрати
разбойници през границата между Кула и Белоградчик. (телграфнамета била подадена шифрована.)

ОАК 42/62 | 1877 | телграфнаме
Чернова. Видин. Видинският мютесариф съобщава на белоградчаните, които са подали до него
телграфнаме, че ония от тях, които не искат да грабнат оръжие, за да бранят отечеството си заедно с
войската, могат да се изселят отвъд Балкана.

ОАК 42/63 | 1877 | телграфнаме
Чернова. Видин. Видинския мютесариф пита Софийския мютесариф, дали се намира там
Врачанския каймакам Али Риза ефенди и дали е последвала от Високата порта з неговото
заминаване. ; От Видин се съобщава на Пловдивския мютесариф в отговор на негово запитвани от
01.11.1876 г., че Врачанския каймакам, заедно с ... си заминал за София, дето си намирал сега.

ОАК 42/64 | 1876;1875 | телграфнаме
б.м. Чернова. Съобщава се на Видинския мютесариф, че по донесение от турския шпионаж Сърбия
била съсредоточила много войски и оръдия на турско-сръбската граница, че войниците били се
заклели, че не ще бягат през време на сраженията и, че на границата имало и много комити, които
на първо време щели да минат границата и, че на много пунктове около границата било складирано
много сено и слама.; До Видинския мютесариф. Съобщава му се за количеството на войските,

оръдията и пр. на Сърбия, съсредоточени в населени места по турско-сръбската граница и, че
нападението върху Турция било престъпление. (Според сведения, получени от шпшонажа на
Турция.); (телграфнамета била предадена шифрована.)

ОАК 42/65 | 1877 | мектуб
Чернова от мектуб до Берковския каймакам. На нуждаещите се евакуирани в града лица да се дава
по 200 гр. царевица на възрастен и по 100 грама на малолетен. Поради прекъсването на
телеграфните съобщения с Берковица по спешни въпроси ще се обръщат до София.

ОАК 42/66 | 1876 | писмо
б.м. Чернова. Писмо до вилаета с превод на една страница от в. "Ден", бр. 26, в която се посочват
ред зверства и изстъпления, извършвани върху българското население в Търновско, Дряновско и
Габровско и като се посочват ... Автора на писмото казва, че такива едни действия могат да станат
причина да избухне революция (въстание) и за това иска тези донесения да бъдат опровергнати,
както и виновниците скоро да бъдат показани, а ако и сред тех чиновници те да бъдат наказани и
отстранени от служба. Посочено е в писмото, че ..., която посочва станалите зверства и изстъпления
изхожда от Търново.

ОАК 42/67 | 1876 | мектуб
[Русе) До търновския мютесариф. Пред вид на това, че хаджи Павли от Търново е бил попаднал в
несъстоятелност, а същия е станал гарант на събирача на ... по продажбата на добитъка в Плевен, за
осигуряване пълната сума , предписва ви се да се ... на казания хаджи Павли.

ОАК 42/68 | 1876 | мектуб
[Русе) До мютесарифа на Търново. Пред вид на това, че всяка година от Търновска околия
заминават жетвари от Добруджа, а тази година до сега не са пристигнали такива, ето защо
предписва се да бъдат изпратени 400-500 жетвари в Кюстенджа, за които да са подадени молби от
населението.

ОАК 42/69 | 1727 | дефтер
б.м. Във връзка с построяването на крепостта Фаш (гр. Поти, Грузия), съгласно султанската
заповед, от крепостта Силистра ще бъдат изпратени майстори, калфи и др. материали.

ОАК 42/70 | 1829 | кайме
Чернова. Заповед до Джелал паша за назначаването му, пред вид очакваното руско нашествие във
Влашко, за мухафъз на Никопол и Кулелер /Турно Мъгуреле/- с титлата началник на чапулджилъка

в областта отвъд Дунава.

ОАК 42/71 | 1876 | емирнаме
Русе. Русенското вилаетско управление изпраща до каймакама в Шумен препис (фрагмент) от
доклада на Фазлъ паша по боевете и разрушението на Дряновския манастир.

ОАК 42/72 | 1876 | тахрират
Орхание. Преписка по оплакването от населението в Орханийската околия относно събиране на 1/4
от десятъка за 1875 г., опростен със султанско ираде. Приложени: ...

ОАК 42/73 | 1864 | ариза
Берковица. Телеграфически доклад от мюдюра в Берковица до Видинския мютесариф, с който
съобщава, че в Оряховска околия върлува Мерсин(?) с 6 души разбойници, които прескачат и във
Врачанската каза.

ОАК 42/74 | 1876 | мектуб
Писмо, адресирано до Дунавския вилает, отнасящ се до уреждането смедководното положение на
дружината резервисти, ...от Търновско и изпратена на гарнизон в Силистра.

ОАК 42/75 | 1799 | илям
Шериатско решение на Севлиевския кадия, с което обявява, че разбойниците под водачеството на
Хасанджик били разбити при с. Ледник, Търновско, обезглавени и разпръснати. В същия смисъл е
и доклада на управника на Разград.

ОАК 42/76 | 1837-38 | дефтер
б.м. Списък на данъците, които плащали войниганите.

ОАК 42/77 | б.г. | ариза
б.м. Доклад от (нечетлив печат) до правителството, ... Вражеските сражения между него и
Русенския аянин Третенкли оглу Исмаил.

ОАК 42/78 | 1862 | дефтер
Емлячен регистър на ерази-и-хасса /султански земи/ във Видинско от 1862 г.

ОАК 42/79 | 1810 | ариза
Доклад от военачалника(?) Ахмед до правителството, с което съобщава, че като пристигнал с
войската си до Шумен намерил неприятелските войски на около 1 1/2 части растояние от Шумен.
През самото сражение неприятеля(?) бил разбит и пр.

ОАК 42/80 | б.г. | верака
б.м.Превод, написан върху бланка на Дунавския вилает. Дописка върху положението в Дунавския
вилает веднага след събитията в Дряновския манастир. Цитира им се случаи на беззакония и
насилия върху българите в Търново и др., извършени от комисията на Фазлъ паша в Русе по заповед
лично от пашата и от башибозука, извършващ жестокости и убийства над българи и др. подобни
прояви.

ОАК 42/81 | 1866 | дефтер
Списък на следващите в Париж ученици, намиращи се под ведомството на турското министерство
на външните работи. Фигурират имената: Дагоров, Величко, Минчов и др.

ОАК 42/82 | 1876 | мектуб
Белоградчик. Писмо, задържано с лицето Лозан, син на Алекси, от Лом, кръчмар, който се движел
из околията на Белоградчик и други места без да е заверил пътния си билет и понеже неустановено
положението му изпраща се арестуван, за да бъде разследван.

ОАК 42/83 | 1876 | мектуб
Цариград. Предписание до Дунавския валяет, с което съобщава, че за мюдюрен на Елена се
назначава г. Янко, считано от 08.03. 1876 г., а за мюдюрин на Трявна - г-н Йованчо, считано от 09.
03. с. Г. със заплата по 670 гроша.

ОАК 42/84 | 1864 | емирнаме
Цариград. Разпоредба от централното правителство до Дунавския валия, с което му нарежда да
разрешат на българите Чонов, Лозан Йованович и Петър Милич и техните семейства от Видин да се
изселят в Русия, мом изплатят дължимите данъци към държавата. Това е по искане на руската

легация.

ОАК 42/85 | 1797 | илям
Омуртаг. Шериатско решение на Омуртагския кадия, с което донася, че прочел на публично
заседание фермана, с който се нарежда до Омуртагския аянин Семди Али ага да събере всички и
да нападне Пазвант- оглу, който бил ... Аянина обещал да изпълни постановленията на фермана.

ОАК 42/86 | 1807 | мектуб
София. Писмо на Осман до султана, с което съобщава, че е пристигнал в София и се настанил с
войската си Серския аянин Капуджубашията Исмаил бей и се настанил в ... на Бам ефенди
(Княжево). На другия ден Осман, заедно с другите военачалници, намиращи се в София, отишли
при Исмаил бей, за да се съвещават по какъв начин да нападнат сръбската граница, дето имало
групирана много неприятелска войска. За целта Осман иска да му се изпратят оръжия, барут и др.
снаражения и храни.

ОАК 42/87 | 1875 | мектуб
Свищов. Писмо на Свищовския каймакам до Дунавския валия. Съобщава му, че свещеника Христо
от село Коюн Коню, Свищовско , отивайки дене в село Сломер (Маламир), Плевенско, бил
нападнат от трима непознати черкези, бил ограбен като му взели парите и облеклото. Изпратил
заптиета, за да заловят злодеите.

ОАК 42/88 | 1876 | телграфнаме
Омуртаг. телграфнаме на Омуртагския каймакам до Търновския мютесариф. Съобщава му, че по
донесение на мюдюрина от Котел, там имало готов шаяк (аба) 20 000 аршина по 6 гроша единия
аршин, както и други 19 000 аршина, които били в процес на обработка.

ОАК 42/89 | 1876 | телграфнаме
Осман Пазар. (Омуртаг). телграфнаме на Османпазарския каймакам до Търновския мютесариф, че
били арестувани ... от Милко пъдарин и другите съмишлени лица и се изпращат по Берковския
мюдурин за установяване тяхната съмнителност, заедно с Тамам и Ирш Ереми-огуллар (Еремиеви)
заедно с Милко.

ОАК 42/90 | 1799 | илям-хуляса
Ловеч. Кратко изложение от един илям на Ловешкия кадия за поражението на войските под
водачеството на аяните от страна на кърджалиите, които били минали през Балкана в Северна
България, като ... били подпомогнати от войските на бунтовника Пазвантоглу, като бил окупирал

Плевен.

ОАК 42/91 | 1801 | мектуб
Берковица. Писмо от Хаджи Осман, управител на Берковица до садразама. Съобщава, че поради
настъпилата зима нямал възможност да събере войска и нападне разбойниците, които са се
настанили в Берковска околия. Обаче сега, при настъпването на благоприятно време, ще се
постарае да очисти околията от разбойниците, както и тия, дето напоследък са излезли от Видин и
са заминали за Ниш.

ОАК 42/92 | 1807 | мектуб
[чернова). Писмо до Силистренския валия. На същия се съобщава, че доклада му за събитията в
Пловдив и мерките във връзка с тях, е получено; като и се указва на нарежданията, които са
последица от казания доклад.

ОАК 42/93 | 1865 | еврак
Цариград. Преписка, съдържаща 29 оправдателни документа на разни турски дипломатически
представители в странство за изразходвани суми освен заплатите им, при разни случаи.
Документите са представени от Отоманската банка за заверяване сметката и към държавното
съкровище.

ОАК 42/94 | 1854 | мектуб
Търново. От Ахмед (?) - дивизионен началник на войските по Дунавското крайбрежие. Съобщава,
че е получено предписанието, според което ще бъдат веднага арестувани и изпратени в щаба на
армията /военния център/ онези войници, които се отлъчват от служба.

ОАК 42/95 | 1722 | мектуб
б.м. Писмо,с което Хасан Паша, Никополски мухафъз, иска да бъдат освободени от Видинската
крепост групи работници, които да бъдат изпратени в крепостите на Никопол и Кула, за да почистят
околовръзните ровове, заринати от наводненията, които причиняват водите на Дунава.

ОАК 42/96 | 1875 | мектуб
Габрово. Писмо от вукуат кятиби в Габрово до такзират комисиану в Търново. Запитване за Георги
Иванов от Новата махала на Търново, по занятие чалъджия, уволнен от казакалай. НЕ ОТГОВАРЯ
НА ДОКУМЕНТА.

ОАК 43/1 | 1878 | телграфнаме
Цариград. Окръжна телграфнаме от Великия везир до всички валии, мютесарифи и каймаками в
страната, с която се съобщава, че известният бунтовник Али Саади с около тридесетина бежанци от
Румелия днес преди пладне се явил пред двореца Чераган, наранил пред вратата дежурния офицер
и проникнал в двореца. Има 5-10 души убити, самият Саади е убит и спокойствието на страната не
е нарушено. Извършва се следствие.

ОАК 43/2 | 1846 | тезкере-и самие
Цариград. Разпореждане от Високата порта до мютесарифа в Смирна, с което се изпращат
съдебните книжа по убийството на Мехмед от племето Текели в гр. Чита и със съобщение, че
наследниците на убития не са съгласни да се спогодят с убиеца Исмаил и искат неговата екзекуция.
Ако последните се съгласят на спогодба, то да се направят законните постъпки за отменянето на
екзекуцията.

ОАК 43/3 | 1870 | ариза
Видин. Писмо от Видинския кадия до мютесарифа в същия град, с което му съобщава, че съгласно
нареждането на Шейхулясама от 16.06.1862 г., делата по обезщетение (диет) по убийствата, ще се
разглеждат от шериатския съд в града, където е извършено престъплението.

ОАК 43/4 | 1778 | мектуб
Чернова. Б.м. Писмо до командващия при Измаил и до аяна на Баба Даги, относно заселването на
1000-те пристигнали с лодки в Месемврия казаци.

ОАК 43/5 | б.г. | арзухал
б.м. Доклад по положението на горските разбойници.

ОАК 43/6 | 1788 | мектуб
Чернова. Б.м. Писмо, с което на Кара Осман Заде се предписва - предвид невдъхващото доверие
държание на врага и раздвижването на сърбите, да се присъедини час по-скоро към действащата
войска, която се съсредоточавала в Одринско поле. За същото му е била изпратена вече нужната
вишочайша заповед.

ОАК 43/7 | 1783-1784 | еврак

Цариград. Кратко съдържание на 32 правителствени нареждания, относно снабдяването с припаси
и муниции някои крепости и укрепления в Румелия през 1783-1784 г.

ОАК 43/8 | 1821 | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до селехзарага, в което се казва, че от бостанджи-башията се била
получила пусула, с показанията на задържани лица, от показанията на едного от тях - Франческо,
се установявало, че задържаните се събирали в домът на Димитри Палеолог, живущ в "Бей оглу"
(Цариград) и, че в съвещанията им е участвал и руския търговец Лорино, с друго име Петро
Петрина, че същите лица са задържани и изпратени в затвор, за което бил уведомен и руския
посланик.

ОАК 43/9 | 1876 | телграфнаме
Окръжна телграфнаме до ... на пощите и телеграфите по крайбрежието, за да не се допуска
влизането в Турция издавания във Виена вестник "Кикирик" (?) (Кукуригу?), съдържащ вредни
статии за Турция.

ОАК 43/10 | 1841 | шукка
Чернова. Писмо до г-н Хусар, с което същия се уведомява, че писмените му съобщения по Нишкия
въпрос и др. въпроси са докладвани на султана и ще получат съответните отговори, също, че било
неудобно да се повдига наново въпроса за нови подаяния в полза на дъщерята на покойния
Маврояни, на която били дадени вече 25 000 гроша като вишочайши дар, за да посрещне
задълженията на покойния си баща.

ОАК 43/11 | б.г. | мектуб
б.м. Писмо, отнасящо се до зиаметите на дворцовите служащи (хаважеияни - химюн): Мустафа
Мениф ефенди, Али бей ефенди и брата му Мустафа и Омер Кломи от дворцовото счетоводство.

ОАК 43/12 | б.г. | низамнаме
б.м. Правилник, отнасящ се до забраната турски поданици да сключват брак сте лица - персийски
поданици.

ОАК 43/13 | 1810 | ариза
София. Два доклада на Румелийския валия Хуршид паша до правителството, с които моли да му се
пратят пари, за да изплати заплатите на войниците си.

ОАК 43/14 | 1752 | еврак
Цариград. Преписка, съдържаща 6 съкратени доклада на шерифа на Мека и Медина и валията на
Дамаск, ... тяхното споразумение за пазене пътищата от арабски разбойници през време на
отиването мюсюлманите на хаджилък.

ОАК 43/15 | 1843 | ариза
б.м. Обширен и подробен доклад от Халил Кямил върху положението на северо-източните граници
на Турция, състоянието на турските войски и мерките, които са се взимали, за да се спрат бягствата
на войската, както и готовността на местното население да снабдява войниците с хранителни
продукти.

ОАК 43/16 | б.г. | ариза
б.м. Доклад от капуджу-башията Али, ...построяването нови къщи в пристанището ЧенгенеИскалеси и настаняването на турци-раи (ислям раяса). В пристанището щели да зимуват
черноморските кораби на турската флота.

ОАК 43/17 | 1856 |
Цариград. Повреден документ, от който е видно, че на новопомюсюлманчените християни и др. е
бивала отпускана сумата 150 гроша за ново облекло от държавната хазна.

ОАК 43/18 | 1848 | ариза
Цариград. Доклад от Мехмед Рашид (?), с който се съобщава за непристойното държане към
населението от страна на някои везири и ... из областите и се препоръчва да се вземат мерки за да
се укроти раята.

ОАК 43/19 | 1835 | ариза
[Цариград). Доклад от Нури (?) до правителството, с което се съобщава, че понеже е било
установено в европейските държави да се канят чуждите дипломатически представители на
официален прием по случай някакво празненство на държавния глава, добре щяло да бъде, щото по
случай предстоящата сватба в двореца , да се изпратят покани лично от султана до държавните
глави, както и писма от садразамина до министрите на външните работи на чуждите държави.

ОАК 43/20 | 1869 | берат

Цариград. Берат на султан Абдулазис, с който се дава пожизнени пенсия на майката на един
загинал при преследването и премахването на "шеки" Манол, член на ... Тахтаджен.

ОАК 43/21 | 1862 | ариза
Доклад от ? ...нуждата от набавяне облекло и калпаци за офицерите и редиците на кавалерийския
драгунски полк, квартирующ в Трикала.

ОАК 43/22 | б.г. | мектуб
Писмо от сераскара, с което съобщава, че детето на един починал тимариот от Охридско, било с
едното черно, а другото синьо око - евентуално да бъде изпратено в Цариград, за да го видел
султана.

ОАК 43/23 | 1840 | емирнаме
Цариград. Понеже държавното съкровище се намира в затруднение, разпорежда се да бъде събрана
дължимата сума от 567 445 гроша от бившия Велик везир Хюсрев паша, живущ в гр. Родосто.

ОАК 43/24 | 1835 | тахрират
Цариград. Чернова от предписание, с което се нарежда да се увеличи вносното мито в Турция на
по-голяма сума от 3 % след като се вземе съгласието на държавите вносители.

ОАК 43/25 | 1774 | емирнаме
Разпореждане за използване на мензилите (пътническите станции) и ред за даване на пътнически
коне от последните.

ОАК 43/26 | 1875 | телграфнаме
Окръжна телграфнаме до всичките вилаети в империята., с която се съобщава, че на 18 с. м. е бил
възкачен на султанския престол султан Мурад хан. Да се четат молитви в джамиите.

ОАК 43/27 | 1868 | истинтакнаме
Белоградчик. Следствен протокол на казалийския съд по убийството на Мехмед Али и отказ на
наследниците на убития от правото им да се приложи смъртно наказание над убийците. Прилага се
писмо на каймакама.

ОАК 43/28 | 1793 |
Цариград. Част от повреден документ, от който е видно, че в болниците в Турция при лекуване на
болните са си служили най-много с пиявици, за което се нарежда да се назначат специални ...,
които да заминат за Мала Азия, за да наредат ловуването на пиявици в езерото Маняс.

ОАК 43/29 | б.г. | харита
б.м. Карта на руските железопътни линии (двойни такива, започнати в строеж и в проект за
постройка). (Печатно]

ОАК 43/30 | 1876 | мектуб
[Тулча) Препроводително писмо до намиращия се в Меджидие Тулчански мутесариф, с което на
същия се съобщава окръжната заповед на Великия везир да бъдат разстрелвани запасните,
повикани на служба във войската, които вършат насилия над мирното население, а началниците им
строго наказвани.

ОАК 43/31 | 1826 | илям
Ерзерум. Илям на кадията на гр. Ерзерум за обявяването на населението от същия град заповедта за
унищожаването на еничарския корпус.

ОАК 43/32 | 1732 | арзухал
Цариград. Две заявления с една и съща дата от приели мюсюлманската религия мъже, с които
молят да им се отпуснат пари за ново облекло и да бъдат научени на новата вяра.

ОАК 43/33 | 1852 | илмюхабер
Цариград. Разписка, от която е видно, че били отпуснати на два пъти по30 000 гр. всичко 60 000
гроша за покупка на вълна за сукнената фабрика в град Измид.

ОАК 43/34 | 1852 | илмюхабер
Цариград. Разписка, от която е видно, че било отпусната от министерството на финансите ... ...
Сумата 200 000 гроша за купуване памук за нуждите на текстилната (басма) фабрика в Айдин.

ОАК 43/35 | 1852 | илмюхабер

Цариград. Разписка, от която е видно, че била изпратена сумата 21 500 гроша на часовникаря
Ахмед Деде, изпратен в Париж да учи занаята, както и да си купи необходимите за целта
инструменти.

ОАК 43/36 | б.г. | мектуб
б.м.Превод на писмо на руския офицер Жуков в Исмаише, с което съобщава, че поради липса на
лице, което да чете и превежда турските писма, командира на Мачин да праща писма, писани на
руски, гръцки или влашки.

ОАК 43/37 | 1792/93 | еврак
Преписка, отнасяща се до начина на процедиране, при събирането акциза от виното и ракията - по
две пари на оката вино и по четири пари оката ракия. - Едновременно с това нарежда се да бъде
разгласено султанското нареждане в десния и левия сектор на Румили, меродавните органи да се
отнасят благосклонно към лозарите - християни, за което държи и самия патриарх.

ОАК 43/38 | 1860 | тезкере
Цариград. Писмо до министерството на финансите за отчитането на Садик паша с една сума от 47
000 гроша, дадена от него във връзка със службата му като комендант на Букурещ.

ОАК 43/39 | 1840 | илмюхабер
Записка, съдържаща списъка на всички лица от рода на ..., за които получават заплата от турската
хазна.

ОАК 43/40 | б.г. | арзухал
б.м. Молба от агата на Митилин, Мехмед, до султана за изплащане час по-скоро достатъчно войска
и провизии предвид присъствието на неприятелската флота в открито море, след като същата била
нападнала и унищожила турската флота, намираща се в Чекисяненското пристанище.

ОАК 43/41 | 1594 | ферман
Султанско нареждане, на Мурад III, в полза на кетхудата на Румелийския бейлербей- Худаверди
оглу, комуто се придавал тимар, от 5 000 акчета, за заслугите му.

ОАК 43/42 | 1847 | еврак

Преписка, във връзка с навременното продоволствие, на увеличаващите се ежегодно резервисти
(ретиор-аскери) - за целта се нареждало двама давизионери и двама военни асистенти от щаба на
армията да отчитат бюджета за една година - така съставената комисия отредила 1985 кесии гроша
или общо 992 500 гроша за заплати и продоволствието на набора от 1846 г., който бюджет отдели от
този отнасящ се за резервистите.

ОАК 43/43 | 1843 | илям
Лом. Височайша заповед, получена от Ломския кадия, след което станала достояние на хората,
която урежда военното положение на подлежащите на военна служба; в смисъл след като изслужат
5 годишната си редовна служба, същите продължават да се числят за редифи (резервисти) пълни 7
години с разпускането им по домовете, при условие един месец в годината да бъдат свиквани на
едномесечно обучение.

ОАК 43/44 | 1877 | мектуб
Писмено нареждане до вилаета в смисъл: съгласно решението на държавния съвет (шурай-девлет)
всички писма и телграфнамеи от военните чинове до техните домашни и обратно се освобождават
от такси.

ОАК 43/45 | 1719 | ариза
Молба от Ахмед, който с други 8 души е попаднал в плен и е бил изпратен за 1 1/2 година в Оршава
в затвора на корабостроителницата и бил приел ислямската религия, моли да бъде освободен.

ОАК 43/46 | 1847 | еврак
Преписка по почистването на река Марица от Одрин до Елас и направата на подпорни стени на
някои места през 1847 г. , при участието на специално повикани от Париж инженери.

ОАК 43/47 | 1838 | тезкере-и алийе
Чернова. Доклад, в който се споменава за: пътуването на Решид паша, външен министър, за Малта,
за получаване на писмото относно полския генерал и се съобщава за сведенията, добити от
французина м-р Корисподес, които някои от пруските офицери (на служба при турците) били
работили в полза на Русия.

ОАК 43/48 | 1864 | еврак
Цариград. Преписка,... Събирането по 8 % десятък от произвеждащите в страната пашкули и
някакви други такси, та по тоя начин, от една страна да се осигури по-сносен поминък на

производителите, а от друга страна, да се събират по-големи запаси от коприна за копринените
фабрики в страната.

ОАК 43/49 | 1671 | илям
Шест шериатски решения от различни околии на Румелия, с които се съобщава, че ще приготвят
приготвят необходимите припаси от ... продукти и пр., съгласно изпратения ферман от 30.06.1671 г.,
необходими за изхранване везирите и техните свити, които ще придружават султана при неговото
пътуване от Одрин за Румелия.

ОАК 43/50 | б.г. | тезкере
Цариград. Садрамски доклад до султана, за да се откупват годишно по 50 абонамента от журнала
"Франкфурт", в който сергиз-тогиз са се помествали статии с противно съдържание за Турция, та по
тоя начин тоя журнал да се привлече за интереса на Турция.

ОАК 43/51 | б.г. | мектуб
Трикала. Писмо от някой си Салих кадия (?) в Трикала, от което е видно, че на татарите, които
пренасяли правителствена поща, било решено да се плаща от държавата по 20 пари на час. В тая
сума се включвала таксата за превозни средства и за храна.

ОАК 43/52 | 1814 | еврак
Цариград. Преписка, съдържаща краткото съдържание на 18 доклада на ревизора, изпратен със
задача да ревизира всичките крепости и укрепления по течението на Дунава, които се намирали в
процес на поправка.

ОАК 43/53 | 1838 | ариза
Доклад относно плачевното положение, в което са се намирали до сега войсковите части, било по
отношение прехраната и облеклото, било по отношение на заплатите, които трябвало да им се
плащат. Понеже сега чрез танзимата се извършват в ... управление на страната, на първо място ще
трябва да се подобри, във военно отношение, и положението на войската.

ОАК 43/54 | 1847 |
Мала Азия. Щаба на армията. Преписка, от която е видно, че по повод оплакването на няколко
души раи, че поради нагласяването на войскови палатки в нивите им, били повредени житни и
памучни реколти, от щаба на армията били отпуснати 200 гроша, на които раите се съгласили.

ОАК 43/55 | 1708 |
Цариград. Преписка, от която е видно, че в зоологическата градина в Цариград между другите
зверове имало и 8 лъва, за които ... било давало за храна по 24 оки месо и по 26 овчи глави, оките
месо по 24 акчета, а главите по 3 акчета едната.

ОАК 43/56 | 1774 |
Узи. Изложение на командира на крепостта Узи до главнокомандващия войската, ... набавянето
повече войска, предимно кавалерия, за отбраната на крепостта поради възможността за воюване
през идната пролет.

ОАК 43/57 | 1868 | берат
Цариград. Берат, издаден на името на 25-годишната съпруга на убития в сражението при Платания
(Гърция) Мехмед от село Суринани. Отпуска и се месечна пенсия в размер 20 гроша, които да
получава до нейното омъжване.

ОАК 43/58 | 1849 | шукка
б.м. Писмо от някой си Мустафа Решид, досежно уреждането на тимарския въпрос в селищата,
попадащи в селищата, влизащи в обсега на танзимата.

ОАК 43/59 | 1866 | еврак
Преписка, от която е видно, че турското правителство е отпуснало по една месечна заплата от
всички ... С изключение на чужденците, зада се ... многото разходи, които държавата е произвела
през 1866 г.

ОАК 43/60 | 1807 | арзухал
Цариград. Заявление от кехаята на Есма Султан (султанска дъщеря или сестра) до садразама, с
което ходатайства за назначаването на Мехмед бей за аянин в Бруса, от дето били изпратени
необходимите книжа за целта.

ОАК 43/61 | 1858 | талимат
Цариград. Правилник-ръководство за чиновниците в Турция за сключване вътрешен заем пред
натежалото положение между държавите в Европа и евентуалното избухване някоя война.

ОАК 43/62 | 1807 |
Цариград. Исмет Султан, сестра на султан Селим III ходатайства пред садразам за назначаването на
аянска длъжност в гр. Цекюбу, окръг Болу, лицето Топчу-оглу Мехмед ага, който по настоящем бил
на военна служба в град Исмаил, като се нареди да бъде уволнен от тая служба.

ОАК 43/63 | 1752 | истида
Цариград. Заявление от новопомюсюлманчен християнин "по Божие внушение", с което моли да
му се отпуснат пари, за да си купи нови дрехи.

ОАК 44/1 | б.г. | мюсведе
Цариград. Чернова от превода на доклада, изпратен от Лондон до султана от страна на
изпълняващия посланическа длъжност в Будапеща Маврояни, досежно разговорите му с
английския крал и пр.

ОАК 44/2 | б.г. | мюсведе
б.м.Чернова-изложение, относно церемонията при предаване акредитивните писма от едни
английски посланик на султана. Описанието на церемонията е доста дълго, но недовършено.

ОАК 44/3 | 1885 | тахрират
Цариград. Преписка по покупката, от страна на турското адмиралтейство, на английския товарен
параход "Аргус".

ОАК 44/4 | 1841 | ариза
Багдат. Доклад, с който се ходатайства да бъде награден главния капитан по корабоплаването,
англичанина Ленг бей, по случай напускането му и заминаване за Лондон.

ОАК 44/5 | б.г. | тезкере-и сание
б.м. Записка, изхождаща от садразамина, с която уведомяват за получената покана от английската
кралица до двореца, по случай сватбата на дъщерята на чича и Дукамирич, принцеса..., получена в
Министерството на външните работи.

ОАК 44/6 | 1839 |

Цариград. Счетоводна преписка за изплатена сума 20 лири за м. април 1839 г. на изпратения в
Лондон да се учи полковника Хафиз Еиоб бей, от редовната турска войска.

ОАК 44/7 | 1870 | шукка
Цариград. Предписание от... до Дунавския виляет, с което се съобщава, че за предстоящето
изложение в Лондон през 1871 г. уместно било да вземе участие и Турция, като изпрати там някои
художествени произведения, между които и няколко ... Художествено изработени калцуни (каличе),
които англичаните много са търсели. Ако има там желаещи да изпратят такива, да побързат с
изпращането им.

ОАК 44/8 | 1826 |
Цариград. Документ, съдържащ превода на английска вербална нота до турското правителство,
досежно нелоялната постъпка от страна на турски войски спрямо част от екипажа на един военен
английски параход, който бил слезнал на брега да насече дърва през време на обсадата на Атина от
страна на турската флота и войска.

ОАК 44/9 | 1842 |
Изложение до (Дивана) по въпроса, повдигнат от страна на Англия, за да се разреши влизането в
пристанището Буюк-дере (Черно море) английските параходи, които плават по Черно море -било
зимно време, било в случай на бури. След размекване по тоя въпрос, Дивана да издаде ферман,
базирайки се върху сключените договори с Англия по въпроса за мореплаването.

ОАК 44/10 | 1865 | тахрират
Преписка по изплащане стойността на закупения в Англия броненосец "Султан Махмуд". Два
документа, еднакво изписани.

ОАК 44/11 | б.г. | тезкери-и- самие
Цариград. Копие от инструкция по повод докладите на посланика в Лондон и тия на секретаря и
съветника във Виена , относно становището на турското правителство по въпросите за Алъкир и
Костантина (?)

ОАК 44/12 | 1702 | тахрир
Цариград. Доклад, с който се иска отпускането на сума за покриване пътните и превозни разноски
на английския посланик и 20 конски коли и доставяне от капитана на Русе 10 чамови лодки за

прехвърлянето му през Тутракан.

ОАК 44/13 | 1873 | мектуб
Писмо от Русенския валия до мютесарифа в Тулча, с което му предписва да разследва дали
действително някои англичани са разлепили по улиците на Сулина позиви с оскърбително
съдържание по адрес на екипажа от кораба "Беслик" и ако има подобно нещо да донесе и се
приложат към виновните санкциите на отоманския наказателен закон. За същото е уведомен
английския консул в Русе.

ОАК 44/14 | 1832 | ухуднаме
б.м. Превод от договора между Франция, Англия, Русия и Бавария, относно избора на принц Отана
за гръцки крал, прочетен в английския парламент.

ОАК 44/15 | б.г. | тезкере-и алие
б. м. Писмо (копие) от инструкция по повод недоразуменията между персийското правителство и
Англия.

ОАК 44/16 | б.г. | емирнаме
Разпореждане до външното министерство да отговори на английския посланик по един учтив начин
относно приемането на турска служба английски поданик Андерсън.

ОАК 44/17 | 1801 | мектуб
Цариград. Писмо на турското правителство до командващия английската флота, лорд Кис, с което
му се съобщава, че турците са съгласни да се бият против французите в Египет.

ОАК 44/18 | 1760 | кайме
Цариград. Разпореждане до капудан-баши да издири и узнае поданството на чужд параход, заловен
във водите на Бяло море, дали наистина по книжата е английски кораб и незабавно да донесе за
това.

ОАК 44/19 | 1841 | шукка
Цариград. Инструкция на турското министерство на външните работи до своя посланик в Лондон,
относно Ниш и Хекили.

ОАК 44/20 | 1802 | ариза
Донесение от Мустафа до Великия везир, относно пакостите, които е намислял на завръщащите се
от Мека ходжи разбойникът Кючиян Али-оглу, който по едно време под поръчителството на
английския консул бил изпратен в гр. Пияс. Нарежда се хаджиите да се завръщат през Халеб, от
дето да се нареди пазенето на пътя им.

ОАК 44/21 | 1837 |
Лондон. Подробен доклад на турския посланик в Лондон Рушид бей до правителството си, относно
разговорите му с лорд Палмерстон по въпроса с Мехмед Али Паша Египетски и по политиката на
Русия по същия въпрос.

ОАК 44/22 | 1876 | телграфнаме
Русе. телграфнаме от валията в Русе до мутесарифа във Видин, относно посрещането на
пристигащия във Видин английски генерал Кембъл, изпратен от Англия със специална мисия в
турската войска.

ОАК 44/23 | б.г. | мектуб
б.м.Превод от писмо на лорд Ървин до турското посолство в гр. Лондон по недопускането в
гръцкото народно събрание избраните депутати от о. Крит.

ОАК 44/24 | б.г. | мюбаис
б.м. Нарежда се да се закупят 27 прибори за нуждите на два военни параходи, чрез директора на
изложбата, като сумата за тази цел от 27 212.5 гроша се требва от счетоводството на финансовото
министерство.

ОАК 44/25 | 1817 | тахрир
Цариград. Нота от главния ... на английския посланик в Цариград, с която иска да бъде освободен
английски търговец на ориз от плащането на мито.

ОАК 44/26 | 1875 | телграфнаме
телграфнаме от Тулчанския мутесариф до каймакама в Кюстенджа, с която се предава текстуално
... нареждане от виляета, за претърсването на един английски кораб, потеглил от Малта по посока

на Цариград, носейки в товара си и варели с барут, в случай, че корабът се появи в
Кюстенджийското пристанище.

ОАК 44/27 | 1800 | тахрират
Яфа. Копия от документите, разменени между командващия турските войски при Яфа и английския
генерал Келер, относно постигнатото споразумение между двамата за изпращането на 15 000 души
английски войници в помощ на турците в борбата срещу общия враг.

ОАК 44/28 | 1846 | тезкере-и самие
Чернова. Доклад на Великото везирство (до султана) по повод нотата на английския посланик във
връзка с издадената от турския съд присъда срещу убийците на двама англичани, убити при Микри.

ОАК 44/29 | 1854 | емирнаме
Разпореждане да се разреши на английската и френска флоти в Черно море и румелийските
пристанища да може да закупуват местни продукти по текущи цени.

ОАК 44/30 | 1853 | доклад
Поради оплакването на английския консул във Варна, доклад до турското правителство, да се
издаде нареждане до мюдюра в Разград да покани някои от поданиците да доставят закупеното по
договор жито на английски поданик.

ОАК 44/31 | 1809 | такрир
Нота от английския посланик в Цариград до турското правителство, относно арестуването в
Искендерун на английския капитан на кораб Томас Колинс и се иска неговото освобождаване.
Прилага се заповед за освобождаването му.

ОАК 44/32 | 1845 | тахрират
Цариград. Преписка по повод подадената нота от английския посланик Стафор Канин до турското
правителство, относно недоразуменията между английски поданик и финансовите власти.

ОАК 44/33 | 1841 | мектуб
Превод от писмото на английския пълномощен министър в Цариград от 1841 г., с което прави намек
пред турците за изстъпленията, вършени от ниши полицейски органи, по отношение на

английските поданици, какъвто е случая с някой си Дживани Феминг, собственик на магазин в
квартал "Исникьой" - Истанбул.

ОАК 44/34 | 1863 | тахрират
Цариград. Преписка по настройката и довършването на три военни кораба в Англия за турската
флота.

ОАК 44/35 | 1855 | ариза
Букурещ. Доклад от полковник Сюлейман Рефет от Букурещ до турското командване, с което
донася, че в Букурещ бил арестуван от австрийската военна власт полковник Тор, бежанец от
събитията през 1849 г., на служба при англичаните и числящ се в английската армия в
Севастополската война.

ОАК 44/36 | б.г. | еврак
б.м. Преписка, относно доставката на пневматични уреди от Англия за баризитхането в Азедлу
(Мала Азия). Настоява се за изпращането на останалата част уреди, тъй като не била изпълнена
цялата поръчка според ...

ОАК 44/37 | 1826 | еврак
Цариград. Преписка по повод подадените ... от Англия на Турция по случай подпалването от
турците помещението на английския консул в гр. Тузла - о-в Кипър, за дето е заминал и един
английски военен параход за същия остров.

ОАК 44/38 | б.г. |
б.м. Два документа, отнасящи се до поведението на английския консул в Триполитания, който
помагал на въстаналите араби под водачеството на Мехмед бей и го е снабдявал с оръжие и други
припаси.

ОАК 44/39 | 1842 | тезкере-и самие
Чернова. Доклад на садразама до султана, относно изпращането до владетеля на Бухара ... писма за
освобождаването от затвора на двама английски офицери, задържани в Бухара.

ОАК 44/40 | 1831 | тахрир

б.м. Искане от австрийския посланик в Цариград да бъде издадено разрешение на австрийски
параход да премине в Черно море.

ОАК 44/41 | 1836 | ариза
Цариград. Дешифриран доклад на Решид бей ...-представител на Турция, относно разговорът му с
английския дипломат ... И отзива на ...върху тия разговори и пр.

ОАК 44/42 | б.г. | тахрир
Резюме. Лондон. Доклад от представителя в Лондон Нури ефенди, относно Гърция, разговорите му
с лорд Палмерстън, по писанията на френските вестници и въпроса за крепостта Силистра.

ОАК 44/43 | 1843 | мектуб
Писмо от турския пълномощен министър до министерство на външните работи, с което уведомява
за изпратените от него три екземпляра от вестника, издаван от Чърчил, заплащането на които било
уредено. Препоръчва същия вестник и за в бъдеще да се получава от Министерството.

ОАК 44/44 | б.г. | тахрир
б.м. Доклад, относно сведенията, които се очакват от австрийския посланик от границата. Дават се
сведения за австрийската императрица и английския крал.

ОАК 44/45 | 1811 | тахрир
Цариград. Протестна нота от английския посланик в Цариград до турското правителство против
своеволията на митнически чиновници в Смирна към английски търговци. Две нареждания в
горния смисъл.

ОАК 44/46 | 1827 | тахрир
Цариград. Превод от нотата на английския посланик в Цариград, с която протестира против отказа
да се издаде берат (разрешение) за търгуване на английски поданик в Трапезунд.

ОАК 44/47 | 1808 | мектуб
Писмо от специалния турски пратеник в Англия, с което същият иска да му се изпрати заместник
на починалия от апоплексия негов преводач Лигори (Григор]; и прави изложение върху състоянието
на работите между Англия и Турция, след като, по сведения Русия и Франция са извършили

съвместно нападение при Сицилия и Гибралтар срещу Англия.

ОАК 44/48 | 1878 | мектуб
б.м. Писмо до английския консул (в Цариград), с което му се съобщава ,че подарените вещи от ...
Са били получени чрез английското посолство и че всички вещи са обърнати в пари, които са
раздадени на преселниците (мухаджирите) и бедните съгласно предназначението им. За целта са
съставени нужните списъци, един от които се изпраща на него (консула), а другите на съответните
власти.

ОАК 44/49 | 1807 | кайме
Нареждане до командващия флотата, същият да донесе незабавно, предвид подготвеното от
англичаните нападение срещу Дарданелите. Привършени ли са нужните укрепителни работи за
засилване отбраната на същите.

ОАК 44/50 | 1807 | мектуб
Писмо в превод на английския министър на външните работи Жоржи Канин, след разговора му с
турския пълномощен министър в Лондон, касателно поведението на Англия по отношение турската
империя.

ОАК 44/51 | 1834 | шукка
б.м. (Цариград ?) Съобщение до султана от Ахмед Февзи, че се носят слухове за водене преговори
между френско- английската флота за взаимни действия с руската. По тая работа руският министър
на марината Меншиков (Александър Сергеевич) ходил в Бесарабия и се завърнал в Петербург, но
не дал никакви изявления.

ОАК 44/52 | 1837 | тахрират
б.м. Изложение на Рашид бей, съветник в министерството на външните работи. Съдържа сведения,
относно преговорите между турското правителство, английския министър на външните работи лорд
Палмерстън и френския посланик адмирал Росен (?) за уреждане положението на Египет и др.
османски провинции, намиращи се под властта на Мухамед Али Паша.

ОАК 44/53 | б.г. | тезкере
и м. Съобщение, че по нареждане на султана, по повод аудиенцията, подаряват се два коня на
английския посланик в Цариград Канин.

ОАК 44/54 | б.г. | мектуб
Превод от писмото на английския министър на външните работи лорд Патретон, до английския
пълномощен министър в Цариград, в което се говори за реда по който ще бъде удоволетворено
намерението на Турция да бъдат изпратени офицери-инструктори от Англия; и за изпращането на ...
Плат.

ОАК 44/55 | 1865 | илмюхабер
Галиполи. Разписки за изплатени телеграфни такси, с които телграфнамеи се съобщава в Цариград
за пристигането на принц Артур, син на английската кралица Виктория. Два документа.

ОАК 45/1 | 1876 | телграфнаме
Русе. Връзка от 19 телграфнамеи, изпратени от Асъм паша, валия в Русе, до Видинското окръжно
управление, състоящи се до различни въпроси.

ОАК 45/2 | 1876 | телграфнаме
Русе. телграфнаме на валията на Русе Асъм паша до мютесарифа на Тулча. ... Текста на
телграфнамета на председателя на ..., с която се съобщава за изпращането по море с параход на ...,
обучени ... 300 души доброволци, предназначени за Видин и се предписва вземането мерки ...
същите прехвърлени на речни параходи в пристанището Тулча на в ...

ОАК 45/3 | 1877 | телграфнаме
Видин. телграфнаме от Видинския мутесариф до каймакама на Силистра. Съобщава се, че русите,
които от 13-14 дена атакували Плевен били претърпели тежки загуби и почнали да се оттеглят.

ОАК 45/4 | 1877 | мектуб
Лом. Писмо от Ломския каймакам до командира на помощните черкезки войски в Оряхово, с което
му съобщава , че намерил трима черкези, които са тръгнали да обират в Плевен и ...и да се вземат ...

ОАК 45/5 | 1876 | мектуб
[Видин) Писмо от Видинския окръжен управител до околийското управление в Кула ("Адлие").
Препращащ съдържанието на една министерска шукка до областното управление в Русе, с която се
нарежда да се вземат мерки срещу масовото изселване на българи в чужбина и подстрекавани към
нови от страна на революционния комитет.

ОАК 45/6 | 1872 | ариза
Свищов. Доклад от Свищовския каймакам до валията на Дунавския вилает. Дават се ценни
сведения за борбите по черковния въпрос срещу българи и гърци в града.

ОАК 45/7 | 1872 | истида
Русе. Заявление до Дунавския виляет от Михалаки инспектор на Дунавското речно управление, с
което се .., че някои злобни лица са наклеветени на властите, че взимали участие в разпрата между
българи и гърци.

ОАК 45/8 | 1727/28 | махзар
Самоков. Шериатско решение на Самоковския кадия, скрепено с колективно заявление, с което се
констатирало неправилното разпределение и връчване документите за добавки между
християнското население в околията.

ОАК 45/9 | б.г. |
б.м. и Статистически сведения за мъжкото турско и българско местно население, както и за после
заселени лица по села в околиите: Петришка, Радовишка и Тиквешка околии през турско време.

ОАК 45/10 | б.г. | арзухал
Ловеч. Шериатско решение на Ловчанския кадия против Ловчанския аянин Мюфти Заде Мустафа
Сареди, който се е ... Като е вписвал в данъчните списъци големи суми и за себе си, за което преди
две години с вишочайша заповед е бил ... Моли да се утвърди на длъжност Сюлейман Заде Али ага.

ОАК 45/11 | 1869 | еврак
б.м. Преписка , относно определена пенсия на майката на Цветко Павлович, който е бил убит на
парахода "Германия" в Русе.

ОАК 45/12 | 1876 | мектуб
[Белоградчик) Писмо от каймакама на Белоградчик до мютесарифа във Видин, с което се донася,
че една група от 8 ешкия (четници) са били обрали и край село Османие, Видинско в околия
Истадия , след което са били 30 четници, които взаимно ги ограбват ... 7 души са били убити и един
е бил наранен и в последствие починал. Убитите са ...Петко от с. ..., Ломско и Алеско от Пирот.

ОАК 45/13 | 1870 | мазбата
Тулча. Препис от една част на присъдата и наказателния съд в Тулча за осъждане престъпниците,
които са турския поданик Иван Кабаджик..., служил дълги години в Драгунския полк с чин
подполковник, учител на ..., Тулчанско.

ОАК 45/14 | 1872-1874 | дефтер
Русе. Входящ дневник на Дунавския вилает, съдържащ 49 преписки от финансов характер - разни
данъци и др., отнасящи се специално до Русенската околия.

ОАК 45/15 | 1548 | дефтер-и муфасал
б.м. Един лист от дефтер-и- муфасал, (подробен регистър на спахилъците и приходите от тях) на
арабските земи, ... От Дервиш и Ахмед.

ОАК 45/16 | 1873 | телграфнаме
Русе. Препис от телграфнаме на Великото везирство до Дунавския валия, с което съобщава, че
руският поданик Греков, който заедно с другите замесени лица в бунтовете и подлежи на
разследване от образуваната комисия, се следва временно да бъде задържан в руското консулство и
присъдата му да ...

ОАК 45/17 | 1876 | мектуб
Видин. Писмо от Видинския мютесариф Халил Рифат до Дунавския валия. Съобщава се забраната
на традиционната среща между населението от двете страни на сръбско-турската граница, която
става всяка година на Връшка чука в четвъртък след Велик ден , е бил избягнат замисления от
сръбска страна инцидент с охраняващите реда при тези срещи турска войскова част.

ОАК 45/18 | 1813 | мектуб
Видин. Писмо от мухафъза на Видин до Назъра на Сафия. Съобщава се да бъдат задържани в
София хумбараджиите и латъмджиите - войници, които по пътя за Видин са били пристигнали в
София.

ОАК 45/19 | б.г. | мектуб
б.м. (Видин) Писмо (фрагмент) от Видинския мютесариф до каймакама в гр. Оряхово, с което се
изпраща текстуално императорска заповед за бдителност в ... с изпращаните (хора) в Румелия ... за

... населението.

ОАК 45/20 | 1868 | дефтер
София. Списък на вакъфите в Софийския мютесарифлък - околиите Софийска, Дупнишка,
Радомирска и Ихтиманска. Съдържа и имената на някои махали в горните околии.

ОАК 45/21 | 1813 | ариза
София. Донесение от Назъра за София, с което същия съобщава, че артилеристите и сайарите, не са
могли да продължат пътя си за Видин.

ОАК 45/22 | б.г. | илям
Цариград. Шериатски решения, издадени за поправка на черкви.

ОАК 45/23 | б.г. | такир
б.м. Донесение на Живко от село Стайковци, изпратен з разузнавателна цел в сръбската застава на
местността "Хайдут Чапри" (Хайдушка поляна).

ОАК 45/24 | б.г. | такрир
б.м. Донесение на пом. мухтарин на с. Салаш, Белоградчишка околия, изпратен тайно от турците с
разузнавателна цел.

ОАК 45/25 | 1870 | телграфнаме
Берковица. Телеграма от каймакама в Берковица до Видинския мютесариф, с която съобщава, че в
с. Чипровци и манастира цялото население е православно и само 2 свещеника са преминали в
католическата вяра.

ОАК 45/26 | 1876 | мектуб
Видин. Писмо от Видинския наказателен съд до Видинския мютесариф, с което съобщава касата
(за която започва вилаетското управление) се намира в гр. Враца в ...дом, където се събират
бунтовниците и е ... от майор Сюлейман и Меджииси.

ОАК 45/27 | б.г. |
б.м. Нота от френския посланик, с която се иска да бъде пуснат на свобода французина Тома де
Бискомба от Прованс, Франция.

ОАК 45/28 | 1876 | еврак
Русе. Връзка от 137 чернови-писма и телграфнамеи на Дунавския виляет до разни околии и окръзи
на Румъния, относно отнасящи се до дислокацията на войските и техната прехрана. Всички са от
военен характер.

ОАК 45/29 | б.г. | дефтер
[Цариград). XV в. Списък на феодалните владения хасове, зиамети и тимари в Никополския
санджак от XV в., с имената на владелците на феодалните владения и на селищата, принадлежащи
към тях, както и дохода от последните.

ОАК 45/30 | б.г. | дефтер
[Цариград). XV в. Списък на феодалните владения зиамети, тимари и вакъфи в Авратхисарско
(Кукушко) и Солунско, с имената на владелците на феодалните владения и на селищата,
принадлежащи към тях, както и дохода от последните.

ОАК 45/31 | 1725 | арзухал
Сивас ( с. Аладжа Килиса) Оплакване на населението на с. Аладжа Килиса, че незаконно е
плащало данък "Ниябет".

ОАК 45/32+ 45/34 | 1872 | мазбата
[София) Краят (фрагмент) от диспозитиви на присъдата, издадена от турския извънреден съд,
срещу сподвижника на Васил Левски, Атанас (поп Динов]

ОАК 45/33 | 1686 | арз
б.м. Доклад до Великия везир, относно повинността на крайдунавските кази за теглене на корабите
при Демир Катия.

ОАК 45/34+45/32 | 1872 | мазбата

Обстоятелствената част от присъдата, издадена от турския извънреден съд в София срещу Анастас
(поп Хинов). (за диспозитива в.ж. Инв.№20/1962 - ОАК 45/32]

ОАК 45/35 | б.г. | мазбата
Листче (фрагмент) от съдебния протокол от разпита на сподвижници на Левски.

ОАК 46/1 | 1837 | тахрир
Лондон. 1. Доклад от посланика в Лондон Рушид бей, относно разговорите му с английския
министър на външните работи лорд Палмерстън по въпросите за уволняването на английския
консул в Киринайка и Алжир. Същият препраща писмото на бившия английски адмирал сър
Койлеплювесне, натоварен да изготви един закон за морските войски. Изпраща се превод от
писаното в английската преса по дадения банкет в Лондон. Три документа.

ОАК 46/2 | 1863 | ариза
Цариград. Доклад до министъра на финансите да бъде изготвен един медал, спомен от Кримската
война, с който султана награждава Одринския английски консул Белюнер, взел участие в същата
война.

ОАК 46/3 | 1802 | тахрир (мюсведе)
Цариград. Доклад до султана от садразама. Изказва мнение да се даде право на Англия да търгува
свободно със своите параходи в Черно море, както и било обещано при същото управление, както
тоя с Русия.

ОАК 46/4 | б.г. | мектуб (мюсведе)
б.м.Чернова от писмо до английския престолонаследник галения принц Жорж. Изказва се
благодарството на султана за полученото от него писмо и пр.

ОАК 46/5 | б.г. | мектуб
б.м. Резюме от писмо (превод) на английския делегат Дюйбер ..., с което съобщава, че съгласно
писаното до капитан Стюарт, той е бил упълномощаван с всички права да преговаря и сключва
примирие и, че е пристигнал в Дарданелите и изказва задоволството си, че всичко ще завърши
благополучно.

ОАК 46/6 | б.г. | емирнаме
б.м. Разпореждане, с което се постановява, предвид на сключените договори с Англия, да се взимат
само определените такси и да се държи специален чиновник по движението на английските
търговски кораби.

ОАК 46/7 | 1838 | тезкере-и алие
б.м. Чернова от доклад, въз основа доклада Сарим бей по разговорите му с английски министър на
външните работи, относно становището на Англия по египетския въпрос.

ОАК 46/8 | 1855 | ариза
Доклад , относно квартируването на помощните английски кавалерийски части в Кодикьой в къщи
и обори и искане разрешение да се изплати наема от извънбюджетни средства по искане на
министъра на полицията.

ОАК 46/9 | 1816 | шукка
Цариград. Чернова от доклад до Великия везир, относно положението на /Керкира/ о-в Корфу в
Йонийско море и домогванията на Англия.

ОАК 46/10 | 1843 | кайме
б.м. /Константинопол/. Писмо до Трапезундския валия, с което му се съобщава, че дяловете на
купения от Англия търговски параход са били раздадени на хора, верни на султана, като всеки е
внесъл по 20 000 гроша. Останали са още три дялове свободни и за тях се явявали хановете в
Трапезун и Жива. Нарежда се да се дадат въпросните дялове на желающите от тях и да се изброи
сумата 60 000 гроша.

ОАК 46/11 | 1838 | тезкере
[Цариград) Тезкере на Великия везир до султанската канцелария. Изпраща преписани на чисто:
търговския договор, сключен между Турция и Англия и едно писмо до Пруския крал, за да се
напише върху първия документ типичната дума "мюджибиндже", а върху документа да се постави
държавния печат.

ОАК 46/12 | б.г. | такрир-и али
б.м. и. д. Доклад до султана, относно писмото от Великото везирство до английския крал, по повод

официалната му реч и въпроса за Алжир.

ОАК 46/13 | б.г. | ариза
б.м. Доклад, относно искането на англичаните да закупят брашно в Смирна и да наемат камили и
катъри да го пренесат в Египет. Също намерение на англичаните да наемат Дубровнишки кораби,
на което се съпротивлявали французите. Дубровничаните заявили, че те ще дадат кораби само със
съгласието на турското правителство.

ОАК 46/14 | 1861 | хесаб
б.м. Сметка за 50 лири, които са определени на Т-я ... И други 20 988 гроша, определени за
семейството на английския консул, умрял при случката в Дриде, която (сума) е равна на
тримесечна заплата.

ОАК 46/15 | 1804 | такрир
Цариград. Нота от английското посолство, с която се моли турското правителство, пред вид
вековното старо приятелство между Англия и Турция, да разпореди до валията в Халеп да улесни
английския консул и търговци в Халеп. Писмо до валията в Халеп в същия смисъл.

ОАК 46/16 | 1811 | такрир
Нота от английския пълномощен министър (в Цариград), с която кани на официална среща
пълномощните министри на другите държави и иска тази среща да стане по-скоро.

ОАК 46/17 | 1702 | тезкере-и диван
б.м. Две заповеди, с които се нарежда отпускането на фураж за конете на английския посланик.

ОАК 46/18 | 1840 | ариза
б.м. Доклад, относно нанесените бой и оскърбление на гръцкият капитан на търговски кораб Яни
Бордолийски и намесата на английския консул. Също доклад по недружелюбните писания на
вестниците от о. Малта.

ОАК 46/19 | 1808 | мектуб
[Цариград). Превод на писмото до Шведския консул в Смирна от коменданта на английския военен
параход, хвърлил котва близо до о-в Истендка (?) Говори, че войната между Турция и Англия ...и

съобщава, че по испанския въпрос бил ангажиран ..., чийто военни параходи свободно циркулират
из Средиземно море. Командира моли консула да бъде посредник между него и Турция и ... да
съобщи това положение.

ОАК 46/20 | б.г. | хуляса
б.м. Дванадесет резюмета от доклади, относно разногласията между валиите на Багдат и Басара.
Багдатския валия се е ползвал от поддръжката на Англия, понеже той изплатил задълженията на
бившия Багдатски валия към англичаните.

ОАК 46/21 | 1801 | кайме
Цариград. Заповед до министъра на флотата, с която се иска да бъдат освободени от затвора и
предадени на английския посланик 4 пленника от о. Минорка, които най-първо са били на
испанска служба.

ОАК 46/22 | 1809 | емирнаме
б.м. Заповед до валията в Гърция, с която му се нарежда да съобщи на воюващите Франция и
Англия, и Турция в тоя конфликт остава неутрална и воюващите не могат да се бият в нейните
териториални води.

ОАК 46/23 | 1832 | ариза
Галиполи. Доклад от мухафъза на Галиполи, относно ... на английския консул в същия град, понеже
същия е дал патент за пътуване с ... на евреин - турски поданик, без да спазва нарежданията за този
град търговия.

ОАК 46/24 | 1836 | кайме
б.м. Писмо до Бейлербекчи, относно разговора на английския министър на външните работи лорд
Палмерстон и известният Чърчил, по повод заминаването на френската флота в Тунис и се изказва
задоволството от изявленията на Палмерстон. Съобщава се също, че бил изпратен началника на
барут. отделение да научи начинът на фабрикацията на барут и топове.

ОАК 46/25 | б.г. | такрир
б.м.Поверителна нота от английския посланик в Цариград до турското правителство, относно
водените преговори между Турция и Персия в Ерзерум. Настоява за една спогодба между двете
ислямски страни, която ще бъде от полза за Турция.

ОАК 46/26 | 1800 | такрир
[Цариград). Донесение от Юсуф (военен министър) до садразама, в което излага критичното
положение на касата при министерството, която нямала суми да изплати даже пътните пари на
куриери. Понеже по-скоро цели да бъдат потребни пари за посрещане разходите на идващите
английски войски, необходимо било на първо време да се отпусне една сума от хиляда кесии и да
се направи потребното, за да се набавят по-големи суми за държавната хазна.

ОАК 46/27 | 1840 | ариза
Дарданелите. Два доклада, относно пристигането на два английски и три френски държавни
кораби в Дарданелите.

ОАК 46/28 | 1866 | ариза
Цариград. Два доклада до Великото везирство и министъра на финансите, с които се съобщава за
внесената сума в лири стерлинги по постройката на турския броненосец "Фатих" от английската
фирма "Темен Айрон Архес". Прилага се откъс от договора по постройката на броненосеца.

ОАК 46/29 | 1855 | емирнаме
Цариград. Разпореждане за изпращане 5 000 войници през Варна и Бургас от дадените на
разположение 25 000 пехотинци, кавалеристи и ... на английската армия.

ОАК 46/30 | 1855 | арзухал
Шумен. Изложение на Шуменския каймакам, с което съобщава на правителството, че не било
възможно да се намери, нито в Шумен, нито в близките околии, помещение, за да бъдат прибрани
почти хилядата коне на английската кавалерия, която ще зимува в шуменския зимен стан.

ОАК 46/31 | 1712 | телхис
Рапорт до султана за отпускането нужния фураж на английското посланичество при пътуването му
от Цариград за ... на султана.

ОАК 46/32 | 1817 | шукка
б.м. Писмо от воеводата на Молдавия Скерлет, с което същият информира правителството на
Турция, относно събитията в Англия, където след завладяването на Индия и Америка се били
натрупали големи богатства, обаче, труда на занаятчии и земевладелци се възнаграждавал и в

следствие стопанската скъпотия се появили бунтове, като положението било наложило извикването
от Франция и на лорд Велинктон.

ОАК 46/33 | 1853 | немика
Предписание, в което се съобщава, че дивизионният английски генерал сър Шарл Орувенел ще
пътува по Румелия и от Цариград през Варна ще отпътува за там, на когото да се дадат нужните
почести и умиление.

ОАК 46/34 | 1821 | ариза
б.м. Донесение от (?) до правителството, с което се съобщава, че главния драгоманин на
английското посолство от името на посланика, съобщил да се пише по отделно до местните власти
в: Одрин, Смирна, Халеп, Акя, островите: Родос, Кипър, Хиос и Самне, за да се отнасят коректно,
както и по-рано, спрямо английските консули, английските търговци и поданици в тия места,
особено сега в това размирно време, когато тия отношения не бива да бъдат в ущърб на предишното
приятелство между двете държави.

ОАК 46/35 | 1820 | ариза
б.м. Донесение от ? до правителството, с което съобщава, че главния драгоманин на английското
посолство от името на посланика, съобщил за некоректното поведение на атинския воевода спрямо
тамошния английски консул, английските търговци и английски поданици, особено сега, в това
размирно време, когато тия отношения не бива да бъдат в ущърб на предишното приятелство между
двете държави. Да се предупреди писмено воеводата.

ОАК 46/36 | б.г. | мектуб
б.м.Превод на турски език от писмото на Пизани, драгоман на английския посланик в Цариград, до
преводача при султанската канцелария. Посланикът бил дал срок "до сряда" Турция да вземе
решение "по въпроса" и да отговори.

ОАК 46/37 | 1800 | мектуб
Чернова. Писмо до мутесарифа на остров Родос, Хасан бей. Съобщава му се, че са били изпратени
кораби с провизии, за да задоволят нуждите на приятелските и съюзнически английски сухоземни
войски, които се очаквали да пристигнат по море, като най-напред се отбият на остров Родос; и му
се поръчва да дава подробни сведения за състоянието и броя на същите войски.

ОАК 46/38 | 1809 | такрир
Цариград. Доклад до Великия везир, относно отменянето за заминаване за управляващ турската

легация в Лондон на Езип ефенди и оставянето на тоя пост на Съдюг ефенди. Иска се да се не
изпраща писмото, с което първия се назначава в Лондон.

ОАК 46/39 | 1838 | тезкере-и алие
Цариград. Доклад, относно нуждата да бъдат надписани двата екземпляра от търговския договор,
сключен с Англия.

ОАК 46/40 | б.г. | тезкере-и самие
Цариград. Чернова. Доклад, относно декларацията на ... на английското посолство в Цариград, с
която съобщава, че английския посланик заминава в отпуск.

ОАК 46/41 | б.г. | тезкере-и самие
б.м. Чернова. Разпореждане, относно издаването на разрешение на английския поданик Спиридон
за зам. консул в Александрия по искането на английския посланик и съгласно установените
договори и съгласието на султана.

ОАК 46/42 | 1811 | мектуб
б.м. Чернова. Писмо до наиба и мухафъза на остров Сакъз (Хиос). Във връзка с издаден особен
ферман, с който се забранява използването на лица от раята за консули, предписва се внимателно
отношение към английския консул в острова, що се какае до събирането ... от същия.

ОАК 46/43 | 1810 | такрир
Цариград. Нота от английския посланик до турското правителство, с която иска да се разреши на
английския консул в Галиполи да постави над помещението на същото консулство английско знаме,
за да бъдат улеснени английските кораби. Предписание от каймакама в същия смисъл до властите в
Галиполи.

ОАК 46/44 | 1799 | ариза
Резюме от доклад, относно доклада и инспекцията на английския генерал Келер, изпратен от
турското правителство да направи на самото място проектите по укрепване на Дарданелите.

ОАК 46/45 | 1800 | тахрир
Яфа. Писмо от капитана на английския кораб "Меркур", пристигнал в Яфа - до командващия

турските войски. Съдържа: Съобщение, че писмото на адмирал Кис, което същия капитан бил
получил, за да го предаде на турския командващ, било останало в Кипър; сведения за назначенията,
дадени на английски морски офицери, във връзка със съюза между Англия и Турция срещу общия
враг; за движенията на френската флота и опита и да достави провизии и пр. на намиращите се в
Египет французи; и др.

ОАК 46/46 | 1810 | тахрир-и али
Доклад до султана, относно разрешаването на един английски военен кораб да мине през
Проливите, за да вземе на борда си завръщащия се в страната си английски посланик в Цариград и
доставката на бойни припаси от Англия.

ОАК 46/47 | 1844 | илям
Разпореждане, относно предложението на журналиста Чиръка, който предлага на турското
правителство новите военни изобретения на английски инженер. Понеже тези изобретения не са
въведени в приятелските държави и тяхната ефикасност не е установена, предписва се за сега да не
бъдат закупени.

ОАК 46/48 | 1837 | кайме
Цариград. Писмо, чернова, до съветника на турското посолство в Лондон от садразамството. По
повод нотата на английския посланик в Цариград до турското правителство, относно враждебните
отношения между английския консул в Триполи и тамошния управител Тахир паша, съобщават му
се мерките, които Англия е предприела, за да застави Турция да уреди тоя въпрос, предписва му се
да употребят всички усилия, за да не се протака тоя въпрос, а да се уреди по взаимно съгласие.

ОАК 46/49 | 1856 | мектуб
Лондон. Превод. Писмо, отправено от банка Родшилд до турската легация в Лондон, с което
съобщава, че е поставила на разпореждането на турското финансово министерство в английската
банка, сума, срещу част от данъците в Египет.

ОАК 46/50 | б.г. | тезкере-и самие
б.м.г. Чернова. Писмо (от Великия везир до султановата канцелария), с което се представя,
преведена, нотата на английския посланик в Цариград, подадена в отговор на турската нота по
въпроса за "съюзния договор", по който въпрос е имало запитване от страна на същия посланик.

ОАК 46/51 | 1854 | тахрират
Цариград. Преписка, относно наемането и мебелирането на една вила за английския адмирал

Иофер (?) в Цариград, местността Фъндъкли за сметка на турското правителство. Съдържа 5
документа.

ОАК 46/52 | 1832 | ариза
Галиполи. Доклад, относно непристойното държане на английския консул в Галиполи, който е
покровителствал незаконно един евреин при събирането на паламуд и посягал на честта на раите.
Иска се неговото сменяне.

ОАК 46/53 | 1821 | кайме
Писмо до Хуршид паша, с което на същия се изпраща писмото на английския посланик в Цариград,
до английския генерал в Корфу. За препращане по принадлежност. Във въпросното писмо на
посланика се порицавал английския генерал, за гдето неоснователно е повдигнал въпроса за
използването в турската флота на платени чужденци, което използване било противно на
възприетия от Турция неутралитет.

ОАК 46/54 | 1772 | мектуб
Писмо, с което се предписва да се посрещнат с нужното внимание двамата английски принцовепътешественици, които през Букурещ и Цариград били на път за Европа.

ОАК 46/55 | 1841 | ариза
Три доклада, относно пътуването на английския майор Пешинас за Халеп и за даването му на
всички улеснения при пътуването му.

ОАК 46/56 | 1841 | тахрират
Преписка, относно плаването по р. Ефрат помежду турските власти в Халеп и английския консул в
същия град. Съдържа 9 документа, между които и доклада на валията на Халеп.

ОАК 46/57 | 1843 | емирнаме
Разпореждане до Али ефенди, относно отговора на лорд Абердин по въпросите за Персия, Ливан и
Сърбия и одобрението на тези отговори от страна на султана.

ОАК 46/58 | б.г. | тезкере-и самие
б.м. Две разпореждания относно: 1. Да се съобщи на Садък ефенди, управник на Дунавското

крайбрежие, който е написал книга, но тя била одобрена и ще бъде заплатена, когато се завърне в
Цариград. ;2. По повод докладите на пълномощните министри в Лондон и Париж по разговорите с
лорд Абърдийн по сключване на търговски договор, назначаване на турски консул в Лисабон,
положението на следващите във Франция студенти и пр., да се отговори на последните.

ОАК 46/59 | 1823 | мектуб
Писмо до султана, по повод залавянето в един английски кораб на 22 души мъже и жени, военно
пленени на о. Хиос, за които близките им, живущи в Цариград, били уредили да бъдат купени в гр
.Смирна като роби и доведени в Цариград - въпреки съществуващата забрана на продажбата на
военнопленниците като роби на немюсюлмани.

ОАК 46/60 | (1839-40) | мектуб
Писмо до султана, във връзка с изпращането на о. Хиос заловените в един английски кораб 22-ма
души роби, пленени в битката на същия остров и продадени в Смирна, въпреки забраната, да не се
продават роби на немюсюлмани.

ОАК 46/61 | б.г. | мюзекере
б.м. Предписание, относно повръщането от страна на Англия на Турция областта Парга, съгласно
постигнатата между двете приятелски държави споразумение. Понеже това още не е станало
министъра на външните работи да направи постъпки за изпълнение на споразумението.

ОАК 46/62 | 1838 | тезкере
Началото на май. Разпореждане, относно повторните постъпки на Тосканския консул в
Александрия посредством пълномощния министър на същата държава, относно несъстоятелната
претенция на Хабебес(?), съобщено предварително и на английския посланик. Ще се дадат
подробни нареждания след като въпросът бъде проучен.

ОАК 46/63 | б.г. | тахрир
б.м. Копие на турски език от нотата, която пашата - турски посланик в Лондон е подал до
министъра на външните работи на Англия, във връзка с военната интервенция на Франция в Алжир.

ОАК 46/64 | 1847 | тахрир
Превод. Писмо от Калимаки бей до министерството на външните работи, относно изказано
задоволство от страна на английската кралица за премахването на продажбата на роби в Турция и
относно тунизийския въпрос.

ОАК 46/65 | б.г. | хавадис
б.м. Превод. Извадки от английския печат по повод излязлата книга на англичанина Малкол Кован
(?) "Турция и Русия", от които извадки се вижда, че Турция е тръгнала по пътя на реформите и
цивилизацията.

ОАК 46/66 | б.г. | ариза
б.м. Доклад, относно назначеният турски консул в Малта, Антонио Каручи, които бил
благосклонно приет от английските власти. Иска се издаването на заповед, за да бъде официално
признат от властите и другите консули.

ОАК 46/67 | 1842 | емирнаме
Цариград. Разпоредба, относно водените преговори с английския носланик - Катин за сключване на
търговски договор с Англия.

ОАК 46/68 | 1837 | ариза
Резюме. Лондон. Обстоен доклад от турския пълномощен министър в Лондон Рушид бей, относно
въпросите с Али паша Египетски и свижданията с лордовете Понсонби и Палмерстън.

ОАК 46/69 | 1810 | тахрир
Цариград. Нота от преводчика на английското посолство, с която се иска щото да се не правят
пречки на английските търговци в Смирна от страна на митническите власти да се спазват
дагаворите. Разпореждане в същия смисъл от страна на турското правителство.

ОАК 46/70 | 1840 | ариза
Доклад, относно сключеният договор между Али паша Египетски и английския комендант Напнер,
началник на блокадата на Александрия и под командата на адмирал Станфорд.

ОАК 46/71 | 1810 | такрир
Цариград. Нота от английския посланик до турското правителство, с която иска свободен пропуск
през Дарданелите на английски кораб за о. Малта. Прилага се удостоверение на посолството за
това.

ОАК 46/72 | б.г. | мектуб
б.м. Чернова. Отговор на писмото на английския консул, с което съобщава за рождения ден на
британската кралица, което писмо причинило особено задоволство на султана и се изказва
благопожелания на кралицата.

ОАК 46/73 | 1869 | хесаб
Цариград. Сметки по изплащане на сумата от 58 турски лири и 22 сантима на г. Хайдън, редактор
на лондонския вестник Ню Ковънтри ревю, заплатата му за 3 месеца.

ОАК 46/74 | 1846 | тезкере
[Цариград). Изложение на Великия везир до султана по външнополитически въпроси. Повод за това
е едно писмо на турския пълномощен министър в Париж -Сюлейман паша, който съобщава за едно
"соаре", ...от Гизо в чест на валията на Тунис, на което отказал да отиде; не отишъл никой от
пълномощните министри на Великите сили, с изключение на испанския. Особено благоприятно за
Турция е държането на Англия. (Документът е превод и е много повреден.]

ОАК 46/75 | б.г. | емирнаме
б.м. Предписание, относно лошото поведение на английския посланик в Цариград по аферата с
търговеца Джорджел. Настоява се за неговото отзоваване, за което е било съобщено поверително и
на руския император. Предлага се да бъде сменен турският посланик в Лондон Нури ефенди и
преместен в Париж.

ОАК 46/76 | б.г. | тахрир
Цариград. Превод от нотата на английския извънреден посланик в Цариград до турското
правителство, с което се настоява да се състави специална комисия, в която да участва по един
представител на Англия и Франция, която да замине за Северните брегове на Африка, която да
уреди свободното мореплаване на търговските параходи по тия брегове, ...от иджаците (арабските
племена), които са върлували по тия брегове, противно на сключения мирен договор.

ОАК 46/77 | б.г. | тефтер
б.м.Списък, съдържащ задълженията към няколко лица в Англия, които задължения били изплатени
от наследниците (?) на умрелия чрез английския посланик в Цариград Доберлстон, на обща сума
555 английски лири, сметнато по 15 гроша едната лира - всичко 8325 гроша.

ОАК 47/1 | б.г. | мектуб

Чернова. Цариград. Писмо до посланика във Виена от правителството, с което му съобщава, че за
сръбски княз бил избран с вишегласие пак Александър бей и, че берата за неговото утвърждаване
на власт бил приготвен след съвещание с руското посолство по решение на чуждестранните
правителства. Аврам Кехая и Дочин следва да бъдат екстрерирани от Сърбия през Видин, за което
било съобщено на Видинския комендант Хафъз паша. Писмо до посланика в Берлин от
правителството, с което като му съобщава за избилането на Александър за сръбски княз и
екстернирането на доверените лица на бившия княз Милош: Аврам Кехая и Дочик, обръща му се
вниманието да проследи за желанието на трите държави - Русия, Англия и Франция- да се отпусне
заем на Гърция, на която положението било критично, в следствие на което гръцкия крал бил с
намерение да си подаде оставката.

ОАК 47/2 | 1789 | шукка
Б.м. Писмо на бившия садразам Юсуф паша до садразама, с което съобщава, че са се явили сами
400 души от ulufeli asker със заплата, които били изпратени на Ада каля, за да засилят тамошния
гарнизон.

ОАК 47/3 | 1813 | мектуб
[превод) Две писма на Карагьорги, с първото от което препраща чрез Али паша, валия на Румели,
второто писмо, адресирано но назъра на София, Челеби паша. В писмото до Челеби паша се
съобщава, че исканите пратеници ще бъдат изпратени в София - да се обезпечи личната им
сигурност.

ОАК 47/4 | 1876 | телграфнаме
Видин. телграфнамеи (копия) от видинския мютесариф, между които и такава до комендантите на
Ниш и Зайчар, с която съобщава, че войските на генерал Черняев били разбити и се оттеглили от
Алексанау в Делиград (Велинград) с големи загуби. - телграфнаме №3.

ОАК 47/5 | 1813 | мектуб
б.м. Писмо от Мазхар Тефрик Челеби ефенди Софийски назър до сердара. Съобщава се по какъв
начин ще се протакат разговорите с Кара Георги - с цел да се спечели време докато се съберат ...
войски и припаси; и се дават други добити сведения за връзките на сърбите с Русия чрез консула в
Яш; за събирането от страна Кара Георги доброволци измежду българите, намиращи се във Влашко
и др.

ОАК 47/6 | 1841 | мектуб
б.м. Писмо до външно министерство, с което се донася за добитите сведения от Влашко, че бившия
сръбски княз Милош бил заминал за Австрия на лечение.

ОАК 47/7 | 1876 | илям
б.м. Чернова. Официално обявление на турски, с което се забранява взимането роби и робини от
Сърбия с цел да ги държат или да ги продават. Несъобразяващите се с това нареждане ще бъдат
убивани или обесвани. Дава се едноседмичен срок, за да бъдат закарани в правителствания дом
всички роби и робини, у който има, в противен случай ще се приложи предвиденото наказание.

ОАК 47/8 | 1876 | телграфнаме
Русе. Изпраща се екстерно до околиите препис от дешифрирана телграфнаме, с която се забранява
под страх на наказание залавянето на бивши роби и робини, което било практикувано от
башибозука през военно време.

ОАК 47/9 | б.г. | такрир-и али
б.м.. Чернова. Доклад до султана, относно решенията на държавния съвет (енджеумен и шура) по
повод доклада на белградския мухафъз Али паша върху причините, които са предизвикали
ликвидираното вече сръбско въстание.

ОАК 47/10 | 1876 | телграфнаме
б.м. телграфнаме на Али паша в Кула чрез каймакама до командващия войските. Сръбските войски
настъпват към Кула. Положението се влошава. Войска още не е пристигнала. Налага се да бъде
изоставен извор и войските да се оттеглят към Кула. Влошено е положението и в Белоградчишко.

ОАК 47/11 | б.г. | дефтер
б.м. Списък от 25 листа, съдържащ имената на лица, подлежащи на данъка джизие, от някоя
сръбска област (Семендрина), написани без диакритични белези, скрепен с туграта на султан
Мурад III (1574-1595), поставена върху външната страница на първия лист на тефтера.

ОАК 47/12 | 1841 | кайме
Писмо, чернова до валията на Босна, с което между другото се изказват похвали на същия за
поддържания от него ред в Босна и му се съобщава, че донесенията му относно получаването на
фермана за преселването и наказването на лицата, подбудители към бунта; и ... на делии, че от
Сърбия са били изпратени свещеници, които да подбуждат населението към бунт, са били
докладвани на султана.

ОАК 47/13 | 1838 | тезкере

Чернова от писмото, с което е представено за одобрение копие от писмото до Милош, писмо
отговор на обясненията му във връзка с доноса от страна на неговия кехая Аврам, в смисъл, че
Милош възнамерявал, чрез увеличаване на военната си сила, да смути спокойствието на сръбския
народ.

ОАК 47/14 | б.г. | мектуб
б.м. Превод на писмо на сръбския княз Милош, изпратено до Бегликчи ефенди (комисаря на
Турция в Сърбия), относно размирното положение на албанците. Обаче, (казва се в писмото) както
самия княз Милош, така и сръбския народ, остават верни на султана.-

ОАК 47/15 | 1877 | мектуб
Видин. Две писма: едното до началника на Неготин, а другото до началника на Зайчар от
мютесарифа на Видин. Напомня им за нежелателните случки, които стават край демаркационната
граница, като сърби пропъждат турски войници от караулските помещения, като задигат материала,
а освен това нахлуват в турска територия, предават се на грабежи. Напомня му за грабеж, станал в
Кулско, като на трима българи са задигнали повече от 150 овце, които са ги прехвърлили през
границата. Изказва надежда да не се повтаря за напред.

ОАК 47/16 | 1808 | ариза
Доклад от Мехмед Хуршид паша, относно настояване от страна сърбите примирието, постоянното
преминаване на руските войски при Кладово и присъединяването им към сърбите и нека да се
предпише на видинския валия да попречи на това присъединяване.

ОАК 47/17 | 1853 | ариза
Оряхово. Доклад на намиращия се в гр. Оряхово началник-щаба до командването на румелийските
войски, поради руските военни приготовления, да се пристъпи към укрепването, подобно
укрепването на Свищов и на Никопол.

ОАК 47/18 | 1875 | телграфнаме
Видин. Шифрована телграфнаме на Видинския мютесариф Халил Рифат паша до Дунавския
вилает. Съобщава за дислокацията на сръбските войски, намиращи се около Зайчар и за
раздаването пушки на местното християнско население.

ОАК 47/19 | б.г. | арзухал
б.м. Молба за материална помощ от сподвижници на Белградския валия Елхиди Мустафа паша,

които след убиването на пашата от сръбски бунтовници, били забегнали на австрийска територия.

ОАК 47/20 | 1809 | кайме
б.м. Повреден документ (донесение) на Хуршид паша до правителството. Описвайки военните
операции между турската и сръбската войска, развили се между Ниш и Алексинац, съобщава се, че
сръбската войска дълго време се е задържала в укреплението Кебир Тбарак, който е бил превзет,
като в турски ръце са попаднали много оръдия и други оръжия и муниции.

ОАК 47/21 | 1721 | хюджет
Йени техир (Гърция). Шериатско решение на Йени Техирския кадия. Получен бил ферман и
прочетен в присъствието на представители на раята за премахването на "..." пазители на приходите
и браковете. За в бъдеще те ще се пазят от страна на самото местно население под тяхна лична
отговорност, за което всяка околия е депозирала в съда гаранционни писма.

ОАК 47/22 | б.г. |
б.м. Доклад на Великия везир до султановата канцелария по повод сведенията, относно
преминаването по ... път на сръбска територия на около 30-40 души от забегналите поради
преследването им в пределите на Австрия и подготвили своя заговор под ръководството на княз
Милош.

ОАК 47/23 | 1804 | кайме
Писмо до мухафъза на Бялград, с което на същия се съобщава, че босненския валия Ебу Бекир
паша щял да пристигне в Бялград с 1-2000 души войска - съвместно с него да се вземат всички
мерки за бързото потушаване бунтовете, зачестили напоследък в околностите на Бялград.

ОАК 47/24 | 1876 | телграфнаме
б.м. Три телграфнамеи до мутесарифа на Видин и една чернова отговор на първите две, относно
отбраната на Чипровския Балкан срещу който сърбите били струпали значителни сили.

ОАК 47/25 | б.г. | шукка
б.м. Чернова от писмо, адресирано до княз Милош, с което същия се уведомява за нарежданията на
Високата порта във връзка спора около религиозната принадлежност на сръбските девойки,
заграбени от бейовете на Крушевац.

ОАК 47/26 | 1807 | арзухал

б.м. Молба от Реджеб паша, бивш мутесариф на Скопие до султана. Молителят, след като в
изпълнение на фетвата на тейхунислями да бъдат избити кяфитите сърби му бил връчен ферман да
се постави на разпорежданията на валията на Румелия и главнокомандващия в Софийска област
Осман паша, предявява мотивирано искане да бъде освободен от това си назначение.

ОАК 47/27 | 1853 | шукка
[Цариград). Писмо на Великия везир Мустафа Наим до пашата-комендант в Бялград, писано по
повод нотата, която ... Преди това сръбската столица бивш руски консул в същата бил подал чрез
Австрийския консул, за да протестира срещу нарушаването признатите на Сърбия особени
привилегии.

ОАК 47/28 | 1853 | шукка
[Цариград). Писмо от Великия везир Мустафа Наим (до турския паша в Бялград), с което се
поръчва да бъдат положени всички усилия за увещаването на забегналата от Бихач през Австрия в
Сърбия рая, да се завърне обратно в Бихач. Това поръчение било възложено и на Кямил паша,
Румелийски инспектор, обаче въпросната рая била пръсната на разни места в Сърбия и на същия не
се било удало да го изпълни.

ОАК 47/29 | 1853 | немика
[Цариград). Писмо от Великия везир Мустафа Наим (до представителя на Турция в Бялград), с
което, след като се излагат сведенията, които инспектора-паша на Румелия е представил относно
мерките от военен характер, взети от сърбите; посещението на руснака Коптон; присъствието в
Бялград на Стефан Задович, сестрин син на Черногорския крал; и последиците, които се свързват
във връзка с тези факти, предлага се да бъде проверена достоверността на същите факти и се
докладва подробно резултатите на тази проверка.

ОАК 47/30 | б.г. | тезкере-и самие
[Чернова). (Цариград). Доклад на Великия везир, относно съвещанията, които княз Милош е имал
след пристигането си в Бялград; намерението на същия да иде в Цариград; съгласието му, извън
определения вече сръбски данък, да плаща годишно 45000 гроша и 6000 на Нишката митница.

ОАК 47/31 | 1854 | шукка
[Цариград). Писмо от Великия везир Мустафа Наим (до пашата-комендант в Бялград), с което,
вземайки повод от присъствието в Смедерево на бившия руски консул в Бялград, Мухник, и
слуховете, че същият се е домогвал да осуети публикуването на фермана, утвърждаващ
привилегиите, дадени на Сърбия, а също, по повод изявлението на сръбския капукехая в Цариград
за уместността на едно отлагане публикуването на казания ферман, Великият везир предписва,

след разговори със сръбския княз, да се осигури незабавно публикуване на фермана.

ОАК 47/32 | 1854 | шукка
[Цариград). Писмо от Великия везир Мустафа Наим (до турския комендант в Бялград), писано по
повод и в отговор на донесението на комисаря, че сърбите, според изявленията на княза и
директора на външните работи, нямало да приемат на своя територия руски войски и дори щели да
се противопоставят със сила, ако такива войски се били опитали да навлязат в Сърбия.

ОАК 47/33 | 1843 | ариза
Донесение от турския посланик във Виена до министъра на външните работи, относно идването на
княз Милош в турското посолство, за да опровергае версията, че той имал пръст в безредиците,
станали от негово име в Сърбия.

ОАК 47/34 | 1853 | шукка
[Цариград). Писмо от Великия везир Мустафа Наим до пашата в Бялград, с което на пашата се
предписва да влезе във връзка с княза на Сърбия за прогонването на дошлия отново в Бялград руски
консул, който преди това, поради събитията, бил напуснал Сърбия.

ОАК 47/35 | 1853 | шукка
(Цариград). Писмо от Мустафа Наим, Велик везир, до пашата, представляващ Турция в Бялград, с
което на пашата е било изпратено писмото до сръбския княз Александър по въпроса за връщането
обратно на дошлия в Бялград руски консул.

ОАК 47/36 | 1876 | телграфнаме
Чернова. Русе. телграфнаме от Русенския валия до Великото везирство, с която съобщава, че
задигнатите по насилствен начин от сърбите жители на 18 села и заселени във Влашко, поради
мизерията, искат да се завърнат обратно и за пренасянето им с лодки са необходими суми и иска
разрешение за тия разходи.

ОАК 47/37 | 1862 | телграфнаме
Кула (Сахра) Копие от телграфнаме на Кулския мюдюрин до ..., с която съобщава, че понеже били
получени сериозни гаранции от страна на Сръбското княжество, би следвало да се оттеглят от
граничната линия някои войскови части. Запитва кои части да се оттеглят.

ОАК 47/38 | б.г. | тезкере-и самие

б.м. Чернова. Доклад на Великия везир до султана за мероприятията, които, по преценката на
везира, следвало да се проведат във връзка с надигналото се всред сръбския народ негодувание
против княз Милош. Споменава се и за потушеното вече Нишко въстание, което било едно
отражение на случилото се в Сърбия.

ОАК 47/39 | 1814 | кайме
б.м. Писмо (чернова), адресирано до валията на Босна, с което на същия се съобщава, че писмото
му, с което съобщава за набирането на 40-50 000-на войска във връзка с възставането на сърбите; и
че въстанието всъщност било стихнало. Предписва му се да положи нужните усилия за
усмиряването на въстаналото население и да се възстанови реда във въстанала Босна.

ОАК 47/40 | б.г. | арзухал
Скопие. Заявление от бившия Скопски мютесариф до Великия везир, с което му съобщава, че
получил нареждането да замине с хората си против сърбите за убиването и ограбването на които
била издадена надлежна фетва. Обаче от няколко години той бил без пост и без средства за
прехрана и се пържел в собственото си масло. Освен това околията Тетово, дето той живее,
граничила с бунтовническите Дебатени страни, дето всяка минута се очаквало нападение. Обаче
вместо самия него, той ще може да изпрати друго лице с 200-300 души бойци.

ОАК 47/41 | 1832 | илям
Струмица. Шериатно решение на Струмишкия кадия, в което се излага желанието на населението
от околията да остане и за в бъдеще аянин на околията избрания и утвърден за такъв Дойранския
жупан от благородно семейство Сехраб бей, притежаващ всичките качества за длъжността, вместо
някой си Хюсеин ефенди, който инсуира за тая длъжност и заминал за Цариград да урежда тоя
въпрос по околен път. Забележка. По същия въпрос има и официално писмо до садразама, изходящ
от Струмица.

ОАК 47/42 | б.г. | немика
б.м.[Чернова) Писмо, окръжно до турските дипломатически представители, в което става дума за
изпълнението на споразумението с Русия във връзка с новия избор в Сърбия да бъдат изгонени от
там кехаята Аврам и Вучич и се дават някои обяснения за разширилото се въстание на раята в
Босна.

ОАК 47/43 | б.г. | тезкере-и самие
б.м.Доклад на Великия везир за назначаването на поста мухафъз на Белград на бившия командващ
Анадолската армия Рустем паша, наложило се във връзка с изявеното пожелание да се премести от
варошите въпроси в разните крепости в Сърбия.

ОАК 47/44 | 1854 | шукка
б.м. Писмо, с което се иска да се направи нужното, за да бъде изпълнено предписанието на
турското правителство до княза на Сърбия, щото руските поданици и търговци да напуснат Сърбия,
тъй като било дошло време да бъдат поканени същите да напуснат турските земи.

ОАК 47/45 | 1854 | шукка
б.м. Писмо, носещо печат "Мустафа Найли", в което става дума за официалните уверения от
сръбска страна, че не само не ще приемат на своя територия руски войски, но и ще се бият, в
случай че такива се опитат да навлязат на сила в Сърбия.

ОАК 47/46 | 1843 | тахрират
Нареждане да се вземат всички мерки за незабавното изпълнение на решението да бъдат изгонени
от Сърбия кехаята Аврам и Вучич, съгласно споразумението по въпроса с Русия.

ОАК 47/47 | 1864 | тезкере
б.м. Записка, относно определената на сърбите Стаматко и Индже Татар дневна издръжка от по 10
гроша и ненужно да се превръща тази издръжка в заплата по отношение заминалия за родината си
Индже Татар.

ОАК 47/48 | б.г. | арзухал
б.м.[Превод). Писмо на Милош до новоназначения садразам, в което е изразено пожелание за поскорошно уреждане на сръбския въпрос.

ОАК 47/49 | 1841 | емирнаме
Разпореждане до Кямил паша, относно вътрешните въпроси в Сърбия и отношенията с княз
Милош.

ОАК 47/50 | 1875 | ариза
Русе. Донесение от Дунавския вилает до садразама, с което се съобщава, че е наредено до Нишкото
мютесарифство, едната от черквите на града Враня да бъде дадена на желаещите да останат под
духовната власт на гръцкия патриарх.

ОАК 47/51 | б.г. | канун
Цариград. Обсъждане на чл.7 статута за Сърбия, относно разрешаване жителство на чужди
поданици в Белград и съгласно споразумението между мухафъза на Белград, княза Милош и
другите държави за разрешаване на покупко-продажбите на недвижими имоти между сърби и
турци и забраната между последните е чуждите поданици.

ОАК 47/52 | 1826 | ариза
Доклад по положението на Сърбия и княз Милош, според получените сведения от шпионинът,
изпратен по заповед на турското правителство.

ОАК 47/53 | 1876 | ариза
Видин. Донесение до садразама от мутесарифа на Видин. Уведомява, че въпреки сключеното със
сръбското правителство съглашение за добросъседство, нападенията на въоръжени групи, идващи
от Сърбия продължават ежедневно. Една от тези групи била унищожена, като един от часовоите на
същата, Алексо, бил заловен ранен и бил разпитан преди да умре.

ОАК 47/54 | 1807 | ариза
б.м. Доклад от Хюсрев паша, валия на Босненския еялет до султана, относно трудностите, на които
били се натъкнали френските войски при движението им през Босненската граница - в случай че
..., да навлязат в турска територия.- Споменава се и за злословията във връзка с настаняването в
Травник на френския консул и с пътуването за Цариград и др. места на френски офицери.

ОАК 47/55 | 1807 | ариза
Доклад на Босна, с който се съобщава, че френския генерал аншеф в Далмация е получил писмо от
френския посланик в Цариград с нареждане да изпрати 4 инженери и др. специалисти в турската
армия, обаче, според писмото не френския генерал, той не бил съгласен, щото горните лица да
бъдат облечени в турска военна униформа и да бъдат изпращани по части. Иска разпорежданията
на правителството от Цариград, за да даде отговор на френския консул в Травник.

ОАК 47/56 | 1807 | арзухал
б.м. Молба от Хюсреф паша, валия на Босна. Иска пред вид започването на военните операции
срещу сърби, черногорци и руси в Босна, да му бъдат изпратени хора и топове.

ОАК 47/57 | 1807 | мектуб

[Превод). Дубровник. Писмо от френския генерал в Дубровник до командващия турските части
Херцеговина Сан Алла. Писмото е отговор в благоприятен смисъл на искането за помощ срещу
черногорците.

ОАК 47/58 | 1807 | арзухал
б.м. Доклад на командващия турските войски в Херцеговина за поражението на обсадените в
крепостта Накшик въстаници, предвождани от руски генерал , черногорския княз и др.

ОАК 47/59 | 1807 | арзухал
б.м. Доклад. На Хюсреф паша, валия на Босна, относно назначенията, които той бил дал на разни
военачалници, след като било издадено ираде френските войки на генерал Бок да преминат
границата при Требин, за да действат срещу сръбските и черногорските въстаници и срещу
московците, съвместно с турските войски.

ОАК 47/60 | 1807 | арзухал
б.м. Доклад на Хюсрев паша, валия на Босна до правителството. Излагайки, че Босна е останала
незащитена срещу нападенията на въстаналите сърби и черногорци, подпомогнати от руски отряди,
моли за негова и на населението радост да му бъдат изпратени няколко топа и известен брой
топчии.

ОАК 47/61 | 1807 | арзухал
Доклад от Хюсрев паша, валия на Босна, до султана. Дава в подробности сведения относно
условията, при които предназначените за подпомагане на Турция френски войски биха могли да се
придвижат по суша или по река Сава, в тил на сръбските въстаници, които чрез едно комбинирано
нападение от към София да бъдат смазани преди да са се съединили с намиращите се във Влахия
руски войски.

ОАК 47/62 | 1807 | ариза
б.м. Донесение от Хюсрев паша, валия на Босна, относно отхвърлянето на негова страна
предложение на френския консул в Травник, француските войски в Далмация да се притекат в
помощ на турците за смазване сръбското въстание край река Сава.

ОАК 47/63 | 1807 | ариза
Доклад от Босна, с който се съобщава, че е получено писмо от френския генерал Чорстон от
Дубровник, което се препраща с доклада. В доклада се донася, че по искане на генерала ще бъдат

поставени на разположението му превозни средства, за да бъдат нападнати черногорците и русите в
Черна гора, приготовления за това са направени и е докладвано на генерал Мармонд. Иска се
разрешение за всичко това: прилага се писмо.

ОАК 47/64 | 1807 | арзухал
б.м. Доклад от Хюсрев паша, валия на Босненския еялет, до султана. Изброява какви донесения са
направени във връзка с действията на сърби, черногорци и московци; съобщава за оживени
действия срещу въстаническите сили, нападащи Босненския еялет от три посоки; и се изпраща в
приложение писмото от предводителя Яков и превода на същото, намерено у един убит при Босна
воевода на въстаниците. Искат се топове и топчии, каквито в цяла Босна имало само 17 души.

ОАК 47/65 | 1807 | ариза
Донесение на (Босненския) валия Хюсрев Мехмед паша, с което се съобщава, че по сведения,
дадени от един френски офицер, пристигнал в Босна след служебната си обиколка по Дунава от
Русе до Видин и престоя си в Немско, около 15 000 австрийски сърби в пограничната област били
въстанали.

ОАК 47/66 | 1807 | илям
Бакие-и-Нова. Илям на кадията Баки и Нова, с който се обявява победата над черногорци и други
въстаници при крепостта Отогуияа (?) и се иска помощ в пари, припаси и войска, а също и
назначаването на един енергичен и силен мухафъз на крепостта.

ОАК 47/67 | 1808 | мектуб
б.м. Превод от писмото на войводата на Влахия (Ипсиланти) до митрополита на Белград. Прави се
упрек, че не е отговорено на писмото, писано по волята на императора и се препоръчва на
господаря Кара Георги и др. час по-скоро да бъде свършено с Белградския въпрос.

ОАК 47/68 | 1807 | тахрир
б.м. Доклад на шпионина Теодоси, изпратен в Сръбско от командващия турските войски в
Софийската зона. Използвайки връзките си със сърбите, въпросния шпионин е събрал сведенията,
които излага в своя доклад.

ОАК 47/69 | 1807 | ариза
б.м. Доклад от Хюсрев паша, валия на Босна, относно разузнаването, с което валията на Румели и
сер-аскер в Софийската област Сеид Осман паша е организирал в Сръбско, като използвал за
случая помощник-терджуманина Теодоси, доведен от Пелопонес. Съобщава и за отпочване

военните действия в Сръбско.

ОАК 47/70 | б.г. | тезкере-и самие
б.м. Доклад на Великия везир (до султанската канцелария), относно мерките за въвеждане ред в
пограничните с Черна гора каази и нахии, чието население, подстрекавано от княза на Черна гора,
се бунтувало. Началника на нахията Грахово, Бако, бил явно възстанал.

ОАК 47/71 | 1818 | кайме
б.м. Писмо до валията на Румели, писано по повод доклада на Али паша, мухафъза на Белград,
относно военните приготовления на Австрия в пограничните с Турция области, срещата между
владетелите на Русия, Австрия, Бранденбург и др. Препоръчват се противомерки от военен
характер и специално усилването на Белградската крепост.

ОАК 47/72 | б.г. | тезкере-и самие
б.м.Копие. Предписание, относно положението на Сърбия във връзка с изпратения пратеник Хафъз
паша.

ОАК 47/73 | 1811 | ариза
б.м. Донесение, относно положението в Сърбия. Въпреки донесението на Босненския валия
Ибрахим паша за приятелските чувства на французите, за изтеглянето на русите от Молдова по
посока на Полша, подозират се тайни връзки между французи и руси. На пограничната охрана
били дадени инструкции за по-голяма бдителност.

ОАК 47/74 | 1694 | арзухал
Заявление от населението на Янинската каза. Моли да бъде съблюдаван издадения в Белград
султански ферман, според който изисква да бъдат намалени данъците в споменатата каза, защото тя
страда непрекъснато от нападенията на арнаутски и европейски разбойници, а освен това теренът
бил планински и нямало плодородие. Чиновниците, които събирали данъка не искали да
съблюдават фермана за намаляване на данъците.

ОАК 47/75 | 1807 | ариза
Доклад, относно нападенията на сърбите и русите при Неготин, въпреки сключеното примирие.
Същите сведения е получил и установеният в гр. Видин френски консул.

ОАК 47/76 | 1686 | ферман

Ферман на султан Мехмед IV, относно набиране храни за нуждите на войската от Печеви, Валпово
и Белена(?) - Сърбия.

ОАК 47/77 | 1772 | еврак
Цариград. Преписка от пет доклада - на Видинския мухафъз, валията на Узи и др. Съдържат
сведения за военни приготовления на австрийците, отношенията на Австрия с Холандия и др.

ОАК 47/78 | 1828 | кайме
Цариград. Писмо от Великия везир до мухафъза на Белград по въпроса за осигуряването на
охраната на крепостите Белград, Уокица и Сокол чрез настаняването в тях на гарнизони формирани
от едни или други поделения.

ОАК 48/1 | 1711 | хесаб
Сметка за изплатена сума на разсилния и подофицера на служба при шведския посланик.

ОАК 48/2 | 1789 | ариза
Доклад на Румелийския валия Абди паша до садразама. Съобщава му, че по повод желанието на
Шведския посланик да се рекрутират 70 000 души войска, дава сведения, че ако имал такова
количество, той не щял да допусне австрийците до Белград. Имал всичко 15 000 войника, от които
7 000 били излезли от строя и му трябвали още около 8 000 души и пр.

ОАК 48/3 | б.г. | мектуб
Приятелско писмо, писано от садразама до министър-председателя на Швеция, по повод изпратено
такова, със специалната делегация, начело с принца-престолонаследник, от Шведския крал до
султана.

ОАК 48/4 | 1712 | телхис
Доклад до султана за набавянето нужните превозни средства във връзка със заминаването за
страната си на пребиваващия в Бендер Шведски крал.

ОАК 48/5 | 1751 | мектуб

Цариград. Превод от писмо на Шведския посланик в Цариград, с което съобщава за смъртта на
Шведския крал Фредерик и възкачване на престола на престолонаследника Адолф Фредерик.

ОАК 48/6 | 1711 | дефтер
Списък за доставените муниции и необходими припаси за Шведския генерал, който придружава
турските войски.

ОАК 48/7 | 1713 |
Димотика. Надпис до садразама от ... върху заявлението на Ахмед от Димотика, с което моли да му
се дава от държавната хазна по 1 грош дневно наем за къщата му, в която със султански ферман е
бил настанен да живее Шведския крал Карл XII.

ОАК 48/8 | 1844 | ариза
Доклад, относно увеличаване заплатата на преводчика на шведския посланик Тимони, с добри
чувства към Турция и заплатен слабо от посолството.

ОАК 48/9 | 1712 | илмюхабер
Цариград. Разписка за разходите по завръщането в отечеството му на Шведския крал и
придружаващите войници, отпускането им заповядано от султана.

ОАК 48/10 | 1713 | илмюхабер
б.м. Разписка за разходите по прехраната на шведския крал за един месец.

ОАК 48/11 | 1712 | ферман
б.м. Чернова. Ферман до войводата на Влахия, относно мерките за материалното осигуряване с
пътуването на Шведския крал, заминаващ от Бендер за своята родина.

ОАК 48/12 | 1817 | шукка
б.м. Писмо от Искарлат, войвода на Молдова, с което същият информира Цариградското
правителство, относно новината, че руският посланик в Париж е направил постъпки, в Швеция да
бъде назначен ... ... дипломатически представител - пред вид положението на бившия Бонапартов
генерал Белиадони, ... в последствие престолонаследник на Швеция.

ОАК 48/13 | 1743 | мектуб
Стокхолм. Превод от писмо на Шведския министър-председател до Великия везир, с което се
съобщава за назначаването на Адолф Фредерик за шведски престолонаследник.

ОАК 48/14 | 1711 | еврак
Цариград. Два документа, от които е видно, че била отпусната от държавната хазна сумата 7 500
гроша пътни и дневни на Шведския крал, за да се завърне в отечеството си, но тъй като същия не си
заминал, а останал пак в крепостта Бендер, наредено било тая сума да се прихване срещу сметката
за неговата издръжка.

ОАК 48/15 | 1842 | тахрир
Цариград. Нота до правителството от страна на управляващия легацията на Кралство Швеция и
Норвегия, с която се иска, според установения обичай, да се издадат 20 броя ловни билети за
персонала на легацията.

ОАК 48/16 | 1790 | ариза
Доклад, относно освобождаването от длъжност на шведски офицери-специалисти в турската
армия, поради сключването на мира между Русия и Швеция. Искат се наставления как да се
постъпи с последните в случай, че договора между Турция и Швеция бъде подновен.

ОАК 49/1 | 1717 | еврак
Цариград. Преписка по обзавеждането на крал Ракаци и неговата свита.

ОАК 49/2 | 1731 | темесюк
24 разписки, издадени от Паша Януш - унгарец, живущ в Браила, за получени от него суми за 1143
г. (1731 г.), определени за него от войводата във Влахия.

ОАК 49/3 | 1716 | ферман
Ферман от Ахмед III до мухафъза и дефтердара на Темишвар, с който се нарежда на завръщащите
се в този град унгарци да се отпуснат хранителни дажби от складовете на крепостта.

ОАК 49/4 | 1725 | арзухал

[Родосто). Молба от кехаята на пребиваващия в Родосто унгарски крал Ракочи. За отпускането от
главното сметководство сумата ... се за м. ДА. 1137 г., като издръжка на краля и намиращите се при
него генерали.

ОАК 49/5 | 1731 | арзухал
Молба от кехаята на унгарския крал Ракочи в Родосто. За отпускане издръжката за м. ДЕ 1144 г. на
придружаващите краля генерали.

ОАК 49/6 | 1731 | арзухал
Молба от Ибрахим Чауш, придаден към особата на крал Рокачи в Родосто, до султана. За
отпускането на същия ... се месечно възнаграждение.

ОАК 49/7 | 1731 | арзухал
Молба до султана от капибан Ташек - от свитата на Рокачи, с която същият иска да му бъде
увеличена дневната заплата за прехрана.

ОАК 49/8 | б.г. | мектуб
Превод. Писмо, получено от Будапеща и съдържащо политически новини от Франция, Англия,
Австрия, Русия и др.; революция в Португалия, французите прекосили Испания и обсадили Кадикс
и пр.

ОАК 49/9 | б.г. | тахрир
Цариград. Нота от Австро-унгарския посланик, с която иска разрешение австрийски кораб да
пътува в Черно море.

ОАК 49/10 | 1727 | илмюхабер
Родосто. Разписка за изплатена сума по издръжката на пазача и преводчика на сина на унгарския
крал Ракочи, настанен в Родосто.

ОАК 49/11 | 1717 | арзухал
Заявление от унгарец, който под командата на унгареца капитан Мариаш се е бил и е бил ранен под

Белград. Моли султана да му отпусне подаяние.

ОАК 49/12 | 1730 | арзухал
Молба до султана за отпускането (в пари) определените дажби на еничарите, назначени при крал
Рокачи в гр. Родосто.

ОАК 49/13 | б.г. | такрир
Цариград. Протестна нота от австро-унгарския посланик в Цариград до турското правителство, с
която иска да бъде освободена конфискуваната сума на капитана Лука Пинич и да се дадат
нареждания на властите в о. Крит. Също нареждане до властите на о. Крит.

ОАК 49/14 | 1717 |
Писмо от Ибрахим, извънреден чиновник, назначен за надзирач над унгарците до..., с което му
съобщава, че не му била изплатена сумата за 15-дневна негова прехрана по 60 акчета дневно. Да се
нареди до министерството на финансите да му се изплатят. Описано е имотното състояние. На
Ибрахим мутеферика. Зеаметът му се намира в Провадийско. На другия лист (прибавен пак по
прец. на ...) лицето Димитраску, е определено да се грижи за храната на мадж. войска в Русе, както
и за тази, която ще се формира от населението на казата Черновци (Богданско).

ОАК 49/15 | 1721 | ариза
Родосто. Доклад от адютанта (кетхуда) на принц Рокаци и неговата свита до... , за да се отпусне
сумата 10 500 акчета, за да изплати наема за м. Зк. 1133 г. (08.1721 г.) на 24-те жилища, дето са
настанени да живеят,сметнато по 356 акчета дневно.

ОАК 49/16 | 1699 | телхис
б.м. Доклад до султана за издаването на ферман за отпускането, от намиращите се в Белград
държавни провизии за нуждите такива за хората на крал Имре Тюкели Карс.

ОАК 49/17 | 1718 | еврак
Цариград. Преписка, относно даването под наем в Одрин помещение на настанения там маджарски
крал заде Рокаци, лично за него и за неговата свита.

ОАК 49/18 | 1717 | ариза

Цариград. Доклад, с който се иска отпускането пътни пари, един кон или заплащането на един
такъв за пратеника на Естерхази.

ОАК 49/19 | 1635 | заявление
Заявление от адютанта, аташиран към маджарския крал Ракоци в Родосто, за да се отпусне сумата
2063 1/2 гроша за неговото и на свитата му изхранване за 28 души от м. Сф. 1145 г.

ОАК 49/20 | 1718 | ариза
Донесение до султана за отпускане стойността на вещите, които са били закупени за пребиваващия
в Одрин крал Ракоци, във връзка с предстоящето му заминаване за Цариград.

ОАК 49/21 | 1723 | арзухал
Родосто. Заявление от двамата аташирани чауши към крал Ракоци оглу до правителството, за да им
се отдели сума за тяхната прехрана, считано от 1 Шабан до края.

ОАК 49/22 | 1724 | темесюк
Родосто. Разписка, удостоверяваща получаването от митницата на гр. Родосто сумата 10 500 акчета
за изплащането наема на 24-те къщи в същия град, ангажирани за жилища на крал Ракочи и хората
му.

ОАК 49/23 | 1719 | хесаб
Две сметки по изплащането издръжката на ... На сина на крал Ракочи.

ОАК 49/24 | 1717 | телхис
Доклад от садразама до султана, за отпускане парично доволствие на трите унгарски бюлука, чието
заминаване по посока на Белград било предстоящо. Споменати са имената на началстващите лица унгарски офицери и др. в същите "регименти".

ОАК 49/25 | 1722 | арзухал
Молба от чаушите и терджумата Мустафа, прикрепени към особата на крал Ракачи, пребиваващ в
гр. Родосто - за отпускането на личната им подръжка.

ОАК 49/26 | 1841 |
Изложение до турския посланик в Лондон във връзка с мирното уреждане наа египетския въпрос.

ОАК 50/1 | 1847 | макбуз
Янина. Разписка за изплатен наем за квартира на пребиваващия в Янина генерал Грипо (?)

ОАК 50/2 | 1846 | макбуз
Разписка за изплатени по 900 гроша лично на девет души латински свещеници.

ОАК 50/3 | 1870 | мектуб
Писмо от Дунавския валия до мютесарифа във Видин, с което му се съобщава, че русенският
върховен наказателен съд, е увеличил наказанието на побойниците полицейски чиновници от
Враца, които са нанесли побой на френския поданик, търговец на кожи г. Ардан.

ОАК 50/4 | 1821 | такрир
Доклад (превод) до министерството на външните работи от французина г. Парашен, относно
санитарните реформи, като аптеки, военни аптеки, чистота и пр.

ОАК 50/5 | 1834 | тахрир
Превод от нота на френския посланик в Цариград до турското правителство, с която съобщава, че
гръцкия посланик му е съобщил какво властите в Смирна, въпреки сключените търговски
договори, след тоя на трите велики сили в Полтах, са третирали гръцките поданици еднакво с раите
и иска правителството да данесе горното до султана, за да бъдат третирани по сключените
търговски договори.

ОАК 50/6 | 1838 | тезкере-и алие
Писмо, в което, между другото се споменава за сведенията на френския маршал Мармо, относно
бунтовническите намерения на някои лица, с които същият маршал се бил запознал по време
пътешествието си в Египет.

ОАК 50/7 | б.г. | такрир

Превод от нота на френския посланик до министерството на външните работи, относно топовната
стрелба срещу френски кораби и иска свободното плаване в Дарданелите и Бяло море на тия
кораби.

ОАК 50/8 | б.г. | такрир
Цариград. Нота от френския амбасадор в Цариград до турското правителство, с която иска
обезщетение за ограбените вещи от кораба на френския поданик Анастас Турати в пристанището
Голос, арестуван и освободен поради руско-турската война.

ОАК 50/9 | 1801 | мектуб
Писмо отправено (от командващия турските войски срещу французите) до командващия
английските пехотни войски. Съобщава се за ... на турски войскови части във връзка с писмото
изпратено, чрез майор Миет до турския командващ, с което се искало изпращането по посока на
Рохиние известен брой турски конници.

ОАК 50/10 | 1802 | ариза
б.м. Чернова. Доклад на извънредния турски пратеник в Париж, относно аудиенцията на същия с
Бонапарт и дипломатическите разговори, които той е водил върху интересуващите Франция и
Турция въпроси.

ОАК 50/11 | 1757 | илям
Илями, издадени от разни кадии относно възбраната турски поданици да пътуват или товарят стоки
на френски или английски кораби, докато продължават враждебните действия между Франция и
Англия.

ОАК 50/12 | 1813 | такрир
Нота от френския посланик в Цариград, относно забегването на френски поданик-търговец от
Смирна в Багдат и Басра и злоупотребена сума. Иска се неговото арестуване и предаване на фр.
консули. Писмо в същия смисъл до мухасила в Багдат.

ОАК 50/13 | б.г. | кайме
Чернова. Инструкции, дадени на турския посланик в Париж, Бегликчи ефенди, във връзка с
въпроса за Алжир и военните противоречия в Париж, с цел наред с окупацията на Алжир да се
отиде и срещу Костантин.

ОАК 50/14 | б.г. | кайме
Чернова. Писмо от победилия французите в Египет паша, (до Осман Пазвантоглу паша), с което на
Пазвантоглу се съобщава, че е издействана за миналите негови провинения султанова милост и му
се дават препоръки за бъдещето му поведение.

ОАК 50/15 | б.г. | ариза
б.м. Доклад от Смирна относно искането от английската флота да бъде махнат арестуваният на о.
Родос френски консул Чепи (?)

ОАК 50/16 | 1808 | ифадат
Париж. Превод-резюме от изявлението на император Наполеон пред френския сенат.

ОАК 50/17 | 1845 | еврак
Париж. Преписка около произнесеното тронно слово на френския император при откриването
камарата на 27.12.1844 г., в което зачекнал въпроса за Тунис - турско владение. Прилага се и превод
на словото.

ОАК 50/18 | 1828 | ариза
Алжир. Донесение от валията на Алжир до султана, по повод инцидента с местния френски
консул, когото валията бил ударил три пъти със своя мухаран; като се излагат противомерките от
френска страна.

ОАК 50/19 | 1828 | ариза
Донесение от валията на Алжир до султана относно преминаването за Средиземно море на 41
военни кораба без национален флаг; и слуха, че във Франция били готови 20 000 войници за
заминаване по посока на Гърция.

ОАК 50/20 | б.г. | еврак
Преписка по задържането, пазенето и изпращането в зандана на флотата (Терсане и амире
зандани), хванати в боя военнопленници французи, немци.

ОАК 50/21 | 1802 | илям

Сивас. илям на Сиваския кадия по повод премахването с военна сила валията на Диарбекир
Хюсеин паша, виновника за поражението на турската армия в Египет, изпратена срещу
французите.

ОАК 50/22 | б.г. | шукка
Цариград. Чернова от инструкция до турския посланик в Париж Нури бей, относно въпроса за
Алжир и сключеният договор между френското правителство и Абдулкадир.

ОАК 50/23 | 1869 | илмюхабер
Разписка, дадена на бюрото за ордените, относно предаването ордена "Питжидие" II ст. на
покойния Селим паша, починал, на наградения с такъв орден г. Пижаре, френски флотски офицер
и понастоящем член от френския държавен съвет и директор по движенията на корабите при
френското министерство на флотата.

ОАК 50/24 | 1855 | ариза
Кюстендже. Доклад до турското военно командване, с което се иска изпращането на 40 войника в
Кюстендже, за да бъдат в помощ на френския офицер по прехраната на добитъка по заповед на
френския генерал Пелисме.

ОАК 50/25 | 1802 | мазбата
Цариград. Чернова от протокол за разговорите между Франция и Турция, относно сключване на
търговски договор.

ОАК 50/26 | 1801 | талим
Цариград. Окръжно изложение, изпратено до: Силистренския валия Муса паша; Белградския
комендант Мустафа паша; зам. коменданта на Ада кале Мустафа ага; Мутесарифа на Ниш Хафъз
ага, до Таяр паша и Шехвар, с което се съобщава за погрома на френската войска в Египет и
изгонването на французите от окупираните от тях градове.

ОАК 50/27 | б.г. | итиматнаме
Началото на август. Превод. Писмо от белгийския крал до султана, с което се акредитира новият
посланик на Белгия в Цариград, кавалера на ордена Пион д`Оньор барон Франсоа Бери.

ОАК 50/28 | 1844 | мектуб
Резюме от писмото на френското външно министерство, писано по повод неправилното и непълно
тълкуване от турска страна френския крал.

ОАК 50/29 | 1825 | такрир
Цариград. Нота на френския посланик в Цариград по повод незаконното третиране от страна на
валията в Дамаск, френските калугери, живущи в Йерусалим.

ОАК 50/30 | 1835 | мектуб
Чернова. Писмо от султана до краля на французите. Султанът изразява сърадванията си от
щастливото избавление на краля "от една ужасна опасност".

ОАК 50/31 | б.г. | ариза
б.г.м. фрагмент. Донесение до султана за разбиването нападналите крепостта Якя французи, които
дали в този случай над 10 000 убити.

ОАК 50/32 | 1800 | мектуб
Писмо до Мухасина на о-в Кипър, относно изпращането в Цариград на задържаните в Кипър
французи, между които и френския консул, във връзка с искането на английския комендант да му
бъдат предадени същите.

ОАК 50/33 | б.г. | такрир-и али
б.м.Нареждане, относно сключването на търговски договор с Франция.

ОАК 50/34 | 1816 | шукка; кайме
Цариград. I. Чернова от доклад до Великия везир.Няма австрийски и руски войски по границите на
Молдавия, пътуванията на австрийския император, сватбата на дъщерята на последния, дукеса
Климентина с Леополд, син на ... крал, свижданията между руския и австрийски императори и тия
между Виктория и пруския крал в Теплиц и финансовите затруднения на Русия. ; Копие от доклад
до Великия везир, относно революционните движения в гр. Гренобъл (Франция), проучване от
страна на държавните глави законите, приети от франкфуртската лига, подписването договора за
свещения съюз от Франция и Холандия, спора за Парма, за скъсване връзките с Франция на
шведския посланик в Париж и за търговските връзки между Англия и Русия.

ОАК 50/35 | 1802 | такрир (мюсведе)
Цариград. Доклад до султана от садразама. Използва ... да се даде по един подарък на Талеран министър на външните работи на Франция, на главния му секретар и на драгомана.

ОАК 50/36 | б.г. | мектуб
Цариград. Превод на писмо на един френски войник - републиканец, живущ в (повредено) до друг
един френски войник, живущ в о-в Кипър. Между другото в него се говори за погрома на
републиканската флота във вътрешните води на Франция и пр.

ОАК 50/37 | б.г. | ариза
б.м. Доклад (превод от арабски език), в който се съобщава, че по повод нападенията на французите
в Александрия и Кайро и против ислямския свят, под водачеството на Ибрахим паша, валия на
Сирия, се събира голяма армия и заедно с турската, руската черноморска и английски флоти ще
бъде унищожен противника и корабите му са унищожени, като по пътя му за завръщане е прекъснат
в о. Малта.

ОАК 50/38 | 1827 | мектуб
Кюстендже. Писмо от коменданта на Кюстендже до правителството, с което съобщава, че преди
осем дена от датата на писмото са се появили във водите на Кюстендже на разстояние три топовни
изстрела от брега всичко 5 френски парахода, вследствие на което населението било изплашено.
Чака нареждане.

ОАК 50/39 | 1816 | шукка
Цариград. Чернова от доклад до Великия везир, относно действията на английския адмирал Смит в
Неапол и Средиземно море.

ОАК 50/39 | 1816 | шукка
Цариград. Чернова от доклад до Великия везир, относно външното положение на Франция.

ОАК 50/39 | 1816 | шукка
Цариград. Чернова от доклад до Великия везир, относно испанския крал Мария -Луиза, дъщерята
на австрийския император Парма.

ОАК 50/40 | 1811 | мектуб
б.м. Писмо до войводата на Смирна, с което се искат сведения, относно задържането на
французина Луи Ларци от страна на английски матроси слезли от английски военни кораби,
хвърлили котва в Смирненското пристанище.

ОАК 50/41 | 1800 | ариза
Донесение от Абдулах до правителството, с което като съобщава, че според сключения договор с
Франция, последната трябвало да опразни завзетата част от Египет, като за целта беше поела и
много турски кораби от островите. Понеже Франция е нарушила договора и е във война с Турция да
се провери какво е станало с ... кораби. Документът е много повреден.

ОАК 50/42 | 1848 | илмюхабер
Цариград. Разписка по спогодбата, постигната от смесената комисия на Франция и Турция,
относно изплащането на облигации на френски поданици в отстъпеното Мароко.

ОАК 50/43 | 1842 | тезкере-и самие
Цариград. Чернова от нареждане, относно разрешение спора за спиране поправката на черква в
Йерусалим, оспорвана от френския посланик и католическите свещеници. Разрешава се
поправката да се довърши от гърците.

ОАК 50/44 | б.г. | пусула
Бележка за продадени на французи и австрийци 17 пленници, 8 от които били постъпили от
Пелопонес, а останалите 9 от разни командири на кораби.

ОАК 50/45 | 1854 | мектуб
Цариград. Писмо (от султанската канцелария до Великия везир). Съобщава, че донесенията на
посланика в Лондон, относно обявяването на война от Франция и с Русия били получени и
докладвани на султана.

ОАК 50/46 | 1802 | такрир-и али
Разпореждане, относно сключване на мирен договор с Франция и недоразуменията между Турция и
Франция по оспорване положения на този договор.

ОАК 50/47 | 1726 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че по повод заявлението на френския принц де Лион била
му отпусната сумата 150 гроша за храма през време на 15 дневния му престой в Цариград от 15 до
края на м. Рамазан 1138.

ОАК 50/48 | 1806 | ариза
Три доклада (фрагменти), относно боя между френските и руско-черногорските войски по
адриатическото крайбрежие. Френските войски били разбити при Кунавла (?) и избягали в
Дубровник.

ОАК 50/49 | 1815 | ариза
Цариград. Доклад, касае се по въпроса за параходните знамена на Франция, които сергиз-тогиз
бивали променяни. Да се нареди, за да не се допуска това.

ОАК 50/50 | 1798 | еврак
б.м. Писмо от Хюсеин (?) до садразама. Съобщава му се, че получил писмото, в което се
съобщавало за прогонването на френския генерал (?), който заедно с 50-60 души войника бил
заминал за вътрешността на Египет, за да завзима мюсюлмански земи и, че Тенеделенли Али паша
отнел от французите градовете: Превеза, Потрин и Парга, които бяха превзели от венецианците и
минали във френски ръце и пр.

ОАК 50/51 | 1838 | тезкере-и-алие
Понеже турският посланик в Париж Фетхи паша е направил големи услуги: свиждал се с френския
крал, имал близки отношения с пресата и е раздал много ордени, иска се мнението каква заплата и
издръжка трябва да му се определи.

ОАК 50/52 | 1802 | мектуб
б.м. Чернова на писмо до мухафъза на Ада кале Мустафа ага. Съобщава се на същия, че доклада му
относно съсредоточаването от страна на Франция в околностите на Венеция голями войскови сили,
с намерение да нападне пехотата и ...блокирането в Египет френски войски, е получено.

ОАК 50/53 | 1838 | тезкере-и-алие
Цариград. Доклад, относно отговора на съобщението, че на сина на френския крал се е родил син и

полученото писмо от белгийския крал, които отговор да бъде подпечатан от султана.

ОАК 50/54 | 1799 | бейаннаме
Превод. Прокламация на генерал Клебер, отправена до висши сановници и предводители в Египет след завръщането на Бонапарт от Египет във Франция. Изяснява отношенията между Франция и
Турция.

ОАК 50/55 | 1798 | арзухал
Доклад от мухафъза на остров Кипър до султана върху положението в Египет. Дадени са сведения
за морския бой при Абукир; за боя при Кайро и относно местонахождението на английските кораби
и броя на същите. Приложен е списък на френските кораби, взети в плен от англичаните и на тия
потопени при Абукир.

ОАК 50/56 | б.г. | такрир
Нота от френския посланик до турското правителство, с която съобщава, че неговото правителство
е съгласно да се започнат преговори за постановяване на нови митнически тарифи и да бъдат
коригирани тия от 1816 г.

ОАК 50/57 | 1802 | шукка
б.м. Чернова на две писма, които турския пратеник при Бонапарт в Париж е подал (след
завръщането си в Цариград.) Става дума за проектиран подарък, на което Талейран се бил
противопоставил; за предаността на Бонапарт към Турция; за взети обратно заробени от
французите жени и деца от Египет, за подарени от ... лично на пратеника две робини-негърки и др.

ОАК 50/58 | 1808 | шукка
Доклад на министъра на външните работи, относно съобщенията, пристигнали на Себазиян по
повод отварянето на писмата, пристигнали до армията.

ОАК 50/59 | 1866 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че през м. 12. 1866 г. един французки кораб заседнал близо
до гр. Бенгази (Триполитания). Местните араби ограбили стоките и подпалили кораба. По повод
нотата на Франция останките били иззети от грабителите и загубите били оценени на сума 276,698
франка, платили на 4 срока по 50,000 фр. и останалите на петия срок. Сумите били иззети от
местните приходи.

ОАК 50/60 | б.г. | джеваб
б.м.Отговор на писанието на в. Куриер, който застъпвал гледището Турция да изостави
европейските си провинции и Цариград - последния в полза на Русия.

ОАК 50/61 | 1839 | ариза
Ерзерум. Доклад до Великия везир по повод предложението на френския посланик в Персия г.
Ламбер да се отпочне експлоатацията на железните рудници в Ерзерум.

ОАК 50/62 | 1664 | арзухал
Молба от френския дипломатически представител в Турция, с която се иска освобождаването на
сина на капитана на кораб "Колония" , задържан в пристанищния град Новплион, Полопонес.

ОАК 50/63 | 1843 | емирнаме
Разпореждане, относно преговорите между френския министър на външните работи Гидо и
турския посланик в Париж, Ружди паша, по въпроса за турските приходи от Тунис.

ОАК 50/64 | 1842 | такрир
Цариград. Нота до турското правителство от страна посланика на Френската империя Барон дьо
Бурконе (?) , с което се иска, според установения обичай, да се издадат 60 ловни билета за
персонала при легацията.

ОАК 50/65 | 1798 | илям
Чаршамба. Илям на кадията в казата Чаршамба, с който се изнася, че заповедта за изпращането в
Пелопонес на 250 души-войници от казата, във връзка с нахлуването на Бонапарт в Египет, е
невъзможно поради това, че ... да носят оръжие ... От същата каза са били изпратени, преди 8
месеца, срещу въстаналия Пазвантоглу, Осман.

ОАК 50/66 | 1798 | арзухал
Донесение от мухасъла на Кипър, Осман, с което същият уведомява, че е изпратил сведенията,
относно Франция. Събрани от него лично, а също и едно писмо на командващия английската флота,
заедно с ...на плячката. Щета от френските кораби.

ОАК 50/67 | 1807 | мектуб
б.м. Копие от писмо, писано от представителя на Турция до френския министър на външните
работи, писано след срещата между същите двама във Виена. Настоява се, от страна на Франция да
бъде направено нужното за точното изпълнение на чл. 3 от договора, с дата 25.08.1807 г., за
примирие между Русия и Турция, сключен при посредничеството на императора и в присъствието
на Колонел Гелино.

ОАК 50/68 | 1799 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до бейлер бея Мустафа паша на Триполи, относно създаденото положение
след нахлуване на французите в Египет, русите в Корфу и държанието на Али паша в Янина. Дават
му се нареждания за изгонване на французите и сведения какви мерки преднамерило
правителството за постигане на горната цел.

ОАК 50/69 | 1839 | илмюхабер
Цариград. Удостоверение за отпусната сума от 1515 франка - 6,690 гр. На следващия науките в
Париж Ахмед ефенди, за да се завърне в Цариград, както и една месечна стипендия от 1380 гроша.

ОАК 50/70 | 1839 | илмюхабер
Цариград. Удостоверение, от което е видно, че по доклад от страна на турския посланик в Париж,
Фетхи паша, издаден бил султански ферман, за да се плаща по 200 франка месечно на следващия
по разни специалности в Париж паша Егев (?), Саранди, Каспар Лигаров и Заграшята Александер.

ОАК 50/71 | 1839 | илмюхабер
Цариград. Удостоверение за платима месечна заплата на новоназначения турски посланик в Париж
Нури ефенди н сума 9 250 франка, от която сума равностойността на 1 250 фр. - 5 000 гроша, да се
дава на домашните му, а остатъка - 8 000 фр. да му се праща в Париж.

ОАК 50/72 | 1839 | илмюхабер
Цариград. Удостоверение за дадени пари и дневни пари на заминаващия за Париж управлявящ
турската легация Талят ефенди сумата 60 000 гроша, както и за изплащане свои дългове, направени
в ... си чиновник в същата легация.

ОАК 50/73 | 1813 | ариза

Подробен доклад по движението на войските на император Наполеон, тия на генерал Блюнер и
становището на Баварския крал.

ОАК 50/74 | б.г. | такрир
б.м. Превод на турски. Нота на френския посланик генерал Себастияни до турското правителство
по повод изпращането на същия посланик, от турска страна, в препис до коменданта на о. Корфу
генерал Бертие до Али паша (Тенеделенли). Разгледани са в нотата събитията във връзка с
окупацията на о. Корфу от французите и отношенията между Франция и Турция от взимането
средствено след Тилцит.

ОАК 50/75 | 1808 | ариза
Париж. Доклад от Мюхибеф, живущ в Париж, относно разговора му с бившия министър на
външните работи Тайлеран по въпроса с примирието с Русия.

ОАК 50/76 | 1808 | шукка
Париж. Писмо от Мухиб Абдурахим ефенди, турски посланик в Париж, с което се изпращат
изложени: писаното от един френски вестник , относно намерението на Австрия да окупира Брад и
Босна и писмото на командващия френските войски в Далмация генерал Морман до императора на
Франция, писано във връзка със сблъскването между една френска войскова команда, наясно с
офицер, придружаваща пратката от барут, предназначен за сантакаранта. Към писмото са на лице и
двете споменати приложения в превод на турски език.

ОАК 50/77 | б.г. | хавадит
б.м. Новини от Франция, доставени от главния новинар Ахмед. Дават се лични характеристики на
генерал Мерси, командващия австрийските войски в Италия и на генерал Вилер, френски
главнокомандващ. Съобщават се военни новини и за положението в Италия и Полша, където русите
били принудени да снемат обсадата на Данциг - обаче Станислав не би могъл само с помощта на
френския крал да стане крал на Полша, а е нужно било и Турция и Швеция да се опълчат срещу
московците.

ОАК 50/78 | 1806 | емирнаме
Откъс. Разпореждане, за да бъде изготвено писмо до френския император.

ОАК 50/79 | 1854 | ариза
Доклад до Великия везир, с който се съобщава, че е невъзможно да бъдът доставени хранителните
продукти за английските и френските войници на брой около 70 000 души, които тия дни ще

пристигнат на помощ на турските, понежи хранителните припаси от Шумен и други места са
събрани и дадени на турската войска.

ОАК 50/80 | б.г. | мектуб
б.м. Превод. Превод от писмо, изпратено от френския консул в Одеса до посланика в Цариград, с
което съобщава за военни действия на руския генерал Дибич в Полша и др.

ОАК 50/81 | б.г. | емирнаме
б.м. Разпореждане от министерството на външните работи до турския пълномощен министър в
Париж да изпрати поръчаните във Франция специални уреди за изпробване на артелерията
"микрометри". Разпоредено било до министъра на финансите за изплащането им.

ОАК 50/82 | 1808 | ариза
Доклад, относно убиването на французите в Албания и изгонването на англичаните от Багдат.
Очакват се категорични разпореждания.

ОАК 50/83 | 1801 | ариза
Доклад, относно развилите се боеве между французите и турците в Египет.

ОАК 50/84 | 1879 | ариза
Резюме. Доклад от Мехмед ага, завърнал се от Египет, донася за завладяването на Египет от
французите и, че Наполеон е заминал за Акя и се очаква завръщането му. Генерала на Наполеон не
е позволил на Едип ефенди да се завърне в Цариград. Мурад бей е забегнал на горе.

ОАК 50/85 | б.г. | такрир
б.м. Нота от френската легация в Цариград до турското правителство, с която иска разрешение за
влизане и излизане в Дарданелите на френския държавен кораб "Аргус"

ОАК 50/86 | 1798 | илям
Средата на м. август. Съдебно решение на кадията на Родос. Съобщава, че е бил задържан и
разпитан капитана Дюпот, командващ кораб от флотата на Наполеон. Същият капитан присъствал
на унищожаването на френската флота в Алжир, откъдето и избягал. По липса на вода и провизии
бил принуден да спре в Родос, където бил арестуван, а парахода му запечатан. Моряците били

хвърлени в затвора.

ОАК 50/87 | 1855 | ариза
Доклад, относно искането на главнокомандващия френските войски в Крим генерал Франробер да
се осигури и превоза на 1 000 коли. Понеже това не е подготвено, то се иска разпореждане щото
коларите да бъдат придружавани от заптии, за да се избегне тяхното бягство.

ОАК 50/88 | б.г. | хош
Смирна. Илям на Смирненския кадия по издирването и залавяне на френския генерал от
Бонапартово време Лалман и французина Савден, пленени от англичаните след освобождаването
им, напуснали Малта и прехвърлили се на турска територия.

ОАК 50/89 | б.г. | такрир
б.м. Превод от френски. Нота от посланика на Франция генерал Брлон до турското правителство, с
която като съобщава, че пристанището Хания е занемарено и негодно за акостиране на параходи,
подканя турската власт да направи потребното за почистването и докарването в добро състояние на
казаното пристанище.

ОАК 50/90 | 1791 | мектуб
Приятелско писмо на турското правителство до посланика в Цариград на Франция, в което се
изказват верните чувства на Турция и султана с благопожелания за успехи през новата година.

ОАК 50/91 | б.г. | мектуб
Превод. Варшава. Превод от писмо, отправено от Варшава от Талейрама до Еминеф, с което му
съобщава за събитията от последните шест месеца. Победите на турските войски са причина
задоволството на императора, също тия на французите причиняват и на вс. задоволство. От м.
декември, френските войски са унищожили 175 топа и 40 000 войника и пленили повече от 25
знамена. Императора очаква също така да продължи от ваша страна унищожаването на русите и
персийците.

ОАК 50/92 | 1797 | емирнаме
Чернова. Цариград. Предписание до командира на Кандия (Крит), предвид на домогванията на
републиканска Франция да революционизира Австрия, папската област и Венеция, една френска
флота от 30-40 кораба е напуснала Тулон ... В арабските страни, завладяла е Малта и може да се
отправи за Крит и да завземе крепостите. Дават се подробни напътствия да бъдат поставени
крепостите в пълна изправност и да се усили бдителността.

ОАК 50/93 | 1867 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до министерството на финансите да се изготви ордена "Меджидие" V
степен, с който султана награждава турския консул в гр. Бардо г. Раул.

ОАК 50/94 | 1847 | арзухал
Заявление от французин, който желае да приеме мохамеданството. Моли да му бъдат отпуснати
пари за мохамедански дрехи след като бъде обрязан.

ОАК 50/95 | б.г. | хесаб
Сметки за разходите, направени по случай посещението на френската императрица, австрийския
император и холандския принц в Цариград.

ОАК 50/96 | 1797 | кайме
Чернова. Писмо до хаджи Али бей в Египет, писано по повод сведенията, че французите са
приготвили голяма флота в Тулон и 50 000-на войска, за да нападнат Египет - след като семето на
бунта, което били посяли навред по Европа, не е могло да се развие в Турция. Дават се подробни
инструкции относно укрепяването на стратегически важните места в Египет; поведението, което
следва да се държи, спрямо живущите там французи, както и наставления за местните бейове.

ОАК 50/97 | 1811 | мектуб
Писмо до главнокомандващия турските войски. Съобщава му се, че са получени и докладвани на
султана съобщенията за изпращането в Букурещ на еничарския катабин Абдул Хамид ефенди,
заедно с Пиер Фонтоц, който бил пристигнал нарочно при турския главнокомандващ, както и
преписите, писмата, които главнокомандващият бил изпратил до Кутузов и Италински и от писмото
на Реисюл Китаб до Италински. Въпреки изпращането в Букурещ гореказаното пратеничество,
главнокомандващия щял да положи усилия за възвръщането на Русчук.

ОАК 50/98 | 1798 | кайме
Силистра. Писмо от Хюсеин паша, валия на Силистра, до садразама. Съобщава, че е получил
ираде, съгласно което е трябвало да се присъедини с достатъчно войска от арнаути, догани и др,
към армията, начело с Великия везир, назначена да отблъсне французите от ислямските области; и
иска указания относно ... на войската си.

ОАК 50/99 | 1799 | кайме

Силистра. Писмо от Хюсеин паша, валия на Силистра до агата в Цариград. Съобщава, че му е
предписано да събере достатъчно войска от арнаути, догани и пр., през Галиполи да мине в
Анадола и под командата на Великия везир да иде срещу навлезлите в ислямските земи французи.
Във връзка с горното иска указания, относно средствата на материалната издръжка на войската му.

ОАК 50/100 | 1813 | такрир
Белград. Донесение от Белградския комендант до правителството, относно войнато против
Наполеон , поражението на войските му при Дрезден до р. Рейн, бягството му в Париж и пр.

ОАК 50/101 | б.г. | хуляса
б.м. Резюмета по външнополитически въпроси. (Документът е много повреден. Отнася се до
началото на 19. век. Съдържа сведения за коалицията срещу Франция, вероятно към 1804 г.]

ОАК 50/102 | б.г. | тахрир
Цариград. Нота (превод на турски) на управляващия френската легация в Цариград Дювал.
Френските търговци в Хания (о. Крит) се оплакват, че мюсюлмански търговци не изпълняват
задълженията си, като не плащат парите за продадените стоки или пък не предават закупените от
тях и заплатени стоки. Иска се намесата на правителството, за да се зачитат търговските договори
между двете страни. Чернова на нареждане на Високата порта до мухафъза на Хания по същия
въпрос.

ОАК 51/1 | 1828-48 | манифест
Два манифеста за стока/зърнени храни, натоварена на сардински кораби, която била пренесена от
Черно в Бяло море.

ОАК 51/2 | | такрир
б.м. и д. Десет ноти от посланика на Сардиния, с които се иска разрешение за преминаване на
кораби през Дарданелите.

ОАК 51/3 | 1849 | такрир
Цариград. Шест ноти от посланика на Сардиния до турското правителство, с които се иска
разрешение за преминаване на кораби през Дарданелите.

ОАК 51/4 | | такрир
б. м. и д. Седем ноти от посланика на Сардиния до турското правителство, с които се иска
разрешение за преминаване на кораби през Дарданелите.

ОАК 51/5 | | такрир
б. м. и д. Седем ноти от посланика на Сардиния до турското правителство, с които се иска
разрешение за преминаване на кораби през Дарданелите.

ОАК 51/6 | | такрир
б. м. и д. Шест ноти от посланика на Сардиния до турското правителство, с които се иска
разрешение за преминаване на кораби през Дарданелите.

ОАК 51/7 | 1875 | мектуб
Русе. Писмо от русенското вилаетско управление до италианския консул в същия град, с което му
съобщава, че по повод смъртта на италианския поданик в Шумен, няма причина да бъдат
подвеждани чиновници под съд в същия град. Също така не може да се хвърли обвинение и върху
чиновниците от Осман пазар и Котел. Мютесарифа на Търново е сменен и това е най-голямото
удоволетворение за консулството.

ОАК 51/8 | | такрир
б. м. и д. Цариград. Нота от управляващия посолството на Сардиния в Цариград до турското
правителство, с която иска от последното свободен пропуск на сардински кораби, идващи от Русия
с жито.

ОАК 51/9 | | истида
б.д.м. Молба от Карло Ченери, лекар във войската, който бил 15 години на турска служба и сега се
готвел да замине за отечеството си Италия, да му бъде даден берат за притежавания от него орден
"Тура", с който го бил удостоил султан Махмуд.

ОАК 51/10 | 1847 | такрир
Цариград. Шест ноти от посланика на Сардиния до турското правителство, с което иска свободно
преминаване на кораби от Русия, натоварени с жито. Л. К. Опис на прекараните през Проливите
стоки, натоварени на сардински кораби. Ст. Кендерова

ОАК 51/11 | 1847 | такрир
Цариград. Десет ноти от посланика на Сардиния до турското правителство, с които иска
разрешение кораби да могат да отплуват за Черно море.

ОАК 51/12 | 1669 | ферман
Проект на ферман от Мехмед IV за приготовленията, във връзка с подпомагането на обсаждащите,
заетата от венецианците, крепостта Кандия турски войски и възвръщането на другите крепости в
Крит, в които се е настанил неприятеля.

ОАК 51/13 | 1843 | мектуб
б.м. 4 писма на сардинския дипломатически представител в Цариград, с които иска от турското
правителство да разреши преминаването на търговски параходи, натоварени със стоки, да преминат
през Черно море.

ОАК 51/14 | 1831 | мектуб
Сардиния. Превод. Писмо, с което краля на Сардиния Алберт съобщава на султана за смъртта на
крал Шарл Феликс и за възкачването си на престола.

ОАК 51/15 | | ариза
б.м.д. Чернова от доклад, относно спора между дубровчани и венецианци за разтоварване и
купуването на храните, пристигнали в Дубровник с турски кораб.

ОАК 51/16 | 1801 | еврак
Риека (Фиуме). Преписка до правителството от страна на новоназначения управител на тая област,
относно политическото положение на областта и задълженията към държавната хазна от страна на
бившия управител на Риека.

ОАК 51/17 | 1783 | кайме
б.м. Командващият турската средиземноморска флота донася до правителството за положението на
европейските флоти в същото море и за готовността на венецианската флота да излезе в открито
море.

ОАК 51/18 | 1824 | мюсведе
Чернова на отговор, който бил връчен на посланика на Република Тоскана в отговор на неговото
акредитивно писмо до султана.

ОАК 51/19 | 1846 | тезкере (мюсведе)
Чернова-тезкере от садразама до султана, с което съобщава, че се получило писмо от
неаполитанския крал, с което съобщава, че му се родил син. Да се разреши, за да му се отговори с
подходящо за целта писмо, съгласно протокола.

ОАК 51/20 | 1827 | такрир
Цариград. Такрир-нота от посланика на Сицилия, относно закрилата, която следва да се указва на
драгоманите - турски поданици на служба при посолството.

ОАК 51/21 | 1845 | тахрират
Цариград. Искане от страна на пълномощника на Сицилиите да бъде разследван случая с
взимането на сицилийски поданик от турски такъв в Триполи. Писмо по същия въпрос до валията в
Триполи.

ОАК 51/22 | 1848 | емирнаме
Цариград. Съобщава се, че издръжката на папския нунций и хората му се увеличава месечно от 20
000 гроша на 23 500 гроша.

ОАК 51/23 | | мукавеле
б.д. Копие от търговски договор, сключен между Турция и Тоскана.

ОАК 51/24 | 1876 | мектуб
Чернова. Русе. Писмо от валията в Русе до Великото везирство, с което се иска испанския консул в
Галац, Фосколи, да бъде удостоен с особено отличие заради заслугите му във връзка с пренасянето
безплатно от Сулина до Тулча със собствения му кораб и шлепове, колите и воловете, които
патриотичното насаление на казата Сулина подарило за турската войска.

ОАК 51/25 | 1821 | емирнаме

Цариград. Заповед от турското правителство до мухафъза на Хания (о. Крит) да разреши на
испанския консулски наместник в същия град Иполит Дюкерлец да смени климата по искането на
испанския посланик в Цариград. Прилага се нотата на посланика.

ОАК 51/26 | 1847 |
Цариград. Ходатайства от страна на посланика на кралство Сардиния, за да се издадат
разрешителни за свободно преминаване техни търговски кораби през проливите - Босфора и
Дарданелите, през 1847 г.

ОАК 51/27 | 1845 | емирнаме
Разпореждане, с което се съобщава, че пълномощния консул в Браила на Сардиния Дуковали
Бастия да Мойте се уволнява и на негово място се назначава Карло Берзо Лезвоти и да му се дават
всички улеснения, предвидени по старите договори. (Две разпореждания)

ОАК 51/28 | 1861 | емирнаме
б.м. Заповед да бъдат изготвени ордените "Меджидие", с които султана награждава принц Карл
Сицилиански I степен, полковник Фолкенхайн III степен, г. Лосен Дабюе, лекаря при Букурещкото
сиропиталище, г. Адолф Грунау и Алорби Комбе с IV степен и др.

ОАК 51/29 | 1870 | илмюхабер
Цариград. Удостоверение, издадено от главното счетоводство при министерството на финансите в
смисъл, че то било съгласно да се плаща ежегодно по 35 000 франка наем за наетото ново
помещение на турското посолство в Рим, дето била преместена столицата на Италианското
кралство, считано от 1 7 1870 г.

ОАК 51/30 | | такрир
б.м. и д. Цариград. Нота от посланика на Сардиния до турското правителство, с която иска да бъде
повърнат барута, иззет от дюкяна на сардински поданик в Смирна.

ОАК 51/31 | 1848 | такрир
Цариград. 38 ноти от посланика на Сардиния в Цариград до турското правителство, с което иска
разрешение от последното сардински кораби да могат да преминат през Цариград и Дарданелите.

ОАК 52/1 | 1876 | телграфнаме
Телеграма (от Видин) до садразамството в Цариград, с която се донася, че бронираните шлепове
още не били пристигнали във Видин, а неприятеля се приближавал до брега на Дунава. Иска да се
даде заповед до съответните места за по- скорошното им изпращане.

ОАК 52/2 | 1854 | ариза
Тулча. Писмо от командващия казашкия полк хан Мирза, за да се начначи за фелдшер в болница в
Тулча, за да лекува татарите и пазачите лицето Топал оглу Мехмед ага от Сливен, който имал
познания и от медицинска наука.

ОАК 52/3 | 1827 | кайме
Чернова. Писмо до капудан-паша, в което са набелязани мерките от военен характер, предприети за
заздравяването още повече положението на Варненската крепост, върху която противникът оказвал
натиск по море и суша.

ОАК 52/4 | | телграфнаме
Копие, б.м.г. Шифрована телеграма (решена), с която се съобщава, че по сведения, дадени от
пътници и търговци, бунтовниците - българи и руси, изпъдени от сърбите, минавали границата
поединично и на групи от по 2-ма -5-ма и се пръскали по съседните села. Същите възнамерявали да
разпалят отново огъня на бунта - с оглед на което се предписват полицейски мерки.

ОАК 52/5 | 1864 | телграфнаме
Русе. Телеграма от русенския валия Мидхат паша до Великото везирство, с която донася, че от ...
му от Цариград нито един чиновник не е пристигнал, даже и най-важния чиновник - Алай бей.

ОАК 52/6 | 1852 | ариза
Никопол. Изложение-молба от населението в Никопол и околията му до видинския везир, с което се
иска премахването на вътрешните мита, понеже същите били премахнати в Русе, Търново и други
градове и всичко това ставало причина за застой в търговията. Прилага се ходатайство.

ОАК 52/7 | 1859-1860 | еврак
Сливен. Преписка по повод искането на сливенския каймакам да се яви на устен доклад в
Цариград по въпроса за преустройването на сливенската фабрика за платове.

ОАК 52/8 | | илян
б.м. и д. Копие от обявление на турската власт, с което се съобщава да бъде заловен и представен за
наказание жителя на гр. Шумен Никола Владимиров, забегнал във Влашко поради престъпления и
отново върнал се със стария паспорт и убил двама турци и пак забегнал във Влашко. Той има в
Шумен майка, брат и сестра.

ОАК 52/9 | 1861 | шукка
Видин. Чернова от едно запитване, адресирано до ломския мюдюр, с което се искат сведения за
вземанията от държавата на записаните за изследване в Русия жители на с. Извор.

ОАК 52/10 | 1861 | шукка
Видин. Чернова. Писмо до мюдюра на Лом, с което се внушава, на трите места, през които редовно
бягали за Влашко разни размирни елементи, да не се построяват солидни караулни сгради, а само
обикновени колиби за временни пазачи.

ОАК 52/11 | 1864 | шукка
б.м. Писмо от... до Видинския мютесариф Рашид, с което му се съобщава, че се изпраща
разбойника (ешкия) Велко от село Търнешница, който заедно с някои други разбойници дълго
време е обикалял из Балкана, осъден според закона на 15 год. строг тъмничен затвор, за да бъде
арестуван.

ОАК 52/12 | 1861 | мектуб
Видин. Писмо (от видинския мутесариф) до мюдюра на Ломската каза, относно пускането на
свобода, под поръчителство, на бакал Мечо от Лом, задържан поради бунтовническите му
изказвания във връзка с възлагането ушура в Ломско върху самото население от селата.

ОАК 52/13 | 1718 | еврак
Преписка по печатането на 500 кантара гвоздеи в Самоков, София, Етрополе, Дупница и Татар
Пазарджик, във връзка с ремонта на Нишката крепост.

ОАК 52/14 | 1683 | ферман
Ферман на Мехмед IV, относно снабдяването с парични средства гарнизона на крепостта Нусречи
Кереман, Никополски санджак.

ОАК 52/15 | 1876 | телграфнаме
Омуртаг (Осман пазар). Телеграма на Омуртагския околийски началник до Търновския мютесариф.
Съобщава му, че според достоверни сведения, заминали за Котел английския и гръцкия консули,
пребиваващи в Бургас, за да разследват случката, произлязла в Котел. (?)

ОАК 52/16 | 1877 | телграфнаме
Русе. От Русе телеграфически се иска сведение от Търновския мютесариф, колко пари ще струва
оката кюмюр (каменни въглища. ...мината Трявна за набавяне 100 000 оки за мелницата в Русе.

ОАК 52/17 | 1585 | тезкере
Записка за прехвърлянето, въз основа на особен шериатски илям, Старозагорската моктаа от един
закупчик с негово съгласие, върху друг такъв.

ОАК 52/18 | 1871 | дефтер
Видин. Изходящ дневник от 28 писани листа за 1871=1288 г., съдържащ документи, изключително
от стопански характер: покупко-продажба на ниви, лозя и др. недвижими имоти, снабдяване с
крепостни актове и пр., преобладаващи болшинството на българи от села и градове на Видинския
окръг.

ОАК 52/19 | 1771 | арзухал
б.м. Молба от главния архитект Мехмед Тахир до султана. Моли да бъдат зачислени на заплата и
провизии при войската един заместник-архитект, един дърводелец и един каменар, назначени за
поправката на крепостта в Гюргево.

ОАК 52/20 | 1876 | телграфнаме
Русе. Шифрована телеграма от русенския валия до мютесарифа във Видин, с която му съобщава, че
разбойници възнамерявали да се промъкнат от Румъния между Оряхово и Лом в м. Чатаклар. Да се
вземат мерки.

ОАК 52/21 | 1818 | илям
Видин. Шериатско решение на Видинския кадия, с което обявява, че населените места край Дунава
били унищожени поради окупацията, хората от Търново и околността се пръснали по Влашко и, че
султана е издал нареждане да се прибере населението.

ОАК 52/22 | 1863 | мектуб
Видин. Писмо от финансовото управление до Държавната хазна, с което се иска да бъде направено
нужното за требване пътните разноски на ... в Цариградския лицей Петко, изпратен на заточение в
Диарбекир от Видин.

ОАК 52/23 | 1861 | мазбата
Кула. Протоколно решение на административен съвет при Кулското околийско управление, в което
се казва, че двете семейства, които са си платили държавната и военната помощ, може да заминат в
Русия. Сакра.

ОАК 52/24 | 1696 | илям
Севлиево. Шериатско решение на Севлиевския кадия, с което се нарежда да се закупи добитък от
населението, съгласно султанския ферман и продаден в Цариград - Дауч паша. Хаталич.

ОАК 52/25 | 1696 | илям
Казанлък. Шериатско решение на Казанлъшкия кадия, относно закупуването на коне от околията и
изпращането в лагера Даут паша - Цариград. Акча Казанлък.

ОАК 52/26 | 1696 | илям
Търговище. Шериатско решение на Търговищския кадия, с което нарежда населението да продава
свободните коне на войската, които коне да се изпращат в лагера Даут паша - Цариград, съгласно
издаден ферман.

ОАК 52/27 | 1696 | илям
Провадия. Шериатско решение на Провадийския кадия, с което разгласявайки султанския ферман,
съобщава населението от околията да продаде излишните си коне на войската, които да се изпратят
в лагера Даут паша - Цариград.

ОАК 52/28 | 1696 | илям
Добрич. Решение на Добричкия кадия, с което, разгласявайки султанския ферман, разпорежда
населението да продаде излишните си коне на войската и да се закарат в лагера Даут паша Цариград.

ОАК 52/29 | 1696 | илям
Разград. Шериатско решение на Разградския кадия, с което, разгласявайки султанския ферман,
разпорежда да се продадат излишните коне в околията на войската и да се изпратят в лагера Даут
паша - Цариград.

ОАК 52/30 | 1696 | илям
Балчик. Шериатско решение на Балчишкия кадия, след като разгласява султанската заповед за
закупуване на коне за войската, разпорежда населението на околията да продаде излишните си
коне на войската и се изпратят в лагера Даут паша - Цариград.

ОАК 52/31 | 1696 | илям
Никопол. Шериатско решение на Никополския кадия, с което нарежда до населението на околията
излишните коне да се продадат на войската, след което те да се изпратят в лагера Даут паша Цариград.

ОАК 52/32 | 1696 | илям
Текорюр гьолу. Шериатско решение на Текорюр гьолу-ския кадия, с което нарежда до населението
на околията излишните коне да се продадат на войската, съгласно султански ферман и да се
изпратят в Даут паша - Цариград.

ОАК 52/33 | 1696 | илям
Чирпан. Шериатско решение на Чирпанския кадия, с което нарежда на населението на околията
излишните коне да се продадат на войската и се изпратят в Цариград - Даут паша, съгласно
султански ферман.

ОАК 52/34 | 1696 | илям
Стара Загора. Шериатско решение на Старозагорския кадия, с което нарежда на населението на
околията излишните коне да се продадат на войската и се изпратят в Даут паша - Цариград.

ОАК 52/35 | 1696 | илям
Чирмен. Шериатско решение на Чирменския кадия, с което нарежда до населението на околията да
продаде излишните си коне на войската и се изпратят в Цариград, съгласно султанския ферман.

ОАК 52/36 | 1696 | илям
Узонджово. Шериатско решение на Узунджовския кадия, с което нарежда до населението на
околията излишните коне да се продадат на войската и се изпратят в лагера Даут паша - Цариград,
съгласно султанския ферман.

ОАК 52/37 | 1696 | илям
Плевен. Шериатско решение н Плевенския кадия, в което се съобщава между населението за
султанския ферман, съгласно който населението от околията да продава излишните коне на
войската

ОАК 52/38 | 1696 | илям
Русе. Шериатско решение на Русенския кадия, с което нарежда до населението в околията да
продава излишните коне на войската и се изпращат в лагера Даут паша - Цариград, съгласно
султанския ферман.

ОАК 52/39 | 1696 | илям
Свищов. Шериатско решение на Свищовския кадия, с което нарежда до населението на околията
излишните коне да се продават на войската и се изпращат на лагера Даут паша - Цариград.

ОАК 52/40 | 1696 | илям
Сливен. Шериатско решение на Сливенския кадия, в което се нарежда до населението на околията
да продава излишните коне на войската и се изпращат в лагера Даут паша - Цариград, съгласно
султански ферман.

ОАК 52/41 | 1696 | илям
Ловеч. Шериатско решение на Ловешкия кадия, с което нарежда до населението на околността да
продава излишните коне на войската и се изпращат в Даут паша - Цариград, съгласно султанския
ферман.

ОАК 52/42 | 1696 | илям
Нови пазар. Кадията в Нови пазар донася, че е предал строгата заповед за закупуване на коне от
страна на специално изпратените в Нови пазар закупчици. Йени пазар.

ОАК 52/43 | 1696 | илям
Шумен. Шериатско решение на Шуменския кадия, с което нарежда до населението на околията да
продава излишните коне на войската и се изпращат в лагера Даут паша - Цариград.

ОАК 52/44 | 1792 | мектуб
б.м. Писмо от военачалника Ахмед, с което дава сведения за местонахождението на Тръстеникли
Зааде Исмаил ага и севлиевския аянин, смятани от правителството за бегълци.

ОАК 52/45 | 1707 | еврак
Цариград. Четири заявления от новопомюсюлманчени християни, които молят да им се отпуснат
пари, за да си набавят дрехи.

ОАК 52/46 | 1853 | ариза
Видин. Донесение на валията и (...) във Видин, относно предстоящото заминаване , използвайки
нощта у Видин за остров Калафат във връзка укрепването на същия остров.

ОАК 52/47 | 1876 | телграфнаме
Белоградчик. Телеграма от Белоградчишкия каймакам до мютесарифа на Видин. Дават се
сведения, относно местонахождението на запасите от каменни въглища.

ОАК 52/48 | 1869 | мазбата
Тулча. Протокол на Тулчанския наказателен съд за въдворяване на местожителство в работните им
места двамата българи Атанас от Кюстендил и ... Сава от Казанлък, като безделници.

ОАК 52/49 | 1876 |
Русе. Канцеларско дело от 73 листа на Дунавския вилает за м. м. Сф и Мх 1293, в което на лист 15
има окръжно предписание до садразамите и кадиите на вилаета, с което се забранява на българите
да правят седенки.

ОАК 52/50 | 1844 | тезкер-и самийе

б.м. Доклад от садразама за набавянето на най-необходимото облекло за предпазването от масово
измиране на задържаните в кавалерийските казарми - Цариград разбойници, между които имало
много болни от Черната треска.

ОАК 52/51 | 1843 | тезкер-и самийе
Цариград. Доклад на садразама по въпроса за утвърждаването от султана на смъртна присъда,
издадена срещу разбойниците:Тенчо, млекаря Илия, Стоян и Никола, върлували и заловени в
околностите на Теркос.

ОАК 52/52 | 1855 | мазбата
Белоградчик. Протокол на Белоградчишкия меджлис, относно цената на ... коли, изработени в
Белоградчишката каза и предназначени за Видин.

ОАК 52/53 | 1870 |
гр. Николаев. Свидетелство, издадено от Николаевската гимназия, на Киро Апостолов за завършен
четвърти клас с отличие. Предаден на БИА - 22.02.1972 г. - Ст. Кендерова.

ОАК 52/54 | 1877 | телграфнаме
Русе. Телеграма от Дунавския вилает до Оряховския каймакам за дружинния командир Ибрахим
ага. Като се съобщава за ... на турската войска при Плевен, нарежда се да се преследват в околията
руски войници и колкото се може да бъдат убивани.

ОАК 52/55 | 1874 | телграфнаме
Русе. Телеграма от Русенския валия до архиерейския началник в гр. Враня, Румъния.

ОАК 52/56 | 1875 | зейл
Русе. Строго поверителен надпис към поверителната заповед на садразама за осигуряване и за
напред добрия ред и съжителство между двете народностни групи.

ОАК 52/57 | 1876 | ариза
Котел. Доклад от мюдюра на Котел до каймакама в Осман пазар, с който представя списък на
съмнителни лица, замесени в бунтовете и иска заптиета да влизат в страната.

ОАК 52/58 | 1869 | тахрират
Тулча. Преписка по повод лансираното обвинение от австро-унгарския консул в гр. Тулча против
жителя на същия град Димитри Тодоров (Димитраки бей), обвинявайки го в педерастия с австроунгарския поданик - момче Скули Балас.

ОАК 52/59 | 1437-1451 | дефтер
б.м. Опис на зиамети и тимари в нахиите Знеполе и Висока (Трънско). + фотокопие

ОАК 52/60 | 1876 | телграфнаме
Телеграма от мютесарифа на Тулча до каймакама на Бабадаг, относно издирването на въпросните
лица (?). В случай, че бъдат открити и се съпротивляват, да бъдат незабавно ликвидирани.

ОАК 52/61 | 1876 | телграфнаме
Зайчар. Телеграма от Осман, комендант на Видин, до командващия Втора армия. Съобщава за
успешно водено сражение между една сръбска дивизия, находяща се в околностите на с. Беларска,
Зайчарско, при което са нападнати много стражи. Убити - 650 сърби, между които един руски
полковник и много офицери. От турска страна паднали 20 убити и 70 ранени.

ОАК 52/62 | 1870 | илмюхабер
б.м. Разписка , от която е видно, че ... Тъпчилещов е внесъл в държавното съкровище сумата 459
252 гроша за сметка на Иван Шишманов, който е закупил десятък на окръг ...

ОАК 52/62 | 1875 | телграфнаме
Видин. Седемнадесет телеграми, разменени между Видинския санджак и Дунавския вилает,
относно нуждата от набавяне по-големи количества стражари и войска за охрана на граничните
пунктове на Кула, Белоградчик и Берковица от дето било възможно да минават чети (ешкия) от
Сърбия за България.

ОАК 52/63 | | ариза
б.д. Шумен. Изложение до правителството от страна на Шуменския аянин Чауш заде Исмаил ага, с
което съобщава, че бившия Севлиевски войвода Али и Кьопрюлю оглу, подпомогнати от Пазвант
оглу, нападнали със свои хора Търновската околия и са вършели грабежи и убийства. Моли да се
вземат мерки.

ОАК 52/64 | 1624 | ферман (сурет)
Цариград. Препис от султански ферман, от който е видно, че 60 семейства от селото Ески Исмаил
боллук (Преслав), Шуменско, били освободени от данъците:авариз и дивание, текялиф и йорфине и
клоренчи, понеже мъжете на домакинствата са били ... Прилага се и списък, издаден от държавната
хазна за данъците, както следва да покаже тези семейства.

ОАК 52/65 | 1830 | илям
София. Шериатско решение на Софийския кадия, с което се съобщава, че се е получил султански
ферман за забраната на износа на ... за Цариград и, че строго ще се съблюдават постановленията на
фермана.

ОАК 52/66 | 1877 | мектуб
Писмо от директора на камено-въглената мина в Трявна до мютесарифа в (Търново), относно
доставката на 100 000 оки въглища за парната мелница в Русе. Оката въглища струвала 5 пари, без
разноските по транспорта.

ОАК 53/1 | 1824 | мектуб
б.м. Писмо от Хюсеин Хюсню (?) до правителството, с което съобщава, че е получил фермана,
относно неправдите и злодействата, вършени върху раята и мерките, които ще се вземат.

ОАК 53/2 | | писмо
б.м и г. Писмо- чернова до мухафъзина на Проливите, с което се уведомява, че ще бъде изпратена
редовна войска за защита на Проливите по суша.

ОАК 53/3 | 1785 |
София. Три документа на Румелийския валия, относно устроената засада от страна на 25 въстаници
(ешкия) близо до моста на Санол баня на мухюрдария (печатопазителя) на султанския кехая, дето
са били убити 30 души и двама ранени. Да се преследват и заловят престъпниците, които са
забегнали към Знеполе.

ОАК 53/4 | | еврак, мектуб
б.д. София. Шест доклада на Румелийския валия до правителството, относно някакъв бунт на
войската в "Адай Кебур" ( Големият остров) на Дунава, близо до ....

ОАК 53/5 | 1838 | тезкере
Цариград. Доклад на садразама, относно построяването на книжна фабрика в Турция, на която се
изпраща един модел, представен от страна на френския книжарин "Фирмендидо"(?) в
Министерството на външните работи.

ОАК 53/6 | 1789 | ариза (мюсведе)
б.м. Чернова от доклад, в който се съобщава, че макар и да е обещано на свиканите под знамената
запасни войници, че ще им се плаща дневно по известна сума, обаче досега са се явили съвсем
малко и то предимно албанци около 500 души, които били изпратени в Ада каля.

ОАК 53/7 | | доклад (хуляса)
б.д. Цариград. Четиринадесет резюмета на доклади, отнасящи се изключително до управлението на
Проливите и до снабдяването крайбрежните крепости и укрепления с необходимите снаряжения.

ОАК 53/8 | 1877 | телеграм
Седем телеграми от разни места в Анадола (М. Азия) и Солун до Министерството на финансите, с
което съобщават какви суми са били събрани (до известната дата) по ... вътрешен заем по случай
войната, каква част от тези суми били изпратени в държавното съкровище и какви суми са били
похарчени за покупка храни за войската.

ОАК 53/9 | | пусула
Записка, с която на седем души измежду най-учените хора на друга една народност, приели исляма,
се определя дневна издръжка в размер на 160 акчета, общо за седемте души.

ОАК 53/10 | | ариза
б.м.и д. Доклад на архитекта Исмаил Ферах ефенди, командирован да извърши отчуждения за
постройка на крепости при Дарданелите, за отчуждените места и тяхната големина.

ОАК 53/11 | 1813 | ариза
София. Донесение на назъра на София, относно доставянето парични средства на (интенданта)
Махмуд бей, набирането средства и доставката на припаси за нуждите на войските, насочени по
посока на Сърбия.

ОАК 53/12 | 1870 | мектуб
Русе. Писмо на Русенския валия до мютесарифа на Видин, с което се препраща за изпълнение
препис от окръжната министерска заповед по съблюдаването от страна на Турция строгия
неутралитет, който тя е възприела по отношение воюващите помежду си Франция и
Северногерманския съюз.

ОАК 53/13 | | ариза
б.м.и д. Доклад от Исмаил по повод заповедта да бъде настанен в Стара Загора Кара Фейзи. Според
доклада, Мустафа и Нуман са се опитали да заселят Кара Фейзи в Стара Загора, обаче населението
се е възпротивило и докладвача очаква понататъшни заповеди.

ОАК 53/14 | 1837 |
Информация за световните събития: Испанския министър-председател Нарваис (?) си дал оставката
и на негово място кралицата е избрала г. Астория; Руският принц Константин се очаква да
пристигне в Тулон; Англия получила от Китай последната вноска обещетение за войската;
Австрийския архидук Жан, поради женитба с непринцеса, получава титлата граф; Гърция
увеличила корабите си и др.

ОАК 53/15 | 1715 | дефтер
Одрин. Списък на лицата, чиито кръчми в крепостта Одрин и околността, на основание особен
ферман, били затворени след като бъчвите им били разбити и виното и ракията от тях разляни; като
отварянето на нови кръчми за напред се забранявало под страх на строго наказание.

ОАК 53/16 | 1807 | хуляса на шахрират
От Велико везирство до Румелия-валия. Относно равностойността на илтизама на Брезнишката
мукатаа, възложена на Кара Фейзи ага - аянин на Брезник и капуджи башия.

ОАК 53/17 | 1827 | шукка
Във връзка с ликвидирането на еничарския корпус на остров Суда.

ОАК 53/18 | 1840 | кайме
Чернова. До Силиврия - мухасъл. Във връзка нуждата от въглища в Цариград.

ОАК 53/19 | | арзухал
б.д. Относно изпращането за Цариград на няколко килимчета (seccade), които се изработват в
Бурса.

ОАК 53/20 | 1862 | немика
Да се отпуснат 5000 кесии злато за нуждите на султана при пътуването му. В случай, че хазната не
разполага с тази сума, да се вземе от Отоманската банка.

ОАК 53/21 | 1811 | мектуб
Писмо, с което се иска удостояването с ранга на везир мутесалима на Трапезунд Сюлейман ага,
който бил натоварен да възвърне на Турция крепостта Фаш.

ОАК 53/22 | 1844 | ариза
Доклад, относно спора по постройката на протестантска черква в Ерусалим по настояването на
посланиците на Англия и Прусия в Цариград и разговорите по този въпрос с лорд Албертон и
настояванията на Пруския крал.

ОАК 53/23 | 1685-6 | арзухал
Три молби на новопомохамеданчени християни за отпускане суми за нови дрехи. От резолюцията
личи, че им е отпуснато по 5080 акчета на човек за горната цел. Изброени са и дрехите, които
следва да си набавят.

ОАК 53/24 | 1689 | арзухал
Молби на новопомохамеданчени християни и християнки, някои от които с деца, за отпускането на
пари за нови дрехи.

ОАК 53/25 | 1686 | арзухал
Молби от новопомохамеданчени християни и християнки да им бъдат отпуснати пари за нови
дрехи.

ОАК 53/26 | 1876 | телграфнаме

Тулча. Дунавския валия изпраща в препис две телеграми от централното правителство, в които се
съобщава, че башибозуци са минавали в Сърбия, от където са крали деца и ги продавали като роби
и робини, което станало причина за да злепоставят държавата външни и вътрешни врагове. Дават се
категорични нареждания, че , както купувачите, а така също и продавачите на тия деца ще бъдат
наказани със смърт и да се вземат всички мерки за издирването на децата.

ОАК 53/27 | 1827 | арзухал
Цариград. Молба от Цариградския гръцки патриарх Паисий до султана, с която се иска да бъде
изпратен на работа в галериите лицето Адони Полония - за непокорство и бунтовнически прояви.

ОАК 54/1 | б.д. | тезкере
Цариград. (Дереаадет) Писмо, относно издирването на жената, дъщерите и др. на убития в
Буюкдере бояр Сканова, загинали непосредствено след убийството.

ОАК 54/2 | 1802 | мектуб
Чернова. Писмо до садразама, относно уволнението на молдовския войвода Константин, наложило
се след снемането от руския престол на императора Павел; и за назначаването на султановия
терджеман Алеко за войвода на Молдова.

ОАК 54/3 | 1864 | тахрират
Цариград. (нов стил) Превод от писмо на френски език, изпратено от министъра на външните
работи на Турция до капукехаята на Молдавия и Влашко, с което му съобщава, че в Цариград още
не е пристигнал специалния чиновник на Кузе бей, за да уреди въпросите с данъка и министъра на
финансите Кени бей очаква пристигането на пратеника.

ОАК 54/4 | 1802 | мектуб
б.м. Писмо от влашкия войвода Драко заде Алеко до турското правителство, с което се оплаква от
пакостите, които нанасяли на влашкото население, както останалите временно турски войски във
Влашко, така и албанци - сеймени, които минавали Дунава и ограбвали населението в селата по
брега на Дунава. Да се влезе в споразумение с Тръкрениклизаде Исмаил ага и Хасан паша и да се
тури край на тоя грабеж, за да не се дойде до нежелателни разправии.

ОАК 54/5 | 1825 | мектуб
Чернова от писмо до войводата на Молдова, с което се искат сведения относно обстоятелствата, при
които са били завзети от страна на същия войвода имотите на забегналия в Русия, поради гръцкото

въстание, Христо Долонетримо.

ОАК 54/6 | 1711 | арзухал
Румъния. Заявление от влашкия войвода Константин до турското правителство, с което се оплаква
от турските власти в Тутракан, които взимали много данъци и такси на бедните, които ежегодно са
занасяли с кола подаръци и пари (от джизието на влашкото население) за в полза на турската хазна.
Моли да не се събират никакви данъци, понеже парите били за хазната, а подаръците - за султана и
други висши съновници.

ОАК 54/7 | 1821 | кайме
б.м. Писмо до валията на Силистра, с което се иска атестация за архимандрит Милан,
кандидатиран за заместник на изменника-беглец епископ Еремия, епископ на околията Доба,
Молдавска околия.

ОАК 54/8 | 1805 | кайме
б.м. Чернова. Писмо до войводата на Влахия, с което същия се уведомява за получаването на ред
писма, относно Терескенли заде Исмаил, както и на оплакването срещу Илък заде от страна на
населението от казата Чардак и му се внушава да действа и той, войводата, според изискванията на
момента, за да се осигури идването в Цариград на доведеното лице на Терескенлията - неговия
кехая Ахмед ефенди, с които да се обсъдят някои тайни въпроси, относно Русия в свръзка с Влахия
и във връзка с опасността Илък заде да тръгне с войска срещу Силистра.

ОАК 54/9 | б.г. | еврак
б.м. Резюме (в превод на турски език) от писмата на влашките боляри, с които се иска закрила
срещу домогванията на видинския мухафъз Осман паша да изстъгне от Влашко непосилни облаги като заплашвал да екзекутира и задържаните като залог боляри и др.; и се искат облекчения
изобщо, във връзка с други подобни случки.

ОАК 54/10 | 1815 | шукка
Цариград. Доклад до министъра на външните работи, относно разговора с представителя на Бухара
по отношенията с Персия и Русия.

ОАК 54/11 | 1848 | сурет
Платежна заповед за изплащането на сума от 11 178 гроша, съставляващи пътни разноски на 7-тях
души румънски бояри, които били привлечени най-напред в Цариград и от там интернирани в
Бурса.

ОАК 54/12 | 1790 | ариза
б.м. Донесение до правителството от Юсуф (?), в което се излагат някои уважителни причини, въз
основа на които влашкия войвода Александър бил неудобен за турската държава и да се замени с
Михаил.

ОАК 54/13 | 1855 | ариза
Букурещ. Доклад от представителя на турското военно командване в Букурещ до последното,
относно недоразуменията между влашки и австрийски офицери и коменданта на Гюргево-Палас и
назначената с турски представител комисия за разрешение на недоразуменията и виновността на
влашкия офицер. Слухове се носели за присъствието на руска войска.

ОАК 54/14 | 1795 | ариза
б.м. Писмо, в което пристигналия в Дунавската област военачалник Мустафа (паша) съобщава, че
бил в постоянна връзка по вода и суша с града Видин и се преписвал с войводата на Влахия, както
и със Зимел ага. (Писмото е повредено и липсват части от текста.)

ОАК 54/15 | 1873 | телграфнаме
Русе. Чернова. Телеграма от дунавския валия до Високата порта, че румънския бей на път за
Прусия щял да пристигне в Гюргево и по заповед на портата се следва да бъде поздравен и понеже
няма още известия за пристигането на бея и валията ще замине за Ловеч по служба, моли портата
да го уведоми в последния град.

ОАК 54/16 | 1803 | мектуб
Цариград. Писмо-чернова до влашкия войвода от турското правителство, с което му се съобщава за
закупените от турските търговци за Цариград зърнени храни и 70 000 оки масло, както и за
намеренията на Кара Фейзи, който със своите хора се присъединил към хората Кошамчалъ Халил,
който се подвизавал Онулу Лом. Като му се благодари за всичко направено, да продължава и за в
бъдеще да съдейства на търговците и да забрани на спекулантите да купуват храни и масло на повисоки цени.

ОАК 54/17 | 1820 | ариза
Трапезунд. Писмо от валията на еялета Трапезунд, с което същият уверява, че е получил
съобщението за разбиването на Александър Ипсиланти при с. Драчгион, Влашко.

ОАК 54/18 | 1813 | ариза
Доклад от войводата на Молдова, с който съобщава, че е пристигнал специалния чиновник Абдулах
Наим ефенди със задача да повърне раите, които през време на руската окупация били напуснали
своите родни места отвъд Дунава и били заселени в Молдова. Раите отказвали да се завърнат,
поради това, че тук са се заселили и изкарват прехраната си и заявяват, че имотите им били
унищожени. Прилага се доклада на Наим ефенди.

ОАК 54/19 | 1837 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до войводата на Влахия Александър, с което се дават директиви относно
християните - протежета на чужди консули и тяхното облагане с данъци.

ОАК 54/20 | 1876 | мектуб
Тулча. Предписание на тулчанския мютесариф до мюдюрина на Исакча. Поради спорния въпрос
между гърци (патриаршисти) и молдовци за управлението на гърците, да не се допускат
молдовците да служат в общата църква, то, до окончателното разрешение на тоя въпрос, остава в
сила старото решение - да се черкуват под ред. Това да се съобщи на техните свещеници.

ОАК 54/21 | 1783 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до войводите на Влашко и Молдавия да изпратят шпиони, за да разузнаят
целта на пътуването на шведския крал, който ще посети Франция и Италия, след което ще замине
за отечеството си през Петербург.

ОАК 54/22 | 1780 | еврак
Цариград. Четири документа, отнасящи се до сумите и материалите, отпуснати за построяване в гр.
Исманлие (Румъния) крепостта и помещенията в нея през 1780 г. -чрез капуджубашията главния
батанджия хаджи Ахмед ага.

ОАК 54/23 | 1782 | еврак
Букурещ. Два документа на влашкия войвода Караджа Никола, относно предаването на коменданта
на Белград чрез боярина Димитраки, отредените 50 породисти жребци, които Турция (султанът)
изпраща като дар на Австрия.

ОАК 54/24 | б.г. | ариза

б.м. Донесение от войводата на Молдова, Константин, до султана. Съобщава, че исканите животни:
катеричка, хермелин и др. се намирали в Русия, от където щял да положи усилия да ги набави.

ОАК 54/25 | 1760 | мектуб
б.м. Чернова. Писмо до войводата на Молдова, относно задържането в затвора от страна на бившия
войвода на Молдова Константин, руските търговци Георги Бабагам и Анастас Димитри Камияра,
при което на същите били отнети и ценностите на голяма стойност.

ОАК 54/26 | 1806 | ариза
б.м. Донесение, относно държането на русите в Румъния, за събирането от страна на руския консул
... и хървати - наемници; задържането от руска страна на френския консул в Яш, които вързан щели
да изпратят на краля му и др.

ОАК 54/27 | 1791 | тахрират
б.м. Препис. Писмо от Александър войвода - преводчик при разговорите и войводата на Молдова, с
което същият дава уверения, че болярите в Яш , при които той бил изпратен, не се били поддали на
руските интриги, а оставали предани на Турция.

ОАК 54/28 | 1876 | мектуб
Гюргево. Превод. Писмо от префектурата в Гюргево до полицейските власти в Русе, с което се
съобщава, че лицето Никола Наум или Васил Христо Мириди, празноскитащ в Букурещ , се
изпраща, понеже бил заявил, че е раждан в Турция, за да бъде интерниран. Заповед за
интернирането на същия в г. Корча, Битолски вилает, понеже същия е бил заявил, че е от същия
град.

ОАК 54/29 | 1876 | тахрират
Превод. Букурещ. Нота на румънския министър на външните работи до Дунавския валия. Иска се
да бъде върната сумата от 60 000 франка, намерена у заловените в Търново нападатели и
извършили обира на дилижанса Турну Мъгуреле, който турците отказали да предадат на
румънските власти, под предтекст, че заловените са членове на българския комитет. (Приложен е
оригинала на същата нота, писан на френски език.)

ОАК 54/30 | 1876 | тахрират
Превод. Букурещ. Нота от румънския директор на външните работи до валията на Дунавския вилает
за залавянето нападателите на дилижанса Турну Мъгуреле - Александрия, който след извършването
на 8.4.1876 г. нападението, били избягали с лодка в Свищов и по сведения били 5 души от

българска и гръцка народност.( Горния превод е написан на гърба на прилаганата нота.)

ОАК 55/1 | б.д. | ариза
б.м. Доклад по повод писаното във френския вестник журнал де Деба, относно изменика валия на
Египет и изявленията на френския посланик, че тия писания не отразяват гледището на френските
министри, които са за старото френско-турско приятелство.

ОАК 55/2 | 1876 | ферман-и али
Препис. Императорски ферман до Дунавския валия Мехмед Асим паша, кавалер на ордена
"Меджидие", I I степен, с който се съобщава за детронирането на султан Абдулазис и възкачването
на новия султан, което събитие да бъде разгласено във всички селища и оповестено на населението
във всички джамии и молитвени домове.

ОАК 55/3 | 1847 | илмюхабер
Записка, съдържаща цифрени данни за изпратени от валията на Египет Мехмед Али, за сметка на
разходите, предвидени за еялета Джидде за 1262 г.

ОАК 55/4 | б.г. | ариза
б.м. Превод. Доклад на турския шарже д`афер във Виена Маврояни за срещата на същия с
английския крал, при която е воден разговор върху отношенията на Турция с Мехмед Али паша;
присъствието на руски войски в Турция и др.

ОАК 55/5 | | мектуб
б.м. Писмо, с което се съобщава за пристигането у дома на изпратилия писмото на синовете на
египетския валия Мехмет Али паша, Саид бей и Сами бей.

ОАК 55/6 | 1791 | мектуб
Писмо до Румелийския валия Мустафа паша. Да нареди до Скопския назърин Хюсеин ага и
янинския мютесариф Тенеденли Али паша да заминат с войските си и се присъединят към армията
на командващия войските в Румъния ... Махмуд паша.

ОАК 55/7 | б.д. | талиматнаме
б.м. Инструкция от турското правителство до Али паша Тетдолски, относно пристигането на

френската и английската флоти в Корфу и островите.

ОАК 55/8 | б..д. | тезкер-и самийе
Чернова. Доклад на Великия везир до султана. Между другото се предлага да се оформи, чрез
съответна регистрация и издаването на владически документ, притежаването на рентата от 398 000
гроша годишно от приходите на един чифлик в Египет, даден като вакъф на основания от Мехмед
Али паша имарет в Кавала за издръжката на същия имарет.

ОАК 55/9 | 1808 | талиматнаме
Цариград. Копия от две инструкции до Али паша Тенеделенски, относно отношенията с Франция и
становището на френския посланик в Цариград Себастиен.

ОАК 55/10 | 1796 | ариза
б.м. Доклад от Ибрахим (?) до правителството. Съобщава за изстъпленията, вършени от страна на
Тенеденли Али паша, които напоследък преминали и навътре в Румелия и Цариград. Моли да се
вземат съответните мерки.

ОАК 55/11 | 1796 | мюсведе
Цариград. Чернова от предписание до Тенеденли Али паша от страна на садразамството, с което му
се съобщава, че пребиваващия в Цариград като кехая негов син в близко бъдеще щял да бъде
назначен за Охридски управител.

ОАК 55/12 | 1785 | ариза
Делвина (Албания). Доклад от управителя на Делвина до садразама, относно разширението
бунтовническата дейност на Тенеденли Али паша, към който са се присъединили със свои хора
мютесарифа на Санта Нарита (Искендерне) Махмуд паша и неговия брат Ахмед паша.

ОАК 55/13 | 1810 |
б.м. Превод от писмото на Тенеденли Али паша, писано на гръцки език, изпратено до неговия
представител пред властта Сюлейман ефенди. Съобщава му, че няколко души селяни от село
Химари, които били в услуга на французите, с един френски кораб с намерение да задигнат около
600 души селяни от околните села на казаното село и да ги закарат на о-в Корфу. Кораба бил
заловен и селяните освободени.

ОАК 55/14 | 1813 | ариза

Съкратено съдържание на няколко служебни доклади на Солунския управител Юсуф Абдулах,
между които и един за намерението на Тенеделенли Али паша да завладее и Солун, за нападението
на който било необходимо да се настанят в укрепленията около 2500 платени войника.

ОАК 55/15 | 1809 | кайме
Цариград. Предписание до Тенеделенли Али паша, с което се нарежда да изпрати повече войници,
които да се справят с бунтовниците: Ибрахим паша - мютесариф на Авлона и Елбасанския ....
Абдулах паша, като в тези времена, когато се готви поход срещу Русия, а сърбите се бунтуват,
въстават против властта, ще трябва да се вразумят.

ОАК 55/16 | 1821 | илям
Гюмюрджина. Шериатско решение на гюмюрджинския кадия, относно изпращането от околията
300 войника... До главнокомандващия янинската армия Хуршид паша, Румелийски валия, бивш
садразамин, назначен с неограничени права, за да се оправи с Тенеденли Али паша, за убиването
на който била издадена фетва.

ОАК 55/17 | 1821 | илям
Самоков. Шериатско решение на самоковския кадия, относно изпращането от околията 100
войника под командването на Ибрахим ага до главнокомандващия Янинската армия Хуршид паша,
Румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права, за да се справи с Тенеденли
Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/18 | 1821 | илям
Драма. Шериатско решение на Драмския кадия, относно изпращането от околията на 350 войника,
под командването на бан-башията Хюсеин, до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша,
румелийски валия и бивш садразамин, назначен с неограничени права, за да се справи с Тенеденли
Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/19 | 1821 | илям
Фереджин. Шериатско решение на Фереджинския кадия, относно изпращането от околията 100
войника под командването на Чиленгир Мехмед ага до главнокомандващия янинската армия
Хуршид паша, Румелийски валия и бивш садразамин, назначен с неограничени права, за да се
справи с Тенеденли Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/20 | 1821 | илям

София. Шериатско решение на софийския кадия, относно изпращането от околията 150 войника
под командването на Ахмед боман-баши до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша,
румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права, за да се справи с Тенеденли
Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/21 | 1820 | илям
Узунджово - Хасково. Шериатско решение на узунджовския кадия, относно изпращането от
околията 200 войника под командването на Ибрахим ага до главнокомандващия янинската армия
Хуршид паша, Румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права, за да се
справи с Тенеденли Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/22 | 1820 | илям
Чирмен. Шериатско решение на Чирменския кадия, издадено по силата на свещена фетва за
убиването на Тепеделенли Али паша, в което се съобщава, че определените от същата околия 150
войника, под командването на янинския ага ще бъдат изпратени на Енидже... вардения аянин Ешин
бей, за да ги представи главнокомандващия янинската армия Хуршид паша румелийски валия и
бивш садразамин.

ОАК 55/23 | 1821 | илям
Стара Загора. Шериатско решение на старозагорския кадия, издадено по силата на свещена фетва
за убиването на Тенеденли Али паша, в която се съобщава, че определените от същата околия 150
души, под командването на Емин ага ще бъдат изпратени на Исмидже-Вардарения аянин Емин бей,
за да бъдат предадени на главнокомандващия Янинската армия Хуршид паша Румелийски валия и
бивш садразамин.

ОАК 55/24 | 1794 | еврак
Цариград. Кратко съдържание от писмата на Мехмед Рашид ефенди, чиновник по строежа и
поправката на крепостта и укрепленията в Исмаил, между които, в документите №15 и №16 се
говори за изпратени майстори-зидари и от страна на Тенеденли Али паша.

ОАК 55/25 | 1821 | илям
Неврокоп. Шериатско решение на неврокопския кадия, относно изпращането от околията 200
войника под командването на Мустафа ага до главнокомандването янинската армия Хуршид паша,
Румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права, за убиването на който била
издадена фетва.

ОАК 55/26 | 1820 | илям

Татар Пазарджик. Шериатско решение на Татар Пазарджишкия кадия, относно изпращането от
околията 300 войника, под командването на Сеид Мустафа ага до главнокомандващия янинската
армия Хуршид паша, Румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се
справи с Тенеденли Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/27 | 1821 | илям
Искиндже-Вардар. Шериатско решение на Искендже и Кара кадия, относно изпращането от
околията 300 войника под командването на Искендже-Вардарския аянин Емин бей до
главнокомандващия янинската армия Хуршид паша, румелийски валия, бивш садразамин, назначен
с неограничени права, за да се справи с Тенеденли Али паша, за убиването на който била издадена
фетва.

ОАК 55/28 | 1820 | илям
Пловдив. Шериатско решение на пловдивския кадия, относно изпращането от околията 350
войника под командването на Кайлу Мустафа ага до главнокомандващия янинската армия Хуршид
паша, румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се справи с
Тенеденли Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/29 | 1821 | илям
Димотина. Шериатско решение на Димотинския кадия, относно изпращането от околията 300
войника под командването на Беши ага Мехмед ага до главнокомандващия янинската армия
Хуршид паша, румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се справи с
Тенеденли Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/30 | 1821 | илям
Нова Загора. Шериатско решение на Новозагорския кадия, относно изпращането от околията 50
войника под командването на Ахмед ага до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша,
Румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се справи с Тенеденли Али
паша , за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/31 | 1821 | илям
Петрич. Шериатско решение на петричкия кадия, относно изпращането от околията 100 войника
под командването на Мехмед ага до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша,
румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се справи с Тенеденли Али
паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/32 | 1821 | илям
Ахъ-челеби. Шериатско решение на Ахъ-челебийския кадия, относно изпращането от околията 150
войника под командването на .... до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша,
Румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права, да се справи с Тенеденли
Али паша, за убиването на когото била издадена фетва.

ОАК 55/33 | 1821 | илям
Саръ-шабан. Шериатско решение на Саръ-шабанския кадия, относно изпращането от околията 100
войника под командването на Хаджи Муса до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша,
Румелийски валия, бивш садразамин, за да се справи с Тенеденли Али паша, за убиването на който
била издадена фетва.

ОАК 55/34 | 1821 | илям
Дупница. Шериатско решение на дупнишкия кадия, относно изпращането от околията 100 войника
под командването на Ахмед ага до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша, румелийски
валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се справи с Тенеденли Али паша, за
убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/35 | 1820 | илям
Струмица. Шериатно решение на Струмишкия кадия, относно изпращането от околията 100
войника под командването на Ебу Текир ага до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша,
румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се справи с Тенеденли Али
паша, за убиването на когото била издадена фетва.

ОАК 55/36 | 1821 | илям
Разлог. Шериатно решение на разлошкия кадия, относно изпращането от околията 100 войника под
командването на Исмаил ага до главнокомандващия янинската армия Хуршид паша, румелийски
валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се справи с Тенеденли Али паша, за
убиването на когото била издадена фетва.

ОАК 55/37 | 1820 | илям
Правица. Шериатско решение на Правищенския кадия, относно изпращането от околията 200
войника под командването на буланбашията.... до главнокомандващия янинската армия Хуршид
паша, румелийски валия, бивш садразамин, назначен с неограничени права да се справи с
Тенеденли Али паша, за убиването на който била издадена фетва.

ОАК 55/38 | 1805 | мектуб
Египет ( Кайро). Писмо на египетския валия Мехмед Али паша до султана. Съобщава, че са
пристигнали в Александрия 16 английски парахода. Да му се съобщи как да постъпи с това голямо
количество параходи, ако пожелаят да заминат за Яфа или пък да излезнат в открито море и дали да
се разреши на офицерите да слязат на сушата.

ОАК 55/39 | б.г. | мектуб
б.м. Чернова. Писмо до Ибрахим паша, с което същия се уведомява за изпращането на Халил паша
с особена мисия пред Мехмед Али паша - с цел да се сложи край на кръвопролитието между
мюсюлмани. До Мехмед Али паша се изпраща с двойникуриери и предварително уведомление за
случая, тъй като Халил паша пътувал по море.

ОАК 55/40 | б.д. |
Превод на писмо от английския крал, относно Мехмед Али и създалите се отношения. Първият
лист е изгубен. .....Ако последния успее в писмата се той ще бъде особено доволен. Ако Мехмед
Али продължава да упорства наредено е на Калибел да бъде порицан. Изпраща му поздравите и
благодарностите, че с подобна мисия е натоварил Налик паша, от ... на когото е благодарен.

ОАК 55/41 | 1722 | арзухал
Триполис. Молба от валията на Триполис Мехмед паша до султана. Иска се да бъде издаден ферман
френските търговци на рудата, произвеждана в Триполис да купуват и за напред същата руда при
предишните условия - въпреки отсъствието на френски търговски кораби, непристигащи в
Триполис, поради върлуващата във Франция от две години насам чума.

ОАК 55/42 | 1831 | ариза
Резюме. Доклад от татара на Абдулхан паша валия на Сайда. Съобщава за действията на Али паша
Египетски за ограбване на храните в Газа и за движението на неговия син Ибрахим паша.

ОАК 56/1 | 1818 | кайме
Чирмен. Писмо на чирменския мутесариф Али Джелал паша до султана, относно изпълнението на
особения ферман за публичното удушване на злодея султан Герай - живял в (Елховската) околия.

ОАК 56/2 | 1803 | еврак

Цариград. 3 документа. Преписка, съдържаща три доклада на русенския аянин Тристеник заде
Исмаил ага и пр. , от който е видно, че бил ограбен чифлика на кримския султан Мехмед Гирай
султан в село Даутлу, Анхиалско от страна на месемврийския войвода Ирми бей Ахмед ага. В
същия чифлик са престояли Даглиите 93 деца без да причинят никаква пакост. Пита се, дали
загубите да се понесат от грабителите или от населението в околията.

ОАК 56/3 | 1782 | емирнаме
Чернова. Разпореждане до Селим хан Герай в Крим да се изплатят суми, по настояване на руския
посланик, на руски поданици, дължими от починалия Махмуд Герай-хан. Превод от писмо на
руския посланик.

ОАК 56/4 | 1695 | тезкере
Цариград. Записка до дефтердаря, с която се изискват 400 жълтици и скъпоценен кинжал, дадени
на Гази Герай Султан, като награда за набезите му в полска земя.

ОАК 56/5 | 1800 | кайме
Исманлие. Писмо от коменданта на Исманлие, с което съобщава, че бил пристигнал по неговите
места някой си Адалъ Хасан от хората на Чишгиз Гирай Султан със своите хора с цел да бунтува по
тия места, особено сега когато страната е в ужас и трепет от вилненията на Пазвантоглу Осман.

ОАК 56/6 | 1771 | кайме
Гюргево. Писмо от Ахмед (паша), с което същият уведомява, че с пристигането във Видинската
област на командващия войските, е поставил на разпореждането на същия своите части; и заедно с
Месуд Гирай Султан и еничарския началник обсъдили и се приготвили да видят отново срещу
Букурещ; че набавянето на коли за войската от Русенска каза, където населението била въстанало;
както и от съседските кази, било трудно; и иска да бъде ... крепостта Гюргево, която след заемането
и обратно, била в плачевно положение и пр.

ОАК 56/7 | 1792 | ариза
Доклад, относно бягството на султан Дженгир Мехмед Герай, който е застанал начело на
Терсенеклиолу и другите разбойници. Призованите да съберат войските си аяни в Преслав, като
разградския Амер ага, шуменския Исмаил ага и Осман Пазарския Осман ага, след като изказали
готовността си, заявили, че им били необходими няколко дни докато съберат войските си в
околиите си. Иска се наказанието на Мехмед Герай.

ОАК 56/8 | б.д. | еврак

Крепост Согуджак. Преписка, от която е видно, че се иска от правителството да отпусне известна
сума за пътни и дневни на Батол Гирай Султан и неговия брат Арелан Гирай Султан , за да заминат
за Цариград.

ОАК 56/9 | 1778 | ариза
Резюме. Доклад на пратеника на кримския хан Селимгерай, относно нападенията на руския
генерал и унищожение на Кримска област.

ОАК 56/10 | 1801 | кайме
Писмо (до командващия турските сили в Крайова), по повод донесението на същия за постъпването
на писмено искане за помилването от турската власт на Чингиз Кирай. Изказва се задоволство, че
на казаното искане, което в същност се отнасяло до Пазвантоглу, е бил даден устно и в подходяща
форма отговор; и се препоръчва и за напред да не се отговаря писмено на подобни постъпки, чрез
които Пазвантоглу имал за цел да може да поеме дъх и събере сили след претърпяните от него
поражения.

ОАК 57/1 | | берат
Чернова - образец за грамотите, които да се издадат на четирима португалски чиновници от
португалското външно министерство по случай награждаването им с ордени по случай сключения
договор за плаване и търговия между Турция и Португалия.

ОАК 57/2 | 1808 | беяннаме
б.м. Превод от манифеста на Фердинанд VII , крал на испания против Франция.

ОАК 57/3 | 1871 | чернови
Видин. Десет чернови от телеграми и писма на Видинския мютесариф до Ниш, Берковица и
София, отнасящи се до евакуацията на чиновниците, наличните суми и турско население от
Западните покрайнини, поради станали там военни събития.

ОАК 57/4 | б.д. | тезкере
б.м. Разпореждане до министъра на външните работи, предвид на това, че испанската кралица е
добила дъщеря и синът на краля на двете Сицилии също е добил дъщеря и това било съобщено на
султана да им бъде отговорено.

ОАК 57/5 | б.г. | ариза

Виена. Превод. Доклад на управляващия турската легация във Виена Маврояни, относно
испанската криза, сражението на френския крал Луи Филип и това на Метерних и пр. Съобщава
още, че в Триест бил построен кораб, който ще прави рейсове между Смирна - Цариград - Галац.

ОАК 58/1 | 1823 | такрир
Доклад на дефтердара за издаване особен ферман, с който да се забрани на хан Агаси в Смирна да
се противопоставя на събирането от някои наематели на ханища, срещу задълженията на гръцките
бегълци от Смирна и околностите, дължимите от същите наемателни суми.

ОАК 58/2 | 1812 | ариза
б.м. Доклад до правителството за появата в Бяло море гръцки въстаници (ешкия) с шест каина
(лодки), които обикаляли оз градовете и нанасяли пакост.

ОАК 58/3 | б.д. | такрир
Цариград. Повреден доклад до правителството, от който е видно, че гръцките въстаници по суша и
море почнали да действат, че Русия по въпроса за Гърция възразявала да обяви война на Турция и,
че Англия искала да посредничи между Турция и Гърция за уреждане гръцкия въпрос.

ОАК 58/4 | 1861 | шукка
Видин. Чернова. Писмо до мюдюрите на Лом и Оряхово, относно мерките във връзка с известието,
че гръцки кораб под английски флаг щял да пренесе оръжие на острова, намиращ се между Лом и
Оряхово.

ОАК 58/5 | 1802 | такрир (хуляса)
Цариград. Съкратено съдържание от три доклада на капуджубашията Ебу Бекир бей до
правителството. В първия се съобщава, че положението в Гърция било спокойно, а в двата
последни се съобщава за вълненията на някой си Такатчикли Сулейман ага, който прогонил аянина
от Фере, заедно с войската му и, че същия аянин нямал възможност да издържа тая своя войска, та
ходатайства да му се определи място , за да се настани с войската си.

ОАК 58/6 | | ариза
Атина. Превод от обширен доклад на пратеника на външното министерство в Атина Костаки, с
който донася за дейността на Етерия по край границата и разговорите и нотите, които е подал и ще
подаде на директора на външните работи на Гърция Трикупи. В доклада се дават сведения за ...от

турските области и дейността на генерал Провес и войводата Зервас, вътрешното положение на
Гърция и пр.

ОАК 58/7 | 1845 | тезкер-и самийе
б.м. Доклад на садразама до дворцовата канцелария, върху съдържанието на постъпилите от
парижкия, лондонски и виенски турски посланици доклади, засягащи гръцкия и ливански въпрос,
въпроса за освобождаването на двете видни личности, задържани в Бомбай и др.

ОАК 58/8 | б.г. | тезкер-и самийе
б.м. Писмо (чернова) от садразама до мюшир-пашата, с което се ходатайства на бившия турски
консул в Еликори, Качанти, да бъде дадено парично възнаграждение заради предаността му към
Турция: като консул бил своевременно съобщил за предстоящето гръцко въстание; бил спасявал
турските пленници през същото въстание и др.

ОАК 58/9 | 1861 | такрир
Цариград. Нота от посланика на Гърция до турското правителство, с която иска да бъде наложен
секвестор на суми, които гръцки поданик има да получава от турското финансово министерство
като дълг на друг гръцки поданик. Разпореждане до същото министерство.

ОАК 58/10 | б.д. | ариза
б.м. Доклад от каймакама на Трикала, подкрепен от рапорта на Костаки, че някои от партизаните на
гръцкия първенец и бивш пълномощен министър в Париж Голтин (?) са минали Акшира(?) по
посока на Алто, други били съсредоточени в Издин(?) с намерение да нападнат границата.
Прословутият Катарахи и брата на Диманди и други капитани-бегълци на брой 500 души се
събират на границата, към които се е присъединил и капитан Закас. Разделени са на три групи,
първата при Домена (?), втората в залива Зендине(?) и третата при Порга, близо до Трикала.

ОАК 58/11 | 1718 | кайме
Доклад от вселенския патриарх Йеремия до правителството, с което иска да бъде задържан и
изпратен на каторжна работа поп Сидерис от с... гр. Узункьопрло каза, Одрински вилает, който
ходел по селата насъсквал християните да не плащат владишкия данък (владищината) и не се
подчинявал на патриаршеските разпоредби.

ОАК 58/12 | 1824 | шукка
Писмо от Мехмед Емин,(командващ войските, намиращи се в две крепости по източното гръцко
крайбрежие). След като съобщава за гибелта на военния кораб, потеглил от Превеза и носещ

хазната , пратена за командированите от него войски, който кораб бил пресрещнат от 4 гръцки
кораби - иска час по-скоро да се изпратят достатъчно парични средства за нуждите на войските му.

ОАК 58/13 | 1825 | арзухал
(Смирна), (Измир). Изложение от Сюлейман, съдържащо сведенията, относно движението на
неприятелските военни кораби в Бяло море; намеренията на гръцките главатари в Пелопонес; за
смъртта на Варвара в Занга; за получаването от страна на гърците 50 000 лири стерлинги,
изпратени им от Англия - като сведения бил дал синът на пруския консул в Смирна.

ОАК 58/14 | 1841 | такрир
Цариград. Нота от гръцкият представител, относно предаването на имоти и суми, принадлежащи на
гръцки поданик, починал на о. Иракля.

ОАК 58/15 | 1824 | кайме
Чернова. Благодарствено писмо до мутесарифа на Солун, по повод донесението на същия за
унищожаването на въстаниците, които били дошли от морето, за да нападнат самото Девеник и
острова Вирари.

ОАК 58/16 | 1832 | писмо
Текфур даг. Писмо на гръцки език, заедно с турски превод, изпратено от бератлии търговци в
Текфур даг до "векилина" (представител) на търговския еснаф при Високата порта, с което се
оплакват срещу незачитане правата им и нанесени им обиди от страна на местните жители. Искат
застъпничеството му. Подписали: Тодораки, син на Зафир; Яни, син на Димитри; Яни, син на
Джорджи; Ставри, син на Антон и Ангелаки, син на Антон.

ОАК 58/17 | б.д. | такрир
б.м. Превод на нотата, връчена от страна на гръцкия министър на външните работи г-н Ризо на
дипломатическите представители на Русия, Англия и Франция в Атина, както и превод на
възраженията по същата нота, изложени от страна на турския дипломатически представител
Китани ефенди.

ОАК 58/18 | 1875 | тефтер
Цариград. Списък на задълженията на Патриаршията и предадените и суми от събрани полици за
изплащане на задължения.

ОАК 58/19 | 1821 | кайме
Заповед до мохафъза на остров Самотраки - изпратил вече 21 отрязани глави на въстаници от
същия остров - да положи усилия за окончателното усмиряване на целия остров без забава.

ОАК 58/20 | б.д. | тезкер-и самийе
Чернова. Доклад до султана, относно създаденото положение във връзка с гръцкия въпрос и "...",
дадени от посланиците на Англия- Канин, Франция и др.

ОАК 58/21 | 1870 | мектуб
Откъслек. Писмо до министерството на финансите във връзка с награждаването с орден
"Меджидие" V степен на Костандаки от Галос за съдействието му при залавянето на прочутия
хайдутин Тотаки.

ОАК 58/22 | 1823 | ариза
Доклад от Мустафа Рашид до правителството. Съобщава, че след като заминала турската флота от
гръцките води, неприятеля (гърците) почнали да се движат със своите кораби около о-в Агрибоз и
Морея и да нанасят пакости. Моли да му се изпрати повече войници, за да се предотврати това
движение.

ОАК 58/23 | 1826 | кайме
Чернова. Предписание до Хосни бей да положи и той от своя страна всички старания по защитата
срещу размирниците гяури на пристанището Мисоцунги, защитника на което пристанище,
Гребенли Вели ага по служебни причини бил се отдалечил от същото.

ОАК 58/24 | 1841 | такрир
Цариград. Нота от гръцкия пълномощен министър в Цариград до турското правителство, с която
съобщава, че мютесарифа на г. Трикала Каалиск паша е отварял административната
кореспонденция, адресирана до гръцкия вицеконсул в Солун и иска да се нареди да се предава
кореспонденцията и ... Приложено нареждане в същия смисъл до мютесарифа в Трикала.

ОАК 58/25 | 1827 | такрир
б.м. Доклад от ? До садразама, в който се съобщава, че въстанието в Гърция предстояло да бъде
скоро потушено... Поради обстоятелството, че трите велики сили: Англия, Франция и Русия, които

покровителствали Гърция, може би ще поиска някакви привилегии за Гърция, възможно било по
този повод да се обяви и война, належащо било , преди всичко да се укрепят уклепленията от към
Русия.

ОАК 58/26 | | такрир
Атина. Доклад на турския представител в Атина Костаки, относно въпроса с депутатите от Крит в
гръцкия парламент и други политически събития.

ОАК 58/27 | 1859 | такрир
Цариград. Нота от посланика на Гърция до турското правителство, относно спора на гръцки
поданик с турски по доставката на кожи.

ОАК 58/28 | 1845 | ариза
Янина. Доклад от новоназначения янински валия Мехмед Хюсрев паша до садразама, с който,
между другото му съобщава, че ще се постарае да изглади антагонизма, който от много години
насам съществувал между северните и южни албанци - геги и тоски.

ОАК 58/29 | 1838 | тезкере
Цариград. Чернова от тезкере до садразама, с което се съобщава, че евреите като чужди протежета
(патеиталъ) пак са турски поданици и следва да плащат данъка джизие. Узнало се, че и
хахамбашията бил немски протеже.

ОАК 58/30 | 1822 | ариза
б.м. Доклад от командващия войските в Гърция. Съобщава за нападението от страна на гърцките
въстаници по суша и по море на о-в Агрибос, крепостта Кара-баба и понеже нямал достатъчно
войска, за да се справи с въстаниците, моли да му се изпрати повече войска.

ОАК 58/31 | 1826 | мектуб
Цариград. Писмо до Румелийския валия, относно оплакването на английския посланик в Цариград
за малтретирани английски войници, слезли на брега от един параход, акостирал близо до Арина,
която била обсадена от турската войска под предлог, че английските войски били слязли на брега
да приберат гръцки въстаници.

ОАК 58/32 | 1848 | еврак

о-в Хиос. Преписка с приложена към нея разписка за получени 40 000 гроша султански дар от
страна на предалия се на турската граница генерал Гризпори. Разписката е с дата 5 януари 1848 г.,
издадена в Хиос.

ОАК 58/33 | 1827 | ариза
б.м. Доклад от някой си Халид (?) до садразама. Донася, че било окончателно установено че трите
велики сили Русия, Англия и Франция били покровителки на Гърция (...); налага се бдителност и
(...); да се въоръжат всички мюсюлмани годни да носят оръжие от 7, та до 70-годишна възраст.

ОАК 58/34 | 1848 | мектуб
Родосто. Писмо-донесение на управителя на Родосто, от което е видно, че бившите татари, които са
пренасяли правителствени наредби, се именуват вече "поста татари" ( пощенски куриери), а
мезилите - киракаис наемни станции.

ОАК 58/35 | 1823 | махзар
Гърция (Аркадия и Траплица). Два махзара с ... Им съдържание, подадени до султана от
мюсюлманското население в градовете Аркадия и Траплица, в които се описва окаяното положение
на татарското турско население, в следствие убийствата и грабежите на ..., които били нападнали и
превзели тия два града. Мюсюлманите молят султана за помощ.

ОАК 58/36 | 1862 | мектуб
Цариград. Писмо от Цариградския търговски съд до гръцкия патриарх в същия град, с което се иска
да бъде извършено подвеждането под клетва на страна по гражданско дело

ОАК 58/37 | 1837 | такрир
Битоля. Доклад, относно оставането като аптекар в гр. Битоля бившият гръцки консул в същият
град, на който е отнето консулското звание, поради това, че в същият град не съществуват гръцки
интереси.

ОАК 58/38 | 1848 |
Цариград. Нареждане до министерството на финансите да изпрати на турския посланик в Гърция
Кастани бей 20 000 гроша - заплатата за м. 04. 1847 г.

ОАК 58/39 | б.г. | ариза

Атина. Превод. Превод от доклад на управляващия турската легация в Атина, Костаки ефенди до
турското външно министерство, относно свиждането му с директора Тристан по бежанския въпрос.

ОАК 58/40 | 1874 | тахрират
Сулина. Преписка по убийството на Ибрахим чауш от гръцки поданици в Сулина.

ОАК 58/41 | 1770 | илям
Съдебно решение, взето в шериатски съд на град Лондер (Гърция), относно изстъпленията на
въстанали гърци, които опожарили гр. Андрос и Лондар. Иска се съдействието на дивана в Морея
за унищожаването на тия разбойници.

ОАК 58/42 | 1806 |
Документа съдържа краткото съдържание на 8 доклада на Саид Осман паша, относно
разгромяването въстаналото гръцко насаление, както и за мерките, които ще трябва да се вземат за
изкореняването на всички въстаници. За техни водачи се споменават имената на : Кольо, двама
Котронилер и Никита. На някои от водачите били отрязани главите и изпратени на султана.

ОАК 58/43 | 1845 | ферман
Ферман (без тугра) на султан Абдул Меджид, адресиран до Муса Сафвери паша маршал на
Трикала, кадиите на същата област и членовете на местния областен съвет. Касае се за уреждане
някакъв спорен въпрос между двама гърци.

ОАК 58/44 | 1770 | ариза
Съобщение за изпращането (от Цариград) в Пелопонес на специален мубашир и 1 кятиб от
главното сметководство, за секвестирането и разпродажбата имотите на въстаналата и минала на
страната на Русия местна рая.

ОАК 58/45 | б.г. | ариза
Превод от доклад на чиновника от турското посолство в Атина Костаки по разговора му с
директора на външните работи в същия град Трикупи, относно отношенията на Цариградския
патриарх с Гърция.

ОАК 58/46 | б.д. | ариза

Доклад - превод на чиновника от турското посолство в Атина Костаки по свиждането му с
директора на министерство на външните работи Трикутис, относно емигрантите от Крит и
недопускането на представител в гръцкото народно събрание.

ОАК 58/47 | 1839 | такрир
Цариград. Нота от гръцкия посланик в Цариград до турското правителство, с която иска от
последното да изземе документите от турски капитан на кораб, които документи той е взел от
гръцки капитан на кораб, заседнал на крайбрежието.

ОАК 58/48 | б.д. | такрир
Атина. Нота от гръцкия министър на външните работи до турския посланик в Атина, относно
изоставени имоти на турци в Гърция.

ОАК 58/49 | б.д. | ферман
б.м. Чернова. Ферман , с който на членовете на фамилията на Николаки Логофет се признават
изключителни привилегии.

ОАК 58/50 | б.д. |
б.м. Част от документ, от който е видно, че много гръцки въстаници се намирали около о-в Агрибоз
и крепостта на Атана, на който целта била след като превземат острова да нападнат Атина, след
което щели да отидат в Атина, за да се справят с тамошните въстаници.

ОАК 58/51 | 1867 | еврак
Цариград. Два документа, от които е видно, че турското съкровище е кредитирало "Народната каса"
на гръцката патриаршия срещу евентуалните приходи на патриаршията и, че от тия кредити са се
давали заеми на гръцкото насаление.

ОАК 58/52 | 1840 | такрир
Цариград. Нота от гръцкия посланик в Цариград до турското правителство, с която иска
разрешение 3 кораба да заминат за Бяло Море.

ОАК 58/53 | 1822 | ариза

Донесение до султана за разбиването на гръцките въстаници при Стелче и Аая Медина , където
били слезли от кораби при Базраджик в Ниаста, което селище солунския мутесариф превзел с
пристъп към Аласоня и Катарила.

ОАК 58/54 | 1822 | ариза
Света гора Атонска. Доклад от войводата на Атон, според който доклад в манастира Скалоти били
скрити в земята два топа и били известни на игумена Мартаник. При обиска и в следствие натиска
на калугерите, въпросните топове били открити и калугерите заявили, че са били купени, за да се
отбраняват от разбойниците Кара Фейзи и други. Калугерите и мухтаря Михаил били арестувани.

ОАК 58/55 | 1849 | тахрират
Преписка, относно оплакването на калугерите от манастира Ватопед в Света гора против
манастира Зограф по владението на чифлика и земите в село Урмилия (?).

ОАК 58/56 | 1792 | ариза
Доклад от о. Милос (Дерменлик), че прочутият разбойник Каракачани с два кораба нощно време е
нападнал о. Милос и складовете и след това френските кораби. Същият е написал писмо на гръцки
до мухафъза на Навпая (Анаполи) Абдулах паша, което се прилага.

ОАК 58/57 | 1835 | мектуб
Цариград. Чернова от писмо на Великия везир до председателя на висшия държавен съвет, с което
му съобщава за хода на разисквания на представителите на трите велики сили: Русия, Англия и
Франция между които бил и лорд Палмерстон, по въпроса за определяне границата между Турция и
Гърция.

ОАК 58/58 | 1835 | мектуб
Цариград. Чернова от писмо до главния секретар на султанската канцелария от Великия везир, с
което тактично му съобщава за размекването между трите велики сили: Русия, Англия и Франция
по въпроса за границата между Турция и Гърция и, че окончателното разрешение на тоя въпрос
било представено на посланиците на трите велики сили.

ОАК 58/59 | 1841 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до турския посланик в Атина Костаки бей. Неговият доклад относно
оплакванията на гръцкия министър на външните работи Мавронадрато по незаконните действия
против гръцките лодки бил получен и са възприети препоръките на посланика и дадени
съответните нареждания на министъра на флотата.

ОАК 58/60 | 1874 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че за убийството на прочутия гръцки разбойник Такварди
Нитаки (?) била обещана от турското правителство крупната сума 1000 турски лири. Въз основа
доклада на командира на войсковата част, която способствала да се убие разбойника, с част от
сумата били купени за войниците : ръкавици, калцуни и чорапи, а другатащяла да се употреби пак
за същата цел.

ОАК 58/61 | 1830 | ариза
Чернова. Доклад на комисията, назначена да определи новата граница между Турция и Гърция и
условията по изселването на турците от териториите, които остават в Гърция.

ОАК 58/62 | 1756 | илям
Петнадесет броя шериатни решения от 15 околии на Мореа (Гърция), в които, като се изброяват ...
над раята от страна на злодея Хатамаи оглу Ахмед ага, пожизнен арендатор на околията Галяпатра,
укрил се в Цариград, излага се молбата на раята за да се залови същия и да се интернира на друго
място, без да има право да се връща обратно в Морея.

ОАК 59/1 | 1828 | еврак
б.м. Кратко съдържание на поемата, която мукафъза на остров Ине, Емин ага, е изпратил. Описани
са случаи на нападения, извършени от отделни кораби на руския черноморски флот по турското
крайбрежие.

ОАК 59/2 | б.д. | еврак
Цариград. Два документа от който първият предлага доклада на руския консул в Белград до руското
посолство в Цариград. Съобщава за бягството в Сърбия на български семейства от пострадалото
през време на Нишкото въстание население, поради тежките данъци, с които били обложени.
Вторият документ е част от чернова на правителствено предписание до... , с което се нарежда да се
направи някакво облекчение само на пострадалите семейства.

ОАК 59/3 | 1807 | тахрират
Исмаил. Три резюмета от доклада на командващия войските в Исмаил до главнокомандващия
турската армия, относно нападението от страна на русите с бронирани лодки укрепения пункт при
село Брасло (?), Тулчанско.

ОАК 59/4 | б.д. | муталяат
б.м. Донесение (повредена чернова) от лице, което е участвало в Париж като турски делегат по
сключване мирен договор между Русия, Англия, Франция и Турция.

ОАК 59/5 | 1789 | кайме
б.м. Доклад на Румелийския валия до садразама с подробно изложение за погрома на турската
войска, състояло се от около 8 000 души, които макар и по-рано да са унищожили част от
неприятелската войска, обаче, след като наприятелят се появил с повече войска турските войници
са се разбягали и по пътя си разграбили много села.

ОАК 59/6 | 1808 | немика
Писмо, съдържащо сведения за хода на работите, във връзка с предстоящето сключване на
примирие между Турция и Русия при посредничеството, спрямо договора в Тилзит, от страна на
Франция; и предложение от страна на автора на писмото, да се изпрати във Франция като първи
турски пратеник друго лице, което да е по-способно и по-подходящо от Мухиб ефенди, натоварен
да води преговорите по това примирие.

ОАК 59/7 | | емирнаме
Разпореждане до министъра на външните работи да отправи благодарствено писмо до руския
посланик в Цариград Потинов по случай неговото завръщане от Русия и изказаните от същия
благодарности на султана за доброто пътуване и гостоприемност.

ОАК 59/8 | 1819 | мектуб
б.м. Писмо, писано по повод писмото на руския извънреден пратеник в Цариград барон де
Строчанов, до турското правителство, по въпроса за маркирането граничната линия между Турция
и Русия в Дунавската област. Дават се указания по уреждането граничните отношения между двете
държави в същия граничен участък.

ОАК 59/9 | 1792 |
Донесение до Великия везир да предпише на министъра на флотата да освободи използваните раи
в корабостроителниците преди да направи ревизия управляващият руското посолство.

ОАК 59/10 | | ариза

Виена. Превод от доклад на турския управляващ легацията във Виена Маврояни, с който донася, че
английския посланик в същия град му е съобщил, че по английски сведения от Петербург, Русия
нямало вече да изпраща войски към Цариград и, че Англия не може да посредничи и се меси във
вътрешните работи на чужда държава. Докладва още по вътрешното положение на Испания.

ОАК 59/11 | 1785 | такрир
Бендер. Резюме от доклад на специалния куриер, изпратен в Бендер. Донася за пречките, които
русите правят на превоза на р. Прут и за движението на горските разбойници в Силистренско,
Никополско и Севлиевско.

ОАК 59/12 | б.д. | такрир
Цариград. Подробен доклад на Великия везир до султана. Излага се хода на заседанието във вилата
на министъра на външните работи, в присъствието на руския посланик в Цариград, главният лекар
на султана и Стефанаки бей, дето бил разискван въпрос за настаняването на турците във Вароша на
Белград, както и въпроса за контрибуцията, която Сърбия ще плаща ежегодно, както и вида на
монетите, с които ще плаща.

ОАК 59/13 | 1773 | илмюхабер
Цариград. Разписка, съдържаща списъка на 18 души пленници-руски войници, предадени на
секретаря на ареста (зандан) при държавния арсенал, закарани по море в Цариград от мюбаширина
Хуршид Осман ага. При имената 10-те души пленници личи думата "салдати", а при тия на
останалите - "казак".

ОАК 59/14 | 1828 | мектуб
б.м. Писмо от ... До правителството, в което се съобщава, че по нареждане на садразама,
главнокомандващия войските наредил, щото Чирменския мютесариф Саид паша да замине за
Балкана, да пази проходите. Като се съобщава, че неприятеля (русите) превзел вече: Исакча, Мачин,
Браила и Кюстендже, след това разделил армията си на три колони: едната към Варна, другата към
Силистра, а третата към Шумен. Предвид важното стратегическо значение на проходите в Балкана,
необходимо било да се изпратят там повече войници и да се поставят оръдия.

ОАК 59/15 | 1810 | ариза
Несебър. Донесение от мухафъза на Месемврия до султана, относно победата, която на 30. 06. 1810
г. турските войски от крепостта Варна са удържали над намиращите се пред тази крепост руски
войски.

ОАК 59/16 | 1855 | тезкере

б.м. Записка за оформянето разхода по изплащането пътните разходи във връзка с изпращането от
Трапезунд за Цариград 8-тях руснаци, предали се в района на Анадолската армия.

ОАК 59/17 | 1875 | мектуб
Русе. Писмо до руския генерален консул в гр. Русе, с което се иска да бъде назначен от страна на
същия консул един член в комисията, която е щяла да анкетира оплакването на полицейските
власти против драгомана на консулството, мистър Карванади.

ОАК 59/18 | б.д. | тезкер-и самийе
б.м. Разпореждане за посрещане на руския велик княз Константин, който се връща от Бяло море и
също таково по изпращането на американския посланик в Цариград г. Кар.

ОАК 59/19 | 1807 | шукка
б.м. Писмо до правителството от (?), с което се съобщава, че от получени сведения се узнало, че
тези дни неприятеля (русите) щял да нападне Исакча и Мачин. Да се изпратят час по-скоро войски
и 20 000 тестета фишеци (патрони), понеже за сега в армията имало само 37 300 тестета. Очаквало
се в скоро време да пристигне главнокомандващия Мустафа паша.

ОАК 59/20 | 1829 | арзухал
Нови пазар (Босна). Заявление (донесение) от войсковия началник Али паша до правителството, с
което съобщава, че въпреки нареждането, да замине с войските си за Пловдив, обаче, по повод
известието от страна на Софийския войскови началник, че руските войски били готови да минат
през Орханийския проход и настъпят към София, пашата ще чака в Нови пазар ново нареждане.

ОАК 59/21 | 1828 | ариза
Ески Истамболлък. Донесение от мухафъза на Ески Истамболлук до каймакам пашата, относно
присъствието на руска военна флота около остров Тенедос.

ОАК 59/22 | 1825 | талимнаме
Цариград. Превод. Писмо от руския шарже д`афер в Цариград, относно имотите, които оттеглилия
се в Русия след гръцкото въстание Христо Долопетрино бил изоставил в Молдова - завладяни в
последствие от войводата на същата област и предадени във владение на трето лице.

ОАК 59/23 | 1774 | мектуб

Цариград. Писмо до Садък Мехмед паша мохафъз (комендант) на остров Кипър. Съобщава му се,
че на съществуващото враждебно отношение от 5-6 години насам между Турция и Русия се турило
край със сключване на примирие, като за прекратяването на военните действия бил издаден
султански ферман. Въз основа постановленията на фермана и военните действия с Русия в Бяло
море, се считат за прекратени.

ОАК 59/24 | 1825 | арзухал
Метона. Доклад от мухафъза на Метона до агата на сеймените в Цариград, относно нападението на
крепостта Метона от страна на дошли то към Навадин руски бойни кораби и поражението на
руските части, които при този случай са атакували Метона.

ОАК 59/25 | 1731 | дефтер
Цариград. Две преписки с два описа на продуктите, отпуснати от държавата за изпращане до
легацията на руската царица, изпратена в Цариград, за да честити възшествието на престола на
султан Махмуд I.

ОАК 59/26 | 1853 | ариза
Чернова от доклад до турското главно командване, въз основа доклада на специалния чиновник,
завърнал се от Молдавия и Влашко, за движението на руските войски в горните две княжества.
Преминалите границата войски се наброяват до 55-60 000 души, обучени в една и половина армия.
Първата под командването на генерал Таненберг, а втората полуармия под това на генерал Лидерис
от неруски произход и неправославен. На първо време купували в брой, а после с разписки, поради
което населението било недоволно и клонило към Турция.

ОАК 59/27 | 1824 | шукка
б.м. Писмо, с което се съобщават дадените от турските шпиони Димитраки и Константин сведения
за разположението на руските войски в Исмаил и др. места в близост с турската граница.

ОАК 59/28 | 1828 | шукка
Тулча. Писмо на Тулчанския мухафъз Ибрахим паша до правителството, в което съобщава, че
намеренията на неприятеля (русите) били да нападнат крепостите: Исакча и Браила; че част от
бронираните гемии, закотвени при крепостта Исмаил, била вдигната и закарана по горното течение
на Дунава и, че е наел 20 търговски английски и руски кораби за превозване на войски с
неизвестно направление. Пред вид на това, да се побърза с бързото изпращане войски за Исакча и
Браила.

ОАК 59/29 | 1809 | ариза
Доклад, относно боевете в Силистра и разбиването на неприятеля и прегрупирането на турските
войски.

ОАК 59/30 | 1847 | такрир
Цариград. Нота (в превод на турски), подадена от английския и руски посланици в Цариград до
турското правителство. Дават се разяснения върху някои текстове на проектодоговора между
Турция и Персия, при сключването на който Русия и Англия са посредничили.

ОАК 59/31 | 1853 | ариза
Видин. Донесение до командването в Шумен, относно забелязани съсредочавания на руски войски
по насрещния бряг на р. Дунав.

ОАК 59/32 | 1846 | ариза
Доклад, относно оженването на дъщерята на руския император, великата княгиня Олга за
Вютембергския престолонаследник и пътуването на великия княз Константин в Цариград.

ОАК 59/33 | 1816 | шукка
Цариград. Чернова от доклад до Великия везир, относно: свиждането на руския и австрийски
императори във Варшава; положението с присъединяването на Бавария към Австрия по Парижкия
договор.

ОАК 59/34 | 1816 | шукка
Цариград. Чернова от доклад до Великия везир, относно тайно съсредоточаване на руски и
австрийски войски на турските граници.

ОАК 59/35 | 1816 | шукка
Цариград. Чернова от доклад до Великия везир, относно домогванията на Русия към Влашко и
Молдавия.; Чернова от доклад до Великия везир, относно домогванията на Русия чрез генералите
Потемкин и Калерги(?) към Влашко.

ОАК 59/36 | б.г. | ариза

б.м. Чернова. Донесение от турското пратеничество за водене преговори с генерал Кутузов, което е
в допълнение на по-ранно донесение. След като се съобщава, че при последното съвместно
заседание на двете преговарящи пратеничества, руските представители отказали да разговарят
повече и това са сторили по заповед на Кутузов, след което се узнало за денонсирането на
примирието, пояснява се, че посредством Пиер Фонтони се влязло в досег отново с Италийски и
чрез него с генерал Кутузов.

ОАК 59/37 | б.д. | такрир
б.м. Доклад по повод писмото на специалния куриер от Петербург до сераскера, според което
писмо руския император се е изнесъл да бъдат затворени протоците за френските и английски
кораби и същите бъдат засилени и укрепени.

ОАК 59/38 | б.д. | такрир
б.м. Доклад по преговорите за мир с Русия (откъс). Турските делегати настояват границите да бъдат
на Прут и да бъдат запазени за Турция крепостите Килия и Исмалие.

ОАК 59/39 | б.д. | такрир-и али
б.м. Доклад до султана за решението на държавния съвет (енджумен и шуара) по донесението на
Ерзерумския валия за невъзможността да бъдат .... Воюващите с Русия Абази и Гюрджи.

ОАК 59/40 | б.д. | ахднаме
Превод. Копие от съюзния договор за взаимопомощ между Русия и Турция.

ОАК 59/41 | 1710 | дефтер
Списък на сумите, предназначени за издръжката на руското пратеничество, състоящо се от 30
души, които ще пътуват от Цариград до Бендер след сключването на договор с Турция.

ОАК 59/42 | б.г. | газета
Писането на в. "Петербург", в превод на турски, по повод завръщането на смесената руско-турска
мисия, заминала за Анадола, за да провери, дали египетската войска се е оттеглила.

ОАК 59/43 | б.г. | мектуб

Писмо до султана във връзка с пристигането в Дарданелите на един руски военен кораб след
забраната такива кораби да преминават в Бяло море.

ОАК 59/44 | 1772 | мектуб
Писмо от мухафъза на о-в Сакъз до султана, относно неприемливостта на условията за примирие,
предложени от руските пратеници и нареждането да се извършат укрепителни работи за в случай,
че войната пламне отново.

ОАК 59/45 | 1809 | кайме
Чернова. Писмо до валията на Багдат, с което се нарежда на същия, пред вид конфликта между
Турция и Русия да положи всички усилия за поддържане на добросъседски отношения с Персия.

ОАК 59/46 | 1821 | такрир
Превод. Нота на австрийския дипломатически представител в Турция, в която след размяна на ноти
между Русия и Турция се разглеждат отношенията между същите две държави.

ОАК 59/47 | 1853 | мектуб
Букурещ. Писмо, с което се съобщава отговорът на писмото от генерал Горчаков, командващ
руските войски в Букурещ, бил предаден от натовареният за това офицер.

ОАК 59/48 | б.д. | ухуднаме
б.м. Резюме от договора между Русия и Турция след напускане на първата беломорските острови.

ОАК 59/49 | 1828 | емирнаме
Цариград. Нареждане до мютесарифа в Искендерие (Шкодра), относно събиране на войски и
тяхната издръжка по случай нахлуването на русите.

ОАК 59/50 | 1877 | телграфнаме
Русе. Телеграма до дунавския валия, с която се нарежда да се изготви списък на русите, които
живеят във виляета, като живущите в забранените зони и неудобните веднага се прогонят.

ОАК 59/51 | 1811 | такрир
Цариград. Нота до английския посланик в Цариград Катин, относно минаването на корабите през
Дарданелите във връзка с руско-турската война.

ОАК 59/52 | б.г. | тезкер-и самийе
б.м. Чернова. Доклад на Великия везир до султана, относно разговорите, които специалния турски
пратеник Амеди ефенди е водил с генерал Орлов в присъствието на руския посланик в Цариград и
на руския адмирал. При сищия разговор са засегнали въпроса за отношенията между Турция и
русия и въпроса за оттеглянето на египетския Ибрахим паша с войските си от турска територия.

ОАК 59/53 | 1806 | ариза
Доклад до Великия везир, относно нарушаването и неизпълнението условията на примирието от
страна на Русия.

ОАК 59/54 | 1853 | ариза
Оряхово. Донесение от началник щаба, намиращ се в Орхание до командването на румелийската
армия, с което се счита следва ли е ... да се попречи на укрепителните работи, които русите биха
евентуално предприели в ..., намиращи се срещу турските укрепления по отсамния бряг на Дунава.

ОАК 59/55 | 1855 | дефтер
Списък на документите и вещите, намерени при заловения в Тулча и закаран в Силистра Георги,
между които и един пътен лист, даден му от руския генерален щаб, клетвен лист от руските власти,
препис от молба, подадена до руски генерал и др.

ОАК 59/56 | 1700 | емирнаме
б.м. Пет заповеди, с които се иска да се отпусне храна за добитъка на руския посланик.

ОАК 59/57 | 1812 | кайме
Цариград. Копие от писмото на главнокомандващия до Галиб ефенди, член в комисията по водене
преговори за мирен договор с Русия. Дават му се упътвания, които да се съблюдават при
редактиране договора за мир с Русия, като се внуши на великите сили в Турция, че Турция е
неутрална държава и не ще сключва ранни договори. Всичко това да се каже на генерал Чичаков,
както и на Италийски (генерал Суворов), който ще бъде в Цариград като посланик да вземе и да

занесе в Русия подписания договор за мир.

ОАК 59/58 | 1731 | хесаб
Цариград. Сметка за направените разходи от населението на с. Гьокчели, околия Мангалия за
пристигащия в Цариград да поздрави султана с възкачването му на престола пратеник на руската
царица. Изразходваната сума се приспада от данъците им.

ОАК 59/59 | 1840 | ариза
Ерзерум. Доклад, относно спирането на търговци в Ерзерум поради низкия паритет на руските и
йерениски монети. Иска се да остане стария курс. Прилага се колективна молба на турските ,
йеремийските, еврейски и руски търговци в същия смисъл.

ОАК 59/60 | 1829 | тахрират
б.м. Препис от писмо на Мустафа паша до генерала, командващ руските войски, в което се
съобщава, че от турска страна е изпратено нарочно лице, на което да се дадат нужните разяснения,
във връзка с някои мерки от военен характер и споразумението за изтеглянето в определен срок на
руските войски от Одрин.

ОАК 59/61 | б.г. | мектуб
б.м. Чернова от писмо, написано съгласно желанието на султана до Екатерина II, с което се
изразяват чувството на добросъседство и приятелство. Изказва се пожеланието приятелските
добросъседски връзки да бъдат заякчени с назначеният посланик в Цариград и с посрещането на
Цариград на Кутузов.

ОАК 59/62 | 1771 | кайме
Тулча. Писмо от мухафъза на Тулча, с което съобщава за отблъскването на появилите се пред Тулча
неприятелски кораби и иска да му бъдат изпратени 4 леки артилерийски оръдия.

ОАК 59/63 | 1808 | дефтер
Цариград. Списък на улемите, представен от Телхункеляма, който бил... Да внесат в държавната
каса предварително определените суми за нуждите на военния поход (против Русия).

ОАК 59/64 | 1733 | еврак

Цариград. Преписка , от която е видно, че по повод молбата на представителя на руския цар, била
отпусната сумата 295 гроша разноски за неговата прехрана за 2 месеца (59 дена) - мухаррем и
сафер.

ОАК 59/65 | 1812-13-14 | джедвел
б.м. Преведен списък, съдържащ руските рекламации от Турция за ...на руски параходи от страна
на коменданта на приходите Хюсеин бей, както и за други пакости, упоменати в сключения мирен
договор с Турция.

ОАК 59/66 | 1874 | емирнаме
Цариград. Заповед до дунавския валия да бъде изплатена сумата, която управлението на речното
плаване по Дунава ... на руските поданици Карамихайлов и Кардония.

ОАК 59/67 | 1853 | ариза
б.м. Донесение до сераскер по повод бягството на един руски войник, преплувал Дунава при
Тутракан и заявил, че е избягал от отчаяние и с цел да се потурчи.

ОАК 59/68 | 1877 | телграфнаме
Търново. Телеграма от мютесарифа на Търново до каймакама на Осман пазари. Протелеграфиран е
хатихумаюна чрез командващия турските войски Абди паша до подчинените на същия войнски
чинове по случай обявената от Русия на Турция война.

ОАК 59/69 | 1726 | хесаб
Сметка за изплатен наем за жилището в Галата на руския посланик в Цариград.

ОАК 59/70 | 1799 | такрир
б.м. Доклад на Ахмед Чауш, изпратен да анкетира случая с бунта всредекипажи на турската флота
при о-в Корфу, действащи съвместно с руската флота срещу французите.

ОАК 59/71 | 1845 | ариза
б.м. Доклад, относно писмените и устни поверителни съобщения на руския управляващ
посолството Киселев, който е прочел едно нареждане на граф Неселраде и предал едно писмо, в
което са били отбелязани шпионите поляци, начело с Чейковски и другите полски емисари на

изток, между които Франсон Зах в Белград, Шмилиевски в България и Палацки с казаците покрай
Дунава, които напоследък бил заместен от някой си Баваски, а също и френския консул в Белград,
г. Амдре. Поляците подстрекават българите към бунт, а консула в Белград - католиците и ... и от това
могли да последват много лоши последствия, поради което управляващия посолството нека да
вземе мерки. Прилага се едно донесение на френски с превода му.

ОАК 59/72 | б.г. | хуляса
б.м. Кратки извлечения от френския печат за събития от международен характер и в частност от
отношенията между Русия и Турция. Изпращача на горните извлечения препоръчва запазването и
за напред привлечените в полза на турската кауза на европейски вестници.

ОАК 59/73 | 1821 | кайме
Цариград. Предписание до командира на Видин, с което му се съобщава, че Русия от 15.08. 1821 г.
е във война с Турция, че сърбите - нейните съюзници, използвайки това положение имат намерение
да нападнат и присвоят: Кладово, Безде и Никотин. Препоръчва се да изпрати в тези градове на
първо време по 400-500 ... Дават се и други нареждания за набиране платени войски.

ОАК 59/74 | 1789 | мектуб
Цариград. Предписание до еничарския ага. Като му съобщава за обявяването война от страна на
Русия, чийто войски са блокирали Браила, а нейните съюзници - сърбите са обградили Ниш от три
страни, съобщава му да употреби всички усилия, за да се притече в помощ със своите еничари, като
на първо време се изпратят по-големи части към Гюргево.

ОАК 59/75 | 1770 | кайме
Цариград. Предписание до Сарви Ибрахим паша, в което се дават най-подробни сведения за
настъплението върху Гюргево, в което са присъствали: руси, поляци, влашки боляри и разни други
кяфари. Дават се нареждания да се изпрати помощ на Гюргево, както и да се вземат мерки за
охраната на Русе, Свищов и други дунавски пристанища.

ОАК 59/76 | 1827 | такрир
б.м. Доклад до правителството от Сюлейман Абдулах, в който излага показанията на шпионина,
изпратен с разузнавателна цел в Ускулай(?), отстоящ на 2 часа разстояние от Яш, за да провери
количеството на руските войски по тия места.

ОАК 59/77 | 1832 | талиматнаме
Цариград. Резюме от нарежданията, които руският посланик в Цариград е дал на своят пръв

...Бидани:че бил получил трите писма от Великото везирство, бил изпратил писмо на руския консул
в Одрин по въпроса за ..., по въпроса за вземането на незаконни акции от одринския паша от руски
търговци противно на нарежданията от 1832 г. и пр.

ОАК 59/78 | 1731 | телхис
Цариград. Доклад на садразама за отпускане на пристигналата в Цариград по случай възшествието
на султана, руска делегация, определена дневна дажба хранителни припаси.

ОАК 59/79 | 1807 | ариза
б.м. Донесение от главнокомандващия турските войски Хафъз Исмаил паша до султана по повод
неизпълнението от страна на руския адмирал условията на чл. 4 от договора за примирие между
Турция и Русия.

ОАК 59/80 | 1800 | кайме
Цариград. Нареждане до командващия турската флота за съблюдаване от страна на турските
морски единици привилегиите, дадени на о-в Корфу с особен ферман, въз основа статута,
ратифициран от Русия и Турция.

ОАК 59/81 | 1807 | арзухал
б.м. Донесение на командващия турската военна флота - капудан-и-деря Али до султана, относно
неизпълнението от страна на командващия руската флота в Бяло море адмирал, член 4 от договора
за сключеното примирие - да се възвърне на Турция о-в Тенеделе и пр., като руската флота да мине
през проливите за Черно море.

ОАК 59/82 | 1808 | кайме
Цариград. Донесение до каймакама паша, в което се съобщава, че макар и да било обявено
примирие между Турция и Русия, обаче за ...Турция не трябва да стои със скръстени ръце, но ще
действа да се дотъкми всичко това, което ще бъде необходимо за една нова война.

ОАК 59/83 | 1807 | ариза
б.м. Донесение до султана за неизпълнението условията на договора за примирие от страна на
адмирала - командващ руската флота под предлог, че тези условия трябвало да бъдат потвърдени от
генерал Николети, който пък междувременно се бил поминал.

ОАК 60/1 | 1. 1876; 2. 1876; 3. 1876; 4. 1876; 5. 1876; 6. 1876; 7.

1876; 8. 1877; 10. 1876 | мектуб
Връзка от чернови писма, състояща се от 214 листа, изхождащи от вилаета до административни
центрове на Дунавския вилает, между които и: 1. Чернова от писмо, адресирано до околийските
управители на: Тутракан, Варна, Тулча, Шумен, Свищов, Силистра, Никопол, Търговище, Търново
и Разград, с което се подканват да образуват благотворителни комисии за събиране на волни
пожертвования за снабдяване войниците с памуклии куртки. 2. Чернова от писмо на стр.17,
адресирано до окръжните управители на Търново и Видин, с което им се предписва да укажат
нужното съдействие на лицата: Тене Начо, Мартин Херник, Габриел Елиев и Конрат Хербо, които
под покровителството на английския консул в Русе, щели да обиколят Търновско, Габровско,
Видинско и Белоградчишко за раздаване помощи на нуждаещите се и не им се месят в работата. 3.
Чернова от писмо на стр. 26, адресирано до: Варна, Тулча, Видин и пр. административни центрове,
с което им се предписва да разгласят между населението, щото предвид сериозното международно
положение на империята, да не се допуснат никакви изстъпления, по отношение християнското
население, понеже и най-дребния инцидент от това естество бива използван и надуван от
зложелатели в чуждата преса и се съставя лошо обществено мнение в Европа за самата империя. 4.
Чернова от писмо на стр. 32 до мутесарифа във Видин, с което му се нарежда да се побърза със
складирането на зърнени храни, събрани от десятъка в Търновски и Видински санджаци в
крепостните помещения на Видин и Белоградчик. 5. Чернова от писмо на стр. 37, адресирано до
силистренския каймакамин, с което се нарежда в складовете на крепостта в Силистра да бъдат
складирани 10 529 кисета ечемик, от събрания такъв от Силистренска и Тутраканската околии. 6.
Чернова от писмо на стр. 50, образец от общо предписание, което е следвало да бъде изпратено до
вилаетите и мютесарифите във връзка с изборите за народни представители. 7. Чернова от писмо на
стр. 124 - окръжно предписание, адресирано до околийските управители на : Силистра, Никопол,
Тутракан и др. административни центрове, с което се предписва до властите, зорко да бдят и не
допускат да се вършат кражби, обири и пр. престъпления, от разни шайки, съставени от лица от
разни народности, понеже от гледна точка на Европа и най-дребните своеволия, вършени по
отношение на българите, винаги биват надувани и излагат престижа на империята. 8. Чернова от
писмо-предписание на стр.125, отнасящо се до забраната да бъдат използвани стражарите
(заптиетата) за лични домашни нужди от каймакамите и др. служебни лица, понеже така
използваните стражари се лишавали от възможността да вършат служебните си обязаности и
повечето от времето си прекарвали по кафенетата и кръчмите. 9. Чернова от писмо на стр. 130 и
131, адресирано до търновския мутесариф и каймакамите на : Плевенска, Никополска, Ловешка и
Свищовска околии, с приложение на опис от пушките, раздадени на черкезите, под оговорност от
на селските имами и мухтири, придадени в помощ на бившия плевенски околийски началник. ... ,
предназначен за преследване на появилите се в Свищовска околия. 10. Чернова от окръжно писмо,
адресирано до окръжните и околийски центрове: Варна, Търново, Силистра, Тутракан, Свищов,
Шумен, Никопол, Плевен, Разград и Тулча, отнасяща се до изпратените им билети от комитета за
закупване подаръци за войниците, с нареждане да бъдат пласирани между по-заможните гражданиблагодетели и получените от тях суми бъдат изпратени по принадлежност. 11. Чернова от писмо,
адресирано до Видинския и Търновски мутесарифи, отнасящи се до начина на процедирането, по
приложение на амнистията по отношение 18 души, задържани въстаници - Особено по отношение
шестимата души, взели участие на страната на сърбите, в сраженията против турския аскер в
никакъв случай да не се прилага дадената амнистия, а да се изчака да се произнесат съдебните
власти.

ОАК 60/2 | 1834 | илям
гр. Костур (Македония). Шериатно решение на Костурския кадия, заедно с един пълен списък
(тефтер) за движението на населението на околията през същата година (родени, умрели, заминали
на чужбина и завърналите се от там, страни-държави гдето са отивали на гурбет за печалба).

ОАК 60/3 | 1877 | мектуб
Тулча. Писмо от тулчанския мютесариф до каймакама на Сулина, с което съобщава, че евреина
Викдерерин (?), руски войник в Галац, по препоръка на брата си Шаим, шивач, е забегнал в
Сулина. Веднага да бъде изпратен в Цариград с парахода.

ОАК 60/4 | 1813 | емирнаме
Разпореждане да се даде награда на шуменския аян Чауш заде за убиването на разбойника
Пеликолу, който бе забегнал в Русия и напоследък бе влязъл отново в Турция.

ОАК 60/5 | 1868 | телграфнаме
Русе. Телеграма от мутесарифа на Русе до каймакама на Търговище. Нарежда се, 17 1/2 -те турски
лири, съставляващи половина част от стойността на механическата затварка, която предстояло да
бъде доставена от Европа, да бъдат взети от "Менафи Сакдъги" - "Общополезната каса" и
незабавно изпратени в Русе, на мутесарифа.

ОАК 60/6 | 1876 | телграфнаме
Севлиево. Телеграма от каймакама на Севлиево до търновския мутесариф, предадена чрез шифър,
която в отговор на едно запитване, се съобщава, че върху жените от Севлиевската каза, чиито мъже
са били убити през последните събития и къщите им опожарени, не се упражнявал натиск, във
връзка със задълженията им от данъци.

ОАК 60/7 | б.д. | телграфнаме
б.м. Чернова. Телеграма до Дунавския валия, с която се съобщава, че според получената подробна
телеграма от Фазлъ паша, вчера, в четвъртък, до вечерта е продължил боя с неприятеля около
селото Чонфороз (?), последният бил разбит и е дал около 300 убити. Имало няколко убити и
десетина ранени от войската. Последната продължава да го преследва. Докладвано е на Високата
порта.

ОАК 60/8 | 1876 | мазбата
Лом. Протокол за оформяване изразходването на 162 патрона за пушка "Уинчестър"; през време на
сражението, което ломските конни заптиета за водили със слязлите на 17. 05. 1876 г. при Козлодуй,
комити.

ОАК 60/9 | 1875 | мектуб

Видин. Чернова-предписание на Видинския мютесариф до Белоградчишкия каймакам, с което му
се съобщава, че е било известено на Високата порта за пакостите, които са вършели черкезите в
околията, с две последователни телеграми, строго нарежда: да се прекратят издевателствата, като се
приберат от черкезите ограбените пушки и домашни вещи от населението и да се върнат на
стражите им, иначе отговорността щяла да бъде тежка.

ОАК 60/10 | 1875 | мектур
Видин. Чернова-предписание на Видинския мютесариф до Белоградчишкия каймакам, с което му
съобщава, че от вилаета били съгласни да се плаща по 150 гроша месечно, вместо храма, на
заптиета, които ще се назначават при заставите около сръбската граница, съответно и на техния
командващ ... от десетима (анбаши) до капитана (юзбаши).

ОАК 60/11 | 1874 | дефтер
Видин. Отделен лист от изходящ дневник (на Видинския мутесариф), в който наред с други писма,
е изведено с пореден №183 и писмо (до русенския валия), с което на същия са представени 50
екземпляра от подпечатани книжа, предназначени за забранената българска община.

ОАК 60/12 | 1874 | телграфнаме
Белоградчик. Телеграма от каймакам на Белоградчик до мутесарифа във Видин. Съобщава се, че по
сведения от бюлюкмоавина Сюлейман ага, в казата нямало вредни лица - за каквито мутесарифа
бил запитвал с телеграмата си ..., още повече, че шпионите, каквито имало във всяко село, биха
уведомили най-напред него, в случай, че има подобни.

ОАК 60/13 | 187... | телграфнаме
Русе. Шифрована телеграма от Дунавския валия до мютесарифа в Търново, с която съобщава, че
жителя на Трявна Павел Шигаров, преселил се в Русия и станал поддръжник от руската армия, е
получил разрешение да посети родното си място и да се види с роднините си. Да се следи зорко за
неговото поведение и да бъде назначен детектив по следите му и при всяка съмнителна промяна, да
се донесе.

ОАК 60/14 | 1875 | телграфнаме
Търново. Чернова. Телеграма (от търновския мутесариф) до пловдивския мутесариф в гр. Стара
Загора. Съобщава се, че бунтовника Тома, изпратен в Търново от виляета за препращане в Стара
Загора, бил вече изпратен под стража за същия град.

ОАК 60/15 | 1875 | телграфнаме

Търново. Чернова. Телеграма (от търновския мутесариф) до пловдивския такъв. Съобщава се за
ограбването ... на 17 троянчани, завръщащи се от пазара в с. Дербент, Пловдивско, от страна на 5
души разбойници на коне, които спряли ограбените на около един час от казаното село и найнапред убили измежду тях лицето Тодор.

ОАК 60/16 | 1875 | телграфнаме
Търново. Чернова. Телеграма (от търновския мутесариф) до пловдивския мутесариф в гр. Стара
Загора. Съобщава се за задържането на синовете на Коланбарата, Ак-бъйъка и Кондураджията,
които признали, че били извършили грабежа в Еленско. След привършване на разпита им, същите
щяли да бъдат изпратени за Стара Загора.

ОАК 60/17 | 1875 | телграфнаме
Търново. Чернова. Телеграма (от Търновския мутесариф) до Пловдивския такъв (в гр. Стара
Загора). Съобщава се, че идващите от Сопот Ганчо и Тодор от гр. Карлово, търговци на вълна били
пресрещнати в месността Вълков дол от шестима души, които застреляли Тодор и ограбили парите
на Ганчо. Били изпратени потери по следите на нападателите.

ОАК 60/18 | 1875 | телграфнаме
Русе. Чернова. Телеграма от дунавския валия до каймакама в Свищов, с която му съобщава, че
въпросният свещеник се ... В Букурещ и, че консула ще поиска неговото завръщане и даването му
под съд. Нарежда да не се бъркат в отношенията между свещеници и .... и , че свещениците не
могат да носят чуждо знаме.

ОАК 60/19 | 1876 | телграфнаме
Русе. Телеграма от Дунавския валия до мутесарифа на Търново, с което му съобщава, че на онези
които се разкайват и нямат връзки с разбойниците и са честни хора е осигурен имота и живота им.

ОАК 60/20 | 1874 | емирнаме
Русе. Разпореждане от Дунавския вилает до митническото управление в Русе, с което се нарежда
да бъде обезмитена безплатно една камбана за черквата "Св. Константин" в Търново по
настояването на русенския митрополит, понеже същата черква се намира далеч от турските жители
и съгласно протокола на търновския административен съвет, няма пречки за окачването на същата
камбана.

ОАК 60/21 | 1861 | телграфнаме

Силистра. Телеграма от виляета в Силистра до Русе, с която съобщава, че очаква да му се изпратят
450 правилници на български и 950 на турски и 650 български обявления. Отговор (чернова) от
Русе, че се изпращат горните печатни листове.

ОАК 60/22 | 1874 | телграфнаме
Русе. Чернова. Телеграма от дунавския валия до Високата порта, с която излага, че осъденият
подбудител и замесен в бунтовническият комитет Греков, руски поданик, по заповед на Портата,
предаден на руският консул за задържането му, публично се разхожда и продължава своята
бунтовническа дейност и иска нареждания да бъде задържан в затвора или да бъде интерниран на
друго място.

ОАК 60/23 | 1875 | телграфнаме
Търново. Шифрована телеграма на търновския мютесариф Фейзи до дунавския валия, в която като
съобщава, че не е станало нищо , което да покаже и тия поведение и че са разпространявали вредни
литератури, се запитва валията, дали да се обискират техните жилища.

ОАК 60/24 | 1842 | илям
Плевен. Шериатско решение на плевенския кадия, в което се казва, че съгласно предписанието
(буюрулру) на Великия везир за в бъдеще пътуването от едно населено място за друго ще става със
специални печатни пътни билети (тезкерета) и, че на непознати или съмнителни лица такива
билети ще се издават чрез представяне на поръчители.

ОАК 60/25 | 1842 | илям
Ловеч. Шериатско решение на ловешкия кадия, в което се казва, че съгласно предписанието
(буюрулру) на Великия везир за в бъдеще пътуването от едно населено място за друго, ще става със
специални печатни билети (тезкерета) и, че на непознати и съмнителни лица такива билети ще се
издават чрез представяне на поръчители.

ОАК 60/26 | 1876 | телграфнаме
Русе. Видинския мутесариф изпраща в препис шифраваната телеграма на русенския валия до
каймакама в Лом, с която телеграма се нарежда да бъдат погребани всички убити през въстанията,
защото чужденците с агенти намират жертвите по наказаните и всичко това се разгласява. Да
донесат точното число на убитите и ранени турци и християни.

ОАК 60/27 | 1876 | телграфнаме
Видин. Телеграма до Ломския каймакам от Видинския мютесариф, с която изпраща препис от

шифрована телеграма на везирството, в която се дават напътствия, щото турското население да се
държи мирно, като се направи сериозно внушение в тоя смисъл на последното, без да се даде с това
възможност на християните да вдигнат глава.

ОАК 60/28 | 1876 | телграфнаме
Търново. Чернова от телеграма на търновския мутесариф до валията в Русе, за вземане мерки да
бъдат заловени войводите Георги Икономов и Петър Ванков, които щяли да минат заедно с 11 души
свои другари през Дунава за Румъния.

ОАК 60/29 | 1770 | илям
Ловеч. Шериатно решение на ловешкия кадия, в което се казва, че била прочетена .....на везирина
(Одрински) Ахмед паша, издадена въз основа на султански ферман за рекрутирането на 200 души
войници, които да се изпратят в щаба на армията. Други 150 души ямаци да се изпратят към Видин,
а около 40-50 души ямаци също да се изпратят към Никопол.

ОАК 60/30 | 1876 | телграфнаме
Търново. Чернова. Телеграма от Търновския мутесариф до валията в Русе, с която се настоява
запасните, изпратени по селата в Османпазарско, поради безчинята им, да бъдат отзовани.

ОАК 60/31 | 1876 | телграфнаме
Цариград. Телеграма от Великото везирство до дунавския валия, в която отбелязва тежкото
поражение на държавата поради революционните движения и напомнюва, че е необходимо пълно
единство между разните народности в държавата и еднакво третиране на последните пред закона.
Дават се нареждания в същия смисъл на ломския каймакам.

ОАК 60/32 | 1876 | телграфнаме
Търново. Чернова от телеграма на търновския мутесариф до валията в Русе. Настоява се,
запасните, определени за охраната на Котел - пред вид, че от бунтовниците не е останала следа там,
да бъдат пръснати по селата им.

ОАК 60/33 | 1876 | телграфнаме
Търново. Телеграма от мутесарифа на Търново до виляета в град Русе. Съобщава се, че в Търново
са вече задържани, от казите на Саид, към 300 души бунтовници и се иска наемането за затвор на
частна сграда, в която да бъдат държани другите затворници.

ОАК 60/34 | 1876 | телграфнаме
Търново. Чернова. Телеграма от търновския мутесариф до виляета в Русе. Иска да му бъдат
писмено съобщени сведенията на тайните агенти, относно бунтарската дейност на заловените по
нареждане от виляета лица - чието съдене от извънредния съд в Русе било първоначално отказано
по липса на доказателства.

ОАК 60/35 | 1876 | телграфнаме
Търново. Чернова. Телеграма от търновския мутесариф до виляета в Русе. Съобщава се, какъв е
броят на мобилизираните вЛовешката и Османпазарската каза запасни, под чия команда и къде се
използват същите мобилизирани.

ОАК 60/36 | 1875 | мектуб
Русе. Писмо, с което Русенския валия връща на каймакама в Свищов книгите и вестниците, които
последният бил изпратил да бъдат проверени. Едната от тези книги била биография на Кирил и
Методий, друга върху историята на българския език; от вестниците единия бил "Училище", печатан
в .... в печатницата "Туна" и престанал вече да излиза. Другият бил редактиран от член на комитета,
да се внимава и ако се яви и една вредна дума да се забрани вноса му.

ОАК 60/37 | б.д. | ариза
Цариград. Доклад: Убит руски капитан на търговски кораб. Убийците се укрили в един хан в
Цариград. Не са се предали на полицията, понеже били войници-еничари. Да се издаде ферман, за
да се нареди тяхното залавяне чрез техни офицери.

ОАК 60/38 | 1862 | сурет-и-емирнаме
Цариград. Препис от предписание (заповед) на садразам за определяне количеството на еулите,
които всяка епархия е била длъжна да внесе в касата на патриаршията за нейната издръжка.
Бележка за еулите които ще внасят: Видинска, Ловешка и Врачанска епархии.

ОАК 60/39 | 1874 | хюджет
София. Съдебно решение на Дупнишкия кадия, с което се установяват наследниците на умрелите
евреи в София Рибни Мешулам Соломонов Махало Гюлджамия.

ОАК 60/40 | 1714 | арзухал

Ловеч. Молба от войнуганите и другите българи от Ловешката околия, оплакват се
отновоназначения банбашия турчин, който изместил българина, назначаван още от първите
времена, като началник на мартолозите (пазителите на проходите и градовете).

ОАК 60/41 | 1876 | телграфнаме
Русе. Телеграма от заместник валията в Русе Ибрахим Хаки до каймакама на Силистра. Препраща
съдържанието на една телеграма от председателството на анкетната комисия в Пловдив, с която се
искат сведения за броя на затворените с присъди или без присъди, обвинени във връзка с
въстанието в България.

ОАК 60/42 | 1876 | дефтер
Сенжандакр. Списък на затворниците от затворите в Сенжандакр, на които е била отпусната за м.
юли 1876 г. хлебна дажба по 300 грама на лице.

ОАК 60/43 | 1814 | такрир
Нота от австрийския посланик в Цариград до турското правителство, с която иска да се предпише
на властите, за да могат да бъдат докарани от Халеп в Цариград 6 закупени коне. Разпореждане в
същия смисъл. (два документа.)

ОАК 60/44 | 1873 | телграфнаме
Русе. Телеграма от русенския валия до мютесарифа във Видин, с която му съобщава, че търгът по
пристройката на ж. п. линия Пазарджик - Скопие ще бъде произведен за направата на гарите и
съоръженията и да покани турските поданици да вземат участие.

ОАК 60/45 | 1873 | телграфнаме
Русе. Телеграма от русенския валия до мютесарифа във Видин, с която му съобщава, че търгът по
постройка на ж. п. линията София - Кюстендил ще бъде произведен и да покани турските поданици
да вземат участие.

ОАК 60/46 | 1873 | телграфнаме
Русе. Телеграма от Дунавския валия до мютесарифа във Видин, с която му съобщава, че търгът по
постройката на ж. п. линия Радомир - Кюстендил ще бъде произведен и да покани турските
поданици да вземат участие.

ОАК 60/47 | 1873 | телграфнаме

Русе. Телеграма от Русенския валия до Видинския мютесариф, с която му съобщава, че по
постройката на ж. п. линии София - Бельово и Пазарджик - Скопие търгът ще бъде произведен в
София и да подкани турските поданици да участват в махонаддаването.

ОАК 60/48 | 1869 | илмихабер
б.м. Уверение, дадено на Иван Шишманов предприемач на десятъка на санджака Кадниили (
Анадола), за внесени в касата вноски 202 375 гроша за 1285 г., за което да му се издаде квитанция
от счетоводството.

ОАК 60/49 | 1877 | телграфнаме
Тулча. Тулчанския мютесариф, при надпис телеграфически, изпраща на кюстендилския каймакам
съдържанието на телеграмата на главнокомандващия, с която се нарежда, щото шифрованите
телеграми, тия със съмнително съдържание, както и тия, които се отнасят до събитията, да се
предават за преглед на местния комендант или на административния чиновник.

ОАК 60/50 | 1877 | еврак
Русе. Преписка, 4 документа, от които е видно, че двама тулчански евреи при купуването храни от
селяните са си служили с по-големи шиници. Осъдени са били по на 6 месеца затвор и глоба по
три златни лири.

ОАК 60/51 | 1864 | немика
(Цариград). Предписание до видинския мютесариф от (?), с което повторно се запитва на каква
сума възлиза умрелия добитък от болест по добитъка, за да се купят други добитъци и се дадат на
пострадалите, които ще плащат тяхната стойност в срок от 3 години.

ОАК 60/52 | 1877 | мектуб
Видин. Предписание на главнокомандващия турските войски до видинския мютесариф, с което се
нарежда, че офицерския кадър за новообразуваните опълченски дружини да се образува от
онбашии, чауши и башичауши, а за дружинни командири да се вземат от по- способните офицерипенсионери. След формирането на дружините, дават се указания, коя къде да замине. При подпис
това предписание било изпратено на Берковския каймакам.

ОАК 60/53 | 1865 | еврак
б.м. Преписка, от която е видно, че между лицата, които ще бъдат назначени за членове на

вилаетския (Русе) административен съвет, касающия и наказателния съд, личат и следните българи:
Капуджу башията хаджи Иванчо ага (...); търновалията Йорданчо ефенди; .... Ташко (...), заплатите
на които ще се дават от месечните държавни каси.

ОАК 60/54 | 1873 | тахрират
Одрин. Шифрована преписка по уволнението на пловдивския мухасебеджия (финансов чиновник),
извършил злоупотребление по службата си. (Две шифровани телеграми с шифрованите и други, с
които се иска назначаване на друго лице.)

ОАК 60/55 | 1865 | телграфнаме
Търново. Шифрована телеграма от търновския мютесариф до дунавския валия, в която му
съобщава, че е получил съобщение от каймакама в Ловеч, който се бил срещнал с тоя на Плевен и
му предал едно писмо, написано на български език и отправено от Троян до Ханчо Халис олу ?, в
което се говори, че били складирани барут и 600 английски пушки за въстанието и, че на 1
септември нов стил Тотю войвода щял да прехвърли отсам и, че Халчо и неговите другари Тотю,
поп Никола, Ангел, Георги Фотю и Атанас щели да вземат участие в бунта. Разпоредил се да се
извършат обиски и следствия.

ОАК 60/56 | 1876 | телграфнаме
Кула. Кулския каймакамин съобщава на видинския мютесариф, че там са се чували топовни
гърмежи от към Видинско. Пита къде се води сражение и какво е положението.

ОАК 60/57 | 1876 | телграфнаме
Кула. Телеграма на кулския каймакам до видинския мютесариф. Съобщава, че полковник Хасан
бей потеглил от Раковица и отишъл в Салаша при Ешки бей и взел участие в сражението. Пушека
от бойното поле се виждал от Кула. Тази ... застава Студена, отсреща на 4 часа разстояние от Кула.

ОАК 60/58 | 1876 | телграфнаме
Кула. Кулския каймакам съобщава телеграфическо до видинския мютесариф, че от село Грамада
пристигнал човек, който му съобщил, че неприятелят още не се появил там. Обаче по негово
настояване разрешил да се евакуират семействата на селото в Кула.

ОАК 60/59 | 1876 | телграфнаме
Белоградчик. Белоградчишкия каймакам съобщава телеграфически на видинския мютесариф, че
според съобщението на Емин бей в Салаша с две дружини (?), четири оръдия и една дружина
пехота. Там още няма никакви събития

ОАК 60/60 | 1876 | телграфнаме
Оряхово. Оряховския каймакам телеграфически съобщава на видинския мютесариф, че от
записаните доброволци в ... му една част заминали по суша и по Дунава за бойното поле. Назначен
бил първенеца хаджи Мехмед Агига да ги пази от изстъпления и да се грижи за тяхната прехрана.

ОАК 60/61 | 1876 | телграфнаме
Стан Топхане(?) Садразама телеграфически съобщава на видинския мютесариф, че по негово
искане същия ден (26.06.) било наредено телеграфически до дунавския валия да изпрати към
Видин бронираните шлепове (дуба).

ОАК 60/62 | 1876 | телграфнаме
Кула. Кулския каймакам съобщава телеграфически на видинския мютесариф, че донесъл на
Високата порта за положението и поменал да се изпратят големи количества войски и то от
близките места като: Софийско, Плевенско и др.

ОАК 60/63 | 1876 | телграфнаме
Кула. Кулския каймакам телеграфически отговаря на видинския мютесариф, че писал писмо на
Командан паша и дал сведения на Али паша. Той отзовал Ахмед паша, като бил закарал във Видин
3 дружини войска и отишъл в Кула заедно с войските и заел позиции. Неприятелят наближавал към
Кула и се очаквало сражение.

ОАК 60/64 | 1876 | телграфнаме
Кула. Кулския каймакам телеграфически съобщил на видинския мютесариф, че последиците от
евакуирането семействата и вещите им във Видин ще бъдат лоши, обаче не било възможно да се
възспре бягството на кримските и черкезски бежанци, тъй като сърбите нападат силно върху Кула.
Очаква наставления от мютесарифа.

ОАК 60/65 | 1876 | телграфнаме
Кула. Кулския каймакам телеграфира на видинския мютесариф, че тъй като неприятелят нападнал
Кула, изпратил семейството си до мютесарифа, за да му посочи подходящо жилище, за да се
настани.

ОАК 60/66 | 1800 | арзухал

Враца. Заявление от врачанския войвода до правителството, с което съобщава, че населението се
помирило с положението и, че ще бъде вярно на султана. Обаче поради разнебитеното положение
на страната и настъпването на зимата, населението се нуждаело от помощ за прехрана.

ОАК 60/67 | 1800 | ариза
Враца. Доклад от врачанския войвода до румелийския валия. Съобщава, че населението във Враца
питае верноподанически чувства към султана и се подчинява на нарежданията на валията. Обаче
поради развилите се напоследък събития, в града са пристигнали много бежанци, пък и самото
население от околията значително пострадало, та има и нужда от помощ.

ОАК 60/68 | 1800 | такрир
Враца. Доклад от врачанския войвода до правителството, с който съобщава, че след изгонването на
кърджалиите от околията, нападнали други околии, ...във Враца и се нуждаели от помощ.
Врачанското население питаело верноподанически чувства към държавата.

ОАК 60/69 | 1876 | телграфнаме
Телеграма от мютесарифа на Видин Халил Рифат до каймакама на Берковица, относно
задържането и разпита на Васил Николов от Враца.

ОАК 60/70 | 1876 | телграфнаме
Телеграма от мютесарифа на Видин Халил Рифат до каймакама на Берковица. Напомня му да бъдат
освободени онези задържани, срещу които няма никакви улики във връзка с настоящите сражения.
Жените на поменатите били подали колективна молба.

ОАК 60/71 | 1873 | дефтер
Търново. Копия от писма, отправени от дунавския виляет до мютесарифа в Търново по разни
административни въпроси, между които: Писмо от дунавския виляет до мютесарифа в Търново, с
което му съобщава, че жителя на същия град Стефан Карагьозов, собственик на 200 детоми земя ,
иска да му се даде концесия за мини и понеже ... на Търновския административен съвет е кратък,
да се изясни по-обширно в какво се състои работата. 07.08.01289 (1873), №3; Писмо до същия, с
което му съобщава, че съгласно телеграмите на Екзархията по избора за епископ в Търново, за
последния град е заминал русенския митрополит Григори, един уважаван духовник, на когото през
време на пребиваването му да се отдадат нужните почести и бъде придружаван от охрана. 1290
(арабска), 1873, №6; Писмо до същия, относно молбата на Стефан Караьозов от Търново, който е
поискал дълъг срок за изпращане на задълженията му към държавата или в противен случай да
бъде оценена фабриката му и предадена на държавата. 6 агостос 1289 (1873), №11; Писмо до
същия, с което съобщава, че наказателния диван е поискал да се извършат поверителни наблюдения
и разследвания върху лицата Калчо Испарит(?) и другаря му Хаджи от гр. Търново, отличителните

белези на които се дават, които, според показанията на някой си Тасо, родом от Пловдив и живущ в
Сърбия, разследван във Видин, на два пъти са ходели в Сърбия и от там са пренесли пушки
иглянки. 23.08.1290(ар) 1873, №13

ОАК 60/72 | 1864 | телграфнаме
Телеграма от мюдюра на Лом до каймакама на Видин, относно сумата от 8000 гроша, отпусната на
жителите на село Ярловци, завърнали се от Русия, където били забегнали.

ОАК 60/73 | 1876 | телграфнаме
Телеграма от мютесарифа на Видин - Халил Рифат - до каймакама на Берковица, относно разпита
на врачанина Стефанаки и изпращането му в София.

ОАК 60/74 | 1878 | телграфнаме
Телеграма от заместник каймакама в Шумен до валията във Варна. Съобщава, че Даниш ефенди
лично е заминал, за да залови появилите се в Новопазарско разбойници.

ОАК 60/75 | 1770 | илям
Нова Загора. Шериатско решение на Новозагорския кадия, в което се казва, че била прочетена
бьоюрултията на хаджи Ахмед паша, повишен във везирен чин, издадена, въз основа на получения
султански ферман, с което се нарежда, определените от новозагорска околия войници, да заминат в
срок от 3 -5 дни на служба да пазят гр. Никопол.

ОАК 60/76 | 1864-1865 | дефтер
По новите месеци. Видин. Изходящ регистър на видинската област 1863-1864 и на видинския
мютесариф 1865 г. по административни, стопански, военни, просветни и други въпроси за областта
и санджака.

ОАК 60/77 | 1772 | ариза
Силистра. Молба от населението на Силистра да бъдат изпратени топове, муниции и войска в
Силистра поради опасността да бъде нападнат този град.

ОАК 60/78 | 1808 | илям
Радомир. Шериатно решение на радомирския кадия и сиршиник, в което се съобщава, че бил

прочетен публично ферман, с който се нарежда да се побърза с изпращането на кола за обоза на
войската, при все че било сключено примирие с Русия. От Радомир се искат 10 волски коли, които
да се изпратят в Шумен.

ОАК 60/79 | 1625 | ферман
Цариград. Ферман на Мурад IV до кадиите в София, Пирот, Брезник и Перкач(?). Нарежда се от
войниците, които от край време, срещу службата им в султановите обори, са били освободени от
плащането на данъци, да не се събират такива под какъвто и да било предлог.

ОАК 61/1 | 1815-1816 | мектуб
б.м. Чернова от писмо, с копие и до арменския патриарх, отнасящо се до исканото съдействие на
гръцкия патриарх еврейския ахамбашия и арменския патриарх, във връзка с навременното
предаване съобщенията за данък джизие, на представляваните от тях народностни малцинства в
Цариград, за през 1815 г.

ОАК 62/1 | 1876 | такрир
Русе. Нота от консула в Русе на Нидерландия до дунавския валия, с която иска да се признае чуждо
поданичество на протестанти братя Щраух, живущи в Шумен и да се предпише на властите в
същия град да си бъде упражнявано върху тях насилия и несправедливости.

ОАК 62/2 | 1838 | тезкере
Цариград. Чернова от нареждане на великото везирство да се изпълнят нужните пълномощия за
подписване търговския договор с Белгия и изготвяне такъв с Англия.

ОАК 62/3 | 1830 | такрир
Цариград. Нота от холандския дипломатически представител, с която иска разрешение от турското
правителство да закупува и изнася всяка година по 150 черни свине.

ОАК 62/4 | б.д. | такрир
Цариград. Нота от нидерландския посланик в Цариград, с която се оплаква от пречките, които се
правят на нидерландските кораби в Смирна и другаде и иска да се предпише за спазването на
последните, съгласно договорите.

ОАК 62/5 | 1827 | такрир

Цариград. Нота от управляващия датската легация в Цариград до турското правителство, с която
иска последното да издаде разрешително за търгуване на датски поданик в Енос, понеже
издаденото такова се било изгубило. Разпореждане в същия смисъл до мютесарифа в Чермен.

ОАК 62/6 | 1727 | дефтер
Опис на вещите и провизиите, дадени в Буюк чекмедже на пътуващия за Цариград холандски
дипломатически пратеник.

ОАК 63/1 | б.д. | ариза
Донесение, с което се иска приелия исляма датски майор, наименуван Ахмед Рефик, според чина,
който е имал в Дания и според проверката на знанията му, извършена в шурал аскера, да бъде приет
на подходяща служба в артилерийския арсенал; освен което да му бъде определен подходящ дар съгласно издаденото вече за случая особено ираде.

ОАК 63/2 | б.д. | тезкере
б.м. Писмо, с което се иска да се напише писмо от страна на султана до възкачващият се на
престола датски крал, в отговор на писмото на последния.

ОАК 64/1 | 1825 |
Цариград. Разпореждания до валиите в Трапезунд и Ерзерум да оказват съдействие при пътуването
на персийския чиновник Мирза Риза.

ОАК 64/2 | 1710 | арзухал
Цариград. Заявление от посланика на Юзбекистан, с което моли да му се отпусне по 30 гроша
месечно - за наем на жилището, където е отседнал. От преписката е видно, че молбата му била
удоволетворена.

ОАК 64/3 | 1876 | мектуб
Русе. Писмо от гражданския съд в Русе до дунавския виляет, с което се съобщава, че по нанесеният
побой от турски поданик на персийския такъв Фейзи и станалото помежду същите помирение, се
следва да бъде оформено в съда, а не само по съобщение на руския консул и, че за тая цел ще
следва да бъде поканен същият Фейзи, принуден от ... , в съда по помирението.

ОАК 64/4 | 1807 | илям

Трапезунд. Илям на трапезундския кадия за безпомощността на трапезундската крепост поради
оскъдното и въоръжение и липсата на пристан за посрещане едно евентуално нападение откъм
морето.

ОАК 64/5 | 1827 | мюсведе
Цариград. Чернова от предписание на правителството до трапезундския валия и коменданта на
крепостта А... Съобщава им се за важността на ... Крепост и нуждата от предохранителните мерки,
които ще трябва да се вземат, за да се пази тя, както и границата от към Русия от нейно нападение.

ОАК 64/6 | б.д. | илям с махзар
Батум. Шериатно решение с махзар на батумския кадия, относно взаимните ежби и убийства между
хората на двама паши в същия град.

ОАК 64/7 | 1831 | ариза
Доклад до султана от някой си Абдулла, относно военните приготовления на Египет след събитията
в Дамаск. Изтъква се, че истинските намерения на египетския валия в случая са, да завладее
Дамаск и цяла Арабия ; и че освен Акя (Сен танд`акра крепост) друга пречка същия нямало да
срещне из пътя си. Иска се бърза помощ във войска и припаси.

ОАК 64/8 | 1748 | ариза
Два доклада, относно положението в Багдад и Басра и династическите борби в Персия.

ОАК 64/9 | 1756 | арзухал
Донесение до султана от управителя на Ерзерум, с което се съобщава, че върлуващите
разбойнически чети в Карахисар и околията му, начело с Ахмед и Осман са били разбити и, че
главите на 8 души от тях са били изпратени в Цариград.

ОАК 64/10 | 1795 | мектуб
Доклад , относно вътрешното положение на Иран.

ОАК 64/11 | б.д. | темешук

Препис. Съюзен договор между Турция и Персия за война срещу Русия, подписан от персийска
страна от извънредния пратеник на Абас Мирза Хан, Елхадж Мехмед Шериф Исирвани.

ОАК 64/12 | 1776 | тахрир
Доклад на специалния турски пратеник Татар Сюлейман в гр. Шираз, Персия, относно разговорите
му с персийски шах и пограничните с Персия турски земи.

ОАК 64/13 | 1825 | емирнаме
Разпореждане до валията в Египет да бъде посрещнат султана на Мароко, гост на султана и да бъде
изпратен с почести като му се постави на разположение кораб.

ОАК 64/14 | 1873 | мугавеленаме
Русе. Окръжно писмо на Великия везир, с което последното изпраща протокола (договор) сключен
между Турция и Персия, относно правата и юрисдикцията на персийските поданици и живущи в
Турция и прилагането на въпросният договор.

ОАК 64/15 | 1840 | ариза
Донесение по преминаването на Мирза Джафар хан, персийски посланик в Турция, през Ерзерум.

ОАК 64/16 | 1840 | емирнаме
Цариград. Заповед до монетният двор да подготви два медала, с които султана награждава
посланика на Персия в Цариград Мирза Абдулхасан и неговия син по случай напускането им на
Цариград.

ОАК 64/17 | 1872 | мектуб
б.м. Част от преписка, от която е видно, че през 1870 г. в Персия върлувала холера и турското
правителство поставило карантина по турско-персийската граница.

ОАК 64/18 | б.д. | такрир
б.м. Доклад, с който се иска да се издаде разрешение за влизането в страната на новоназначения
посланик в Цариград на Прусия.

ОАК 64/19 | 1784 | емирнаме
Инструкции от турското правителство до валиите в Чилдир и Ерзерум по отношенията към хана на
Тифлис и другите ханове.

ОАК 64/20 | 1733 | ферман
Чернова от ферман до валията на Халеб и пр. Поради разбойническите прояви на сердаря на
еничарския аджак през време на войната на Изток, същия бил наказан със същото нападение и
убит. Назначения шабашир да прибере оставените от убития пари, запаси от храни и кафе.

ОАК 64/21 | б.д. |
б.м. Предписание до хана на Реваме(?) и до другите ханове на Азербайджан и на Дагистан. Отнася
се до измяната на Тифлиския хан, който се подчинил на Русия и е окупирал Тифлис с помощта на
руски войски. Канят се хановете да нападнат Тифлис и да го освободят.

ОАК 64/22 | 1784 |
б.м. Предписание до Хой хан, в което като се излагат показанията на някои ханове от североизточната област на Турция против поведението на азербайджанския хан, който се подчинил на
Русия и с нейна помощ нападнал Тифлис, подканва се заедно с другите ханове да нападнат
непокорния хан и да освободят Тифлис, който е ключа към Азербайджан.

ОАК 64/23 | 1787 | кайме
Донесение от ... До багдадския валия. Съобщава му, че била унищожена разбойническа банда под
водачеството на Шадн оглу Сюлейман. Самият той забягнал в Персия. Заловени били братята му:
Хабиб Мехмед и Абдел Азис, а големият му син Ахмед заминал за Мосул. В страната владее мир и
спокойствие. Очаква се да пристигне в Багдад след няколко дни индийския посланик. Каквито
сведения ще получи за Персия от страна на неговия доверен човек Заид Мехмед, ще ги съобщи.

ОАК 64/24 | 1873 | емирнаме
Цариград. Нареждане от финансовото министерство, относно запазването на закупените вещи от
Европа, предназначени по посрещането на персийския шах в Багдад.

ОАК 64/25 | 1746 | ариза
б.м. Три доклада, относно отношенията с Персия и сключване на договоро за мир и примирие

между Турция и Персия.

ОАК 64/26 | 1795 | ариза
б.м. Два доклада, с които се изпраща писмото на персийския шах Хасан. Дават се обяснения за
положението на турско-персийската граница.

ОАК 64/27 | 1710 | хесаб
Цариград. Сметки по разходите за пътуването, наема на коне, храна и пр. На пратеника на
персийския шах до султана с писмо от границата до Скутари. Прилагат се два персийски
хюджеста.

ОАК 64/28 | 1749 | ариза
б.м. Пет доклада, относно разбиването на персийския шах Сюлейман от шах Рах Мирза и
пристигането на първия до турската граница. Същия е изпратил писмо до мютесарифа на санджака
Бабан да иска турска помощ.

ОАК 64/29 | 1731 | телхис
б.м. Доклад на Великия везир за отпускане на пребиваващия в Солун принц Мирза Сафи 1500
гроша за обзавеждане за предстоящата зима.

ОАК 64/30 | 1849 | илмюхабер
Цариград. Издадена е разписка за 2760 гроша , платена на Хашим ага заде Ахмед бей, което той
получил от държавната хазна разход за прехрана на авганистанския принц Риза Кулу Мирза, заедно
с 8 души негова свита, гостуващ 23 дни у поменатия Ахмед бей, смятанодневно по 120 гроша.

ОАК 64/31 | б.д. | тезкер-и самийе
б.м. Предписание, относно водените преговори за мир с Персия и претенциите на последната
държава върху областта Сюлеймана.

ОАК 64/32 | б.д. | кайме
Цариград. Предписание до мюшура в Ерзерум да узнае кой е упълномощения представител в
Цариград на персийското правителство- сегашният и намиращ се в Цариград Ширза Джафер или
дошлия напоследък в Цариград Мехмед хан.

ОАК 64/33 | б.д. | ифаде
б.м. Резюме от изявленията, които лорд Авендиш бил направил пред Али ефенди по въпроса за
Ливан.

ОАК 64/34 | 1689 | махзар
Триполи. Уммилите и благородниците на гр. Триполи (Мала Азия), подали колективно заявление,
че венецианските пирати, както и корабите на Венеция, често нападали крайбрежните ханства:
Триполи, Халеп и Лазкие и седалищата около тях и са нанесли големи пакости на мюсюлманското
население и раята; молят да се поправят разнебитените укрепления и да се заменят пукнатите и
негодни оръдия с нови , за да се осигури охраната на брега.

ОАК 64/35 | 1842 | тезкер-и самийе
Доклад, относно разговорите между посланиците и управляващи посолствата на петте велики сили
от една страна и министъра на външните работи от друга , относно положението в Ливан и
изявленията на граф Мейдоних.

ОАК 65/1 | б.д. | арзухал
Колективно заявление от изпратените в румелийските пристанища чокадари, които следяли да не
се разрешава на арнаути да заминават за Египет. Молят да им се разреши да се завърнат в Цариград,
понеже заминаващи за Египет арнаути нямало.

ОАК 65/2 | 1804 | мектуб
Окръжно писмо до чокадарите, които били изпратени по румелийските пристанища със задача да
не допускат заминаването на арнаути за Египет. В отговор на заявлението им, с което искат да се
завърнат в Цариград - подпис нямало, съобщава им се, че могат да се завърнат в Цариград.

ОАК 65/3 | 1785 | ариза
София. Два доклада (на Румелийския валия и Софийския мютесариф), относно подстрекателството
на Авлонския мютесариф да не се допусне Мехмед Али паша Тенеденли Делвински мютесариф, да
не управлява и Янинския мютерисафлък.

ОАК 65/4 | 1785 | ариза

Делвино (Албания). Два доклада на Али паша Тенеделен до правителството, с които съобщава, че
макар и да му било възложено да управлява и Янинския мютерифлък, освен Делвинския, обаче
поради подстрекателството на Авлонския мютесариф янинските граждани не искали да го приемат.

ОАК 65/5 | б.д. | ариза
Авлона. Доклад на Куру Ахмед паша Башбуг на проходите и мютесариф на Авлона до садразама съобщава за появата на двама водачи на разбойнически чети: Вели паша заде Али бей и Сюлейман
Чапар-от хората на Тенеденли Али паша, които се подвизавали в околностите на гр. Нарда Гърция.

ОАК 65/6 | б.д. | кайме
Подробен доклад на Ахмед (?) до садразама, с който се съобщава, че двамата водачи на албански
разбойници (ешкия) Тенеденли Вели паша оглу Али бей и Чопар Сюлейман, рекрутирали много
войска с намерение напролет да нападнат Гърция по суша и вода. Два документа с еднакво
съдържание.

ОАК 65/7 | 1808 | шукка
Нареждане до мютесарифите в Янина, Искендерие (Шкодра), Авлония, по повод сключената
спогодба с Франция, относно Корфу и другите албански крайбрежия, изисква пълно съгласие
между мютесарифа на Валона Ибрахим паша и игия на Санта Каранти, също Ибрахим паша и
съобщава, че там се изпраща лицето Хюсеин Хюсню, който устно ще им предаде инструкции.

ОАК 65/8 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо до Високата порта. В сраженията при Дебъро (румиличнака), войска и албански
бунтовници заловени са били от последните 106 души, които са били изпратени в Цариград на
различни ... на наказания. Запитва се ония от бунтовниците, които са имали тимари, лишени ли са
били от тях

ОАК 65/9 | 1821 | мектуб
Писмо, адресирано до някакъв паша, в което се говори за приведена смъртна присъда по
отношение владиката на Камолия и двама калугери, осъдени политически.

ОАК 65/10 | 1800 | илям
Дурацо (Драч). Шериатно решение на кадията в Дурацо, с което се съобщават кървавите разпри
между тоски и геги( южни и северни албанци) за които било необходимо да вземат мерки.

ОАК 65/11 | б.д. | мектуб
б.м. Чернова от нареждане до каймакам паша, относно защитата на Авлония и Шкодра, предвид
положението, създадено от французите.

ОАК 65/12 | б.д. | такрир
Доклад от пълномощника (адамъ) на главнокомандващия проходите (в Румелия) Курт Ахмет паша,
относно бунтовническата дейност на Махмуд паша мютесариф на Шкодра (Искендерие - Албания),
който със своите хора потеглил през Елбасан за Охрид и Битоля. Препоръчва се да се завземат с
достатъчна войска проходите в местността, дето ще замине , за да се попречи на снабдяването с
храни народа му.

ОАК 65/13 | 1718 | хюджет
Колония (Албания). Шериатно решение по повод унищожаването на разбойническа банда албанци
от околията Колония, върлуваща в Костурската околия, ... в присъствието на военачалници и висши
административни началници и представители на около 20 села от Костурско. Ощетените села били
обещетени, като им били дадени 500 гроша и 1000 овце.

ОАК 65/14 | 1831 | илям
Шериатно решение на Белградския кадия, с което се съобщава, че е получил султански ферман,
издаден по повод усмиряването на бунта в Северна Албания, подготвен от Шкодрали Мустафа
паша, като при усмиряването са взели участие на страната на войската и южните албанци тоските.

ОАК 65/15 | 1780 | ариза
Цариград. Доклад на чакардарина Мустафа ага, който занесъл султански ферман за
администрирането на мутасариф в Шкодра (Искендерие, Албания) Махмуд паша. Предаването на
фермана било извършено при церемониал, дето са присъствали около 2500 души албанци.

ОАК 65/16 | б.д. |
Чернова от отговора на турското правителство до Тенеденли Али паша по повод неговия доклад,
относно отношенията му с Франция. Дават му се наставления неговите области към французите да
бъдат ... Да следи движението на английската флота в Средиземно море и да донася за всяко едно
нейно действие.

ОАК 65/17 | 1771 | тахрират

Доклад до султана, относно искането на Мехмед паша - мухафъз на Шкодра да получи титлата
везир и препоръки за ... на крепостите в Александрия, Тулча, Исакча и др.

ОАК 65/18 | 1791 | мектуб
Цариград. Писмо до Али паша Тенеделенски, мютесариф на Янина, с което му се съобщава, че се
изпраща специален чиновник, към когото да има доверие и му се пожелава щастие и доверие.

ОАК 65/19 | б.д. | ариза
б.м. Доклад до правителството от Абдулах Ахмед(?) относно движението на албанските въстаници
под водачеството на Али бей, син на Тенеденли Вели паша и Чанар Сюлейман, за което се
говорило, че си служили и с кораби и, че намерението им било да се съединят с гръцките
въстаници. Препоръчват се мерки за да се потуши това движение.

ОАК 65/20 | 1757 | еврак, хуляса
Цариград. Две резюмета от доклади на капуджубашията Ибрахим ага върху събитията в Ергери
(Аргирокостро - Албания). 1. Мютесарифа на Авлона Ислям паша, който бил неприятелски
настроен срещу жителите на Ергери нападнал града с около 6-7 000 души войска, убил няколко
души, споменал да му дадат 40-50 кесии пари, след което заминал по селата на околията, дето
опожарил жилищата на много чифлици, след като ги ограбил. 2. Същият мутесариф, за да си
отмъсти на агата Каплан паша, живущ в Катила, нападнал града с около 8 000 души войска,
ограбил и опожарил, убил 55 души, след което заминал в околията, дето убил много хора , ограбил
и опожарил много чифлици и изтръгнал много пари. В същия документ на втората страница е
написана чернова от султанския ферман, адресиран до Румелийския валия. След като във фермана
се излагат подробно ..., нанесени върху населението от страна на Ислям паша, заповядва му се да
се срлави с това размирно положение по тия места на Албания и да съобщи подробно за
направеното, след което вечно бъде зарегистрирано в кадийските сиджили.

ОАК 65/21 | 1855 | мектуб
Ниш. Писмо на нишкия мютесариф до съдийския валия, с което излага подробно вилнението на
няколко души, дезертирали от армията албански войници, които заедно с много разбойници
албанци от 9 села на Прищинска околия, нападнали селото Кяка(?) нахия Арнаутлук, околия
Лясковец, дето са убили чауша и няколко заптиета, които били излезли да ловят дезертьори. Да се
нареди потребното за залавянето или унищожението на разбойниците.

ОАК 65/22 | 1781 | илям
Янина (Яня). Шериатско решение на Янинския кадия, с което се съобщава за разбиването на една
чета от албанци-разбойници и бил убит главатаря им Ябу Бекир бин Ибрис. Отрязаната му глава,

след като била изнесена в Янина, изпратена била в Цариград.

ОАК 65/23 | б.д. | такрир
Цариград. Доклад от управника на гръцките острови (Корфу и др.), с който съобщава, че
английския пратеник му е изпратил писмо, с което се уведомява, че Дели Мустафа паша в Шкодра
отказал да приеме искането на същия по отношение на островите.

ОАК 65/24 | б.д. | тезкер-и самийе
Чернова. Доклад на Великия везир до султана, относно мерките за потушаване бунта на албанския
водач Гюлека, в който бунт взимали участие цялото население на Тоскалъка.

ОАК 65/25 | 1721 | илям
Аласона (Гърция). Шериатско решение на Аласонския кадия, в което се казва, че бил прочетен на
публично заседание султански ферман, изпратен до Румелийския валия, с който се отнема правото
на пандурите и мартолозите да пазят проходите и градовете. За в бъдеще те ще се охраняват от
местното население (раята) чрез избрани от самото население доверени и честни лица за които
населението гарантира пред шериатския съд.

ОАК 65/26 | 1791 | тахрират
Доклад от Махмуд паша Искендериали, изпратен с войските си от Албания във Видинското поле, за
да навлезе във Влахия след като австрийците се оттеглят. Войските му от три месеца станували във
Видинско и страдали от болести. Предвид, че било постигнато примирие и с русите моли да се
върнат обратно войските му, за да се явят отново там, където ... в бъдеще.

ОАК 65/27 | 1875 | телграфнаме
Телеграми от Видинския мютесариф до каймакамите: 1. Окръжна телеграма, с която се иска
каймакамите да представят списъци на бунтовниците. №170, 9. Хазиран, 09.06.; 2. Телеграма до
каймакама в Берковица, с която се иска да бъде изпратен следственият протокол на берковския
митрополит. № 183, 24. Хазиран, 24.06.; 3. Телеграма до каймакама в Берковица, с която се нарежда
да се даде охрана на зам. митрополита в Берковица при обиколката му в околията по духовни
работи и съгласно искането на Екзархията. №204, 10 Темус, 10.07. ; Свитък от 67 телеграми, между
които са и трите телеграми , за които се говори във фиша. (Од 16/21)

ОАК 65/36 | 1807 | кайме
Цариград. Заповед до намиращият се в Акя Рагъб ефенди, натоварен с мисията да премахне
разбунтувалият се Мехмед паша. Обрисувано е положението, създадено след изневярата на флотата

от Родос , намираща се пред Яфа и се предписват мерки за ликвидирането час по-скоро на Мехмед
паша, чиято глава султанът искал да му бъде испратена.

ОАК 65/37 | 1722 | хисаб
Цариград. Сметка за разходите от Юскюдер до персийската граница на посланика на Персия, който
се завръща в отечеството си.

ОАК 65/38 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо, писано след като войските на Ибрахим паша били напреднали до Коня и садразама бил
взет в плен. Изтъква се, че действията на египетските войски са продиктувани от съображения на
самозащита и се настоява от Цариград да бъде изпратен специален пълномощник за преговори, с
оглед да се избегнат по-нататъшни кръвопролития.

ОАК 66/1 | 1809 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че по установен по-рано ред египетските валии са
изпращали за султанската кухня ежемесечно по 310 оки захар и по 385 оки кафе. Обаче, поради
станалите събития в Египет, изпращането било преустановено. Иска се да се издаде султанска или
садразамска заповед, за да се възобнови това изпращане.

ОАК 66/2 | 1832 | арзухал
б.м. Доклад от Ессеид Осман върху положението в застрашените области след заемането от
египетския кючук Ибрахим паша на гр. Кайсения и взимане мерки срещу това нашествие на
Египет.

ОАК 66/3 | 1831 | такрир
б.м. Донесение на капуджубашията Есеид Х-и Мехмед до султана, с което му съобщава, че му се
изпраща едно шериатско решение, придружено с един мухтар (който не се оказа на лице), относно
агресивните намерения на египетския валия Мехмед Али паша.

ОАК 66/4 | 1840 | илям
Берковица. Шериатско решение на берковския кадия, относно получаването султански ферман, с
който се обявява египетския валия Мехмед Али паша за враг на държавата.

ОАК 66/5 | 1868 | умум мектуб

Цариград. Окръжно писмо до мютесарифа на Кипър. Съобщава му се, че съгласно решението на
кабинета във Вашингтон за в бъдеще всички американски дипломатически представители при
официални приеми щели да бъдат облечени в обикновено гражданско облекло.

ОАК 66/6 | 1818 | такрир
Египет, Мисир. Доклад на Али паша по положението в Египет.

ОАК 66/7 | б.д. |
б.м. Доклад до (министерството на финансите), относно сеченето златни монети в Египет, които
били по-леки по тегло от тези, които се секли в Цариград.

ОАК 66/8 | б.д. | шукка
б.м. Писмо до Сеид Мухиб Ефенди, с което му се съобщава за получаването писмото му с отговора
на Мехмед Али паша.

ОАК 66/9 | 1837 | кайме
(Цариград). Обширен доклад от правителството, относно водените преговори между Франция и
Турция по въпроса за Дамаск от една страна и между Англия и Турция от друга върху становището
на египетския валия Мехмед Али паша по Дамаския въпрос, - че последният бил съгласен с
каквото и да е решение, ако за египетски валия бъде назначен син му Ибрахим паша.

ОАК 66/10 | 1808 | емирнаме
Цариград. Чернова. Разпореждане до валията в Египет от новия Велик везир, с което му съобщава,
че поради бунта Великият везир Мустафа паша е умрял, че всичко е мирно и спокойно и, че Юсуф
зия паша е заминал за Арабия. На валията се натоварват всички права и му се предписва да вземе
всички мерки за спокойствието.

ОАК 66/11 | 1802 | ариза, мюсведе
б.м. Три листа чернова от доклад до заместник-великия везир, относно преместването на войските
от Египет след преустановяване преговорите с Англия за сключване на договор.

ОАК 66/12 | 1799 | ариза

Доклад от главнокомандващия турските сили в Египет Мустафа паша. Подробно донася за нуждите
на флотата и армията, намеренията за нападението против Наполеона в Египет, разменената
кореспонденция с командващия английската средиземноморска ескада адмирал Смит и пр. Седем
документа.

ОАК 66/13 | 1807 | ариза
(Кайро). Доклад от Мухамед Али, валия на Египет до султана. Описва битката за Александрия,
разбиването на англичаните при "Рашид" (Rosette) и изтеглянето им. Втори доклад по същия
въпрос. (печат]: Мухамед Али.

ОАК 66/14 | 1807 | ариза
Доклад на Мохамед Али паша, ... върху военното положение след завземането на Александрия от
страна на англичаните.

ОАК 67/1 | 1791 | такрир
Цариград. Нота от пълномощника на Полската република в Цариград граф Потоцки, в която излага
верността на Полската република към Турция и в неотзивчивостта на последната.Същият съобщава,
че специалния полски пратеник не бил допуснат във войската да води разговори и не му било
разрешено да се завърне през Шумен и Свищов, а през Видин.

ОАК 67/2 | 1713 | телхис
Цариград. Доклад на Великия везир до султана за отпуснатите хранителни провизии на поляците,
находящи се в Бендер и издаване за горната цел съответния ферман от султана.

ОАК 67/3 | 1866-1867 | тезкере
Дванадесет разписки за получен наем от къщата, в която си живеели полските изселници в течение
на 12 месеца през 1867 г. Наема е получен от министерството на жандармерията - Цариград.

ОАК 67/4 | 1721 | джедвел
Цариград. Опис на ... и други продукти, които следва да се отпускат на полския посланик при
заминаването му от Цариград за Полша във всеки етапен пункт от Кючук Чекмедже до
Молдавската граница.

ОАК 67/5 | 1713 | арзухал

Заявление за отпускането месечната издръжка на пребиваващото в Одрин полско пратеничество.

ОАК 67/6 | 1723 | телхис
Доклад до султана за отпускането стойността на провизиите, дадени от казата Хатун Или на
пратеника, идещ от Полша в Цариград.

ОАК 67/7 | 1707 | пусула
Записка до Мекярибашията за отпускането 10 товарни коня, с които да бъде пренесен до Лозенград
върнатия обратно посланик на Полша.

ОАК 67/8 | 1796 | такрир
Букурещ. Доклад от влашкия войвода Александър Янани заде до султана, относно участта на
поляците, заселени в Румъния от частта на Полша, отстъпена на Русия след нейната подялба, които
не искат да се връщат в отечеството си.

ОАК 67/9 | 1764 | ариза
б.м. Доклад до садразама от (?), в който се съобщава: 1. Поляците се бунтували и били разделени на
две партии. По-силната била към Русия, която искала да настани за крал на Полша генерал
Понятевски.; 2. Императорска ескадрила заминала за Рига. В нейно отсъствие държавниците са се
разбунтували и отишли да освободят от затвора бившия император Иван и да му предложат трона.;
3. Прусаците са струпали в областта Силезия 40 000 войници.

ОАК 67/10 | 1807 | шукка
Варшава. Две писма от ремие-юл-китаба при действащата армия до рейне-юл-китаба в Цариград, в
едно от които става дума за среща на рейне-юл-китаба с талейдан и за предстоящето идване на
императора във Варшава: а във второто - за пътуването на френски куриери през Турция и др.

ОАК 67/11 | 1790 | кайме
Цариград. Доклад на Хасан паша (главнокомандващ при Исмаилия) по въпроса за военен договор с
Полша и примирието с русите.

ОАК 67/12 | 1714 | телхис

Цариград. Доклад на Великия везир, относно продоволствието с храна и фураж на заминали за
родината си 142 души поляци от хората на полския посланик в Цариград.

ОАК 67/13 | 1714 | ариза
Цариград. Доклад на каймакам пашата до Великия везир по въпроса за репатрирането на избягали
от руската войска и преминали на полска територия 250 души татари.

ОАК 67/14 | 1733-1734 | еврак
Цариград. Четири преписки за изплатени суми от Турция за прехраната на хората на 4 делегации,
изпратени през Бендер за Цариград от страна на Станислав, крал и председател на Полската
република през 1733-1734.

ОАК 67/15 | б.д. | тезкере
б.м. Записка за дадени хранителни продукти в с. Али бей, Добричко, на еничарския чаушяхия и
хората му, заедо с които е придружавал тръгващата през Добруджа за Цариград делегация на
Полската република, начело с полковник Стедосте Точебески и боляр Костович.

ОАК 67/16 | 1717 | илям
Хотин. Шериатно решение на хотинския кадия, в което се съобщава, че поляка Никола в шериатно
заседание произнесъл установената молитва и признат, че вече станал мюсюлманин, за което се
донася на султана. (Резолюция) Тефтердаря да му отпусне необходимата сума за облекло.

ОАК 67/17 | 1717 | арзухал
б.м. Заявление от новопомюсюлманчен на име Ибрахим, с което съобщава, че дошъл из
вътрешността на Полша, за да стане мюсюлманин и да помоли султана и да се възползва от
неговото благоволение. (Резолюция) Тефдердаря да му отпусне необходимата сума за облекло.

ОАК 67/18 | 1733 | илм-и-хабер
Сметко-разписка за изразходваните суми от двама представители на Полската република от
населението в Силиврия, за коне, прехрана и пр. при тяхното идване в Цариград и завръщането им.

ОАК 67/19 | б.д. | ариза
Обстоен доклад от войводата на Молдавия, относно борбите в Полша по избора на новия крал.

Дават се сведения за възможностите да бъдат избрани Чаторийски и Понятовски и вмешателството
на руските войски в Полша.

ОАК 67/20 | 1711 | хисаб
Цариград. Сметка за изплатените разходи на посланика на Полша, който се завръща в отечеството
си.

ОАК 67/21 | 1733 | дефтер
Опис на провизиите, дадени на завръщащото се от Цариград за родината си полско посланичество за трите дни, прекарани от същото в Исмаилия и околните села. Илям на кадията в Исмаилия по
същия въпрос.

ОАК 67/22 | 1716 | дефтер
Опис на хранителните продукти, дадени в с. Самияджа (?), Хасковско на полския пратеник, който
от Ниш, през Одрин и Мачин, се е завърнал в страната си.

ОАК 67/23 | 1712 | хисаб
Цариград. Сметка за изплатени дневни пари на малкия полски посланик, който пребивава в
Цариград.

ОАК 68/1 | 1802 | такрир
Цариград. Чернова. Изложение до султана от садразама. Изказва мнение да се даде по един
подарък на посланика на Прусия и на неговия драгоманин.

ОАК 68/2 | 1869 | емирнаме
Цариград. Разпореждане да се изготви орден Османие I степен, с който се награждава посланикът
на Прусия в Цариград, понастоящем такъв при италианския двор, княз Прасиедюшсимоне(?).

ОАК 68/3 | 1846 | ариза
Доклад на турския дипломатически представител в Прусия, Шефкет, относно срещата, която той е
имал с барон Шлатму, във връзка с въпроса за "скопските католици"; като се дават сведения и по
други въпроси от международен характер.

ОАК 68/4 | 1847 | мектуб
Цариград. Две писма от дипломатическия представител на Ханзата (Съюзените републики), с които
иска от турското правителство да разреши преминаването на 10 търговски парахода, натоварени със
стока през Черно море за Бяло море.

ОАК 68/5 | 1847 | мектуб
Цариград. Шест писма на дипломатическия представител на Ханзата. Иска от турското
правителство разрешение да преминат техни параходи през Черно море за Бяло море, натоварени
със стоки.

ОАК 68/6 | 1791 | мектуб
Чернова. Писмо от Великия везир до краля и канцлера на Прусия. Като се дават сведения за
военните приготовления, проведени от Турция, във връзка с предстоящия поход срещу Русия, иска
се и Прусия от своя страна по силата на съществуващия съюз между нея и Турция, да се опълчи
също против Русия.

ОАК 68/7 | 1846 | такрир
Берлин. Доклад от турския пълномощен министър в Берлин, относно преговорите на Великите
сили и Турция с Персия.

ОАК 68/8 | 1792 | емирнаме
Цариград. Заповед до бейлерберите в Тунис, Триполи и Алжир да улесняват корабите на Прусия и
да им дават веднага пътни листове, предвид приятелските отношения между Турция и Прусия.

ОАК 68/9 | б.д. |
б.м. Чернова от търговски договор, сключен между Турция и Република Любек, Брелен и Хамбург,
относно корабоплаване и търговия.

ОАК 68/10 | 1844 | арзухал
б.м. Заявление от Мехмед Талант до правителството, в което обширно излага хода на разговора,
който е водил с министъра на външните работи Барти Бюлов, за което бил осведомен и английския
посланик по въпроси за ренегата(?). Между другото му било казано, че макар ... закон е твърде
строг, обаче даденото право на султана да каже своята последна дума не се прилага по отношение

ренегатите.

ОАК 68/11 | 1897 | емирнаме
Цариград. Заповед от Великото везирство до комисията за финансовите реформи, с която се иска
отпускането на 1000 лири за украсата Ерусалим, Рамлс, Халил ул рахман и Бейт-ул-Лахили по
случай пътуването на германския император по Светите места.

ОАК 68/12 | б.д. | еврак
Цариград. Две чернови на Великия везир до султанската канцелария: 1. Да се отговори на принц
Алберт, брат на пруския крал, по повод писмото му до султана, с което подновява своите
приятелски чувства към султана.; 2. Да се пишат две писма до английската кралица, от които
едното за изказване съболезнованията по случай смъртта на чичо и дук дьо Сосфи(?) и другото, за
да и се честити за новороденото и момиче.

ОАК 68/13 | 1871 | ариза
Берлин. Превод от доклад на посланика в Берлин Аристархи до турското правителство, относно
основаването на една погасителна банка по подобие на пруската. Приложения: Текст на френски
език, доклад на турски и писмо от министерството на външните работи до това на финансите.

ОАК 68/14 | 1790 | емирнаме
Разпореждане до специалния пратеник на пруския крал Ахмед Азис на път за Прусия, на който се
изпраща специално писмо до краля и се очаква отговор от последния.

ОАК 68/15 | 1817 | шукка
б.м. Писмо от войводата на Молдавия, с което същият информира турското правителство, относно
постановленията на Франкфуртския конгрес, касателно Германия; както и относно събитията в
Америка, където ... войски били претърпяли поражения.

ОАК 68/16 | б.д. | емирнаме
Разпореждане до турския посланик в Берлин - изпраща се доклада (превод) на пруския
кавалерийски офицер граф Моспар(?), който миналата година е бил на служба в турската армия, до
германския император. Понеже няма нужда от услугите на другия офицер Венедягян(?), на същия
да се откаже постъпването му на турска военна служба по един вежлив начин.

ОАК 68/17 | б.д. | тезкере

б.м. Писмо на Великия везир до султанската канцелария, с което съобщава, че между имената на
лицата, на които ще се дават подаръци, личи на два пъти това на пруския консул в Александрия
конт Вагнер, на когото се дават кутии. ... се връща обратно в канцеларията.

ОАК 68/18 | 1775 | мектуб
Писмо до пруския министър-председател, с което се съобщава, че писмото на пруския крал било
получено и предизвикало задоволство, уверения в приятелство и запазване на договорите и пр.

ОАК 68/19 | 1877 | джедвел
Кюстендже. Списък, представен от германския вицеконсул на каймакама в Кюстенджа, съдържащ
имената на руските поданици в същия град, които са получили покровителството на същия
вицеконсул.

ОАК 68/20 | 1872 | ариза
Цариград. Доклад до министъра на финансите, с който се съобщава да бъдат изготвени два ордена
"Меджидие" III степен, с които султана награждава г. г. Херман Негербегер, директор на берлинска
Шиклер(?) банка и Мангуш, председател на банка сантуси(?)

ОАК 68/21 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно назначаването на пълномощен министър на Прусия в Цариград. По искане на
военния министър посланика трябва да бъде един от опитните военни лица, понеже същата
държава се слави с военната си уредба.

ОАК 68/22 | 1858 | емирнаме
Цариград. Разпореждане да се изплаща съгласно султанско ираде месечна заплата по 5000 гроша
на немския поданик г. Лахман по службата му в Букурещ.

ОАК 68/23 | 1872 | ариза
Цариград. Доклад до финансовото министерство, с който се иска да бъдат отпуснати от наличните в
държавната хазна ордени, с които султана награждава чиновниците на пристигналия в Цариград
принц Саксонски, а именно: барон де Шилинг и г. Дусман с "Меджидие" III степен и г. Огис с
"Меджидие" IV степен.

ОАК 69/1 | 1854 | еврак
Цариград. Два документа. Преписка, от която е видно, че било дадено от страна на турското
правителство по един златен меч на аташираните към испанския генерал Берим (?) четирима
чуждестранни офицери, както и за дадените в дар на съпругата на американския посланик - който
напуснал своя пост - два скъпи шала. Всичко държавата е платила 35 240 гроша.

ОАК 69/2 | 1800 | кенар
Чернова. Надпис, с който Хюсрев паша е бил уведомен, че "генерала аншеф" е съобщил, че ще
бъде допуснат да влезе и остане в Александрия назначения за забитин в същия град ... ага, само с
20 души негови хора.

ОАК 69/3 | 1877 | ариза
Две оплаквания от американски поданик до английския консул в Кюстенджа, за гдето не са му
позволили да изнесе царевица, докарана в същия град транзит.

ОАК 69/4 | б.д. | мектуб
Цариград. Писмо от преводчика на американската легация в Цариград, с което последната иска
сведения от турското правителство, относно лицето Таню Чели Иставнюлю(?) от гр. Търново,
понеже неговият син Трифон от Ню Йорк не можал да влезне във връзка с баща си.

ОАК 69/5 | б.д. | мектуб; мюсведе
б.м. Чернова от писмо от отговорно лице, натоварено за водене преговори за построяване военни
параходи за Турция. Описва снаряжението на военните параходи на Франция, Англия и Америка и
препоръчва, параходите да се поръчат в Америка, понеже нейните параходи били най-здрави.

ОАК 69/6 | б.д. | мектуб
б.м. Превод. Писмо от новопристигналия американски шарже д`афер Давид Паржер до
американския военен кораб "Анавони", относно искането, предявено от турска страна, същия кораб
и кораба "Джон Адам" да не застават срещу султанскки дворец без особено за това разрешение.

ОАК 69/7 | б.д. | такрир
б.м. Нота от посланика на Америка в Цариград до Високата порта: иска да бъде позволено
пребиваването на американски кораби в турски пристанища, въпреки, че Турция и Америка нямали

търговски договори.

ОАК 69/8 | 1845 | ферман
Чернова. Цариград. Чернова от ферман, с който се назначава за консул в Америка Табачи олу
Ибрахим и се обявява, че ще бъде улеснена търговията между двете държави с всички привилегии,
с които се ползват чужденците.

ОАК 69/9 | б.д. | мектуб
б.м. Превод. Писмо от терджумана на американската легация до Великото везирство, с което
терджумана Надони опровергава обстоятелството, че благородникът Данидо щял да докара от
Америка един кораб като подарък на султана. Същият съобщава, че корабът е лична собственост на
въпросния благородник.

ОАК 69/10 | 1872 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до министъра на финансите да се изготви ордена "Меджидие" V степен, с
който султана награждава американския поданик г. Сюнже. Прилага се разписка от канцеларията
на ордените, с която се удостоверява, че е получен за това султански ферман.

ОАК 70/1 | 1859 | илмухабер
Цариград. Удостоверение, издадено от Мехмед Тевфик, относно покупката на 6 000 топа специална
хартия от Белгия за направата на 30 000 каси с патрони, необходими за редовната войска и
башибозука.

ОАК 70/2 | 1838 | тезкере-и-алие
Разпореждане до министъра на външните работи, предвид на това, че Белгия досега е била
подвластна на Австрия и Франция и понастоящем е независима държава, по писмено искане на
посланика и и с удобреността на султана да се започнат преговори за сключване на търговски
договор на принципите на взаимността..

ОАК 70/3 | 1869 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до мютесарифа на о. Кипър за разрешаване по молбата на посланика на
Белгия, щото на представеното лице Фланти Анрония да бъдат признати привилегии на преводчика
(....) на белгийското консулство в същия остров.

ОАК 70/4 | 1842 | тахрир

Цариград. Нота до турското правителство от страна на посланика на Белгийското кралство, барон
Бехар, с която се иска според установения обичай да се издадат на персонала на легацията 20 броя
ловни билети.

ОАК 71/1 | 1875 | арзухал
б.м. Молба до мютесарифа на Търново. Молителите, двама турци и един българин от с. Сухиндол,
Павликенско, молят да им бъдат освободени водениците, които са били описани за големи данъци,
в какъвто смисъл е била подадена мазбата от тяхното село.

ОАК 72, виж D 503 | 1851/52 | дефтер
Цариград. Изходящ дневник на вътрешното министерство, съдържащ краткото съдържание на
изпратено предписание изключително до някои административни единици в Румелия и големите
острови в Бяло море през 1267=1851/52 г. без особено значение за нашата история.

ОАК 73/1 | 1827-28 | дефтер
Цариград. Изходящ дневник на външно министерство, съдържащ кратко съдържание на
предписания до военни и административни власти в Румелия, Анадола (Мала Азия) и островите в
Бяло море, относно набавянето хранителни припаси и снаряжение за войската, както и оръдия за
крепостите и укрепленията за 1243/44=1827/28 г.

ОАК 74 | 1837-1853 | дефтер
Цариград. Приходно-разходна книга на държавното съкровище в Цариград, в която са нанесени на
приход суми от приходни източници в Румелия и Мала Азия, внесени в определени срокове, както
и суми за някои извършени разходи.

ОАК 75 | 1736 | еврак
Цариград. Четири документа, отнасящи се върху устройството на монетния двор в Цариград, дето
се изливали сребърните турски монети.

ОАК 76/1 | 1873 | мазбата
Русе. Чернова от подробен доклад от комитета до Великото везирство, относно корабоплаването по
Дунава, състоянието на речната служба и препоръките да се доставят каменни въглища от Трявна за
нуждите на турското корабоплаване. Също доклад-писмо до Великия везир по същия въпрос.

ОАК 76/2 | 1876 | такрир
Русе. Писмо от френския консул за България в Русе до Дунавския валия, с което иска да се
поправи калдъръма до консулството от страна на гръцката община, повреден по вината на същата.

ОАК 76/3 | 1874 | мектуб
Кореспонденция (27 документа) по уреждане и управата на счетододните каси (Менафи-и-омумие
сандаклари).

ОАК 76/4 | 1855-56 | сиджил
Видин. Част от регистър от 24 страници на Видински окръг, съдържащ преписи от разни входящи и
изходящи документи - повечето от стопански характер, между които на стр. 18 е преписан фермана,
с който се съобщава сключването на мирен договор между Русия и Турция след Кримската война.

ОАК 76/5 | 1843 | кайме
б.м. Писмо, с което се дават нареждания как да се постъпва, когато някои църкви са повредени с
течение на времето. Нарежда се предварително да се констатира повредата, след което да се дава
надлежно разрешение за поправките, като се бди поправката да не взима по-големи размери.

ОАК 76/6 | 1871 | мазбата
Белоградчик. Протокол, с който се уведомява видинския мютесариф за заловените преди 4 годиниединия попаднал мъртъв ... властта и другия заловен жив. Първият се казвал Димитър от Сърбия, а
втория се казвал Стефан Лилов от с. Чипровци, Берковско.

ОАК 76/7 | 1869 | берат
б.м. Чернова от берат за отпускане на пенсия от 30 гроша месечно на сестрата на убития в бой с
разбойниците черкез от Никопол.

ОАК 76/8 | 1869 | берат
(Русе). Чернова от берат, даден на един черкезин, с който той получава правото на доживотна
пенсия от 60 гроша на месец. Пенсията е била дадена задето е пострадал при преследване на
разбойници.

ОАК 76/9 | 1883 | емирнаме
Цариград. Заповед до министъра на финансите, с която се съобщава, че по спора за яйлъците
между Бяла чърква и Троян понастоящем в пределите на Българското княжество, потвърждава се
издадената и изгубена заповед, че тия яйлъци остават в ползване на Бяла черква.

ОАК 76/10 | 1783 | мектуб
б.м. Писмо до правителството от Рустрем(?), с което съобщава, че умрял Ахмед Гирай Султан,
живущ в чифлика на село Шейхлер(?), Румелийско, който получавал ... от държавата под разни
наименования и от разни места на обща сума годишно 80 500 акчета. Моли същата сума да се
отпуска и в бъдеще на преките му наследници.

ОАК 76/11 | 1758 | арзухал
б.м. Заявление от Хасан(?) до правителството, с което съобщава, че от известно време насам
пристигащите житни храни (пшеница) с корабите на ... (Цариград), натоварени от Дунавските и
Черноморски пристанища били примесени с просо и ечемик и, че имало случаи, когато други
кораби натоварени с такава примесена пшеница са били разтоварени, както и пшеницата продавана
на бедното население на евтина цена.

ОАК 76/12 | 1873 | телграфнаме
Русе. Телеграма от Дунавския валия до мютесарифа в София, с която му съобщава, че заловеният
преди три години и въдворен в родното му местожителство Димитър от Златица, напоследък е
дошъл в Русе и разследван като съмишленик на букурещския български комитет и понеже против
него не са били събрани данни за осъждането му изпраща се, за да бъде разследван отново във
Враца.

ОАК 76/13 | 1860 | дефтер
Еркюб. Образец на турски и български езици на облагателен списък за ушури, събиран в селата на
Еркюпска каза, Нишки санджак и Лясковец.

ОАК 76/14 | 1877 | тахрират
Търново. Писмо от търновския мютесариф до дунавския вилает, писано в отговор на подписи, с
което е било препратено телеграфно запитване за случая от страна на портата - Великото везирство.
Съобщава се, че петима християни са били осъдени на по 6 м. За пребиваване в Зайчар през време
на войната.. и, че от осъдените от извънреден съд във връзка приключените събития били ... до
излежаването на наказанието си.

ОАК 76/15 | 1876 | мектуб
Видин. Писмо от мютесарифа на Видин до Дунавския вилает, относно пътните пари на инженер
Симеговски, във връзка обиколките му по проверка на пътищата и дирене на руди.

ОАК 76/16 | 1875 | телграфнаме
Търново. Телеграма до търновския мютесариф (от валията в Русе). Донася се за мерките, взети по
повод получаването от едно неизвестно лице писмо, адресирано до свещеника на с. Владиня,
Ловешко, Анчо(?), в което се споменавало за наличието на барут и 600 английски пушки и, че на
01. 09. Тоте (Тото) войвода щял да мине отсам поради което свещеника с другарите си: Тоте, поп
Никола, Ангел, Георги, Фоте и Атанас трябвало да бъдат готови.

ОАК 76/17 | 1870 | телграфнаме
б.м. Телеграма в шифър и дешифриран текст от (Видин) до Лом и Оряхово. Нарежда се на
митническите власти да следи за един параход, натоварен с пушки от Хамбург от някой си Майер,
изпратени за Галац и Браила.

ОАК 76/18 | 1883 | ферман
Цариград. Ферман до валията на Източна Румелия, Алеко Паша, по спора за мери между Трявна и
Бяла черква, Пловдивско.

ОАК 76/19 | 1870 | мектуб
Цариград. Писмо от министерство на външните работи до Дунавския вилает, с което се съобщава,
че излежалия присъдата си от 10 години комита, заточен в остров Родос Иванчо от с. Киселово,
Ломско, бивш бунтовник подал заявление да бъде освободен. Да се направи справка, за да се узнае
датата на осъждането му.

ОАК 76/20 | 1876 | телграфнаме
Габрово. Шест откъслеци от телеграми, изходящи от Габрово и адресирани до търновския
мутесариф, в една от които е казано между другото, че на предалите бунтовнишкия главатар Цанко
и бунтовника Тотко, на двамата мухтари на с. (Търнето?) били дадени две лири и една лира на друго
лице от с. Пандекерка.

ОАК 76/21 | 1874 | мектуб

б.м. Писмо, относно сведенията, дадени от инженер Сенифонски върху отпочването работата от
страна на служащите в Оряхово тиквари и др., между които предвождащия работническа група,
Марк Хирш.

ОАК 76/22 | 1856 | телграфнаме
б.м. Телеграма от Дунавския валия Саид Паша до Шукри Паша в Шумен, относно 12-те коли,
предназначени за кримските преселници.

ОАК 76/23 | 1876 | телграфнаме
Мачин. Телеграма от Тулчанския мутесариф до каймакама на Кюстенджа. Съобщава се за свикана
сбирка в гр. Бабадаг на чиновници и лица от населението и от ..., на която сбирка са били дадени
предупредителни нареждания, във връзка с мероприятията, взети с ... произшествия.

ОАК 76/24 | 1876 | телграфнаме
Тулча. Телеграма от мютесарифа на Тулча до каймакама на Кюстенджа, с която се искат сведения,
относно грабежи и издевателства, станали в казите и нахиите от ... И се напомня за вземането
мерки за запазването на реда.

ОАК 76/25 | 1876 | телграфнаме
Тулча. Телеграма от мутесарифа на Тулча до каймакама на Кюстенджа. Протелеграфирана е
текстуално телеграмата на Великото везирство до Дунавския вилает по въпроса за възвръщането на
правоимащите оръжието, събирано от властта по време на българските събития от това време.

ОАК 76/26 | 1876 | телграфнаме
Тулча. Телеграма от Тулча до каймакама на Кюстенджа, относно свикването под знамената част от
... в 4 армейска област. Телеграмата е протелеграфирана текстуално, тъй като е предадена на
Великото везирство до Дунавския вилает.

ОАК 76/27 | 1849 | ферман
Цариград. Ферман на Абдул Меджид до валията на Видинския вилает, дефтердаря и аиба и
членовете на меджлиса... на същия вилает, с който се урежда начина на облагане раята и циганите
с данъка "джизие" и събирането на същия данък, като се избягват своеволията и се гарантира
редовното постъпване на хазната.

ОАК 76/28 | 1870 | дефтер

Изходящ регистър на Тулчанското мютесарифско управление по разни въпроси, между които и
писмо до Бабадашкия каймакам, с което му се нарежда да даде всички улеснения при изборите на
делегати, които ще идват в Цариград, за да изготвят устава на българската църква.

ОАК 76/29 | 1857 | ариза
Бабадаг. Писмо от мюдюра на Бабадаг до мютесарифа на Тулча. Във връзка нареждането
изселниците-евреи от Крим да бъдат настанени в казашките и български села и повръщането им
обратно, наредено е евреите на всяка цена да бъдат настанени в тези села на околията.

ОАК 76/30 | 1880 | мектуб
Цариград. По повод писмото на министерството на външните работи, относно оценката на
държавните здания, отстъпени на България и искането на комисаря на тия с/ки, министерството на
финансите отговаря, че не е известен броя на тия здания на окръзи, околии и села, нито техните
стойности може да се определи с вещи лица, а се налага да бъдат проверени в известието на самото
място.

ОАК 76/31 | 1874 | мектуб
Шумен. Писмо на Шуменския каймакам до Дунавския вилает, с което съобщава, че му се изпращат
3 пътни и за носене оръжие тезкерета, заедно с един илюстрован печатан и ръкописен лист, които
се намирали в падналите чанти с хляб и месо на появилите се 5 души разбойници в с. Ташлък.
Съмнява се да не би тоя лист да бъде комитетски след ... да му се изпрати и един препис, за да го
изпрати и на маршала на Втора армия.

ОАК 76/32 | 1875 | телграфнаме
Русе. Русенския валия изпраща на Видинския мутесариф препис от ... Телеграма на министерство
на вътрешните работи, с която се нарежда поради настъпилото положение в Румъния да се отказва
даването на разрешителни за Влашко и Сърбия на съмнителни лица, понеже за такива лица са били
... от комитетски ръководители като ... комитетите със заплата. Видин. Същата телеграма на
следващия ден била изпратена до околиите във Видинския санджак с поръка на съмнителните лица
да не се дават тезкерета, а да се връщат по местожителствата им.

ОАК 76/33 | 1872 | арзухал
б.м. Молба от българин от гр. Казанлък, който е приел ислямството, моли да му се отпуснат пари за
дрехи и за обрязване.

ОАК 76/34 | 1860 | тахрират

(Видин) Писмо до мюдюрите на Лом и на Белоградчик за издирване и залавяне на поп Видул от
берковското село Белимек (?), който придружавайки Софийския митрополит на път от Видин за
София, при Враца заедно със слугите си се отпавил за Берковско и от с. Драганица забегнал в
неизвестност без редовни пътни документи.

ОАК 76/35 | 1795 | илям
Ловеч. Решение на ловешкия кадия, с което обявява, че Заим заде Али ага е човек справедлив от
аянски род, който пази раята от зулуми и изпълнява законите. Населението е много доволно от него
и само някои пристрастни хора са се оплакали от него в Цариград.

ОАК 76/36 | 1880 | телграфнаме
Пловдив. Телеграма от Алеко Паша Богориди до турското министерство на финансите, с която
очаква отговор по въпроса за солта.

ОАК 76/37 | 1853 | мектуб
Свищов. Донесение от командващия турските войски в Свищов генерал-щабния бригаден
командир Мехмед до (?) за появяването на някакви си светлинни знаци от към Зимница. Наредил да
се изпратят на Дунавския бряг по 200-300 войника, а по християнските махали били поставени
постове.

ОАК 76/38 | 1863 | мектуб
б.м. Писмо до валията на Видинския еялет, относно изпълнението на наказанието, наложено на
двама турци, за гдето са убили предалия се на турските власти разбойник Петър. Вишочайшето
ираде за осъждането на въпросните било съобщено на Софийския мютесариф.

ОАК 76/39 | 1865 | телграфнаме
Кула. Телеграма от мюдюра на гр. Кула до Видинския каймакамлък, с което се съобщава за
грабежи, извършени един ден по-рано при с. Букьовци, Кулско от група от около 20 души
въоръжени хора, облечени в арнаутски дрехи.

ОАК 76/40 | 1876 | хисаб
Русе. Сметка за разходите по изпращане на ордените, с които се награждават:1. Търновският
заместник-митрополит епископ Климент - с "Меджидие" III ст.; 2. Търновският заместник
митрополит Стефан с "Меджидие" III ст.; 3. Габровският заместник-митрополит иконом Михаил с
"Меджидие" IV ст.; 4. Търновският главен свещеник иконом Петър с "Меджидие" IV ст.

ОАК 76/41 | 1861 | мазбата
Лом. Протокол на Ломския административен съвет. Изпраща се на мютесарифа във Видин списък
на 338-тех учители на с. Ени кьой, Ломско, уредили задълженията си към турската държава, за да
им се издадад паспорти за Русия, за където са пожелали да заминат.

ОАК 76/42 | 1876 | телграфнаме
б.м. Телеграма от (Видинския мютесариф) до Врачанския каймакам. При претърсването на една
християнска черква намерени били изпочупени икони, които не били поправени, за да се внуши на
чужденците, че властта скверни християнските светини. Да се вземат мерки за поправката на
църквата.

ОАК 76/43 | 1874 | шукка
Русе. Писмо от русенския валия до русенския митрополит Григори, с което му се съобщава, че по
повод оплакването на същия, какво гръцкия митрополит Папси е упражнявал насилие над
жителите от ... Да преминат под водителството на патриаршията и да се откажат от екзархията. ...,
че не е било упражнявано насилие.

ОАК 76/44 | 1856 | ариза
Силистра. Писмо от Мехмед Шукри до военния комендант. Изпраща се в оригинал писмото на
Видинския валия, с което същия потвърждава, че изпратените по преследване на разбойници и
издирване на ... войскови части са оправдали назначението си.

ОАК 76/45 | 1876 | телграфнаме
Търново. 12 броя телеграми от Търновския мютесариф до валията в Русе с различно съдържание.

ОАК 76/46 | 1681 | еврак
Цариград. ... доклада за отпускане на необходимите суми за облекло на 15 души, помюсюлманчени
през 1681 г.

ОАК 76/47 | б.д. | ариза
б.м. Доклад до Великия везир, относно бившия войвода на Влахия Никола Маврояни. Същият със
своята войска от разбойници и хайки се намирал в Свищовско и вършел насилия над населението в

Свищовско и Никополско. Нека да бъде махнат от там.

ОАК 76/48 | 1875 | еврак
б.м. Преписка на Дунавския вилает, образувана по повод искането на Одринския валия да бъдат
издирени и заловени 19 души - членове на комитета - между които са Стефан Стамболов, Никола
Михов и др.

ОАК 76/49 | 1812 | кайме
Цариград. Донесение до правителството от Ахмед Абдулах (?) за отказа на Анхиалския аянин
Челиз-Заде Мустафа да даде за нуждите на армията необходимата сол от солниците на сума около
7-8 000 оки. Да се застави поменатия аянин да отпусне исканото количество сол и да се изпрати на
зимния стан в Шумен.

ОАК 76/50 | 1876 | мектуб
б.м. Писмо от мютесарифа на Видин Халил Рифат до Дунавския валия. Изисква да бъдат изпратени
книги за учениците от Врачанската прогимназия.

ОАК 76/51 | 1874 | еврак
Русе. Регистър с 80 входящи и изходящи документа (чернови) на Дунавския виляет, получавани и
изпращани от и до разни държавни учреждения. От тях фигурират следните: 1. Документ на л.19:
Нареждане до Видинския мютесариф, за да се донесе веднага за минаването на чети.; 2. Документ
на л. 26: Относно дадени разрешителни за дирени на руди: каменни въглища, желязо, търсене в
Белоградчишка околия.; 3. Документ на л. 32, относно изпращане два вида шифравани книжа, с
които валията да се научи.; 4. Документ на л. 51 - издаден ферман на Махмуд паша да експлоатира
мините в Белоградчик.; 5. Препис от ферман на л. 56, с който се разрешава на българите от ... да си
построят черква ( 08. 1874 г.)

ОАК 76/52 | 1783 | арзухал
б.м. 79 молби от потурчени християни и евреи, които, съгласно..., искат от турското правителство да
им се отпуснат суми за дрехи.

ОАК 77/1 | 1799 | тахрират
(Цариград). Кратко съдържание на доклади (13) на солунския мютесариф Деман паша до
правителството, относно положението в околиите на вилаета и мерките, които следва да се
предприемат, за да се очисти вилаета от разбойническата напаст. В един от докладите се споменава
за върлуване на чума в Енидре, Вардарска околия.

ОАК 77/2 | 1803 | ариза
Доклад, относно положението на Одрин, Димотика, Хасково, Фере и други места във връзка с
движението на разбойниците и се препоръчват мерките за тяхното унищожение.

ОАК 77/3 | 1799 | арзухал
б.м. Заявление от хаджи Абдулах Осман (Осман паша, Солунски мютесариф) до правителството, с
което дава пълни сведения за околиите на Солунски вилает, че почнал да купува камили по 150
гроша едната, че в Енидре, Вардарска околия върлувала чума и положението било разнебитено.
Предприети били мерки в съгласие с Янинския мютесариф Али паша, за да се справят с
разбойниците, които застрашавали околиите: Воден, Нягуш, Катарина, Света гора и др.

ОАК 77/4 | 1804 | ариза
Доклад от Осман (?) до правителството, с който съобщава, че мюширина Сюлейман паша Кюстендилски мютесариф, назначен специално по преследване на разбойниците (даалиите),
пристигнал в Кюстендил и, че след няколко дена щял да отиде в София, за да се споразумеят за
начина на действие.

ОАК 77/5 | 1804 | мектуб
София. Писмо на Осман(?) до правителството, с което се съобщава, че когато са били разбойниците
оттатък Балкана не са били унищожени и сега пак се прехвърлили отсам Балкана, та ще влезне в
споразумение с околните войскови началници за съвместно действие, като се определят и делии, за
да им услужват. Съобщава се, че пристигналия от Цариград платец, който да изплати месечните
заплати на войниците. Изпратени били войски в селата: Панагюрище, Гелвеке и др.

ОАК 77/6 | 1782 | тахрират
Кракто съдържание на докладите до правителството от страна на капуджибашията и одринския
бостанджибашия Али бей относно даалийското движение в Узунджово, Хасковска околия и
околните Йенидже Вардар, Чаглаик и прочее и мерките, които се взимат за унищожаването на
разбойниците.

ОАК 77/7 | 1791 | мектуб
б.м. Предписание до (?) от правителството, с което се съобщава, че макар и да било предписано на
помощник-управителя Сатъ оглу и на Медрех Хюсеин да съберат първия 500 и втория 300 души
войници и да отидат в помощ на Силистренския военачалник Кара Хисаръ Ахмед паша, назначен
да се справи с разбойниците в Делиормана, обаче, те нямайки доверие в пашата, отказали да

заминат при него и положението си оставало същото.

ОАК 77/8 | б.д. | венкю
б.м. Част от документ, от който е видно, че разбойници (ешкия) под водачеството на Добричкия
аянин Сараклъзаде и Сатъ оглу са нападнали селата, ограбвали имоти, палили къщи и
обезчестявали, факти, които били изложени в едно шериатско решение на Шуменския кадия.

ОАК 77/9 | 1800 | илям
Шумен. Шериатско решение на шуменския кадия, в което се излагат пакостите вършени от
разбойниците под водачеството на добричкия аянин Саръклъзаде, който се е сдружил с
разбойническите водачи: Меджек Хюсейн, Сатъоглу, Каракул и други, които напоследък са
нападнали околиите: Нови Пазар и Козлуджа, дето са вършели убийства, ограбвали имоти и прочее.

ОАК 77/10 | 1841 | мазбата/махзар
Костур. Протоколно решение на костурския околийски административен съвет, придружено с
колективно заявление (махзар) подписано от костурчани и подпечатано с печатите на селските
кметове на околията относно разногласията между някои костурски бегове. С тия два документа се
порицават престъпленията на Исмаил бей, а се одобряват тия на неговите братови синове: Шахин
бей, Ахмед бей и Селим бей.

ОАК 77/11 | 1869 | берат
Чернова от берат за отпускане на пенсия на сина на Али бей от град Русе до навършване на 20
годишна възраст. Споменатия Али е загинал в битка с разбойниците в качество на забтие.

ОАК 77/12 | 1839-1841 | еврак
Четири документа: 1. препис от ферман от 1-10 зилхидже 1255 г. или 4-14. февр. 1840 г.; 2. Илям от
1 ребиюлеввел 1255 г. или 14 май 1839 г.; 3. Хюджет от 5 ребиюлеввел 1255 г. или 19 май 1839 г.; 4.
Писмо от 25 шабан 1257 г. или 12. окт. 1841 г. отнасящи се до спора за наследство между беговете
от Костур Селим бей и неговите братови синове: Шахин бей, Ахмед бей и Селим бей.

ОАК 77/13 | 1760 | илям
Теке (Мала Азия). Шериатско решение на кадията от окръга Теке , относно ... Деяния на тамошния
аянин Манаф оглу хаджи Ибрахим, който заедо със сина си Салих и другаря му Халил са убивали и
ограбвали раи и мюсюлмани из околиите на окръга. Да се издаде ферман за тяхното смъртно
наказание.

ОАК 77/14 | б.д. | ариза
б.м. Оплакване от жителите на София против Мюфту Черкедолу Хюсеин ефенди, Кюдхадабери
Амчикоглу Хасан, Отуз Махмуд и Юсуф Спахи, които заедно със сердаря Хасан чауш са вършили
разни злоупотребления и насилия върху раите и се иска уволнението на последния. Събрал е
2000-3000 гроша за лични...

ОАК 77/15 | б.д. | еврак/хуляса
(Цариград). Четири съкратени доклада на Румелийския валия Хакъ паша. В първия се изтъква, че
даалиите под водачеството на Кара Фейзи и Елшиджик били потеглили към София и са се
настанили в с. Трън на 12 часа разстояние от София. Във втория се говори за желанието на Кара
Фейзи да се споразумее с Пазвантоглу за съвместно действие. В четвъртия се говори, че идин
одрински бостанджи баши бил натоварен да пази пътищата.

ОАК 77/16 | 1802 | каиме
Цариград. Чернова от предписание от правителството до Румелийския валия. Разпорежда се ... За
окончателното потушаване на кърджалийското и даалийското движение. Препоръчват се мерки,
между които и .. Да се предложи на разбойниците преди почване на сражението да ... се предадат,
като бъдат амнистирани или искат да се бият. Правителството се надява, че валията ще може да се
справи с това движение и му се дават широки права.

ОАК 77/17 | 1800 | ариза
б.м. Доклад, с който се донася, че назначеният по преследване и унищожението на горските
разбойници, трапезундския валия Махмуд Тасер паша е започнал битката с последните и заедно с
белградския хаджи Мустафа паша е превзел Кладово, Адакал и пр. и с бившия мухафъз на Видин
Пазвантоглу паша ще изпълнят задълженията си.

ОАК 77/18 | 1791 | кайме
б.м. Донесение от Сеид Мехмед до правителството, с което съобщава, че му било известно за
изпращането войски, за да се справи с разбойниците в Делиормана, обаче за по-успешно справяне
с разбойниците необходимо било да се издаде ферман или садразамска заповед на негово име.

ОАК 77/19 | 1795 | илям-и шари
Ловеч. Съдебен протокол на кадията в Ловеч, с който констатира, че на 14 зилхидже горските
разбойници прехвърлили отсам Балкана и са нападнали Севлиево, към които се бил присъединил и
силистренския валия и мютесариф на Чермен Абди паша и заедно са останали 63 дена, където са
грабили, изпъдил е аяна Али ага и вместо него назначил разбойница Кючюк Хасан, който заедно с

разбойниците Хаджи Манаф и Ходжа Ахмед и други заминал за Сливен. Същият Абди паша
обърнал топовете към Ловеч, където, заедно с разбойниците, се намира понастоящем. Задигнатият
добитък закарал в Сливен и Плевен.

ОАК 77/20 | б.д. | кайме
Цариград. Писмо от (?) до шейха Хаджи Халил ефенди, с което му се съобщава, че по повод
неговото ходатайство да бъде уволнен аянина на Гереде (ок. Болу) хаджи Емин ага поради неговите
злодеяния спрямо насалението, е било удоволетворено, като е писано на мютесалима на Болу да
предостави друго лице, избрано по общо съгласие на населението.

ОАК 77/21 | б.д. | арзухал
Разградския аянин хаджи Йомер оглу Йомер ага и Шуменския аянин Чаушзаде Исмаил със
заявление донасят на правителството, че Добричкия аянин Саръклъоглу, за убиването на Кайро
била издадена фетва в съюз с Пазвантоглу, начело с 1 000 души пехотинци и толкова кавалерия и
достатъчно количество оръдия, нападнали и ограбили имуществата на всички околии на Дунавския
вилает освен околиите: Русенска, Разградска и Шуменска. Понеже възнамерявали да нападнат
Варна и Балчик, молят да се изпратят за тия места войски, муниции и храни.

ОАК 77/22 | 1800 | мектуб
Цариград. Чернова. Писмо до джизиедара на Одрин Кара Ахмед Ага, с което същия е предупреден
за последиците ако той - след като е забавил в Одрин предназначените за усмирителя на даглиите
Пеласли Мехмед паша муниции; а брат му е задържал в Сливен предназначените за същия паша
топове, не коригира поведението си.

ОАК 77/23 | 1756 | тахрират (хуляса)
Резюме от доклад на Белградския мухафъз до ... .Съобщава за бунта, избухнал между войниците
арнаути, изпратени да работят в Белградската крепост. Към тях се присъединили и техни
сънародници, живущи в Белград. Били разбити и разграбени някои магазини.

ОАК 77/24 | | тахрир
Чернова. Писмо до султана във връзка с поръчението до Силистренския валия Мехмед паша да
осъществи помирението между Теденли заде и Млък оглу.

ОАК 77/25 | б.д. | емирнаме
Предписание до Тахир паша, мютесариф на Чермен и натоварен с борбата против горските
разбойници, за унищожението на последните, които са се върнали в Хасковската каза.

ОАК 77/26 | 1841 | мектуб
Адана. Донесение от Мехмед Таяр (валия на Адана) до правителството, с което съобщава, че
населението на казата Аяш е въстанало и не искало да плаща годишния данък. Иска да му се
позволи да употреби сила, за да усмири разбунтувалите се.

ОАК 77/27 | 1823 | мектуб
б.м. Писмо до правителството, относно вилнеенето на делиите (далиите-делибашиите) в Анадола и
мерките, които ще трябва да се вземат за тяхното вразумяване.

ОАК 77/28 | 1785 | ариза
Резюме от доклад на одринския бостанджия Мустафа ага, относно горските разбойници за
нападенията от последните в казите: Димотика, Султанери и пр. и за тяхното количество.

ОАК 77/29 | б.д. | ариза
Доклад от мухасила в Чермен за горските разбойници. Войските са недостатъчни и разбойниците
са прекъснали всички пътища.

ОАК 77/30 | 1800 | мектуб
Цариград. Чернова - писмо до Румелийския валия, с което му се съобщава, че при екзекуцията на
Кюстендилския аянин Саид, валията прибрал от убития сумата 14 610 гроша, която той, като
мютеселим, събрал от Радомирска и Мелнишка околии срещу данъка "бедел" (военен данък), както
и от някои други държавни приходи. Понеже тази сума принадлежи на Плясли Мехмед паша, който
по това време управлявал Кюстендил, веднага да му се прати тая сума, тъй той е назначен да се
бори срещу разбойниците в Румелия.

ОАК 77/31 | 1785 | хюджет
Чермен. Съдебен протокол на кадията в Чермен, с който констатира, че първенците от околията са
декларирали да се борят срещу планинските разбойници.

ОАК 77/32 | б.д. | еврак
Айтос. Преписка, съдържаща 9 донесения на Айтоския аянин Ебубекир, относно положението на
околията и връзките му с околните аяни. В един от докладите се разправя за бягството на

карнобатския аянин Арап-оглу и мерките за неговото залавяне.

ОАК 77/33 | 1800 | кайме
Пловдив. Заявление от Пловдивския назърин до правителството, относно погрома на кърджалиите
през време на сражението с войската при село С... и, че отрязаната глава на един от главатарите им
Зеко бюлюкбаши е била изпратена в Цариград.

ОАК 77/34 | 1800 | ариза
Русе. Доклад до правителството от Тръстеникли Исмаил . Ходатайства да се даде на Мустафа
Алендар титлата телохранител на султана (аляхшар-и-хасса), заради неговата заслуга по
унищожаването на кърджалиите в Северна България.

ОАК 77/35 | 1800 | арзухал
Охрид. Заявление от Охридския мютесариф до правителството за пакостите, нанесени в Севлиево
от страна на кърджалиите, начело с Кара Фейзи и Хафъз оглулларъ, които били превзели и
Търново.

ОАК 77/36 | 1806 | мектуб
(Цариград). Писмо от Хафъз Исмаил до Гюмюрджинския управител, с което съобщава, че получил
негово писмо за отказа на населението да посочи лице за аянин, а предоставя на правителството,
препоръчва му да се ... Да очисти Гюмюрджинско от злодеите на разбойника Кадри, който прогони
към Румелийския виляет или към техните местожителства по тоя начин да се въдвори мир и
спокойствие в страната.

ОАК 77/37 | 1828 | илям
гр. Бедак узи. Шериатско решение на Бодакузския кадия, с което иска освобождението на аянската
длъжност лицето Стекадзаде Али ага, който макар и да бил от знатно семейство, но като твърде
млад нямал възможност да се справя с осигуряване спокойствие на раята и вместо него да бъде
утвърден на тая длъжност лицето Мехмед Ямин ефенди, за който ходатайствало чрез махзар цялото
население на околията.

ОАК 77/38 | 1735 | сиджил
Айдин. Списък, съставен в Айдинското шериатско съдилище на жителите на гр. Айдин, който
взаимно са поръчителствали, че под страх на наказание са длъжни да съдействат на правителството
за залавянето на разбойниците, които биха се появили в града или неговата околност. (Такива
списъци са били съставяни и във всички малки и големи населени места в Румелия през време на

бунтовническите действия в Румелийско от страна на кърджалиите, хайдутите е въстаниците.)

ОАК 77/39 | 1800 | кайме
Писмо до Таяр паша, назначен за прочистването на Румелия от даалиите. На същия се дават
инструкции за начина на действие във връзка с това му назначение.

ОАК 77/40 | 1802 | ариза
Доклад, относно боевете на капуджибашията Токатчикин Сюлейман ага, който с 500-600 души
войници е водил сражения с Кара Фейзи, Гендже войвода в месността Татар Кьой, Димотика каза и
е отсекал 10 разбойнически глави и взел 5 души пленници. Същият потеглил от Гюмюрджина и тия
дни пристигнал в Цариград.

ОАК 77/41 | 1794 | илям
Драма. Съдебен протокол на Драмския кадия, с който обявява, че Одринския бостанджибашия
Ахмед ага, след като е разменил писма с назъра на Неврокоп, мюселима на Кавала и чорбаджията
на Правица и др., заедно с 1000 души войници са излезли да преследват горските разбойници.

ОАК 77/42 | 1773 | еврак (хуляса)
Цариград. Пет резюмета от доклади на Румелийския валия и главнокомандващ средната
румелийска войскова команда Осман паша по разни въпроси, между които 4-те се отнасят до
бунтовническите прояви на бившия Костурски аянин Юмер ага, който отказвал да предаде тая
длъжност на новоизбраните от населението на околията благородник Ахмед бей и Хюсеин ага и
събирал войски, с които почнал да ограбва мирното население.

ОАК 77/43 | 1787 | ариза
Донесение, носещо печат с името Мохамед, относно поражението на бунтовниците от племето
хоти. От предводителите на същите: Аджи оглу байрактар, бинбашията на Немруди и Махмуд били
убити. Искат се награди и провизии за отряда от Херцеговина и за войниците от бреговете на Сава.

ОАК 77/44 | 1787 | ариза
б.м. Донесение, скрепено с печата на Мохаммед паша. Съобщава условията, при които ще бъде
дадена пощада на капулидалиите въстаници от племето "хоти" . Иска се да бъде предаден жив или
мъртъв Хасан Хут; да бъдат дадени заложници и известен брой войници.

ОАК 77/45 | б.д. | сенед

б.м. Превод от протокола за капитулация, предложен от въстаналото население на Бюлбюлджа ада,
на капудандаря Хюсрев паша, пристигнал с флотата във водите на същия остров.

ОАК 77/46 | 1802 | илям
Одрин. Протокол на кадията в Одрин, с който констатира плачевното положение на населението,
вследствие ... На горските разбойници и изпратената войска с Хакъ паша против последните, която
войска иззима храните от същото население.

ОАК 77/47 | 1802 | ариза
Одрин. Доклад, относно изпратените войски да преследват горските разбойници, че първите са се
настанили по къщите и ханищата, че са иззимали храната от населението и, че селата престанали
да изпращат храни.

ОАК 77/48 | 1801 | мектуб
Одрин. Писмо от Сюлейман до правителството, в което се съобщава, че понеже било допустимо
щото разбойниците даалии да се прехвърлят и към Одринско, взети били предохранителни мерки за
съсредоточаване войски към Силиври и Чорлу. Обаче, мъчно било да се докарат войски от Мала
Азия, понеже и там са върлували дешли (делибашии) и тюфекчии, а между местните управители и
войскови началници имало раздор и несъглашение.

ОАК 77/49 | 1817 | арзухал
Доклад от Абу Бекир Зия (?), писан по повод искането на Календер паша валия на Мерали, да бъде
издаден ферман за екзекутиране главатарите и коджабашиите на раята, живуща в същата
провинция - понеже тази рая вършила убийства, отказала да плаща данъци. В доклада се изнася, че
съпротива от страна на раята нямало, а само имало неплащане на данъци и отделни нападения по
пътищата.

ОАК 77/50 | 1827 | ариза
Одрин. Доклад от бостанджибашията в Одрин до султана, относно арестуването и наказването на
разбойници от ..., върлуващи в Одринско.

ОАК 77/51 | 1796-1797 | ферман
Цариград. Препис. Ферман до валията на Анадола Али паша, с който същият се назначава да
преследва даглиите в Румелия. С унищожаването на последните е бил назначен преди това валията

на Румили Али паша, който не успял и на негово място бил назначен мухафъза на Бялград Мустафа
паша. Да мине в Румелия и влезе във връзка с въпросния Мустафа паша и с Силистренския валия
Осман паша.

ОАК 77/52 | 1865 | тахрират
Цариград. Преписка, относно обезщетенията на чуждите поданици по страдали при грабежите в
Шам. Изплатено е от мал санджак в Бейрут. Съдържа протокол за оценка на нанесените загуби.

ОАК 77/53 | 1804 | ариза
Доклад, относно движението на разбойниците Дели Кадри, Алемдар и др. И водените боеве в
казите Люле Бургас, Чорлу, Силиврия и пр.

ОАК 78/1 | 1833 | темесюк
б.м. Удостоверение, от което е видно, че някои от разните държавни приходи, отдавани на
предприемач, си се отдавали и пожизнено със султански берат.

ОАК 78/2 | 1846 | тезкере
Цариград. Доклад от садразама до султана, с който се препоръчва да се разгласи между
населението за новото изобретение във Франция уреда за пробиване на артилерийски кладенци на
дълбочина 500 до 266 аршина на стойност 5000 гроша.

ОАК 78/3 | б.д. | хавадислер
Цариград. Кратко съдържание на новините, поместени във вестник "Конституционер" от 18
януари(?), в който се говори за неточните и неверни сведения, получавани от ... от Турция и, че
сегашните новини се дават от специалния дописник на вестника, били верни и изразявали самата
действителност. Според него влиянието на Русия във вътрешните работи на Турция се дължало на
неустановената политика на Англия и Франция за Изтока.

ОАК 78/4 | 1840 | мектуб
б.м. Писмо, адресирано до Селим паша, писано по повод съобщението от страна на същия, относно
победата над египетските войски, предвождани от Осман паша , който бил ранен в боя и успял да
избяга.

ОАК 78/5 | 1854 | еврак

Цариград. Преписка, от която е видно, че били поръчани 50 броя мечове със златни и сребърни
дръжки, на обща сума 77 720 гроша, които да се изпратят на командващия III-та армия (Румелия),
за раздаване на отличилите се в сраженията военни лица.

ОАК 78/6 | б.д. | ферман
б.м. Препис. Султански ферман, относно точното и безпристрастно приемане на законите от страна
на съдебните власти и наказанията на последните при пропуски, пристрастия и пр.

ОАК 78/7 | 1716 | еврак
(Цариград). Преписка с подробна сметка на сума 2 249 гроша, необходима, за да се изпратят по
надлежните места приготвените за предстоящащата война в Държавния арсенал приклади и колела
за 122 разнокалибрени оръдия и тия, които тепърва ще се приготвят, както и за предстоящите
покупки на разни други снаряжения.

ОАК 78/8 | б.д. | ариза
(Цариград). Доклад на Великия везир до султана, относно злоупотребленията на аяхима на Гекбозе
(Мала Азия) капуданбашията Ахмед ага. Призован бил в Цариград и съден в държавния съд в
присъствието на Румелийския казаскер. Констатирано е било, че той е злоупотребил 709 335 1/2
гроша и парадни пари, които трябва да върне. Моли султана да издаде необходимото нареждане.
Султана нарежда аянина да бъде заточен на о. Мимнос, като върне дължимата сума, а ако няма
готови пари да му се продаде покъщнината и друго имущество.

ОАК 78/9 | 1856 | сенет
(Цариград). Разписка, подписана от Богос Дур в удостоверение, че е получил от финансовото
министерство сумата 492 000 гроша в бели меджидиета за изработените от него 20 000 броя медали
от Севастополската победа.

ОАК 78/10 | 1843 | еврак
Цариград. Преписка за изплатена от Турция сума, изразходвана от следвалите във Виена във
Военната академия, десет души турски офицери за един месец, за разни професорски такси и
други нужди.

ОАК 78/11 | 1824 | емирнаме
б.м. Разпореждане до командира на протоците, относно (...) при чуждите консули и консулски
заместници. Последните не могат да носят калпаци и спец.-обуща, да не са турски раи, да се

занимават с търговия, а чужди поданици, назначени от посланика, като чиновници.

ОАК 78/12 | 1770 | илям
Плевен. Шериатско решение на плевенския кадия, в което се казва, че бил прочетен султански
ферман в присъствието на военни и невоенни мюсюлмани за рекрутиране на 200 войника от
околията, които под водачеството на Сертурия (еничарски офицер) да се изпратят в Одрин и се
приберат под свещеното знаме (на Пророка).

ОАК 78/13 | 1851 | тахрират
б.м. Писмо на пашата - валия на еляета Халеб по въпроса за изпращането на генерал Шпанмер(?) Един от военачалниците, забегнал на турска територия, собствените му коне, взети за нуждите на
турската войска.

ОАК 78/14 | 1811 | ариза
Кадраили (Мала Азия). Доклад от Хюсреф паша, командир на Кардраили до правителството,
относно грижата му да събере 1000 души кавалеристи и ги изпрати на бойното поле да се увеличи
количеството на турската войска, която дравително е била много по-малочислена от тази на
неприятеля - Русия.

ОАК 78/15 | 1875 | мектуб
Варна. Писмо на лесничея във Варна до вилаетския инспектор по горите, тъй като е било решено
да се отделя по една част от държавните пари за в полза на училищата, джамиите, черквите и пр.,
запитва дали да се плащат строителните дървени материали от държавните пари за построяваните
ханове, за в полза на училищата и пр.

ОАК 78/16 | 1824 | ферман
Цариград. Препис от султански ферман, с който се нарежда щото от овцете, които се закупуват от
Влашко за нуждите на Цариград да не събират никакви такси и берии през време на прекарването
им през Дунава и минаването им през митническите пунктове за Цариград.

ОАК 78/17 | 1901 | еврак
Цариград. Преписка на Високата порта, относно изплащането на стойността на осем батареи
скорострелни оръдия от поръчката на фабриката ("Круп") на сума 10 000 лири, съгласно
представената разписка от страна на пълномощника на фабриката "Братя Хубер".

ОАК 78/18 | 1841 | еврак
Цариград. Преписка до Високата порта, от която е видно, че било възложено на архитекта на Русия
Фосанин (Фосанхи) да приготви скиците за построяването в Цариград една военна болница за 200
легла.

ОАК 78/19 | 1877 | телграфнаме
Тулча. Тулчанския мутесариф изпраща при надпис телеграфически на ... Комендант съдържанието
на телеграмата на садразама, с която се нарежда щото всички други телеграми ще трябва да се
пишат на турски, а телеграмите, подавани между консулите, да се пишат на френски.

ОАК 79/1 | 1792 | кайме
б.м. Писмо от Великия везир (?) до Тенеденли Али паша, мютесариф на Янина. Като му изказва
похвали за дето е унищожил някой си (името липсва) и за верността му към султана и му възлага да
уреди въпроса (не е казано какъв).

ОАК 79/2 | 1808 | ариза
б.м. Доклад до каймакам-пашата, в който се предава съдържанието на едно писмо от Тенеденли
Али паша до кетхуда-бей и рейе-ефенди. Английската флота застрашава седемте острова и Парга,
Франция предлага на Али паша общи действия срещу нея. Али паша иска мнение от Високата
порта то този въпрос.

ОАК 79/3 | 1809 | мектуб
б.м. Предписание до Тенеденли Али паша, за да се погрижи и набави за войската известно
количество сухар като необходимата сума за купуване на брашно да се събере от околиите:
Йенишер, Трикала, Чаталджа, Платамона Ермия(?) с Кукуш и..., което де се плати по 3 гроша
килото.

ОАК 79/4 | 1821 | илям
Анкара. Три иляма на анкарския кадия във връзка с изземването в полза на турската държава
имуществото на ликвидирания в Анкара Мухтар паша, син на Тенеденли Али паша.

ОАК 79/5 | 1791 | кайме
б.м. Чернова. Писмо до садразама, в което се изтъква неверността на донесеното на Янинския

мутесариф Тенеденли Али паша за връзките на раята от санджака му с Франция за залавянето на
позив от руската императрица до раята в санджака, за подстрекателства, вършени от Янинския
митрополит и се изказва мнението, че в случая се цели да бъде освободен Тенеденли Али паша от
участие в представящия му поход.

ОАК 79/6 | 1811 | кайме
б.м. Писмо до каймакам пашата, във връзка със заплашванията на Франция, че ще обяви война на
Тенеденли Али паша в случай, че Турция не вземе мерки за вразумяването му. Разгледана е
възможността Франция да изпраща войски в Албания по суша, вероятността за усложнения между
Франция и Русия.

ОАК 79/7 | б.д. | арзухал
Видин. Заявление на Видинския комендант до садразама, с което донася за намеренията на
Тенеденли Али паша, който искал да подчини под своята власт и други окръзи от Румелия освен
Охридския и Елбасанския и надзора върху приходите, които дължи по настоящем, като изпратил до
всички мютесарифи свои хора със специални писма.

ОАК 79/8 | 1794 | илям
Платамо (Гърция). Шериатско решение на кадията на Платамо, в което се съобщава, че въз основа
предписанието до Янинския мютесариф Али паша, наредено била да се нападне разбойника
Стамат, капитан, който с лодки и кораби нападал и ограбвал раята по крайбрежните населени
места. В резултат на това били убити 15 души разбойници, на които отрязаните глави били
изпратени в Цариград.

ОАК 79/9 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо без адрес и подател, в което се казва, че следва да се издаде султански ферман, за да се
нареди да се прегледат сметките на евреите сарафи: Сабетай и сина му Бахарани, Мушан и Солон,
които повече от 20 години са прибирали приходите от чифлиците и другите земи, находящи се в
Йенишехер и околността на убития Тенеденли Али паша.

ОАК 79/10 | б.д. | ариза
Доклад, относно проникването на Али паша Янински в Охридската крепост, охранявана от хората
на Ахмед паша зааде Джеляледжи бей и превземане на охранителните постове в Охридската и
Стругска околии.

ОАК 79/11 | б.д. | ариза

Доклад за движението на войските на Али паша Янински в Долни Дебър, Призренски санджак и
сражението при село Велши (?). Хасан и Юсуф.

ОАК 79/12 | 1821 | емирнаме
Цариград. Султанска заповед до мютесарифите в Дукакин, Дяково, Скопие, Призрен, Тетово,
Аласония и Хисар, с която се иска горните лица да съберат по 1000 души войници и под заповедите
на бившия велик везир Хуршид Ахмед паша да унищожат бунтовника Али паша Тенеолу.

ОАК 79/13 | б.д. | арзухал
Доклад, относно опустошенията, взимане на заложници и други действия на Али паша Янински.
Хасан.

ОАК 79/14 | 1797 | ариза
б.м. Доклад, относно измяната на Плясли Мехмед паша, назначен да преследва кърджалиите, а той
кореспондирал с Тенеденли Али паша и бил в негова услуга. Да не се обръща никакво внимание на
докладите на поменатия Мехмед паша.

ОАК 79/15 | 1805 | мектуб
Цариград. Чернова от предписание на правителството до Тенеденли Али паша. Съобщава му се да
забрани на пандурите, които са на негова служба да не преселват своите семейства в островите на
архипелага, понеже това тяхно преселване било с цел да останат свободни мъжете, за да се
присъединят към гръцките въстаници, които мислят да вдигнат въстание през идващата пролет.

ОАК 79/16 | 1778 | ариза
б.м. Изложение от ...(?) началник (башбаг) на охраната на проходите до султана. Иска на мястото на
Кужа Ахмед паша, мютесариф на Валона, да бъде назначен Али паша.

ОАК 79/17 | 1820 | немика
Писмо, с което се препоръчва начин за ликвидирането въпроса със затворилите се в крепостта
Янина, заедно с Тенеденли Али паша, около 400 души геги.

ОАК 79/18 | б.д. | мектуб
(Янина). Превод на две писма от Али паша Янински, които той препраща в Цариград. В едното

става дума за изпращане на войска и припаси на английския генерал, блокиран на о-в Корфу.

ОАК 79/19 | 1830 | ариза
Откъс. Молба от населението в Кожани, с която се съобщава, че синът на починалия Али паша
Тенеденли - Арслан бей е пристигнвал с 10 000 войници и е поискал от населението суми със
заплашване, че ще ги унищожи. Молят за закрила.

ОАК 79/20 | 1799 | ариза
Писмо на (командващия турската флота в Адриатика) капудан Абдел Кадър до султана. Съобщава
причините за недоволствата между екипажа на корабите от флотата му и настоява да бъде изпратен
мохафъз за о. Корфу, а също и войска. Хората от корабите му бягали и отивали при Тенеденли Али
паша.

ОАК 79/21 | 1810 | ариза
Доклад от Али паша Янински, относно поведението на французите в о. Корфу, които взимали
хранителни припаси от пристанищата в Албания, въпреки забраната. Иска от правителството
инструкции как да постъпи.

ОАК 79/22 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно тайното запитване на френския император чрез своя пълномощен министър
към турското правителство: Дали последно той ще воюва в случай, че Русия не опразни Влашките
княжества и дали същото правителство ще позволи на англичаните със съдействието на Али паша
Янински да стовари в Корфу 4 000 войници.

ОАК 79/23 | б.д. | емирнаме
б.м. Разпореждане до Али паша Янински да бъде в помощ на Битолския каймакам Осман бей,
понеже, според доклада на последния в града са се появили бунтове.

ОАК 79/24 | 1805 | еврак
Писмо (чернова) до Янинския валия Али паша и писмо от руския посланик в Цариград по въпроса
за доставка на дървен материал в пристанищния град Дурацо, за да бъдат ремонтирани корабите от
руската флота, намираща се при остров Корфу.

ОАК 79/25 | б.д. | кенар

Надпис до капудан-пашата, с което се уведомява същия за съобщенията, получени от (командващия
турската флота при Корфу), относно нередностите в материалната отчетност (на същата флота) и
нуждата да се изпрати един кятипин от главното счетоводство, който да постави в ред тази
отчетност; че Тенеденли Али паша, чрез подаръци, привличал бегълците от флотата му в армията
на сераскера в Санта Каранта; че други въпроси, като уговарянето с руския адмирал за съвместната
защита на о. Корфу. На Тенеденли Али паша било направено предупреждение да връща обратно
въпросните бегълци и не ги приема в казаната армия.

ОАК 80/1 | 1845 | тахрир
Цариград. Нота от австро-унгарския посланик в Цариград до турското правителство, с която иска
от последното разрешение за кораби да заминат за Бяло море.

ОАК 80/2 | 1840 | тезкер-и самийе
Цариград. Писмо на садразама до султанската канцелария. Изпраща се в превод писмото на
турския шарже д`афер във Виена Маврояни, във връзка с награждаването от турска страна с орден
лекаря, който е лекувал принц Метерлих.

ОАК 80/3 | б.д. | еврак
б.м. По донесение от турския посланик в Австрия, императорът бил казал на министърпредседателя по повод обтегнатите отношения между Турция и Египет, да нареди до австрийските
поданици и коменданти на параходи в Турция, пред вид добрите отношения между Австрия и
Турция, да не постъпват на служба в Египет и да не им продават никакви оръжия, в места,
окупирани от египтяни.

ОАК 80/4 | б.д. | тахрир
Цариград. Нота на Австрийския посланик до правителството, с което моли да се издадат три
вишочайши заповеди на трима нови капитани, които със своите кораби ще търгуват и с Турция.

ОАК 80/5 | 1825 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до коменданта на Дарданелите, с което му се съобщава, че ще пристигне
един австрийски военен кораб, който ще докара 10 сандъка с вещи за австрийския посланик в
Цариград. Корабът да не се пропуска, а съндъците с вещите се приберат на сигурно място и се
предадат на австрийския консул, който бил известен за това.

ОАК 80/6 | 1863 | емирнаме

Цариград. Разпореждане до министерството на финансите да се изготви орден четвърта степен, с
който султана награждава австрийския поданик Винтер.

ОАК 80/7 | 1700 | илмюхабер
Цариград. Разписка за изплащане сума, разходи по мензилите (пътните станции) по пътуването на
посланика на Венеция.

ОАК 80/8 | 1802 | мектуб
Превод. Виена. Писмо от Австрийския император Франческо до султана, с което го уведомява, че
предвид смъртта на посланика му в Цариград, назначава за негов такъв негово светейшество
Щюрмер, който както предшественика си, ще продължи политиката на вечно приятелство и моли
да му бъде указана помощ и съдействие.

ОАК 80/9 | 1706 | ариза
Доклад, с който се съобщава, че на командированите двама чауши при Австрийския посланик,
който е пристигнал през 1699 г. ,е било отпуснато дневно по 60 акчета, командирования при
сегашния посланик двама чауши молят за издръжка.

ОАК 80/10 | б.д. | емирнаме
Цариград. Заповед до министъра на финансите да уреди разходите по направата на ордените, с
които султана възнаграждава: барон Хабредвелнеберг, председател на австрийската Креди фонсиер
с "Меджидие" II степен; директора на австроотоманската банка г. Франк с "Меджидие" II степен и
други лица от австрийските кредитни институти.

ОАК 80/11 | 1809 | ферман
Препис. Препис от ферман, с който се нарежда да се изплатят част от дължима сума за покупка на
овце от Ордел по настояване на посланика на Австрия. Чернова от предписание в същия смисъл.

ОАК 80/12 | 1717 | тахрир
б.м. (Резюме) от доклада на Влашкия войвода върху битката между пруси и австрийци под стените
на Прага и някои мерки, взети във връзка с положението на австрийците от страна на Англия,
Русия и Франция.

ОАК 80/13 | 1791 | кайме

б.м. (Чернова). Писмо до представителя на Турция по сключване мира с Австрия. Дават се указания
за начина на действие, като австрийския пълномощник бъде проверен чрез турския посланик и чрез
посредниците дали е склонен да иде в Свищов.

ОАК 80/14 | 1847 | тахрир
Нота от австро-унгарски посланикя в Цариград до турското правителство, с което иска разрешение
да премине търговски кораб в Бяло море.

ОАК 80/15 | 1852 | емирнаме
Цариград. Разпореждане да бъдат приготвени скъпоценни подаръци на сума от 1 459; 947 гроша,
които султана ще изпрати на австро-унгарския император.

ОАК 80/16 | б.д. | тахрир-и али
Доклад на Великия везир до султана, относно смяната на турския дипломатически представител
във Виена, Янко Маврояни, който се бил нагодил напълно към австрийците и правел тенденциозни
доклади в кръга на службата си.

ОАК 80/17 | б.д. | тахрир
Цариград. Нота до правителството от страна на австрийския посланик, с която се иска да се издадат
според установения ред 60 ловни билета за персонала при легацията за време от м. септември 1842
до края на февруари 1843 г.

ОАК 80/18 | 1839 | еврак
Цариград. Преписка за изплатена месечна заплата на турския посланик във Виена за м. април 1839
г. в размер 5 500 форинта.

ОАК 80/19 | б.д. | илтимазнаме
Превод. Превод от благодарствено писмо на австрийския посланик, на когото турското
правителство е изплатило разноските по пътуването му.

ОАК 80/20 | 1824 | тахрир
Цариград. Нота от австрийския посланик до турското правителство, с която иска да се издаде пътен

лист на австрийския поданик Луиджи, който е назначен за консул в Смирна на мястото на Филипо,
който заминава за Самос.

ОАК 80/21 | 1695 | тезкере
Белград. Записка по изплащането стойността на веригите, приготвени за оковаването на
държавните роби, взети в плен от разбития немски Табур.

ОАК 80/22 | 1788 | хуляса
Цариград. 6 резюмета от доклади на Призренли Исмаил паша , между които в един от докладите
съобщава за денонсиране договора за мир от страна на Австрия, която на 09. 02. 1788 г. с 4 000
души войска нападнала града Семидре до Белград, но била отблъсната.

ОАК 80/23 | 1812 | мектуб
б.м. Препис. Писмо, писано от министър-председателя на Австрия до австрийския пълномощен
министър в Цариград, във връзка с водените между Русия и Турция преговори за мир. Съобщава се
за предстоящето воюване на Франция срещу Русия; за изпращането в Галиция на австрийска
войска и неизясненото още поведение на Прусия, с оглед да се докаже на Турция, че Австрия не
желае един унизителен за Турция мир.

ОАК 80/24 | 1719 | хисаб
Сметка за разходите на прислугата при австрийския посланик.

ОАК 80/25 | 1829 | тахрир
Цариград. Нота от австроунгарския посланик в Цариград до турското правителство, с която иска да
бъде предаден на консула в Санта Каранта, задържания от Али паша янински австрийски поданик
Гелия Недусир, провинен, за да бъде нахия, съгласно сключените договори. Предписание до Али
паша в същия смисъл.

ОАК 80/26 | б.д. | тахрир
Цариград. Нота от посланика на Австро-Унгария в Цариград до турското правителство, с която иска
разрешение за 6 кораба да заминат от Цариград за Черно море.

ОАК 80/27 | 1848 | тахрир

Две ноти от посланика на Австро-Унгария в Цариград до турското правителство, с които иска
разрешение капитани на параходи да напуснат Цариград.

ОАК 80/28 | б.д. | тахрир
Нота от посланика на Австро-Унгария в Цариград до турското правителство, с която се иска
разрешение и признаване правото на капитан на австро-унгарски поданик, който е напуснал
австро-унгарския със своя кораб да търгува в турските пристанища.

ОАК 80/29 | 1838 | тезкере
Цариград. Разпореждане до министерството на външните работи да се изкаже благодарността на
султана на терджумана на австрийската легация за полученото благодарствено писмо от съветника
при австрийското външно министерство г. Хусар за подарената на последния една кутия обсипана с
брилянти.

ОАК 80/30 | 1844 | тахрир
Цариград. Нота от посланика на Австро-Унгария в Цариград до турското правителство, с която иска
разрешение за австро-унгарски поданик да замине за Анкара по търговия.

ОАК 80/31 | 1700 | арзухал
Цариград. 3 заявления до правителството за отпускане суми за изпращане требванията на
иеничарите и джебеджиите в крепостите: Анерман, Темешвари и тези около Виена.

ОАК 80/32 | 1712 | хисаб
Цариград. Две сметки за отпуснати дажби на командировани към особата на австрийския посланик
чиновници и охрана.

ОАК 80/33 | б.д. | мектуб
Цариград. Чернова от писмо до принц Метерлих. Съобщава му се, че предвид неговите уважения
към султана и приятелските му отношения към Турция въобще, султанката възнамерявала да
подари нещо на госпожа принцесата, та поръчала да се направи една (златна) гривна, която ще и се
изпрати чрез турския посланик във Виена.

ОАК 80/34 | 1829 | арз

Одрин. Доклад на Веджихи Мехмед паша, валия на Одрин, до главнокомандващия действащата
армия. Уведомява главнокомандващия, относно изпращането по спешност на въоръжение и
боеприпаси в разни направления, в изпълнение на получена писмена заповед от него главнокомандващия.

ОАК 81/1 | 1865 | ариза
Цариград. Доклад от министъра на външните работи, относно искането от турския посланик в
Торино да бъде отчислен от списъците един кон от държавната кола в същия град, понеже бил
умрял. Приложение препис от доклада на посланика.

ОАК 81/2 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо от представителя на република Дубровник до Великия везир по въпроса за
освобождаването на екипажа и пътниците от заловения от владетеля на ... дубровнишки кораб.

ОАК 81/3 | 1791 | кайме
Чернова. Писмо до турския пратеник по воденето преговорите за мир с Австрия, по въпроса за
осигуряването защитата на границата - предвид поведението на Австрия, невдъхващо доверие.

ОАК 81/4 | 1846 | тахрир
Цариград. Нота на шарже д`афера на Двете Сицилии по граждански спор между поданик на тази
държава, живущ в Триполи и евреин, турски поданик, живущ в същия град. И чернова на писмото
до управителя на Триполитания, писано по повод на тази нота.

ОАК 81/5 | 1869 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че било наредено да се замени дадения орден "Меджидие" V
степен с такъв от IV степен на коменданта на парахода от компания Месаджери Гьодне (?), с който
султанът бил заминал за Франция.

ОАК 81/6 | б.д. | тахрир
Цариград. Нота до турското правителство от страна на управляващ легацията в Цариград на
кралство Тоскана, с която се иска, според установения обичай, да се издадат за персонала на
легацията 15 ловни билета.

ОАК 81/7 | 1799 | мектуб

Неапол. Превод. Писмо от Неапол, в което се дават сведения за завземането на крепостите в Неапол
от обединените войски на Турция, Русия и двете Сицилии. Съобщава се, че краля на двете Сицилии
е доставил провизии на съединените войски. Турските войски са избили якобинците и, за да не
заразят въздуха, труповете са били изгорени.

ОАК 81/8 | 1858 | протестонаме
Превод. Превод от протест, отправен от италианския поданик Корти до респективното посолство, с
които протестира, поради неустойката на турското правителство да изпълни задълженията си по
договора за отпуснатия заем на последната от 5000 лири турски.

ОАК 81/9 | 1799 | ариза
Писмо от капудан абдел-кадър до султана. Изпраща писмото, с което е бил уведомен за
превземането на Неапол и съобщава, че ще предава редовно всички новини, които биха се
получили в бъдеще.

ОАК 81/10 | 1720 | хисаб
Цариград. Сметка за изплатена сума на командированото на служба при венецианския посланик
лице.

ОАК 81/11 | 1719 | еврак
Цариград. Преписка, от която е видно, че е отпусната една сума от 12 1/2 гроша за прехраната на
Мустафа ага, аташиран към венецианския посланик, дневно по 80 акчета, за време от 10 шеввел до
края на същия месец.

ОАК 81/12 | 1586 | арз
Цариград. Доклади на кадиире-мюфетилин, относно илтизама на разни мукатаи във Видински
санджак и другаде.

ОАК 82/1 | 1828 | емирнаме
Разпореждане до Яшар паша, предвид на това, че русите са струпали много войска около Видин, да
събере 1500 души платени войници.

ОАК 82/2 | 1877 | емирнаме

Русе. Разпореждане до мютесарифа на Тулча, с което, като се съобщава, че вековният враг на
Турция, Русия, е обявила война, констатирано е едно охлаждане между населението, поради което
за неговото успокоение са изпратени позиви на турски и български и разпоредби да се приложат
строгите закони по отношение на всекиго, който всява вражда между турци и българи.

ОАК 82/3 | 1839 | тезкере-и алие
Разпоредба, относно уволнението на аяна в гр. Синай, понеже последният се е занимавал с
незаконни внос и износ, поради което е писано оплакването на Русия.

ОАК 82/4 | 1844 | тезкер-и самийе
Наредба до пълномощните министри в Париж, Лондон и Виена, относно ливанският и черкезски
въпроси. Съобщава се за скорошното пристигане на пруският крал във Виена и руският министър
на външните работи в Лондон.

ОАК 82/5 | б.д. | хуляса
Цариград. Десет резюмета от разни доклади, в които се говори за завземането на Кримския
полуостров от страна на Русия, за преследването на мюсюлманите от полуострова, както и за
поведението на султаните в тази страна.

ОАК 82/6 | б.д. | ариза
б.м. Донесение от назначения да приеме имуществото на крепостта Хотин, с което същият
съобщава, че след като минал р. Дунав, за да иде в Хотин, поради слуха, че русите се били върнали
в Галац и др. съседни места, влязъл във връзка с руския представител генерал Серги, получил от
същия и писмото, което прилага и иска инструкции във връзка с всичко това.

ОАК 82/7 | 1817 | ариза
б.м. Донесение на Скораст, войводата на Молдавия, с което същият информира цариградското
правителство за слуха, че Русия била с намерение да изтегли войските си във вътрешността - по
цялото протежение от Балтика до Крим; и за създаването от император Александър на особен
полски коридор, с цел да спечели сърцата на поляците.

ОАК 82/8 | 1810 | ариза
Варна. Доклад от варненския мухафъз Мустафа паша, относно проникването на русите в
крепостта, тяхното разбиване и прогонването им до с. Кадикарие.

ОАК 82/9 | б.д. | журнал
Превод. о. Милос. Донесение от Митромустаки, на служба при мухафъза на Невпая (Анаполи)
Абдулах паша, че русите, след като са научили за сключеният мирен договор между руската
императрица и Турция, домогвали са се да заграбят френските кораби.

ОАК 82/10 | б.д. | ихбарнаме
Съобщение от непознато лице, че бил чул какво съюзниците са превзели едно укрепление с 8
оръдия и русите са претърпели голямо поражение в убити (при Севастопол).

ОАК 82/11 | 1813 | ариза
Обстоен доклад до турското правителство, относно сключването на тройният отбранителен договор
между Австрия, Прусия и Русия и положението на Европа във връзка с този съюз.

ОАК 82/12 | 1855 | мектуб
Писмо, с което се съобщава, че беглецът от руската армия Иван Аргиров(?) по нареждане на
временен военен съвет се изпраща през Варна за Цариград.

ОАК 82/13 | б.д. | тахрир
б.м. Съобщение от главният руски терджуман Контон (?) на турският министър на външните
работи, че руският посланик е получил едно писмо от императора, с което, взимайки повод от
развилите се революционни вълнения покрай движенията на Пазвант на турско-австрийската
граница; съобщава му, че Русия желае запазването цялостта на турската държава и, че руския
посланик заедно с австро-унгарския ще направят постъпки пред Високата порта за премахването
на тези безредия.

ОАК 82/14 | 1813 | ариза
Доклад от молдавския войвода, относно положението на р. Прут, земите, които били отстъпени на
Русия и мюсюлманските лица в тези земи.

ОАК 82/15 | 1791 | кайме
Цариград. Предписание до везира Ахмед паша, капитан на Дунава, с което му се съобщава, че
сключеното с русите 8-месечно примирие било нарушено от същите и понеже и срокът му изтичал,
да вземе всички мерки, за да постави турската страна по Дунава в изправност.

ОАК 82/16 | 1872 | емирнаме
Цариград. По нареждане на Великото везирство министъра на външните работи предписва на този
на финансите да удържи суми на наследници турски поданик суми и ги изплати на руски поданик,
съдебен кредитор и по искане на руския посланик. Два документа.

ОАК 82/17 | 1808 | арзухал
Браила. Заявление от Ахмед , дворцов сановник, назначен да предаде на русите крепостта Бендер.
Обаче по независещи от него причини той бил принуден да замине за Браила 6 месеца, дето
мизерствал. Моли да му се разреши да се завърне.

ОАК 82/18 | 1719 | хисаб
Две сметки за изплатена издръжка на лице и двама чауши при руският посланик в Цариград.

ОАК 82/19 | 1808 | ариза
б.м. Донесение от Мустафа(?) до правителството, с което съобщава, че е получил предписанието на
садразама, в което се казвало, че Русия обещала да не напада Румъния и, че Франция била готова
да изпрати в помощ в Албания 4000 войника, в случай, че Англия реши да превземе о-в Корфу.
Понеже по тези въпроси се разрешавало в Цариград, не ще бъде зле, ако своевременно се вземат
мерки за запазване границата. Моли да му се разреши да замине за Цариград, за да доложи устно за
положението (в неговата област).

ОАК 82/20 | 1788 | кайме
Чернова. Заповед до валиите на Трапезунд и Ерзерум. Дават се сведения за положението около
крепостта Анапа, където били съсредоточени значителни руски сили и се предписва изпращането
час по-скоро на достатъчно подкрепления на командващия войските в тази област - Мустафа паша.

ОАК 82/21 | 1813 | ариза
Доклад от войводата в Молдова, относно неизпълнението от страна на Русия клаузите на мирния
договор: забрана на турците да продават имотите си в отстъпените земи, прекъсване съобщенията
през р. Прут и пр. Съобщава се, че подаваната до главния руски консул в същия смисъл. Превод от
същата нота.

ОАК 82/22 | 1770 | илям

Атия. Илям на каиба в Тенедос за обявяването буюрулдията за противомерките срещу действията на
руската флота, хвърлила котва при о. Тенедос.

ОАК 82/23 | 1823 | тахрир
Превод. Цариград. Нота от руското посолство, с която се съобщава за курсовете на австрийските
златни монети.

ОАК 82/24 | 1714 | тахрират
Цариград. Документи, относно отпускане суми за издръжката на чиновници от руското
императорско посолство за м. Зилкаде 1125 г.

ОАК 82/25 | 1775 | ариза
Обстоен доклад, относно отношенията на руската и турската флота в Бяло море и въпроса с
пленниците след сключване на мирния договор помежду двете страни.

ОАК 82/26 | б.д. | ариза
Резюме. Виена. Доклад, относно отговора на Русия на изпратената на същата държава писмо:
първото писмо се препраща във второто (на отговора) се съобщава мнението по корабоплаването и
третото за английския посланик. Съобщава се също, че френските войски ще влязат в Мадрид,
поради което ще бъдат сменени испанските посланици.

ОАК 82/27 | 1799 | ариза
Три доклада, относно своеволията на руския адмирал в гръцките острови, който събирал суми,
войници и пр. Искат се инструкции как да постъпят за спиране на своеволията на адмирала.

ОАК 82/28 | 1863 | тахрир
Видин. Нота от руския консул във Видин до валията в същия град Сюлейман паша, с което се
изпраща последния паспорт на руски поданик за визиране.

ОАК 82/29 | 1778 | ариза
Два доклада, относно състоянието на турската войска, нуждата от пари, муниции и продукти и
съобщението, че генерал Прозаровски ще денонсира примирието.

ОАК 82/30 | 1770 | мектуб
Чернова. Писмо-отговор на писмото, с което Абди паша е съобщил за победоносната за турците
двучасова битка при Браила.

ОАК 82/31 | 1869 | илмюхабер
Крит. Сметко-разписка за получена сума - половина част от която от навла на руския поданик
капитана Торно (Пиеридас) за превоз с кораба си от Тузла до Крит.

ОАК 82/32 | 1823 | мектуб
Превод. Писмо, отговор от руския министър на външните работи Неселроде на писмото, което
турското правителство е отправило до същия чрез посредничеството на английския посланик.
Става дума за изтеглянето на турците от Врахия и Молдова, като предварително условие за
разглеждането на спорните въпроси и за изпращане руски посланик в Цариград. Приложен
откъслек от писмото на Лигори Гика, с което същия представил горното писмо-отговор.

ОАК 82/33 | 1790 | ариза
Донесение, подпечатано на Мустафа, относно мерките по суша и море, които следвало незабавно
да се вземат във връзка с появата при Сулина на руската флота.

ОАК 82/34 | 1791 | кайме
Чернова. Цариград. Писмо от султановата канцелария до Великия везир. Прави се запитване,
относно назначаването представител за водене преговори с Австрия и Русия за сключване на мирен
договор.

ОАК 82/35 | 1773 | ариза
Доклад, относно нападенията на съединените неприятелски армии върху крепостта Подрум.
Неприятелската флота била разбита и пръсната.

ОАК 82/36 | б.д. | тезкер-и самийе
Доклад, с който се иска султанско разрешение, щото заминалия за гръцките води руски корветен
кораб да може отново да премине Дарданелите по искането на г. Пизанити, терджуманин на руския
посланик.

ОАК 82/37 | 1732 | илмюхабер
Цариград. Разписка за направените разходи в мензилхането в Силиврия за руския посланик, който
заминал в отпуск в отечеството си.

ОАК 82/38 | 1832 | буюрулду
Силистра. Свидетелство-открит лист, дадено от коменданта на крепостта Силистра руския
полковник Нилшин(?) на двама капитана на търговски кораби, пътуващи от Силистра за Браила.
(На гърба на документа приписано, че турците много страдали от руснаците в Силистра.)

ОАК 82/39 | 1877 | телграфнаме
Телеграма от мютесарифа във Варна до каймакама в Добрич, с която изпраща препис от
телеграмата на Дунавския валия, според която русите с всички сили са нападнали на 20.09. лявото
крило на турската армия и след 13 -часов бой не можейки да издържат са били разбити, дали са
повече от 5000 убити и много трофеи. Според телеграмата на Мухтар паша, това е една славна
победа. Да се разгласи между населението.

ОАК 82/40 | б.д. | ариза
Част от изложение на Ясаид Исмаил Хакъ до (садразама), в което се говори за заминаването за
Русия на руския поданик в Цариград заедно с персонала и евентуалното обявяване война от страна
на Русия, за което ще трябва да се предприемат от страна на Турция необходимите приготовления
за целта.

ОАК 82/41 | 1828 | кайме
Заповед до мутесалима на Текя за изпращането, без губене на време, всичко годно да носи оръжие,
срещу нахлулите в турските земи московци.

ОАК 82/42 | 1806 | тахрир
Цариград. Нота от руския посланик в Цариград до турското правителство, с която се иска
последното да нареди да бъде изплатен дълг по джиросана полица от капукехаята на бившия валия
в Египет Мехмед Хюсреф паша Селим Сабат ефенди към руския поданик Яни Мисекези.
Разпореждане от Високата порта до Хюсрев паша в Босна в същия смисъл.

ОАК 82/43 | б.д. | мектуб

Писмо, с което се препраща доклад, относно искането на руския поданик да бъде изплатена сума
на търговеца Испандони (?) от управника на Болу Мазхар паша; последния възразява, че сумата
била изразходвана за нуждите на окръга.

ОАК 82/44 | 1809 | тахрират
Резюме от 8 доклада на Мустафа паша до Високата порта, относно военните действия в сектора на
Исмаил и напредването на неприятеля (русите).

ОАК 82/45 | 1787 | хуляса
Резюме от сведенията, които е дал изпратения с разузнавателна цел от страна на командира на
крепостта Бендер доносчик при московците и поляците.

ОАК 82/46 | 1811 | мектуб
Превод. Обширно писмо на персийския престолонаследник Абаз Мирза и везира Мизра Бездеки, в
което се съобщава за победите над Русия и недобросъседските отношения с Турция.

ОАК 82/47 | 1809 | ариза
Обстоен доклад на пратеника на турското правителство по положението на армията след сключване
съмнителното примирие с Русия. В доклада се изнася плачевното състояние на крепостта
Исмаилие, нуждата от пари, припаси и провизии и състоянието на турската флота по Дунава.
Препоръчва се да бъде изпратен и мютесарифа на Кюстендил Исмаил паша.

ОАК 82/48 | 1721 | илмюхабер
Цариград. Разписка за изплатен наем на помещението, заемано от руския посланик в Галата.

ОАК 82/49 | 1828 | мектуб
Чернова. Б.м. Писмо до садразама във връзка с десанта, направен при Инеада от промъкналите се
през проливите 7-8 руски кораба. Дебаркиралите части се прибрали на корабите си още с
появяването на изпратените срещу тях турски войски.

ОАК 82/50 | 1790 | кайме
б.м. Писмо (чернова) до командващия турските войски в Дунавска област, Хюсреф паша.
Препоръчва му се да прибегне до хитрости, като разпространяване слухове за големи поражения на

сърби и московци, за преминаване на английската флота в Черно море и заемането на Одеса от
същата и др. с цел да се повлияе върху духа на противника.

ОАК 82/51 | б.д. | еврак
б.м. Два листа с 18 кратки, по-дълги донесения на някакъв доносник върху движението на руските
войски по северната граница, както и някои други донесения от политически характер, отнасящи
се до други държави и по други въпроси.

ОАК 82/52 | 1706 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до Виза да бъдат изплатени и прихванати от данъците на същата околия
разноски за наем на 10 волски коли и 40 коня, с които синът на руския посланик, който заминава за
отечеството си, ще пренесе лимони, като същите разноски се заплащат по същия начин от другите
околии до границата и от Молдования. Сметките да бъдат приспаднати от данъците. Два документа.

ОАК 82/53 | б.д. | тахрир
Превод. б.м. Нота от посланика на Русия до турското правителство, с която се иска да се укажат
улеснения от страна на мютесарифа на Солун на руския поданик Димитри Варлати, който отива по
работа в същия град. Разпореждане в същия смисъл до солунския мютесариф.

ОАК 82/54 | 1722 | арзухал
Цариград. Молба от руския капукехая до султана за отпускането на пратеника на руския цар дворянина Поликала, донесъл послание от царя до султана, пътни пари, понеже се завръщал
обратно в Русия.

ОАК 82/55 | 1712 | арзухал
Цариград. Молба до султана за отпускането на пребиваващите в Цариград представители на руския
цар, стойността на следващите месечни хранителни дажби.

ОАК 82/56 | б.д. | ариза
б.м. Чернова. Писмо до султана, с което се представляват писмата, изпратени от руските генерали
до турските военачалници по въпроса за примирието.

ОАК 82/57 | 1792 | кайме

б.м. Писмо до садразама по въпроса за размяната на военоплениците между Русия и Турция,
съгласно сключения договор за мир между двете страни. За въпросната размяна посредничил и
дипломатически представител на двете Сицилии.

ОАК 82/58 | б.д. | кайме
б.м. Чернова. Писмо до командващия турската военна флота, писано му по повод съобщението от
негова страна, за засядането на един руски военен кораб между островите Лемнос и Тенедос.
Съобщават се подробности, относно мерките по море, между другото, и за спасяването на о.
Лемнос.

ОАК 82/59 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо от Сергей Ласкаров, представител на Русия, до командващия турските войски в Браила,
писано по повод искането на последния, съгласно договора за примирие, да бъде опразнен града
Хотин. Към писмото е приложен препис от друго писмо, писано от Галиб ефенди до Дисалаледин
паша и Мехмед ага, по повод писмо, писано до същите от генерал Сергей Ласкаров.

ОАК 82/60 | 1838 | тезкере-и алие
Чернова. Писмо от Великия везир до султанската канцелария. Изпраща се зе одобрение и подпис от
страна на султана проектодоговора на писмото, получено от императора на Русия.

ОАК 82/61 | б.д. | тезкер-и самийе
Чернова. Доклад на Великия везир до султана, във връзка с пристигането в Буюк дере руски военен
параход и готовността на 9 други такива кораби да пристигнат в турски води, съгласно изявеното
желание от турска страна; и с писмото на френския посланик до Мехмед Али паша и Ибрахим
паша.

ОАК 82/62 | 1722 | темесюк
Разписка, издадена от мубашира, придружаващия атамана на казаците от Поткал и Брабаш Филип
Ореак, при пътуването на същия атаман от Хатун до Серес. Разписката е за получени провизии,
получени в Козловец.

ОАК 82/63 | б.д. | мектуб
б.м. Чернова. Писмо до капудан паша и руския адмирал Димитри Синадин, с което се съобщава, че
според писмото на генерал Михелсон от Исмаил и това на Великия везир, примирието с русите е
сключено и трябва да бъде съблюдавано.

ОАК 82/64 | 1701 | телхис
Доклад, с който се съобщава, че на изпратения от големия руски представител, малкия такъв били
давани по 12 гроша дневно за издръжката му, понеже тази сума не била достатъчна иска се да бъде
увеличена с още 3 гроша дневно.

ОАК 82/65 | 1833 | ариза
Доклад (до Великия везир), със сведения, относно случая с евреина онбаши Аврам - руски
поданик, който снабден с паспорт, обикаля между Кавала и Правище и подстрекава местната рая в
лицето на нейните първи хора да се въоръжава и готви за бунт.

ОАК 82/66 | б.д. | ариза
Доклад, във връзка добитите сведения чрез един посланик, че русите възнамерявали да направят
десант на черноморския бряг под Варна. Дават се препоръки върху мерките по суша и по море за
посрещане опасността в случая.

ОАК 82/67 | 1728 | ферман
Константинал. Султанска заповед до мухафъза и кадията на Ереван, относно угнетяването бедното
население. Заповядва се най-строго да бъде преустановен тормоза над него.

ОАК 82/68 | 1878 | емирнаме
Цариград. Разпореждане да бъдат изплатени по заповед на министерството на реда сумата от 7500
гроша на инспектора на жандармерията Тахир бей и придружаващите го лица за техни разноски
през време на стоенето им при руските войски на Скобелев около Чаталджа и Буюк Чекмедже.

ОАК 82/69 | 1807 | илям
Карс. Шериатско решение на кадията на Карс заедно с други два документа на гр. Карс, набавянето
на муниции и снаряжения и достатъчно количество войскови части, понеже неприятеля - Русия- се
готвела да нападне, както крепостта Карс, така и гр. Ерзерум. 3 документа.

ОАК 82/70 | б.д. | махзар
б.м. Махзар на населението от крепостта Акерман, изпратен в Цариград по повод заемането от
страна на руските войски крепостите Бендер и Акерман. Главнокомандващият тези войски бил
обявил, че идвал като съюзник на Турция и, че 150 руски кораби щели да минат през Проливите, за

да идат в Средиземно море.

ОАК 82/71 | 1831 | тахрир
Нота от управляващия руската легация в Цариград барон Рокман до турското правителство, с която
иска разрешение за руския поданик-търговец Сусанов да му се издаде пътен лист, за да замине за
Трапезун по търговия.

ОАК 82/72 | 1808 | емирнаме
Чернова. Разпореждане до началника на нередовните войски в Исмаил, Пехливан ага, с което му се
съобщава, че въпреки сключеното примирие с Русия, мирът още не е сключен, поради ... взели
всички мерки за засилването на военните сили.

ОАК 82/73 | б.д. | фезлеке
б.м. Резюме от слухове, които са докладвани, между които: 1. Че руския генерал, който се бил
настанил близо до Галата сарай, бил заявил, че Русия отзазала поддръжката на сина на Карагеорги
за княз на Сърбия и поддържала тази на Михаил, син на Милош. 2. Че английстия посланик
поискал, щото митническите тарифи за английските стоки да бъдат приравнени с руските. 3. Че
влашкия поданик търговец Рафаил е съобщил, че назначението на румънски княз Георги Писко и
руския генерал Киселев започнали да подстрекава румънците към бунтове.

ОАК 82/74 | 1812 | ариза
Чернова. Доклад до Великия везир, относно преговорите с руските генерали Италийски (Суворов)
и Кутузов.

ОАК 82/75 | б.д. | ариза
Резюме. Доклад от Крим. Съобщава се, че внука на руската кралица, Константин, в помощ на
австрийците се е сражавал на границата с французите и се завърнал разбит в Крим, без да се
представи на същата кралица. Дават се сведения за слуховете, получени от кримския хан Мехмед.

ОАК 82/76 | 1809 | илям
Кадийски илям, с който се съобщава, че русите са обсадили Браила и Исмаил и, че сръбското
въстание се засилва и, че войските са поставени под командването на Хюсрев Мехмед паша.

ОАК 82/77 | 1807 | тахрират

Цариград. Преписка-разпореждане до висши сановници (заместник на Великия везир и пр.),
относно създаденото положение по режима на Дарданелите и претенциите на Русия след
сключване мира между Франция и Русия.

ОАК 82/78 | 1706 | хисаб
Сметка за изплатените разноски за храна и фураж на сина на руския посланик от г. Виза до
Молдова и тези на придружаващите ги лица.

ОАК 82/79 | 1853 | емирнаме
Цариград. Разпореждане да се съобщи на руските консули и консулски пълномощници, че със
султанско ираде е обявена войната между Турция и Русия и, че последните трябва да напуснат
страната.

ОАК 82/80 | 1749 | мектуб
Превод от писмо, изпратено от болярина на ... чрез Ибрахим, изпратен при същия болярин за
сведения от мухафъза на Бендер. Съобщава, че руските войски били съсредоточени около
Брандербург в Нурландия, че войските на кралете на Швеция и Дания били събрани на същото
място и, че била предстояща битка между горните войски и пр.

ОАК 82/81 | 1722 | арзухал
Цариград. Писмо на началник -митницата в Цариград до султана. Моли да бъде счетоводно
оформен разхода в размер на 825 гроша, платени за покупката на две робини-рускини - за ... в
новия султански дворец.

ОАК 82/82 | 1770 | кайме
Седдулбахр. Резюме от доклади на Али паша, началник охраната на Седдулбахр, относно
движението на руските военни кораби в Бяло море. Изложените сведения са били доставени от
секретаря на френския посланик в Цариград.

ОАК 82/83 | 1790 | кайме
б.м. Доклад от командващия турските войски срещу Русия. Излага хода на разговорите с руските
пратеници, донесли отговора на Потемкин, относно базата за сключване на примирие; и предлага
предохранителни мерки от военен характер с оглед на предстоящите преговори за мир между
Турция и Русия от една страна и с Австрия от друга.

ОАК 82/84 | 1787 | тахрират
Доклад от командващия ... войска в Крим, относно мерките, които трябва да се вземат по случай
войната с Русия.

ОАК 82/85 | 1814 | мектуб
Откъслек. Писмо до султана, в което става дума за продавани като роби руски хора и забраната да
се продават тези, които през време на разните походи са останали в ръцете на черкезите и абаяите;
а също - пристигащите без "пенчек" (свидетелство за робство).

ОАК 82/86 | б.д. | ариза
б.м. Доклад от каймакама Мустафа, че е проучил писмото на полския посланик, в което нямало
много сериозни неща, които трябва да има предвид министъра на външните работи. Трябвало да
съобщи отговора на русите на пълномощниците министри на Англия, Прусия и Холандия и да се
дадат съответните нареждания на командването на армията.

ОАК 82/87 | б.д. | тезкер-и самийе
б.м. Доклад на Великия везир до султановата канцелария. Със съгласието на Високата порта,
Патриаршията била възвела в епископски сан попа на черквата при руското посолство. За да
изразят задоволството си от това, митрополитите на гръцката община в Русия изпратили на
Патриаршията като дар разни църковни вещи. Нямало пречка последните да бъдат приети от
патриаршията - тези вещи.

ОАК 82/88 | 1809 | кайме
Чернова. Писмо до садразама, с което се дава мнение, че проектираното изпращане на писмо от
садразама до министър-председателя на Русия, както и "султановото писмо" са вече закъснели,
поради факта на нападението върху Гюргево и обявяването на враждебни действия от руска страна.

ОАК 82/89 | 1711 | тезкере
Разписка, удостоверяваща получаването на 2 1/2 гроша държавно право и 20 акчета такса за
"пенджек" от един пленник (есир) от руския табур.

ОАК 82/90 | 1854 | мектуб
Писмо, носещо печат с име Мехмед Саид, с което се съобщава, че е наредено до съответните лица,

да се направи нужното, щото съветника при руската легация, Ф... , който идел от Виена с
намерение да бунтува населението в Сърбия и България, като за тази цел и разпространява
писмени възвания, да не бъде допуснат там.

ОАК 82/91 | 1826 | мектуб
Цариград. Предвид от писмото на генерал Горчанов, комендант на градовете и крепостите,
находящи се между Черно и Каспийско море, до Трабезундския мютесариф Хаджи Хасан паша, с
дата края на м. юни 1826 г., относно пакостите, които са внушили турските войници, като са
преминавали реката Кубан, ограбвали имуществата на селяните, даже са заграбвали и жители от
тези села.

ОАК 82/92 | 1826 | мектуб
Цариград. Превод на писмото, изпратено от руския генерал Селиф (?) до Трабезундския мютесариф
Хаджи Хюсеин паша, относно мерките, които следва да се вземат както от турска, така и от руска
страна, за да не минават войниците реката Кубан, за да напакостят на жителите и от двете страни
на реката. Дата на писмото: 01.08. 1826 г.

ОАК 82/93 | б.д. | тахрир
б.м. Нота от управляващия руското посолство в Цариград до турското правителство, с която иска да
бъде събрана дължима сума от турски поданик на руски, понеже първия е забегнал и сумата може
да се събере само в Смирна, където длъжника притежава имоти и дължимата сума да се предаде на
пълномощника на кредитора.

ОАК 82/94 | 1775 | мектуб
Писмо до намиращият се на гостуване в Русия Испер ага, с което на същия се съобщава за
получаването на благодарственото му писмо по повод удостояването му с вишочайши дар.

ОАК 82/95 | 1726 | арзухал
Цариград. Заявление за изплащането от страна на държавата наема на къщата в Галата, която е била
ангажирана за кухня на московския посланик.

ОАК 82/96 | б.д. | ариза
б.м. Доклад да бъде изготвен з-та степен от вишочайшия орден, с който султана награждава руския
консул в Александрия, ... напоследък в Цариград.

ОАК 82/97 | б.д. | ариза
Доклад от Смирна, с който се иска да бъдат направени постъпки пред руския посланик да застави
своят поданик да изплати дълг на турски поданик.

ОАК 82/98 | 1839 | арзухал
б.м. Изложение от Мехмед (?) до правителството, относно руски войскови раздвижвания около
Одеса и Исмаил.

ОАК 82/99 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо, с което се съобщават сведения, относно приготовленията на Русия в съседните с
Турция погранични места; за глада и ... във вътрешността на Русия и др.

ОАК 82/100 | 1813 | мектуб
Писмо, с което се искат инструкции във връзка с подадената от руския посланик в Цариград нота в
смисъл, че противно на договорните задължения на Турция за случая, назърът на Сулинското
пристанище събирал от руските кораби такси за преминаване на Дунава.

ОАК 82/101 | 1772 | кайме
Писмо, с което е препратено в оригинал и превод писмо, получено от генерал Потемкин.

ОАК 83/1 | 1779 | еврак
Димотика. Два документа от Димотика, от които единия илям, чрез които се изразява желанието на
жителите от околията да остане и за в бъдеще аянина им Хасан ага, от който населението било
доволно.

ОАК 83/2 | 1843 | мектуб
б.м. Писмо от (повредено име) до садразама, в което шифровано предава съдържанието на този
илям от протокола за Гърция, изготвен от трите Велики сили, за разширение границата на Гърция,
предложен от неприятелски настроени срещу Турция държави. Допълнително ще изпрати копие от
протокола, както и резултата от разговора, който тепърва ще има с лорд Абердийн.

ОАК 83/3 | б.м. | ариза

б.д. Доклад до Великото везирство, относно молбата на генерал Чокмос за отпускането му на
заплата, понеже разрешението за това и цялата преписка не се оказала на лице.

ОАК 83/4 | 1781 | илям
Аласана. Шериатско решение на кадията от Аласана (Гърция), с което съобщава, че разбойнишкия
войвода (капудан- капитана) нападнал селото Чапурна и при завързалото се сражение бил убит
самия войвода, синът му и петима други разбойници. Отрязяните им глави били изпратени в
Цариград.

ОАК 83/5 | 1781 | илям
Трикала. Шериатско решение на кадията от Трикала, с което съобщава за разбиването на
разбойниците (Хаядид-ешкъяся): Папа Руида Яни, Димитър и Коста и, че околията им била
очистена от злосторниците.

ОАК 83/6 | 1781 | илям
Гребена. Шериатско решение на кадията от Гребена (Гърция), с което съобщава за разбиването
една чета от разбойници (джумхур?). Отрязана била и главата на войводата (капудан)... (Документът
е повреден).

ОАК 83/7 | 1559 | берат
Цариград. Берат, според който се освобождават от всякакви непредвидени и тежки данъци (аваризи-дивание и тенялиф-и ...) 22 души от село Домене (Гърция), които се ... да доставят годишно по 6
кантаря барут за нуждите на крепостта Волос (Гърция).

ОАК 83/8 | 1826 | кайме
б.м. Чернова. Писмо до валията на Румили, назначен за командващ действащите в Гърция войски.
В отговор на писмото, с което същият бил донесъл за мерките от военен характер, които бил взел
при заминаването си за Атина; за атаката и превземането на един манастир, в който се били
загнездили 7-8000 кяфири и др. Съобщава му се за изпращането провизии за войските му и др.

ОАК 83/9 | б.д. | мектуб
б.м. Превод от гръцки. Писмо от Мавро Михал, военачалник в Мония, до неговия син в Цариград,
Йорлаки. В писмото се съобщава за убиването от страна на въстаници двамата чичовци на казания
Йорлаки, които били на турска служба и се иска да се настоява в Цариград, да се вземат мерки за

възстановяването на сигурността в Мония, без което стоенето в Мония на изпратилия писмото би
било невъзможно. Споменати са имената на въстаници и др.

ОАК 83/10 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо, в което се дават сведения за движението на турската флота и тази на Ибрахим паша;
както и за военните действия в Пелопонес, за съпротивата на Ипсиланти в Навилия, начело на 700
души "ябанджии" от Румели и пр.

ОАК 83/11 | 1823 | илям
о-в Хиос. (Гърция) Шериатско решение на Хиоския кадия, че поради забраната да се предават
роби-пленници, заловени в о-в Хиос, то, намерените 6 жени-робини, купени от Никола
Цариградски...и продадени на негови близки и роднини, били иззети от него и изпратени в Хиос до
кадията, който ги заселил в родното им село. Два документа.

ОАК 83/12 | б.д. | мектуб
(Превод). Превод от тайно писмо, написано на гръцки език и намерено в Тели Табия, в което се
излагат подробности по движението на гръцките въстаници, движенията на Ипсиланти и
политиката на одеските гърци.

ОАК 83/13 | 1815 | йоклама дефтери
Солун. Проверовъчен списък на лицата, изпълняващи служебните задачи на горски пазачи, носачи
и коняри при Солунския гарнизон, зачислени към Първия султански обор.

ОАК 83/14 | 1854 | шукка
Цариград. Писмо от Великия везир Мустафа Наили, с което се изпраща в препис нотата-отговор до
гръцкия пълномощен министър в Турция, Метаксос и се предписва взимането на мерки да бъде
изпълнено съдържащото се в същата нота, относно скъсването на дипломатическите отношения
между Турция и Гърция и заминаването от Турция в 15-дневен срок на всички гръцки поданици.

ОАК 83/15 | 1826 | кайме
б.м. Писмо до валията на Румили, назначен за командващ войските в Гърция. Съобщава му се, че
докладът му за предприетите от него действия по прочистването от бунтовници след потеглянето
му от Мисолунги и получен и докладван на султана. Възпроизведено е накратко съдържанието на
доклада му; изказват му се похвали и му се дават напътствия.

ОАК 83/16 | 1840 | тахрир
Цариград. Нота от гръцкия посланик в Цариград до турското правителство, с която иска да бъде
разрешен спора между гръцкия поданик Антон Конер Папамарис и варненския жител Димитри,
относно съдружието им в търговия с дървен материал.

ОАК 83/17 | 1874 | тахрир
Нота от генерал Гика до турския министър на външните работи, с която съобщава за реда, по който
се охранява дунавската граница по повод убийството на един турски граничар.

ОАК 83/18 | 1843 | кайме
Чернова. Писмо до управителя на Крит, относно неиздължените приходи от вакъфите в санджаците
Кандия и Ресмо за повече от 10 години, през което време същите санджаци били под управлението
на египетския валия Мехмед Али паша. Пита се, в чии ръце са останали сумите, за които става
дума.

ОАК 83/19 | 1847 | арзухал
Доклад от турски пълномощен министър до султана. Предаден е разговора, който същият
пълномощен министър е имал с министъра на външните работи генерал Кандиц по въпроса за
връчването паспорта на Аргиропуло и случая с Манаки.

ОАК 83/20 | 1847 | шукка
Цариград. Заповед за плащането от държавната хазна на сумата 4000 гроша - дар на забегналия в
Турция гръцки генерал Газиз(?) Йони.

ОАК 83/21 | 1824 | мектуб
Охрид. Писмо на бившия Охридски мютесариф, с което съобщава, че получил султанския ферман
за назначаването му по преследване и унищожаване гръцките въстаници в помощ на Румелийския
валия и, че бил готов да се притече в помощ със своите 750 души отбор войници.

ОАК 83/22 | 1836 | тахрир
Цариград. Чернова от нота-отговор на колективната нота от тримата посланици по отношение
споровете между Турция и Гърция по сключения между двете страни мирен договор и имотите на
турското население в Гърция.

ОАК 83/23 | 1792 | ариза
Четири доклада, относно нападенията на морските пирати Лимбро Меджури и Каракичани върху
гръцките острови. Предлага се илям на кадията в Анаболи.

ОАК 83/24 | 1844 | ариза
Берлин. Доклад от Мехмед Талят, турски посланик в Берлин до садразама. Съобщава, че получил
неговия отговор за потвърждение за получените от същия сведения по повод разговора му с
пруския министър на външните работи барон Бульов по гръцкия въпрос. По случай новогодишните
празници, той не е имал свиждане с министъра, та нови сведения ще му изпрати през идната
седмица.

ОАК 83/25 | б.д. | тезкер-и самийе
Разпореждане, относно работите в Гърция, въз основа на решението на министерски съвет в
ограничен състав. Дават се упования на пълномощните менестри в Лондон, Париж и Атина и се
цитират мнения на Мегерджил Хотин и др.

ОАК 83/26 | 1842 | кайме
б.м. Предписание от Мехмед (?) до управителя на Ксанти по въпроса за вмешателството на някои
големци от Ксанти в мерата на село Карагьоз Драмска околия, въпреки, че им било забранено с
вишочайша заповед. Да се провери чрез шерията и се отсъди по справедлив начин.

ОАК 83/27 | 1840 | арзухал
(Янина) Донесение от Янинския валия до Великия везир. В отговор на писмото, с което е било
изпратено в превод писмо, получено от английското посолство, относно събитията по албанския
бряг, се съобщава, че са взети нужните мерки, препоръчани от Великия везир с оглед на
положението в Египет.

ОАК 83/28 | б.д. | емирнаме
Предписание до капудан-паша да вземе мерки за залавянето на гръцкия капитан на кораб Димитър,
който под поръчителството на консула в Яфа е натоварел зехтин на мюсюлмани и християни и е
избягал.

ОАК 83/29 | 1841 | тахрир

Цариград. Нота на управляващия гръцката легация в Цариград до турското правителство, с която
съобщава, че гръцкият консул в Крит г. Прогло бил отзован в Гърция и на негово място щял да бъде
назначено друго лице, което да се спогажда с тамошните власти и, че за назначението на последния
щяло да бъде съобщено поверително.

ОАК 83/30 | 1805 | махзар
б.м. Откъслек от един махзар, в който е казано , че въстаналите гърци са избили турците във
Виница и разграбили имуществото им.

ОАК 83/31 | 1877 | протестонаме
Цариград. Нота от гръцкия посланик в Цариград до турското правителство, с която е представен
протест, поради отказа на турското правителство да разреши ? на гръцки кораб, натоварен с
припаси за Браила.

ОАК 83/32 | 1822 | мектуб
Превод от писмо на италиански език, написано от Аристотел Валд от гр. Каламатия и отправено до
руския консул в Гърция Николо Лозен, в което му съобщава за станалите събития в Гърция.

ОАК 83/33 | 1844 | кайме
Цариград. Чернова от предписание до маршалите на Румелия, Янина, Солун и Видин и до
каймакама и финансовия началник на Трикала. Съобщава им се за бунтовническото раздвижване на
гърците около границата, целящо да бъдат привлечени и гърците-турски поданици. Предполагало
се, че гърците са били подбуждани от някои други държави. Препоръчва се зорко да се следи, като
същевременно да се посяга и пакости на гръците - турски поданици.

ОАК 83/34 | 1491 | дефтер
Цариград. Откъс от опис на ленове в Йенидже карес и др.

ОАК 83/35 | б.д. | дефтер
XVI в. Откъс от регистър-опис на ленове в Солунско и Авдет-Хисарско.

ОАК 83/36 | 1843 | ариза
Доклад, относно вълненията в Гърция имнението на руския посланик Титков, че руския император

е бил склонен да бъде подкрепен гръцкия крал.

ОАК 84/1 | 1800 | ариза
Одрин. Доклад от Одрински бостанджи башия, с който съобщава, че е получил писмо за лошите
постъпки и действия на Осман Пазвантоглу паша, което писмо се изпраща с доклада. Дават се
подробности за убитите разбойници.

ОАК 84/2 | 1797 | хуляса
Цариград. Част от документ, съдържащ съкратено съдържание от доклади за действията на
Пазвантоглу, който помагал на даалиите с куршуми и хора и, че за усмиряването на страната бил
назначен да управлява Никополския санджак Силистренския валия.

ОАК 84/3 | 1805 | ариза
Видин. Два доклада на Пазвантоглу Осман до садразама. С първото писмо съобщава, че получил
фермана, с който му се възлага да се ползва от приходите Видинския и Никополския санджаци,
които той управлява. С второто писмо пита по какъв начин да използва приходите на Никопол.

ОАК 84/4 | 1798 | кайме
София. Писмо (на Софийския валия) до Румелийския валия, с което моли за неговото ходатайство
пред правителството, за да бъде удостоен с чин миримиран Карели Али ага , който със своите
войски, за едно кратко време, сполучил да очисти Софийско и Пиротско от злодеите, изпратени по
тия места от страна на Пазвант оглу Осман, чието убийство се налагало.

ОАК 84/5 | 1797 | кайме
Чернова. Писмо до валията на Румили за вземането мерки, бунтът на Пазвант оглу да не се
разпростре и в съседни области; за недопускането да прииждат към Видин арнаути и други ...
елементи; и за изпращането шпиони, които да разузнаят за силите на Пазвантоглу.

ОАК 84/6 | 1799 | илям
Илям на кадията в казата чаушаиба, с който се обявява, че исканите за защитата на Пелопонес 250
души войници е невъзможно да бъдат изпратени напълно, тъй като който може да носи оръжие
преди 9 месеца бил изпратен срещу Пазвантоглу, като половината от изпратените били убити,
ранени или болни. Към изпратените по дело в Пелопонес 150 души, сега се изпращат още 100.

ОАК 84/7 | 1802 | мазхар

Крагуевац и Баня. Кратко съдържание на двата махзара, подадени от населението на Крагуевац и
това на Баня, след като присъединилите се към Пазвантоглу жители от двата града са напуснали
същия и са потърсили милост. Оплакват се от произволията на властимащите.

ОАК 85/1 | б.д. | дефтер
б.м. Списък на села от Габровска и Севлиевска кази, в които били опожарени къщи по време на
току-що приключили събития.

ОАК 85/2 | 1800 | емирнаме
Разпореждане до Силистренския валия, с което се подканя заедно със специалния чиновник по
преследване разбойниците Иласли Мехмед паша и аяните в Търново, Никопол, Севлиево и пр.
общо да организират унищожението на последните и да докладва писмено за стореното.

ОАК 85/3 | 1874 | телграфнаме
Чернова. Телеграма от виляета до гр. Шумен, с която се ... да бъде съставена карта на ... от Мидхат
паша при гара Каспичан места - с обозначение, за кои точно претендира Румелийската ж. п.
компания да бъдат от нейна страна откупени.

ОАК 85/4 | 1874 | телграфнаме
Русе. Чернова. Екстрена телеграма-отговор от (Русенския валия) до каймакама в гр. Шумен.
Предписва се да се постъпи съгласно чл. 7 от 3. За турското поданство като се внимава да не бъде
обществения ред накърнен.

ОАК 85/5 | б.д. | арзухал
Село Исмаил-бунар (Оряховско). Заявление от жителите на село Исмаил-бунар, Оряховско до
правителството против мюдюрина на Оряховската околия Мехмед бей, който незаконно взимал от
мандрите в селото им в повече по 25 оки сирене от всяка мандра, както и половината количество
храни, определени за пъдарщина. Още искат, щото селяните ... да не се дават на закупчик, а да се
оставят на селото им.

ОАК 85/6 | 1800 | ариза
Подробно изложение от страна на Румелийския валия до садразама върху вилнеенето на
разбойниците в Берковица, Етрополе и Габрово, както и друга част от тях, които са завзели всички
проходи и изходи около Ловеч, Плевен, Търново, Севлиево и пр. и съобщава, че са били предприети

мерки за тяхното скорошно унищожаване.

ОАК 85/7 | 1876 | тахрир
Букурещ. Нота на румънския министър на външните работи до валията на Дунав, писана на
френски език, превод от същата нота на турски език. Искат се наличните суми, намерени у
нападателите на дилижанса Турту Мъгуреле и Гюргево при залавянето им на турска територия, да
бъдат върнати на румънското правителство.

ОАК 85/8 | 1876 | телграфнаме
Чернова. Б.м. Телеграма, носеща подпис "Акиф", адресирана до Дунавския виляет. Иска се заедно
с бунтовнишките главатари Стефан и Георги от Казанлък, заловени в Габрово, да бъдат изпратени в
Пловдив Тодор Каблешков, даксал Найден и Ѝото, както и следствените им книжа.

ОАК 85/9 | 1874 | зейл
Русе. Надпис на Дунавския виляет до каймакама на Силистра. Изпраща за изпълнение заповедта на
садразамството за недопускането да се завърнат при близките си онези българчета, които са отишли
да следват в Русия само с паспорти, дадени ом от руските консулства, без предварително да са се
сдобили с разрешение от турската власт.

ОАК 85/10 | 1876 | телграфнаме
Чернова от телеграма до каймакамите в Лом и Оряхово, с която им се съобщава, че според
телеграмата на Никополския каймакам в селото Изиз срещу Сомовит са били събрани около 200
разбойници, очаквайки австрийския параход, за да преминат в Оряхово. Също опис: за около 6 часа
австрийският параход Франц Йосиф, хвърлил котва на румънския бряг. Към това известие ... да
бъдат крайно внимателни и предвидливи.

ОАК 85/11 | 1874 | еврак (мосведе)
Видин. Връзка от 33 чернови-писма на Видинския санджак до Дунавския виляет от служебен
характер. Между тях черновите под №5, №12 и №16, понеже имат битов и политически характер,
съставени са отделни фишове. Чернова от писмо на Видинския мютесариф до Дунавския виляет по
повод предписание на виляета. Съобщава му, че трупа на удавения внук на гръка Стефан Трайков
от Енчар бил изровен от гроба от фанатици българи, които вярвали, че удавник не трябвало да се
погребе в общите гробища. Трупа бил наново погребан, обаче виновните българи не били заловени.
Чернова от писмо на Видинския мютесариф до Дунавския валия. Съобщава му се, че преди
изввестно време от Белград пристигнали противни книжа на името на Христо Пишурка от Лом.
Понеже същия и друг път получавал и разнасял подобни книжа и тъй като същите книжа не било
точно преведени в санджака, изпращат се на виляета на разпореждане.

ОАК 85/12 | 1805 | ариза
Стара Загора. Оплакване от населението от Стара Загора против бившия аянин на същия град
Хаджи Емин ага и неговия Хаджи Мехмедака, които са вършели зулуми, горили къщи, плячкосвали
и пр. Доклад от румелийския валия, който дава подробности по безчинствата на същия аян.

ОАК 85/13 | 1876 | зейл
Надпис на видинския мютесариф до каймакама на гр. Кула. Изпраща му се препис от заповедта за
забраната на сръбския вестник ...., който бил публикувал едно възвание, подканващо българския
народ да възстане против турците.

OAK 85/14 | 1780 | илям
Шериатско решение на Карнобатския кадия, с което съобщава за разбиването на разбойническа
чета под водачеството на войводата Конино(с) . В завързалото се сражение бил убит войводата и
четника Зимо, а останалите разбойници били изгонени от околията, отрезаните им глави били
изпратени в Цариград.

ОАК 85/15 | 1876 | варака-и интихабие
С. Юклилер, Шуменско. Избирателен лист за станалите избори в с. Юклилер, Шуменско на 02. 04.
1876 г. за мухтари и селски старейшински съвет.

ОАК 85/16 | 1877 | емирнаме
Съгласно предписанието на мютесарифа, според което имотите на присъединилите се към русите
българи да бъдат завзети с протокол от военния съд и подлежащите на изгубване, да бъдат
предадени и сумите внесени в държавното съкровище, преди всичко трябва да се провери дали
въпросните овце действително принадлежат на въпросния Петър и след това да се постъпи по
горния начин.

ОАК 85/17 | 1812 | арзухал
Донесение от мемура на Ямбол Хафизали до Великия везир. Иска разрешение, въпреки
примирието с русите, с цел да бъде по близо до действащата армия, за където имал назначение; и
предвид бунтовническото поведение на Ямболският аянин, да се придвижи с войската си от Одрин
в Ямбол.

ОАК 85/18 | 1875 | телграфнаме

Връзка телеграми от Търново по разни въпроси. Телеграма №341 от мютесарифа на Търново до
каймакама на Стара Загора. Съобщава, че лицето Ганчо Михайлов от Стара Загора, търновски
жител е арестуван поради улики в бунтовничество. Той е направил разкрития, относно Иванчо
Бакърджията, син на Хаджи Димитър, че е търсен, забегнал през Тутракан за Влашко.

ОАК 85/19 | 1872 | дефтер
Тулча. Входящ и изходящ дневник на Тулчанското мютесарифско управление. Съдържа препис от
фермана на русенския митрополит Григорий с означените в същия права и преоргативи и писмо от
русенския валия, с което съобщава, че същия митрополит заминава за Тулча да урежда българските
църкви и духовни работи.

ОАК 85/20 | б.д. | дефтер
XVI в. Облагателен списък на жителите от разни села в Кюстендилско, които са принадлежали на
отделни тимариоти.

ОАК 85/21 | 1830 | арзухал
б.м. Молба на новоназначения валия на Румелийския еялят, Мехмед Селим паша, за преместване
седалището на еялета му от града Битоля в гр. Пазарджик или в гр. Галиполи.

ОАК 85/22 | 1876 | мектуб
София. Писмо на Софийския валия до Дунавския валия, с което съобщава, че е изпратил през Лом
4-те Цариградски кила пшеница, набавена от Щип за засяване в Образцовия чифлик в Русе.

ОАК 85/23 | 1876 | телграфнаме
Тулча. Телеграма до каймакама в Кюстендже от Тулчанския мютесариф, с която пита дали имало
някакви престъпления в околията му от страна на черкезите.

ОАК 85/24 | 1877 | телграфнаме
Тулча. Телеграма на Тулчанския мютесариф до каймакама на Кюстендже. Изпраща телеграмата на
садразамството, относно изстъпленията на черкезите, който пали черкви, обезчестява и пр., за да
провери дали това се е случило и в неговата околия.

ОАК 85/25 | 1805 | илям

Русе. Три кадийски протокола на кадиите в Русе, Силиврия и Кешан, с които се обявява, че след
получаването на вишочайшата заповед чрез татар Ибрахим и след споразумението на аяните,
всички са решили общо да се противопоставят на разбойниците и да ги унищожат.

ОАК 85/26 | 1877 | телеграм
Русе. Разчетена (дешифрирана) шифрована телеграма, отправена от Цариград до Дунавския виляет.
Доложено било, че някои бунтовници руски поданици, както и други българи заминавали за Солун
с бунтовнически намерения. Да се следят както тези лица, така и българите от виляета, които
излизат извън границите на виляета. Следва втора телеграма. Дешифрирана телеграма, относно
тормоза на черкезите над християнското население и кражбата на добитъка им, който лесно се
прехвърлял оттатък Дунава. Да се вземат мерки , за да се прекрати това издевателства.

ОАК 85/27 | 1876-1877 | тахрират
Русе. Изходящи писма на Дунавския виляет до чуждите консули в гр. Русе по различни въпроси:
частни вземания между чужди поданици и турски такива и пр.

ОАК 85/28 | 1877 | телграфнаме
Телеграма от гр. Варна, адресирана до каймакама на гр. Добрич, с която е предадена изцяло
телеграмата на турския главнокомандващ, с дата 02. 05. 1877 г., относно успешните, за турската
армия, военни операции при Батум, Ардахан и Каре.

ОАК 85/29 | 1874 | мектуб
Цариград. Писмо от министерството на външните работи до Дунавския валия. Поверително се
съобщава на валията, че въпреки искането му, да бъде отстранен Величко ефенди от поста
паспортен чиновник на пристанище Русе и изтъкнатите доводи за това, понеже същият е син на
турски сановник, от българска придобитост и баща му е използван във връзка с уреждането на
работите по българския въпрос, отстраняването му не би могло да стане, освен ако бъде назначен
на друга подходяща длъжност.

ОАК 85/30 | 1875 | дефтер
Мачин. Изходяща и протоколна книга на мачинския каймакамин, в която документа под №130 от
21.05.1875 г. говори за изпращането под конвой в русе на свещеника Георги от с. Хайрене,
Мачинско, по искането на русенската българска митрополия, понеже е всявал раздори между
насалението.

ОАК 85/31 | 1800 | арзухал

София. Заявление на Румелийския мютесариф Х. Осман Рехби до правителството, с което
съобщава, че при съдействието на Плясли Мехмед паша, мютесариф на Кюстендил и Трикала и
разбирателството с Белградския и Нишкия управител, ще се постарае да бъдат унищожени
кърджалиите и даалиите, които върлували отсам и оттатък Балкана, за която цел той бил назначен.

ОАК 85/32 | 1802 | ариза
Резюме. Резюме от доклад, относно вилнеенето и пакостите на разбойника хаджи Джемили(?) в
Месемврийската, Анхеалската и Бургаска кази.

ОАК 85/33 | 1876 | телграфнаме
Търново. Откъслек от телеграма на търновския (мютесариф) до каймакама на Османпазар, относно
участието на Реис паша в битката при Дряновския манастир срещу разбойниците.

ОАК 85/34 | 1876 | телграфнаме
Търново. Откъслек от телеграма на търновския (мютесариф) до каймакама на Османпазар.
Съобщава му, че в някои кази били се появили въоръжени групи от по 15-20 души, които по всяка
вероятност се присъединявали към бунтовническите (разбойнически) дружини в планината. Да се
вземат мерки.

ОАК 85/35 | 1876 | телграфнаме
Османпазар. Откъс от телеграма от (каймакама на) Осман пазар до Търновския мютесариф.
Съобщава за телеграфната молба на християнското население на селата Папаз керие и Кайа баша,
което избягало в Котел от издевателствата на башибозука, състоящ се от турци и черкезипреселници, набрани от Карнобатско и Канчиболу.

ОАК 85/36 | 1876 | мектуб
Видин. Писмо на Видинския мютесариф до каймакама в Кула. В него е поместено и едно окръжно,
в което е казано , че европейските вестници са били изпълнени със сведения за лошото положение
на християните в Турция. Използвани са били най-малките разпри между турци и християни, като
отделните случаи са били преувеличени. Предписва се на каймакама лично той да обиколи
околията и се срещне с по-първите хора, като им внуши, че с тези действия по .... интересите на
държавата сред външния свят.

ОАК 85/37 | 1810 | еврак
Преписка, съдържаща препис от фермана за назначаването на Ахмед паша за сер. Аскер на

армията, която да спре настъплението на русите, стигнали до Разград.; И разпоредбите на казания
Ахмед паша, непосредствено след излизането на фермана, за това му назначение.

ОАК 85/38 | 1795 | ариза
Хасково. Доклад от управника на Хасково, с който съобщава, че са останали доволни от
назначението на Мехмед паша. Горските разбойници на Синай Хаджи Манаф се обединили с
разбойниците от Гюмюрджина и се съсредоточили в Хасковската каза, където вършат грабежи,
плячкосване и ако на бъде изпратен пашата или някое друго лице, ще нападнат Хасково и той не
може да остане в този град.

ОАК 85/39 | б.д. | мектуб
Откъслек от писмо, адресирано до Видинския мутесариф, в което се говори за хайдутина Ценко,
подвизавал се в Кулско.

ОАК 85/40 | б.д. | ариза
Чернова от писмо, адресирано до командващия армията, относно изпращането за Цариград на
руски пленници и шпиони - 7 от които били изпратени на пишещия писмото, откъм Исакча. По
въпроса е бил в преписка и Тулчанския каймакам Осман бей, както и миралай Ислям бей.

ОАК 85/41 | 1876 | ариза
Чернова. Тулча. Писмо (от мутесарифа на Тулча) до Дунавския виляет. Дават се подробни сведения
за българина Петър, познат под името Али, за когото виляета се е интересувал. Същият се бил
обличал по начин да не може да се разбере дали е хистиянин или мюсюлманин.

ОАК 85/42 | 1876 | мектуб
Чернова. Тулча. Писмо от мутесарифа на Тулча до Дунавския виляет, относно размера на пътните
пари, които следвало да се заплатят на Димитраки бей и Стефански бей, избрани за депутати в
парламента (в Цариград).

ОАК 85/43 | б.д. | телграфнаме
Лом. Откъслек от чернова на телеграма, с която каймакама на Лом уведомява мутесарифа на
Видин, че по посока на Враца и Берковица се е появила противникова група от 50-60 души
кавалеристи.

ОАК 85/44 | 1872 | истида

Видин. Заявление от представители на махалите в гр. Видин Хаджи Спас и Калиновци, начело с
кметския наместник до Видинския заместник, с което моли да се изгони от махалата им
проститутката Мина от Лом, настанена в махалата от 1-2 години, която въпреки ... съвети, не си
поправила поведението.

ОАК 85/45 | 1833 | арзухал и мектуб
Търново. Заявление от двама търговски пълномощници до садразама с ходатайство да се издаде
берат на името на Маргарит Паскалев, слуга на търговеца от Търново Хаджи Петър Димитров,
притежаващ берат, за да търгува с Европа , Персия и Индия. (Въз основа на това заявление
ходатайството е от надеждно място.)

ОАК 85/46 | 1833 | мектуб
б.м. Писмо от Нури (?) до садразама, с което се ходатайства да се издаде берат на името на Батю...,
слуга при търговеца Батю Иванов от село Трявна, Търновска околия, притежаващ берат, за да
търгува с Европа, Персия и Индия.

ОАК 85/47 | 1840 | кайме
б.м. Писмо от (?) до правителството, с което се съобщава, че американския поданик Стуридан
Лазаров, по професия лекар, след като служил при военните на Дарданелите, си подал оставката.
Обаче офицерите, след като насила са го заставили, за да служи още, са го и малтретирали. Понеже
по този случай била подадена нота от Американското посолство, ходатайства се да се разследва
старателно този въпрос.

ОАК 85/48 | 1865 | мектуб
Русе. Писмо от Дунавския виляет до мутесарифа на Видин. Изпраща се препис от писмото на
Великото везирство, с което се нарежда да бъде издирен единия от седемте сандъци, съдържащи
силно отровни корени, които търговецът Стефанович бил доставил направо от Индия и 6 от които
сандъци били иззети вече.

ОАК 85/49 | 1875 | телграфнаме
Чернова. Търново. Телеграма от Търновския мутесариф до намиращия се в Стара загора валия (на
Дунавския виляет). Съобщава се, че по искане на намиращият се в Стара Загора пловдивски
мутесариф е било подирено лицето Бакърджи Иванчо, за когото се е установило, че през Русе бил
заминал за Тутракан и за задържането на същия и изпращането му (за гр. Стара Загора) било
направено съобщение до Дунавския виляет; че другаря на същия, на име Генчо, бил заловен и
изпратен в Стара Загора; че Стефан Стамболов от 5 години бил изчезнал от Търново; и че
останалите дирени лица не се оказали, обаче издирванията и за тях продължавали.

ОАК 85/50 | 1875 | телграфнаме
Чернова. Търново. Телеграма-отговор от Търновския мутесариф до Пловдивския мутесариф в
Стара Загора. Съобщава се, че Михаил Сарафов от Търново бил заловен и предстояло да бъде
изпратен; а Христо Донов бил дирен и диренето му продължавало.

ОАК 85/51 | 1876 | мектуб
б.м. Писмо до каймакама на Омуртаг, с което се съобщава, че даскал Боян следва да се остави да
продължи работата си в училището без даже да се взема поръчителство за него.

ОАК 85/52 | 1869 | истинтакнаме
Откъси. Съдебно следствие и разпит на лица от Оряхово, Плевен и др. Места, относно
комитетското движение.

ОАК 86/1 | 1878 | изходящ регистър
б.м. Изходящ регистър с имена - чернови отнасящи се до разни административни въпроси от
различен характер.

ОАК 86/2 | 1876 | дефтер
Русе. Входящ дневник на русенското виляетско управление за 1876 г., съдържа входящи преписки
от всички консули в Дунавския виляет, съдебни книжа по делата на чужденците и др.

ОАК 87/1 | 1853-1855 | сиджил
Русе. Част от регистър на Дунавския виляет от 59 листа, съдържащи 464 преписани на чисто
входящи и изходящи документи, повечето от които, (след документ №142) се отнасят за времето на
Кримската война, с различно съдържание като: набавяне на храни и превозни средства,
продоволствието на съюзниците на Турция английски и френски войски, прекъсване на
дипломатическите отношения с Гърция, дезертирането на войници от турската армия, какта и
няколко документа за пакостите над българското население от страна на групи дезертьори.

ОАК 88/1 | 1874 | еврак
Видин. Канцеларско дело от 214 листа на Видинския мутесариф, съдържащо чернови на писма до
каймакамите на отделните кази на санджака. Първите три листа са от окръжни писма до всички

каймаками в санджака, във връзка с отзоваването на предприемачи, разни строителни работи по
строящата се ж. п. линия Белово - Скопие.

ОАК 89/1 | б.д. | арзухал
Силистра. 3 документа. Заявление заедно с 2 откъслека от документи на Силистренския аянин
Илък заде Сюлейман до правителството, относно враждебните отношения между него и Русенския
аянин Тръстеникли заде.

ОАК 89/2 | 1875-1876 | еврак
Русе. Връзка от 15 чернови писма на Дунавския виляет до мюдюрина на Исакча, от които на №5,
№8 и №9 са написани отделни фишове. Другите са от общ характер. Лист №5. Правилник от 6
члена, съставен по случай обявяването на война на възстанала Сърбия, относно запазването
мирното население, старците, жените и децата, пазене живота на плениците и тяхното лекуване,
покровителството на приютилите се жители от неприятелската страна, пазене имота на
окупираните земи и пр. Изпратен до мюдюрина на Исакча на 12. 08. 1875 г. Лист №8. Дунавския
виляет изпраща при надпис до мюдюрина на Исакча окръжното предписание на садразама,
относно нежелателните пакости, които биха причинили доброволците и башибозука от турската
армия върху живота и имота на раята в Турция. Лист №9. Писмо-чернова на Дунавския виляет до
мюдюрина на Исакча- изпраща му един екземпляр от отпечатания ферман за възкачването на
престола на новия султан Абдел Хамид, за да бъде разгласен.

ОАК 89/3 | б.д. | хюкюм
б.м. Препис на съдебно решение, според което Тодор и Иван от с. Вълчидръм, Ломско, запалили
коша с царевицата на Илия от същото село, поради което Тодор се осъжда на 4 години затвор с
пранги. (Преписът е изготвен на турски и български език с цел за публично разгласяване.)

ОАК 89/4 | 1876 | телграфнаме
Кула. Телеграма от каймакама на Кула до мутесарифа на Видин. Съобщават се загубите на двете
страни - сърби и турци в боя при село Вартаница. В този бой от сръбска страна били участвали
повече от 200 души.

ОАК 89/5 | 1847 | илям
Шумен. Шериатско решение на Шуменския кадия, придружено от колективно заявление (мазхар)
на жителите на околията и други две писма до садразама, относно разбойническите действия на
Хаджи Али оглу Исмаил Шуменски първенец, за който се иска смъртно наказание. 4 документа.

ОАК 89/6 | 1712 | арзухал

Молба от Василко от Енидже Вардарското село Сари кади. Моли да бъде освободен от данъка
харадж (джизие), тъй като бил сакат по рождение - едната му ръка била схваната.

ОАК 89/7 | б.д. | ариза
Плевен. Изложение на първенците от Плевен, с което се иска опрощаването и връщането на
сердаря на Плевен Генч Мехмед, заслужил при преследване на разбойниците.

ОАК 89/8 | 1876 | мектуб (мосведе)
Търново. Чернова от писмо на Търновския каймакам до Дунавския виляет, с което връща
дознанието на кмета на село Рахвица заедно с решението на следователя, понеже се устанивило, че
той се смята за един от главните бунтовници и подстрекатели. Изпращат се също дознанието и
решението на следователя на съмнителното лице Танашаки, което било разследвано от
касационното наказателно отделение на съда.

ОАК 89/9 | 1794 | илям
Никопол. Три съдебни протокола на кадиите в Никопол, Оряхово и Плевен, според които
населението в горните градове е заявило, че арестуването на плевенския сердар Генч Мехмед,
който е защитавал раята и бедните и никога не е бил в услуга на разбойниците, затворен в
Свищовската крепост, е станало само по доностничеството на Севлиевския войвода Али ага и
молят за неговото освобождаване.

ОАК 89/10 | 1876 | мектуб (мосведе)
Търново. Чернова от писмо на Търновския каймакам до Дунавския виляет. Дават се сведения за
изпращането в Пловдив заловените в Ловеч: Тодор Каблешков заедно с четирима другари четници и
за самоубийството на Каблешков в Габрово на път за Пловдив.

ОАК 89/11 | 1870 | мектуб
Белоградчик. Писмо на Белоградчишкия каймакам до Видинския мютесариф. Съобщава му се за
убийството на един войник в землището на село Прахужда, като му било взето и оръжието.
Арестуваните убийци от същото село ще се изпратят във Видин, след като бъдат разпитани.

ОАК 89/12 | 1870 | мектуб
Белоградчик. Писмо на Белоградчишкия каймакам до Видинския мютесариф. На негово запитване
отговаря, че в околията не са се появили никакви бунтовници, обаче от известно време често са
заминавали за Румъния много хора, като работници, на които щяло да им се плаща по 100 гроша

месечно. За целта в околията пристигнал някой си Иван от Пирот, който записал 13 души от 2 села.

ОАК 89/13 | 1791 | еврак (хуляса)
Цариград. Три резюмета от доклади до правителството (садразама) от Мустафа ага, на четнически
лодки, под ведомството на началника на четническите лодки Хаджи Мешли ага, в които се разправя
за срещата му с един немски капрал, на когото дал някакви сведения за количеството на турската
войска в Браила и пр.

ОАК 89/14 | 1804 | емирнаме
Чернова. Заповед, с която се иска да бъдат сформирани войскови отряди за преследване и
унищожаване на разбойниците Кара Фейзи и Вели Кадри, които са тръгнали от София за Одрин.
Изпращат му се 50 000 гроша за сформиране отрядите и се иска непременно унищожението на
разбойниците.

ОАК 89/15 | 1800 | ариза
Доклад, относно разбиването на Мехмед паша при Плевен и оттеглянето му към Казанлък. След
обсъждане обстойно положението, решено е да бъде възложено на Тръсенеклията Исмаил, аяните
от Никопол и др. градове и Муса паша. Войските на Али паша от Тенеделен да не взимат участие в
работите на Румелия.

ОАК 89/16 | 1877 | телграфнаме
Копие от телеграма до каймакама в Белоградчик, с която се иска да се изготви нова мазбата
(протокол) за действителните показания на Пешо, по произнесената от него реч, че русите ще
дойдат тези дни, а турците си отиват, затова да се съберат провизии и свине за подарък на първите и
да бъдат разпитани за това свидетели, тъй като от протокола на военния съд не се вижда това да е
положително установено.

ОАК 89/17 | б.д. | емирнаме
Разпореждане до войводата на Севлиево, с което му се изказва благодарност за усилията по
преследването на разбойниците Хаджи Манаф и др. Иска се да докладва редовно за положението и
да употреби още по-големи усилия.

ОАК 89/18 | 1828 | мектуб
Чернова. Писмо до каймакама в Чермен, във връзка с превозването до гр. Родосто ориза, 1 000
чувала, закупени в Пловдив за султановите кухни и натоварен на салове, за да бъде пренесен по р.
Марица от Пловдив в Одрин.

ОАК 89/19 | 1825 | ариза
Солун. Доклад до садразама, по повод заповедта на същия, в случай, че детето на християнката
Екатерина, живуща в чифлик при Солун, запленено през време на боевете за потушаване бунта на
раята, не е потурчено, да бъде върнато на същата.

ОАК 89/20 | 1797 | кайме
Писмо до валията в Румели. Съобщава му, че въпреки доносите, насочени против Пазвантоглу,
които валията на Анадола Сид Али паша, изпратен срещу даалите, е направил спрямо Пазвантоглу,
докато той се придържа към обещанието си да не предприема повече нередни действия, ще се
постъпва с благосклонност.

ОАК 89/21 | 1874 | зейл
Надпис на Русенския виляет до Силистренския каймакамин, с който се изпраща в препис писмото,
с което се отменя забраната, относно внасянето в Турция на излизащия във Виена в. "Данюба".

ОАК 89/22 | 1878 | емирнаме
Цариград. Предписание от министерството на финансите до Дунавския валия, с което съобщава, че
по повод въстанията през 1875 г. в Търново и образуването в Търново през 1876 г. извънреден съд,
на командированият в същият съд Саади бей от Касационният диван, са му били броени 5 000
гроша пътни пари, една сума доста голяма. Да му се приспадне сумата и да му се дадат пълни ...
нареждания.

ОАК 89/23 | 1760 | ариза
Разград. Доклад, относно разбиването на горските разбойници в Разград и Делиормана, Кара
Мемиш и неговия брат Кьор Сюлейман и Дели Кел Мехмед. Тяхните сътрудници са се предали и
по искането на населението мюфтията е държал съдебен протокол, с който се иска интернирането
им в крепостите.

ОАК 89/24 | 1760 | ариза
Обширен доклад, относно административното и стопанско положение на Добрич и Балчик. Дават
се сведения за количеството на зърнените храни, които могат да бъдат пренесени в Цариград.

ОАК 89/25 | 1843 | илмюхабер

б.м. Подробно изложение от (?) по заселването в Добруджа: 174 семейни, 43 неженени и 154
малолетни или всичко: мъже, жени и малолетни 558 души турци (?) от Сирийската пустиня, които
по-рано са работили в работилниците за килими, а сега не били потребни.

ОАК 89/26 | б.д. | кайме
б.м. Писмо до капудан-башията от ... Съобщава за разбиването и прогонването на неверниците
(русите) от Варна.

ОАК 89/27 | 1874 | телграфнаме
Телеграма до мютесарифа на Видин от Врачанския каймакам. Съобщава, че във Враца се е
самоубил българинът Кръстю Ников от гр. Пирдоп, дошъл във Враца по търговия.

ОАК 89/28 | 1875 | еврак
Русе. Два листа от преписката, водена между виляета в Русе и Шуменския каймакам. Съобщава се
на Шуменския каймакам, че доктор Андреа Барбутов (?) не би могло да бъде назначен за градски
лекар преди да си е легализирал дипломата.

ОАК 89/29 | 1876 | телграфнаме
Търново. Телеграма от Търновския мютесариф до каймакама на Нови пазар, с която съобщава, че
по повод на недавнашните комитетски действия, турското население и бежанците черкези са се
отдали на различни оскърбления и разрушения над немюсюлманите и техните имоти.

ОАК 89/30 | 1876 | мектуб
Чернова. Русе. Писмо-отговор от валията в Русе до този в София. Съобщава се, че от Цариград
били получени само 8, вместо 11 ордена, колкото били искани от Софийския валия за награждаване
11 души, отличили се по време на българските събития.

ОАК 89/31 | 1876 | телграфнаме
Търново. Откъс. Телеграма от Търновския мютесариф до каймакама на Нови пазар, с която се
съобщава, че там са се укривали забегналите водачи на въстаниците Гаврил Бенковец(?) от
Копривщица, Вълков(?) от Свищов и ...

ОАК 89/32 | 1876 | телграфнаме

Свищов. Телеграма-отговор от каймакама в Свищов до валията в Русе. Съобщава се, че исканите
лица Стефан и Георги били изпратени.

ОАК 89/33 | 1877 | телграфнаме
Варна. Телеграма от мютесарифа във Варна до каймакама в Добрич, с която съобщава на
последният да се извършат щателни претърсвания и бъдат заловени Курт Малга от Мангалия,
Хюсеин Мустафаоглу от с. Кулаклар, каза Мангалия и Билал ага от същия град, за които било
установено шпионството.

ОАК 89/34 | 1876 | мектуб
Чернова. Русе. Писмо от Русенския до Софийския валия. Съобщава се, че извънредния съд в Русе
бил закрит и назначеният от валията съдебен защитник на подсъдимите пред същия съд Челия
ефенди бил заминал по посока на София.

ОАК 89/35 | 1751 | хуляса
Цариград. 10 резюмета на доклади и кадийски илями от Разград, относно положението на околията
и съседните неи други околии, в следствие враждебните отношения на аяните помежду им, като
някои аяни са подстрекавали и раите, които отивали да палят и ограбват къщите на други аяни.

ОАК 89/36 | 1876 | мектуб
Чернова. Русе. Писмо от Русенския валия до Софийския такъв. Съобщава се, че извънредния съд в
Русе е постановил пускането на свобода лицата Хаджи Ванд от Враца, Михал Стоянов от
Ботевград и Патю от с. Видраре. Замесени в комитската афера, понеже същите били лежали
достатъчно време и на това основание в духа на трите везирски телеграми били помилвани.

ОАК 89/37 | 1629 | хюджет
Солун. Хюджет на Солунския кадия, от който е видно, че заплатата на 22 -мата души евреи, които
са изработвали сукното за нуждите на еничарската войска за 1626 г., била изплатена от прихода на
джизието за 1626 г. на раята от гр. Кукуш.

ОАК 89/38 | 1876 | мектуб
Свищов. I. Писмо на Свищовския каймакам до Дунавския валия. Съобщава, че заловените двама
души от Казанлък Стефа и Георги, за които се предполагало, че са ограбили от влашката поща 60
000 франка, не се установи да са от ограбваните. II. В надписа върху това писмо от страна на
Дунавския виляет се казва, че понеже тия двама души се числели към бунтовниците, ще трябва да

се изпратят в Пловдив за разследване.

ОАК 89/39 | 1875 | телграфнаме
Враца. 16 телеграми на Врачанския каймакам до Видинския мютесариф, между които в
телеграмите под №3, №4, №7 и №8 се говори за появилите се във Врачанско ешкия (разбойници),
от които 6-тима души били заловени. Арестувани били в село Тороз и подложени на разпит, за да
съобщят и другите си другари. Организирана е потеря, за да ги преследва (Справка телеграми №3,
№4, №7 и №8).

ОАК 89/40 | 1875 | телграфнаме
Враца. Връзка от 37 телеграми на Врачанския каймакам до Видинския мютесариф от стопански
характер. Между тях телеграмите под №25, №27 и №32 се отнасят до нападението от страна на 10
души помаци, ... жилището на Вълко Цанов от с. Буньовци, Врачанско, сражението им с потерята и
тяхното преследване.

ОАК 89/41 | 1875 | телграфнаме
Враца. 27 броя телеграми на Врачанския каймакам до Видинския мютесариф от служебен
характер. Между тях телеграмите под №16 и №17 се отнасят до нанесен побой върху жителите от
страна на бирниците в някои Врачански села при събиране данъците, за което Видинския
мютесариф нарежда да се провери, понеже до него имало оплаквания от пострадалите.

ОАК 89/42 | 1872 | еврак
Преписка, относно обезщетението, искано от търговеца Самуел Марко от Сулина, който бил
тормозен и арестуван за 6 дни, през което време предприятието му било претърпяло загуби от 20
000 гроша.

ОАК 89/43 | б.д. | кайме
Разпореждане до Терсенеки зааде, по повод нахлуването на разбойниците Манаф Ибрахим, Халил
оглу и Кошанджали Халил и ограбването на Търново и Никопол. Предписано е на Видинския
мухафъз и заедно с Терсенеклията да вземат всички мерки и разумно да пристъпят преследването и
унищожаването им.

ОАК 89/44 | 1855 | сурет
Нареждане за счетоводното оправдаване изплатените от приходите на Варна за 1870 г. разноски по
прехвърлянето от Варна в Шумен на войници-казаци.

ОАК 89/45 | 1868 | сиджил
Видин. Част от сиджил на Видинския кадия, съдържащ 42 писани листа, в които е записано
разпределението на наследствата на умрели хора от самия гр. Видин, между които и на петимата
българи, вписани в листата под №8II, №11, №17II, №26II, №36II.

ОАК 89/46 | 1876 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския каймакам до мютесарифа във Видин, с която му съобщава, че
една част от насалението е напуснало своята работа, поради слуховете, че днес или утре ще
прехвърлят комитите, поради което моли да се съобщи, че тези слухове са неверни.

ОАК 89/47 | 1876 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския каймакам до Видинския мютесариф, с която съобщава, че
въпреки нарежданията на мухтарите-черкези, щото последните да върнат откраднатите вещи на
местното население, жандармерския поручик Хасан ага е ходил в Търново и е поискал от черкеза
Касим да върне откраднатия кон от с. Борован. Населението се събрало и заплашило офицера с
убийство.

ОАК 89/48 | 1877 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския каймакам до Видинския мютесариф, с която запитва последния
от къде да се вземе сумата, с която да се изплати барута и куршумите, които били дадени на
черкезите и др., които били изпратени да преследват преминалите през Козлодуй разбойници.

ОАК 89/49 | 1876 | телграфнаме
Оряхово. Телеграма от Оряховския каймакам до мютесарифа във Видин, с което му съобщава, че в
Карнакал се били събрани стотина разбойници и в неделя ще преминат в Козлодуй и запитва дали,
покрай другите въоръжени сили, да бъдат изпратени на въпросното място достатъчно запасни
войници.

ОАК 89/50 | 1875 | телграфнаме
Търново. Шифрована телеграма от търновския мютесариф до Дунавския валия, с която донася, че
всички важни пунктове са заети от горските военни отряди, от вечер до сутрин се движат патрули
не са отбелязани бунтовнически действия.

ОАК 89/51 | 1904 | еврак

Цариград. Два документа от Румелийския главен инспектор Хюсеин Хилми паша и Великия везир,
от които е видно, че били направени постъпки, за да се отпусне пенсия на семейството на убития
работник-българин на гара Зелениково (Скопската линия). (Заб.) Тези два документа са първите от
епохата на Хилми пашовата служба.

ОАК 89/52 | 1694 | ферман
Одрин. Ферман на султан Ахмед II до кадията на Елхово, кехаята еничарски гллаватар, аяна и
първите хора в този виляет. Нарежда се да бъдат пренесени с частни коли достатъчно провизии от
Старозагорско, Пловдивско, в базата Ниш, където, поради опустошенията в следствие вражеската
окупация било невъзможно да се набавят такива припаси на местна почва.

ОАК 89/53 | 1810 | еврак
Варна. Два документа до правителството от длъжностни лица, които като съобщават, че се носело
слух за обсаждането на Варненската крепост от страна на неприятеля, поради което градското
население и това на околните села почнало да бяга към Балкана. Да се изпратят час по-скоро
войски, храни и достатъчно големи суми за посрещане заплатите на войниците и тяхната прехрана.

ОАК 89/54 | 1834 | илям
Пет кадийски констативни протокола на кадиите в Билюк чекмедже, Кючук Чекмедже, Чорлу
Силивоия и Чаталджа каза, Пловдивска околия, с които насалението на същите градове излага
липсата от жътвари и моли правителството да докара такива от Търновско, Пиротско, Ловешко и пр.

ОАК 89/55 | 1876 | телграфнаме
Русе. Отговор на телеграма от русенския валия на Търновския мютесариф, с която нарежда да
продължи издирването на разбойниците и тяхното залавяне да донесе.

ОАК 89/56 | 1785 | ариза
Резюме от доклад от Самоков и Дупница, с който се излага, че изпратените от Скопския назър 15
000 гроша държавни суми са били ограбени от 13 души разбойници в Дупнишката каза, местността
Лалиуербенди(?) и, че за това били уведомени Румелийския валия и съседните управници и същите
разбойници били нападнати при Пиринските ятаци, един бил заловен жив и на 6 души били
отрязани главите. 9 000 гроша били намерени.

ОАК 89/57 | 1618 | дефтер
Търново. Списък на Търновския виляет, включващ и казата Хоталич, по който е събиран данъка

джизие за 1027 г. по егира.

ОАК 89/58 | 1717 | ферман
София. Ферман на Ахмед III до дефтердаря на Видин, относно дневните дажби от хранителни
припаси, за натоваренияс определяне новата граница Ахмед паша и хората му. Приложена е и
разписка, издадена от казания Ахмед паша срещу отпусната, съгласно фермана провизия.

ОАК 90/1 | б.д. | емирнаме-и-самие
Чернова. Две разпореждания до войводата във Влашко, с които се нарежда при износа за странство
на зърнени храни да се придържат към договорите, сключени с чуждите държави по износните
мита, за да не става причина да се оплакват посланиците на Австрия и Сардиния.

ОАК 90/2 | 1813 | ариза
Доклад от Молдова, с който се донася, че назначеният от войводите чиновник да урежда
ликвидацията на имотите на турците, които са напуснали ... р. Прут, не бил допуснат от руските
власти и, че последните отказали да бъдат докарани добитъците на бежанците и иска бързо да бъдат
направени постъпки пред руския посланик в Цариград.

ОАК 90/3 | 1869 | нишан
Цариград. Разпореждане до министерството на финансите да се изготвят ордени, с които султанът
награждава пълномощника на княжеството на Влахия и Молдавия принц Димитри Кифа "Меджидие" - I степен, чиновника на външните работи г. Милрон - "Меджидие"- II степен и
капуджи-башията, главен терджулиан Джордже Пеножипик - "Меджидие"- III степен.

ОАК 90/4 | 1823 | ариза
Доклад от Великия логотет на Влахия и другите първенци, относно недвижимите имоти на
Анастасия, дъщеря на Петрович и съпруга на руския поданик Христо Дуло, за когото австрийският
консул в Кишинев настоява да му бъдат върнати двете пушки. Прилага се удостоверение от
консулството.

ОАК 90/5 | 1874 | тефтер
с. Кубадин. Емлячен регистър на с. Кубадин, Кюстендилска каза. Повреден.

ОАК 90/6 | 1821 | еврак

Доклад от мухафъза на Видин Дервиш Мустафа паша и илям на кадията в гр. Молово върху
събитията във Влашко и Молдова и положението в Сърбия; и залавянето на лицето Джовани в
Молдова, където било пристигнало предрешено.

ОАК 90/7 | б.д. | ариза
Смирна. Донесение за противодисциплинарните прояви от страна на офицери и войници, свикани
под знамената и настанени в казармите на гр. Смирна. За тези прояви бил уведомен и Ариф паша.
(Измир).

ОАК 90/8 | 1823 | ариза
Донесение от Мехмед Селим паша, Силистренски валия и командващ войските в Подунавието до
(садразама). Уведомява, че двамата попове, които били арестувани чрез войводата на Влахия, са
били изпратени, съгласно получената заповед, на ... мутесариф. Повреден.

ОАК 90/9 | 1813 | хуляса
Браила. Резюме от писмата, изпратени във Високата порта от Браилския мухафъз и назър Исмаил
паша. Същите се отнасят до условията на изкупуването храните от Влашко и пренасянето им с
кораби от Браилското пристанище за Цариград; усложненията, резултат от спекулата с храните,
развиване от представителите на търговските фирми от Цариград и др.; ... във връзка с проверката
на корабите, пътуващи от руския бряг през град Сулина, поради обстоятелството, че Сулинският
град не е включен в контролираните от него места и др. Повреден.

ОАК 90/10 | 1875 | джедвел
Мангалия. Таблица за приходите и разходите за последното тримесечие на 1291 г. на градското
управление на гр. Мангалия.

ОАК 90/11 | 1875 | мухасебе
Русе. Берат на общополезната каса в гр. Мангалия, Варненски санджак за 1290 г.

ОАК 90/12 | 1783 | хуляса
Цариград. Резюме от съдържанието на донесените от Узун Хасан след завръщането му от Галац
писма, относно превоза на хранителни продукти от Галац и Браила в Цариград и наличността на
такива в Подунавието. Повреден: листата са с различни размери.

ОАК 90/13 | 1758 | каиме
Доклад до Великия везир за жестокостите, които били извършени над раята (вероятно в Молдова по герба на печата). Запазени.

ОАК 90/14 | 1816 | еврак
Цариград. Преписка от два доклада на молдовския войвода Искерлет до садразама по въпроса за
урегулиране нормираните цени на хранителните припаси, изнасяни от Влашко и от Молдова за
Цариград. Цената на тези храни, в следствие алчността на цариградските търговци, били
приравнени с цените, въведени в Силистра за местните произведения, а това ощетявало
производителите от двете провинции. Особен ферман нарежда цените в горния случай да се
коригират с участието на купувачи и продавачи. Запазени, с различни размери.

ОАК 90/15 | 1803 | еврак
Цариград. Преписка между влашкия войвода Костадин и Високата порта по осигуряване
снабдяването на Цариград с маслини от Влашко. Два от листата -с различни размери.

ОАК 91/1 | 1876 | телеграфнаме
Ниш. Началник-щаба на турската армия в Ниш телеграфира на Видинския мютесариф, че по
запитванията на Дунавския валия, относно английския генерал Кембъл, изпратен му бил подробен
доклад, съдържанието на който щял да бъде съобщено от същия на мютесарифа.

ОАК 91/2 | 1877 | телеграфнаме
Тулча. Телеграма от мутесарифа на Тулча до каймакама на Кюстенджа. Пита, вярно ли е, че
забтийски офицери и войници отнемали на населението собствените им коли и добитък.

ОАК 91/3 | 1870 | телеграфнаме
Берковица. Телеграма от каймакама на Берковица до Видинския мутесариф. Съобщава се, че е
иззето свидетелството, удостоверяващо, че игуменът на манастира Желязна и още един монах са
приели католическото вероизповедание, посредством католическия поп във Видин; и същите двама,
против които се били обявили българите, били поставени под солидно поръчителство.

ОАК 91/4 | 1876 | мектуб
София. Писмо от София до валията в Русе, с което се изпраща заловения без открит лист руски

поданик Димитри, дошъл от Цариград през Пловдив и Самоков в Горна Джумая заедно с някой си
Георги , който пък бил в Самоков.

ОАК 91/5 | 1877 | мектуб
Чернова. Писмо до коменданта на..., с което му се съобщава, че по нареждане следва да бъдат
конфискувани имотите и вещите на онези християнски и турски поданици, които са се
присъединили към руската армия и в случая ... се част от имотите на беглеца Димитър Лефтеров.

ОАК 91/6 | 1877 |
Решение на военно-полевия съд за конфискуване имуществото на Димитри, Алексан, Анко,
Хараламбо, Ангелуш, Томи и Иванчо, които са преминали към руската армия и са намерили там
убежище. Повреден.

ОАК 91/7 | 1846 | дефтер
Видин. Списък на вземанията, предявени от Видинска и Кулска (Сахра) кази, против бившия
Видински митрополит, заминал след уволнението си за Цариград. Списъкът, придружен от отделен
откъслек, съдържащ част от обясненията на въпросния митрополит.

ОАК 91/8 | 1875 | мазбата
Берковица. Протокол на административния съвет на Берковската каза за размера на данъка върху
коприната, събиран в казата. Той възлизал на 9741 гроша. Запазен.

ОАК 91/9 | б.д. | ариза
Варна. Заявление от жителите на гр. Варна, с което излагат държането на Салим паша, комендант
на гр. Варна.

ОАК 91/10 | 1773-1774 | мазхар
Одрин. Годината е по печат. Хазната на султанската канцелария. Гюмюрджина(?) Колективно
заявление от жители на Гюмюрджина, които съобщават за пакостите на разбойниците, под
водачеството на Хаджи Манов и неговите другари, нанесени във Фере и др. места. Понеже кадията
бил уволнен без да остави наместник, самите жители излагат положението в околията.

ОАК 91/11 | 1876 | телеграфнаме

Телеграма от Софийския мютесариф до Търновския. Съобщава, че са били убити трима от шестте
души разбойници, които са се измъкнали при боевете около Враца и са стигнали Златишкия
Балкан. Да бъдат заловени останалите трима, които са тръгнали към Троян.

ОАК 91/12 | 1876 | телеграфнаме
Телеграма от Ловчанския каймакам до валията в Русе. Съобщава, че дъщерята на Динко от с.
Острец, Ловешко и дъщерята на Величко от с. Дойран, които също доброволно поискали да
приемат мохамеданстрото. Съобщават се новите им имена.

ОАК 91/13 | 1876 | телеграфнаме
Габрово. Телеграма от каймакама на Габрово до мютесарифа в Търново, с която донася, че главния
секретар на английското посолство, мистер Берин на път за Сливен тая сутрин в часът 10 е
потеглил от Габрово за Търново.

ОАК 91/14 | 1876 | телеграфнаме
Габрово. Телеграма от Габровския каймакам до мютесарифа в Търново, с която донася, че от
направените разследвания се установява, че поп Харитон е с висок ръст, червендалесто лице, сини
очи, жълтеникава брада и на около 35 години.

ОАК 91/15 | 1876 | телеграфнаме
Габрово. Телеграма от Габровския каймакам до мютесарифа в Търново, с която докладва, че е
ходил в Трявна и били арестувани мнозина ятаци, които били натиснати и се правят усилия да
бъдат заловени разбойниците. Понеже заптиетата са тръгнали да преследват разбойниците и
населението в Трявна е изпаднало в страх, иска да бъде изпратена в същия град една рота войници.

ОАК 91/16 | 1876 | телеграфнаме
Видин. Видинският мютесариф с телеграма до Дунавския валия донася, че относно телеграмата на
началник-щаба на Нишката армия, във Видин ще пристигне английския генерал Кембъл, по служба
при същата армия, на когото ще се отдадат нужните почести.

ОАК 91/17 | 1876 | телеграфнаме
Габрово. Телеграма от Габровския каймакам до мютесарифа в Търново, с която

ОАК 91/18 | 1876 | мектуб

Чернова. Русе. Писмо от Дунавския вилает до председателя на извънредния съд в Пловдив,
пришито на 13-тия лист на отделния свитък с канцеларски писма за м. септември и октомври (1876
г.) Изпращат се следствените книжа на Стоян Заимов, съхранявани при Пловдивския съд. За
справка, след което да се върнат обратно.

ОАК 91/19 | б.д. | арзухал
Тулча. Колективно заявление от живущите в кварталите "Белитепс" и "Преслав" на гр. Тулча,
молдовци, до мютесарифа в същия град. Молят да се разреши отварянето на църквата им, която
вече 4 години стояла затворена по нареждане на властта. С отварянето на църквата щяло да стане
възможно уреждането на задължението ѝ към българката Анастасия Лазарова Вълчева, която била
дала в заем на църквата 15 000 гроша.

ОАК 91/20 | 1864 | мектуб
Враца. Писмо от мюдюра на Враца до мютесарифа във Видин. Съобщава се, че руският консул във
Видин, при пътуването си за София, бил обещал помощ за украсата на църквата в с. Литаково и
след завръщането си дал на попа при същата църква 82 минца.

ОАК 91/21 | 1864 | шукка
Писмо до мутесарифа на Видин, с което се предлага да бъде изпълнено наказанието, наложено на:
Вразе от казата Острошче, Йота от казата Маден, Анто от казата Бихач и Джоро Каракаш от казата
Петровци, за доказано тяхно съучастие в убийствата и грабежите, за които са били вече
екзекутирани лицата Алекса, Станко и Джаро Дарчич.

ОАК 91/22 | 1873 | емирнаме
Русе. Наредба за комисия по облагане с данък.

ОАК 91/23 | 1800 | еврак
Коларовград. Илям на Шуменския шериатски съд, мазхар от населението на гр. Шумен (липсва) и
кратко съдържание на същите два документа. Излага се бедственото положение на населението в
Шуменско, в следствие произволите на войските, предвождани от Муса паша; и се настоява
Солунският мутесариф Хасан паша, назначен да преследва бунтовниците в Шуменско, да се
настани - по съображения, които се изброяват, не в друга каза, а в Силистренска и Разградска.

ОАК 91/24 | 1870 | мектуб
Русе. Писмо от мютесарифа в Русе до тоя във Видин, с което изпраща разпореждането на валията,

за да бъде приведена в изпълнение присъдата на убиеца Тодор от 15 г. принудителен труд, след като
бъде подложен на публично излагане.

ОАК 91/25 | 1876 | телеграфнаме
Откъслеци от 8, свързани в една обща връзка, телеграми, с третата по ред, от които се искат
сведения, защо каймакама (на Лом) все още не бил влязъл в контакт с бунтовниците. Уведомява се,
освен това, че и в града Лом щяла да бъде настанена войскова част.

ОАК 91/26 | 1876 | телеграфнаме
Тулча. Телеграма от мутесарифството в Тулча до каймакама в Сулина. Предава текста на телеграма,
получена от виляета, с която се предупреждава, че два английски кораба, които носели варели с
барут, са потеглили от Малта по посока на Дунав и се иска да се направи нужното, за да се попречи
стоварването на този барут на турска територия.

ОАК 91/27 | 1799 | емирнаме
Заповед до първенците и митрополитите на православните християни, с която се предупреждават
последните за пусканите слухове с бунтовническо съдържание и, че виновните ще бъдат строго
наказвани.

ОАК 91/28 | 1870 | мектуб
Видин. Писмо до Видинския мутесариф, с което молителя, като съобщава, че са пристигнали 6
сандъка с книги на български език, изпратени от Виена за българските ученици във Видин, моли
книгите да бъдат прегледани и ако не са с опасно съдържание да му се предадат.

ОАК 91/29 | 1749 | емирнаме
Цариград. Инструкция до мюхафъзите на крепостите в Белград, Молдова, Бендер,Бесарабия,
Видин, Влашко и др. по организацията на шпионажа и бързото предаване на сведенията от
чужбина в Цариград.

ОАК 91/30 | 1873 | еврак
Видин. Канцеларско дело на писма-чернови с разно съдържание, изпратени до разни лица и места
от мютесарифа във Видин.

ОАК 91/31 | 1877 | телеграфнаме

Връзка от телеграми на Тулчанския мютесариф, адресирани до каймакамина на гр. Кюстендже,
ведно с текстовете на телеграмите, получени от самия мютесариф, между които и: 1. Телеграма на
стр. 1а, с която се нарежда, щото, поради навлизането на руските войски във вътрешността на
империята, зорко да се следят преминаващите отвъд Дунава, за да се избегне опасението от даване
сведения от военен характер на русите. 2. Телеграма на стр. 2а, в която се говори за отблъскването
на руските войски, сражаващи се при Батум и нанесените от тях загуби в хора и храни и др.
материали. 3. Телеграма на стр. 3а, с която се нарежда, щото, едновременно с отпочващите
приготовления по море и по суша, поради обявяването войната с Русия за по-бързото побеждаване
на която, да се приканват гражданите-мюсюлмани и учащата се младеж на молитва в джамиите. 4.
Телеграма на стр. 4а, с която се нарежда да се вземат мерки за ...унищожаване на комитите, които
дръзнат да минат насам (отсам Дунава). 5. Телеграма на стр. 5а, с която се напомня, щото
населението-мюсюлмани, по време на езан (приканване от мюезините за молитва), масово да върви
в джамиите и се молят на Аллах, а да не стоят и се шляят по кафенетата и дворовете на джамиите, а
немюсюлманските духовници да се нареди да приканват своите миряни-християни да се молят в
църквите за по-скорошната победа над русите. 6. Телеграма на стр. 6а, с която се нарежда да бъде
разгласено и успокоено населението от окръга, в смисъл, че няма нищо вярно в това, което се носи
като слух, че Персия в съюз с Русия се била обявила против Турция и, че напротив Турция и сега,
през време на войната с Русия, е в сърдечни приятелски отношения със самата Персия. 7.
Телеграма на стр. 7а, с която се нарежда до Тулчанския мютесариф, да разгласи между
населението, че султанът е бил готов, с цената на живота си, да се лиши от престола и халифата и
ведно с воюващите турски войски не ще допусне на никаква цена, Тулчанския санджак да се
присъедини към Русия. 8. Телеграма на стр. 9а, с която се дават строги нареждания да не се
допускат да слизат в пристанищните градове съмнителни лица, а към осмеляващите се - да се
прибегне до въоръжена съпротива спрямо тях. 9. Телеграма на стр. 10а, с която се уведомява
мютесарифа за обявяването на войната между Русия и Турция, за преминаването вече на руските
войски реката Прут и за взетите по море и по суша отбранителни мерки, от страна на Главното
командване.

ОАК 91/32 | 1795 | емирнаме
Разпореждане до Одринския бостанбашия да вземе разумно всички мерки за унищожението на
разбойниците под водачеството на Синан Мехмед, Издералу Бекир и Кулелиолу.

ОАК 91/33 | б.д. | тешхир
Ловеч. Обява на присъда, според която Кюрдолу Осман, жител на Ловеч, бил осъден на три години
строг тъмничен затвор, загдето изнасилил жителката на Ловеч, Хатидже. (Обявата е написана на
турски и български език.)

ОАК 91/34 | 1876 | телеграфнаме
Карнобат. (Керин абад). Телеграма от каймакама на Карнобат до каймакама на Омуртаг. Съобщава в
отговор на едно запитване, че в казата му нямало бунтовници, но при две сливенски села били
забелязани неизвестен брой такива. Срещу същите били взети мерки от Сливен и Карнобат - да се
вземат мерки и откъм Омуртаг.

ОАК 91/35 | 1797 | мектуб
б.м. Писмо на главнокомандващия войската до султана, относно подготовката на крепостите по
Дунава за отбрана на границата.

ОАК 91/36 | б.д. | емирнаме
1891 г. - от текста. Заповед, с която се пенсионира бившият помощник-валия в Косово, българин турски поданик Димитраки Пандров от 7 септември 1897 г. по 2500 гр. месечно.

ОАК 91/37 | 1876 | телеграфнаме
Видин. Телеграма от Видинския мютесариф до каймакама в Белоградчик, с която иска да се
изпрати заловеният Мито от с. Струин дол, който е бил укривател на сръбските разбойници, заедно
със следствените книжа.

ОАК 91/38 | 1870 | хюкм
Цариград. Министерството на вътрешните работи изпраща присъдата против бръснаря Ахмед от гр.
Шумен , убиец на Христа (Тодорина), съпруга на Марин от с. Чабанкьой, Новозагорско, осъден на
15 години тежък труд, която присъда да изтърпи във Видинския затвор, след като бъде публично
изложен.

ОАК 91/39 | 1875 | махзар
Османпазар. Превод. Колективно оплакване от жителите на гр. Османпазар и околията му до
членовете на специалната комисия в Стара Загора. Излагат грабежите, убийствата и
обезчестяването и ролята на каймакама в същата околия и участието в тези престъпления на някои
чиновници.

ОАК 91/40 | 1875 | тахрират
Търново. Препис. Доклад от Търновския мютесариф до Дунавския валия, относно поведението на
каймакама в Османпазар Надир ефенди по нареждане на Русенския вилаетски административен
съвет и по повод оплакванията до специалната инспекционна комисия в Стара Загора. В доклада се
изтъква, че въпреки станалите грабежи на българското население, не се установило
подстрекателството на каймакама към грабежи и убийства. Прилага се един списък на ограбени
българи и техните показания.

ОАК 91/41 | б.д. | ракиме

Писмо от валията на Румили до командващия войските. Съобщава, че е получил вишочайша
заповед, според която до Тенеделенли Али паша е била изпратена друга такава заповед, да се
отправи за Трикала и отпочне приготовленията за поход.

ОАК 91/42 | 1784 | илям
Илям от кадията на Севлиево с приложен махзар на населението. Съобщава за нападението на
разбойниците на хамбераджията Мехмед, който събрал хора от Никополско и Пордим и нападнал
града Севлиево, като искал да го превземе. Въпреки че не успял, положението на населението било
много лошо. Иска се помощ от правителството.

ОАК 91/43 | 1757 | ариза
Две колективни оплаквания от Валона и Тенеделени (Тепелен) против насилията на мютесарифа
Исмаил паша. Кадийски протокол в същия смисъл. л. 4.

ОАК 91/50 | 1876 | телеграма
Оряхово. Оряховския каймакам пита Видинския мютесариф дали да му изпрати двамата комити, на
които следствието било привършено, или да ги задържи за очна ставка с техните другари от
околните села, които се разследват, за да ги изпрати със следващия параход.

ОАК 91/51 | 1876 | мектуб
Търново. Чернова от писмо на Търновския мютесариф до Дунавския вилает. Препращат се
заловените в Троян и изпратени от Ловешкия каймакам комитаджии: Руско Стоянов Робов от Котел,
Димитър Тодоров от Габрово, Никола Тихолов от Русе и Сава Пенчов от Търново за разследване, а
техния другар Иван Герчев от с. Ченче се изпраща до Сливенския мютесариф, за да направи
потребното.

ОАК 91/52 | 1876 | телеграфнаме
Кула. Телеграма от бригадира Али до мютесарифа на Видин. Уведомява го за изпращането (срещу
сърбите) на отряда на Ахмед паша, от два табура с две оръдия и един ескадрон кавалерия.

ОАК 91/53 | 1876 | телеграфнаме
Кула. Телеграма от каймакама на Кула до мутесарифа на Видин. Съобщава, че сърбите били
завладяли кулата на в. Чука, където опожарили същата и се оттеглили.

ОАК 91/54 | 1876 | тахрир
Нота от руския консул в Русе - Константинов до Областният управител Халил Рифат. Ходатайства
да бъде изплатена сумата 10 000 пиастри на руския поданик Иванчо Керемидчиев и резолюция на
Халил Рифат.

ОАК 91/55 | 1877 | мектуб
Чернова. Писмо до силистренския каймакам, с което се изпращат книжата на изпратения под
стража Димо, разбойник до съда в с. Аратмаджа (с. Поп Русаново), Силистренско. Иска се
обстойно разследване на случая от месния съд.

ОАК 91/56 | 1877 | тезкере
Шумен. Писмо от валията до каймакама. Предписва да се оказва покровителство над българитепротестанти, заради верността им към Турция.

ОАК 91/57 | 1876 | ариза
Силистра. Доклад от Силистренския каймакам до валията в Русе, относно смута, който
пристигналите от Цариград в училищна ваканция младежи от Силистренско са се домогнали да
предизвикат, приписвайки на българите от града враждебно отношение към турците.

ОАК 91/58 | 1624 | берат
Препис. Берат, с който се определя пенсия на станалия негоден за военна служба Мехмед Мустафа.
Определената пенсия в размер на 10 акчета дневно, е определено да се плаща от джизието,
събирано в Малешево.

ОАК 91/59 | 1876 | телеграфнаме
Телеграма от мютесарифа на Тулча до каймакама на Сулина. Предава нареждането на
правителството да бъдат издирени и арестувани черкезите, които са извършвали безчинства.

ОАК 91/60 | 1795 | ариза
Хасково. Доклад на Молла Хасан от гр. Хасково, относно разбойничеството на кърджалиите Кел
Дауд, Кара Фейзи, Арабаджи олу Салих байрактар и др., които са завзели градовете и грабят и
безчинстват. Войската на Пласли Мехмед паша, мюхасил в Чермен била недостатъчна.
Населението искало да се изпрати повече войска за унищожението им.

ОАК 91/60 | б.д. | ариза
Доклад, относно настаняването на Карфейзи и хората му в Стара Загора. Ходатайства се, да се
издаде разрешение, понеже същият бил чужд на града и населението не е оказало съпротива.

ОАК 91/61 | 1795 | ариза
Чермен. Доклад от мютесалима в Чермен, относно действията и пакостите на разбойниците. Излага
се, че бостанджибашията не може да се справи и иска изпращането на друго лице с войска за
целта.

ОАК 91/62 | 1876 | телеграфнаме
Плевен. Телеграма от каймакама в Плевен до този в Оряхово, с която му съобщава, че по нареждане
веднага трябва лично да замине за селото Тръстеник със стража, до където ще замине и първия.

ОАК 91/63 | 1876 | телеграфнаме
Кула. Три от Кула и една от Белоградчик, четири телеграми, адресирани до Видинския мутесариф,
относно съсредоточаването на войскови отделения срещу сърбите в пограничните места в
Белоградчишко и Кулско.

ОАК 91/64 | 1691 | арзухал
Видин. Четиринадесет документа, относно похода през 1691 г. срещу Австрия и снабдяването на
турската войска с провизии от градове и села на Северна България и др. селища, от където ще мине
войската.

ОАК 91/65 | 1876 | мектуб
Свищов. Писмо от каймакама на Свищов до виляета. Каймакамът докладва, че ограбените по време
на събитията в Свищовско и заловени у черкези, живущи в някои свищовски села 181 глави
добитък, който е бил даден на черкезите от Плевенския каймакам Неджиб ефенди като отщета за
човешките загуби, претърпяни от черкезите и последните били готови с оръжие да се
противопоставят на изземването този добитък от страна на властта. Моли за инструкции.

ОАК 91/66 | 1876 | телеграфнаме
Кула. Телеграма от гр. Кула до мутесарифа във Видин. Съобщава, че отряда на Ахмед паша е бил
отправен от с. Шишманци и Поганци срещу въстаниците, като на същия паша било заповядано да

атакува незабавно.

ОАК 91/67 | 1876 | телеграфнаме
Белоградчик. Телеграма от Белоградчик до мутесарифа във Видин. Населението на Пирот,
въоръжено, наблюдавало сръбското нападение срещу с. Чупрене. Иска да се изпрати войска в този
участък.

ОАК 91/68 | 1876 | телеграфнаме
Кула. Телеграма от каймакама на Кула до мутесарифа на Видин. Съобщава за опожаряването
пограничния пост на в. Чука и, че част от жителите на две села от Кулско са се присъединили към
сърбите - след като било им раздадено оръжие.

ОАК 91/69 | 1809 | илям
Дупница. Илям на Дупнишкия кадия, издаден на основание заповедта на Хюсрев паша, командващ
войските в Софийско, за събиране 230 души войници, които да се насочат незабавно срещу
въстаниците, обсаждащи гр. Ниш.

ОАК 91/70 | 1878 | телеграфнаме
Коларовград. Телеграма от каймакама на Шумен до валията във Варна, подадена чрез шифър.
Отговаря, че в резултат на направена проверка, установило се, че руснаците били напреднали до
новата демаркационна линия и се укрепвали.

ОАК 91/71 | 1693 | телхис
Доклад до султана за отпускането на Ахмед ага от гр. Враца, пътни пари в размер на сумата 500
гроша, във връзка с назначението му да охранява от разбойниците пътя Ниш - Белград.

ОАК 91/72 | 1876 | еврак
Русе. Канцеларско дело, съдържащо 20 листа-чернови от телеграми и писма на Дунавския виляет.
На л. №6 е окръжна телеграма до Тулча, Свищов и др. градове, с която се предписва бдителност във
връзка със сведенията, че комитетите от Сърбия и Влашко щели да прехвърлят с кораб на турска
територия 6000 пушки и 500 сандъка с патрони.

ОАК 91/73 | 1876 | телеграфнаме

Тулча. Телеграма от Тулчанския мютесариф до каймакама на Кюстенджа. Препраща за
разгласяване съдържанието на телеграма от Босненския валия, с която се съобщава за успехите на
командваната от Сюлейман паша войска, сражаваща се с (черногорците)(даалиите).

ОАК 91/74 | 1878 | телеграфнаме
Айваджик. Телеграма от заместник-мюдюра на Месемврия - Исмаил до Дунавското областно
управление във Варна. Оплакване, че на турски преселници не било разрешено да се завърнат в
бившите си селища, а били настанени от другата страна на демаркационната линия и били
ограбени от българска страна.

ОАК 91/75 | 1877 | телеграфнаме
Бабадаг. Телеграма от каймакама на Бабадаг до каймакама на Кюстенджа. Съобщава му новината,
че Шкодренската дивизия е завзела височините по пътя за Даничевград(?), като е разбила
(черногорците)(даалиите). Мехмед Саид.

ОАК 91/76 | 1875 | дефтер
Русе. Дело с чернови от телеграми от областното управление до околийското управление в
Тутракан за времето от м. април 1875 г. до м. ноември 1875 г.

ОАК 91/77 | 1877 | мектуб
Писмо-окръжно от Великото везирство до Дунавския виляет, относно забраната на покупкопродажбата на роби и премахване на пазарите за такива.

ОАК 91/78 | 1802 | ариза
Силистра. Доклад от мютесалима на Силистра, с които се съобщава, че аяна на Русе, Терсенекли
заде Исмаил ага с войска и топове водил боеве в Силистренската околия и подстрекавал и другите
аяни към същото, извършил е много пакости и грабежи и моли да се предпише на същия да
престане да върши грабежи.

ОАК 91/79 | 1877 | телеграфнаме
Тулча. Телеграма от Тулча до виляета (областното управление) в Русе. Съобщава за успехи на
турската войска при Сохум. Взети са 18 оръдия. Същата телеграма се препраща в Кюстенджа, за да
се предаде на главнокомандващия войските.

ОАК 91/80 | 1677 | дефтер

Поименен списък на 9 души роби, отделени от общото число 51 роби, изпратени от Халил паша,
които вместо да идат в Цариград, били задържани в Одрин.

ОАК 91/81 | 1876 | телеграфнаме
София. Телеграма от Софийския мютесариф до каймакама в Оряхово, с която в отговор на
телеграмите на втория, му съобщава, че пред специалния съд Никола Славков е дал показания, че
когато същия е минал през Оряхово, направо е слязъл в хана на тетевенеца Чако, там дълго е
разговарял с някой на име Димитър Семерджиев, 32-годишен, висок и последния му дал дрехи и
един кон и с някой си Петър го изпратил във Враца. Отивайки във Враца, отбил се в Бяла Слатина и
там е имал свиждане с ханджията Иван.

ОАК 91/82 | 1876 | телеграфнаме
Лом. Откъслек от телеграма (на Ломския каймакам) до мутесарифа на Видин, в която е казано, че
българските въстаници, слезли на 17.05.(1876 г.) от австрийския параход при Козлодуй, са убили
лицето Мехмед Халилов, от гр. Лом.

ОАК 91/83 | 1788 | тахрир
Доклад от ... до бостанджибашията в Одрин. Съобщава за битката между редовната войска и
хилядата души даалии под началството на Синай. Даалиите дали много ранени и отстъпили.

ОАК 91/84 | 1673 | илям
Съдебно решение на кадията на Неслич, Македония. Моли да бъде намален с 1/3 данъка джизие на
населението, тъй като голяма част от него е разпръснато или измряло.

ОАК 91/85 | 1797 | мектуб
Цариград. Чернова на писмо до мутесарифа на Коджа Или, за събиране вземането в размер на 1680
гроша на Стефан Мишов, от длъжниците Осман ага и др. , живущи в Акхисар, казата Киве.

ОАК 91/86 | 1668 | ферман
Ферман на Мехмед IV , даден на Хюсеин от с. Прис(т)ово, Търновско. Същия Хюсеин бил
натоварен от няколко души- българи от същото село да им свърши някои работи при отиването си в
Цариград, при условие, че ще му заплатят разноските. В последствие, обаче те му заплатили само
част от цялата сума. Нарежда се, да му се даде и остатъка по шериатски ред.

ОАК 91/87 | 1879 | еврак
Солун. Преписка на Солунския виляет, съдържаща разни оправдателни документи, между които и
разписка за пътните разноски по изпращането под стража от Солун за Цариград на архиерейския
наместник в гр. Куманово, поп Михаил.

ОАК 91/88 | 1876 | мектуб
Берковица. Писмо от Берковския каймакам до каймакама на Белоградчик, с което е изпратено
лицето Митре, ханджия, заподозрян в съучастие в убийството на едно забтие при с. Долни Лом,
Белоградчишко, извършено от двама сръбски хайдути. Иска се поставянето на изпратения под
солидно поръчителство до залавянето на другарите му, които били забегнали.

ОАК 91/89 | б.д. | мектуб
Оряхово. Писмо от аянина на Оряхово до посредничилия за сдобряването на същия с Видинския
мухафъз Идрис паша (бивш хазинедар на Осман Пазвантоглу). Изказва задоволството си от
постигнатото общо успокоение.

ОАК 91/90 | 1875 | телеграфнаме
Тулча. Шифрована телеграма от мютесарифа в Тулча до Дунавския валия, с която донася, че по
донесенията на Мачинския каймакам, в руското консулство в Браила именуемият българин Сенто
Петре(?) записвал комитаджии-българи и утре, в Понеделник, ще бъдат в Калафат. Наредено е до
каймакама да следи за движението им и за всичко ще се донася постепенно.

ОАК 91/91 | 1877 | телеграфнаме
Тулча. В отговор на запитването на каймакама в Меджидие до мютесарифа в Тулча, последният
телеграфира, че занапред не е позволено не само да влизат кораби под руско знаме в Дунава, но
даже и лодки под същото знаме. Приближилите се такива, трябва да бъдат задържани.

ОАК 91/92 | 1874 | мектуб
Одрин. Официално писмо от валията в Одрин до този в Русе, в което се излагат систематичните
убийства, грабежи и злосторничество на бежанците-черкези към местното население, особено в
Сливенската каза и тяхното укриване в Шуменско. Препоръчва да се вземат строги мерки към
черкезите, като не им се позволява да ходят въоръжени и ...

ОАК 91/93 | 1877 | дефтер

Тулча. Списък на затворниците от Тулчанския затвор, задържани за криминални работи.

ОАК 91/94 | 1813 | ариза
б.м. Донесение от командващия турските войски във Видинската област, Ипсилани Ахмед паша.
След като били заети Видин, Неготин и Ада кале, войските му нападнали по суша и по вода гр.
Кладово, който също бил завладян и гяурите били подложени на поголовна сеч.

ОАК 91/95 | 1871 |
Преписка-кореспонденция между Берковския каймакам и Видинския мутесариф, състояща се от 10
писани страници от всичко 14 листа. Отнася се до събиране десятъка от Берковската околия. Имало
бити селяни от забтиета в село Драганица.

ОАК 91/96 | 1875 | телеграфнаме
Русе. Телеграма от Русенския виляет до Търновския мютесариф, с която му нарежда да се държи
под наблюдение Никола Терзиев от Свищов, който, предполага се, е заминал към Троянския
манастир с бунтовническа цел.

ОАК 91/97 | 1876 | телеграфнаме
Русе. Телеграма от русенския валия до мютесарифа в Търново, с която му съобщава, че се е
получило известие, че в колибата Тодорчатата бил обграден един от водачите на въстаниците,
габровеца Тоте и след като ранили един войник, бил убит. Веднага да разследва и съобщи дали
същия е прочутия Филип Тотю.

ОАК 92/1 | 1875 | мектуб
Русе. Препис от писмо до Високата порта от Дунавския виляет. Съобщава се за отказа на Влашко и
Молдова да плаща годишната контрибуция на Турция и, че ако Турция употреби сила, Румъния
щяла да се противопостави със своята армия от 80 000 души.

ОАК 92/2 | 1875 | мектуб
Русе. Препис от писмо на Дунавския валия до садразам, относно намеренията на княз Горчанов да
мине в Румъния и дали той ще срещне съпротива. Съобщава се също и за 3-дневния съвет в двореца
на румънския княз с директорите.

ОАК 92/3 | б.д. | ариза

б.м. Доклад от молдовския войвода Константин, относно намеренията на Русия и предстоящето
нападение на генерал Апраксин на Прусия.

ОАК 92/4 | 1721 | ферман
Цариград. Ферман, с който се нарежда да бъдат отпуснати от казата Кили 20 волски покрити коли
за пренасянето тежестите на пътуващия за страната си московски посланик от Исмаил Герди до
Бендер.

ОАК 92/5 | 1758 | арзухал
Доклад на войводата на Влахия, Константин, до Великия везир. Съобщава, че ще изпълни точно и
без забава фермана, да даде за издръжката на йеничарите в Узи и Колборун означените във фермана
суми - срещу джизието за 1171 г. Запазен.

ОАК 92/6 | 1788 | еврак
Цариград. Преписка, съдържаща доклади на войводата на Влахия Усиколаки Маврояни до
Високата порта и едно резюме от същите доклади. Отнася се до едно парично взимане на казания
войвода от времето, през което войвода е бил неговия предшественик Михал и признато от страна
на Високата порта; и до една до една доставка за Цариград на пастърма, изготвена в
Силистренската сахана от добитък, сбран във Влашко и на други месни продукти . Повреден.
Различни размери.

ОАК 92/7 | б.д. | истинтакнаме
Следствен протокол с показанията на Иван Костов от Мангалия, върху обира, извършен у дома му.
Запазен.

ОАК 92/8 | 1874 | дефтер
Тулча. Канцеларски свитък, съдържащ писма по въпроси от административен характер от
Тулчанския мутесариф до каймакама на Сулина.

ОАК 93/1 | 1807 | мектуб
Шабац(?) Превод на турски език и самия оригинал на сръбски език, преведен - "Известия", VII,
1967 г. Писмо на Яков Ненадич, предвождащ сръбските бунтовници, редом с Карагеорги,
комендант във Валево, адресирано до Радо, също въстанишки главатар, хванат във време на боя при
Белине и убит от турците. Самото писмо е намерено у убития Радо. Напомня му да изпълни

поръчките, дадени му устно и вдигне на бунт всички патриоти.

ОАК 93/2 | б.д. | ариза
б.м. Откъслек. Резюме от доклади по положението в Сърбия по повод въстанието в същата страна. Това описание не отговаря на документа под същата сигнатура. Документът се отнася за мирния
договор, сключен между Франция и Англия и предстоящия да бъде сключен такъв между Турция и
Франция.

ОАК 93/3 | | мюстедият
Превод. Белград. Превод от меморандума на сръбските първенци до турското правителство по
статута на белградския варош ш друг такъв меморандум, относно крепостите, превоза на
чужденците и пр.

ОАК 93/4 | б.д. | шукка
Цариград. Писмо-чернова до Мухтар бей (турски посланик във Виена). Съобщава му се, че
Черногорския митрополит бил във Виена с намерение да замине в Петербург, за да иска някаква си
помощ. По същия въпрос е било обърнато внимание на руския и австрийски посланици. Да се
направят постъпки и пред тамошните австрийски власти в смисъл, че митрополита като турски
поданик не следва да получава помощи от други държави.

ОАК 93/5 | 1832 | джеваб
Чернова. Отговор на сръбския княз Милош по повод оплакванията на последния, че някои субашии
и войводи са влизали в Черна река, Гургушовци, Бана, Неготин и др. нахии и са грабили и убивали.
В отговора се опровергават тези твърдения на сръбския княз и се изказват чувства на приятелство.

ОАК 93/6 | 1814 | тахрират
Доклад от мухафъза на Белград до правителството. Съобщава, че ... са започнали да строят
караулни постове точно срещу Белград и, че са започнати преговори за преместването на постовете
по-далеко.

ОАК 93/7 | 1809 | емирнаме
Разпореждане до софийския назър Осман ефенди да вземе мерки за набавянето на храни и
продукти за армията в Ниш направо от същия град и Пирот, защото изпращането по Дунава е
трудно, а получателят ... от Австрия - съмнително.

ОАК 93/8 | 1844 | ариза
Цариград. Доклад от сръбски капукехая в Цариград до турското правителство, с който съобщава, че
австрийците са подбуждали сърбите към бунтове, че бил убит председателя на съда Марко
Лазаревич и моли турското правителство да вземе мерки за спокойствието на страната.

ОАК 93/9 | 1875 | телграфнаме
Русе. От Дунавския виляет се изпраща препис на Видинския мютесариф телеграмата на
правителството, относно образуването на потери, за да се справят с минаващите от Сърбия в
Турция разбойници (ешкия).

ОАК 93/10 | б.д. |
Цариград. Проект за написване и издаване ферман, относно санкциите, които следва да се наложат
на ямаците, които съдействали на австрийците да превземат крепостта на Белград.

ОАК 93/11 | 1770 | ариза
Писмо (от валията на Босна), с което същият възразява на фермана за изпращането на 15-20 000
души войници от Босна за действащата войска. Наред с недоверието към съседните християнски
държави, изтъква се и обстоятелството, че от руска страна са отишли в Черна гора размирници, с
повече от 75 000 листове, с цел да бунтуват раята.

ОАК 93/12 | 1812 | арзухал
Цариград. Чернова на писмо от (каймакам - пашата) до садразама, командващ войските. Съобщава
му, че лицето Абдел Баки, който бил определен да бъде изпратен по сръбски работи и тръгнал от
Цариград , за да иде в армията и от там в Ниш, като заедно с него били изпратени и намиращите се
в Цариград сръбски князе, бил се поминал в Шумен през време на това си пътуване. Запазен.

ОАК 93/13 | 1842 | тезкере
Цариград. Писмо от садразама до канцеларията на султана, относно писмата на Шекиб ефенди, на
сръбския княз Михал за успеха на мисията на същия Шакиб ефенди и проекта му, за да замине и за
Молдавия и др.

ОАК 93/14 | 1813 | ариза
Цариград. Чернова на доклад от (каймакам-пашата) до садри азама в Одрин. Осведомява го за

докладите, направени пред султана по въпроса за предстоящия внос на зърнени храни от Русия за
Цариград; задържани руски кораби в Бяло море; сведенията, които австрийския посланик в
Цариград е дал с нота до Портата за ролята на руския посланик, пребиваващ в Белград и
внушенията на същия посланик този полковник да бъде отстранен, за да не бунтува сърбите; за
неспокойното положение в Сърбия, където се готвели и се укрепвали; за принудителните мерки
срещу сърбите, в случай, че не се съобразят с мирният договор, за да се подчинят на турското
владичество; за несъгласията в Цариград, относно назначаването на мухафъз в Белград като се
изтъква и кандидатурата на Тенеденли Али паша.

ОАК 93/15 | 1717 | тефтер
Ниш. Сведение за материалите и опаковката, нужни за бомбите, намиращи се в Нишката крепост.

ОАК 93/16 | 1725 | темесюк
Ниш. Удостоверение за изработената сума от 30 души, работещи от Охридска каза при използването
им по укрепителните работи в Ниш. Запазен.

ОАК 93/17 | 1860 | джедвел
Пирот. Таблица за данъчните недобори на Пиротската каза за годините 1272-1276. Шехр кьой.

ОАК 93/18 | 1693 | илям
Ниш. Илям на кадията в Ниш с подробен опис на поправките, извършени в крепостта Ниш ш
съоръженията на същата, по вид и стойност. Запазен.

ОАК 93/19 | 1866 | дефтер
Кладово. Сведение за сумите, изплатени като седмична дажба на гарнизона в крепостта Кладово за
м. април 1282. Фейх юл ислям.

ОАК 93/20 | 1864 | джедвел
Ниш. Таблица за приходите от недобори за 1279 и 1280 , внесени през 1280 г. в касата на Нишкия
санджак, както и за разходите от същите суми.

ОАК 93/21 | 1861 | дефтер
Призрен. Регистър за десятъка в казите Призрен, Куманово, Ипек и Гипен през 1277. Запазен.

ОАК 93/22 | 1787 | махзар
Бюгюрделен(?), Сърбия. Колективна молба на жителите на крепостта Бюгюрделен, разположена на
р. Сава. Искат да им се изпратят военни припаси и зърнени храни. Приложен илям на кадията в
същия смисъл. Повреден от влага, скъсан на няколко места.

ОАК 93/23 | 1824/25 | арзухал
Белград. Два доклада на Мехмед Хаши мухафъз на Белград до султана. Донася, че натовареният да
направи доставка на зърнени храни за войската от Австрия - Нюзхет Ахмед ефенди е пристигнал и,
че ще му окаже съдействие. Запазени, но засегнати от влага.

ОАК 93/24 | 1783 | тахрират
Белград. Четири доклада на Белградския мухафъз Изет Мехмед паша за положението на турските
крепости от Ниш до Белград, във връзка с опасността от неприятелско нападение срещу Белград; за
тъкмян подарък от 50 коня на овстрийците от страна на турците; новините, добити от Австрия и
пътуването на кайзера до Земун и Хърватска.

ОАК 93/25 | 1842-1843 | низамнаме
Цариград. Наредба, относно режима, по който са третирани овцете испанска порода.

ОАК 93/26 | 1643-1644 | дефтер
Търново. Списък на населението в Търновско, по който е бил събран данъка джизие.

ОАК 93/27 | 1767 | дефтер
Цариград. Списък на пристигнали кораби с хранителни припаси.

ОАК 93/28 | 1842 | буюрулду
Цариград. Разпоредба за даване привилегии (данъчни облекчения) за отглежданите овце испанска
порода.

ОАК 93/29 | 1461 | дефтер

Цариград. Опис на тимари с военен списък - на цели войскови поделения.

ОАК 93/30 | 1645-46 | дефтер
Цариград. Списък на селата в Малешевско за облагане населението с налози.

ОАК 93/31 | 1692 | шурет
Цариград. Требване за парично доволствие на гарнизона на Белоградчишката крепост (Босна).

ОАК 93/32 | 1815 | ариза
Донесение за заловени две артилерийски оръдия с три ракли, донесени откъм брега.

ОАК 93/33 | 1715 | тезкере
Разписка за платен данък от притежател на робиня, пленена в Гърция.

ОАК 93/34 | 1825 | арзухал
Донесение от Юсуф (паша) до Великия везир, относно мерките срещу корсарските действия на
въстанически кораби.

ОАК 93/35 | 1823 | каиме
Цариград. Чернова от писмо на Великия везир до валията на Румили, относно охраната на
новопревзетата крепост Мисолунги (Месолонг).

ОАК 93/36 | 1815 | ариза
Донесение до Великото везирство за предприети действия срещу "бандитски" морски единици.

ОАК 93/37 | б.д. | ариза
о-в Митилин. Назърът на остров Митилин дава сведения във Великото везирство за заловения
корсарски кораб при Малива.

ОАК 93/38 | 1809 | арзухал
Гюргево. Мухафъзът на крепостта Гюргево донася за свои лични работи, за "готовността на
войските по границата" и невъзможността да им се изпрати помощ "по тези места".

ОАК 93/39 | 1688 | дефтер
Цариград. Списък на селата в Малсиевския вилает - за облагане населението с данъци.

ОАК 93/40 | 1640 | дефтер
Списък на села в Старозагорско, Ямболско и др.

ОАК 93/41 | 1841 | дефтер
Сведение за складиран юшюр в село Зелково (с. Симеоново).

ОАК 94/1 | 1875 | телграфнаме
Варна. Телеграма от Варненския мютесариф до каймакама в Добрич. Да съобщи какви пакости са
вършели в околията му заловените в Казанлък разбойници.

ОАК 94/2 | 1870 | телграфнаме
Берковица. Шифрована (недешифрирана) дълга телеграма от Берковския каймакам до Видинския
мютесариф.

ОАК 94/3 | 1877 | телграфнаме
Варна. Връзка от 16 телеграми, между които и една шифрована и дешифрирана, до заместниквалията на Дунавския вилает в Шумен, отнасящи се до войната през 1876-1877 г.

ОАК 94/4 | 1876 | телграфнаме
Две телеграми на околийския началник в Омуртаг до Търновския мютесариф, отнасящи се до
пакостите, извършени от страна на черкези около Котел. 2 документа.

ОАК 94/5 | 1877 | арз
Сулина. Три доклада на Сулинския каймакам до Тулчанския мютесариф в Кюстенджа от военен
характер.

ОАК 94/6 | 1876 | телграфнаме
Омуртаг. Две телеграми на каймакама в Омуртаг до Търновския мутесариф, относно покупката на
храни и добитък за войската.

ОАК 94/7 | 1874 | телграфнаме
Видин. Шифрована и недешифрирана телеграма на Видинския мютесариф до каймакама в Лом.

ОАК 94/8 | 1875 | мектуб
б.м. Чернова от писмо до Тулчанския мютесариф, относно разбиването на сръбските войски - 9 000
души, съсредоточени около гр. Зайчар в селото Извор.

ОАК 94/9 | 1877 | мазбати и марузат
Берковица. Тетрадка (повредена) от 10 листа, съдържащи мазбати и изложения на Берковския
каймакам до Видинския мютесариф.

ОАК 94/10 | 1812 | хюджет
София. Документ на Софийския кадия, от който е видно, че именувания Мехмед, син на Халил,
получил от Брезнишката мукатаа сумата 1800 акчета, съставляваща едногодишната му заплата по 5
акчета дневно за време от 01.03. 1229 г. до края на м. 02. същата година в качеството си като
служащ и палене кандилата на гроба на шейх Баш ефенди, близо до София.

ОАК 94/11 | 1875 | телграфнаме
Тулча. Три телеграми на Тулчанския мютесариф до каймакама на гр. Сулина. Като му съобщава, че
двама българи, Димитър от Стара Загора и Тане от Чирпан на служба тайни полицейски агенти,
подозрени в някакво убийство са се качили в един английски параход, натоварен с жито, който
заминал за Сулина. Да се следят всички, които пристигат в Сулина и да се провери от къде е взел
парахода товара си.

ОАК 94/12 | 1840 | еврак
Солун. Преписка от Солунския управител до садразама с едно съпроводително писмо, изпраща: 1.
Махзар на гръцки език от жителите на града и протокол на Солунския административен съвет,
относно лицето Михал Сапунджията, че той не е никакъв чужд поданик, както той казва, че първо
бил руски , после английски, а сега гръцки, а чист турски поданик, родом от с. Вардар - Солунско.
2. Протокол на административния съвет, според който се иска да се разреши, щото осъдените
провинени лица да излежават наказанието в респективните околии, а само вулгарните престъпници
и бунтовници да се изпращат в Цариград на разпореждане.

ОАК 94/13 | 1875 | мектуб
Чернова. Писмо от виляета в Русе до каймакама на Свищов, с който се съобщава, че изпратената от
Свищов брошура не бива да бъде публикувана, тъй като съдържала похвали за храбростта на
елините.

ОАК 94/14 | 1875 | мектуб
Русе. Писмо от виляета в Русе до каймакама на Свищов. Изпраща се под стража лицето Цанко
Христакиев от Свищов, за когото съда в Русе не е установило да е участвал в комитския бунт. Да се
провери и на мястото и в случай, че не се установи същото срещу него, да бъде освободен.

ОАК 94/15 | 1875 | телграфнаме
Тулча. Телеграма от мутесарифа на Тулча до каймакама на Баба Даги. Прави се упрек за проявена
небрежност във връзка с бягството на поп Харитон: настоява се да бъде на всяка цена заловен
беглеца и се иска изпращането на забтието, което е допуснало бягството.

ОАК 94/16 | 1841 | тахрират
Препис. Писмо от Нишкия мухафъзин Исмет паша, писано в отговор на писмо от Цариград, с което
на същия било изпратено, в превод, писмото на Белградския руски консул до руския посланик в
Цариград, относно изстъпленията над раята в Нишката област и се дават напътствия за добро
отношение към въпросната рая. Мухафъзът опровергава изнесеното от консула и излага грижите си
в полза на раята.

ОАК 94/17 | 1826 | емирнаме
Цариград. Заповед (окръжна, чернова) до назъра в Пловдив, войводата на Търново и аянина на
Казанлък и Севлиево, за оказване нужното съдействие на закупчика на шаяк за нуждите на
войската, който щял да бъде изпратен по тези места. - Приложена е особена записка, предписваща
съставянето горната заповед.

ОАК 94/18 | 1876 | телграфнаме
Търново. Телеграма от (Търновския мутесариф) Реуф до каймакама на Омуртаг. Иска да се съобщят
сведенията за положението в Котел, за където предстояло да бъде изпратен агата на табура със 100
души запасни войници от Търговище.

ОАК 94/19 | 1876 | телграфнаме
Търново. Телеграма (от мутесарифа на Търново) Реуф до каймакама на Омуртаг. В отговор на две
запитвания, съобщава му се да привлече и набере нужното му число запасни; и да не праща (към
Търново) други запасни освен изпратените вече за завардване на Балкана 137 души.

ОАК 94/20 | 1865 | сенед
Белоградчик. Осем разписки, срещу които Мария Неделкова е получила месечната си плата, за
разни месеци от 1281 г по егира.

ОАК 94/21 | 1790 | емирнаме
Цариград. Писмо от турския делегат в Свищов, с която му се съобщава, че ще пристигне в същият
град Великият везир и, че трябва да се забави с няколко дена примирието.

ОАК 94/22 | 1813 | ариза
Севлиево. Оплакване от населението от Севлиево против горския разбойник Перидолу Халил и
хората му и, който е завзел Севлиево и е станал аян, вършил е убийства, грабежи и пр. Молят за
неговото унищожение.

ОАК 94/23 | 1899 | тахрират
Цариград. Преписка, относно фалшивите турски меджидии, които представителя на Митилинската
банка е внесъл в митницата като мито за получено от същата банка жито от българския параход
"Борис".

ОАК 94/24 | 1811 | илям
Севлиево. Протокол на кадията в Севлиево, с който констатира злодеянията на разбойника Халил,
който от повече от десет години върлувал и се изброяват имената на убитите и ограбени в околията.

ОАК 94/25 | 1797 | илям
Шумен (и други). Шериатски решения на кадиите в: Шумен, Козлуджа, Осман пазар, Нови пазар и
Разград, в които се описва критичното положение на жителите в околиите им, поради вилнеенето
на Добричкия аянин Саръклъ оглу Мехмет ага, който се стараел да подчини под своя власт
околиите им, съюзявайки се и с кърджалиите-разбойници-паразити. Молят да им се прати в помощ
Силистренския аянин Илък заде със своите хора.

ОАК 94/26 | б.д. | емирнаме
б.м. Разпореждане до финансовото министерство да бъдат изплатени дневните пари по 2 грашана
на първата партида от 15 души заточеници от Румелия в Диарбекир и понеже на втората партида от
27 души било изплатено дневни по 60 пари, по нареждане на султана да се изплати и на
последните по 2 гроша дневно, понеже били в голяма нужда.

ОАК 94/27 | 1677 | дефтер
Списък-сведение за данъка джизие, събиран в Никополско от султановите имения от "хайманите и
от джебрите".

ОАК 94/28 | 1876 | телграфнаме
Телеграма, с която се предава текстуално телеграфното нареждане до Дунавския виляет, относно
възвръщането на правоимеющите една част от оръжието, иззето от немюсюлманското население
във връзка с ликвидираните български метежници в Сърбия.

ОАК 94/29 | 1698 | хесап
Цариград. Формена сметка, съставена от управлението на данъка джизие, отнасяща се до този
данък в казите Никопол, Търново, Сливен, (Търговище) и Хоталич за 1109 г. по егира.
Администрирането на данъка в изброените кази за същото време било възложено на Шатър заде
Сюлейман.

ОАК 94/30 | 1855 | ариза
Тулча. Донесение от дивизионера Салих, относно разпита на Васил, Филип и Мария, заловени на
един остров под Тулча и заподозрени в шпионаж в полза и на Русия; и бягството на съучастника им
Иван.

ОАК 94/31 | 1877 | телграфнаме

Тулча. Мютесарифа в Тулча изпраща на каймакама в Кюстенджа препис от телеграмата на турското
главно командване, с която се съобщава, че заедно с Русия са обявили война и съюзниците ѝ, двете
румънски княжества и, че по отношение на войските на последните и чиновниците ще следва да се
приложат мерките към неприятеля обаче по отношение на жителите войските трябва да се държат
човечно, без издевателстване и да се палят градове и села без нужда. Мютесарифа на Тулча дава
разпореждания да се приберат всички кораби , да се не допуска преминаването и при нужда да се
потопят корабите.

ОАК 94/32 | 1713 | ариза
Цариград. Доклад от (?) до правителството за рекрутиране 1000 души войници от Плевен, Хоталич,
Ловеч, Никопол и др. Съседни околии със заплата по 5 гроша месечно. Необходимата сума от 20
000 гр. за 4 месеца да се вземе от прихода джизие на София. Събрани били само 500 души, а
останалите 500 предстои да се съберат от Влашко.

ОАК 94/33 | 1876 | телграфнаме
Телеграма от Русенското окръжно управление до Видинското окръжно управление, относно
освобождаването от ареста задържаните лица по повод българската афера, с изключение на
подбудителите им и технети началници (от Ботевата чета).

ОАК 94/34 | 1876 | сенет
Търново. Гаранционно писмо, издадено от Петър Вълчев на Йордан Иванов от гр. Елена, заверено
от административния съвет на град Търново, в смисъл, че той, като назначен за колджия по
преброяване овце, ще си изпълнява добросъвестно и честно службата, не ще присвоява пари, не ще
хитрува и не ще се занимава с бунтовничество и, че гарантинът е готов да плати сумата, на какъвто
и да е дефицит, ако се яви такъв.

ОАК 94/35 | 1876 | джедвел
Видин. Изходящ регистър на Видинското мютесарифско управление до каймакама на гр.
Белоградчик по разни въпроси, между които:1. Телеграма от 19.12.1875 г., с която се съобщава да
донесе на пътуващия за проучвания Начов от английската компания към каква компания
принадлежи и за какви проучвания ще пътува в околията и без да му се даде възможност да се
усъмни, да се изпрати по следите му един таен агент, като се следи за неговите действия (№20 от
регистъра). 2. Пътуващият под предлог да раздава помощи Начов не ще може да пътува
безразборно, като под предлог за охрана, му се придаде едно заптийе и да се следи за неговото
действие и да донесе телеграфно. (20.12. 1875 г., №21). 3. Повтаря се разпореждането, че за да
бъдат унищожени разбойниците да бъдат изпращани патрули по важните места. В случай, че тези
многобройни патрули обикалят селата, на населението не ще се даде възможност да се сношава с
разбойниците и по този начин при удобен случай ще бъдат унищожени разбойниците. В случай, че
това не даде резултати, да се дадат сведения на пашата в Зайчар.

ОАК 94/36 | 1877 | емирнаме
Разпореждане до Дунавския валия, с което със султанско ираде се намалява смъртното наказание
на Иван Байчев и Петко Керапов от с. Али Факъ, Силистренско, защото са запалили обора на
Осман от същото село със седем добитъка, понеже същия обор е бил необитаем и се нарежда да
приведе в изпълнение присъдата от 5 години затвор.

ОАК 94/37 | 1872 | истинтакнаме
Берковица. Съдебен разпит на хамамджията Хасан Хюсеинов от гр. Берковица по повод
телеграфическото му оплакване против каймакама на същия град по нередностите на същия с
теляците в банята.

ОАК 94/38 | 1848 | ариза
Изложение от шаякчийския еснаф в Ахъ челебейско, Пловдивски санджак, с което съобщават, че
чиновника по доставките на шаяци за войската Гюмрукгердан олу Михалаки е изплатил напълно
стойността на шаяка и е бил в любезни отношения с еснафа.

ОАК 94/39 | 1863 | резюме
Белоградчик. Донесение от мюдюра на Белоградчик до началника на забтийските войскови части
във Видинския еялет. Съобщава, че е изпратил забтии за залавянето на Дамян Велев и Христо Янев,
за които е било искано да се изпратят във Видин за разпит. Същите били дошли от Русия.

ОАК 94/40 | 1797 | каиме
Цариград. Заповед до валията на Силистра, с която на същия се предписва да замине за Никопол и
не допусне разразилото се в Търновско, Севлиевско и Никополско бунтовническо движение да се
разпростре и в Никополската каза; във връзка с изпълнението на горното да влезе във връзка с
Руммили валия Хакъ паша, усмирител на движението. За случая издадени били съответни фермани
и до агите в Делиормана.

ОАК 94/41 | 1876 | емирнаме
Русе. Окръжно писмо от Дунавския валия до подведомствените органи, с което препраща печатен
текст от фермана, с който се оповестява за смъртта на султан Мурад и възкачването на султан
Хамид на престола. Във фермана е казано горното да бъде разгласено на населението.

ОАК 94/42 | 1877 | телграфнаме

Видин. 5 телеграми от Видинския мютесариф до каймакамите на Белоградчик и Кула, между които
и тая до първия, с която се разпорежда да бъдат изпратени във Видин съучастниците на Пешо от с.
Руженица, Белоградчишка околия, който е събирал помощи за руската войска - Иван и албанеца
Агди от същото село.

ОАК 94/43 | 1871 | мектуб
Писмо от валията в Русе до Видинския мютесариф. Пита дали лицето Милец е идентично с Маньо.
Същият Милец от с. Паскалевац, Павликенско бил затворен с присъда 4 години каторга във Видин
за укривателство на бунтовници. Като излежал присъдата си бил пуснат на свобода. Видинския
мютесариф отговаря, че Милец и Маньо са идентични.

ОАК 94/44 | 1869 | емирнаме
Русе. Дунавския валия изпраща на Видинския мютесариф писмото на министерството на
вътрешните работи, с което се изпращат съдебните книжа по убийството на Андреа от с. Монеш,
Лясковска околия, Нишки санджак, от куруджията на същото село Емин, осъден на 15-годишен
принудителен труд, за да бъде приложена в изпълнение, след публично излагане присъдата му във
Видин.

ОАК 94/45 | 1873 | емирнаме
Откъслек. Разпореждане до миташкия назър по Дунава тайно да вземе мерки за забраната
български вестници, които се печатат в Букурещ и тайно се пренасят по Дунава.

ОАК 94/46 | 1862 | емирнаме
Цариград. Разпореждане от Великото везирство - отделение за вътрешните работи до Видинския
валия Сюлейман паша да приведе в изпълнение присъдата против жителя на с. Терзи оба,
Старозагорска каза, Мичо, осъден на 15 г. принудителен труд в затвора във Видин, понеже убил в
гората на с. Хайван, Силистренска околия един австрийски овчар и съобщил на Силистренския
валия пристигането на осъдения.

ОАК 94/47 | 1721 | хюджет
Съдебен протокол за приемането сумата 25 565 акчета, предадена от Видинския дефтердар и
получена от собственика на кораби Сюлейман . Същата сума била издължена за превоза и
стоварването на брашно във Видин, докарано от Никопол за нуждите на видинската охрана. Със
султански ферман са били определени ... - по 3 акчета за цариградско кило и таксата за стоварване
- 480 акчета за 1000 кила.

ОАК 94/48 | 1796 | ферман

Препис от ферман до Силистренския валия. Предписва му се да се свърже с новоназначения валия
на Румилли, дотогавашния мохафъз на Белград Мустафа паша, комуто било възложено
унищожаването на даалиите; и да сътрудничи, заедно с агите от Делиормана при изпълнението на
тази задача. Аналогично назначение бил получил и валията на Анадола Али паша.

ОАК 94/49 | 1773 | каиме
(Излас?). Донесение, подписано от: командващия войските във Влахия Иззет Ахмед паша,
мохафъза на Кулла, Мехмед паша, мутесарифа на Анкара Ахмед паша, мутесарифа на Бейшехири
Халил паша и мутесарифа на Валона Махмуд паша, върху положението на крепостта Кулла след
концентричните атаки срещу същата крепост от страна на руските войски откъм Зимница срещу
Свищов, Топрак Кале, Рош и др.

ОАК 94/50 | 1877 | телграфнаме
Русе. Телеграма от Ахмед(?) от Русе до Силистренския каймакам. Съобщава, че според получената
от Плевенския каймакам телеграма русите са били отбити и при последната им атака при
Плевен,като оставили над 1000 души убити. Загубилите от турска страна били незначителни.

ОАК 94/51 | 1839 | илям
Драма. Съдебен протокол на Драмския шериатски съд. Според сведенията, постъпили в Цариград,
болшинството от местните първенци навред в Румелия, поставяйки раята на равно със собствените
си купени на пазара за роби, използвали същата, като я принуждавали да им работи безплатно по
чифлиците и другаде. По този повод по цяла Румелия, както и до назъра на Драма Осман ага, били
разпратени вишочайши заповеди за прекратяването на тези насилия. От друга страна
мюсюлманското население и раята от чифлиците в Драмско, чрез свои представители, изпратили
махзар, с който искали да бъде уволнен гореказания назър и на негово място да бъде назначен друг,
праведлив човек, тъй като същият назър използвал за работа в чифлиците раята и мюсюлманте, без
да им плаща, като вместо това, на мюсюлманите давал 1/2, а на раята 1/4 от добития ориз; облагал
заетите с ориз и тютюн места с повече добитък, отколкото се следвало...; и с ъбирал други
прекомерни данъци. За да се провери основателността на тези оплаквания изпратен бил специален
мубашир в Драма, с особена буюрултия до кадията да разследва случая по безпристрастен начин. И
кадията, в присъствието на въпросния мубашир, изслушал групата от местни първенци турци
(поименно назовани в иляма) и същите обяснили, че мохафъза Осман, срещу когото били посочени
обвиненията, бил в същност безупречен и справедлив, а що се касае до изратените в Цариград с
махзар техни хора, то те трябвало да попълнят махзара в смисъл, подписалите го да бъдат облечени
по отношение на събираните от държавата непосилни данъци. - Самият кадия обяснява, че в Драма
бил от 45-50 дни и обстоятелствата, при които ставало данъчното облагане в казата, не му били
известни - тъй като такова облагане с негово участие в кръга на служебните му задължения не било
още извършвано.

ОАК 94/52 | б.д. | ариза

Доклад от татарина на Одринския мухафиз Юсуф паша, който е пристигнал с отрязани глави.
Съобщава, че Одринския бостанбашия е влязъл в бой с планинските разбойници в Новозагорската
околия с 1000 войници и убил 200 души разбойници, като същият татарин е присъствал в боя и
носи 9 отрязани разбойнически глави. Освен Ченгеджи олу и Манаф Ибрахим, другите главатари
не са били там. Пристигнал е след това и разбойника Джейлък олу с 1000 души.

ОАК 94/53 | 1849 | мазбата
Ловеч. Протокол на Ловешкия съвет, с който се констатира, че убиеца Вътю Силов от с. Видраре, по
повод случайното убийство на жена си, бил изпратен във Видин и от там пуснат на свобода,
спогодил се с... си и дал нужното поръчителство.

ОАК 94/54 | 1876 | ариза
Гюргево. Доклад от търговския представител на Високата порта в Гюргево до Дунавския валия.
Съобщава, че някой си Ахмед хаджи Кадир, лодкар от Свищов, е ходил в градината на търновеца
Тодор Савов и стрелял срещу последния с револвер, след което същия стрелял и срещу полицаите и
наранил един от последните. Според ... сведения на търговския представител Тодор Савов бил
псувал Турция, войската ни и пр. и тези псувни са били направени пред властите. Вестниците ще
разтръбят тази обикновена случка.

ОАК 94/55 | 1876 | ариза
Молба от Петра, майка на Васил, син на Петко, живуща в махалата Килиса, град Шумен до
Шуменския каймакам. Във връзка с починалия ѝ син Друми, лекар-майор от Пети авангарден табур
в Багдад. (Заб. Лицата имат връзка с фамилията на Васил Друмев.)

ОАК 94/56 | 1849 | мазбата
Ловеч. Констативен протокол на Ловчанския съвет, с който се обявява, че изпратеният за наказание
във Видин Мехмед Османов от с. Каленик, Ловчанско, за гдето се опитал да обезчести Фатиме
Хасанова, е бил освободен и между първия и първенците е станало помирение, като същия е
представил и поръчител.

ОАК 94/57 | 1876 | телграфнаме
Тулча. Телеграма от мутесарифа на Тулча до каймакама на Сулина. Съобщава за поражението,
нанесено от Турците на сръбските сили при Алексинац и при Зайчар. Загубите на сърбите и
трофеите, взети от турците били неизброими. Съобщението е въз основа на телеграма от виляета.

ОАК 94/58 | 1876 | телграфнаме

Тулча. Телеграма от мутесарифа на Тулча до каймакама на Сулина. Предава текста на телеграмата,
с която валията го е уведомил за превземането на силно укрепения пункт Вишеград (?), на 2 часа
разстояние от Алексинац и по повод на тази турска победа, напомня да се наберат час по-скоро
помощи за сражаващият се аскер.

ОАК 94/59 | 1846 | емирнаме
Цариград. Разпореждане, относно заменянето смъртното наказание с оковаване във вериги при
Цариградската корабостроителница на Рустем, убиец на Митре от с. Рабавада, Кукушка околия,
Солунски санджак, поради утвърдена спогодба между убиеца и наследниците на убития. Същия да
бъде изпратен в Цариград.

ОАК 94/60 | 1795 | емирнаме
Разпореждане до Кара Осман заде, хаджи Мехмед ага и хаджи Омер ага да се заемат с
унищожението на горските разбойници около Гелиболи, като за същата цел бил изпратен и везирът
Саид Али паша от Анадола.

ОАК 94/61 | 1880 | ариза
Цариград. Доклад от комисаря по въпросите за България Нихад паша, относно държавните
постройки и поправки, останали в България. Този доклад се изпраща във финансовото
министерство с писмо от Външния отдел на Великото везирство.

ОАК 94/62 | 1875 | мектуб
Русе. Препис от писмо на Дунавския виляет до Високата порта, в което приложено се изпраща
писмото на Търновския мютесариф, съдържащо сведения по пътуването на Втория главен секретар
на френското посолство в Цариград г-н Дозе(?), който през София, Ниш, Видин и Търново
пристигнал в Русе.

ОАК 94/63 | 1875 | мектуб
Русе. Чернова от писмо на Дунавския виляет до садразама, с което се изпраща списък на българи,
способни да заемат каймакамска длъжност. Имало и други способни лица, но не заслужавали
доверие.

ОАК 94/64 | 1875 | мектуб
Русе. Чернова от писмо на Дунавския виляет до садразама, с което похвалява дейността на
Видинския мютесариф Рифата паша и се иска неговото повишение в друг чин.

ОАК 94/65 | 1875 | мектуб
Русе. Препис от писмо на Дунавския виляет до Високата порта, в което приложено се изпращат
някакви сведения за целите и намеренията на българите в Свищов. (Препис от сведенията не се
опазили).

ОАК 94/66 | 1875 | мектуб
Русе. Чернова от писмо на Дунавския виляет до Високата порта, относно някои статии по
Босненското въстание, помествани в Цариградските български вестници с тенденция да се възбудят
духовете на българите. Изпращат се преводи от тези статии. (Преводи не се оказаха.)

ОАК 94/67 | 1875 | мектуб
Русе. Чернова от писмо на Дунавския виляет до садразама , относно вилненията на Разградския
каймакам, който вместо да бъде наказан бил само преместен. Да му се забрани да отива в Разград.

ОАК 94/68 | 1876 | мектуб
Русе. Препис от писмо до Високата порта от Дунавския виляет, относно залавянето на един
бунтовник, идващ от Сърбия и заловен в Орханийска околия.

ОАК 94/69 | 1802 | емирнаме
Две разпореждания до Пласли Мехмед паша, относно борбата му против видинските разколници.

ОАК 94/70 | 1875 | мектуб
Русе. Препис от писмо на Дунавския виляет до Високата порта, с което се съобщава, че по повод
прокламираните подобрения в правосъдно и друго отношение, ... народности в Русе: (турци, евреи
и гърци) са подписали благодарствен адрес до правителството, обаче българите отказали да го
подпишат. Също и българите в София не са подали такъв адрес. Като подбудител на това се сочи
един учител, следвал в Русия.

ОАК 94/71 | 1874 | мектуб
Цариград. Писмо от министерство на финансите до Дунавския виляет, относно облагането с в...
данък (бедел) духовенството, което се занимава със земеделие.

ОАК 94/72 | 1876 | телграфнаме
Тулча. Тулчанския мютесариф изпраща на каймакама в Меджидие, препис шифрованата телеграма
на садразама, получена от Дунавския валия, относно строгото изпълнение нарежданията на
прокламираните подобрения и по-специално относно равенството пред законите на всички
поданици, които за в бъдеще ще носят общото име "отоманци". Това ще трябва да се спазва особено
сега, когато Турция се намира в най-критическо положение.

ОАК 94/73 | 1599 |
Цариград. Списък, съдържащ имена на българи (кяфирци) и мюсюлмани, отредени за щурмоваци
(акънджии) от Казанлък и околните села, Хасково и пр.

ОАК 94/74 | 1847 | еврак
Преписка, съдържаща 4 заявления за помохамеданчване на 1 българин, 3 евреи и 1 арменец.
Преписката е придружена от писмо до министерството на финансите за отпускане на сума за
турски дрехи на новопомохамеданчените.

ОАК 94/75 | 1876 | телеграма
Тулча. Телеграма от мутесарифа на Тулча до каймакама на Сулина. Предава текста на телеграмата,
с която валията му е съобщил за превземането от турския аскер града Алексинац.

ОАК 94/76 | 1876 | телграфнаме
Тулча. Телеграма от мутесарифа на Тулча до каймакама на Сулина. Предава текста на телеграмата,
с която валията му съобщил за турската победа и разгрома на сърбите след атаката, която турските
войски от Ниш са произвели на 17.10 (1876) г.

ОАК 94/77 | 1862 | ариза
Котел. Оплакване от жители на гр. Котел против лекаря в Шумен Бертман, който е ходил в Котел и
взел две деца и ги изпратил в Малта. Същият повторно дошъл в Котел и подлъгал някои граждани
да изпрати още 8 деца на същото място. Понеже това не е добре ... за всичко това.

ОАК 94/78 | 1871 | мектуб
Одрин. Писмо от Одринския валия до този в Русе, с което съобщава, че бил заловен Никола, който е
дошъл от Сърбия с разбойнически намерения и, че същият е признал, че същият е имал другари, с

които са обикаляли Търновско и Габровско и Казанлъшко и моли да се разследва кои са били тия
някои другари и в случай, че бъдат заловени, да бъдат изпратени в Одрин. Дават се отличителните
белези на тия негови другари.

ОАК 95/1 | 1877 | еврак
Видин. Връзка от 196 листа на Видинския мютерасарифлък с разни административни, военни,
финансови и други нареждания. В документите на л. л. 87 и 88 се говори за някакви четнически
движения.

ОАК 96/1 | 1877 | еврак
Видин. Връзка от 137 листа със 137 чернови от телеграми и писма на Видинския мютесариф до
Оряховския каймакам, повечето от които са от служебен характер, а няколко от военен за
неприятелски кавалерийски набеш в Оряховската околия и мерките, които правителството взимало
, за да прогони неприятеля.

ОАК 97/1 | 1876 | еврак
Русе. Връзка от 116 чернови-телеграми и пр. На Дунавския вилает до Търновския мутасариф от
различен характер в навечерието на Освободителната война, между които на документите с №
590,607,618,650,656,679,683а,692,707,710 са написани отделни фишове.

ОАК 97/1 | 1876 | телеграфнаме
№590. Русе. Чернова-телеграма на Дунавския вилает до Търновския мютесариф, относно
нападението от страна на трима черкези свещеника Христо, отивайки за село Исламир(?),
Търновско, като му взели парите и дрехите. Да се издирят престъпниците.

ОАК 97/1 | 1876 | зейл
№607. Русе. При подпис Дунавския вилает изпраща на Търновския мютесариф телеграмата от
21.09.1876 г., отнасяща се до подпомагане населението, пострадало от въстанието. (Липсва самата
телеграма.)

ОАК 97/1 | 1876 | зейл
№618. Русе. Надпис-чернова върху телеграмата на Извънредната комисия в Пловдив (липсва
телеграмата) на Дунавския вилает до Търновския мютесариф. Дават се нареждания пак да се
поправят опожарените къщи.

ОАК 97/1 | 1876 | мектуб
№560. Русе. Чернова от писмо на Дунавския вилает до Търновския мютесариф. Според
съобщението от страна на английския консул, упражняван бил голям натиск от властта върху
населението от пострадалите през последните събития села, на които от английска страна било
помогнато парично, за да им съберат държавните данъци. Нарежда се да се държат по-хуманно
спрямо пострадалите, за да не се дава повод за оплакване. Опожарените къщи да се възстановят.

ОАК 97/1 | 1876 | телеграфнаме
№656. (на №505). Русе. Чернова-телеграма от Дунавския вилает до Търновския мютесариф. След
като се получи нареждане от Високата порта, ще му се съобщи как следва да се постъпи спрямо
българите, завърнали се от Сърбия, дето заедно със сръбската войска са се сражавали против
турската войска.

ОАК 97/1 | 1876 | телеграфнаме
№679. Русе. Чернова-телеграма от Дунавския вилает до Търновския мютесариф. Според
съобщението на английския консул, не било направено нищо по отношение побойника и
наранителя на кмета от село Гъбене, Севлиевско, където са злочинствата върху християнското
населенние, опожарените къщи и натиска, упражняван от властта над жителите от опожарените
села, за да си пращат данъците. Веднага да нареди потребното.

ОАК 97/1 | 1876 | телеграфнаме
№683а. Русе. Чернова на секретна телеграма от Русенския вилает до Търновския мютесариф. Да
закупи веднага 1000 оки памук по 8 гроша и 30 пари оката и да го изпрати.

ОАК 97/1 | 1876 | телеграфнаме
№692. Русе. Чернова-телеграма от Дунавския вилает до Търновския мютесариф. По настояване на
английския консул да се отговори веднага какво е направено по отношение опожарените села и
къщи и хаджи Мехмед, който е набил и наранил кмета Кръстю.

ОАК 97/1 | 1876 | телеграфнаме
№707. Русе. Чернова-телеграма от Дунавския вилает до Търновския мютесериф. Да съобщи
веднага колко аршина котленска аба и по колко гроша аршина.

ОАК 97/1 | 1876 | телеграфнаме

№710. Русе. Телеграма-чернова от Дунавския вилает до Търновския мютесариф. Да се заставят
напусналите редиците за ... разбойници от Ловешка околия да се завърнат в редиците.

ОАК 98/1 | 1876 | еврак
Русе. Връзка от 230 листа с 230 документа-чернови на Дунавския виляет до разни учреждения,
отнасящи се до всякакви въпроси, между които няколко за четническото движение около сръбската
граница и други за малки сражения между сръбски и турски войски.

ОАК 99/1 | 1659 | емирнаме
Цариград. Пет вишочайши нареждания по данъчни въпроси за окръга Болу, Мала Азия през 1069 г.

ОАК 99/2 | 1848 | пусула
б.м. 17 разписки за внесени суми в държавното съкровище от разни окръзи в Румелия и другаде за
... на 1264 г.

ОАК 99/3 | 1717 | джедвел
Списък на загубите в хора и коне, ранени и убити, при отбиване нападението върху крепостта
Йекурделен.

ОАК 99/4 | 1874 | дефтер
Регистър за данък... на с. Кьолелер (?) за 1290 (1874).

ОАК 99/5 | 1872 | дефтер
Регистър за десятъка в с. Мусалин за 1288 г.

ОАК 99/6 | 1620 |
Цариград. Част от сиджил за ленни владения в Никопол и др. места в ...санджак и пр.

ОАК 99/7 | 1725 | тезкере

Разписки за повишение на заплатите на лица, принадлежащи към разните "джемаати" на
еничарския корпус 1137 г. (1725 г.)

ОАК 99/8 | 1825 | джедвел
Едремит (виляет Креси). Таблица за количеството на населението и данъците в Едремитската
околия през 1301 г.

ОАК 99/9 | 1616 | берат
Цариград. Свръзка от окончателно повредени берати за разни служби в Триполи - Сирия.

ОАК 99/10 | 1749 | джедвел
Регистър за състава на еничарските войски. (Списък на солаците в Цариград.)

ОАК 99/11 | 1769-1770 |
... в чест на султан Мустафа.

ОАК 99/12 | 1771 | илям
Кадийски протокол от Килита, с които се констатира нападението на разбойниците и се иска да се
нареди на мухафъза на крепостта Халеп да прогони и унищожи нападателите.

ОАК 99/13 | 1622 | хисаб
Сметки за отпуснати заплати на войници, взели участие в походите. (Относно заплатите на
длъжностни лица на служба в два вакъфа, санджак Бруса.)

ОАК 99/14 | 1877 | кануннаме
Закон за събиране на двоен джелеп по случай войната.

ОАК 99/15 | 1839 | ариза

Доклад, относно отзоваването от правителството му на турски офицер на турска служба в
Кайсерие.

ОАК 99/16 | 1863 | джедвел
Списък на ... в Румелия и Анадола през 1279 (1863).

ОАК 99/17 | 1839 | дефтер
Списък на приходите и разходите на държавната хазна.

ОАК 99/18 | 1846 | ариза
Доклад, относно въстанието на друзите в Джеб-ел-либан (Бейрут) и въпроса за ограбените вещи.

ОАК 99/19 | 1862 | ариза
Доклад от Отоманската банка до министъра на финансите по положението сметката на държавното
съкровище.

ОАК 99/20 | б.г. | ариза
Доклад, относно повишението на двама турски офицери от свитата на шведския инструктор.

ОАК 99/21 | б.г. | джедвел
б.м. Таблица за цените на тютюна и цигарите.

ОАК 99/22 | б.г. | джедвел
б.м. Таблица за службата по осветлението, сметките и пр.

ОАК 99/23 | б.г. | емирнаме
б.м. Наредба за служебното облекло на държавните служители.

ОАК 99/24 | 1874 | низамнаме
Цариград. Правилник за отдаване на предприемач мензилханетата.

ОАК 99/25 | 1717 |
Списък на приборите на една кавалерийска част, която заминава на служба на друго място.

ОАК 99/26 | 1876-1877 | еврак
Преписка от 2 листа, относно субсидирането на неутралитета на Каиш и Боляк, редактор на в.
"Тромпета де Карнат", излизащ в Букурещ за услугите към Турция.

ОАК 99/27 | 1680 | ариза
Доклад да бъде отпуснато облекло на потурчени.

ОАК 99/28 | 1847 | еврак
Преписка във връзка с преброяването на населението в Шамския еялет - военна област Арабия.

ОАК 99/29 | 1731 | берат
Берат за мюлтезимствата в Шам, Халеп и Диарбекир.

ОАК 99/30 | 1618 | дефтер
Регистър, в който са вписани прехвърлянията на тимари в санджака Кършехир от едно лице на
друго и потвърждаването с нов берат владението на тимара от притежателя му.

ОАК 99/31 | 1724 | берат
Берат за мюлтезимствата в Шам, Халеп и Диарбекир.

ОАК 99/32 | 1796 | хуляса

б.м. 16 резюмета от доклади на Ерзерумския валия Юсуф паша за състоянието на виляета от
различен характер.

ОАК 99/33 | 1799 | хуляса
б.м. Резюме от доклади до правителството от гр. Джаник - Мала Азия, относно записката по
нареждане на властта на михасъка - бирника Хайреддин бей и конфискацията на неговите имоти.

ОАК 99/34 | 1791 | арз
Цариград. Два доклада до садразама от (?). Единият за допълване персонала при турските легации
в Прусия и Австрия, както и тоя на комисията по определяне границата в Босна и вторият - за да се
аташира лице към австрийския драгоманин в Свищов, който през Русе заминава на служба в
Цариград.

ОАК 99/35 | 1840 | еврак
Коджа-или (Мала Азия). Два доклада с едно резюме и един илям на Коджа-илийския кадия,
относно данъците, които следва да се съберат от земите на двама спахии, живущи в гр. Никомидия,
Коджаилийски санджак.

ОАК 99/36 | 1727-1728 | емирнаме
Разпореждане за покупка на провизии, нужни за похода през 1140 г. (1727-1728 г.).

ОАК 100/1 | 1704 | берат (сурет)
Цариград. Връзка от преписи на берати, подписвани по случай възкачването на престола на
султана, за получаване заплати и др. парични възнаграждения от мухафъзи при разни крепости в
Мала Азия.

ОАК 100/2 | 1874 | дефтер
Движение на персонала в I - II дивизии.

ОАК 100/3 | 1882 | телеграфнаме
Телеграма от Битлис до министерството на финансите, относно погрешка в приходи.

ОАК 100/4 | 1844 | ферман
Чернова. Ферман, с който се определя месечна заплата от 100 гроша на бежанката от Агрибос
Кяморе хатун.

ОАК 100/5 | 1698 | арзухал
8 заявления от войници за заплати, повишение на заплати и др. п.

ОАК 100/6 | 1842 | мектуб
Писмо до управителя на вакъфите в Бруса, относно корекцията на реката в близост на същия град.
Записка на вакъфските приходи.

ОАК 100/7 | 1852 | дефтер
Сведение за месечния приход на отделните кази от санджака Кара Хисар сахиб, Анадола.

ОАК 100/8 | 1872 | мектуб
Седем писма по текущи въпроси от административен характер. По ред №1 се отнася до
неприлагането на особеното постановление за събиране в двоен размер разноски и ... по издаването
на тапии при случай на просрочка.

ОАК 100/9 | 1771 | арзухал
Молба за отпускане въглища по 10 оки дневно за нуждите на птичарника на "Сарай и диседид".
Отнася се само за времето от Димитровден до Гергьовден.

ОАК 100/10 | 1691 | телхис
Доклад на Великия везир за назначаването мубашир по събиране десятъка от тимарите и зиаметите,
чиито притежатели не са се явили под знамената при последния военен поход.

ОАК 100/11 | 1852-1853 | еврак
Преписка по изплащането на един пенсиониран тимариот ... му за минало време и годишни платки
и до края на неговия живот - за тимара, който същия е притежавал в С... санджак извън регистъра и

който той бил наследил от баща си.

ОАК 100/12 | 1746 | джедвел
б.м. Сметка за заплатите на спахии и силяхдари.

ОАК 100/13 | 1800 | мектуб
б.м. Писмо (вероятно от бейлер-бея на еялета Дамаск) до султана, с което донася за мерките, които
е взел по изпълнение на заповедта за закупуване на камили за войската. Камилите трябва да бъдат
доставени във военния лагер при Яфа.

ОАК 100/14 | 1722 | арзухал
б.м. Молба на някой си Мустафа, новопомохамеданчен чужденец, до султана, за да бъде назначен
на служба.

ОАК 100/15 | 1713 | арзухал
Доклад по отпускането на средствата, нужни за ремонта на едната пещ от двете такива на
топхането.

ОАК 100/16 | 1842 | мектуб
Чернова. Писмо до мушира на Боли. Съобщава му се решението на финансовата комисия по
искането за данъчни облекчения в Синобския муханишлък и му се приписва същевременно този
муханишлък да бъде данъчно третиран, както и другите части от еялета, съобразно с
новоустановения ред за местата, където са провежда танзимата.

ОАК 100/17 | 1863 | мааш дефтери
б.м. Ведомост за заплатите на войсковата част на командира на помощни войски Ахмед ага за
времето от 1 рамазан до 30 шевал 1279 г. (20.02.-22.04.1863 г.) на общата сума 86 095 гроша, които
трябва да се изпратят от хазната в Джида.

ОАК 100/18 | 1845 | мектуб
Писмо до министъра на финансите за поставяне под действието на танзимата и по онези места, в
които същия не е бил прилаган по изключение.

ОАК 100/19 | 1836 | мектуб
Кенгери (Азия). Писмо от (мютесарифа на санджака Кенгери) до (дефтердара?). Получен е препис
от султански ферман, с който се нарежда да се съберат приходите от един кумбараджийски и
лягъмджийски тимар в санджака Кенгери, който от 1046 г. е бил освободен и преминал към фиска.
Отговаря се, че за същата година тимарът е бил даден на капуджибашията Йомер ага, бивш
мютесалиман, който пък го дал с ... на второ лице, което се отчело към него. Приложени 2
документа в потвърждение на това положение.

ОАК 100/20 | 1847 | тезкере
Цариград. Чернова от тезкере на садразама до султанската канцелария, относно построяването на
медицинско училище в Цариград.

ОАК 100/21 | 1845 | мектуб
Писмо до министъра на финансите, относно данъците, с които са били обложени заселените в
областта Кония номадски племена и за наказването на извършилите нападения и обири измежду
тях.

ОАК 100/22 | 1845 | пусула
Записка за дадени нови назначения на двама придворни имами и на Брусенския кадия.

ОАК 100/23 | 1845 | пусула
Записка по осигуряване безопасното изпращане от Мосул до Цариград ..., останали от бившия
валия на Мосул, след неговата смърт, за да бъдат заменени според закона и според тяхната цена от
държавната монетарна.

ОАК 100/24 | 1845 | мектуб
Писмо до министъра на финансите, с което същия е уведомен, че искането на валията на Джедде да
се отмени намалението с 10 % заплатата му и тая на други чиновници от неговия еялет е уважено с
решение на ...хас.

ОАК 100/25 | 1845 | пусула
Записка за привеждане в изпълнение заповедта за заточаване в Кютахия на един провинил се ходжа
(учен-богослов - изм у улемата).

ОАК 100/26 | 1845 | пусула
Записка за смяната на закупчика на стари монети в санджака Бозеук, действащ от името на
държавната монетарна.

ОАК 100/27 | 1727 | темесюк
Пет разписки, срещу които е била изпратена 6-месечната заплата на капитаните на отделни кораби
от военната флота.

ОАК 100/28 | 1843 | еврак
Цариград. Преписка, относно управлението вакъфския имот на бившия садразамин Дервиш паша в
Каляй-султание, прихода на който е бил заведен за притежание някой в Цариград.

ОАК 100/29 | 1834 | забтнаме
Десет акта за владение, удостоверяващи предаването на отделни тимари, зиамети и мокатаи в ...
каза и ... санджак от притежателите им върху трети лица - наематели.

ОАК 100/30 | 1880 | джедвел
Яфа. Таблица за приходите на околията Яфа за м. 07.01880 г.

ОАК 100/31 | 1666 | ферман
Ферман, относно покупката от санджака Кютахия 2 500 обикновени и 500 платнени торби за
нуждите на армията за 900 гроша през 1077 г.

ОАК 100/32 | 1729 | еврак
б.м. Преписка по изплащане заплатите на джебеджиите, топчиите и топарабаджиите в Цариград от
приходите на мукаата Генч за 1141 г.

ОАК 100/33 | 1864 | дефтер
Сведение за сумите, изразходвани за сметка на средствата на притежаваните от фиска мукатаи като заплати за един месец през 1276 г.

ОАК 100/34 | 1672 | еврак
б.м. Преписка за освобождаване от налога "незл" жителите на село (?), околия Кесария (Мала
Азия), което било заето с изкопаване селитра за правене на барут.

ОАК 100/35 | 1672 | еврак
Цариград. Три преписки, относно събирането разни налози в Бруса, Мерини и Айдин за 1082 г.

ОАК 100/36 | б.д. | мосведе-ферман
б.м. Чернова от ферман за налагане парична глоба от 50 000 гроша на разбунтувалите се йеничари
в крепостта Ван.

ОАК 100/37 | 1786 | хуляса
Цариград. Три резюмета от доклади на бившия Карамотски валия до правителството от различен
характер.

ОАК 100/38 | 1706 | арз
Цариград. Доклад, относно смяната на златния еталон в държавната каса с други златни монети, за
да се осигури известна печалба.

ОАК 100/39 | 1666 | ферман
Цариград. Ферман, относно покупката на килими за султана по случай предстоящия поход, от
околиите: Кула, Ушак, окръг Кютахия на стойност 1600 гроша, платими от приходи "билдар".

ОАК 100/40 | 1649 | берат-сурет
Цариград. Препис от берат, относно начина и условията за даване безстопанствен тимар в санджака
Ансарай, Мала Азия.

ОАК 100/41 | 1864 | мазбата
Макмудие, Мала Азия. Протоколно решение на административния съвет на Макмудие, относно

завършването на новострояща се джамия в гр. Макмудие, изпратено до окръжния управител в гр.
Ван.

ОАК 100/42 | 1881 | джедвел
Газа, Мала Азия. Приходно-разходна таблица на околията Газа за м. 07. 1297 г.

ОАК 100/43 | 1849 | мосведе
Цариград. Чернова-бележка по пристигане на холандския шарже д`афер от страна на садразама
през 1234 г.

ОАК 100/44 | 1874 | джедвел
Списък на сумите, събрани през 1288-1290 г. от данъците върху собствеността и доходите в
санджаците Кютахия, Карахисар, Бруса и Караси.

ОАК 100/45 | 1583 | дефтер
б.м. Част от регистър на фискалните участъци-мукатаат в европейските части на Османската
империя.

ОАК 100/46 | 1863 | хаваленаме
б.м. 10 цесионни документа, дадени на М... Б... И Хустаки ефенди, за да получат принадлежащите
им се суми от разни държавни приходни източници срещу сключения от тях заем от държавата на
сума 125 000 златни турски лири.

ОАК 100/47 | 1817 | ариза
б.м. Доклад от Ахмед (?) ... до садразама, относно действията на разбойника Омер Тирбаки олу в
казата Караман - Мала Азия и мерките, взети срещу него.

ОАК 100/48 | 1733 | илям
Сандъклъ. Кадийско решение за обир, извършен в дома на заимина на гр. Сандоклъ.

ОАК 100/49 | 1871 | еврак

Мосул. Сбирка от 14 документа по изплатени суми за извършени разходи на санджака Мосул през
1871 г.

ОАК 100/50 | 1667 | арз
Гарим Кебир. Изложение, относно назначаването на Мехмед за муезин на джамията в Галим Кебир
- Трапезундско.

ОАК 100/51 | 1888 | джедвел
Текке (Мала Азия). Приходно-разходна таблица на окръга Текке (Мала Азия) за м. август 1888 г.

ОАК 100/52 | 1719 | дефтер
Цариград. Списък на материалите, доставени от арсенала за нуждите на турската флота, съставен
от началника на арсенала и изпратен до канцеларията на султана за отпускане на стойността им.

ОАК 100/53 | 1864 | сенед
Цариград. 6 разписки на разни служебни лица при Високата порта и пр., които са получили
обичайните парични подаяния по случай рамазама.

ОАК 100/54 | 1861 | еврак
Цариград. Преписка, изпратена от (?) до министерството на финансите, заедно с препис от едно
заявление до руския посланик Лобанов от един руски поданик за някакви си взимания от ... лице и
нота на същия посланик.

ОАК 100/55 | 1850 | дефтер
Сведение за приходите на султановата хазна за м. май 1266 г., постъпили в касата на държавната
хазна.

ОАК 100/56 | 1875 | дефтер
Списък от 9 листа, по който е извършена проверка на мустахафъзите за периода 1280 - 1292 г. в
казата Манкалия.

ОАК 100/57 | 1868 | телеграфнаме
Чернова. Тетрадка от 31 листа с чернови на телеграми по разни въпроси от административен
характер. Телеграмите са адресирани до разни виляети в Анадола и Румили.

ОАК 100/58 | 1845 | дефтер
Цариград. Таблица за постъпленията през м. януари 1260 г. от ... за сметка на минали години преди
танзимата; и наличността в държавната каса в началото на м. февруари 1260 г.

ОАК 101/1 | 1845 | еврак
Преписка по искането на тимариота Сюлейман, притежаващ тимар в Ерзерумски санджак, фиска
да му заплати беделя за минали години, неполучен от него, поради отсъствие от местожителството
си.

ОАК 101/2 | 1694 | тезкере
Записки за дадени пенсии или субсидии на еничари.

ОАК 101/3 | 1845 | хуляса
Цариград. Резюме от доклада на коджаилийския мютесалим Саид Али ага до правителството,
относно върлуването на една чета от 8 души хайдути-българи чауш около гр. Иднимиир
(Никомидия) (Мала Азия). 3 документа.

ОАК 101/4 | 1839 | илям
гр. Амади, окръг Вирал Шехир, Мала Азия. Шериатско решение на кадията в гр. Амади против
злочинствата на бившия им аянин Ибиш.

ОАК 101/5 | 1845 | арз
Чернова от изложение от (?) до министерството на финансите, относно уреждане въпроса на
пинсионерите - ... И тимари, бивши военослужещи, след прокарване закона на военна служба.

ОАК 101/6 | 1642 | хюджет, тезкере

За заплатите на еничарите във Ван за времето от 1 шевал до края на зилхидже 1051 г.

ОАК 101/7 | 1904 | мектуб
Кенгери. Писмо на мютесарифа в Кенгери до министерството на финансите. Изпраща се мнението
на секретаря на Кенгерийския окръжен съд за подобрение приходите на санджака.

ОАК 101/8 | 1765 | дефтер
Цариград. Проверен списък на наличния спахийски персонал през 1765 г. и количеството на
тяхното парично доволствие.

ОАК 101/9 | 1677 | арз
Цариград. Доклади за назначаване управители на вакъфи в Цариград, Одрин, Ерусалим, Скутар и
пр. През 1088 г.

ОАК 101/10 | 1849 | верека
Цариград. Бележка за получена сума от окръг Ментеша - Мала Азия - срещу продадени държавни
... през 1847 г. (1263 г.)

ОАК 101/11 | 1786 | еврак
Преписка от два доклада на миримидана на Адана Омер паша, два иляма и един мазхар. В
докладите се говори за унищожаването на бандата Кълъчли; а в махзара и илямя се отнася
настоятелната молба от населението на Мераш, казашкият паша да бъде възстановен в длъжността
му белербей на Мераш, заради заслугите му с унищожаването на въпросната банда и
привързаността на населението към него.

ОАК 101/12 | 1712 | ариза
Дамаск. Шам и шериф. Доклад от Хаджи Мехмед до..., относно един хан в Дамаск, който по-рано
бил наеман от търговци, а сега следвало да бъдат настанени в него войници.

ОАК 101/13 | б.д. | емр
Цариград. Заповед до мухафъзите на разни крепости в империята, относно проверката на
наличните снаряжения и боеприпаси, за която цел щели да бъдат изпратени специални чиновниципокламаджии. (Дери саадет)

ОАК 101/14 | 1846 | еврак
Цариград. Преписка за изплатена заплата на турския посланик в Париж за м. 06 с.г. на сума 12 000
франка.

ОАК 101/15 | 1718 | еврак
Преписка, относно изплащането пътните разноски във връзка с пътуването на английския пратеник
през София за Одрин и обратно за Янина.

ОАК 101/16 | 1693 | хисаб
б.м. Дневен лист, разкриващ дажбите месо и определените глави едър рогат добитък, разпределени
от касап башията за военни лица по различни поводи.

ОАК 101/17 | 1852 | тимар
Изплащане на държавното съкровище - дължимата сума от тимар в ... Харпут.

ОАК 101/18 | 1727 | арзухал
Ерзерум. За предприемане на мухатаа в няколко села, подведомствени на митницата в Ерзурум.
Приложената бележка е за уредена първоначална вноска.

ОАК 101/19 | 1834 | илям
Тринадесет протоколи на ширийските съдилища в разни градове, с които е бил обявен ферман за
строг контрол от страна на властта за недопускане да се пътува без открит лист.

ОАК 101/20 | 1843 | еврак
Преписка, относно взиманията на двама представители на турски поданик - търговец бератлия за
търгуване със странство, от други турски поданици в окръга Кония, Мала Азия.

ОАК 101/21 | 1843 | еврак
Цариград. Преписка, с която се иска да бъдат освободени от някои данъци жителите от селата: Кара

агач и Серини в Мала Азия - Кър-пазарска каза - Кемгърски санджак, понеже били ангажирани с
поправянето и поддържането на моста, близо до селата им, за което от по-рано със султански
ферман те са се освободили.

ОАК 101/22 | 1843 | еврак
Цариград. Преписка за ленно владение в нахия Гегбозе, окръг Коджаили (Мала Азия).

ОАК 101/23 | 1882 | бюджет
Цариград. Част от приходно-разходен бюджет на Турция за м. 09.1882 г.

ОАК 101/24 | 1704 | берат
Подновени берати за получаване на парични възнаграждения от мукатаата Малатия.

ОАК 101/25 | 1658 | ферман
Султански ферман за доставката на 2000 кангари барут за държавната баруткана.

ОАК 101/26 | 1732 | берат
Петнадесет броя преписи от берат за дадени парични възнаграждения на разни лица в
Трабезундско.

ОАК 101/27 | 1834 | дефтер
Тетрадка от 11 написани листа с чернови от ферман по разни въпроси от текущ административен
характер.

ОАК 101/28 | 1679 | ариза
Доклад по изплащане заплатите на еничарите мухафизи на крепостта Ван.

ОАК 101/29 | 1685 | сурет
За изплатени вноски от предприели да събират данъците "бедел-и нузур" и "авариз" в кази към

ливите: Сивас, Сарухан, Силистра, Кянгари, Бруса, Анкара, Охрид, Паша, Шкодра, Призрен, Велес,
Шам, Ерзурум, Авлония, Карахисар Сахиб, Трабзон, Корча, Делвино о-в Сакъз, Коджа Или, Гюния,
Халеб, Изворник, Караман, Ментеме, Визе, Скопие, Болу.

ОАК 101/30 | 1852 | хисаб
Цариград. Сметка за постъпленията в търговското сметководство в Цариград за 1268 (1852 г.)

ОАК 101/31 | 1800 | хюджет
Два кадийски протокола от Балу, относно постройката на военен кораб за султанската флота.
Прилага се сметка.

ОАК 101/32 | 1722 | ариза
Оплакване от Ментема против незаконно събиране на данъци от предприемач. Кадийски протокол
в същия смисъл. 2 документа.

ОАК 101/33 | 1806 | хуляса
Резюмета от писмата , пристигнали от страна на валията на Сиза, Сюлейман паша, касателно
встъпването му в длъжност; изпращането от негова страна 10 000 гроша в Цариград; инцидента с
английския дук..., слизането на когото на сушата по неудобен начин било предизвикало вълнения
всред местното население в Бейрут; и илям на населението на Яфа и Газа в полза на поменатия
валия Сюлейман паша.

ОАК 101/34 | б.д. | мектуб
б.м. Поздравително писмо до Великия везир.

ОАК 101/35 | 1717 | ариза
Доклад за тимар в санджака Карм-ейли.

ОАК 101/36 | 1800 | ариза
Доклад, относно поправката на крепостта Куш ада.

ОАК 101/37 | 1869 | джедвел
Ловеч. Данъка емляк (поземлен) за казата Ловеч за 1285 г. (1869 г.)

ОАК 101/38 | 1597-1611 | дефтер
Част от регистър от 10 листа, в който са вписвани промените във владението на разни тимари и
зиамети в Ерзерумския еялет; Охти, Ардахан, Херкеле, Чилдър, Анелкелен, Бруса, Бодрум,
Мамерван, Ахъсха и Босхо.

ОАК 101/39 | 1724 | ариза
Доклад, относно станалите разходи по новопострояването на крепостта Каш.

ОАК 101/40 | 1807 | еврак
Караменел. Преписка от два илам, един махзар и едно колективно заявление, относно сел Осман и
неговия син и искането на населението да им бъде възвърнат предишния аян Хасан ага.

ОАК 102/1 | 1877 | ферман
Ферман (печатан екземпляр), адресиран до всички валии, относно обявяване война на Русия.

ОАК 102/2 | б.д. | хуляса
Части от документи, съдържащи резюмета от доклади върху състоянието на руските войски в
Кавказ.

ОАК 102/3 | 1791 | мектуб
Донесение за представянето на писмото от руския генерал, с което същият съобщавал, че с кораб
били изпратени за Браила 17 жени, мъже и деца измежду взетите в плен при Исмаилската случка; и
се изпраща писмото, получено чрез ... Исмаил ага - един от въпросните пленени.

ОАК 102/4 | 1812 | ариза
Цариград. Доклад до Великия везир, с който се иска да бъде закупено за нуждите на Цариград
пристигналото от Русия жито.

ОАК 102/5 | 1701 | илм-и-хабер
Цариград. Две сметко-разписки за изразходвани суми по обзавеждането на пратеника на
московския цар и украсяването на султанския дворец в гр. Одрин.

ОАК 102/6 | 1817 | ариза
Смирна. Доклад от Смирна, относно недоразуменията с руските търговци, купувачи на грозде и
смокини по установените митнически тарифи.

ОАК 102/7 | б.д. | еврак
б.м. Начало и край на документи. Отнасят се за водени разговори на турски пратеник с друг такъв
на чужда държава по сръбския въпрос, който очаквал отговор от Микелсон. Преговорите закъсняли,
понеже чуждия пратеник бил болен от треска (малария).

ОАК 102/8 | б.д. | еврак
б.м. Начало на документ. Турски пратеник донася до правителството за водени преговори с руски
пратеници за сключване договор за примирие, в който договор руските пратеници искали да
вмъкнат и сръбския въпрос.

ОАК 102/9 | б.д. | такрир
б.м. Доклад на съвещателния съвет, относно мира с Русия и положението в Албания, поради
действията на Али паша Тенеделенли.

ОАК 102/10 | б.д. | такрир-и-али
Доклад, относно изплащане на контрибуциите на Русия.

ОАК 102/11 | 1701 | дефтер
Кефа. Списък на разходите на пристанищното управление в Кефе (гр. Федоси) - Крим.

ОАК 102/12 | 1725 | арзухал

Цариград. Заявление от Локандра, която отдала под наем три къщи в Галата за нуждите на руското
посолство. Иска да ѝ бъде изплатен наем. Аситяне и Саадат

ОАК 102/13 | 1714 | ариза
Доклад, относно въоръжението и състоянието на крепостта Бендер.

ОАК 102/14 | б.д. | такрир
б.м. Доклад, относно разговора с руския посланик в Цариград, относно албанското въстание,
намеренията на Али паша Египетски и гръцкото обезщетение.

ОАК 102/15 | 1771 | арзухал
Доклад за отпускането пътни разходи на заминаващи за крепостта Узи войници.

ОАК 102/16 | 1716 | мектуб
Цариград. Предписание до топчи-башилъка на крепостта Батум за назначаването на нов топчибашия на мястото на умрелия.

ОАК 102/17 | б.д. | арз
б.д. Доклад на румелийския валия Абди паша, относно домогванията на Русия да завладее
Кримския полуостров.

ОАК 102/18 | б.д. | ариза
Исмаил. Доклад от мухафъза на Исмаил - Касъм паша до садразама. Донася за движението на
руските войски и за положението в крепостите Акерман, Бендер и Хотин.

ОАК 102/19 | 1666 | ферман
Султански ферман, относно изплащането сумите за издръжката на 450-те души йеничари на
гарнизон в крепостта Бендер.

ОАК 102/20 | 1784 | еврак

Доклад на главнокомандващия при Исмаил Есенд Ахмед паша и протокол на кадията в Бендер за
отпускането парична помощ на бившия Бендерски мухафъз Арслан Мехмед паша.

ОАК 102/21 | 1771 | махзар
б.м. 2 колективни заявления от началника на войсковите части, пазители на крепостите в Узи и
Калберум, с което молят да им се отпуснат суми за заплати и продоволствието на войниците за 1771
г.

ОАК 102/22 | б.д. | махзар
Сахум. Колективна молба на първенците от крепостта Сахум, за усилването отбраната на същата
крепост.

ОАК 102/23 | 1780 | ариза
Доклад, относно турските крепости в Гюрджистан, разрушени от русите.

ОАК 102/24 | 1723 | ариза
Доклад за превоза на оръжие и муниции за крепостта Тифлис.

ОАК 102/25 | 1694 | ферман
Султански ферман, с който се отпускат предмети на кримския хан Селим Герай.

ОАК 102/26 | б.д. | емирнаме
Превод. Инструкция от руския министър на външните работи граф Неселрод до руския посланик в
Цариград Понтев, относно отношенията на турското правителство с Али паша по повод избухване
въстание в Палестина, запазването на мира и изпълнението на руско-турския мирен договор от 26.
06. 1873 г.

ОАК 102/27 | 1813 | ариза
Доклад, относно останалите в Русия имоти, които съгласно договора за мир могат да бъдат
продадени и пречките, които правят русите в това отношение.

ОАК 102/28 | 1783 | ариза
Резюме. Доклад на валията в Чалдар - Сюлейман паша, относно състоянието на крепостта Солун,
движението на черкезите и пр.

ОАК 102/29 | 1709 | берат
Съгласно иляма на валията на Узи - Юсуф паша, се отпускат дневно по 7 акчета на назначения за
"азаб" във втора йеничерска "ода" - мусли Сефер от Бендер.

ОАК 102/30 | 1807 | кайме
б.м. Съпроводително писмо на (?) до садразама, с което препраща препис от две донесения на
двама разузнавачи , от които единя изпратен в Букурещ , а другия в ..., за да проследят движението
на руските войски и тяхното снаряжение.

ОАК 102/31 | 1821 | такрир
Пера. Нота от руския консул в Цариград - Строганов до министъра на външните работи. Оплаква се
от джебеджията Башин, който нахлул в стаята на руските поданици Хаик Диранар и Оханес
Исмаилов, че им конфискувал оръжието - 1 пушка със сребърни орнаменти и 2 револвера. Иска да
им бъде върнато оръжието.

ОАК 102/32 | 1811 | кайме
Цариград. Доклад до Великия везир от (?), относно появата на руската флота в Черно море. Да се
допълни персонала на турската флота с 1000 души доброволци и да се нареди, за да се следи
движението на руската флота.

ОАК 103/1 | 1595-1609 | дефтер
Регистър, в който са вписани раздадени тимари и зиамети в ... санджаци в Анадола. Виж опис на
тимарски регистри, 1970 г., №162.

ОАК 103/2 | 1583 | дефтер
Регистър, в който са вписани раздадени тимари и зиамети в санджаците Амед, Хума; виляета
Ишдава и др. Вж. Опис на тимарски регистри, 1970; №106.

ОАК 103/3 | 1595 | дефтер
Регистър, в който са записани тимари и зиамети в санджаците Ерзерум, Трапезун,... И др. (Опис на
тимарски регистри, №164)

ОАК 103/4 | 1594 | дефтер
Регистър на тимари и зиамети в санджаците Суна, Мараш, Каре и др. в Анадола. (Вж. Опис на
тимарските регистри, 1970, №166)

ОАК 104/1 | б.д. | дефтер
б.м. Приходно-разходна книга на някои околии в Мала Азия за годините
1878,1879,1880,1881,1882,1883.

ОАК 104/2 | 1757 | илям
Кютахия. Шериатско решение на кадията в Кютахия (Мала Азия), придружено от благодарствен
адрес на населението до правителството, относно заслугите на валията Хюсеин паша по очистване
страната от разбойници.

ОАК 104/3 | 1853 | талимат
Цариград. Печатан правилник за начина на събиране запасните войски в Анадола - Мала Азия.

ОАК 104/4 | 1830 | истида
(о. Тенедос). Молба от Хафъз Али (?) до Великия везир, относно заточването на бенташията
Дервиш Ахмед - кафеджия, който поради своето непоправимо поведение бил вреден за обществото
- заточен бил на о. Лимни.

ОАК 104/5 | 1590 | дефтер
Сведение за приходите и разходите за една година на вакъфите в Цариград, Анадола и Румелия,
принадлежали на Мека и Медина.

ОАК 104/6 | 1808 | ариза

Съобщение, отнасящо се до назначаването драгоман при коменданта на Дарданелите Хаки паша; и
до назначаването за драгоман при действащата армия лицето Яковаки.

ОАК 104/7 | 1724 | арзухал
Молба от притежателя на мокатаата Димоси Айнтаб за взимане мерки срещу домогването на
лицето, притежател на 1/2 част от селото Ерин, спадащо към същата мокатаа, да обсеби и
останалата 1/2 част от същото село с

ОАК 104/8 | 1719 | ферман
Цариград. Връзка от 15 фермана, относно изхранването на войниците, които са превзели разни
крепости в Мала Азия и другаде.15 фермана и 15 разписки.

ОАК 104/9 | 1877 |
Цариград. Окръжно на правителството до виляетите в царството за събиране парични помощи от
населението, за да се превъзмогне паричната криза, настъпила поради развилите се вътрешни
събития в страната.

ОАК 104/10 | 1723 | еврак
Цариград. Преписка, относно изработването на някои допълнителни части за артилерията в Турция.

ОАК 104/11 | 1821 | хуляса
Цариград. Две резюмета от доклади на специалните лица, изпратени от турското правителство, за
да проследят движението на алжирската и египетска флота около Беломорските проходи.

ОАК 104/12 | 1627 | дефтер
Част от поименния списък на еничарите от 58 бьолуци.

ОАК 104/12 | 1715 | ферман
Във връзка с пътуването на султан Ахмед III от Одрин за Доспат (Родопите), нарежда се на
мубашира Уста Мехмед да достави необходимите хранителни продукти.

ОАК 104/13 | б.д. | дефтер
б.м. Поименен еничарски списък, заверен от еничарския ага Хюсеин за зачисляването на
доволствие 79 639 души еничари.

ОАК 104/14 | б.д. | махзар
Макри. Махзар от населението на казата Макри, в която са изброени насилията на Кара Хасан,
наложил се със сила за аянин и отдал се на разбойничество; съобщава се, че същия бил прогонен от
населението и се иска да бъде издирен, ограбеното от населението да бъде иззето и пр.

ОАК 104/15 | 1726 | еврак
Преписка по повод молбата на населението на казата Гюмуш, да им се изплати стойността на
храните, иззети от тях за задоволяване потребите на пътуващите през същата каза за Раван, Тифлис,
Ширван и Генджа новозаписани еничари.

ОАК 104/16 | 1711 | арз
За отдаване мукатаата от перакендетата на разни тюркски и тюркменски племена в еялетите Карс и
Чилдър на Исхан и Сюлейман.

ОАК 104/16 | 1705 | берат
Константиние. Султан Ахмед III . Разкрива обстойно начина на отдаване на мукатаи и събиране на
приходите за областите: Шам, Чилдър, Джар Бекир, Мардин, Адана, Малатия, Айнтаб и Токат.
Лицата Исхан и Сюлейман, на които е отдадена мукатаа, трябва всяка година да внасят приходите в
Ерзурумската митница.

ОАК 104/16 | 1711 | берат
Цариград. (Берат от Ахмед III, с който е). За отдаване мокатаата от перакендетата на разни кюрдски
племена в Карс и Чилдър на братята Исаки Сюлейман.

ОАК 104/17 | 1784 | илям
Три кадийски илями, във връзка с отменена държавна доставка на 290 камили от казите Кешац,
Малгари и Фереджик, за нуждите на армията. Исмаил паша - валията на Анадола, изпратен по
посока на София.

ОАК 104/18 | 1839 |
Таблица за приходите и разходите на еялета Трабулуз, през първото четиримесечие на 1255 г. по
егира.

ОАК 104/19 | 1711 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III за подновяването на берата на Мустафа веледи Муртеза, за
притежавания от него зиамет в санджака Амед-гело Кяфир вирани, нахия Амеди Шарни и другаде.

ОАК 104/20 | б.д. | мектуб
Цариград. Писмо от Великото везирство до министерството на финансите, относно промяната на
поданството от страна на турски поданици, което трябвало да става само с оформено позволително
от министерството на външните работи.

ОАК 104/21 | 1657 | тезкере
Цариград. Заповед до кяатчи-башията за закупуването по спешност хартия за ... във връзка с ... от
страната военен поход.

ОАК 104/22 | 1719 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III, с който се дават на лицето Абдел Кадир във формата на моликяна ред
села от Халспския мухасълик.

ОАК 104/23 | 1670 | дефтер
Поименен списък на строителите и каменари - затворници от различни кази и нахии от о. Крит и
дневните им дажби.

ОАК 104/24 | 1728 | ариза
Доклад, относно снабдяването с топове и муниции крепостта Су Хисар (Анадола).

ОАК 104/25 | 1840 | ариза
Доклад до Великия везир по случай поемането от същия везирски пост.

ОАК 104/26 | 1829 | ариза
Доклад от Аидин, относно мобилизираните и изпратени войници от казите в Аидин (Смирна).

ОАК 104/27 | 1757 | ферман
Препис от ферман до валията в Шали и мулата в Ерусалим, относно споровете между гърците и
арменците по църковните имоти в Ерусалим. Изброяват се привилегиите на арменците с по-стари
фермани.

ОАК 104/28 | 1840 | дефтер
Тосия. Шест ведомости за приходите на отделните кази от мухасилъка Тосия - виляета Кастанджи,
добити през различни месеци на 1256 г. по егира.

ОАК 104/29 | 1813 | ариза
Доклад, относно бунта в Мулаития.

ОАК 104/30 | 1841 | илям
Два протокола на кадиите в Ларенде и Изник, относно въпроса за бързото пренасяне на
офицерската кореспонденция.

ОАК 104/31 | 1842 | дефтер
Ески Баба. Сведение за тимарите и части от тимари в казата Баба и Атик, невписано в регистрите
на министерството на финансите, а фигуриращо само в регистъра на войводата.

ОАК 104/32 | 1845 | дефтер
Айвалък. Списък на плавателните съдове, престояли в карантината Айвалък на път за Цариград
или други пристанища през месец юли 1261 г.

ОАК 104/33 | 1872 | илм-и хабер
22 разписки за извършени разходи по настаняването на дегестанските бежанци във виляета Коня.

ОАК 104/34 | 1861 | дефтер
Родосто. Списък, по който специална комисия е определила десятъка за годините 1271 и 1276 на
всяко отделно селище в санджака Родосто. Приложени са и разни книжа във връзка с това облагане
с десятък.

ОАК 104/35 | 1789 | илям
Ени Шехир и Фенер. Илям на кадията в Ени Шехир и Фенер, във връзка с фермана за набирането в
същата каза 250 млади моряци за военния флот.

ОАК 104/36 | 1658 | хисаб
Сметководни списъци, относно разходи в заплати, муниции и продоволствие за военен поход.

ОАК 105/1 | 1727 | арзухал
Оплакване от тимариоти, че противно на регистрацията в дефтерхане-и-хакани, еничаринът
Мехмед се бил снабдил с берат за принадлежащия тимар в санджака Малатия.

ОАК 105/2 | 1823 | арзухал
Изложение от Мехмед ага, мохафъза на о. Юнд (?) по повод контрабандирането на дървено масло
от ...; и овце, чрез пристанището Аязменди.

ОАК 105/3 | 1812 | каиме
Писмо от (садразама) Хуршид Ахмед за изпращането заместник на ликвидирания преводчик в
султановия двор, Димитраки.

ОАК 105/4 | 1730 | берат
Берат в полза на частни лица от приходите на Токат.

ОАК 105/5 | 1730 | берат
Султански берат за отдаване на мюлтезим държавни приходи в Шам, Халеби, Диарбекир и пр.

ОАК 105/6 | 1846 | джедвел
Два образци от ведомост за наличните лекари от военното училище.

ОАК 105/7 | 1842 | мектуб
Писмо до министерството (на вътрешните работи), относно начина на третиране известни племена,
които били въстанали; и за разселването една част от тях в Алсарай и Кония.

ОАК 105/8 | 1710 | арзухал
Цариград. 5 заявления от новопомохамеданчени (от които 1 арменец), които искат да им се
отпуснат средства за покупка на мохамеданско облекло.

ОАК 105/9 | 1825 | ариза
Доклад, относно закупуването на стари монети за султанския монетен двор.

ОАК 105/10 | б.д. | арзухал
Доклад за назначаването за "курджи-и Иок" малолетния Осман на мястото на починалия негов
баща.

ОАК 105/11 | 1725 | илям
Три съдебни протокола на кадиите в Урша, Еркено и Молгара, с които се констатират грабежите на
тюркските бежанци и се иска тяхното преместване в Мала Азия.

ОАК 105/12 | 1728 | берат
Султански берат за отдаване на ... приходите в Шам, Халеп, Диарбекир и пр.

ОАК 105/13 | 1882 | джедвел
Измид. Таблица за броя на овцете в Измидския санджак и данъка върху същите, според
преброяването за 1298 г.

ОАК 105/14 | 1888 | дефтер
Цариград. Списък на приходите и разходите на министерството на финансите през месец август
1305 г.

ОАК 105/15 | 1865 | джедвел
Превод. Превод от списъка на Парижката турска легация на следващите в Париж отомански
студенти и отпуснатата им стипендия от началото на м. юли 1865 г. до 12 с. м. , между които
фигурират и Саиб (в последствие председател на Софийския състав, който осъди Левски, като
следващ във Военната академия и българите Минчев, Чомаков, Дагоров и Дживеджиев(?).

ОАК 105/16 | 1823 | мектуб
Писмо на Алаеддин паша, относно екзекутирането на двамата виновници за връщането обратно в
християнската вяра на едно потурчено гърче в Кайсерина.

ОАК 105/17 | 1663 | ферман
Цариград. Ферман на Мехмед IV, с който се нарежда сумата, нужна за изхранването охраната на
крепостта Ахъсха, Ерзурумски еялет, да бъде дадена от Ерзурумската митница.

ОАК 105/18 | 1791 | тезкере
Кипър. Писмо от ... до мухафъза на Кипър Осман ага, относно сумите по издръжката на моряците
от военната флота на котва в Кипър.

ОАК 105/19 | 1589 | сиджил
Цариград. Регистър за феодалните владения в Мала Азия през 997 г. (Вж. Опис на тимарски
регистри, 1970 г., №125)

ОАК 105/20 | 1689 | сиджил
Цариград. Регистър за феодални владения в Мала Азия през 1100 г. (Вж. Опис на тимарски
регистри, 1970 г., №352)

ОАК 105/21 | 1871 | мукавеленаме

Договор между Мехмед Рушди паша , представител на турското правителство и лицата Христаки
Зографос, Г. Зарифи и Г. Карозно, които се задължават да заемат на правителството 747 470 турски
лири при лихва 14 %.

ОАК 105/22 | 1623 | дефтер
Част от регистър, в който са били описвани случаите на признаване правата на законните владелци
на разни зиамети и тимари, когато тези права са били оспорвани от трети лица. Отнася се за
санджаците Амед, Харири и др. в Анадола. (Вж. Опис на тимарски регистри, 1970 г., № 260)

ОАК 105/23 | 1851 | ариза
Бруса. Доклад, относно заплатите на чиновниците и учениците в новооткритата гимназия в Бруса.

ОАК 105/24 | б.д. | низамнаме
Две инструкции до каймакамите и селските старейшини, относно организацията и издръжката на
основните училища.

ОАК 105/25 | 1873 | бюдже
Цариград. Бюджет на министерството на просветата по заплатите и др. разходи за основните
провинциални училища.

ОАК 106/1 | 1799 | ариза
Доклад, относно разбойническото движение на албанците.

ОАК 106/2 | 1880 | бюджет
Приходна книга на Искадренския санджак за 1296 г.(1880 г.)

ОАК 106/3 | | джедвел
Кавая, виляет Шкодра. Приходна таблица на гр. Кавая през 1305 г.

ОАК 106/4 | 1872 | еврак

Шкодра. Отчетни книжа по паричното доволствие на новосформираните погранични войскови
части в Шпуза.

ОАК 106/5 | 1876 | джедвел
Шкодра. Ведомост за разхода на Шкодренския окръг за м. 10. 1876 г.

ОАК 106/6 | 1885 | дефтер
Дурацо. Албания. Приходно-разходна книга за някои окръзи и околии в Албания за 1880,1881,1882
и 1883 г.

ОАК 106/7 | 1812 | кайме
Янина. Писмо на Тенеденли Али паша до своя кехая в Цариград, с което нарежда да се опровергаят
пред садразама донесенията против пашата, че уж той ... имал агресивни намерения против
султана, когато той е бил и е верен на падишаха.

ОАК 106/8 | 1799 | хуляса
Цариград. 5 резюмета от разни доклади върху раздорите между разни паши в Албания.

ОАК 106/9 | 1859 | джедвел
Аргирокастро (Албания) Таблица за държавните приходи на окръга Аргирокастро за м. 01. 1859 г.

ОАК 106/10 | 1868 | мазбата
Дебър. Три протокола на меджлиса в Дебър за изплатени дневни пари на командировани служебно
бейове и техните хора.

ОАК 106/11 | 1709 | хюджет
Решение на кадията в Перлити (Албания), относно нуждата от преследване на разбойници във
Валона, Корча и др.

ОАК 106/12 | 1699 | хюджет

Хюджети на кадиите в Трикала и Янина, с които се определя парично поръчителство на всеки
жител поименно от селищата в двете кази, в случай, че се появят отново бунтари ... - след като на
провинилите се преди това ... било дадено помилване.

ОАК 106/13 | 1787 | еврак
Цариград. Преписка от два махзара - от населението на Авлона и Берат; Илям на кадията на
Авлона; и две резюмета - на махзара от населението на Берат и на писмото от мутесарифа на Янина
Ибрахим паша. Излагат се злодеянията, извършени от ... Мехмед паша, син на Курд Ахмед паша,
който между другото и нападнал с въоръжена сила Янинския мутесариф Ибрахим паша, негов зет.

ОАК 106/14 | 1809 | емирнаме
Чернова. Разпореждане до Али паша Тенеделенли да изпрати пари на държавната каса, понеже се
чувства голяма нужда след походите.

ОАК 106/15 | 1792 | еврак
Преписка от две изложения на Кюстендилския мутасариф Малик паша; три илями на кадиите в
Прищина, Ново Бърдо и Вълчитрън; откъслек от махзар на населението на Прищина; и едно
резюме от съдържанието на всички тези документи, отнасящи се до въстанието, организирано от
мутесарифа на Искендерия, везира Махмуд паша, който бил завладял и установил своя власт в
Прищенско, Вълчетрън, Ново Бърдо и Кюстендилска кази.

ОАК 106/16 | 1847 | ариза
Доклад, относно продажбата на султанските чифлици в Корча. Доклад на Върховния правосъден
съвет по същия въпрос.

ОАК 106/17 | 1844 | ферман
Цариград. Проект за ферман до пашата сер-аскер за изпълнение присъдата срещу въстаницитеарнаути, заловени в сраженията при Дебър, Уркюб и Кудзунлу, изпратени в Цариград за съдене.
Предводителите 13 души били осъдени на доживотна каторга.

ОАК 106/18 | 1870 | джедвел
Шкодра. Таблица за отдадени на търг разни налози на Шкодренския еялет за 1870/1871 г.

ОАК 106/19 | б.д. | мектуб

б.м. Превод от едно писмо на Янинския валия Али паша, с което се оплаква против порядките на
някои държавни чиновници в Румелийско. Дава някакви сведения за постъпките на руските и
франски войски на о. Корфу и другите околни места.

ОАК 106/20 | 1792 | кайме
б.м. Писмо до Ибрахим паша, с което се внушава волята на султана да не се осуетява женитбата
между дъщерята на същия Ибрахим и сина на Тенеденли Али паша, за да се постигне с това
...примирие между двамата паши.

ОАК 106/21 | б.д. | тахрир
б.м. Обстоен доклад до султана, относно избягвание на привърженици на Али паша Тенеденли с
английски кораби.

ОАК 106/22 | 1877 | джедвел
Нови пазар. Списък на мухаджирите, които са настанени в Новопазарската нахия и са получили
помощи.

ОАК 106/23 | 1861 | джедвел
Аргирокастро (Албания). Таблица за държавните приходи на окръга Аргирокастро за м. септември
1277 г.

ОАК 107/1 | б.д. 16 век | сиджил-и атик
б.м. Твърде стар регистър (опис на тимари и зиамети) за народонаселението и производството в
санджаците Лерин, Йенидже и Вардар, Йени кьой, Оливир, Воден. (Вж. Опис на тимимарски
регистри, 1970 г., № 188)

ОАК 107/2 | 1665 | пусула
б.м. Записка, относно заплатата на Лиманджи агата на Белградското пристанище - Хюсеин. Той
получавал 20 акчета дневно.

ОАК 107/3 | 1813 | кайме

Писмо до командващия турската войска в Сърбия, с което на същия се съобщава, че му се изпращат
7-те души, придворни, за които той бил настоявал.

ОАК 107/4 | 1727 | арзухал
Ниш. Заявление от Абделрахман - началник на строежите в Нишката крепост до правителството.
Иска да се изплатят ..., изразходвани по ремонта на Нишката крепост.

ОАК 107/5 | 1819 | тахрират
Белград. Резюмета от доклади на белградския мухафъз до садразама, относно заграбването на
чифлици на турски поданици от сръбското население в санджака Сенендере.

ОАК 107/6 | 1689 | ариза
Доклад, с който се иска нареждане за прибирането от Призренския и Дукакински санджаци
данъците авариз, бедел и незл. Дадени са на ... на тези данъци.

ОАК 107/7 | 1689 | ариза
Доклад, с който се иска нареждане, 300 42,5-те кила ечемик, дължим от казите Стара Загора, Нова
Загора, Казанлък и Чирпан срещу данъка "авриз"; вместо за Татар Пазарджик, да бъде превозен и
предаден в Ниш, като крайно необходим там.

ОАК 107/8 | б.д. | махзар
Белград. Колективно заявление от турското население в Белград, което се оплаква от щетите,
нанесени му поради междуособиците в Сърбия.

ОАК 107/9 | 1867 | мазбата
Ниш. Три протокола на Нишкия административен съвет за дадени суми от приходите на санджака
за издръжката на разни войскови части.

ОАК 107/10 | 1876 | дефтер
Ени варош. Списък на лицата, пострадли от пожари или напуснали местожителството си, поради
нападенията на черногорските бунтовници, на които е била дадена материална помощ в
хранителни продукти - с приложение съответните разходи.

ОАК 107/11 | б.д. | тезкере-и самие
Чернова. Доклад, относно желанието на Милош бей да посети султана и да благодари за
награждаването му.

ОАК 107/12 | 1727 | ариза
Ниш. Доклад от Ниш, относно поправките по крепостта - изплащане наема на 5 коли от Демир
хисар.

ОАК 107/13 | б.д. | ариза
Доклад до войводата в Пирот, с който се съобщава, че горските разбойници могат да дойдат и в
същия град.

ОАК 107/14 | 1809 | илям
Чачка. Илям на кадията в Чачка. Поръчва се на ... да отиде в помощ на Чачка, който бил обсаден от
разбунтувалите се сърби.

ОАК 107/15 | 1847 | ариза
Изложение на сръбския капукехая Лазо до министъра на външните работи, отнодно пречките по
търговията между Видин и Сърбия.

ОАК 107/16 | 1693 | арзухал
Молба от 5-те ..., отиващи по река Сава за Брод, с която същите молят да им се отпуснат хранителни
припаси.

ОАК 107/17 | 1876 | мазбата
Лясковац. Протокол на административния съвет на града Лясковац, относно необходимостта да
бъдат поправени чешмите в града.

ОАК 107/18 | 1828 | весика
Чернова на писмо, в което се изтъква благонадежността на Милоша и верността на ... Към султана

и се дават уверения, че при настъпването на благоприятен момент, ще бъде подновено обсъждането
сръбските искания, прекъснато преди това във връзка с възникналите затруднения за Турция.

ОАК 107/19 | 1723 | тезкере
Ниш. Записка от чиновника по строежите в Нишката крепост за отработените дни от страна на
привлечените на работа в Ниш 110 колара от Татар Пазарджишката каза.

ОАК 107/20 | 1867 | джедвел
Видин. Списък на помощите, раздадени на бежанците от Слидерово, Белград и циганите.

ОАК 107/21 | 1795 | кайме
Разпореждане до мухафиза на Белградската крепост, относно въоръжаването и снабдяването на
крепостта.

ОАК 107/22 | 1693 | арзухал
Доклад, с който по искане на мухафъза на Бялград, Дилафер паша, се моли приемащият
пристигащите в Бялград по вода държавни храни да приеме и пристигащите по суша такива храни.

ОАК 107/23 | 1784 | мектуб-мосведе
б.м. Чернова от предписание на (?) до Кладовския войвода. Да вземе мерки за унищожаването на
разбойниците (ешкия), върлуващи по Дунава, които са стигнали до самия Белград.

ОАК 107/24 | 1791 | еврак
Ниш. Девет документа от коменданта на Ниш Юмер паша и други длъжностни лица, отнасящи се
до продоволствието и обзавеждането на тамошната войска и поправката на укрепленията.

ОАК 107/25 | б.д. | мектуб
Превод. Превод от писмо на сръбския княз Милош Обренович до сръбските представители,
относно отношенията между сърбите и ... в Белград. Превод от писмо от белградския боляринбаши
до княз Милош по същите въпроси и резюме от статия, публикувана в общия вестник пак по
сръбските работи.

ОАК 107/26 | 1721 | хюджет
Протокол на кадията в Ниш, с който се констатира, че в складовете на същия град имало мухлясало
и горчиво брашно, което трябва да се изхвърли в р. Нишава.

ОАК 107/27 | 1876 | ариза
Ниш. Доклад от Ниш до Дунавския валия, относно количеството и вида на храните в Нишкия
санджак.

ОАК 107/28 | 1840 | ферман
Ферман до Нишкия командващ армия, относно нуждата от засилване гарнизона в ...

ОАК 108/1 | 1876 | мектуб
Писмо от валията на Беломорските острови, с което се представляват в министерството на
финансите две таблици за приходите от данъци и такси по преброяването през последното
тримесечие на 1291 г.

ОАК 108/2 | 1791 | емирнаме
Разпореждане до коменданта на Дарданелите да вземе всички мерки за унищожението на
бунтовниците в островите Имброс и Самотраки.

ОАК 108/3 | 1731 | арзухал
Хиос. Заявление от населението на 21 села на о. Хиос. Моли да му бъде намален размера на данъка
джизие.

ОАК 108/4 | 1730 | берат
Берат в полза на частни лица от приходите на о. Крит.

ОАК 108/5 | 1841 | дефтер
Списък на десятъка на с. Агриди в о. Имброс за 1241 г.

ОАК 108/6 | 1865 | дефтер
Трикала. Списък на племената на мюлтезимите и на ... от султанските чифлици и кишлаци за 1281
((1864/65) финансова година, който трябва да се внесе в касата на еялета Трикала.

ОАК 108/7 | 1692 | ариза
Доклад от о. Крит, относно изпращането на войски и муниции за о. Крит.

ОАК 108/8 | 1721 | илям
Протокол на кадията в Аркадие (Гърция), с който констатира, че жителите на някои села са се
отказали от бунтовете и са се съгласили да плащат данъците си.

ОАК 108/9 | 1861 | еврак
Цариград. Преписка, относно приложението в санджака Трикала на нов закон и правилник за
десятъка; и трудностите, на които то се е натъкнало.

ОАК 108/10 | 1841 | дефтер
Регистър за десятъка на с. Искент - о. Емброс за 1841 г.

ОАК 108/11 | 18 век | дефтер
Сведение за прихода от разни мокатаи в Румели и в Гърция и на кои лица са отдадени същите
мукатаи.

ОАК 108/12 | б.д. | арзухал
Агрибоз (Евбея, Гърция). Заявление от Ахмед (?) до садразама, относно убийството на Кючук
Мустафа и неговите сподвижници, на които наследниците предявяват граждански иск против
мютесалима и други лица.

ОАК 108/13 | 1848 | полица
Внесена полица във връзка с откупуването експлоатацията на шабхането в Марония, каза
Гюмюрджина от мухасъла на Филибе - Шериф ефенди.

ОАК 108/14 | 1824 | илям
Трикала. Съдебно решение на кадията на Трикала, относно набирането на войски от еялетите
Худавездегяр и Коджа ели за борба с гръцките въстаници, които нападали с кораби Малоазийското
крайбрежие.

ОАК 108/15 | 1727 | арзухал
Крит. Заявление от Али ага, относно данъка върху маслиненото масло, произведено на о. Крит.

ОАК 108/16 | б.д. | тезкере
б.м. Бележка за внесени в държавната каса ... От Янинския еялет.

ОАК 108/17 | 1786 | ариза
Изложение във връзка със злоупотребите на бившия мухасъл на Кипър - Али ага, за чието
арестуване е издадена вишочайша заповед, прочетена от специално изпратеното за това лице от
Цариград в Лефкоша.

ОАК 108/18 | 1732 | еврак
Приписка с подробни сведения за ремонтите, които е следвало да бъдат извършени в крепостта
Хания, на о. Крит.

ОАК 108/19 | 1656 | тефтер
Регистър за облагането с данък джизие неверните от виляета Ерхос.

ОАК 108/20 | 1715 | арзухал
Доклад за издаден ферман до мохафъза на Агрибос, да върне в Цариград 233-те пушки, останали в
крепостта от времето на последния военен поход в Гърция през годината 1127.

ОАК 108/21 | 1886 | дефтер
Родосто. Списък на ... В казата Родосто през 1301,1302,1303 г.

ОАК 108/22 | 1800 | тахрират (хуляса)
Канерия. Резюме от доклада на Хакъ паша, мютесариф на Кандия до правителството, относно
вилненията на разбойниците Синан - мултезим и Зилли Бекир - байрактар. На първия било отнето
правото да събира данъци, а втория бил изпратен на заточение в Исперлунга.

ОАК 108/23 | 1841 | дефтер
Валос. Част от списък за приходите от митницата на гр. Валос и другаде през м. ноември 1843.

ОАК 108/24 | 1860 | шукка
б.м. Предписание до мютесарифа на о. Кипър, относно възнаграждението, което следва да се
плаща на чиновниците, заети с новото прехвърляне и описване из околиите.

ОАК 108/25 | б.д. | еврак
Крит. 3 доклада и резюмета от същите, върху производството на сапун и зехтин в о. Крит и
изпращането им в Цариград.

ОАК 108/26 | 1814 | ариза
Доклад от новоназначения валия в Пелопонес Ахмед паша за бунтовническите прояви в Кастел (?),
Гърция и мерките за възстановяване спокойствието в същия край.

ОАК 108/27 | 1723 | арзухал
Лицето, комуто е отдадена мукатаата - Шамския пазар за коне, съобщава, че известна част от тези,
които продават коне, за да не плащат данък, вършат това не на пазара, а на други места. Моли да се
издаде заповед с цел да се прекрати тази тайна и скрита продажба.

ОАК 108/28 | 1853 | хисаб
Сметки по изплащане заплати и продоволствия на войници за охраната на Трикала. 7 документа.

ОАК 108/29 | 1700 | дефтер

Списък на имуществото, оставено в санджака Ресму от убития при въстанията Мустафа паша.

ОАК 108/30 | 1809 | емирнаме
Предписание до Али паша Янински да събере от подведомствените му кази храни, нужни за
войските около 40 000 - 50 000 души в Ниш.

ОАК 108/31 | 1717 | ариза
Три доклада заедно с кадийски протокол за събиране войници за похода против австрийците.

ОАК 108/32 | 1807 | ариза
Четири доклада от Гърция, относно опасното положение на турците, поради непристигането на
военни подкрепления, вълнението на въстаниците и нахълтването на руската флота в разни
пристанища. 4 документа.

ОАК 108/33 | б.д. | такрир
б.м. Превод от ноти на Франция и Австрия, относно гръцките въстания.

ОАК 108/34 | 1661 | берат
Султански берат за тимар в Карахисар, Анадола за 1072 г. (1661 г.)

ОАК 108/35 | 1808 | ариза
Доклад и кадийски протокол за поправка на черква в Гърция.

ОАК 108/36 | 1772 | ариза
Резюме. Доклад от бившия мухафъз на Евбея Осман паша, относно ... в о. Андрос, управлението в
Гърция и пр.

ОАК 108/37 | 1872 | емирнаме
Русе. Разпореждане за забрана внасянето на гръцкия вестник "Клио", излизащ в Триест.

ОАК 108/38 | 1620 | дефтер
Аспропотамо (Гърция). Списък на населените места на виляета Аспропотамо (Гърция), които са
обложени с данък джизие.

ОАК 109/1 | 1653 | сиджил
Цариград. Регистър за феодални владения в Мала Азия през 1063 г. (Вж. Опис на тимарски
регистри, 1970, №297).

ОАК 109/2 | 1575 | сиджил
Цариград. Част от регистър - 10 листа - за феодални владения в Румелия и др. Места в Европейска
Турция през 982 г.(Вж. Опис на тимарски регистри, 1970 г., №70)

ОАК 109/3 | 1611 | сиджил
Цариград. Регистър за феодални владения в Мала Азия през 1020 г. (Вж. Опис на тимарски
регистри, 1970 г., №223.)

ОАК 109/4 | 1649 | сиджил
Цариград. Регистър за разни служби при вакъфи и др. богоудобни заведения в Турция за 1059 г.,
както и за др. Служби от военен и административен характер.

ОАК 109/5 | 1621 | сиджил
Цариград. Част от регистър за феодални владения в Мала Азия през 1030 г.

ОАК 109/6 | 1589 | сиджил
Цариград. Част от регистър -5 листа - за феодални владения в Мала Азия през 997 г. (Вж. Опис на
тимарски регистри, 1970 г., №124.)

ОАК 109/7 | 1673/1774 | сиджил
Цариград. Регистър за феодални владения в Мала Азия през 1084 г. (Вж. Опис на тимарски
регистри, 1970 г., № 333.)

ОАК 109/8 | 1621 | сиджил
Сиджил за феодални владения в Мала Азия от 1030 г.

ОАК 109/9 | 1705 | берат (сурет)
Цариград. Препис от берат на Мехмед ефенди за получаване дневно по 10 акчета заплата от
държавното съкровище в Диарбекир.

ОАК 110/1 | 1716 | ариза
Доклад, относно експлоатацията на скъпоценни камъни в местността Балия.

ОАК 110/2 | 1785 | илям
Съдебен протокол на кадията в Кюрде нюхае, с който се констатира, че надзирателя на медната
мина е изплащал редовно надниците на работниците.

ОАК 110/3 | 1704 | ферман
Ферман, с който се разпорежда заплатите на еничарите от крепостта Ерзинджан да бъдат изплатени
от митническите приходи в Ерзерум.

ОАК 110/4 | 1882 | джедвел
Халеп. 25 данъчни таблици на околиите от Халепския виляет за 1882 г.

ОАК 110/5 | 1853 | тахрират
Преписка по превоза на медна руда от мината Аргана до Цариград.

ОАК 110/6 | 1868 | тахрират
Преписка, относно превоза на олово от държавните мини в Булгар даги до Цариград.

ОАК 110/7 | 1713 | ариза

Доклад, относно отдаването на предприемач мините при Сидерокапси, Солунско, понеже
предприемача се бил поминал.

ОАК 110/8 | 1839 | ариза
Доклад по състоянието на държавните мини в санджака Амасия и нуждата от превозни средства.

ОАК 110/9 | 1867 | мазбата
Болу. Протокол на съвета в г. Болу по отпускане сума за капитал за държавната мина в Ергели.

ОАК 110/10 | 1873 | мектуб
Цариград. Писмо от директора на мините, с което съобщава за предадени метали от държавните
мини на Топхането.

ОАК 110/11 | б.д. | джедвел
Таблица за приходите и разходите на държавното съкровище за 1261-1273 г. (1845-1857 г.)

ОАК 110/12 | б.д. | ариза
б.м. Оплакване от населението в г. Тиреболу, Трапезундски виляет, че разбойници са нападнали и
разрушили мината в същия град.

ОАК 110/13 | 1780 | ариза
Доклад, относно нападението и разрушението на държавната мина в околията Тирболи,
Трапезундски виляет. Кадийски илям в същия смисъл.

ОАК 110/14 | 1850 | арзухал
Молба от управителя на държавната мина в Артена за заплата.

ОАК 110/15 | 1807 | хуляса

Цариград. Две резюмета от доклади на Сараханския мютвесаллин до садразама по служебни
въпроси.

ОАК 110/16 | б.д. | мектуб
б.м. Чернова от писмо от (?) до садразама, относно рекрутирането на 600 войника - моряци от
Смирненската околия за турската флота.

ОАК 110/17 | б.д. | ариза
б.м. Доклад от казите в областта на мините ...хане, с който се изнасят ... и нередностите на местния
аян.

ОАК 110/18 | б.д. | тезкере и самие
Предписание да бъдат отпуснати пътни разноски на г. Т. , главен ... по изследването на златните
залежи в Кешиш даги.

ОАК 110/19 | 1875 | джедвел
Адана. Три приходно-разходни таблици на виляета Адана за 1875 г.

ОАК 110/20 | 1850 | джедвел
Списък на лицата и заплатите на башибозука, които трябва да се изплатят от държавното
съкровище.

ОАК 110/21 | 1872 | тезкере
Изпраща се молбата на ленсирли заде Тахос бей, който е дал 10 000 лири по заповед на
финансовото министерство на предприемача на каменновъглената мина в Ергери (Еречли).

ОАК 110/22 | 1724 | ариза
Доклад, относно подготовката на въоръженията, припасите и храните за арсенала в Тифлис.

ОАК 110/23 | 1827 | берат

Цариград. Берат, издаден на името на .. Осман в смисъл, че той отделил половината от зиамета в с.
Гьоюллио, нахия Текфир Гьомо, Силистренски окръг на обща сума 22 250 акчета в полза на
хумбараджийското отделение в Силистра.

ОАК 110/24 | 1870 | ариза
Доклад до министъра на финансите, с който се иска да бъдат уредени вземанията на главния
директор на държавните мини в Берекетлу и Булгар даги.

ОАК 110/25 | 1825 | ариза/арзухал
Оплакване на населението от кюрдските племена (населяващи казите Кемах, Кулу чай, Диюриги,
Егин, Герджание, Тозанлу и Ишкар Абад) и вършели своеволия и насилия./ Доклад по състоянието
на държавните мини във виляета Сивас.)

ОАК 110/26 | 1842 | ариза
Доклад, относно мините във виляета Коня.

ОАК 110/27 | 1787 | мектуб
б.м. Част от писмо, заедно с краткото му съдържание на Ахмед Гирай султан, до правителството,
относно вилненията на разбойника хаджи Хиджа в Хайрополско.

ОАК 110/28 | б.д. | арзухал
б.м. Молба от наследниците на бившия директор на държавните мини в Берикеглиолу и Булгар
даги, с която искат да се повърнат вземанията на наследодателя им.

ОАК 110/29 | 1850 | ариза
Доклад да бъде изплатена сума от министерството на финансите за сметка на държавната мина в
Ергани.

ОАК 110/30 | б.д. | тахрират
Преписка за увеличаване стражата и изплащане заплатите им в държавната мина Евтаг.

ОАК 110/31 | 1787 | еврак
Илчъм (Мала Азия). Единадесет документа: доклади, илями, мазхари и пр. , съдържащи
оплаквания против Караманския валия Ахмед паша, който, заминавайки от Коня за
местоназначението си, ограбил имуществата на жителите в местата, през които минал с хората си.

ОАК 110/32 | 1880 | ферман
Цариград. Препис от ферман, с който се дава концесия за срок от 99 години на Татеос Монсехиян
да експлоатира кромовите руди в казата Инегьол, Худавскярски виляет.

ОАК 111/1 | б.д. | ариза
б.м. Доклад от главнокомандващия турската флота, относно движенията на последната.

ОАК 111/2 | 1852 | ариза
Доклад за внесеното количество сребро в държавния монетен двор от рудницата в Акдаа

ОАК 111/3 | 1724 | ферман
Ферман до кадиите, мутесалимите и други висши чиновници в Анадола, с който се разпорежда да
улеснят мобилизирането, събирането на храни и превоза на припаси за похода, който се
предприема в Тибриз.

ОАК 111/4 | 1839 | дефтер
Цариград. Приходно-разходна книга на турското държавно съкровище през м. Зилхидже 1254 г.
(15.02. - 15.03. 1839 г.)

ОАК 111/5 | 1843 | хюляса
б.м. Резюме от доклад по приходите от държавните мини в Диарбекир.

ОАК 111/6 | б.д. | шерх
б.м. Надпис, за да бъде изоставена експлоатацията на кариера.

ОАК 111/7 | 1638 | берат
Цариград. Берат за подновяването на берати на муезите в джамията Ридванзаде в гр. Чаниелби
Пазари.

ОАК 111/8 | 1807 | немика
Две писма от коменданта на Проливите Хафъз Исмаил паша, относно стъкмяването в материално
отношение укрепленията по двата бряга по гарнизоните в същите укрепления; и за неотложно
изпращане необходимите салове за преграждане на Теснините.

ОАК 111/9 | 1727 | арзухал
Оплакване от тимариот, че докато е бил на походите на изток, друг тимариот му бил обсебил
спадащия към тимара му дял от тимар в нахията Чобаш, санджака Малатия - със справки и доклади
по това оплакване.

ОАК 111/10 | 1720 | илям
Съдебен протокол на кадията в Гюре, относно назначаването на нов надзирател в медната мина на
същото място.

ОАК 111/11 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно новите начини на експлоатация на държавните каменовъглени мини в Кебан и
Ергени.

ОАК 111/12 | 1844 | илмюхабер
Разписка за повърната сума, която е била употребена за разходите на мините в Берекитлу и Булгар
даги.

ОАК 111/13 | б.д. | тезкере-и самийе
б.м. Доклад, относно управлението на оловната държавна мина в прохода Гьолюк.

ОАК 111/14 | 1694 | арзухал

Цариград. Два доклада на Хюсеин ага, назър на Садай-и-джетиди султани, с които иска, на мястото
на двама поминали се служители при вакъфа на султан Баязид в Ахашехир, да бъдат назначени
други, посочени в докладите двама.

ОАК 111/15 | 1852 | илмюхабер
Записка за завладяване от страна на държавата тимарите на 4 души тимариоти, отказали се от
същите права за в бъдеще.

ОАК 111/16 | 1864 | ариза
Доклад, относно солниците в Румелия, Анадола и Арабия, които са били отдадени за експлоатация
на компанията Зарифи и, които се отнемат по силата на закона и се управляват от държавни
чиновници.

ОАК 111/17 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно натрупаната медна руда в Трапезунд, Алеасия и Токат, която трябва да се
пренесе през Самсун за Цариград. Иска се да се предпише на управниците на горните градове да
намерят коли за пренасянето ѝ.

ОАК 111/18 | 1848 | арзухал
Молби от началника на 470-те войници-башибозуци, назначени за охрана на отиващите на
поклонение в Мека и Медина, за отпускане парични средства за издръжката на хората му и за наем
на нужните му камили.

ОАК 111/19 | 1695 | берат
Одрин. Берат на Мустафа II, с който по случай възкачването на същия се подновяват и
потвърждават правата на ... "кючук дефтердар" на хазната.

ОАК 111/20 | 1857 | пусула
Записки по събирането стойността на акциите, издадени във връзка със строежа на ж.п. линия
Смирна . Гюзел Хисар - Одрин.

ОАК 111/21 | 1721 | махзар
Оплакване от населението на Гюре и Нухас, че в мината са останали само 40-50 души пленници и

същата на може да работи и ще бъде разнебитена.

ОАК 111/22 | 1842 | тезкере-и самийе
Доклад, относно приходите от държавните мини в Гюлнашхане, Гюмюшкян, Кютахия и Сивас.

ОАК 111/23 | 1728 | емирнаме
Разпореждане до валията в Гендже да бъдат предадени приходите от джизието на специален
чиновник.

ОАК 111/24 | 1844 | хисаб
Две сметки за внесени в държавното съкровище от приходите на държавната мина в Кастамуни и
Авдаг суми.

ОАК 111/25 | 1836 | ариза
Доклад, относно суми, останали в кадия от приходите на държавните мини в Ернани.

ОАК 111/26 | 1840 | ариза
Доклад от мюдюра на Враня, с който донася, че директора на Кратовските държавни мини е
заплашвал селяните, че ще ги изпрати на работа в Цариград, понеже същите не са се отзовали да
идат в мината в Кратово, тъй като Враня влиза в Нишката област.

ОАК 111/27 | 1842 | илям
Родосто. Протокол на кадията в Гелиболи, с който констатира, че въдворените в местожителство
ходжи Исмаил и Агоп са пристигнали, без да имат право да напускат града.

ОАК 111/28 | 1731 | тахрират
Преписка, относно искането на предприемача на държавната мина в Гюмюшхане да продаде
добитата мед и с получените пари да увеличи капитала. Разпоредено е, щото същата мед да бъде
предадена на топхането.

ОАК 111/29 | 1690-1691 | сиджил

Цариград. Регистър от 29 л. на централното управление на тимарите, съдържащ сведения за
феодалните владения на разни лица в Мала Азия през 1690/1691 г. (Вж. Опис на тимарските
регистри, 1970 г., №351)

ОАК 111/30 | 1722 | арзухал
Доклад на Синахи Мехмед, флотски секретар, за набавянето дървено масло и жито за 7 тръгващи
на поход военни кораби и 21 оставащи на котва.

ОАК 111/31 | 1766 | еврак
Преписка по доставката от Едремитската каза на 20 000 оки държавно масло за военната флота.

ОАК 111/32 | 1683 | арзухал
15 броя заявления от новопотурчени, до султана.

ОАК 111/33 | 1730 | ариза
Молба за прехвърляне на държавни приходи, поради смърт на собственика в Диарбекир.

ОАК 111/34 | 1870 | мектуб
Цариград. Писмо до министерството на обществените сгради да представи списък ... за годините
1865-1870 за производството на злато и сребро от държавните мини.

ОАК 111/35 | 1842 | тезкере-и самийе
Разпореждане, относно по-правилната експлоатация на държавната мина в Гюлнюшхане.

ОАК 111/36 | 1729 | берат
Берат за отстъпване на държавните приходи в Ески Келб, санджака Адана, които са отстъпени от
собственика на друго лице. 2 документа.

ОАК 111/37 | 1729 | берат

Два берата за отстъпени държавни приходи в с. Хатун Дикеш Тене, Диарбекирски еялет, които са
отстъпени от собствениците на други лица.

ОАК 111/38 | 1689 | арзухал
Заявление от лицето Мехмед, назначен да събере данъка "фурун беделиси" в Бруса, до султана.
Иска пътни разноски във връзка с това си назначение.

ОАК 111/39 | 1708 | ариза
Доклад за назначение на двама кантарджии на медната мина в Козан олу даги, околия Сис (дн. Гр.
Сис - виляет Адана)

ОАК 111/40 | 1720 | емирнаме
Разпореждане до надзирателя на мините в о. Ташюзи да бъде засилено производството.

ОАК 111/41 | 1850 | ариза
Доклад, относно набавянето на капитал за експлоатация на каменовъглените мини в Берикеглу и
Булгар даги и спирането производството на керемиди.

ОАК 111/42 | 1849 | тезкере
Цариград. Писмо до министъра на финансите за изплащане на гостуващия в Цариград шеих на
Асир, санджак във вилаета Йемен, Урси ефенди, отпуснатата му със султански указ суми за дрехи.

ОАК 111/43 | 1735 | ариза
Доклад, относно сметководството на държавните мини за 1735 г.

ОАК 111/44 | 1843 | хисаб
Сметки по разходите на държавните мини в Кюбан и Ернахи.

ОАК 111/45 | 1870 | ариза

Донесение от управляващия вилаетската канцелария на дефтери Хакани до мутесарифа на Видин.
Съобщава му в отговор на едно запитване, какви такси се събират при продажбата на държавни
земи чрез публичен търг.

ОАК 111/46 | 1863 | тахрират
(откъс). Преписка по държавните мини в Ергени.

ОАК 112/1 | 1847 | илмюхабер
Цариград. Записка, с която сметководството за приходите от Анадола се уведомява, че по искането
на сина на един султански чауш, чийто зиамет по силата на закона е бил отнет и предаден на
фиска, да се възстанови в негова, на сина, полза , е предприето събиране на потребни сведения,
относно зиамета и ... чауш - условията при които е владял той зиамета.

ОАК 112/2 | 1869 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до министъра на финансите да се отпуснат разноските за изготвяне
ордена "Меджидие" II степен, с който султана награждава барон Адолф Брушилд.

ОАК 112/3 | 1631 | берат
Цариград. Берат от Мурад IV за назначаване муезин в джамията Нишакджи Мехмед паша в
Цариград.

ОАК 112/4 | 1766 | илям
Смирна. Илям на Смирненския кадия за публикуването на заповедта за вноса в Цариград без мито
произведения в границите на ...данък върху ...; и за облагане с данък на сапуна от същите места.

ОАК 112/5 | 1876 | джедвел
Таблица за промените в данъчното облагане за 1291 г. в разни хазни на санджаците Кераси,
Кютахия и Ердек.

ОАК 112/6 | 1726-1727 | еврак
Преписка по спора за притежаването на 1/2 част от селата Джазикарто, в казата Ергани,
прехвърлена от притежателя ѝ Юсуф на друго лице, като това прехвърляне било оспорено от

притежателя на другата половина.

ОАК 112/7 | 1863 | сенед
б.м. 2 разписки за получени суми срещу ленно владение от двама тимариоти.

ОАК 112/8 | 1727 | арзухал
Заявление, с което подателят му иска да му се даде маликяне 1/2-та част от с. Вартоник, Джемиш
гезенска каза , Мукатаата Арабгир и Чемиш гезек. Понеже със смъртта на притежателя му, този дял
бил останал свободен.

ОАК 112/9 | 1719 | арзухал
Заявление от притежателя на мокатаата от султанските имения в Амесия. Иска издаването ферман,
че има право да събира и данъка върху лозята, какъвто отказвали да му плащат в с. Табурек,
спадащо в неговата мокатаа.

ОАК 112/10 | 1705 | ферман
Цариград. Ферман на Ахмед III, удостоверяващ осчетоводяването на разходи по издръжката на
гарнизона във Ван.

ОАК 112/11 | 1643 | берат
Цариград. Берат на Ибрахим I, с който на служителя при дисамят на вакъфа султан Мехмед
Ибрахим е подновен стария берат.

ОАК 112/12 | б.д. | мектуб
Писмо от Мехмед Емин, с което същия съобщава (на садразама), че работата , за която е бил
изпратен не ще се свърши, поради уволнението на Хаджи Мустафа - да се поиска съдействието на
мутесарифа Али паша и на капудишлер капуджи Риза бей.

ОАК 112/13 | б.д. | илям
б.м. Обява на наредби против злоупотребата с държавни средства от страна на чиновниците и за
закрилата на населението срещу данъчния произвол.

ОАК 112/14 | 1860 | емирнаме
Султанска заповед от края на 1860 г. , относно правовия ред в Турската държава, с оглед да се
гарантира спокойствието, ... и сигурност на населението.

ОАК 112/15 | 1726 | ферман
Ферман до войводата на Диарбекир Халил за отлагане временно на покупката на житото и ечемика,
възложено му вече с ферман за нуждите на армията в Тебризската област.

ОАК 112/16 | 1721 | арз
б.м. Донесение до правителството от (?), относно отдаване на вечно експлоатиране
безстопанствената половина част от мукатаата на село Ниязи уля, околия Малария (Мала Азия).

ОАК 112/17 | 1703 | берат (сурет)
Цариград. Препис от берат, с който се отпуска по 1 акче дневно пенсия на Хюсеин Токарски,
спахия от прихода на мукатаата в Такат.

ОАК 112/18 | 1716 | арз
Цариград. Донесение от (?) до (?), относно пожара в Сарачханара в Цариград и за някакви си
скъпоценни предмети на Влашкия войвода Стефан, оставени на харемите в Сарая.

ОАК 112/19 | 1652 | илям
б.м. Шериатски илям за зиаметите и тимарите в Болийския.

ОАК 112/20 | 1727 | ариза
б.м. Доклад с приложения за изпратените в Александрета войски и военни припаси по случай
войната.

ОАК 112/21 | 1727 | арзухал
Заявление от Зимел Заде Мехмед и Ахмед, с което същите се оплакват, че част от имението им във
войводството Малатия, нахията Шуре, им било обсебено от Халил и Ебубекир; с разните справки и

доклади по това оплакване.

ОАК 112/22 | 1700 | дефтер
Сметка за ежедневните разходи по храната за идващия от Египет шериф Яхя и антуража му. С тази
сметка се коригира представената по-рано такава и общия разход в случая възлиза на 1600 акчета
дневно.

ОАК 112/23 | 1888 | джедвел
Харам (Мала Азия). Приходно-разходна таблица на Хаоран санджак за 1888 г.

ОАК 112/24 | 1783 | илям
Кютахия. Шериатско решение на кадията в Кютахия, доклад на Анадолския валия Абди паша и
резюме от неговия доклад, относно заминаването за крепостта Исмаил на всички анадолски алайбейове - тимари и зиами - със своите хора.

ОАК 112/25 | б.д. | махзар
б.м. Махзар от първенците, живущи в крепостите по брега на Дарданелите в полза на Осман паша,
командир на същите крепости.

ОАК 112/26 | 1809 | ариза
Доклад от командващия войската, Румелийския валия Хуршид паша, относно лошото
продоволствие на войските му и необходимостта да се изпратят час по-скоро достатъчно парични
средства. Приложено е и едно резюме от съдържанието на същия доклад.

ОАК 112/27 | 1844 | ариза
Доклад, относно вземанията на директора на държавните мини в Берекетлу и Булгар даги.

ОАК 112/28 | 1585 | дефтер
Цариград. Регистър, в който са били вписвани заповеди до разни бейлербейове по управлението на
тимари и зиамети.

ОАК 112/29 | 1819 | такрир
Диарбекир. Доклад от Мехмед до садразама, относно бунта на населението в Диарбекир и мерките,
които трябва да се вземат за скорошното му потушаване.

ОАК 112/30 | 1730 | берат
б.м. Берат с шериатски илям и надписи до мукатара на селата Есреклер и Араблъ-уюк, войводолък
на Токад. Мукатаата се прехвърля от хаджи Мустафа на Юмер ага.

ОАК 112/31 | 1727 | емирнаме
Разпореждане до мухафъза на Реван, относно джизието в Реванския еялет.

ОАК 112/32 | 1543-1544 | дефтер
Списък на лицата от санджаците Караси, Мидилли и Бига, осигуряващи различни платове за
ушиване на дрехи за йеничарската армия в Цариград.

ОАК 112/33 | 1843 | берат
Ферман, относно прехвърлянето на тимар в санджака Сарокан.

ОАК 112/34 | 1722 | такрир
Айдин. Доклад от мухасъла на Айдин до садразама. Иска ферман за разпродаването на имотите и
вещите на разбойника Тойен Сюлейман Бюлюкбаши от Кери Ада, които той оставил като забегнал.
Имотите минавали у брат му и дъщерите му, но след тяхната смърт останали безстопанствени.

ОАК 112/35 | 1711 | ариза
Цариград. Доклад, относно поправките на крепостите Румели и Анадоли Хисар.

ОАК 112/36 | 1846 | джедвел
Кастамони. Таблица за прихода на държавата за м. Ноември 1846 г. от казите на санджака
Кастамони.

ОАК 112/37 | 1853 | ариза
Търново. Доклад от Търновския каймакам до Румелийския корпус, че исканите жетвари за
Добруджа не се изпращат, понеже жените на жетварите са молили за това, а да бъдат изпратени
такива от Варненски санджак.

ОАК 112/38 | 1844 | тезкере-и самийе
Разпоредба, относно отпускането на пътни и дневни пари на делегацията, която ще замине за
Мадрид да поздрави кралицата по случай възкачването ѝ на престола. Прилага се сметка. 2
документа.

ОАК 112/39 | 1738 | джедвел
Списък на 253 души недъгави и неспособни за работа, които следва да бъдат пенсионирани.

ОАК 112/40 | 1598 | джедвел
Списък на еничарски части и разходи по издръжката им.

ОАК 112/41 | 1729 | тезкере
Тезкере за издаване на берат за прехвърляне на мукатаа на починал в Дивридаги.

ОАК 112/42 | 1898 | бюдже
Приходно-разходни бюджети на Хамитския и Хиджазския виляети, Чаталджанския санджак и
Егейските острови за 1898 г. (1315 г.)

ОАК 112/43 | 1526-1532 | сиджил
б.м. Регистър за приходите и разходите на вакъфа "Ейб-и- лисари" за годините 1526-1532 .

ОАК 112/44 | 1725 | джедвел
Списък на ограбените стоки и предмети от раята в казата Сандър.

ОАК 112/45 | 1866 | джедвел
Худавендигяр. Таблица за постъпилите в окръга Худавендигяр суми от продажбата на ценни книжа,
тезкерета и пр. през м. ноември 1866 г.

ОАК 112/46 | 1799 | ариза
Карахисар. Доклад от мютесарифа на Карахисар, относно убийството на Бакали олу
Абдуллрахман.

ОАК 112/47 | б.д. | такрир
б.м. Донесение на султанския счетоводител, относно изплащането едносрочните требвания и
пенсии на намиращите се в столицата: спахии, оръженосци, тия на ...и на означените ... , съгласно
представения списък от армията.

ОАК 112/48 | 1851 | джедвел
Худавендигяр и Кютахия. Статистически данни за известни данъци в двата горе казани
Малоазийски окръга, необходими за сравнение.

ОАК 112/49 | 1840 | илмюхабер
Разписка за броена сума на чиновник от канцеларията на службата по мините.

ОАК 112/50 | 1729 | ариза
Молба за прехвърляне на приходи, поради смъртта на наследника в Мулатия.

ОАК 112/51 | б.д. | мектуб
Писмо от Мехмед Хюсрев паша за отпускането пътни разноски на куриера, изпратен да занесе
ферманите за изпращането в Цариград на спахията от Рука, Малатия и Герсу.

ОАК 112/52 | 1877 | мектуб
Цариград. Две частни писма с прогресивно съобщение, разменени между Нуман ибн и Мазар и
Арслан- Тимур.

ОАК 112/53 | б.д. | арзухал
Цариград. XVII в. Молба от емина по събирането на "адтаклък" в Малешеви о др. Кази, за
дефтерхането. Иска да му се издаде документ за извършени (от ... в казаните места) разходи.

ОАК 113/1 | 1864-1865 | еврак
Преписка от илму-хабери за прехвърляне в данъчно отношение придадени към казата Мангалия
села от Балчишката каза; същото за придадени към санджака Кастамуни села; за вземане от беден,
на тамариот; за подпомагане бедстващи кази в Обрешкия санджак; за разноските по разрушаване
кулата на покойния Али паша в Янина.

ОАК 113/2 | 1889 | джедвел
Списъци на лицата от военното ведомство, които са получавали заплати чрез банк Отоман в
странство.

ОАК 113/3 | 1705 | берат
Токат (Мала Азия). Сбирка от 63 преписи от берати на разни лица за получаваните от тях заплати и
други възнаграждения от разни приходни източници на мукатааря Токат през 1705 г.

ОАК 113/4 | 1657 | арзухал
Харбрут. Доклад на кадията в Харбрут, в който се обяснява, че 100-те коня, дирени от раята, са в
същност върнати, като една част от същите били дадени за използване при пренасянето в Харбрут
на затворените там казълбаши.

ОАК 113/5 | 1794 | кайме
Списък на хората от един болюк, на които следвало да се заплатят дневни пари за сметка на сумите,
предвидени за издръжката им през първото тримесечие на 1209 г.

ОАК 113/6 | 1845-1846 | дефтер
Списък на жителите на с. Ошание, Струин дол, Салаш и др. - Белоградчишко.

ОАК 113/7 | 1807 | ариза

Доклад от войводата на Ески шехир, относно разбойничеството на бозанли Абдуллрахман и
другарите му. Кадийски протокол в същия смисъл.

ОАК 113/8 | 1789 | ариза
Доклад до Чалдърския валия, относно държането на хановете от Дагистан.

ОАК 113/9 | 1773 | еврак
Резюме от две писма на началника по охраната на о. Станкьой ( о. Кос). В едното иска да му бъде
разрешено да се завърне в родината си, след като е поверил охраната на острова на двамата си
братя начело с 300 души войници; а с второто - да бъде той и хората му подпомогнати материално.

ОАК 113/10 | 1729 | ариза
Молба за определяне приходите от Карс за чиновника на Карската крепост.

ОАК 113/11 | 1773 | кайме
Айдън. Доклад от Айдънския векил Дисихаизаде за изхода на боя между стоварените на о.
Станкьой от намиращата се пред същия остров неприятелска флота и местния гарнизон.

ОАК 113/12 | б.д. | дефтер
б.м. Списък на зиаметите "хас", пренадлежащи на Великия везир Махмуд паша.

ОАК 113/13 | 1722 | хисаб
Сметки по изплащане разходите в крепостите в Анадола, назначения на еничари и тяхното число.
12 документа.

ОАК 113/14 | 1730 | ариза
Две молби за прехвърляне по наследство приходи от села в Мулатия , поради смърт.

ОАК 113/15 | 1886 | дефтер

Приходно-разходни бюджетни списъци за казите в санджака Лазкие за 1302 (1886 г.)

ОАК 113/16 | 1719 | хисаб
Сметка по ремонта на сарая Осман паша, находящ се в пристанището Кадорга.

ОАК 113/17 | 1733 | емирнаме
Разпореждане до валията на Русе, относно снабдяването с муниции и припаси Ванската крепост.

ОАК 113/18 | 1852 | джедвел
Списък на заплатите на чиновниците във виляета Кюрдистан.

ОАК 113/19 | 1850 | джедвел
Две ведомости за заплатите на башибозушките войници на Елбасанли Муса ага.

ОАК 113/20 | 1730 | ариза
Молба, с която се иска прехвърлянето от приходите (половината част) върху наследника на с.
Панияс, Арат-кир и Чемишгезек.

ОАК 113/21 | 1895 | джедвел
Списък за приходите, разходите и ... В Мудурнийската каза, санджака Болу за 1311 г. (1895 г.)

ОАК 113/22 | 1845 | джедвел
Таблици за потсъпленията в санджаците Бига и Карахисар за 1262 (1845)

ОАК 113/23 | 1668 | ферман
Ферман за изплащане разноските по изваждане на голям топ, паднал в морето при Карахисар
(Агриос - Гърция).

ОАК 113/24 | 1739 | джедвел
Опис на султанските съкровища.

ОАК 113/25 | 1865 | ариза
Доклад от Акче абад до финансовото министерство по тютюнопроизводството. 2 док.

ОАК 113/26 | 1813 | ариза
Доклад, относно прехвърлянето на зиамет на друго лице, поради смъртта на първия собственик.

ОАК 113/27 | 1806 | емирнаме
Разпореждане до пазителя на султанските мини, относно назначението на субашия в мините в
Мулатия.

ОАК 113/28 | 1871 | ариза
Два доклада, относно отпускането на сума на двама собственици на зиамети в Чорум и Болу.

ОАК 113/29 | 1704 | ферман
Султански ферман до управника на о. Кипър, относно поставянето в готовност на крепостта
Атресан, като кръстовище на корабното движение.

ОАК 113/30 | 1718 | берат
Отстъпени приходи в санджака Кютахия. Нови наредби по управлението на мукатаите.

ОАК 113/31 | 1818 | ариза
Доклади, относно названието на новия Велик везир и бившите такива.

ОАК 113/32 | 1671 | ариза

Доклад, относно намалението на данъците на раите в казата Гьокче даг.

ОАК 113/33 | 1718 | ферман
Ферман, относно изплащането заплатите на новозаписаните левенти в Рака и Диарбекир.

ОАК 113/34 | 1733 | себеб-и тахрир
Берат и доклад, относно прехвърлянето на тимар в Ерзерум, нахия Керджион.

ОАК 113/35 | 1719 | телхис
Цариград. Доклад на садразама за издаването ферман, въз основа на който да се предприемат мерки
за издаване съкровището, изкопано при поправка на сграда в с. Легота, област Кония.

ОАК 113/36 | б.д. | ариза
Доклад от капуданбаши, относно превеждане в изпълнение заповедта за облеклото на морските
военни чинове и наказанието на несъобразилите се със заповедта.

ОАК 113/37 | 1853 | джедвел
Входящ регистър на Румелийското военно командване по разни военни въпроси.

ОАК 113/38 | 1659 | дефтер
Чорум. Списъци за продадени имоти, конфискувани от разбойници.

ОАК 113/39 | б.д. | джедвел
Списък на недвижимите имоти на починалия мухасал на Аидин Абди Лияки паша, които не са
разпродадени.

ОАК 113/40 | 1770 | арзухал
Доклад от хаджи Омер паша, валия на Анадола, по повод убийството в Каратамската нахия на
чаушите, изпратени да съберат предназначените за ... на еничарите в Кулската крепост, Хемия,

Кептия и Ресмо.

ОАК 113/41 | 1755 | ариза
Доклад, относно назначаването на директори в новите медресета в Кютахия и Ерусалим.

ОАК 113/42 | 1853 | ариза
Доклад, относно унищожението на разбойниците и избиване на главатарите им в Сифри ,
Хисарско.

ОАК 113/43 | 1730 | берат
Подписан берат за даване част от приходите от Халеп, Диарбекир, Мардин, Мулатия и пр. на частно
лице.

ОАК 114/1 | 1778 | ариза
Доклад от молдавския войвода Константин, относно руските войски в Полша. Нови руски войски
не са пристигали, генералите и офицерите били заминали, нямало признаци за започване на
войната и пр.

ОАК 114/2 | 1827 | арзухал
Писмо на Стурза, войвода на Молдавия до Великия везир, с което се съобщава за пристигането в
касабата Богдац на новоназначения диван кядиби (на войводата); за предстоящето заминаване за
Цариград на предшественика и пр.

ОАК 114/3 | 1821 | кайме
б.м. Чернова от писмо от (?) до (?), относно някакъв спор между еснафа, който се занимавал с
изкопаване на сол и ... Каялъ и 10 мизар, които през време на някакъв бунт във Влашко с няколко
работници от солниците са взели участие в тоя бунт и сега искали да им се платят сумите, които
имали да получават от еснафа.

ОАК 114/4 | 1802 | махзар
Колективно заявление от духовните власти и ... от Влашко и Молдова до султана. Молят, за да се
облегчи материалното положение на раята, помощта, която се събира от Молдова, предназначена за
Турция, да се отстъпи на Влашко.

ОАК 114/5 | б.д. | ариза
Молдова. Доклад от капукехаята на Молдова до ... . Оплаква се от нередностите, извършвани от
някои от събирачите на данъка върху овцете.

ОАК 114/6 | 1799 | еврак
Резюме от преписката на Александър - влашки войвода с правителството, относно изпращането на
зърнени храни през Браила за Цариград и относно снабдяването с оръжие и боеприпаси
държавните пристанища.

ОАК 114/7 | б.д. | емирнаме
б.м. Инструкция, относно правата на раите, които желаят да се изселят от румънските княжества по
Букурещския договор с Русия.

ОАК 114/8 | | ферман
Откъслек от ферман, с който за "житницата" на Турция, провинцията Влахия се дават пълни ... за
ред и законност по отношение препитанието на раята и търговията с Цариград.

ОАК 114/9 | б.д. | такрир
Превод. Изложение от ... във Влашко, относно нарушаване правилата им по Дунава с вкарване чужд
добитък.

ОАК 114/10 | 1859 | ариза
Мачин. Доклад от мюдура на г. Мачин, относно пристигането на съмнителни хора от Румъния.
Иска разрешение за тяхното интерниране.

ОАК 114/11 | 1864 | такрир
Браила. Нота от Шурюмер чрез барон Теста Астрийски консул в Браила. Иска да бъдат обезщетени
австрийските търговци, които са изгубили големи суми поради покачването на митата върху
зърнените храни, изнасяни от Влашко. Мярката била взета поради глада във Влашко.

ОАК 114/12 | 1785 | ариза

Влахия. Поздравително писмо от влашкия войвода Михаил до новоназначения Велик везир.
Изпраща му един ... със скъпи кожи.

ОАК 114/13 | 1843 | арз
б.м. Изложение от (?) до правителството, относно продоволствуването с храни пограничното
население на Влашко по Дунавския бряг и мерките, които следва да се вземат, относно
прекратяване появилата се чума в Гюргево и ...

ОАК 114/14 | 1708 | тахрират
Очаков. Преписка по състоянието на крепостта Очаков (Узу) и нужните поправки на крепостните
стени, повредени от морските вълни.

ОАК 114/15 | 1821 | кайме
Окръжно писмо до валията на Силистра, Видинския мухафъз, Браилския мухафъз Салих паша, с
което се нарежда да бъде приложена султанската заповед за спиране на грабежите и насилията над
раята във Влашко от страна на войската.

ОАК 114/16 | 1870 | илмюхабер
Разписки (кочани) за данък "телитуат" занятие от г. Хърсово за 1286 (1870 г.)

ОАК 114/17 | 1789 | ариза
Два доклада от войводата на Влашко, относно турските войски.

ОАК 114/18 | 1876 | джедвел
Сулина. Таблица за приходите и разходите на т. Нар. Станция в Сулина, за м. ноември 1876 г.

ОАК 114/19 | 1807 | ариза
Доклад от влашкия войвода Драко заде Алеко, относно евакуацията на френските войски от
Германия.

ОАК 114/20 | 1816 | емирнаме
Чернова. Разпореждане до войводата във Влашко, предвид настъпилия глад в областта на Ердел,
съгласно ... на австроунгарския посланик, да разреши закупуването на зърнени храни и изнасянето
им от австрийските власти за застрашената област. Нота в същия смисъл.

ОАК 114/21 | 1735 | ферман
Ферман за изплащането от приходите на ... заплатите на 206 души артилеристи от крепостта
Браила.

ОАК 114/22 | 1763 | кайме
Писмо от войводата на Влашко, Стефан, с което се възхвалява дейността на назъра на Браила Али
ага.

ОАК 114/23 | 1854 | илмюхабер
Видин. Разписка за броени суми на търговеца Михалаки от Букурещ за закупеният дървен
материал за крепостта Калафат от Видинското данъчно управление.

ОАК 114/24 | 1787 | ариза
Четири доклада и едно резюме от силистренския мухафъз Ебу Бекир паша, относно инспекцията
му във Влашко, поставяне на военни постове на стратегическите места и нуждата от припаси и
съоръжения против русите. 5 документа.

ОАК 114/25 | 1806 | дефтер
Галац. Списък на зърнените храни, произведени в Багдаъ (Молдова) и през пристанището Галац
изнесени за Цариград през 1221 г.

ОАК 114/26 | 1860 | джедвел
Тулча. Таблици за приход-разходите от митниците в Тулча и Исакча за 1860 г.

ОАК 114/27 | 1758 | ариза

Превод. Доклад от войводата на Молдова, относно военните действия и международното
положение.

ОАК 114/28 | 1791 | ариза
Доклад, относно наемането и въоръжаването на търговски кораби по Дунава.

ОАК 114/29 | 1792 | кайме
Цариград. Чернова от предписание до каймакам пашата (заместника на садразама) от (?), относно
спора за 5-те околии, които според договора с Австрия би трябвало да се предадат на Турция, обаче
влашкия войвода ги присъединил към Богданската територия.

ОАК 114/30 | 1853 | мектуб
Тулча. Донесение от Ислям(?) до правителството за руските войски и пр., находящи се в Галац и
Исмалие.

ОАК 115/1 | 1800 | ариза
Доклад, относно получени от булгар олумара от Галиполи 10 000 кантари пексилит при пътуване
до г. Смирна.

ОАК 115/2 | 1878 | ариза
Доклад по отпуснатия заем на турското правителство от 5 000 000 лири.

ОАК 115/3 | 1853 | дефтер
Муш. Списък на разходите по изпращането на заплатите и др. за м. октомври 1269 г. на санджака
Муш - Ерзерумски вилает.

ОАК 115/4 | 1729 | еврак
Преписка от 13 документа-копия от фермани и др. във връзка с беззаконията, извършени при
набирането товарен добитък за похода срещу Персия.

ОАК 115/5 | |

Образци на печати.

ОАК 115/6 | 1711 | ферман
Цариград. Препис. Препис от ферман, издаден въз основа на изложението на ... на крепостта
"Аврет ада" (гр. Тартус - Сирия), относно доставката на барут за крепостта и заплащането му.

ОАК 115/7 | 1875 | еврак
Ерзерум (Мала Азия). Преписка от 3 документа с ведомост за прихода и разхода на Ерзерумския
виляет за 1291 г. (1874 г.)

ОАК 115/8 | 1593 | дефтер
Сугла. Регистър от 1002 г. по тимарски въпроси в санджака Сугла - Мала Азия.

ОАК 115/9 | 1727 | махзар
Диарбекир. Колективно заявление от първенците и тимариотите в Диарбекир, придружено от 2
иляма на кадията в същия град. Оплакват се от вилнеенето на двама разбойнически главатари в
казата, които избивали, палели и грабели.

ОАК 115/10 | 1693 | берат, сурет
Одрин. Препис от берат, с който се отпуска заплата от 9 акчета на ден на ... Хюсеин от 8 джемяат.
Заплатата да се вземе от мукатаата на Измирската митница.

ОАК 115/11 | 1840 | илям
Милево. Илям на кадията на Молова, относно празненствата по случай раждането на султан
Мехмед Мурад.

ОАК 115/12 | 1718 | дефтер
София. Опис на намиращите се в София вещи, принадлежащи на бивш бейлер бей на Ерзерум
Мехмед паша, загинал във войната през 1129 г.

ОАК 115/13 | 1866 | сенед
Галиполи. Връзка разписки за получени суми срещу доставени предмети или извършена работа на
разни учреждения в гр. Галиполи.

ОАК 115/14 | | кайме
Чернова. Изложение от заместник-великия везир за самият Велик везир, командващ турската
войска срещу Русия. Съобщава му за пристигането предложения от руска страна, за водене
преговори за мир и му си дават инструкции в случай, че и на театъра на военните действия се
направи такова предложение, да застане строго на базата на Букурещския договор и отрече ... .
Военното положение и международното на Русия е отчетено в писмото като крайно лошо.

ОАК 115/15 | 1715 | арзухал
Заявление от коларите, чиито коли са участвали във военния поход. Искат да им се плати заплатата
за м. РЕ.

ОАК 115/16 | 1689 | махзар
Бенефис. Колективна молба от мюсюлманите, живущи в гр. Бенефис, с която се иска помощ срещу
обсадената откъм морето крепост.

ОАК 115/17 | 1770 | ариза
Едлиб. Оплакване от насалението от Едлиб и доклад по повод разбойничествата на назначен
мютевалия на вакъф. 2 кадийски протокола в същия смисъл. 3 документа.

ОАК 115/18 | 1770 | ариза
Антакия. Заявление от жителите на Антакия, че са били доволни от шейх Шемседдин заде
Ибрахим ефенди. Кадийски протокол в същия смисъл.

ОАК 115/19 | 1793 | мектуб
Чернова. Цариград. Писмо от Великия везир до мутемед ул девле на Иран по въпроса за
екстрадицията на бунтовника Шериф паша, който бил забегнал на иранска територия и за когото
хана на Реван Мидхад искал помилване; а след това в съюз с бившия хан на Нахмидоу ... с войски
землището около Карс.

ОАК 115/20 | 1777 | ариза
Халеп. Оплакване от насалението в гр. Халеп и доклад против разбойниците в същия град. Прилага
се списък на разбойническите главатари. 3 документа.

ОАК 115/21 | 1757 | ариза
Доклад от мютесарифа на Ич ейли, относно убийствата и грабежите на разбойника Халил олу
Хюсеин. Иска да бъде предписано на аяните за неговото унищожение.

ОАК 115/22 | 1659 | хюджет
Михалия. Две съдебни решения на кадията на Михалич, относно закупуването ... За нуждите на
султана на чисто брашно от жителя на Михалия Али ага.

ОАК 115/23 | 1546 | сиджил
Списък на данъчните облагания в Багдат за 983 (1546 г.)

ОАК 115/24 | 1871 | еврак
Видин. Преписка по изплащане заплатите на катибите в Меджлиси кадир във Видин Халил и
Мустафа Дервиш.

ОАК 115/25 | 1850 | дефтер
Две ведомости за изплащане заплатите на башибозуците-пехотинци под командата на Абдел берер
ага за 1267 г.

ОАК 115/26 | б.д. | арзухал
Превод от заявлението на испанеца Франческо Паталия до правителството, с което съобщава, че той
изнамерил лек против чумата, която върлувала по хората. Продава се в стъкла от по 2 оки, което
коства 35 рубли. За проверка до Илия Трабаш, живущ в Одеса.

ОАК 115/27 | 1771 | ариза
Откъси. Три доклада на валията в Анадола, относно разбойничеството и мерките против

последното.

ОАК 115/28 | 1771 | илям
Четири кадийски протокола от Евреше, Кешал, Галиполи и Аджабад за прочитане разпореждане
против разбойничествата.

ОАК 115/29 | 1847 | тахрират
Тахрират. Приписка по изплащане наем на помещение.

ОАК 115/30 | 1846 | ариза
Доклад, относно изплащане заплатата на ходжа от Самсун.

ОАК 115/31 | 1846 | ариза
Доклад от Синай, относно изплащане сума, стойността на един топ.

ОАК 115/32 | 1846-1847 | арзухал
Молба за изплащане заплатата на чиновник от Едирне.

ОАК 115/33 | 1771 | ариза
Откъси. Два доклада, относно разбойничеството.

ОАК 115/34 | 1846 | ариза
Доклад, относно изплащане разноските за мебелировка на етажите на министъра на полицията.

ОАК 115/35 | 1846 | тахрират
Преписка по доставка на месо за армията.

ОАК 115/36 | 1846-1847 | джедвел

Списък за разходи по заплатите в казата Ердек за 1263 г. (1846-1847 г.)

ОАК 115/37 | 1846 | джедвел
Списъци по заплатите на войниците в Урфа.

ОАК 116/1 | 1640 | берат
Връзка, съдържаща преписки от берати и съответните хадшети за изплащането в Токад и др. ,
заплатите на служители в джамии, войници и пенсионери.

ОАК 116/2 | б.д. | таалимат
Чернова. Инструкция за дейността на чиновниците, назначени да проведат предприетото, с цел да
се въведе ред и законност в данъчното облагане; да се премахне ангарията и се осигури
справедливо отношение от органите на властта към населението.

ОАК 116/3 | 1789 | кайме
Чернова. Изложение до садразама, относно посредничеството от страна на Франция за мир между
Турция и Австрия; поведението в същото време на Прусия по въпроса; и настоятелното искане на
Швеция да ѝ се окаже от Турция финансова помощ, без която тя не би могла да сътрудничи военно
срещу Русия.

ОАК 116/4 | 1881 | еврак
Цариград. Преписка, съдържаща данни за паричното състояние на държавната фабрика за
сребърни изделия - "Симкешхане-и-амире".

ОАК 116/5 | 1733 | ферман
Чернови. Два откъслека от фермани за снабдяването по спешност крепостта Генджие на
персийската граница с 1000 камилени товари хранителни припаси от областта Ерзерум.

ОАК 116/6 | 1803 | илям
Решения на кадията, назначен да анкетира споровете между претендиращите да имат права на
тимари в земите на с. Метох еничари от крепостта Наварин, Гърция и калугерите от местния

манастир, които твърдят, че същите земи съставлявали вакъф на манастира им.

ОАК 116/7 | 1842 | тефтер
б.м. Дневник , в който са записани по количество и стойност зърнените храни и брашно, излезли на
пазара от датата 01.09.1257 г. до август 1258 г.

ОАК 116/8 | 1656 | ферман
София. Ферман на Мехмед IV до мутесарифа на Анадола: Съгласно заповедта за обща проверка на
тимари и зиамети, след проверка на документите му за право на тимар, да се даде освободения
тимар в с. Акче, Сарокански санджак на лицето Мехмед.

ОАК 116/9 | 1846 | тахрират
По ремонта на разрушения мост на реката, минаваща в долната страна на крепостта Чанак кале.

ОАК 116/10 | 1882 | еврак
Цариград. Преписка, образувана във връзка с постъпването в Управлението на данъците 606
фалшиви меджидиета. Определя се начина, по който следвало да се постъпва при констатиране
наличието на фалшиви или с непълно тегло монета.

ОАК 116/11 | б.д. | такрир
б.м. Превод на турски език от нотата, с която лорд Абърдин е отказал на турския посланик да се
даде някакво удоволетворение за освобождаването на 33-те негърки-робини, донесени с търговски
кораб на остров Закинт от Триполитания.

ОАК 116/12 | 1785 | ариза
Пет доклада и един кадийски протокол, относно бунтовническите движения в Карахисар и Сахиб.

ОАК 116/13 | 1733 | емирнаме
Разпореждане до мютесалима на Река, относно снабдяването с оръжия и припаси крепостта
Диарбекир.

ОАК 116/14 | 1786 | мектуб
Чернова на писмото до длъжностното лице по строителните материали, мухала за назначаване в
санджака и приноса на държавната корабостроителница на необходимите на същата материали.

ОАК 116/15 | 1697-1698 | тезкере
Записки до чиновника по фуража за отпускане дневни дажби за султанови и др. коне.

ОАК 116/16 | 1723 | еврак
Преписка от доклад на садразама и чернова на фермана за съобщението по принудителен начин
държавните приходи, невнесени от ... . Събирането на тези приходи в Алдинос, Айне бахти и Кадли
Или, за 1133 г., Мустафа ага.

ОАК 116/17 | 1841 | дефтер
Подробно сведение за таксите, събрани от подлежащите на ...кораба, ... стоки, пристигнали в
пристанище Тузла през м. юни 1267 г.

ОАК 116/18 | 1799 | ариза
Доклад от Батали паша, относно причините за ... му да замине за Синай.

ОАК 116/19 | 1838 | ферман
Цариград. Ферман на Махмуд II за заточаването в Биледжик на една жена с двете ѝ дъщери, от
католическо вероизповедание, заради поведението им, несъгласувано с религията им. Заточението е
поискано от патриарха Карабет, намиращ се в Цариград.

ОАК 116/20 | 1718 | ариза
Донесение от капудана Ел хадж Ибрахим, за получаването от дефтердара на ... 50-хиляди гроша,
изпратени срещу продоволствието на моряците от ...

ОАК 116/21 | 1873 | емирнаме
Предписание, относно изготвянето сведения за получените учебници и учебни помагала за

училищата.

ОАК 116/22 | 1855 | илмюхабер
Докладна записка, относно снабдяването с облекло учениците от гимназията в Дамаск.

ОАК 116/23 | б.д. | тезкере-и самие
Разпореждане , относно избиране мястото и постройката на гимназия в Багдад.

ОАК 116/24 | 1877 | тезкере
Писмо от командващия 2-ра армия до вилаетското наместничество, относно внесения данък на
запасните, извикани под знамената и на освободените от военна служба ...

ОАК 116/25 | 1701 | ферман
Одрин. Ферман на Мустафа II за изплащането от приходите на Ерзерумската митница сумите за
прехраната на 143-те души еничари, изпратени за Гърция.

ОАК 116/26 | 1717 | арзухал
Две искания за отпускане суми във връзка с продоволствието на войската в поход.

ОАК 116/27 | 18... | илям
Иерусалим. Илям на Иерусалимския кадия, относно размириците, причинени от муфтията на
същия град; и обсадата на Газа, разрушаването на Яфа с артилерия от Джезар паша.

ОАК 117/1 | 1842 | джедвел
Опис на постъпили в брой или в полици, приходи от разни декади на Солунския...

ОАК 117/2 | 1881 | джедвел
Иерусалин. Таблица с постъпленията за м. октомври 1297 (1881) от данъци и военен откуп в
Иерусалимския санджак. Куде и Шериф.

ОАК 117/3 | 1889 | джедвел
Токат. Сведение за приходите и разходите през м. октомври 1305 г. на санджака Токат.

ОАК 117/4 | 1807 | ариза
Ерзерум. Доклад на Юсуф зия, валия на Ерзерум, относно мерките от военен характер, които той е
предприел или следва да се предприемат във връзка с обявения военен поход срещу Русия.

ОАК 117/5 | 1731 | тахвил
Разни места. 5 разписки на разни лица за получени от тях парични възнаграждения и пр. От разни
места в Мала Азия.

ОАК 117/6 | 1679 | еврак
Балъкисер. Преписка по спорни вакъфски въпроси в някои села на Балъкисерска околия.

ОАК 117/7 | 1832 | илям
Кайсерия. Илям на кадията в Кайсерия, с който, предвид напредването на Ибрахим паша до Одрин,
се апелира да бъде изпратен срещу него достатъчно войска от Сивес или от друго място.

ОАК 117/8 | 1833 | илям
Бар (Никде) Мала Азия. Шериатско решение на кадията в гр. Бар, окръг Никде, придружено от
колективно заявление на населението против Хасан Назиф бей, който насила поел управлението на
града, като измамил войводата. Молят да се изпъди от града и да се накаже за извършените пакости.
2 документа.

ОАК 117/9 | 1726 | ферман (мосведе)
Цариград. Чернова за написване ферман до мютесерифа на Ичили, относно набора на нови войски.

ОАК 117/10 | 1871 | джедвел
Багдад. Таблица на извършените разходи през м. декември 1870 г. в разни поделения на Багдодския
виляет.

ОАК 117/11 | 1817 | кайме
Писмо до Галиб паша, мутесариф на санджаците Ангора и Кепгари. Отговаря се на донесението на
същия, че причинителите на размириците в Ангора ще бъдат издирени и наказани и се дават
наставления във връзка с това.

ОАК 117/12 | 1725 | еврак
Преписка от черновите на два фермана и един доклад, във връзка със строежите, предприети в
крепостта Ганче след завземането ѝ от турска страна.

ОАК 117/13 | 1716 | арзухал
Молба от притежателя на мукатаата Матраба, в нахията Ладкия, еялет Треблуги Шам. Моли, след
като е ..., да му се издади ферман, същата мукатаа да му бъде предадена във владение изцяло.

ОАК 117/14 | 1842 | ариза
б.м. Чернова от доклад на (?) до Великия везир, относно зиямета на умрелия чакадар на султана
Мехмед ага.

ОАК 117/15 | 1806 | арзухал
Доклад до султана от специално изпратения да анкетира случая с наемателя на зиамета с. Къзъл
Хисар, Кара Агач, Гюлхисарска каза, за физическото премахване на когото, заради безчинствата му
бил издаден ферман, а войводата на Денизли настоятелно молил да бъде същия помилван.
Прикачен е и илям на кадията в Агач Гюлхисар по въпроса.

ОАК 117/16 | б.д. | тезкере-и самие
Доклад на Великия везир, относно решенията на специалната комисия за провеждане всеобща
подписка, с цел да се наберат достатъчно парични средства предвид финансовата криза в Турция и
за подобряване икономическото положение на страната.

ОАК 117/17 | 1878 | дефтер
S l Списък на сумите - приходи на отделните вилаети на империята от месец март до месец август
1296г.

ОАК 117/18 | | мювазене
S l et A. Списък на приходите и разходите на империята по вилаети.

ОАК 117/19 | 1729 | дефтер
Цариград. Списък на вещите и предметите, извадени от потъналия турски кораб "Ал ат башлу" при
Хайфа, Средиземно море, който бил натоварен на други два кораба.

ОАК 117/20 | 1756 | арз
б.м. Конфиденциален доклад до правителството за своята служба от Мехмед Ахмед.

ОАК 117/21 | 1708 |
Анталия (Мала Азия) Колективно заявление (махзар) от страна на жителите на град Анталия и
околността до правителството, относно ремонтиране и въоръжаване Анталийската крепост (Мала
Азия).

ОАК 117/22 | 1808 | емирнаме
Предписание до кадиите и аяните в Кебир Чекмедже, Чорлу, Силиврия да дадат подслон и храна на
Исмаил бей от Серес, който пристига в Цариград.

ОАК 117/23 | 1730 | арзухал
Sl Изложение, относно закупуването на сандъци и мушама и поправка на стари сандъци за ...,
средства за което ще се ... от хазната в Ташра, по случай султанския поход.

ОАК 117/24 | б.д. | дефтер
Списък за поземления и други данъци в Анадола и Европейска Турция.

ОАК 117/25 | 1820 | илям
Мулаигия. Два шерийски илями на кадиите в Есдаба и Палатимна, които съобщават, че е
пристигнал през Катерина Силистренския валия Ибрахим паша да поеме поста валия в Морея и
бил посрещнат от насаланието.

ОАК 117/26 | 1823 | илям
Бруса. Шериатно решение на Брусенския кадия, относно смяната на войските от виляета
Худавендиняр, които са взели участие по преследването на гръцките въстаници и заместването им с
други рекрутирани от Брусенския виляет.

ОАК 117/27 | 1897 | дефтер
б.м. 3 списъка за изплатени заплати и др. разходи за м. февруари 1893 г. на чиновници, назначени
по описване имотите в три Малоазийски виляети.

ОАК 117/28 | 1763 | ариза
Багдад. Оплакване от населението в Багдад против валията Али паша. Искат назначението на
негово място Юмер ага.

ОАК 117/29 | 1811 | ариза
Доклад за отношенията между Турция и Персия.

ОАК 117/30 | 1809 | ариза
Доклад от министъра на външните работи Галиб ефенди и неговите другари, пълномощници по
сключване на мира с Русия, относно преговорите и отношенията с другите държави.

ОАК 117/31 | 1823 | кайме
Чернова на писмо до мутехафъза на о. Родос, относно замяната на 500-те души от охраната на
острова, които били освободени от военна служба, с други наемни войници.

ОАК 117/32 | 1729 | илмюхабер
Сметко-разписка за изплатена сума пътни пари на хората, които са заминали в Румелия и Анадола
да съобщят на войските за обявяването война на Персия.

ОАК 117/33 | 1720 | ферман

Ферман, относно мюлтезимствата в Илам, Айнтеп, Токат и пр.

ОАК 117/34 | 1728 | арзухал
Цариград. Две заявления от новопомохамеданчени за отпускането им средства за набавяне на нови
дрехи. Дер и саадет.

ОАК 118/1 | 1693 | еврак
Ниш. 4 връзки от 12 документа, отнасящи се до получаване заплатите и други парични требвания
на войниците, определени със султански ферман да пазят проходите около Ниш и София от
разбойнически- ешкия - нападения.

ОАК 118/2 | 1821 | кайме
Чернова. Писмо до мутесалима на Солун. Иска се мнението му по въпроса за смяната 1300-те души
"евалди фатихан", които са били изпратени за охраната на крепостта Бялград за един точно
определен срок - за 6 месеца само, и за продоволствието на които се е грижил мутесалима на
Солун.

ОАК 118/3 | 1845 | илмюхабер
Цариград. По доклада на Нишкия мюшир Хафъз паша, великият съвет на правосъдието прави ново
разпределение във финансово отношение на околиите в Софийският и Нишки санджаци. Дадена е
таблица за това разпределение, на което ще се събират данъци и пр.

ОАК 118/4 | 1854 | еврак
Чернова. Писма до командващите в разни места на Рулен, Босна и Сърбия по важни въпроси от
текущ характер.

ОАК 118/5 | 1785 | мосведе (ферман)
Цариград. Чернова за ферман, относно непоносимите данъци, които се налагали върху жителите на
Семендренския санджак. Така че, докато списъка на данъците не бъде прегледан от султана, да не
се разпределят данъците и да не се прибавя нито едно акче в повече.

ОАК 118/6 | 1785 | бюдже
Белград. Бюджетен проект за разхода на околиите в Семендренския санджак за 1199 г. , разгледан

от кадията в Белград.

ОАК 118/7 | 1721 | ариза
Доклад, относно заплатата на мухафъза в Сокал-паланка.

ОАК 118/8 | 1828 | такрир
Резюме. Доклад от белградския мухафъз Хюсеин паша, относно недостига на ... И иска
изпращането на пари.

ОАК 118/9 | 1863 | ферман
Ферман, относно овакантените тимари в Белградския санджак.

ОАК 118/10 | 1691 | илмюхабер
Белград. Записка от мухафъза на Белград - Халил до дефтердара, с която иска да бъде изпратена
сумата за дажба месо на арнаутите-сеймени при крепостта - 210 души.

ОАК 118/11 | 1793 | илям
Съдебен протокол на кадия от Пожаревац за намерението на разбойника Кара Хасан да нападне
Белградската крепост и разбойничеството му във Видинско.

ОАК 118/12 | 1807 | ариза
Доклад, относно въстанието в Сърбия и препоръки за съсредоточаване на турските войски.

ОАК 118/13 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно рекрутиране на войници в Белградската крепост.

ОАК 118/14 | 1876 | дефтер
Списък на направените разходи по поправка окопите край р. Нишава.

ОАК 118/15 | 1586 | дефтер
Регистър, в който са вписвани отделните случаи на дадени , въз основа на тезкерета от миримидана
на Буда Юсуф паша и везира Али паша, тимари и зиамети в санджаците Смедерево, Срем и Столни
Белград.

ОАК 118/16 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно издръжката на чиновниците в Белград ( на гарнизона от Белградската
крепост).

ОАК 118/17 | б.д. | ариза
б.м. Резюме от доклад за разпределяне на резиденциите на валиите и др. Лица след опожаряването
на Белград.

ОАК 118/18 | б.д. | ариза
б.м. Доклад за обръщането на Белградската крепост в капитанлък по образеца на босненските
крепости.

ОАК 118/19 | 1582 | сиджил
Кадийски сиджил по прехвърлянето на тимарите в Призренско, Вълчитрънско и Босненско за 990
(1582 г.)

ОАК 118/20 | | махзар
Тасилиджа. Колективно оплакване от насаланието на гр. Тасилиджа срещу насилията и грабежите
в казите Тасилиджа и Препол, вършени от разбойници, идещи от Кулалин.

ОАК 118/21 | 1844 | мазбата
Пирот. Преписка на Пирдопския административен съвет, относно претенцията на тимариота Осман
да получи от държавата ... за неполучаването от негова страна доходи за годините 1258 и 1259 от
тимара му в Брезнишко.

ОАК 118/22 | 1840 | ариза

Оплакване, относно отказа на Хюсрев паша да признае тимара в гр. Крушевац, Сърбия.

ОАК 118/23 | 1783 | ариза
Белград. Доклад от Мехмед паша, относно състоянието на Белградската крепост и два кадийски
протоколи, относно заплатите на еничарите при същата.

ОАК 118/24 | б.д. | хабер
б.м. Превод. Сръбски сведения за положението на турците в Белградската крепост, дадени от Тошо
Лазаревич.

ОАК 118/25 | 1818 | ариза
Белград. Резюме. Два доклада от Белград, относно приходите, които са събирани от Милош бей и
наставленията, които са дадени на сръбската делегация в Цариград.

ОАК 118/26 | 1857 | дефтер
Списъци на военни чинове в Требине (Сърбия).

ОАК 118/27 | 1793 | ферман
Ферман, относно приходи в Белград, които трябва да се внесат в държавната хазна.

ОАК 118/28 | 1722 | ариза
Доклади от румелийския валия, тефтердаря на Ниш и сметка по изграждането на Нишката крепост.
3 документа.

ОАК 118/29 | 1669 | хюджет
Шериатски протокол за покупката на силитра в г. Крагуевац.

ОАК 118/30 | б.д. | мазбата

Враня. Протоколно решение - благодарствен адрес до садразама за взетите мерки от страна на
правителството, за да се тури край на размириците в града и нахията.

ОАК 118/31 | 1287 | джедвел
Видин. Списък на настанените във Видин бежанци от Кладово, съдържащ даваните им седмично
парични помощи.

ОАК 118/32 | 1874 | мювазене
Призрен. Разходен бюджет на Призренския виляет за 1290 г.

ОАК 118/33 | 1877 | ариза
Ниш. Доклад от мютесарифа в Ниш до Дунавския валия по спора за Прокупленската каза.
Свещениците са искали да бъдат зависими от Призренския митропалит, а населението - от
Нишкият и не искали да бъдат под ведомството на патриаршията.

ОАК 118/34 | 1827 | берат
б.м. 6 преписа от берати на разни духовни лица, които са получавали заплати и др. парични
възнаграждения от приходите на джизието и въкъфски имоти в Кладово (Ферхиалям).

ОАК 118/35 | 1871 | джедвел
Видин. Списък на мухаджирите от Кладово, заселени във Видин, които са получили помощи.

ОАК 118/36 | 1826 | илям
Кладово. Шериатско решение на Кладовския кадия, придружено с 3 махзара, от които единия на
сръбски език, в които са изразени благодарствените чувства на цялото население към командира
(мухафъза) на Кладово Хаджи Абдул Курим паша, заради неговите грижи за благосъстоянието на
околията, имайки под съображение нейната важност поради обстоятелството, че тя граничи със
Сърбия, Австрия и Влашко. 5 документа.

ОАК 118/37 | 1784 | ариза
Доклад от Исакча, с който се съобщава, че били изпратени по Дунава 80 оръдия за Белградската
крепост, предвид войната.

ОАК 118/38 | 1834 | ариза
Доклад от Ахмед Февзи до садразама, относно присъединяването към Сърбия и нахиите:
Гаргашевци, Алексинац и Искратик (?).

ОАК 118/39 | 1845 | дефтер
Ниш. Списък, по който е била изплатена заплатата за м. юни 1260 г. на забтите, временно наети на
... за забтийските части на служба в Нишката каза.

ОАК 118/40 | 1692 | мектуб
Белград. Писмо до Белградския дефтердар по повод донесението от страна на ... на крал Имре
Токнели, понеже настъпил зимния сезон, поради което отпуснатите от Видинската крепост храни
за изхранване хората в Белград, да се отпуснат временно необходимите количества храни от
наличните количества от Белградската крепост.

ОАК 118/41 | 1827 | арз
б.м. Изложение на Абдул Рахим до садразама, относно поведението на Сърбия в случай на една
война с Русия.

ОАК 119/1 | 1712 | ариза
Доклад от Темишвар, относно назначението на чиновници и данъка джизие.

ОАК 119/2 | 1721-1722 | сиджил
Цариград. Регистър от 17 листа, съдържащ сведения за пребиваването на сина на крал Ракоци
(Ракоци-оглу-крал), заедно със свитата си в Родосто и проведена за неговата и на хората му
издръжка разписки през 1721/1722 год.

ОАК 119/3 | 1565 | сиджил
Цариград. Част от регистър за феодално владение в маджарски и други места в Турция през 972 г.
(Опис на тимарски регистри, 1970, №48).

ОАК 119/4 | 1630 | сиджил

Цариград. Регистър за феодални владения в Унгария, Босна и др. места през 1039 г. ( Опис на
тимарски регистри - №262).

ОАК 119/5 | 1726 | хисаб
Сметка за изплатени възнаграждения на персонала от свитата на сина на крал Ракочи в Родосто.

ОАК 119/6 | | сиджил
Острогон, Унгария. Регистър по раздаване на тимари в Унгария.

ОАК 119/7 | 1706 | ариза
Доклад, относно облагането гяурите и циганите от Темишвар с данъка джизие.

ОАК 119/8 | 1719-1720 |
Ниш. Доклад от дефтердара на Ниш за плащането разноските по пренасянето до Ниш доставените
от Видин и Прищина хранителни припаси.

ОАК 119/9 | 1683 | ариза
Доклад за нуждата от храна и припаси за Будапеща.

ОАК 119/10 | 1704 | хисаб
Сметка по изплащане заплатите на еничарите и мухафъзите на крепостта Темишвар.

ОАК 119/11 | 1704 | ариза
Доклад за изплащане заплатите на еничарите - пазители на крепостта Темишвар.

ОАК 120/1 | 1807 | ариза
София. Доклад от Исмаил до ... .Съобщава за разместването на войските от София и Видин, както и
за снабдяването им във връзка с военните действия.

ОАК 120/2 | 1819 | ариза
Донесение, с което се потвърждава получаването на особеното нареждане за следенето на руснака
Рашков, който бил тръгнал да обикаля местата, седалища на руски консули. Някои от тези консули
си били позволили непозволени действия. Неудобните за Турция щяли да бъдат сменяни. На
Трапезундския мутеселим било вече заповядано с пристигането на въпросния Рашков в Трапезунд
да се уреди скрито следене на същия.

ОАК 120/3 | 1773 | кайме
Писмо до везира, с което се донася за поражението на турските войски от Русчук и Мератин,
изпратени срещу преминалите Дунава кяфири и се иска бърза помощ във войска и продоволствие.

ОАК 120/4 | 1686 | арзухал
Молба до султана за отпускането годишния размер на сумата, предвидена за доставка на месо за
охраната на Бендерската крепост.

ОАК 120/5 | 1826 | емирнаме
Заповед до Олар-бея на Амалия, за свикване и незабавно изпращане за Проливите всички ... войски
от санджака му. Подобни заповеди във връзка с проекта през текущата година да бъде ликвидирано
гръцкото въстание са били изпратени и до санджаците ...Кюстендил.

ОАК 120/6 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо на руския посланик в Цариград до драгошенина Френгини, писано по повод писмото на
Френгини, с което съобщава на посланика отговора на ..., относно даването на Русия 1 000 000.
Става дума за добра воля, проявена от Турция за назначаването войводата във Влашко и Молдова и
за отговор на искането на генерал Киселев за Дунавските острови.

ОАК 120/7 | 1877 | беяннаме
Правилник за събиране извънредния данък за посрещане разходите по воденето войната с Русия. 4
бр. х3 листа, х 6 стр.

ОАК 120/8 | 1820 | беяннаме
Чернова. Меморандум, подаден едновременно до австрийския, руския и английския посланици по
въпроса за събирането вземанията на турската държава от убитите братя Руз, Михаил Серпоз и

сродниците им. Касае се, вземанията на въпросните спрямо техните съдружници в Одеса; в Малта
и Требище да ... за задоволяване вземането на турската държава.

ОАК 120/9 | 1711 | берат
Препис от берат за даването субсидия на дервиш Муса Мевлеви, поради тежко семейно положение.

ОАК 120/10 | 1719 | еврак
б.м. Преписка, отнасяща се до издръжката на местните артилеристи при крепостта в Бенделер.

ОАК 120/11 | 1735 | берат
Хотин. Десет преписа от берати на разни служебни лица, получаващи заплата и др. парични
възнаграждения от прихода на джизието на християнското население в гр. Хотин.

ОАК 120/12 | 1795 | хуляса
Бележки върху съдържанието на писма, получени от мухафъза на Бендер - между другото във
въпросните писма става дума за привличането на раята и спечелването и за турската власт; за
възвърнати бежанци, отвлечени в Русия от Акерман , на които турците са платили личните им
дългове, за да могат да се завърнат обратно;...

ОАК 120/13 | 1723 | телкис
Цариград. Доклад на садразама по въпроса за отпускането сумите, определени за издръжката през
1135 г. на войските, охраняващи крепостта Азов.

ОАК 120/14 | 1719 | ферман
Ферман до мухафъза на крепостта Азак Ибрахим паша по изплащането следващото се за 1131 г.
парично възнаграждение на гарнизона на крепостта - ... не било плащано за това възнаграждение.

ОАК 120/15 | 1829 | ариза
Донесение от военачалника Мехмед паша, относно приготовленията от военен характер, които той
бил предприел по нареждане от командващия турските войски в очакване да бъдат подновени
военните действия. Същият военачалник, установил се в Хасково, е имал между другото за задача и
"осигуряването" раята.

ОАК 120/16 | 1838 | тезкере
Цариград. Чернова. Доклад до Великия везир, относно пристигането на руския пълномощен
министър Бутенев (?) с парахода в Цариград и, че бил посрещнат.

ОАК 120/17 | 1787 | ариза
Два подробни доклада на главнокомандващия турската войска при Исмаил и 4 писма към същите
доклади. Отнасят се до разложението, настъпило всред турските войски, съсредоточени в областта
на Исмаилия и мерките за ... положението, а също - и до продоволствието и снабдяването на тези
войски.

ОАК 120/18 | 1809 | илям
Охрид. Илям на кадията в Охрид, относно количеството войска, която Охридската каза била в
състояние да изпрати срещу нападналите Исмаил и Браила руси и въстаналите сърби.

ОАК 120/19 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо, относно военните кораби- стационери в Цариград,... преминаването на които през
Дарданелите било станало след сключването съюзен договор между Русия и Турция.

ОАК 120/20 | 1686 | ферман
Ферман за изплащане на суми по доставка на храни за крепостта Азов.

ОАК 120/21 | 1796 | ариза
Два доклада, относно положението в Дагистан и домогванията на Русия да завладее тази област.
Изпраща се резюме от доклада на специалния чиновник по разузнаването.

ОАК 120/22 | 1709 | ферман
Ферман за назначението на Нуман паша за мухафиз на крепостта Бендер.

ОАК 120/23 | 1723 | дефтер
Регистър, в който са вписани имената на разни тимариоти и притежаваните от тях владения в

санджака Амид. Отбелязани са и случаите на прехвърляне някои от същите тимари върху трети
лица. (Опис на тимарски регистри, 1970 г., № 380).

ОАК 120/24 | 1720 |
б.м. Сведение до правителството за необходимите: брашно и ечемик за прехранване на: йеничарите,
джебеджиите, топчиите, арабаджиите, пашата-командир, кадията, тефтердаря, архитекта,
драгоманина, калфата на майсторите и маджарите през 1133 г. (1720), настанени в крепостта Хотин.

ОАК 120/25 | 1843 |
б.м. Относно разговора, воден с барон Метерлих за ...рането на австрийски търговски параходи по
крайбрежието на Черно море, което било във вреда на турската параходна компания.

ОАК 120/26 | 1792 |
Бендер. 2доклада на командира на крепостта Бендер, относно предстоящето свиждане между
турския и руския посланици, което щяло да стане до реката Турла. Препоръчва да се дадат
всичките улеснения на турския посланик и хранителни продукти.

ОАК 120/27 | 1783 |
Цариград. Повреден документ, съдържащ разни сведения за военните приготовления на Австрия и
Русия, като се споменават имената на генералите: Потемкин, Румянцев и, че в съюз с Русия и
Австрия била и Полша и Венецианската република. Сведенията се дават от страна на валията на
Узи.

ОАК 120/28 | 1709 | ферман
Ферман, относно военната дажба на крепостта Бендер.

ОАК 120/29 | 1783 | ариза
Исмаил. Доклад, относно почистване окопите на Исмаилската крепост. 2 документа.

ОАК 120/30 | 1829 | мектуб
б.м. Писмо от (?) до правителството. Съобщава за воденото от него сражение против Русия, като
съюзник на Персия, против която Русия била обявила война по повод убийството на руския
посланик в Персия. Документа е повреден.

ОАК 120/31 | 1829 | дефтер
Списък на руските пленници от 1829 г.

ОАК 120/32 | 1828 | кайме
Чернова. Писмо до мухафъза на Исакча. Потвърждава се получаването на писмото му с тайни
сведения за Русия и се приложи още по-голяма бдителност и взимане предохранителни мерки.

ОАК 120/33 | 1717 | ариза
Два доклада, относно продоволствието на крепостта Хотин.

ОАК 120/34 | 1710 | ферман
4 фермана за назначението на еничари за ...на крепостите Бендер и Хотин.

ОАК 120/35 | 1784 | ариза
Три доклада от валията в Чалдър. Донася за игуменката на Иргели хан на Тифлис и намеренията на
русите и руската императрица да подчинят и ... Кавказки ханове. 3 документа.

ОАК 120/36 | 1830 | такрир
Цариград. Превод на руската нота от 1830 г., подадена до турското правителство, относно
отношенията между Русия и Турция.

ОАК 120/37 | 1709 | ферман
Султански ферман, относно възнаграждението на войските в крепостта Бендер.

ОАК 120/38 | 1787 | такрир
Доклад на куриера Мехмед след завръщането му от обиколката на Исмаил Узи и Бендер, къдедо
бил изпратен със специални поръчения до командира на същите крепости.

ОАК 120/39 | б.д. | такрир
Резюме. Доклади върху положението в Крим. В един от същите е казано, че русите се били
оттеглили на бивак при Гьозлево, като в пристигащите места оставали само отделни казаци. В друг
пък е описан случая със снемането от ханство на Шахингерай, по нареждане от "граф генерала".
Братът на същия, Бехадиргерай отказал да стане хан, въпреки че по -рано бил такъв по мнението на
Турция.

ОАК 120/40 | 1720 | хюджет
Таман. Хюджет на кадията в Таман, относно покупката на хранителни припаси в областите Кефе,
Керш и Таман, за нуждите на крепостта Азак.

ОАК 120/41 | б.д. | дефтер
Азов. Опис на ремонтите, извършени в крепостта Азов.

ОАК 120/42 | 1712 | ариза
Доклад, относно покупките на облекло за крепостта Бендер.

ОАК 120/43 | 1791 | емирнаме
Разпореждане до румелийския валия, предвид възможността да бъде прекратено примирието с
русите, да вземе необходимите мерки за засилването на военните сили и укрепването на крепостта
Исмаилие.

ОАК 120/44 | 1715 | ариза
Молба за отстъпване на приходи в Дензлер, Араб хисар на починал.

ОАК 120/45 | 1741 | арзухал
Заявление от топчиите и арабаджиите при крепостта Хотин, с което искат изплащане на заплатите
им за 1152 г.

ОАК 120/46 | 1871 | дефтер

Част от смесен регистър на села в Бесарабия.(?)

ОАК 120/47 | 1828 | ариза
Доклад, относно положението на турските области покрай руската кавказка граница и войната
между Русия и Персия.

ОАК 120/48 | 1787 | хуляса
Цариград. 10 резюмета от доклади на бившия командир на Узи Исмаил паша до правителството,
отнасящи се до охраната и обзавеждането на крепостта Узи, за продоволствието на войската и пр.

ОАК 120/49 | 1694-1695 | дефтер
Цариград. Тефтер от 7 писани листа, съдържащи количествата и вида на снаряжението, както и на
хранителните продукти, изпратени от Цариград до разни войскови части през разни времена на
1694-1695 г. - войната с Русия.

ОАК 120/50 | 1713 | ферман
Ферман за изплащане чохата, нужна за еничарите, които пазят крепостта Бендер.

ОАК 120/51 | 1783 | илям
Кадийски протокол от Хотин за липсата на снаряди, които са били изпратени до същата крепост.

ОАК 120/52 | 1737 | джедвел
Списък на спахиите в Бендер, които подлежат на уволнение.

ОАК 120/53 | 1728 | ариза
Доклад, относно изплащане пътни разноски на ... на крепостта Фаш.

ОАК 120/53 | 1807 | арзухал
б.м. Заявление-доклад на Ибрахим и др. до правителството за едно неудачно нападение против

русите от страна на турската войска при месността Подаска до устието на Дунава, което било... от
страна на руската пехота и кавалерия.

ОАК 120/54 | | мектуб
Букурещ. Превод. Писмо от руският главнокомандващ принц (фелдмаршал) Прозоровски, в което
излагат нарушенията на турците по казусите на примирието и желанието на императора да бъдат в
добри отношения с турците.

ОАК 121/1 | 1800 | хуляса
Цариград. 6 резюмета от доклади на Румелийския валия Хасан паша до правителството, относно
върлуването на даалиите и кърджалиите в разни места в българските земи.

ОАК 121/2 | 1689 | хисаб
Пловдив. Пет кадийски протоколи и сметки за разходи, извършени в Пловдив за прехраната на
държавните камихи.

ОАК 121/3 | 1803 | ариза
Три доклада, относно движението на горските разбойници около селото Дере в казата Хавас
Махмуд паша под водачеството на Алиси олу, Мъла Ага и пр. Искат и оръжия, муниции и
разпореждания до всички чиновници за обща атака против разбойниците. Доклад, относно нуждата
от мензилханета в Чекмедже.

ОАК 121/4 | 1667 | ариза
Предложение да бъде назначен за казъ-аскер на Румили от 1 РА 1078 г. Фейзуллах Нафиз.

ОАК 121/5 | 1717 | телхис
Доклад на садразама за назначаването на 5 души ... за поддържането на укрепителните работи в
крепостите по границата в Румелия.

ОАК 121/6 | 1826 | емирнаме
Предписание до назъра в Самокаджил, че е разрешено на египетския валия Мехмед Али да набави
дървен материал, който ще бъде изкаран в Ахтопол.

ОАК 121/7 | 1748 | ариза
Доклад, относно назначението на Сюлейман паша в Багдад и Мехмед паша в Румели.

ОАК 121/8 | 1711 | хисаб
Сметки по продоволствието на дунавските крепости.

ОАК 121/9 | 1505 | сиджил
Кадийски сиджил за зияметските владения в Новозагорско, Сопотско, Добруджа и др. места в
България за 911г. (1505 г.)

ОАК 121/10 | 1716 | ариза
Цариград. Доклад до правителството от (?). Да се отпусне сумата 46 361 гроша от Софийската
държавна каса, съставляваща 3 месечната заплата и дар за 1700-те пехотинци-левенди, които ще се
рекрутират от околиите на: Никопол, Свищов, Пловдив, Татар Пазарджик, София, Самоков,
Берковица, Плевен и Тървово, назначени за пазенето крепостта при Железни врата.

ОАК 121/11 | 1711 | дефтер
б.м. Пет списъка на мобилизирани мюсюлмани от разни места за колари при артилерията през
време на войната на 1123 г. (1711 г.) със 7 акчета дневна заплата.

ОАК 121/12 | 1843 | еврак
б.м. 12 преписки за изплащане тимара на разни лица в Румелия и Мала Азия.

ОАК 121/13 | б.д. | джедвел
Списък на островите по Дунава с обозначение на кои държави принадлежат.

ОАК 121/14 | 1875 | телимат
Временен правилник по приложението на екзархийския устав.

ОАК 121/15 | 1865 | илмюхабер
Оправдателни документи (53 на брой) за заплати и др. за румелийската войска.

ОАК 121/16 | б.д. | дефтер
Регистър за емлячната собственост в селата Овчидол, Игнатица и пр.

ОАК 121/17 | 1639 | сиджил
Кадийски сиджил за отпуснати издръжки на войниците при различните крепости в Анадола и
Румелия.

ОАК 121/18 | б.д. | мектуб
Цариград. 15 еднообразни писма до аяни и други служебни лица в околиите: Прилеп, Серез, Еутбуджак(?), Струмница, София, Мелник, Пирот, Белица, Дойран, Костур, Лерин, Петрич, Горна
Джумая, Тиквеш и Криворечна паланка, за да рекрутират означените в писмата войници и да ги
изпратят в Одрин, за да вземат участие във войната с Русия.

ОАК 121/19 | 1872 | дефтер
Регистър за десятъка на с. Боровци за 1287 г. (1872 г.)

ОАК 121/20 | 1876 | телграфнаме
Русе. Чернова на телеграма-отговор, адресиран за мютесарифа на Тулча и предадена чрез шифър, с
която се забранява влизането в страната на големи групи унгарци.

ОАК 121/21 | 1863 | дефтер
Видин. Списък на военните чинове във Видинско, Белоградчишко и Кулско, служещи в конната
жандармерия през м. септември 1279 г.

ОАК 122/1 | 1869 | дефтер
Регистър за десятъка на с. Корица за 1288 г. (1869 г.)

ОАК 122/2 | 1605-1610 | дефтер
Цариград. Тетрадка от 170 л., от които 12 неписани, съдържаща имената на феодални селища в
Румелия, имената на стопаните и количеството на тимара и зиамета, които са получавали ежегодно
за годините 1605-1610 г.

ОАК 122/3 | 1873 | контракт
Договор между няколко души , немци, жители на село Чукарово и Якоб Улбрихт. Последния
получил в заем от тях 4500 гроша, които се задължил да върне в срок от 3 години.

ОАК 122/4 | 1845 | арз
б.м. Изложение на Исмаил до садразама за положението в Южна Тракия - Родосто, Лозенград,
Виза, Люле Бургас и др. места, поради върлуването на разбойниците: Бабан-оглу, Кара-Чаари,
Вълко, Тома, Курил-оглу и др. - всичко 14 души, които нападали села и убивали мирно население.

ОАК 122/5 | 1867 | кефалетнаме
Взаимопоръчителство на заселени черкези в с. Малчево против кражби.

ОАК 122/6 | 1875 | ариза
Молба от бежанците черкези от с. Кара Чомак, с което искат разрешение да построят джамия.

ОАК 122/7 | б.д. | арзухал
Молба от Исмаил Сирози да му бъде дадена без забава мукатаата Дари дере, предвид заслугите му в
бействата срещу въстаналите сърби, развили се при Неготин.

ОАК 122/8 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно сражение с горски разбойници и отсичането на 14 разбойнически глави.

ОАК 122/9 | 1849 | мектуб
Препис от окръжно предписание за проверка на хранителните припаси в складовете на разни
крепости - Белоградчик, Никопол, Кладово и др. Предрисано е по 1/3 от тия припаси ежегодно да

се продава на населението и по този начин за три години да се извърши цялостна подмяна на тези
провизии.

ОАК 122/10 | б.д. | емирнаме
Обширна инструкция до румелийския валия за унищожението на горските разбойници,
предвождани от Кара Фейзи и Кара Мустафа.

ОАК 122/11 | б.д. | хюджет
Седем съдебни протоколи на кадии от разни околии в Румелия, с които се констатира, че прочетена
е била заповедта за унищожението на горските разбойници, начело с Кара Фейзи и Джекиподжи
олу Иса пред аяните и последните са заявили, че ще употребят всички сили за това.

ОАК 122/12 | б.д. | дефтер
Цариград. Списък (скъсан наполовина) с имената на вакъфски села, останали в България след
нейното освобождение, съдържащ петгодишния данък от десятъка (ушура) за 1871,1872,1873,1874
и 1875 г., изчислен по години и общата сума. Селата са именувани по старите и новите им имена.

ОАК 122/13 | 1727 | емирнаме
Разпореждане до управниците на областите и околиите, относно новият курс на златните монети и
тяхната бриблизителна стойност. Определят се местата за тяхното закупуване.

ОАК 122/14 | 1860 | дефтер
София. Списък за движението на товарните коне в разни войскови части в Румелия: купуване,
продаване, умиране и отчисляване, както и за тяхното изхранване през разни времена.В. Ш.

ОАК 122/15 | 1846 | арзухал
Заявление от тимариота Галиб Мехмед, с което същия се тъжи, че му бил платен беделя за тимара
му в с. Св. Георги, Рабищка нахия, с по 200 гроша по-малко за годините 1261-1262.

ОАК 122/16 | 1813 | ариза
София. Доклад от назъра в София, относно превоза на хранителни продукти за сръбския фронт от
казите Самоков, Ихтиман и Кюстендил и ... на коларите.

ОАК 122/17 | б.д. | нуфус
б.м. Семейни регистри на населението.

ОАК 122/18 | 1780 | кайме
Одрин. Доклад на Одринския бостанбашия Сюлейман ага до правителството. Съобщава, че
даалиите, които вилният в Гюмюрджишко, Деморишко, Хасковско, Чирпанско и др. места в
Румелия ще могат да бъдат унищожени само със съдействието на аяните, сердарите и даговите
хора, за което ще трябва да се издадат специални фермани.

ОАК 122/19 | 1860 | пусула
б.м. Таблица за внесените суми в държавната каса от страна на Христо Тъпчилещов - търгуващ с
Европа - срещу наетата от него такса, събрана от продавачите на печено кафе в Нишкия санджак.

ОАК 122/20 | 1862 | еврак
Разни места. 12 тимарски и зиаметски преписки, от които 2 за Румелия, 10 за Мала Азия.

ОАК 123/1 | 1848 | берат
Цариград. Берат от Абдул Меджид за потвърждаване правата по изгубен берат, принадлежащ на
Абдула Велад Сюлейман, издаден за тимара му в с. Касан в нахията и санджак Трикала (Гърция).

ОАК 123/2 | 1732 | телхис
Откъслек. Доклад за изплащането от приходите на митницата в Родосто месечния наем на
жилището, в което е бил настанен Рокачи и хората му в същия град.

ОАК 123/3 | 1902 | арзухал
Изложение от коменданта на границата с Гърция до министъра на финансите, относно
увеличаването заплатата на шпионина на турската служба Кафаяни от гр. Селфиджа.

ОАК 123/4 | 1840 | арзухал
Лариса. Запитване от мухасъла на Лариса до министъра на финансите в Цариград, относно правото

му да забрани, не допуска износа на мулета от Турция за Гърция.

ОАК 123/5 | 1665 | дефтер
б.м. Списък на събрани суми за разни данъци от Агрибос, Инебахти и др. места в Гърция през 1665
г.

ОАК 123/6 | 1724 | темесюк
Разписка срещу, която е била изплатена от приходите на митницата в гр. Родосто месечния наем на
24-те къщи в града, използвани за жилища на крал Ракочи и хората му.

ОАК 123/7 | 1652 | берат
Препис от берат за отнемане и даване на друго лице тимара на неявил се пред знамената при
военния поход в Крит.

ОАК 123/8 | 1727 | мюсведе
Цариград. Чернова за написване фарман до командира на гр. Кандия (Крит), за да се направи
справка за наличното количество йеничари в острова, та да се изпратят суми за изплащане
заплатите им.

ОАК 123/9 | 1657 | ферман
Цариград. Ферман, адресиран до Мерашкия бейлербей, относно ... На о-в Хиос и другите околни
острови.

ОАК 123/10 | 1761 | еврак
Янина. Преписка по тимарски въпрос в Янина.

ОАК 123/11 | б.д. | махзар
Янина. Колективно заявление, относно тимарски въпрос в с. Котарджи, нахия Малкос, Янински
окръг.

ОАК 123/12 | 1725 | дефтер

б.м. Опис на движимото и недвижимото имущество на умрелия губернатор в Гърция Ахмед паша.

ОАК 123/13 | 1842 | емирнаме
Разпореждане до мухасина в Трикала да събере сума, дължима от войводата на Катерина на местен
сарафин. Приложение: молба.

ОАК 123/14 | 1719 | мюбая
Предавателно, с което мухасима на Гърция Хасан ага прехвърля имотите си на друго лице.

ОАК 123/15 | 1800 | ариза
Два доклада, относно положението на о. Евбея.

ОАК 123/16 | 1880 | джедвел
Таблица за изплащане заплатите на чиновниците и други разходи за м. Октомври .. 97 г. във вилаета
- Беломорските острови.

ОАК 123/17 | 1730 |
Цариград. Два документа, отнасящи се до поправката на крепостите и укрепленията на о. Крит,
както и на ... в гр. Кандия, постъпили от султана Мехмед Хан.

ОАК 123/18 | 1802 | такрир
Нота от представителя на Йонийските острови, относно имуществените права на жителите в Парга,
Предела, Войнеща, откъснати от Венецианската република.

ОАК 123/19 | 1806 | ариза
Доклад, относно нападенията на морските пирати върху кораби в Егейско море.

ОАК 123/20 | 1804 | еврак

о-в Агрибоз. Четири документа, изразяващи желанието на жителите на о-в Агрибоз (Гърция) за
утвърждаване на длъжността муктарин, посоченото от тях лице - турчин.

ОАК 123/21 | 1828 | хуляса
Трикала и Аграфа (Гърция). Чернова от 2 доклада до правителството. Първия от жителите на
Трикала против бирника на джизието, който насила събирал тоя данък от деца между 5 и 8 годишна
възраст. Втория - от жителите на Аграфа против изстъпленията на разбойниците.

ОАК 123/22 | 1772 | кайме
Трикала. Резюме от писмото на каймакама в Трикала Хасан паша, с което се съобщава за появата
на около 500 души бунтовници в казите Ергелаш и Ракочи. Бунтовниците свободно обикаляли и
били във връзка с неприятелската флота. С писмото се настоява за бързи ... .

ОАК 123/23 | 1836 | дефтер
Списък на гръцки войводи. Отбелязано е кой се е предал, кой е убит или избягал и за кого са взети
заложници.

ОАК 123/24 | 1719 | ариза
Sl Доклад от капудан дария Мехмед до... . Съобщава, че при него пристигнали двама души, които
носели махзар от жителите на Кар..., с който искали да бъдат изпратени оръдия и припаси в града
им, който бил обсаден.

ОАК 123/25 | 1779 | ариза
Доклад от Гърция, относно изгонването на албанците от Гърция и слуховете за разбунтуването на
последните.

ОАК 123/26 | б.д. | шукка
Чернова. Писмо на Външното министерство в Цариград до турските посланици в Париж и Лондон,
относно ... държането на Гърция спрямо Турция след потушаването на въстанието в Крит.

ОАК 123/27 | 1732 | ферман
Цариград. Ферман на султан Махмуд I за изплащане заплатите на йеничари от приходите, получени
от данъка за производство на маслиново масло на о-в Крит - градовете Хания и Рейме.

ОАК 123/28 | 1822 | кайме
Цариград. Писмо до мухасила на Смирна, с което се нарежда избягалите, поради гръцкото
въстание турци от Атина, да бъдат настанени по домовете на богатите смирненски граждани турци,
за да бъдат избавени от мизерия.

ОАК 123/29 | 1828 | мектуб
б.м. Писмо от Мехмед Салих (?) до садразама, с което съобщава, че ще изпрати делегати в
Цариград, съгласно султанския ферман, които да участват в събранието на делегатите от цялата
империя, дето ще се разисква върху предложението на Великите сили по гръцкия въпрос.

ОАК 123/30 | 1874 | емирнаме
Разпореждане до о. Крит, относно назначението на учители.

ОАК 123/31 | б.д. | емирнаме
б.м. Разпореждане до министерството на финансите, относно заплатите на учителите при
прогимназията в г. Кандия, Крит.

ОАК 123/32 | 1717 | арзухал
Молба от агата на бешлиите, охрана на крепостта Изидин , Гърция.

ОАК 123/33 | 1728 | еврак
Преписка за уреждане продоволствието с хранителни припаси трите кораби с весла, които са били
използвани при построяването крепостите Феш и Сохун и поправката на крепостта Едису и са
зимували във водата на същите крепости.

ОАК 123/34 | 1730 | ариза
Молба за прехвърляне от еничарин половината част от приходите на село в о. Крит.

ОАК 123/35 | 1855 | хисаб

Сметки за отпускането на суми за доставка на зърнени храни и фураж на стражата в гр. Йени
шекир, санджак Трикала

ОАК 123/36 | 1813 | ариза
Доклад, относно прехвърляне на зиамет, поради смърт на собственика в Гърция.

ОАК 123/37 | 1782 | емирнаме
Разпореждане да бъде съставен списък на собствениците на тимари в Евбея, Кавала, Кара баба,
Арина и Болос.

ОАК 123/1951 | 1838 | илям
Йенишехир (Гърция). Шериатско решение на йенишехирския кадия и други два документа, с които
по почин на централната власт се порицава поведението на Мехмед Али паша, който въпреки
дадените му широки права в Египет, се съюзил с някои от Великите сили, неприятелски настроени
спрямо Турция.

ОАК 123/39 | 1832 | ариза
Лариса. Доклад на кадията в Лариса, относно закупката и превоза на зърнени храни.

ОАК 123/40 | 1841 | мектуб
Околия (нечетливо в Гърция). Писмо от мухасъла (бирника) на (?) околия до правителството, в
което се съобщава, че се получиха 2 екземпляра от Държавния вестник (Таквим-и-венаш), в който
са изложени правата и привилегиите, дадени на Ахмед Али паша, управителя на Египет. Вестникът
бил прочетен публично пред населението, което изразило своите верноподанически чувства към
султана.

ОАК 123/41 | 1852 | еврак
о-в Мирини. Преписка за ленно владение в о-в Митини. Мидиллу.

ОАК 123/42 | 1785 | еврак
Кандия (Крит). Три документа на коменданта на Кандия до правителството за износа на сапун от
Крит за Цариград.

ОАК 123/43 | 1642 | сиджил
Част. Част от сиджил на кадията в Джагли (Гърция), относно прехвърляне на тимарски права.

ОАК 123/44 | 1853 | дефтер
Янина. Списък на войниците, заплатите и другите им месечни дажби, находящи се в гр. Каница,
Янински виляет.

ОАК 123/45 | 1862 | ариза
Доклад до министъра на финансите да бъде изплатена сума за доставката на каменни въглища,
зехтин и пр. на търговец от о. Корфу.

ОАК 123/46 | 1861 | тахрират
Крит. Преписка за изплащането на пътни разноски на лекар от о. Крит, който заминал да дири
златни и др. мини.

ОАК 123/47 | 1843 | еврак
Преписка във връзка нанесени оскърбления на френския консул в Янина при посещението му в
дома на валията по случай Байряма и с побоя, нанесен на един от служителите на същия консул.

ОАК 124/1 | 1779 | ариза
Доклад до валията в Босна, относно уволнението на скопския кадия и назначаването на негово
място на друго лице.

ОАК 124/2 | 1733 | илям
Босна. Съдебно решение, относно припасите и оръжейниците в Босна, за преглед на които бил
изпратен Ибрахим ага.

ОАК 124/3 | 1876 | талимнаме
Русе. Окръжно от дунавския валия да се пусне подписка за събиране помощи за пострадалото от
въстание население в Босна.

ОАК 124/4 | 1849 | ариза
Босна. Доклад, относно въстанието в Босна.

ОАК 124/5 | 1715 | телхиз
Sl Нареждане за издаване на платежна заповед, срещу която двама мюбашири ще получат своите
пътни и дневни пари. Първият бил натоварен да придружава барута и кершилиите, изпратени от
Солун за Босна, а втория да ръководи ремонта на крепостите Требин и Кьойрю.

ОАК 124/6 | б.д. | тезкере-и самийе
б.м. Доклад, относно положението в херцеговинските кази Любник и Сталяя и съседната
австроунгарска област и бунтовните подстрекателства на Черноморския княз.

ОАК 124/7 | 1876 | джедвел
Таблица за промените в данъчното облагане населението от казата Нисокс, Босненски санджак.

ОАК 124/8 | 1876 | джедвел
Травник. Таблица за промените в данъчното облагане на населението от казата Травник, Босненски
виляет и придадените ѝ нахии за 1292 г.

ОАК 124/9 | б.д. | берат
Препис. Берат, с който новият султан подновява берата, отнасящ се до издръжката войската от
крепостта Мобешка в Босна.

ОАК 124/10 | 1723 | арз
Козарче (Босна). Донесение до правителството от (?) , относно начина за изплащане требванията на
войниците в гр. Козарче, Босненско.

ОАК 124/11 | б.д. | тезкере-и самийе
Цариград. Чернова от докладна на Великия везир до султановата канцелария, относно обсъждането

в Меджлиси валии ахкями адхие доклада на анкетьора по събитията в разбунтувана Босна;
Изложението на бившия управител на същата провинция Хюсрев паша и махзарите на населението
и за изпращането съответни писмени нареждания, според решенията на Меджлиса.

ОАК 124/12 | 1840 | ариза
Босна. Доклад от Босна, че въстаналите от Нови пазар са се покаяли и след дадената амнистия са
заявили пред кадията, че солидарно отговарят за всяка бунтовническа дейност. Кадийски илям в
същия смисъл.

ОАК 124/13 | 1693 | арзухал
Доклад от бейлербея на Босна Мехмед паша, с който се иска отпускането парични средства за
закупуване хранителни припаси за гарнизона на крепостта Балей в Босна.

ОАК 124/14 | 1813 | хуляса
Цариград. 4 резюмета (на един лист) от доклади, заедно с един оригинален доклад на босненския
валия и военачалник Али паша, относно погрома на сръбското въстание през 1843 г.

ОАК 124/15 | 1726 | еврак
Преписка с подробна сметка за поправката на джамията в крепостта Изворник "Ебул Фегх султан
Мехмед".

ОАК 124/16 | 1815 | ферман
Ферман на Махмуд II, отправен до валията на Босна Селехдар Али паша. Излагайки положението в
Анадола и Румили, където някои аяни и дерибеи са били засилили на местна почва, проявяват
непокорство и вършели насилия, предписва да се вземат енергични мерки за възвръщане реда и
законност в подведомствената му област. Костантиние.

ОАК 124/17 | 1712 | еврак
Баня Лука. Преписка от 7 документа , относно ремонта на стените на крепостта Баня Лука, Босна.
Назначения за надзорник на строежа Ахмед бей моли за издаване на вишочайша заповед за
изпращане на сумата, изразходвана по ремонта.

ОАК 124/18 | 1714 | дефтер

Паланка. Списък на боеприпасите, оръжието и храните, намерени в крепостта Паланка,
Херцеговина след проверката, извършена по нареждане на султана.

ОАК 124/19 | 1852 | еврак
б.м. Преписка от 3 листа за тимарските земи на двама пенсионери-тимари във Вълчитрън,
Прищенски окръг.

ОАК 124/20 | 1875 | джедвел
гр. Бабица, Босна. Таблица за разни данъци на околията Бабица, Травнишки окръг за 1875 г.

ОАК 124/21 | 1849 | тезкере-и самийе
Разпореждане, относно доставката и превоза на храни за Босна.

ОАК 124/22 | 1814 | ариза
Босна. Доклад от валията в Босна, относно положението на Дубровнишката република след
напускането на французите и англичаните и окупирането ѝ от австрийците.

ОАК 124/23 | 1585 | ариза
Доклади, относно данъците в Босна и издръжка на войниците.

ОАК 124/24 | 1688 | ариза
Доклад от валията в Босна, с който иска суми за издръжката на крепостта Баручица.

ОАК 124/25 | 1815 | ариза
Доклад, относно пленяването на 700 души при Лешница. Докладът е от босненския валия.

ОАК 124/26 | 1788 | тахрират
Цариград. Резюме от доклад на босненския валия Мустафа паша до Великия везир за
освобождаването и реабилитирането на бившия кадия в Градчаница - Босна.

ОАК 124/27 | 1715 | еврак
Дунакин. Преписка, относно поправянето на крепостта "Баш кале" в санджака Дунакин.

ОАК 125/1 | 1841 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до валията в Палестина, с което му се съобщава да отдаде всички почести
и уважения на назначения английски консул Коламер Хайруз, който ще се занимава с работите на
английските търговци.

ОАК 125/2 | 1902 | хесаб
Сметка за някои държавни приходи, отнесени към разноските по строежа на хетшеската линия.

ОАК 125/3 | 1805 | ариза
б.м. Седем доклада (до Великия везир) от Ибрахим(?), относно пречките, които, пътуващите на
поклонение в Мека мюсюлмани от Египет и други места,срещали от местните арабски вождове и
преговорите по тия въпроси с шерифа на Мека.

ОАК 125/4 | 1718 | арз
б.м. Изложение до (?), относно мобилизацията на войските в Халеп, по случай предстоящата война
и тяхното продоволствие за 40 дена до пристигането им в Скутари

ОАК 125/5 | б.д. | такрир
Резюмета от доклади върху размириците в Диарбекир и други арабски земи от края на XVIII в.
Самият Диарбекир бил въстанал и е срещнал с хилядна войска пристигналите турци, но бил
принуден да капитулира.

ОАК 125/6 | 1804 | мектуб (мюсведе)
Цариград. Чернова от писмо на правителството до валията в Халеп, относно нередовното внасяне в
държавната хазна данъците от тоя виляет.

ОАК 125/7 | 1780 | мектуб

Чернова. Писмо (на арабски език), което султанът е изпратил тайно с подаръците по приложен
списък, на владетелката-султанка на Макобар (Индия).

ОАК 125/8 | 1880 | джедвел
Сирия. Статистическа таблица за население, недвижими имоти, данъци и пр. на виляета Сирия.

ОАК 125/9 | 1870 | емирнаме
Разпореждане, относно изплащането пътни разноски и заплата от 833 гроша месечно на
назначеният студент от педагогическия курс за главен учител при прогимназията в Палестина.

ОАК 125/10 | 1842 | еврак
12 писма върху военните събития на турско-персийската граница през 1258 г.; поведението на
местните племена във връзка с тия събития и посредничеството на Русия и Англия между двете
враждуващи страни.

ОАК 125/11 | 1840 | ариза
Доклад от специалния пратеник на персийската граница. Донася за домогванията на персийците да
привлекат народите на своя страна.

ОАК 125/12 | | мектуб
Резюме от писмото на бившия кадия на Ерусалим Ада заде Ахмед във връзка със заповедта до
валията на ... Осман паша, издадена по повод нотата на цариградския френски посланик, че били
незаконно взети от френските консули в Ерусалим 5500... от мутесалима на Ерусалим и 3000 от
самия този Ада заде Ахмед.

ОАК 125/13 | 1784 | ариза
Сида. Доклад от Ахмед паша, валия на Сида, относно действията, които същият бил предприел за
потушаването въстанието, организирано от хакима на Друза даги Мири Ялъф Шехай.

ОАК 125/14 | 1813 | еврак
Преписка от три доклада на изпратения в Халеп капуджи башия Мехмед Нури върху положението в
този край след ликвидирането от валията на Халеп Джелаледин паша въстанието, организирано от
Саид и Тоне Али в Халеп и околните области; поведението на местните първенци при тези събития;

мерките за окончателното усмиряване на въстаналите области; и за събирането в полза на валията
на Шам Сюлейман паша 250 000 гроша от наследството, оставено от Хамуд паша от Халеп.

ОАК 125/15 | 1771 | ариза
Шам. Два доклада на Ех.Хадж Осман, валия на Шам, за действията, предприети от него съвместно
с други лица - мутесарифи и пр., срещу бунтовническия предводител Абдул Зехеб Мохамед и
положението, настъпило след оттеглянето на същия в Египет, където пък Дагу Али бил станал
жертва на чумата. Подбудителите на бунта били Захир ил Омар и неговите синове; както и шейха
нахията Казълбаш ш др. местни шейхове.

ОАК 125/16 | 1802 | кайме
Цариград. Чернова от доклад на (?) до садразама, относно водените преговори с английския
посланик в Цариград, относно полужението в Египет.

ОАК 125/17 | 1665 | илям
б. м. Съдебно решение, с което се удостоверява прехвърлянето на 1/8 част от декада на едно лице,
като служащ при гроба на Мохамеда, на друго лице.

ОАК 125/18 | 1808 | ариза
Рапорт на ... Зейнел. Абедии до правителството върху положението в Хеджджас - Мека и Медина.

ОАК 125/19 | б.д. | мектуб
б.м. Чернова. Докладна записка до правителството, за да се напише писмо до пашата в Мека за
оказване нужните улеснения при пътуването и престоя в Мека на хаджи Зейнелабедии ефенди,
който бил един от високопоставените лица.

ОАК 125/20 | б.д. | тезкере-и самийе
б.м. Обстоен доклад по положението на Ливан във връзка с поведението на петтях велики сили и
решението на Министерския съвет в съкратен състав.

ОАК 125/21 | б.д. | талиматнаме
Окръжно предписание, относно сключения договор между Турция и Русия.

ОАК 125/22 | 1824 | ариза
Доклад, относно унищожението на разбойниците в Исмен от Ахмед паша, мухафъз на Мека.

ОАК 125/23 | б.д. | ариза
б.м. Резюме. Доклад, относно борбите между племето друзи в Бейрут.

ОАК 125/24 | 1824 | мектуб
Цариград. Чернова от писмо на правителството до валията в Халеп, относно ... на търговците,
търгуващи със странство.

ОАК 125/25 | 1756 | дефтер
Подробен опис на ..., които е следвало да се предпишат на някои места в гр. Медина.

ОАК 125/26 | 1685 | арзухал
Донесение от кадията на ...за изявеното желание на населението от общината Хахмет, за ... да им се
върне бившият такъв, който с измама бил отстранен от негов съперник.

ОАК 125/27 | 1850 | джедвел
Мосул. Списък на приходите на санджака Мосул по кази за м. Февруари 1265 г.

ОАК 125/28 | 1604 | сиджил
Кадийски регистър за отношенията между Турция и Персия.

ОАК 125/29 | 1724 | емирнаме
Чернова. Разпореждане до главнокомандващия ... Войски, относно водените действия в Персия.

ОАК 125/30 | 1842 | тефтер

Списък, по който на населението на гр. Медина е раздадена сумата, съответстваща традиционния
годишен дар от султана за това население.

ОАК 125/31 | 1732 | тахрират
Преписка и сметки за разходите в крепостта Генче Мевки, Мосулски вилает. 9 документа.

ОАК 125/32 | 1732 | берат
Два султански берати за отстъпване на държавни приходи на частни лица в Халепския виляет.

ОАК 125/33 | б.д. | арз
б.м. Донесение до садразама от (?), аташиран към посланика на Персия Фети - -Али хан, относно
водения с него разговор по политически въпроси на път от Болу за Скутаре (Искюдар).

ОАК 125/34 | 1847 | тезкере-и самийе
Разпореждане, с което се дава концесия на ... от Египет, турски поданик да експлоатира на железна,
оловна и медна руда в правица за срок от 10 години.

ОАК 125/35 | 1729 | ариза
Доклад, относно прехвърлене на държавни приходи, поради смърт, в Шам.

ОАК 125/36 | 1724 | ариза
Доклад, относно издръжката на 500 лейтенанти в санджака Александрия. Разпореждане в същия
смисъл.

ОАК 125/37 | 1800 | хуляса
Цариград. 7 резюмета от превода на арабски документи, съдържащи оплаквания на шейхове в
Арабия против изстъпленията на европейците (франча му).

ОАК 126/1 | 1873 | джедвел

Списък на приходите в Босненския виляет за м.август 1289 г.

ОАК 126/2 | 1799 | илям
Сараево. Илям на кадията в Сараево. Донася оплакване на лицата, натоварени с поправката на
няколко крепости в Босненския еялет, че не са получили строителни материали, нито пари за
работници, а строителния летен сезон минава. Приложени 7 доклада по същия въпрос.

ОАК 126/3 | 1660 | хюджет
Кадийски хюджет за покупка на жито в казата Болван, Босна, за държавни нужди и цената на
житото.

ОАК 126/4 | 1876 | таадилат джедвели
Таблица за измененията, внесени в бюджета на казата Кладина, санджак Сарай-Босна през м.март
1292 г.

ОАК 126/5 | 1724 | еврак
Оногище. Преписка, образувана по повод махзара и кадийския илям, с който се искат парични
средства за ремонт и обзавеждане на джамията в Оногище, Херцеговина.

ОАК 126/6 | 1611 | ферман
Одрин. Ферман до румелийския паша (?) , относно преместването войските от разрушената крепост
Медова, Албания в крепостта Подгорица, Босненско.

ОАК 126/7 | 1875 | джедвел
Босна сарай. Допълнителна таблица за уравновесяване приходно-разходните таблици на някои
околии в Босненско.

ОАК 126/8 | 1875 | джедвел
Таблица за изменения в бюджета на казата Домна, санджак Травънк, Босненски еялет за 1292 г.

ОАК 126/9 | 1853 | еврак

Накшеник. Преписка по сблъскването между аскера и населението на пазарището в Накшеник,
Босна, станало на 15.08.1853 г.

ОАК 126/10 | 1807 | кайме
Чернова. Писмо до валията на Босна, намиращ се във война със сръбските неверници. Съобщава
му се, че са вече изпратени исканите от него артилерия, муниции и 100 000 ...

ОАК 126/11 | 1876 | еврак
Бихач. Финансово-отчетни документи за отпуснати помощи в храни и пари на бежанци в санджака
Бихач, пострадали от въстанието в Босна през 1876 г.

ОАК 126/12 | 1876 | джедвел
Сарай. Таблица за промените в ...приходите за 1293 г. в Челеби пазарската каза в Босна; и писмото
на валията, с което същата е изпратена в министерството на финансите.

ОАК 126/13 | 1839 | мектуб
Чернова. Писмо до Високата порта за преместването на шкодренския мукаил Хаджи паша в
Родното му мусто Трикала.

ОАК 126/14 | 1841 | дефтер
Босна. Списък на тимариотите-конни офицери от редовната войска и на техните войници на
служба в Босна.

ОАК 126/15 | 1729 | ариза
Цариград. Доклад до султана, с който са представени пристигнали от Босна искания за
построяването в Сараево на обширна и здрава крепост, която да служи за опора при отбраната на
тази провинция срещу заобикалящите я врагове немци, французи и бунтарите неверници и
арнаути; а също и за убежище при нужда на местното мюсюлманско насаление. Приложени са и
самите тези искания с резюме от съдържанието им; към преписката са и копия от разните фермани
във връзка с построяването крепостта.

ОАК 126/16 | 1804 | арзухал

Писмо, с което валията на Босна Абу Бекир паша уверява, че ще положи усилия да ликвидира
според както бил получил особено нареждане, задълженията си спрямо сарафин Чобан.

ОАК 126/17 | 1877 | дефтер
Босна. Тетрадка от 8 листа, съдържащи количеството на приходите на Босненския виляет за 1294 г.

ОАК 126/18 | 1718 | еврак
Преписка оп повод оплакването, че на еничарите на Ниман паша в Босна не се отпускало редовно
следващите им се дажби от хляб и месо.

ОАК 126/19 | 1718 | берат
Препис от берат, с който се нарежда заплатите на четиримата служещи при джамията султан
Сюлейман в гр. Балган(?), Херцеговински санджак, Босненски еялет, да бъдат вземани от
приходите на циганското фазие на ливата.

ОАК 126/20 | 1582 | сиджил
Регистър за даване и прехвърляне на тимари в санджака Изварник, Босна за 990 г.

ОАК 126/21 | 1864 | шерх
Бръчка. Заверка от административния меджлис на гр. Бръчка, Изворнишки санджак,
удостоверяваща изплащането на употребена за издръжка на войската в същия град сума.

ОАК 126/22 | 1713 | джедвел
б.м. Опис на военните припаси, намиращи се в крепостите и разните паланки на Босненския еялет.

ОАК 126/23 | 1865 | еврак
с. Сполигръм, нахия Коряник (?). Връзка от 16 листа с документи за изплатени суми на пандуривойници, които са придружавали разни чиновници по служба.

ОАК 126/24 | 1714 | илям

Новосел. Илям на кадията в Новосел, във връзка със заселването на "боеца -неверник" именуван
Йован.

ОАК 127/1 | 1678 | еврак
Румелия (разни места). 56 документа, от които: 29 кадийски решения, относно събирането
реквизационни храни от разни околии в България и пр. по случай предстояща война през 1678 г.; 27
други документа по издръжката на мензили ( стайни станции) в разни места в Турция и др. парични
въпроси.

ОАК 127/2 | 1875 | сиджил
б.м. Част от градски емлячен регистър с означение стойността на недвижими имоти (от лист 1061
до 1091) с имена на турци и българи (отнася се за град в България.)

ОАК 127/3 | 1877 | джедвел
Емлячен регистър за с. Дермен, околия (?) по облаганията за 1875,1876 години.

ОАК 127/4 | 1622 | илям
Кадийски илям, относно плащането на данък върху спиртни напитки от страна на християни.

ОАК 127/5 | 1863 | сенет
Разни места. 40 разписки за получени суми за изхранване на малки и големи групи войници при
мобилизирането им по разните им места и изпращането им в Румелия.

ОАК 127/6 | 1851 | еврак
Разни места (Румелия). Четири преписки, от които: 1. Преписка от 2 листа за прегледана сметка на
сливенския мюдюрин по събиране данъците.; 2. Преписка от 2 листа за разни такси, събирани от
дървения материал в Анхиало.; 3. Преписка от 1 лист за гаранцията на умрелия свищовски мюдюр
през 1851 г.; 4. Преписка за събиране разни такси от турчин-предприемач от... разни случаи.

ОАК 127/7 | 1664/65 | дефтер
Цариград. Регистър за данъка джизие, заедно с испенче на Румили и Анадола за 1075 (1664/65)г.

ОАК 127/8 | 1877 | дефтер
Списък турци-изселници от България, настанили се в махалата "Хаджи Абдула" от неозначен в
документа град.

ОАК 127/9 | 1748 | еврак
Разни места (Румелия). Двадесет и една праписки за плащане заплати на войскови части при разни
крепостни гарнизони в Румелия през 1748 г.

ОАК 127/10 | 1611 | ферман
Ферман на Ахмед I , удостоверяващ внасянето в държавната хазна на сумата 40 акчета... от
джизието на ... вакъфа Султан Мурад в ...за годината 1021.

ОАК 127/11 | 1870 | дефтер
Списък на лицата, ... в неименуван в самия списък град от други места и упражняващи занятие в
същия град. По този списък от въпросните лица е бил събиран данъка занятие за 1286 г.

ОАК 127/12 | 1689 | илям
Три дадийски иляма от Ловеч, Търново и Плевен, с които се заявява, че са събрани от нарочно
изпратени мубашири нужните количества брашно и овес и изпратени в мензила Шехр кьой
(Пирот). Храните били предназначени за войската, която се намирала в поход. Приложени са и
разписки за ...

ОАК 127/13 | 1826 | илмюхабер
Записка за разхвърлянето по кази на извънредните налози в Румелия за посрещане военните
разходи по потушаването на гръцкото въстание.

ОАК 127/14 | 1636-1641 | берат
Четиринадесет берата, издадени от Мурад IV и Ибрахим I за отдаване на закупчици разни мокатаи,
спадащи към "Рум аклами".

ОАК 127/15 | 1715 | арзухал

Цариград. Заявление от 4 души чауши, изпратени в "Сал ве сол колу" на Румелия като млабашири.
Те молят да им бъдат платени пътните разноски.

ОАК 127/16 | 1849 | илмюхабер
Цариград. Връзка от разписки за изплатени суми на непенсионирани военни лица артилеристи от
Румили и Анадола за 1263 (1846) г. Пенсиите са плащани в различни селища.

ОАК 127/17 | 1843 | еврак
Сбирка от 50 преписки, отнасящи се до получаване тимарски суми за разни тимарски владения: 27
в България, 20 за Турция и 3 преписки за Гърция през 1843 г.

ОАК 127/18 | 1802 | кайме
Чернова от писмото султане, изпратено до валията на Румили след докладването на донесението на
същия, по повод направеното му съобщение за назначаването му валия на Румили със задача да се
справи с тежкото положение там. Съобщава му се, че на основание ходатайството му пласнията
Мехмед паша бил възведен в сан везир и назначен за мутесариф на Кюстендил и Скопие, а
предшественика му Омер паша, поради изключителните му лични качества, се назначава за
мутесариф на Чермен. Тези назначения са във връзка с общите военни мерки за ликвидирането
бунта на Осман паша, който се тъкмял да влезе в Одрин, а също заплашвал и други градове като
Лозенград и Сливен.

ОАК 128/1 | 1634-1680 | дефтер
Регистър на тимари и зиамети в Европейска Турция с имената на селищата и на притежателите на
тимарите.

ОАК 128/2 | 1606 | дефтер
Регистър, по който Даут паша и Хасан паша са раздавали тимарите и зиаметите в Европейските
земи на Турция.

ОАК 128/3 | 1690 | дефтер
Регистър, в който са вписани, раздадените от везира Халил паша тимари и зиамети в Европейските
владения на Турция.

ОАК 129/1 | 1870 | джедвел

б.м. Списъци за раздадени суми в заем от спестовните каси.

ОАК 129/2 | 1855 | илмюхабер
12 разписки и 3 мазбати за внесени суми от казите Ловеч, Лом, Севлиево, Враца, Кула, Плевен,
както и от някои махали, а също и от крепостта Фетх-ул-ислям (Кладово) в касата на Видинското
финансово управление.

ОАК 129/3 | 1675-1677 | дефтер
Регистър, по който в около 25 кази в Източна България и Тракия е бил събиран нужния за
намиращите се в поход турски войски. Количествата ечемик са били разхвърляни по села и къщи.

ОАК 129/4 | 1800 | илям
Кадийски илям, с който се обявява заповедта за преследване и унищожение на горските
разбойници в Румелия и заявката на населението да вземе участие в тяхното преследване.

ОАК 129/5 | 1791 | илям
Разни места-Румелия-България. 10 шериатски решения и пр. на кадиите в Ямбол, Сливен, Елхово,
Татар Пазарджик, Чирпан, Карнобат и пр., относно събиране храни и обозен добитък и
изпращането им в Бургас и Шумен по случай обявяване война срещу Русия. 10 док.

ОАК 129/6 | б.д. | дефтер
б.м. Списък с обозначение на производството и разходите на някои селски ... За 1277,1278,1279
(1861,1862,1863) г.

ОАК 129/7 | 1852 | талимат
Цариград. Правилник за реализирането на всенародната еднократна помощ за посрещане
държавните задължения във връзка с някои мероприятия от административен характер.

ОАК 129/8 | 1845 | дефтер
Регистър, в който са вписвани заповедите на Великото везирство по въпроси от административен
характер, отнасящи се до разни градове в България и другаде.

ОАК 130/1 | 1877 | илмюхабер
Измид (Никомидия, Мала Азия). Връзка от разписки за получени суми от държавното съкровище в
гр. Измид от страна на близките на умрели бежанци от България (заселени в същата околия) през
размирната 1877 г. - разноски за тяхното погребение.

ОАК 130/2 | 1724 | емирнаме
Заповед до мухафъза на о-в Агрибос (Евбея) за доставка на смола за нуждите на флотата.

ОАК 130/3 | 1716 | мектуб
Янина. Писмо от мютесарифа на Янина, Али паша до султана. Иска да се отпуснат суми за
изплащане заплати и дажби на 600 души пеши левенди, назначени да охраняват крепостта Превеза.

ОАК 130/4 | 1872 | еврак
о-в Крит.(Кандия). Преписка от 8 писани листа, съдържаща сведения по построяването на
железница в о-в Крит.

ОАК 130/5 | 1728 | дефтер
Сметководна книга, относно разходите по продоволствието на войските в някои крепости в Гърция
по Адриатическия бряг.

ОАК 130/6 | 1792 | еврак
Преписка по издължаването от страна на Исмаил паша, бивш валия на Морея, дължимата от него
към държавата сума и молбата на същия за разписка.

ОАК 130/7 | 1706 | еврак
Преписка по оформяне разходите за сметка на джизието от о. Кипър по издръжката на гарнизона от
крепостта Ак Лиман, о. Кипър през 1116 г, които разходи били за сметка на новия валия Ибрахим
паша. Същото и за разхода по снабдяването с дървено масло джамията в ...

ОАК 130/8 | 1874 | джедвел

Част от сведението за заплати и др. разходи в мутесарифлъка остров Кипър за 1290 г, м. април.

ОАК 130/9 | 1827 | мектуб
Писмо от Мехмед Рашид по въпроса за проверка сметките на стоварените в Агрибос провизии; и
съставяне сведение за тия, събрани в мокатаата Белоградчик и раздадени на войсковите части.

ОАК 130/10 | 1890 | пусула
Опис на документите, срещу които през м.февруари, март и април 1890 г. са били направени
плащания по заемите на Янинския виляет за погасяване същите заеми.

ОАК 130/11 | 1720 | тахвил-тезкереси
Кандия. Документ, издаден от финансовата служба на о. Крит за отдаването на това събиране на
приходите от данъци в 5 села на санджак Кандия. Иска се издаването на берат за случая.

ОАК 130/12 | 1822 | еврак
Резюме от докладите на мутесарифа на о. Родос, Мехмед Шук бей върху положението в о. Родос,
Псара, Синас, Димандлиджа и др. и действията на гръцките въстаници на тези острови. Изтъква се,
че гръцките живущи в Румелия били събирали за въстанието парични помощи и била отивала в
Гърция в особена каса; че положението на въстаниците по островите било тежко; че Николаки
Ипсиланти отишъл в Франция и закупил много топове и пушки, но английската флота му
конфискувала кораба с това оръжие, а него самия изпратила в Гърция; англичаните потискали
гърците-островитяни. и пр.

ОАК 130/13 | б.д. | арзухал
Заявление от Ел хаджи Хюсеин, настойник на малолетен тимариот в ... Моли да се издаде ферман,
с който да се забрани вмешателството на съпритежателя на малолетния в правото на този,
последния.

ОАК 130/14 | б.д. | ариза
о. Лимнос. Доклад от войводата на о. Лимнос за състоянието на острова.

ОАК 130/15 | 1808 | мектуб

Чернова от писмо, с което на мутесалима на Сугла е предписано да се отправи незабавно за остров
Хиос и осигури с 1000 души отбрана войска защитата на същия остров; а острова Ада Кушу да
повери на свой бликък.

ОАК 130/16 | 1722 | ферман
Цариград. Ферман до мухасила в Евбея (Агриос) за доставка на вата в крепостта.

ОАК 130/17 | 1734 | берат
Цариград. Султански берат, издаден на Мехмед. Притежателят на една трета част от мукатаата
Наварин, Ахмед, преотстъпва доброволно своята част на лицето Мехмед.

ОАК 130/18 | 1628 | ферман
Султански ферман, с който се дават упътвания как да се разреши спора между еничарския арак и
33 села в санджаците Трикала и Инебахти, относно ...

ОАК 130/19 | 1731 | берат
Цариград. Султански берат, издаден на Али ага, притежател на половината част от мукатаата в
санджака Трикала. Същия отстъпва тия своята част срещу 450 гроша на лицето Осман.

ОАК 130/20 | 1876 | джедвел
Лемнос. Проект за приходния бюджет на о. Лемнос за 1292 г.

ОАК 130/21 | б.д. | тезкере
Цариград. Чернова от подробно изложение на Великия везир до султана, относно мерките, които
ще трябва да се вземат за потушаването на гръцкото брожение на островите : Мирилини, Лимнос и
Темедже.

ОАК 130/22 | 1864 | еврак
Янина. Чернова от преписка за уточняване десятъка на някои околии в Янинско, въз основа на
5-годишния десятък

ОАК 130/23 | 1877 | шукка
Трикала. Писмо от окръжното управление в Трикала до (дефтерхането) в Цариград. Изпраща 5
разписки за изтеглени през м. юни 1263 г. суми от касата на окръжието, необходими за набавяне
наматериали за постройката на нови казарми при гр. Търново, санджака Трикала.

ОАК 130/24 | 1666 | берат
Йенишехир (Лариса), Гърция. Препис от берат, с който се нарежда да се плати от солунската
мукатаа сумата 46 000 акчета на Димитраки - главен доставчик на султана за домашни вещи - за
получените от него за султана бански принадлежности и 20 чифта кърпи за адет.

ОАК 130/25 | 1718 | еврак
б.м. Част от преписка по въпроса за ... в Пелопонес - Гърция.

ОАК 130/26 | 1647 | дефтер
Ведомост на сумите, които е следвало разни санджаци да внесат за издръжката на капуджиите в о.
Крит, без те да са били същите суми, изплатени на капуджи -башията в същия остров.

ОАК 130/27 | 1796 | еврак
Анаполи и др. (Гърция). Едно изложение, една молба и три кадийски иляма, отнасящи се до
назначаването мюфтия в гр. Анаполи, Гърция.

ОАК 130/28 | 1785 | ариза
Четири доклада и едно резюме от Мехмед паща, управник на Гърция, който бил назначен за
комендант на Бендер. Съобщава, че същия се разболял по пътя.

ОАК 130/29 | 1621 | арзухал
Изложение от Ибрахим - мухафъз на крепостта Агрибос до Високата порта. Моли да бъде
отпусната парична помощ в размер на един товар акчета на нуждаещият се бивш мютесариф на
Агрибоския санджак Мехмед паша.

ОАК 130/30 | 1686 | хюджет

Агрибос (Евбея). Шериатско решение - документ, от който е видно, че била получена от
правоимеющия сумата 3 000 акчета за поправката на крепостта в местността Карабаба срещу
остров Евбея.

ОАК 131/1 | 1846 | полица
Препис от полица за задълженията на държавата към Анадолската комисия, които били изплащани
от лихвите върху ... на десятъка за м. м. март - май в някои кази на санджака Анкара.

ОАК 131/2 | 1638 | джедвел
Списък на еничарите в крепостта Гендже.

ОАК 131/3 | 1800 | арзухал
Цариград. Заявление от капуджу-башията Мехмед Емин до садразама, относно набавянето дървен
строителен материал от околиите Болу и Виран Шехир за построяването на кораби.

ОАК 131/4 | 1806 | еврак
Сед-ел-бахър (Дарданелите). Преписка от три документа: колективно заявление, доклад и резюмета
от доклади, относно поправката на крепостните помещения в Сед-ел-бахър, джамията и банята,
които обслужвали ... укрепленията и местното население.

ОАК 131/5 | 1719 | ферман
Султански ферман (чернова) за облагане с мито червената боя в о. Кипър.

ОАК 131/6 | 1732 | ариза
Два доклада, четири сметки и един шериатски илям по доставката на муниции за крепостта
Инебахти (Гърция).

ОАК 131/7 | 1826 | ферман
Султански ферман (чернова) до морските военачалници и капитани на кораби да обърнат поголямо внимание на гръцките кораби, които правят пакости в Бяло море и да ги унищожат.

ОАК 131/8 | 1870 | ариза
Доклад до финансовия министър да бъдат отпуснати суми за поправката на водопровода, който
води в карантинното помещение в о. Кипър.

ОАК 131/9 | 1785 | кайме
Хания. Писмо на бившия мухафъз на Хания, съдържащо честитявания и молба да бъде при
предстоящите назначения въстановен на предишната му служба мухафъз на Хания.

ОАК 131/10 | 1843 | такрир
Цариград. Две ноти (превод) и едно изложение от представителите на Гърция до турското
правителство по повод окупацията на Артамския залив, риболовството и др. Въпроси.

ОАК 131/11 | 1857 | джедвел
Списък за оставените суми на разположение за подобрение земеделието в о. Кипър и за
унищожение на скакалците.

ОАК 131/12 | 1724 | дефтер
Списък на вещите на починалия критски валия, разпродадени от държавата за неизплатени дългове,
възлизащи на обща сума 1 235 399 акчета.

ОАК 131/13 | 1734 | арзухал
Крит. Преписка, съдържаща заявление от Хюсеин и Ахмед - синове на починалия Осман,
притежател на част от мукатаата Ласно - Крит, с което искат да бъде прехвърлена върху тях
останалия от бащаим мукатаа.

ОАК 131/14 | 1863 | дефтер
Крит. Дневник за разходите на санджаците Хазна, Кандия и Ресмо - на о. Крит за заплати и разни
извънредни разходи за м. октомври 1279 г.

ОАК 131/15 | 1843 | ариза

Доклад, относно вземанията на муртеза веледи Хасан, конник-тимариот от с. Бабиртилу, санджак
Трикала, нахия Фенар по неговия тимар.

ОАК 131/16 | 1852 | тахрират
Преписка и сметки по постройката на новият правителствен дом в Кандия (Крит).

ОАК 131/17 | б.д. | хисаб
о. Родос. Сметки на военни тимари в о. Родос.

ОАК 131/18 | б.д. | такрир
б.м. Нота на гръцкия дипломатически представител в Цариград Константин Зографос за издаването
на два гръцки търговски кораба позволително за преминаването от Цариград в Средиземно море.

ОАК 131/19 | 1670 | дефтер
б.м. Списък на селищата и чифлиците в Атинския виляет, жителите на които подлежат на данъка
джизие за 1670 г.

ОАК 131/20 | 1842 | мазбата
б.м. Мазбата, относно състоянието на мухасилството в о. Кипър.

ОАК 131/21 | 1827 | кайме
б.м. Чернова от писмо до валията на Румили, с което се съобщават мерките от военен характер,
приети във връзка с появата на хайдути в областта Трикала и на същия се предписва, в качеството
си на сер аскер да...

ОАК 131/22 | 1869 | еврак
Гърция. 12 документа за закупен ечемик от разни места за нуждите на войските в о-в Крит и пр. и
голяма част изпродаден поради развалянето му.

ОАК 131/23 | 1783 | ариза

Резюме от обширен доклад на мухасила на Гърция Реиф Исмаил паша по положението, мерките по
охраната и нападението на гърците срещу крепостта Кастрон и пр.

ОАК 131/24 | 1867 | арзухал
Гърция. Осем заявления на разни лица от разни места в Гърция за да им се отпусне известна сума
срещу реквизирани добитъци.

ОАК 131/25 | 1719 | еврак
б.м. Преписка за отдаване на вечно ползване приходите на две села в о-в Крит.

ОАК 131/26 | 1838 | ферман
Цариград. Препис от ферман, относно формируването на нов полк за Солун и Серес, адресиран до
маршала на 5-те санджака и до кадиите и найбите в Солун, Иски шехир и пр.

ОАК 131/27 | 1876 | джедвел
Лемнос. Ведомост за данъците, които е следвало да се съберат от населението в нахията Боз баба
на остров Лемнос - през годината 1292 .

ОАК 131/28 | 1666 | дефтер
б.м. Списък за наложен и събран данък "джизие" от о-в Мирини.

ОАК 131/29 | 1722 | еврак
б.м. Преписка, с която се урежда правото за притежаване имоти от страна на мюсюлманите,
находящи се в Гърция след нейното покоряване от Турция.

ОАК 131/30 | 1800 | махзар
Превод на колективна молба на гръцки език от 27 кази в Гърция за отстраняването от Гърция
войводата на султанката (...), който вършел големи издевателства над населението.

ОАК 131/31 | 1780 | берат

Цариград. Три повредени берата за тимари на о. Кипър.

ОАК 131/32 | 1835 | илмюхабер
Десет разписки, издадени по повод внесени суми от мухасила на о. Кипър от разни данъци.

ОАК 131/33 | 1843 | арзухал
Гребена (Гърция). Заявление (заедно с черновата) от жителите на Гребена до анинския миашир,
относно заменяването на башибозушките войски в града с редовна такава.

ОАК 131/34 | 1864 | мазбата
Нарда (Гърция). Мазбата (чернова) на окръжния управленски съвет в Нарда. Излага се новото
разпределение на данъка юшур от селата на същия санджак, съгласно султанска заповед.

ОАК 131/35 | 1847 | полица
Полица, с която е изпратена от о-в Самос сума, съставляваща част от събраните през м. май 1263 г.
приходи.

ОАК 131/36 | 1847 | полица
Полица за 83 140 гроша постъпления от ... за 1263 г. в казите от санджака Трикала.

ОАК 131/37 | 1719 | берат
Цариград. Султански берат, издаден на Ахмед, мухафъз и мухаил на Морея. Нарежда да се изплатят
заплатите на 55 души артилеристи от гарнизона на крепостта Метони. Сумата да се вземе от
мукатаата Морея.

ОАК 131/38 | 1864 | шукка
Писмо до мутесарифа на Кипър. Дават му се инструкции по приложението на новоизлязлото
наказание, относно забраната на печатането вестници и др. издания без разрешение на властта.

ОАК 131/39 | 1845 | джедвел

Болу (Мала Азия). Таблици за приходите, постъпили в касата на еялета Болу през разни месеци от
1838 до 1845 г.

ОАК 131/40 | 1613 | дефтер
Сметководна книга от 20 -тина писани листа, в която са нанесени разходите по ремонта и строежа в
Одрин, Трикала, Гелму и др. и също и количеството на ..., предадено на дефтердаря на ..., като
прибрано от населението на определени села и махали.

ОАК 131/41 | 1838 | илям
Лемнос. Илям на кадията на Лемнос за установяването на категорична смърт след неизброимите
страдания, които върлуващата чума била причинила в Анадола и Румелия.

ОАК 131/42 | б.д. | мектуб
Препис от писмото на митилинския мухафъз, с който се съобщава за появата пред острова на руски
военен флот; че е извършено нападение срещу ... от същия флот. Напомня се, че не е получен
отговор на по-рано изпратено писмо, с което е искана войска и, че за издръжката на хората не
разполагал със средства.

ОАК 131/43 | 1786 | арзухал
Резюме от доклада на чорбаджи Халил от Правище, относно поправката на паважа по пътищата
при гр. Правище.

ОАК 132/1 | 1730 | кайме
б.м. Доклад до правителството за прехвърлане прихода от мукатаа в село Калофестаки (околия
Авлона - Албания) от едно лице върху друго, за да се издаде берат.

ОАК 132/2 | 1757 | илям
Саита-караита (Албания). Шериатско решение, придружено с колективно заявление на жителите от
Саира- караита в полза на командира на града Мехмед паша. Дават се сведения и за
междуособиците в този край.

ОАК 132/3 | 1861 | джедвел

Аргирокастро. Сметководен документ за приходите от данъци на санджака Аргирокастро за м.
януари 1861 г. Приложени 4 документа. Евлери.

ОАК 132/4 | 1746 | берат
Цариград. Султански берат, издаден на Абу Бекир, джизиедар на Шкодра ("Искендерие"). Относно
изплащане заплати на "джебенджии" от постъпленията от "джебели беделиеси" от санджака
Шкодра.

ОАК 132/5 | 1819/1820 | арзухал
б.м. Молба от Ибрахим, притежател на мукатаа от гюирюка в Драч и Кавея до Високата порта.
Отнася се до уреждане парични въпроси с други лица.

ОАК 132/6 | 1872 | дефтер
Шкодра. Сведение за заплатите и порциона на чиновете от забтийската дружина на шкодренския
еялет за м. август 1288 г.

ОАК 132/7 | 1807 | кайме
Авлона. Два рапорта на мютесарифа на Авлона Ибрахим паша до султана. Като излага опасността
за албанското крайбрежие от съюзените англо-руски морски сили, концентрирани на о. Корфу,
иска да му се отпуснат подкрепления от кавалерийски части.

ОАК 132/8 | 1713 | хюджет
Дурацо. Шериатски документ, от който е видно, че командира на Авлона изплатил за минали и тая
година на своята гвардия по случай войната суми, отпуснати от митницата в Дурацо.

ОАК 132/9 | 1686 | еврак
Преписка по ремонта на крепостта Авлона.

ОАК 132/10 | 1882 | джедвел
Превеза (Албания). Двадесет таблици с месечните приходи на окръга Превеза за 1882 г.

ОАК 132/11 | 1822 | махзар
Два махзара от селата Путрал и Ени кьой, околия Чаршеба; и от С. Диледжи Еум, Будчиакска каза.
Искат да им се възвърнат заграбените от Тенеденли Али паша имоти, тъй като същия бил
ликвидиран.

ОАК 132/12 | 1872 | дефтер
Шкодра. Ведомост за заплатите на войници и офицери от жандармерийските части в еялета
Шкодра за м. юли 1872 г.

ОАК 132/13 | 1844 | ферман
Цариград. Ферман на Абдул Меджид до командващия румелийската армия Решид паша за
потушаване бунта в областта на Гегите.

ОАК 132/14 | | кайме
Чернова. Писмо, писано по повод донесението на мутесарифа на Авлона във връзка със сведенията
за струпването на френски войски в Генуа и Рим. Иска се снабдяването на Авлона и Катина с
оръжие и муниции, поради породеното опасно положение и предвид нападението на Бонапарт в
Египет.

ОАК 132/15 | 1867 | еврак
Преписка за постройка на камен мост на р. Дрин, както и на военни пътища в Шкодренско,
Албания. Приложени са сметки и за поправката на 12 крепости в Албания, за постройка на казино
в пристанището Бар и за изплащане на войнишки заплати на гарнизона в Драч.

ОАК 132/16 | 1806 | мектуб
Янина. Писмо на Тенеденли Али паша до садразама, относно разприте между него и Абдуллах бей
за разграничение правото на владение северните и южни брегове на Албания до Адриатическо
море.

ОАК 132/17 | 1721 | еврак
Елбасан. Преписка за изваждане от плащане данъка "джебелу" (1/5 от прихода), понеже
наследникът навършил 15 г. възраст и бил годен да носи сабя. Причислява се към някой баърак
(санджак).

ОАК 132/18 | 1811 | мектуб
Писмо на Тенеденли Али паша до кехаята на същия и управляващия делата му. Дават се
инструкции във връзка със заплахите на Франция, че ще обяви война лично на казания паша.

ОАК 132/19 | 1811 | каиме
Доклад на Тенеденли Али паша до правителството в Цариград, във връзка със заплашването от
страна на Франция, че ще му обяви война и отговора, даден от страна на правителството на това
заплашване. Препоръчва изпращането войски от юг и север за охрана на албанското крайбрежие,
предвид присъствието на о-в Корфу на 18 000 французи и на 300 000 рая в Албания.

ОАК 132/20 | 1854 | немика
Писмо, с което се изказват похвали и благодарност на войсковия началник, донесъл победата на
турците при село Четане на 3 1/2 часа от Калафат, като победените руси били дали хиляди убити и
ранени.

ОАК 133/1 | 1876 | джедвел
Шкодра. Таблица за разходите на Шкодренския еялет за м. октомври 1876 г.

ОАК 133/2 | 1649 | берат (сурет)
Цариград. Препис от берат за отпускане дневно на 1 акче на служителя при джамията на султан
Баязид в Берат. Сумата ще се изплаща от джизието на християните-албанци в същия град.

ОАК 133/3 | 1786 | еврак
Дурацо. Преписка за състоянието на крепостното въоръжение на Дурацо и снабдяването същата
крепост с нужните бойни припаси.

ОАК 133/4 | 1849 | джедвел
Списък на башибозука под командването на елбасанли Муса ага, на който са изплатени заплатите.

ОАК 133/5 | 1821 | арз

Одрин. Изложение на капуджубашията Мехмед Селим до садразама, относно предстоящия поход
срещу Али паша Тенеденли, за сломяването на който бил издаден ферман въз основа на шериатска
фетва.

ОАК 133/6 | 1604 | телхис
Цариград. Доклад по молбата на Мехмед и Омер от гр. Драч да им бъдат дадени мукатаите Драч и
Бащево; и възнаграждението на спахията Мехмед от Цариград, който предлага свои поблагоприятни условия за същите мокатаи.

ОАК 133/7 | 1551 | дефтер
Янина. Списък на кожухари в Янинска околия, съдържащ 8 повредени листа.

ОАК 133/8 | 1766-1767 | илям
Три иляма на кадиите в Дурацо, Янина и Нарда, с които е дадена гласност на хатихумаюна,
издаден, за да се сложи край на злоупотребленията от страна на раята с привилегиите, дадени с
берат на драгоманите при чуждите търговски консулства на турска територия.

ОАК 133/9 | б.д. | ариза
б.м. Два доклада, относно отблъскването на разбойниците в Горни дебър. Понеже тяхното
нападение може да се повтори, иска се заменянето на аяна с друго лице.

ОАК 133/10 | 1858 | джедвел
Аргирокастро (Албания). Подробна таблица за приходите, постъпили в касата на Аргирокастро
през м. декември 1857 г.

ОАК 133/11 | 1844 | ферман
Ферман, с който се продават чифлиците в Тенеделени, Валонски санджак, бивша собственост на
Али паша, на частни лица.

ОАК 133/12 | 1839 | ариза
Донесение от Мустафа паша, мутесариф на три санджака, между които и Делвано до султана.
Прави се изложение върху проверките, относно приходите, добити от султанските имоти в Делвино
(Албания).

ОАК 133/13 | 1820 | емирнаме
Разпореждане до мютесарифа в Авлона Нуредин паша, относно подготвянето похода против
Тенеденли Али паша.

ОАК 133/14 | 1811 | такрир
Доклад на мубашира капуджи баши Есад ага, относно поведението на Али паша Янински след
подадената до него заповед да се присъедини със своята войска към действащата турска армия.

ОАК 133/15 | 1849 | еврак
б.м. За доходите от тимар в Янинския виляет.

ОАК 133/16 | 1844 | емирнаме
Разпореждане до министъра на финансите да бъдат отнети правата на заловените разбойнициалбанци, които са били осъдени в Цариград и изпратени на тежък труд в корабостроителница.

ОАК 133/17 | 1800 | илям
Калония. Шериатско решение на кадията в Калония за прибрани суми от притежателите на
пожизнено експлоатираните мукатаи, сметнато по сто гроша срещу всеки войник, който били
длъжни да дават в случай на война, определено върху два войника за всеки 1000 акчета приход от
мукатаите, съгласно новия закон вместо по 3 войника.

ОАК 133/18 | 1849 | сенед
Елбасан. 3 разписки на разни тимариоти за получени от тях суми от държавата срещу техните
тимари в Елбасанския санджак. 3 документа.

ОАК 133/19 | 1825 |
б.м. Четири документа-преписи на два листа, отнасящи се до смъртта на Дуканименинския
(Албания) мютесариф Нуман паша и назначаването на негово място сина му Мирширан Араган
Хасан паша.

ОАК 133/20 | 1787-1788 | еврак

Елбасан. 7 документа на разни длъжностни лица в Елбасан, изпратени до правителството,
отнасящи се до споровете за наследство между пашите, управители на Авлона, Янина, Берат,
Елбасан - Махмуд Ибрахим, Сюлейман и др.

ОАК 133/21 | 1811 |
Доклад на капуджи башията Есад ага, пратеник на правителството при Али паша Янински.
Обяснява поведението на Али паша Янински, до когото била изпратена заповед да се присъедини
към действащата армия с достатъчна на брой своя войска.

ОАК 134/1 | 1700 | арзухал
Цариград. Заявление от чаушите Баязид и Мустафа, с което искат да им бъдат изплатени заплатите
за работата им при немския посланик, към когото били аташирани. Приложена е записка за
изплатената сума.

ОАК 134/2 | 1814 | мектуб
б.м. Писмо от австрийския посланик, с което иска да бъдедадено разрешение на 2 австрийски
парахода да минат в Бяло море.

ОАК 134/3 | б.д. | такрир
Цариград. Нота от посланика на Австро-Унгария в Цариград до турското правителство, с която
съобщава че архидук Фредерик на връщане от Смирна желае да посети о. Кос и да разгледа Подрум
кале и моли да бъде предписано това на властите на о. Кос. Предписание до последните в същия
смисъл.

ОАК 134/4 | 1848 | наме
Виена. Превод от писмото на австрийския император Франсао (Франц Йосиф) до султана, с което
му съобщава, че на мястото на посланика барон де Щурмер бил назначен фон Лесов.

ОАК 134/5 | б.д. | тахрират
s.l.a. Откъслек от резюмето на получени в Цариград доклади за извършени анкети по спазването на
условията за примирие между Австрия и Турция. Смесени комисии са проверявалиукрепителните
работи, предприети във Варадин и др. градове.

ОАК 134/6 | 1711 | еврак
Цариград. Преписка, относно изплащането на пътните разноски на немския посланик, които той
направил по време на пътуването си през станциите Багадос, Баргос и Каршидран и които били
заплатени от частни лица, защото населението не давало продукти.

ОАК 134/7 | б.д. | тахрир
Две ноти от посланика на Австро-Унгария в Цариград до турското правителство, с които иска
разрешение за минаване на кораби в Черно море.

ОАК 134/8 | 1791 | мектуб
Цариград. Чернова от писмо от ... до първия делегат по водене преговорите в Свищов - министъра
на външните работи Абдуллах ефенди, относно подаръците, които следва да се дадат на делегатите
на чуждите държави и техните драгомани.

ОАК 134/9 | 1877 | еврак
Две преписки - за осъждането на австрийски поданик в Сулина за изнасилване; и за изпращането в
Тулча заплатата на чиновник в банкноти.

ОАК 134/10 | 1846 | еврак
Преписка от 15 документа-писма и извлечения от вест. Аусбург по въпроса от политически
характер, интересуващ и Гърция; и за събития по границата с Австрия, в Босна.

ОАК 134/11 | 1727 | еврак
Преписка от 4 молби, подадени от силяхдари, намиращи се под командата на спахийския сераскер
Ахмед паша - за пътни пари и др.

ОАК 134/12 | 1816 | такрир
Виена. Резюме. Доклад от турския посланик във Виена Янко. Изпраща разрешение от виенското
правителство за закупуване зърнени храни, които да се изпратят на гладуващото население в
Слидеревско.

ОАК 134/13 | 1836 | наме-и хумаюн

Чернова. Писмо от султана до Фердинанд, император на Австрия и крал на немци, унгарци и чехи,
по случай отзоваването на посланика Стенфалс, който предварително бил заминал от Цариград.

ОАК 134/14 | 1811 | такрир
Нота от австроунгарския посланик до турското правителство, с която се иска да бъдат премахнати
пречките, които властите във Виена правят на търговците. Разпореждане до валията в Босна да
вземе мерки.

ОАК 134/15 | б.д. | мосведе
б.м. Чернова от писмо, което следва да се изпрати на фелдмаршал-генерал "Кобург" от страна на
садразама, в което се казва, че Турция винаги е била готова да изпрати делегати за водене мирни
преговори.

ОАК 134/16 | 1848 | мектуб
Виена. Превод от писмо на надзирателя на турските учащи се във Виена, учителя Хубер до
главнокомандващия турската войска, относно работата и ученето на същите ученици и
благодарностите на принц Метерних. Същият учител изпраща поздрави и на султана.

ОАК 134/17 | б.д. | ариза
Белград. Доклад от мухафъза на Белград Али паша по спора между Австрия и Турция за
пограничния остров Смендарево.

ОАК 134/18 | 1712 | еврак
Цариград. Преписка, относно отпускане необходимата сума на австрийския посланик за неговата и
на хората му издръжка през м. Шевал 1124 г.

ОАК 134/19 | 1773 | арзухал
Цариград. Заявление-доклад на коменданта на черноморската флота до правителството за
навременното изпращане ... Продукти и напитки за австрийския и пруския посланици-делегати по
водене преговори за примирие с Русия, заедно с турския делегат Осман ефенди, находящи се в
Браила.

ОАК 134/20 | 1783 | емирнаме

Цариград. Разпореждане до Абди паша, валия на Анадола и командирован в Измаил, относно
организирането на нередовните войски и уреждане речното корабоплаване с Австро-Унгария.

ОАК 134/21 | б.д. | такрир
Нота от австро-унгарския посланик в Цариград до турското правителство, с която иска разрешение
натоварени кораби да заминат за Бяло море.

ОАК 134/22 | 1838 | ариза
Цариград. Чернова. Доклад, относно съобщението на австро-унгарския посланик, че при срещата
на руския, австроунгарския императори и краля на Прусия в Теплиц в присъствието на принц
Метерлих, било постигнато съгласие да се противопоставят на отделеното на египетския Али паша
от турския суверенитет.

ОАК 134/23 | 1838 | тезкере-и самийе
Цариград. Доклад, с който се изпращат превод от доклада на пълномощния министър Рифат бей във
Виена заедно с превод от вестници, за да бъдат докладвани на султана.

ОАК 134/24 | 1848 | такрир
Цариград. Нота на австрийската легация в Цариград, с която се иска разрешение за свободно
минаване през Босфора за Черно море на австрийския параход (Австрия).

ОАК 134/25 | б.д. | такрир
Превод. Инструкция, дадена от австроунгарския пълномощен министър в Цариград до терджумана
си, според която Намик паша бил присъствал на военните маневри на австроунгарската армия, бил
поканен на обяд от императора и приет от княз Метерних, последният се изказал най-ласкаво за
способностите на пашата.

ОАК 134/26 | 1842 | ариза
Виена. Доклади от турския пълномощен министър във Виена, относно положението в Сърбия след
утвърждаването на сръбския княз Михаил, аудиенцията при австрийския император и извадки от
европейския печат. 14 документа.

ОАК 135/1 | 1809 | такрир

Цариград. Нота на английския посланик Робърт Адер за аудиенция при султана по случай
отзоваването му.

ОАК 135/2 | 1839 | тезкере-и самийе
Цариград. Писмо до султановата канцелария, относно потребностите около аудиенцията при
султана на английския принц дук оф Дъншар и свитата му.

ОАК 135/3 | 1799 | ариза
Родос. Доклад от коменданта на крепостта Родос, относно завземането на крепостта Абхар от
страна на англичаните.

ОАК 135/4 | б.д. | тезкере и самие
Цариград. Доклад за отпускане на еднократна помощ на англичанина Форд, служил като офицер в
турската флота.

ОАК 135/5 | б.д. | махзар
б.м. Махзар от турското население на о. Лемнос за изпращане на острова войска и припаси предвид
присъствието на неприятелски английски кораб пред острова и бягството на 130 души от 200-те
души души охрана на същия.

ОАК 135/6 | 1844 | мектуб
Чернова. Цариград. Писмо до турските посланици в Лондон и в Париж , с което се иска мнението
на същите по държанието на Франция и Англияв във връзка с гръдския въпрос.

ОАК 135/7 | 1831 | ариза
Бялград. Донесение от Бялград за преминаването за Земун на път за Лондон на гвардейския
генерал Намък паша и хората, придружаващи го.

ОАК 135/8 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно назначаването на Саример за посланик в Лондон.

ОАК 135/9 | 1837 | емирнаме
Цариград. Нареждания до пълномощния министър в Лондон Рушид бей, относно египетския
въпрос и този с английския консул... . Нарежда се на същия да се завърне в Цариград, като даде
нареждания на управляващият легацията.

ОАК 135/10 | 1809 | тахрир
Нота от английския тердналманин (в Цариград) до турското правителство. Става дума за общите
наредби в Турция, целящи да се снеме покровителството от страна на чуждите държави върху лица,
живущи в Турция и, че Англия единствена не се е противопоставила на тези мероприятия на
турското правителство, на което основание се иска освобождаването от секвестираното имущество
на Аджи Абдала, който е бил преди това под английско покровителство и имуществото му било
неправилно секвестирано от русенския аянин.

ОАК 135/11 | 1828 | ариза
Доклад, относно завръщането в отечествата си на френските и английски консули в Солун, на
които им било позволено да слязат на брега при пътуването си, за да не се предизвикат
недоразумения.

ОАК 135/12 | 1856 | сенет
о. Кипър. 23 разписки за получено тимарско възнаграждение от държавната каса на о. Кипър от
страна на разни тимариоти през 1856 г.

ОАК 135/13 | 1706 | ферман
Султански ферман и разпореждане до валията в о. Кипър, относно облаганията на раята в същия
остров.

ОАК 135/14 | 1878 | мектуб
Лондон. Писмо от секретаря на Лондонската агенция на Banque Ottoman до министъра на
финансите Кяни паша, относно заема, сключен за отбраната на империята в 1877 г.

ОАК 135/15 | 1825 | кайме
б.м. Писмо от Мехмед Селим до правителството, относно разрешаването превоза на дървен
строителен материал от Света гора за Смирна и Египет и намесата на английския консул в Одрин

по същия въпрос.

ОАК 135/16 | 1822 | хаме
Лондон. Акредитивно писмо (превод на турски) на новоназначения английски посланик в
Цариград - лорд Понс... . Английският крал Уилям се обръща към султан Махмуд II да приеме
посланика му и да му оказва благосклонно съдействие при изпитание на функциите му.

ОАК 135/17 | 1847 | тахрират
Превод на турски на нотата на Палмерстон до турския посланик в Лондон. Изказва се отрицателно
за препоръчания от Метерних ... и за уреждане на инцидента Колтин-Мусорис, станал в Атина.

ОАК 135/18 | 1832 | илям
гр. Левноша (о-в Кипър). Шериатско решение на кадията на гр. Левноша за назначаването на
бирник в града на мястото на умрелия.

ОАК 135/19 | б.д. | ариза
б.м. Доклад от коменданта на Дарданелите, относно пристигането на английски кораб и желанието
на капитана му, поради болестта на жена му, да посети Цариград.

ОАК 135/20 | 1861 | еврак
Цариград. Преписка, образувана по повод нотата на руския посланик в Цариград Лобанов за
уреждане вземането от 409 307 гроша на руския поданик Спандони, произтичащо от доставка на
въглища от Англия за нуждите на морския арсенал в Цариград.

ОАК 135/21 | 1840 | ариза
Доклад, относно сключване на търговски договор между Турция, Англия и Франция и, относно
митническите тарифи. Също договор с Нидерландия.

ОАК 136/1 | 1728 | ферман
Султански ферман (чернова) до мухафъза на Табриз, относно облагането с джизие за 1729 г. и
сумите да бъдат изпратени по-скоро.

ОАК 136/2 | 1706 | дефтер
Списък на 36 къщи в Цариград, заети за нуждите на Иранското посолство, както и на наемите,
които трябвало да бъдат изплатени, за която цел се иска султански ферман.

ОАК 136/3 | 1681 | илмюхабер
Три разписки за внесени суми в султанското съкровище в Басра.

ОАК 136/4 | 1704 | ариза
Доклад от Басра, относно състоянието на флотата по реките Тигър и Ефрат, нейното ремонтиране и
постройка на нови кораби. Чернова от ферман в отговор на доклада.

ОАК 136/5 | 1850 | ариза
Доклад за изплащане разходите по пребиваването в Цариград на пратеника на Бухара Нур Мехмед
Мехди.

ОАК 136/6 | 1816 | еврак
б.м. Преписка с подбрани сведения за бунтовете на арабите в Арабия, за назначаването на
египетския валия Мехмед Али паша, за да ги усмири, а в последствие нареждането на
правителството, за да изгони пашата от Арабия.

ОАК 136/7 | 1841 | тахрират
Багдад. Писмо от валията на Багдад, с което се донася, че майор Мустафа, аташиран към особата на
принц Хелягио Мирза, който се завърнал в отечеството си Иран след посещение в Турция, бил
изпълнил мисията си и снабден с нужните средства за пътни разноски се бил отправил от Багдад по
обратен път.

ОАК 136/8 | 1705 | ариза
Дамаск. Един илям на кадията и две донесения на дефтердаря и на мухафъза в Дамаск, относно
затруднението на държавното съкровище в Дамаск по отпускане определената за всяка година сума
от 90 000 гроша по уреждане пътуване на поклонение в Мека ("хаджилък"). Шам.

ОАК 136/9 | 1808 | еврак

Сирия. Преписка с доклад от валията на Сирия за положението в Сирия след превземането на
Александрета от страна на англичаните. 4 документа.

ОАК 136/10 | 1715 | еврак
Цариград. Преписка за внесена сума в държавното съкровище - такса за прехвърляне зиямет на
починал баща върху негов малолетен син в Халеп.

ОАК 137/1 | 1800 | кайме
б.м. Доклад, с който, предвид предстоящето пълно освобождение на Египет, се иска назначаването
от страна на ...- исляма на нов египетски хаким на мястото на починалия Дибалзаде Ахмед Решид
ефенди.

ОАК 137/2 | 1676 | дефтер
Рашид. Дефтер за приходите от мита върху стоки, внасяни с кораби от Европейска Турция или пък
изнасяни за там, събрани от митническия началник Давуд ага за 6 месеца, от 7 зил-хидже 1086 до
28 джемази II 1087 г.

ОАК 137/3 | 1847 | сурат
б.м. Финансово нареждане, издадено от Мехмед Рашид, да се мине по сметката на еялета Египет за
данъци за 1261 г. (1845/1846) сума 4 042 4кисе" и 47 1/2 гроша, която сума се получава след като е
приспадната стойността на хранителните продукти и др. ... Мехмед Али паша е предал на валията
на Джидда, Шериф паша.

ОАК 137/4 | 1706 | арзухал
Молба от Мехмед Емин, узбекски посланик в Цариград до султана. Иска да му се отпуснат
дневните пари за м. Сф 1118 г.

ОАК 137/5 | 1832 | илям
Разни околии в Румелия. 39 илями от 39 околии на Румелия, с които се съобщава, че бил получен
султанския ферман, с който се съобщавало за бунтовническите действия на египетския валия
Мехмед Али паша и неговия син Ибрахим паша и, че за тяхното усмиряване бил назначен за
главнокомандващ Анадолския сердарин Хюсеин паша.

ОАК 137/6 | 1862-1867 | хисаб
Сметка за вземанията на Египет от турската държавна каса за доставените зърнени храни през
периода. 1862-1867 г.

ОАК 137/7 | б.д. | ариза
б.м. Доклад, относно ...войските на Хюсрев паша в Египет.

ОАК 137/8 | б.д. | мектуб (мюсведе)
б.м. Чернова от писмо на турското правителство до Али ефенди, турски делегат в Париж, по водене
преговори за опразването на Египет. Дават му се инструкции за тия преговори.

ОАК 137/9 | б.д. | тезкере-и самийе
б.м. Разпореждане, относно становището на турското правителство по сключения договор между
египетския хедив и английска комисия за пощите. Турското правителство смята, че само с неговия
подпис договора може да бъде валиден.

ОАК 137/10 | 1805 | хуляса
Цариград. Резюмета на 9 доклада на египетския валия Хуршид паша по разни служебни въпроси.

ОАК 137/11 | 1727 | еврак
Багдад. Книжата по продажбата срещу ... от 2500 гроша-златни, мокатаата от селата в областта
Кайро, спадаща в данъчно отношение към Багдад

ОАК 137/12 | | шукка
s.l.a. Чернова от наставление до турския посланик в Лондон от (министъра на външните работи) по
египетския въпрос и за отношенията с Мехмед Али паша.

ОАК 137/13 | 1866 | дефтер
Цариград. Подробно сведение за десятъка върху тютюна и производството на тютюн в отделните
санджаци на Румели, Анадола и Арабия за годините 1278-1281 г.

ОАК 137/14 | б.д. | кайме
б.м. Цариград. Чернова от предписание на правителството до валията в Египет по въпроса за
унищожаването на ...в царството.

ОАК 137/15 | 1853 | емирнаме
Цариград. Разпореждане до мухафъза на протоците Мехмед паша да разпореди за продажбата на
олиото, изпратено от Мехмед Али паша Егепетски и натоварено на два английски кораба.

ОАК 137/16 | 1828 | мектуб
Цариград. Писмо до египетския валия, с което му се съобщава, че неговото писмо било получено и
докладвано на султана. В същото писмо се иска от валията да направи всички усилия за
разрешаване на гръцкия въпрос.

ОАК 138/1 | | тердинаме
Превод на един доклад на П... Посланик до султана, относно посредничеството на Великите сили
за ... с Русия.

ОАК 139/1 | 1718 | мектуб
Цариград. Писмо от полския посланик Ломак (?) до султана. Иска да му се отпуснат полагаемите се
суми за провизии за м. Зх, както и да му се даде коняк.

ОАК 139/2 | 1733 | хисаб
Сметко-разписка за разходите, които са направени за посланика на Полша за една нощ в гр. Айтос.

ОАК 139/3 | 1754 | такрир
Цариград. Копие от доклад до султана, относно мисията на Махмуд ага, пратеник на ("хан"-а) при
полския крал и писмото на саксонеца Хиш и това, получено от Полша за мисията на казания
Махмуд ага.

ОАК 139/4 | б.д. | такрир

Превод на турски език на сведенията, които заловените двама казаци от тия, дошли с главатаря
Маки откъм Полша в Молдавия , за да вършат убийства и грабежи, са дали след залавянето им от
населението.

ОАК 140/1 | б.д. | тезкере
Цариград. Писмо на садразама до султанската канцелария. Двете султански писма до
сицилианския и сардинския крале да се подпишат лично от султана, а от гареда се украсят с печата
на султана и да му се повърнат.

ОАК 140/2 | 1860 | контрато
Триест. Договор, сключен между представители на турското военно министерство и търговци в
Триест, относно набавянето хранителни продукти за турската войска в Херцеговина.

ОАК 141/1 | 1865 | макбуз сенеди
Мачин. Осем разписки за получени волове от черкезите, настанени в Мачинската каза.

ОАК 141/2 | 1863 | макбуз сенеди
Мачин. Петнадесет разписки за получени волове от черкезите, настанен в Мачинската каза.

ОАК 141/3 | 1660 | мектуб
Влашко. Писмо от Георги Гика, войвода на Влашко до султана. Съобщава, че е предал цялото
количество сол за солтанската кухня, но исканото количество мед и пчелен восък е възможно,
поради оскъдица, да не може да достави. Ифляк.

ОАК 141/4 | 1863 | дефтер
Карлово. Откъслек от дефтер, съдържащ имената на бежънци ("мухаджири"), заселени в селото
"Капуджи", Карловска каза. (Долната половина на дефтера е откъсната и липсва.)

ОАК 141/5 | 1765 | еврак
Преписка, състояща се от един илям на кадията в Гюргево и две квитанции, издадени от мубашира
по доставката на храни от Подунавието Якуб ага. Удостоверява се изпълнението от страна на
двамата бояри на войводата ... Наряда от 200 000 кила жито за Цариград, оставен неизпълнен при

смяната на предишния влашки войвода Стефан.

ОАК 141/6 | 1795 | махзар
Видин. Колективно заявление от началниците на йеничерските войски, пазители на Видинската
крепост и околността до Влашкия войвода, с което съобщават, че Белградския комендант Мустафа
паша, възнамерявал да замине за Видин със своите войски и да избие всичките йеничари от 7
години нагоре. В негова помощ щял да отиде и Румелийския валия със своите войски. Приложен
доклад за интригите на Пазвантоглу.

ОАК 141/7 | 1769 | мектуб
Писмо от Мехмед Емин паша до дефтердаря на рикяби Хумаюн. Поръчва му, съгласно излезлия
вече ферман за попълване складовете в Гюргево и Исакча и редовното снабдяване действащата
войска с хранителни и бойни припаси, да вземе ... мерки за наемането необходимите кораби.

ОАК 141/8 | 1718 | тезкере
б.м. Тезкере на Осман Абдаллах (вероятно бейлер-бей на Румили) за издаване на султански ферман
за ремонт на Гюргевската крепост.

ОАК 141/9 | 1874 | джедвел
Мангалия. Таблица от 3 писани листа с демографски сведения за 71 села на околията Мангалия за
1874 г.

ОАК 141/10 | | мектуб
Гюргево. Писмо от мухафъза на Гюргево Мехмед Салих до садразама. Изказва благодарността си за
дето едновременно му се поверява и Кюстендилския санджак.

ОАК 141/11 | 1794 | еврак
Доклади на морския капитан Хасан по изпълнението нарежданията за изпращане военни кораби
пред Браила, Галац и др.

ОАК 141/12 | 1691 | еврак
Цариград. Преписка от 5 листа, между които и два фермана от 1102 г. до влашкия войвода
Константин, с които се нарежда да се отделят от данъка "джизие" на влашкото население 5 000

"еседи" гроша и се предадат на Али паша адмирал на Дунавската флота за построяване на кораби.

ОАК 141/13 | 1806 | еврак
Исмаил. 4 документа. Преписка на командира на крепостта Исмаилие до правителството, с която
иска да му се изпратят големи количества барут и награди на отличилите се негови войници и
граждани, които не са допуснали руските войски да превземат тая крепост. Прилага се превода на
едно много интересно писмо на руския генерал Баран Мишдеров, управител на Финландия,
кавалер на 4 ордена.

ОАК 141/14 | 1869 | истинтакнаме
Тулча. Следствено дело на българина Георги от с. Сарф-нут, Тулчанско по повод процеса, който
води срещу шурея си Атанас за дължимата сума от 4 000 гроша. 5 писани листа.

ОАК 141/15 | 1683 | дефтер
(нечетливо място). Списък на наличните материали и тяхната стойност при крепостите в Исакча и
Белград.

ОАК 141/16 | 1807 | арзухал
Браила. Донесение от назъра на Браила, Ахмед, до султана. Съобщава, че руските войски
постоянно безпокоят турската граница. Освен това, от руския главнокомандващ, намиращ се в
Букурещ, се получили по нарочен куриер две писма, които препраща в Цариград.

ОАК 141/17 | 1780 | махзар
Колективно заявление от турци, които по-рано са имали имоти и мушир във Влашко и които по
силата на султански ферман са ги изоставили и се върнали на отсамния бряг на Дунава, като са
продали на властите своите имоти. Молят да им се разреши да отидат във Влашко, за да си приберат
парите от купувачите. 5 много повредени документа.

ОАК 141/18 | 1826 | мектуб
Букурещ. Писмо на влашкия войвода Гика до турското правителство. Изпраща в превод
изложението на болярския съвет по въпроса за каплан-огулларъ.

ОАК 141/19 | 1806 | кайме

Браила. Доклад на мухафъза на Браила за състоянието на крепостта Браила при получаването на
заповедта за война с русите и за намеренията му във връзка с предстоящите военни начинания.

ОАК 141/20 | б.д. | мурур тезкереси
Образец от пътен билет на турско-румънски език.

ОАК 141/21 | | мектуб
б.м. Превод. Резюме от писмо, изпратено от офицерите на гр. Фокшани до управлението на Влахия,
с което съобщават, че в гр. Ботни е пристигнал челният отряд от 17 000 руси. Турците са избягали в
Браила.

ОАК 141/22 | 1843 | тезкере и самие
Писмо от садразама до султановата канцелария, относно изготвянето на писмата до влашкия
войвода Бибеско бей; и за изразеното от Русия задоволство от избора на същия войвода.

ОАК 142/1 | 1829 | илям
Илями на кадиите в Родосто, султанйери и Хайдеболу за даването гласност на буюрулдията на
главнокомандващия Хюсеин паша за набиране в Черменския санджак войници, хранителни
припаси, коли и товарен добитък за армията му, във връзка с войната между Турция и Русия.

ОАК 142/2 | 1873 | ферман
Цариград. Чернова от ферман до мухафъза на Хотин за изпращането в Цариград на канцеларските
разноски по издаването на 25 360-те формуляра, изпратени за раздаване на раята във връзка със
събирането данъка джизие.

ОАК 142/3 | 1812 | кайме
Букурещ. Чернова на писмото, което представителят на Турция по воденето преговори за примирие
с русите е изпратил (от Букурещ) до главокомандващия турските войски, в отговор на документите /
писмата от Цариград, които същият му бил изпратил с особен куриер и в заключение от
съдържанието на, които следвало да се разбере, че трябвало да се преустановят незабавно
разговорите с руската страна за съюз между Русия и Турция, с оглед да не се попречи на
сключването примирие, да се отклони руското настоятелно предложение - според както и било вече
отговорено на генерал Чичиков - при уговорката, че след сключването на мира по въпроса за съюз
ще се отпочнат разговори в Цариград. Разгеждат се в писмото и други спорни погранични въпроси;
както и ролята на граф Италински в преговорите и тази на генерал Кутузов.

ОАК 142/4 | 1807 | арзухал
Доклад (три) на Алеко Рако за изтеглянето на руските войски след пристигането в Букурещ на
фелдмаршал княз Александър Прозоровски по посока на Яш; за пристигането на куриер от
Петербург при княз Прозоровски в Букурещ със сведения, че възобновяването на войната между
Русия и Франция било предстоящо; и че русите били разпространили възвание на сръбски, руски и
румънски, с които населението от Сърбия, Влахия и Молдова се подканяло да се изселва в Русия.

ОАК 142/5 | 1710 | арзухал
Цариград. Заявление от двамата чауши, аташирани към московския пратеник в Турция, с което
същите молят да им се отпусне възнаграждението за изтичащия месец Зил Хидже.

ОАК 142/6 | 1787 | илям
Протокол на кадията в Бендер, с който констатира злоупотребленията на интенданта на крепостта.

ОАК 142/7 | 1710 | берат
Оригинален берат на султан Ахмед III до валията на Узи - Юсуф паша, с който назначава като
йеничар в аджана на крепостта Бендер чауша Хамза с дневна заплата 7 акчета.

ОАК 142/8 | 1710 | берат
Оригинален берат на султан Ахмед III за назначаването на Мухарем Миртеза за йеничар в
йеничарския аджан на крепостта Бендер със заплата 7 акчета.

ОАК 142/9 | 1723 | дефтер
Списък на вещите на бившия мухафъз на Хотин, починалия Абди паша, разпродадени от
държавата. Списъкът носи подписа на кади-аскера на Румелия, а сумата от продадените предмети
възлиза на 1 050 548 акчета.

ОАК 142/10 | 1677 | ферман
Ферман, относно изплащане издръжката на войската в крепостта Бендер от приходите на Килия и
Исакча.

ОАК 142/11 | 1795 | ариза

Доклад от коменданта на крепостта Карс Ибрахим паша. Донася за държането на Ага Мехмед хан и
иска инструкции.

ОАК 142/12 | 1785 | такрир
Доклад на корабния капитан Мехмед, завърнал се от мисията си в Согуджак. Описва пътуването на
кораба му покрай Кримското крайбрежие, охранявано от руски караули; и дава сведения за Имами
Мансур, който се бил появил на границата с Дагистан.

ОАК 142/13 | 1679 | ферман
Цариград. Ферман на Мехмед IV, удостоверяващ счетоводното оформяне на разходите по
издръжката на конниците от крепостта Бендер през 1089 г. за сметка на приходите от мукатаата
Кили.

ОАК 142/14 | 1785 | арзухал
Анапа. Два доклада от коменданта на крепостта Анапа, в първия от които се съобщава: че са
изпратени двама шпиони, според както е било заповядано; че персийския хан Колум и
дагистанския шейх Хадис са се присъединили с войска към шейх Мансур; и че русите били
съсредоточили войски в ..., а във втория , че въпросните двама шпиони се били завърнали със
сведения за мероприятията на русите в Крим, остров Тамайорски Кубан.

ОАК 142/15 | 1762 | арзухал
б.м. Доклад от лицето , на което с особен ферман е било заповядано да изпрати на заточение в Карс
бея на санджака Евсаха Абди бей и сподвижника му в метежите Хамамджи Кьор... . Става дума и за
... бейове, спечелването сърцата на които било преди това предписано. За владетеля на Ачик ..,
сулуман хан бил ..., а при ...

ОАК 142/16 | 1810 | арзухал
Записка за отпускане разходите по издръжката на пратениците и посланика на руския цар.

ОАК 142/17 | 1786 | такрир
Резюме от доклади на Сеид Мехмед, който бил се завърнал от мисията си в Согуджак. Дадени са
сведенията, които изпратения от хана Кримгераи при Имам Мансур човек е донесъл, относно
поведението на същия и някои мерки от военен характер, приети от руска страна в Крим.

ОАК 142/18 | 1762 | такрир
Чернова от доклада на Халгюли Хасан, който е бил изпратен в Тифлис с разузнаватерна задача.
Дадени са сведения за някои местни ханове - за военните им сили и пр.

ОАК 142/19 | 1785 | такрир
Доклад на корабния капитан Сеид Халил след завръщането му от едно плаване до Крим. Било му
разрешено от руския офицер в Кофе да слезе от кораба си, при което се срещнал с търговци
мюсюлмани. Предава впечатленията си от Крим, където русите са се настанили вече. Намерил у
един ... писмо от имам Мансур, препис от което бил донесен в Цариград.

ОАК 142/20 | 1831 | тахрират
б.м. Преписка по ремонта на крепостите Хотин, Калберун и Одраков; сведения за доставката на
материали и събирането коли за превоз на материалите.

ОАК 142/21 | 1704 | еврак
Цариград. Преписка, относно изплатения наем за един месец по 120 акчета дневно за жилището на
руския посланик в Кум-напу -Цариград.

ОАК 142/22 | 1806 | ариза
Резюме от доклади на ерзерумския валия, относно положението на руско-турската граница,
държането на хановете и домогванията на Русия.

ОАК 142/23 | 1809 | хуляса
5 резюмета от доклади на садразама за състоянието на турската флота в Черно море и за
облагодетелстването на черкезите и абазийски племена, които ... ще услужат на Турция чрез своите
нападения против Русия.

ОАК 143/1 | б.д. | арзухал
б.м. Доклад от коменданта на крепостта Узи, Исмаил паша, писан по повод едно запитване, относно
положението в същата крепост. Донася се, че войската, охраняваща крепостта, е по местата си и
нямало нищо за отбелязване.

ОАК 143/2 | 1786 | мектуб
Резюме от писмени донесения за състоянието на крепостите Батум, Фаш и др. по кавказкия бряг;
числеността на гарнизоните на същите и снабдяването им с въоръжение и хранителни запаси.

ОАК 143/3 | 1824 | ариза
Три доклада, относно поведението на молдовския войвода по повод неговите тайни сношения с
русите.

ОАК 143/4 | 1813 | ферман
Одрин. Султански ферман за размяна на пленници с Русия, съгласно чл. 9 от договора за мир
между двете страни.

ОАК 143/5 | б.д. | еврак
б.м. Части от повредени документи, отнасящи се до снабдяване крепостта Хотин с храни и пр.

ОАК 143/6 | 1807 | еврак (мосведе)
Цариград. Дванадесет чернови-преписи, от които някои повредени, отнасящи се до Руско-турската
война и сключването на примирие през 1807 г.

ОАК 143/7 | 1713 | еврак
б.м. Преписка по изхранване войските от всички родови оръжия, настанени в крепостта Хотин през
1125 г.

ОАК 143/8 | 1724 | ферман
Цариград. Ферман за назначаване на топчии (артилеристи) в крепостта Фаш(?) с дневна заплата 5
акчета.(съвършено повреден)

ОАК 143/9 | 1807 | мектуб
Исмаил. Писмо от муфафъза на крепостите Исмаил и Касъм до султана. Руският генерал барон
Мендеров, с една войска от над 15 000 войника, иска да му се разреши да влезе в Исмаил и да

престои там няколко дни. Мухафъза не се съгласил, тогава руснаците се опитали на сила да
влезнат, но не успели, били отблъснати.

ОАК 143/10 | 1719 | тезкере
Записка за отпускане 300 гроша на руския пратеник - стойността на издръжката му за 15 дни.

ОАК 143/11 | 1717 | арзухал
Дукагин. Писмо от мутесарифа на Дукагин до садразама. Моли Омер ага, Новали, да бъде
освободен от поръчението да върне на държавата заплатите на разбягалите се от Хотин войници,
които той бил набрал.

ОАК 143/12 | 1795 | мектуб
Чернова. Писмо до чиновника по строежите в Исмаил Мехмед Рашид, с което на същия се
предлага да въведе и поддържа ред в мукатаата Кашак, между Бендер и Акерман, за която бил
предявил претенции и колегата му от Бендер.

ОАК 143/13 | 1732 | телкие
Доклад на садразама по запасяването с храни граничните крепости Ван, Геиче и Тифлис.
Приложено е и копие от ферман за случая.

ОАК 143/14 | б.д. | мектуб
Баба-даг. Края на 18 в. Писмо от главнокомандващия войските при Баба-даг, Али паша до кетхудата
при Великия везир, ходатайства бригадния командир Мехмед бей да бъде повишен в чин мир-и
миран.

ОАК 143/15 | 1784 | хуляса
Цариград. Кратко съдържание на писмата на Високата порта от и до валията на Румили и
главнокомандващия войските при Исмаил, Абди паша, по въпроси за дезертиране на войници,
ремонт на крепости и др.

ОАК 143/16 | 1791 | ариза
Доклад, относно мероприятията по море и сухо, за провеждането на проектираните военни
действия срещу Русия в областта на Наси, Галац и другаде.

ОАК 143/17 | 1729 | арзухал
Узи. Изложение от мухафъза на Узи за отпускане сумата 900 гроша от баш мухасебертията за
изплащане на закупената пшеница за издръжка на 200-те души доброволци на гарнизон в
крепостта.

ОАК 143/18 | 1791 | такрир
Превод от нотата на английския посланик в Цариград, относно давлението от страна на пруския
крал върху австрийския император за по-скорошното сключване мир с Турция; и за становището на
Русия за непосредственото преговаряне между нея и Турция за сключване на мир.

ОАК 143/19 | 1791 | такрир
Изложение, относно сведенията, добити от един търговец, преминал през Свищов след три месечно
престояване в Русия, за военното, стопанско и финансово положение в Русия; за събитията от
вътрешно и външно политически характер, засягащи същата; за броя и разположението на
войските, руски и австро-унгарски, във Влахия и Молдавия и др.

ОАК 143/20 | 1791 | хуляса
Цариград. Резюме от доклад на хаджи Мехмед ага, относно водения разговор в Сулина с Мехмед
Гирай султан - Кумамени Башбург - по въпроса за положението на крепостта Анапа и намеренията
на Русия за нейни бъдещи завоевания. (повреден)

ОАК 143/21 | 1792 | такрир
Цариград. Препис от изложение, в което се описва как е била превзета от страна на русите
крепостта Анапа и какво следва да се прави за в бъдеще.

ОАК 143/22 | 1783 | ариза
Три доклада от коменданта на крепостта Бендер, относно аварията на два кораба, пренасящи 8 000
кила жито и нуждите от муниции и припаси за същата крепост.

ОАК 143/23 | 1783 | илям
Узу. Шериатно решение по повод оплакването на войските в крепостта Узу, които не са си
получавали редовно требванията за тяхното изхранване.

ОАК 143/24 | 1780 | ариза
Резюме от доклад на Сюлейман паша, валия в Чалдир, по положението на руската граница и
държането на черкезките ханове.

ОАК 143/25 | 1700 | тезкере
Цариград. Касови бележки на държавното съкровище за оправдаване някои разходи през 1700 г.,
между които има такива за платени суми за издръжката на руското, венецианското и австрийското
посолство.

ОАК 143/26 | 1771 | еврак
Цариград. Резюмета от четири доклада и два други документа, отнасящи се до пакостите, които
руската флота, нанесла на някои пристанища в Бяло море във войната през 1771 г. 6 документа.

ОАК 144/1 | 1777 | еврак
Преписка, състояща се от две донесения на румелийския валия Абди паша; един илям и едно
резюме от съдържанието на горните донесения и едно трето. В същите донесения се касае за
прибиране от населението в Нишко раздадени му храни, които преди това са били доставени за
Нишката крепост; за изпълнение заповедта, да бъде заловен Дисми оглу Ибрахим паша и изпратен
Егри паланка; и за заминаването за местоназначението му на назначения мухафъз на Ада кале,
Иляс паша.

ОАК 144/2 | 1809 | кайме
Цариград. Чернова от писмото, с което е отговорено на видинския мухафъз, че искането му да бъде
освободен от внасянето в полза на фиска бетсая, срещу които му е било отстъпено джизието в
Кладово и околностите му, не се уважава, тъй като сръбските въстаници били вече разбити и
Кладовско било възвърнато, а и сераскера Хуршид с голяма армия се готвела да тръгне срещу
сърбите, за да ги окончателно усмири.

ОАК 144/3 | 1848 | еврак
Цариград. Преписка по изплащането от белградския мухафъз разноските по лекуването на едно
сръбско дете, наранено от един онбашия в Белград.

ОАК 144/4 | 1765 | мектуб

Белград. Доклад на Ибрахим паша, мухафъз на Белград, върху положението в този град, където, по
време неговото пристигане от Ниш, размириците били в разгара си.

ОАК 144/5 | 1702 | ферман
Одрин. Ферман на Мустафа II за отнасяне паричното доволствие на 250-те конници в Нова паланка,
Румелийски еялет, за времето от м. Рб до м. Зх, 1111 г. , в тежест на приходите от мукатаите в
Трабулуси шам.

ОАК 144/6 | 1853 | емирнаме
Разпореждане, с което уволнението от служба в Белград на Антакидли Омер ефенди се отлага,
въпреки неговото искане, поради болест и непонасяне на климата в Белград, защото същият е бил
изпратен по настояването на френската легация и ще трябва да се поиска съгласието на последната.

ОАК 144/7 | 1843 | еврак
Ниш. 10 ведомости, отнасящи се за раздадени заплати и др. парични оклади за войсковите части и
пр. в Ниш през месецитте от 03. - до 12. 1843 г.

ОАК 144/8 | 1863 | берат
Цариград. Берат на Абдул Азис за даване тимар на изселения от Белград тимариот Сюлей в
Абдуррахман.

ОАК 144/9 | 1807 | илям
Берат. Илям на кадията в гр. Берат, във връзка със заплахите за албанското крайбрежие поради
присъствието на същото крайбрежие на съюзнически руски и английски флотски сили. Ариауд
Белгради.

ОАК 144/10 | 1825 | ариза
Белград. Два доклада на Абдуррахим паша, мухафъз на Белград, в който същият излага
затрудненията, които срещал поради липсата на парични средства за издръжката войските в
Белград и спадащите към Белград 5 крепости; че войниците се разбунтували при постъпването на
една парична пратка, го принудили да им плати нещо; че на търговците в немско, които доставяли
провизии за войските му, не бил плащал от три години, моли да му бъдат изпратени достатъчно
парични средства.

ОАК 144/11 | 1713 | арзухал
Доклад със заключението на лицата, които са били назначени да проверят от какъв ремонт се
нуждае крепостта Берат (Армауд белгради).

ОАК 144/12 | 1728 | мектуб
Паланка Гаргалевци (Видинско). Преписка, относно отпускане сумата 261 252 акчета, необходима
за изплащане годишните требвания на гарнизона в същата паланка.

ОАК 144/13 | 1808 | тезкере
б.м. Тезкере до белградския мухафъз, касателно пребиваването на сръбския княз Милош в
Цариград.

ОАК 144/14 | 1843 | дефтер
Ниш. Списък на производството в селата на Нишката каза за 1259 (1843 г.)

ОАК 144/15 | 1789 | ариза
Видин. Доклад (резюме) от мухафъза на Видин Шериф Хасан паша за нуждите на крепостта,
атаките на австрийците срещу Белградската крепост и ултиматума на австрийския генерал да му
бъде предаден о. Ада кале.

ОАК 144/16 | 1843 | арз
б.м. Доклад от Мустафа (?) до садразама. Съобщава, че сърбите след сключване договора за мир с
Русия, не съблюдават неговите клаузи, за да се върнат обратно към турското поданичество, след
като са се сражавали от към страната на Русия и не са сложили оръжие, а възнамеряват с бой да
окупират и някои албански градове. Препоръчва да се вземат съответните мерки от страна на
военачалниците в албанските градове, а него да освободят от заеманата служба, понеже не му било
възможно да издържа войската, която ще се бие против сръбските въстаници.

ОАК 145/1 | 1703 | мектуб
Ниш. Писмо от мухафъза на Ниш до султана. Моли да се издаде заповед до валията на Янина, да не
се позволява никому да се меси в мукатаата, състояща се от 3 села в казата Айдонат (Paramytia),
която той владее с берат като маликяне.

ОАК 145/2 | 1865 | дефтер
Херцеговина. Списък на разходите, направени за заплати и порцион на войниците-граничари и
пандурите, както и за разни други извънредни разходи в санджака Херцеговина за месеците
октомври-декември.

ОАК 145/3 | 1865 | дефтер
Херцеговина. Списък със сумите, изразходвани за заплати и порциони на платените войници и
пандурите в санджака Херцеговина, както и за направените извънредни разходи в същия санджак
през месеците март-септември.

ОАК 145/4 | 1719 | телхиз
Цариград. Донесение от садразама до султана, в което излага състоянието на строежа на Нишката
крепост, а именно, липсата на материали и работници. Приложена е чернова от ферман до кадията
на Гарица, с който се нарежда да бъдат набрани 240 души работници, както и сумата 4 220 гроша за
заплатите им.

ОАК 145/5 | 1790 | еврак
б.м. Свитък с 11 шериатски иляма за обща мобилизация на турските войски в Европейска Турция,
които войски веднага е трябвало да тръгнат на помощ на Белградската крепост, застрашена от
нашествието на немците.

ОАК 145/6 | 1878 | джедвел
Косово. Таблица за разходите на Косовския виляет, състоящ се от санджаците: Прищина, Скопие и
Нови пазар за м. май 1295 г.

ОАК 145/7 | 1848 | дефтер
Подробно описание на разходите за заплати на военни и граждански служащи в Призрен, Дяково,
Ипек, за отделни месеци на 1264 г.

ОАК 145/8 | 1820 | мектуб
Белград. Писмо на Али паша, мухафъз на Белград, за засилване отбраната на пограничните
крепости в Румелия и др. мерки от военен характер, въпреки че Турция се намирала в мирни
отношения с всички държави.

ОАК 145/9 | 1838 | ариза
Белград. Доклад от коменданта на Белград до правителството. Получил 6-те ордена и наградил
офицерите, които не били получили ордени.

ОАК 145/10 | 1663 | ферман
Мохач. Ферман на султан Мехмед IV до кадията на Нови пазар. 36 души лягъмджии, които работят
в мините, са освободени от извънредни данъци, но трябва да се явят на служба при военния поход
на войската.

ОАК 145/11 | 1703 | берат
Подгорица (Черна гора). Препис от берат на чиновник, който получавал заплата от джизието на
християните в Подгорица.

ОАК 145/12 | 1837 | ариза
Белград. Доклад на Белградския комендант до правителството за организирането на
артилерийската служба в Белградската крепост.

ОАК 145/13 | 1806 | арз
Белград. Изложение от мухафъза на Белград Халил паша, с което излага тешкото положение на
населението в Белград, в следствие обсадата на крепостта от въстаналите сърби и иска помощ.

ОАК 145/14 | 1864 | еврак
Рагуза. Преписка, от която е видно, че била платена сумата 2 800 гроша едногодишен наем за
жилището, в което бил настанен да живее подпоручика от турската армия Ахмед ефенди, чиновник
на тамошния склад на Турция.

ОАК 145/15 | 1718 | ариза
Ниш. Донесение от дефтердара на Ниш, ел-хаджи Мустафа до Високата порта. Някои тимариоти,
управители на мукати и др. Възпрепятствали немюсюлманите, изселени от вътрешността на
Нишката крепост, да си строят жилища около крепостта. Иска да им се забрани това с ферман, тъй
като мерата и пространството, влизащо в обсега на оръдията, е държавна земя ("ерз-и мири").
(Върху документа е даден и текста на фермана.)

ОАК 145/16 | 1694 | дефтер
Списък на завербувани наново по нареждане на Белградския мухафъз Джафер паша, 138 души
мустахфъзи за крепостта Гюгерджинлък; със сведения за паричното доволствие на същите.

ОАК 145/17 | 1866 | дефтер
Видин. Списък на бежанците от крепостта Кладово, заселили се във Видин, по който на същите са
плащани парични помощи за прехрана.

ОАК 145/18 | 1868 | ферман
Ферман, с който се разменят тимари и зиамети на лица, които се изселват от Белград, с тимари и
зиамети в Ниш и Босна.

ОАК 145/19 | 1879 | джедвел
Таблица за разходите по изплащане заплатите и др. на виляета Косово през 1296 и 1297 г.

ОАК 145/20 | 1723 | арзухал
Ниш. Донесение от Хюсеин ефенди до садразама, относно хода на строежите в Нишката крепост,
където той бил изпратен като емин на ремонта. Приложена е чернова за ферман до Нишкия
мухафъз, написан въз основа на донесението.

ОАК 145/21 | 1841 | емирнаме
Поверително разпореждане от Великия везир до Якуб паша да проследи внимателно и вежливо
лицето Константин Раноз от свитата на главния сръбски княз Милош, което лице буди съмнение не
заминало за Пловдив и ще мине през Ниш и сведенията да съобщи.

ОАК 145/22 | 1848 | дефтер
Ниш. Подробен поименен списък на наличните войскови части и техните заплати през м. 12.1848 г.
, находящи се в околиите на Нишкия санджак.

ОАК 145/23 | б.д. | ариза

Два доклада от командира по борбата със сръбските въстаници във Велиград -Лигор, с които донася
за положението и настоява да се изплатят заплатите на войниците.

ОАК 145/24 | 1845 | мектуб
Кладово. Две писма на полковник Мустафа до маршала в (?), с които се иска да се изпрати за
войските му в ... и Кладово необходимото количество горно и долно облекло за 1260 г.

ОАК 145/25 | 1693 | ариза
Враня. Искане от населението в г. Враня да бъдат намалени данъците авариз и надил.

ОАК 145/26 | 1692 | ариза
Молба за изплащане превоза на храни от Ниш.

ОАК 145/27 | 1861 | джедвел
Враня. Списъци за петгодишното облагане на казата Враня, Скопски еялет.

ОАК 145/28 | 1694 | арз
Ниш. Доклад от (?) до (?), с който се иска да се дава и по една ока брашно освен дневната заплата
от по 20 акчета на 267-те души работници, наети за построяването на мост върху р. Морава.
Брашното да им се дава от военния склад в Ниш.

ОАК 146/1 | 1724 | илмюхабер
Разписка за получени 1406 гроша , дадени на Мехмед Геран султан, син на Мурад Геран хан от
мукатаата на Бургаското пристанище.

ОАК 146/2 | 1769 | тахрират
Донесение от Капленгиран султан, с което същият съобщава за пристигането в Акерман на новия
хан и за наложителността сам той да се завърне в Румелия.

ОАК 146/3 | б.д. | каиме

Чернова. Писмо до Бахкирай , хан на Кубан, с което същия се призовава да сътрудничи на ... на
Исмаилия и околностите; и в предстоящите действия за възвръщането обратно на Кримския
полуостров. Тази задача била възложена на Трабезундския валия Абдулла (Айдар) паша.

ОАК 146/4 | | каиме
Част от писмо, адресирано до някой от татарските ханове, с което се съобщават някои назначения в
Кубанското ханство и се предлага съдействието на 40 500-на армия, която ще бъде изпратена от
Анадола под командата на хаджи Хюсеин паша; и помощта, която ще окаже флотата да се отпочнат
нападения срещу неприятеля, за да бъде Крим отнет от ръцете му.

ОАК 146/5 | 1771 | еврак
Преписка от два листа, относно продоволствуването с фураж конете на Бахти Герай султан и
свитата му по време гостуването на същия в чифлика Йегин паша и Судлица.

ОАК 146/6 | 1726 | ариза
Молба от татарски султани да им бъдат отпуснати заплати.

ОАК 147/1 | 1711 | еврак
Преписка по изземването в полза на фиска приръста на приходите от джизието и др.
приходоизточници, предназначени за издръжката на гарнизоните в Темишвар и др. съседни
крепости.

ОАК 148/1 | 1821 | верека
Превод от публикацията на френския вестник, относно изявленията на френския държавник (...) на
борещия се за политическа свобода гръцки народ и отговора на ... Със същия вестник, излизащия
на френски език в гр. Смирна турски вестник, в който се подчертава, че гръцкия народ се ползва с
привилегии в Турция и с ред доводи се домогва да обори тезата на своя противник.

ОАК 148/2 | б.д. | ариза
Доклад за минаването през Дарданелите на френски военен кораб, който щял да вземе френския
посланик.

ОАК 148/3 | 1845 | арз

Доклад на турския посланик в Париж, върху разговорите, които е имал с министър Тисо по гръцкия
въпрос.

ОАК 148/4 | 1838 | такрир
Цариград. Нота от френския посланик в Цариград барон Рюс до Високата порта, относно митото за
житото, закупено от френския поданик Бленсон от хаджи Мехмед от Чорлу. Дер и саадет.

ОАК 148/5 | 1726 | арзухал
Цариград. Заявление от един френски принц, който пребивавал в Цариград 15 дни, за което иска да
му се заплати полагаемата му се определена издръжка - 10 гроша. Дер и саадет.

ОАК 148/6 | 1813 | тезкере
Цариград. Справка в протоколната книга, относно церемониала, при който следвало да бъде приет
на аудиенция, за да връчи акредетивните си писма, новопристигналия ... посланик в Цариград.

ОАК 148/7 | 1881 | еврак
Цариград. Преписка по повод отказа на едно френско протеже от Бенгази да плаща данъка "бендур
русуму" за донесените от него по сухо в Египет овци и камили и поддръжката оказана спрямо
същия от страна на френския консул.

ОАК 148/8 | 1851 | хисаб
Две сметки, относно изплащането на стипендии на възпитаници от военното училище, които
следват в Париж.

ОАК 148/9 | 1841 | емирнаме
Разпореждане до министерството на финансите да бъдат изплатени заплати на следващ в Париж
студент по медицина християнин. Прилага и сметки.

ОАК 148/10 | б.д. | тезкере-и самийе
б.м. Разпореждане, относно договора по експлоатацията на мини в Мароко от двама френски
поданици.

ОАК 148/11 | 1828 | ариза
Доклад, относно завръщането в отечествата си на френския и английски консули в Солун, на които
им е било позволено да слязат на брега при пътуването си, за да не се предизвикат недоразумения.

ОАК 148/12 | | еврак
Превод на съобщенията на Дибалто, турски шарже д`афер, относно версията, че в Петербургския
договор се съдържали и тайни клаузи; и други версии по отношенията между Франция, Прусия и
Австрия.

ОАК 148/13 | б.д. | тезкере
б.м. Разпореждане да се напише благодарствено писмо чрез френския посланик на краля на
Франция за подарените на султана редки скъпоценни камъни.

ОАК 148/14 | 1842 | ариза
Цариград. Доклад, относно разговорите на министъра на външните работи с френския посланик г.
Бурке, относно въпросите за Тунис и Алжир.

ОАК 148/15 | 1860 | тезкере-и самийе
Доклад, с който се изпращат протоколите за разговорите в министерството на външните работи с
посланика на Франция Буркен, тоя на Англия Катин и австро-унгарския шарже д`афер.

ОАК 148/16 | 1798 | дефтер
Описание на кораба, който е взет в плен от французите от набързо мобилизираните турски
пиратски кораби.

ОАК 149/1 | 1888 | сенед
Анкара. 25 разписки за получени суми от разни вакъфски обекта в гр. Анкара.

ОАК 149/2 | 1888-1896 | меадин
Цариград. Приходи на министерството на горите и рудите за годините 1305-1312 (1888-1896 г.)

Дерсаадег

ОАК 149/3 | 1880 | тахрират
Финансова преписка за приходи от такси и други облагания в Брусенския виляет (Кара Хисар,
Сахиб и др.)

ОАК 149/4 | 1822 | ариза
б.м. Донесение до командващия турските войски, към които са били приложени в препис две писма
от валията на Шами Шериф - за изпращането военна флота в помощ на казания командващ, както и
на кораби със сухари и фураж за войските му. Осигурена била и връзката между пристанищата
Черин (Северен бряг на Кипър) и Келеидрия на Малоазийския бряг.

ОАК 149/5 | 1577 |
(Откъслек). Кадийски сиджил за прехвърляне на тимари, поради смърт или останали вакантни в
Диарбекир.

ОАК 149/6 | 1881 | берат
Цариград. Султански берат, издаден на Халил, владеещ половината от една мукатаа във
войводството Диарбекир, който доброволно отстъпва частта си на Мустафа.

ОАК 149/7 | 1730 | еврак
Цариград. Преписка по прехвърляне собствеността на мукатаа в с. Кара Хисар (Мала Азия) на
друго правоимеющо лице, след смъртта на предишния собственик.

ОАК 149/8 | 1718 | берат
Цариград. Султански берат, издаден наМустафа, комуто се възлага за до животмукатаата в с. Кафа
Мулла, войводство Токад, срещу 200 гроша годишна предплата.

ОАК 149/9 | 1856-1857 | джедвел
Регистър за състава на редовните войски в Анадола и Арабия и тяхната поддръжка.

ОАК 149/10 | 1718 | ариза
Доклад, относно снабдяването на султанските лодки с нужните съоръжения от
корабостроителницата.

ОАК 149/11 | 1876 | джедвел
Кум-кала. Счетоводен документ за промени в постъпленията от данъци и др. Приходи на нахията
Кум-Кала, Беломорски вилает за 92 (76) г.

ОАК 149/12 | 1729 | берат
Два берата, с които се дават нареждания по управата на мирийските села и мукати в Халеп,
Диарбекир, Мулатия и др. Прехвърлят се мукати в Диарбекирския войводалък.

ОАК 149/13 | б.д. | джедвел
б.м. Списъци на еничарски формации:личен състав, оклади и пр.

ОАК 149/14 | 1876 | джедвел
Айваджик,(санджак Бига). Счетоводен документ за промените в постъпления от разни данъци и др.
Приходи на казата Айваджик, санджак Бига, за 92(76) г.

ОАК 149/15 | 1728 | берат
Берат, относно управлението на мирийските села и мукатаите в Халеп, Диарбекир, Мулатия и пр.
За прехвърляне на половината част от муката в с. Богадлиян, санджак Бозок.

ОАК 149/16 | 1879 | дефтер
Ван (Мала Азия). Опис на разходите на виляета Ван за м. 12.1878 и м. 01. и м. 02. 1879 г.

ОАК 149/17 | 1764 | ариза
Доклад от валията в Трапезунд Нуман паша, относно обсадата на крепостта Карсон.

ОАК 149/18 | 1761 | ферман
Султански ферман за изплащане заплатите на войниците от крепостта Батум.

ОАК 149/19 | 1866 | сенед
Ерзерум. Три сметки за заплатите на работници по окопни управления пред "Кавак мейданъ" в
Ерзерум. (Долната половина и на трите сенеда е откъсната и липсва.)

ОАК 149/20 | 1639 | ферман
Султански ферман, с който се налагат парични наказания на собствениците на тимари в санджака
Болу, понеже същите не са взели участие в похода Багдад.

ОАК 149/21 | 1866 |
Париж. Дипломатически протоколи, относно турските ценни книжа (...) (на френски език)

ОАК 149/22 | 1876 | джедвел
Бига. Таблица за изменения в постиженията от данъци на казата Бига в едноименния санджак за
1292 г.

ОАК 149/23 | 1803 | емирнаме
Писмо до валията в Багдад, с което се искат сведения за сума, предназначена като подарък на
Светите места.

ОАК 149/24 | 1729 | ариза
Молба от мухафъза на Басра, с която иска да му бъдат повърнати разписките на платения от същия
заем.

ОАК 149/25 | 1727 | ариза
Доклад за изплащане заплатите на войниците от крепостта Мосул.

ОАК 149/26 | 1689 | ферман
Военен лагер при Сакоз. Препис от султански ферман, издаден на Хюсеин, натоварен със
събирането на "бедел-и белдар" в санджака...(?). Поради това, че не са получили заплатите си,
войниците от флотата са напуснали корабите и отказват да служат. Нарежда се, да се предадат
веднага 20 000 гроша на флотския командир Ахмед, за да бъдат изплатени заплатите. Към него
илям на кадията, че сумата е предадена.

ОАК 149/27 | 1820 | илям
Шериатски илям по наследяване на жени, персийски поданици.

ОАК 149/28 | 1841 | джедвел
б.м. Ведомост за заплати на войскова част (Без начало и край, не може да се разбере за къде се
отнася).

ОАК 149/29 | 1732 | ферман
Цариград. Дванадесет фермана, с които се разпределят на разни дунавски служби приходите от
данъка джизие, събиран от християни и евреи в островите Хиос, Мирили и др.

ОАК 149/30 | 1721 | арз
Цариград. Доклад, с който се иска да се изплаща редовно всяка година определената за издръжката
на Сафия Султан от страна на управителите на мукатаата "Дивдиги" на сума 736 гроша,
предназначен специално за нейната издръжка.

ОАК 149/31 | 1728 | берат
Берат, относно начина на управлението на мирийските села и мукатите в Халеп, Диарбекир,
Мулатия и пр. За прехвърляне на половина част от муката в с. Богазалиян, санджака Бозак.

ОАК 149/32 | 1728 | берат
Цариград. Султански берат за прехвърляне на половината от мукатаа в Марашки санджак от Халил
ефенди една трета на Али паша и една трета на Мехмед паша, нахия във Великото везирство.

ОАК 149/33 | 1809 | ариза

Колективно заявление от населението на Таракли Борлу, вилает Болу, с което се иска назначението
на войвода, поради смърт на тогавашния. Кадийски илями от Болу и Таракли борлу, два доклада и
едно резюме в същия смисъл.

ОАК 150/1 | 1859 | арзухал
Сида (Мала Азия). Доклад на мютесалима на областта Сида Мирмирама Абдуллах до садразама.
Съобщава му, че още не бил отишъл в неговата област изпратения от страна на руския посланик
именуемия Рашков, за да инспектира действията на руските консули в страната. Като пристигне,
съгласно Вашето предписание, ще наредя да бъде проследен, за да се види, да не би той пътува с
цел да подбужда християнското население против държавата ни.

ОАК 150/2 | 1710 | хисаб
Счетоводни сметки по доставката за флотатав Черно и Бяло море ... припаси.

ОАК 150/3 | 1777 | джедвел
Списък на силехдараните.

ОАК 150/4 | 1843 | еврак
Преписка по отчитането на сумите, събрани на остров Кипър, от 15.10.1257 г. до края на февруари
същата година, от мухасила на острова Мехмед ага.

ОАК 150/5 | 1517 | еврак
б. м. Преписка по конфискуване имущества от страна на държавата на убити разбойници, главатари
тяхни сподвижници в Еламаш и Анталия (Мала Азия).

ОАК 150/6 | 1862 | илмюхабер
Айдън. Махмуд Гадневи, кул алалъ, владетел на тимар от 3 840 гроша в ..., Айдънски санджак,
починал. Мюлязни Али ага поискал да му се даде нему "ихбарие" за същия тимар. "Ихбарие"-то е 5
% върху ... На тимара, око той е по-голям от 500 гроша. Ако е до 500 гроша, ихбарието е 40 гроша.

ОАК 150/7 | 1069 | илям

б.м. Илям, издаден от шериатски съд по дело, заведено от Ахмед ага б. Абдал Меман срещу главния
дефтердар, че са му взети суми за в полза на фиска, във връзка с пренаети от него вакъфски земи,
които той е платил на мютевелията на вакъфа "Мехри Мах Султан".

ОАК 150/8 | 1695 | илям
Шериатски илям на брусенския кадия, с който се иска да бъде назначен каюм в джамията
Шекирджихадра на мястото на забегнал такъв.

ОАК 150/9 | 1856 | джедвел
б.м. 31 свитъка. Сбирка от счетоводни таблици на неизвестно учреждение в Турция, съдържащи
подробните разходи, извършени ежедневно през м. януари 1271 г.

ОАК 151/1 | 1875 | джедвел
б.м. Таблично за отчитане прихода и разхода в таблицата на Халепския санджак за 1876 г.

ОАК 151/2 | 1768 | илям
Генкари. Съдебен протокол на кадията та Генкари, относно събирането на данъка "белдар" от
населението на ливата.

ОАК 151/3 | 1841 | ферман
б.м. Чернова на султански ферман, отправен до Зухди бей Мухаел на Аксарийски санджак до
Ахмед бей, началник на полицията в същия санджак, до камбина и пр. няколко кази от
Кершехийски мухасъллък и няколко от Аксарайски се обединяват в един мухасълък и минавали
под управлението на Хафъз Решид, мухасъл на Кайсерия.

ОАК 151/4 | 1854 | дефтер
б.м. Сведение за сумите, изразходвани за провизии за колари и коняри и за фураж за ..., които са на
служба при различни войсковичасти за 1270 г.

ОАК 151/5 | 1804 | хуляса
Цариград. Кратко съдържание на писмата, получени от мухасила на Лязкие, Абдал Рахман ага.
Бунтовникът Рустен оглу подкупил изпратения срещу него Ибрахим паша с 400 кесии акчета и
продължавал да ограбва и опустошава селата, като заплашва и Лязкие. Иска да се изпратят войски.

ОАК 151/6 | 1704 | хюджет
Гюмюшхане. Два хюджета, притежателите на които са получавали своите требвания от муката
"Гюмюшхане".

ОАК 151/7 | 1695 | берат
Цариград. 17 преписа от берати на разни лица, получаващи своите парични требвания от мукатаа
Гюмюшхане в Ерзурум.

ОАК 151/8 | 1804 | хуляса
Цариград. Резюмета на писма, получени от сердара на Гейбюзе, Мехмед Емин ага. Засягат въпроси,
относно служебното му положение. Приложени две от писмата в оригинал.

ОАК 151/9 | 1847 | шукка
б.м. Чернова от писмо до маршала на областта Джедда, относно събирането на ... .

ОАК 151/10 | 1856 | дефтер
Алепо. Списък за селата в Алепския еялет и с тези суми за данъци през 1273 г.

ОАК 151/11 | 1575 | дефтер
б.м. Част от списък за ленно владение в Константини (Мала Азия).

ОАК 151/12 | 1675 | тахрират
Синай (Мала Азия). Преписка, относно назначаването нов комендант на крепостта в Синай на
мястото на уволнения.

ОАК 151/13 | 1889 | джедвел
Таблица за състоянието на недабарите за 1300-1308 г. в казата Касаба, санджак Сарохан, еялет
Айдин.

ОАК 151/14 | 1772 | тахрират
Сивас (Мала Азия). Три документа, отнасящи се до управлението на Сиваската област.

ОАК 151/15 | 1784 | еврак
Багдад. Писма от багдатския мухафъз Сюлейман паша, относно положението в съседните на
Персия турски области; събитията в Персия, където изпратения с войска в Ханзе Ресбул и Шмилтер
... бил разбит от надигналото се срещу него местно население; изпращането с куриер в Персия
договора за взаимодействие между Турция и Персия срещу Русия; договора, сключен между
Тифлиския хан и Русия и др.

ОАК 151/16 | 1760 | дефтер
Цариград. Регистър, в който са вписвани издадените на частни лица документи за
правопритежание на вакъфски имоти.

ОАК 152/1 | 1870 | джедвел
Фамангуста. Приходо-разходни таблици на Фамангустенския каймакамлък (в Крим).

ОАК 152/2 | 1720 | арзухал
Цариград. Молба, с която се иска да бъдат освободени заемите и тимариотите от Аданския еялет от
задължението да поправят крепостта Ниш за годината 1132 ( 1720).

ОАК 152/3 | 1885 | джедвел
Токат. Приходно-разходни таблици на Токатския санджак (Мала Азия) за годините 1299-1302.

ОАК 152/4 | 1813 | берат
Цариград. Берат за възнаграждението на баш муезина в голямата джамия на Бруса.

ОАК 152/5 | 1850 | иджмал дефтери
Цариград. Три регистъра за заплатите на конниците под началството на командира им Али ага.

ОАК 152/6 | 1711 | арз
Ерзерум. Молба на Ерзерумския назър-и гюмрюк, относно определянето на разните видове войска
в Ерзерум.

ОАК 152/7 | 1711 | берат
Цариград. Берат за назначаване на разни длъжностни лица в Шам (Дамаск) и Йерусалим.

ОАК 152/8 | 1696 | берат
Одрин. Берат за назначаване на разни длъжностни лица в Шам (Дамаск).

ОАК 152/9 | 1682 | берат
Цариград. Три берата за назначаване на длъжностни лица в Шам (Дамаск) и Йерусалим.

ОАК 152/10 | 1882 | джедвел
Алеп. Дванадесет приходни таблици за вергия и бедели аскери от няколко малоазийски санджаци.

ОАК 152/11 | 1593 | дефтер
Цариград. Два дефтера с доволствието на служещите в султанските конюшни.

ОАК 152/12 | 1731 | темессюк
Заре, санджак Сивас. Темессюк, издаден от Мустафа Абдаллах, владетел (тимариот?) на селото
Заре, санджак Сивас и отправен към раята немюсюлмани. Определя данъка испенч по 40 акчета на
лице. Никой няма право да иска повече.

ОАК 152/13 | 1657 | берат
Цариград. Препис от берат, относно определянето на годишната заплата на шейх.

ОАК 152/14 | 1838 | тезкере

Относно заплатите на гарнизоните в Сиваския еялет.

ОАК 152/15 | 1808 | хуляса
Цариград. Кратко изложение на писмо-молба на населението в Диарбекир, с която се иска да бъде
назначен Шейнзаде Ибрахим паша вместо управляващия валия, понеже бил жесток, несправедлив
и обирач на бедното население.

ОАК 152/16 | 1675 | такрир
Цариград. Относно ремонта на крепостта Согуджак на черноморския бряг, за който ремонт
изпратения емин починал, а сега се нуждае от нов такъв.

ОАК 152/17 | 1770 | арз
Цариград. Заместникът на султана моли султан Мустафа II да авансира в службата двама висши
държавни служители.

ОАК 152/18 | 1801 | берат
Цариград. Петнадесет берата, относно разни права и привилегии.

ОАК 152/19 | 1539 | дефтер
Цариград. Част от регистър за тимари в Мала Азия.

ОАК 152/20 | 1847 | джедвел
Айваджик. Таблица за разходите на Айваджийската каза през м. февруари 1262 (1847 г.)

ОАК 152/21 | 1836 | джедвел
Цариград. Таблица за месечните разходи в султанските конюшни.

ОАК 152/22 | 1732 | такрир

Цариград. Сведение за изпратените от Ерзерум и Цариград оръдия и военни припаси за нуждите на
Ванската крепост.

ОАК 152/23 | 1715 | арз
Измир. Молба на кадията в Измир да се разреши спора между Мустафа бей, собственик на мукатаа
и местните производители на сапун, които злоупотребяват с тази мукатаа във вреда на фиска.

ОАК 152/24 | 1811 | такрир
Цариград. Изложение, относно размера на кръвния данък на разните племена в Гюрджистан
(Грузия).

ОАК 152/25 | 1835 | хуруф
Бруса. Сведения за начина, по който ленни владения в Брусенско се преотстъпват за известно време
под наем.

ОАК 152/26 | 1697 | арзухал
Цариград. Единадесет молби на ... и силяхдари до султана, в които молят, поради старост или
инвалидност да им бъде определена пенсия.

ОАК 152/27 | 1852 | полица
Галиполи. Полица за недобори в Галиполски санджак.

ОАК 152/28 | | мектуб
гр. Смирна. Резюме от преведено на турски език писмо, получено от Смирна. Поради
прекомерното облагане на лозята, населението във вътрешността на Анадола решило да ги
изкорени и да засява жито и царевица, а евреите от град Тира щели да се изселят заради
издевателствата над тях, вършени по внушение от един шейх фанатик. Позоваванията им на
Хатихумаюна от Гюлхане не помагали.

ОАК 152/29 | 1720 | арз
Молба и шерийски хюджет за 4 семейства туркменски християни, които от Измирския виляет се
били преселили във Ферс, но напуснали домовете и се разбягали.

ОАК 152/30 | 1861 | дефтер и др. док.
Варна. Сбирка от разни документи, отнасящи се за тимари в Кипър и за заплатата на мухафъза във
Варна.

ОАК 152/31 | 1730 | арз
Цариград. Преписка, относно стойността на изпратения в свещения град Мека бехур (благовонни
вещества).

ОАК 152/32 | 1284 | мектуб
Цариград. Окръжно писмо за употребата в официалните книжа на финансовата година.

ОАК 152/33 | 1834 | хуляса
Цариград. Относно изпращането на жетвари от казите Свищов, Оряхово, Плевен, Ловеч, Никопол и
Севлиево да работят в казите Чекмедже, Силиврия, Чорлу и Чаталджа.

ОАК 152/34 | 1718 | сиджил
Цариград. Откъс от сиджил, съдържащ преписи от разни фермани по административни, съдебни и
други въпроси.

ОАК 152/35 | 1800 | рапорт
Цариград. Рапорт от Абдуллах (паша), относно службата на генерал Келлер в турската армия.

ОАК 152/36 | 1878 | джедвел
Кекпузе (Мала Азия). Относно приходи и недобори в казите Кекпузе и Таш кьопрю за годините
1282 - 1288.

ОАК 152/37 | 1835 | арз
Коня. Относно доставката на облекло за войсковата част в Коня, намираща се под командата на
Мирза Мехмед паша.

ОАК 152/38 | 1860 | мектуб
Цариград. Предписание до кипърския мютесариф за начина, по който да се назначават
чиновниците от местните власти и после да се подава берат за тяхното назначаване.

ОАК 152/39 | 1800 | хуляса
Цариград. Хуляса на арзухал и самият арзухал, с който се иска снабдяването на турските военни
части в Халеп с ...

ОАК 152/40 | 1803 | арз
Арбекир (Кюрдистан). Молба на кадията в Арбекир, относно преселването на друго място кюрдите
от племената Мюлюкячилу, Ак ушан и Шах Али, понеже в тази каза непрекъснато се занимавали с
убийства и грабежи.

ОАК 152/41 | 1856 | дефтер
Сарад ( Кюрдистан). Списък на закупчиците на данъци в Сарадския санджак ( в Кюрдистан), със
сведения за самите данъци.

ОАК 152/42 | 1874 | дефтер
Триполи ( в Африка ). Сведение за издръжката на гарнизона и арабските доброволци в
Триполитания.

ОАК 152/43 | 1655 | сурет
Цариград. Заверен препис от ферман за ленни владения в санджака Кудавендигяр (Бруса).

ОАК 152/44 | 1849 | илмюхабер
Аладжа Хисар. Удостоверение, относно бедел от тимар в санджака Аладжа Хисар.

ОАК 152/45 | 1712 | арз
Батум. Относно назначаването на джебеджии в крепостта Батум през 1124 г. (1712 г.)

ОАК 152/46 | 1726 | арз
Генджа. Относно разходите на 400 души артилеристи, изпратени от Цариград в Генджа.

ОАК 152/47 | 1725 | арз
Силиврия. Преписка, относно производството на свещи в гр. Силиврия.

ОАК 152/48 | 1704 | тезкере
Цариград. Четиридесет и три тезкерета на войници (силяхдари), наети да служат под командата на
главнокомандващия при персийската граница Мустафа паша.

ОАК 152/49 | 1703 | арз
Едирне. Относно пренасянето на султанско съкровище от Одрин, за което се наемат 6 коли.

ОАК 152/50 | 1771-1772 | мектуб
Цариград. Относно ремонта на крепостта Согуджак на брега на Черно море (в Мала Азия).

ОАК 152/51 | 1729-1730 | арз
Цариград. Относно прехвърлянето на мукатаи в Диарбекирски войводалък.

ОАК 153/1 | 1820-1823 | дефтер
Регистър, в който са записвани сметките по покупки на зърнени храни по пристанищата в Румъния
и другаде и превоза на същите храни по море за Цариград.

ОАК 153/2 | 1710 | дефтер
Цариград. Списък на султанските чакарджии (соколари) и требванията им за 1121/22 г.

ОАК 153/3 | 1663 | дефтер

Цариград. Списък за требвания на силяхдари през 1073 г.

ОАК 153/4 | 1650 | дефтер
Цариград. Списък на спахии в Турция за разни години.

ОАК 153/5 | 1767 | дефтер
Цариград. Списък за требванията на йеничарите в Цариград през 1180 г.

ОАК 153/6 | 1782 | дефтер
Цариград. Регистър от 51 листа на силяхдарите, получаващи заплата през 1196 г.

ОАК 153/7 | 1726 | такрир
Цариград. Изложение на главния дворцов архитект Мехмед, относно необходимите поправки и
ремонти на султанския дворец в Галата и на помещенията на различните придворни служители.
Ремонтът ще струва общо 1443 1/2 гроша.

ОАК 153/8 | 1744/45 | дефтер
Цариград. Списък от 40 листа на силяхдарите (султанската охрана), получаващи заплати през
1157/58 г.

ОАК 153/9 | 1674 | дефтер
Цариград. Списък на спахии и требванията им през 1084 г.

ОАК 153/10 | 1733 | дефтер
Цариград. Част от списък на йеничарите и техните требвания през 1145 г. Листата са повредени.

ОАК 153/11 | 1614 | дефтер
Цариград. Списък на йеничари и требванията им през 1023 г.

ОАК 153/12 | 1588 | дефтер
Цариград. Списък на спахии и требванията им през 996 г.

ОАК 153/13 | 1733 | дефтер
Цариград. Част от списък на йеничари и требванията им през 1145 г. Листата са повредени.

ОАК 154/1 | 1838 | дефтер
б.м. Част от списък на закупени разни хранителни продукти за (?) през 1254 г.

ОАК 154/2 | 1661 | ферман
Ферман, издаден на името на ерзерумския войвода Сюлейман, разпоредител с приходите на
ерзерумската мукатаа, че той следва да изплати от приходите на същата мукатаа за 1071 г.
необходимата сума за издръжката на йеничарите - пазители на Ерзерумската крепост.

ОАК 154/3 | 1829 | арзухал
Димотика. Заявление-доклад от кмета на гр. Димотика до садразама. Съобщава, че единствения
тимарски войник от село Ахче-Хисар, Димотишко е бил екипиран и изпратен на
местоназначението му.

ОАК 154/4 | 1802 | ариза
Кратко донесение за потушаването на избухнал бунт в Дамаск.

ОАК 154/5 | 1746 | ферман
Сивас. Ферман до сер аскера на Изток за даването ... два свободни тимара в санджака Боли на ... на
бившия притежател на единя от същите тимари.

ОАК 154/6 | 1729 | телхис
Доклад на садразама до султана за отдаването на мухизим срещу 20 000 гроша и задължението да
храни 100 души конници ... охранява, санджака Нихавенд, Хемдалска област.

ОАК 154/7 | 1732 | еврак
Преписка по секвестирането и продажбата на имуществото, принадлежащо на бившия управител
на Гюмюшхане, Мустафа, за което бил назначен специален мубашир. Трябвало да бъдат задоволени
претенциите на раята рудничари.

ОАК 154/8 | 1723 | дефтер
Цариград. Опис на имуществото на Абдулла, син на силяхшура Селим ага, починал в Михалич,
конфискувано за дълг на починалия към държавата.

ОАК 154/9 | 1734 | дефтер
Цариград. Опис на вещите на Абдуллах бей, син на Мирза паша, конфискувани след смъртта му за
дълг към държавата.

ОАК 154/10 | 1667 | дефтер
Цариград. Част от списък на йеничари и требванията им през 1080 г.

ОАК 154/11 | 1621 | дефтер
Цариград. Част от списък на йеничари и требванията им през 1030 г.

ОАК 154/12 | 1709 | дефтер
Цариград. Списък на служителите при султанските кухни - халваджии и пр. И техните требвания
през 1121 г.

ОАК 154/13 | 1736 | дефтер
Цариград. Списък за требванията на спахии през 1148 г.

ОАК 154/14 | 1557 | дефтер
б.м. Списък на благотворителните заведения по места в Мала Азия и другаде, издържани от
вакъфите на султаните: Мурад, Илдирим Баязид и Сюлейман.

ОАК 155/1 | 1847 | илмюхабер
б.м. Документ, третиращ въпроса за злоупотребени държавни суми от страна на уволнени данъчни
чиновници и начини за прекратяване това злоупотребление.

ОАК 155/2 | 1864 | еврак
Бозан (Мала Азия). Преписка, отнасяща се за раздадени суми на семействата на запасните
войници, повикани на служба от Бозанския санджак през 1864 г.

ОАК 155/3 | 1725 | ферман
Цариград. Повреден ферман до кадиите и други длъжностни лица в Бига, Ментеше и пр., отнасящ
се до събирането на държавните приходи.

ОАК 155/4 | 1626-1650 | берат (сурет)
Цариград. Преписи от берати на разни лица, получаващи своите парични възнаграждения от
джизието в гр. Кефе през разни години.

ОАК 155/5 | 1598-1609 | сиджил
Цариград. Част от регистър за назначени чиновници на разни места през годините 1007 и 1018 .

ОАК 155/6 | 1773 | ферман
Цариград. Ферман за обща мобилизация в Анадола по случай избухването на войната през 1187 г.
между Турция и Русия. Баш.

ОАК 155/7 | 1837 | ариза
б.м. 38 докладни записки за отпускане зърнени храни от султанския склад. Баш.

ОАК 155/8 | б.д. |
б.м. Тайни наставления за пограничните пунктове и завършване на шпионаж. Баш.

ОАК 155/9 | 1847 | сурет
Преписи от разни касови документи за изплатени суми на разни лица и учреждения през 1847 г.

ОАК 155/10 | 1892 | пусула
Опис на сумите, предвидени за сметка на разни държавни облигации в таблицата за приходите за м.
КЕ на годината 1309, във виляета Сивас.

ОАК 155/11 | 1875 | джедвел
Халеп. Халепския валия предоставя в Министерството на финансите годишна приходна таблица на
околията Баб за 1875 г.

ОАК 155/12 | б.д. | махзар
гр. Карс (Ерзерумски виляет). Колективно заявление от населението в гр. Карс против злодеянията
на разбойниците, възглавявани от сердарина на гр. Реван Хюсеин хан.

ОАК 155/13 | б.д. | дефтер
б.м. Стар списък на йеничари, разпределени по болюзи ( роти).

ОАК 155/14 | 1841-1844 | дефтер
б.м. Касова книга за получени разни приходи в държавната каса през 1841,1842,1843,1844 г.

ОАК 155/15 | 1843 | дефтер
Виран Шехир. Опис на получените приходи от околиите на Виран- Шехирския санджак за един
месец през 1843 г.

ОАК 155/16 | 1861 | еврак
б.м. Преписка за направените разходи по заселването на турци-мухаджири в Мала Азия.

ОАК 155/17 | 1722 | еврак

Цариград. Преписка с ферман, от която е видно, че капитана на кораба "Валей джезид" Джезайрли
Ибрахим е получил 80 ... Барут, който му бил нужен , за да пиратствува из Бяло море.

ОАК 155/18 | 1845 | джедвел
Виран Шехир. Таблица за двумесечни приходи от ... И редовни войски за два месеца през 1845 г.

ОАК 155/19 | 1723-1724 | еврак
Преписка от 3 фермана на Махмуд I и 9 персийски иляма по снабдяването по море и по суша с
нужните припаси за армията, предназначена за поход срещу Иран и за гарнизона на Табриз.

ОАК 155/20 | 1852 | варидат джедвели
б.м. Приходна ведомост на Ерзерумския санджак за м. юни 1268 г.

ОАК 155/21 | 1851 | еврак
Цариград. Два списъка и 5 документа за заплати и други требвания на редовни войски и башибозук,
опериращи в Арабия през 1267 г. 19 документа.

ОАК 155/22 | б.д. | арз
Изложение на наиба в Айнтаб, в отговор на получено от него писмо за неизплатени войнишки
заплати. Наиба влязъл в конфликт с лицето, претендиращо да е упълномощено да събира данъците,
като изпрати събраните суми на хазната, без да плаща каквито и да било заплати.

ОАК 155/23 | 1692 | ферман
Одрин. Ферман (препис) за уреждане претенциите на гарнизона на крепостта Халеб, да им бъде
изплатено възнаграждението за годината 1102. За целта войниците били изпратили в Цариград свой
пратеник.

ОАК 155/24 | 1615/1616 | сиджил
Трапезунд. Регистър от 10 листа за ленното владение в Трапезундския санджак.

ОАК 155/25 | 1885 | джедвел
Едремит (Мала Азия). Проекто-таблица за приходите на Едремишка околия за 1301 г.

ОАК 155/26 | 1838 | еврак
б.м. Част от преписка, третираща въпроса за начина на продажбата на произведения в Турция
афион, продажбата на които се извършвала посредством местни търговци- бератлии, търгуващи със
странство.

ОАК 155/27 | 1866 | дефтер
Списъци за данъците в санджака Урфа, с които се цели да бъдат уточнени плащанията, които
получават собствениците на муката и тимарите.

ОАК 155/28 | 1869 | берат
Цариград. Султански берати (преписи) за отпускането на пенсии на военни служители от армиите
в Цариград, Анадола, Румелия и Арабия.

ОАК 155/29 | 1603 | сиджил
Мала Азия. Регистър от 36 листа, съдържащ тезкерета за отдаване тимари в разни места на Мала
Азия.

ОАК 156/1 | 1829 | джедвел
Списък на офицерите тимариоти и войниците на 8-ми кавалерийски полк.

ОАК 156/2 | 1723 | арзухал
Молба от притежателя на мините Седре каписи (?), с която същият иска да му бъдат изпратени от
мините на Помушхане двама майстори-миньори, тъй като тези от раята били вече измрели и нямало
кой даръководи работите на мината му.

ОАК 156/3 | 1842 | арзухал
Багдад. Донесение от Багдали до Великия везир, с което същия е уведомен, че заповедта му

относно начините и паричното снабдяване на иранския принц Хилагю Мирза е била съблюдавана
при пристигането и престоя на принца в Багдат. Посочена е и каква сума е дадена на същия принц.

ОАК 156/4 | б.д. | арзухал
б.м. Доклад на Али, натоварен да разучи, заедно с матараджи-башията Махмуд ага, настроението
на Гюрджилтонските местни владетели и да направи нужното за спечелването на същите.
Съобщава се за срещите и разговорите със Сулуман хан и др., които били изразили
верноподаническите си чувства. На същите били предадени особени писма и били отличени с
почетна дреха.

ОАК 156/5 | 1780 | хуляса
Цариград. 8 резюмета (и два доклада) на Тайфур бей, кехая на капуджибашиите от негови доклади,
относно мерките, които са се взели за изкореняване на разбойниците, появили се от няколко години
на сам около Айнтаб, Килис и Билян (Мала Азия). 3 документа.

ОАК 156/6 | 1661 | берат
Цариград. Препис от берат, с който на мевлана Вани Мехмед са определени 400 акчета на ден от
еврейския поголовен данък в Цариград.

ОАК 156/7 | 1838 | еврак
Триполи (Африка). Преписка по покупката на ... продукти за изхранване войските в Триполи през
м. Рм 1253 г.

ОАК 156/8 | 1689 | илям (сурет)
Смирна. Препис от илям на смирненския кадия, относно дадената сума от 20 000 гроша от прихода
на данъка "билдар" от страна на наемателя за изплащане требванията на екипажа от военната
флота в Смирна за 1689 г.

ОАК 156/9 | 1689 | емир (сурет)
б.м. Заверен препис от заповед, относно редовното изпращане требванията на екипажа от турската
военна флота.

ОАК 156/10 | 1667 | джедвел

б.м. Свитък от документи за службите в разни султански вакъфи и други богоугодни заведения.

ОАК 156/11 | 1585 | дефтер
б.м. Регистър за тимарите през 16 век.

ОАК 156/12 | 1615 | дефтер
б.м. Регистър за тимарите в Турция през 17 век.

ОАК 156/13 | 1616 | дефтер
б.м. Регистър, относно тимарите през 17 век в Турция.

ОАК 156/14 | 1670 | берат
б.м. Връзка от берати за разни права и привилегии.

ОАК 156/15 | 1720 | берат
б.м. Свитък от берати, с които се дават привилегии и права на разни лица през 18 век.

ОАК 156/16 | 1597 | дефтер
б.м. Регистър за требванията на военнослужещите при императорските конюшни.

ОАК 156/17 | 1853 | дефтер
Адана. Опис на десятъка и другите данъци на вакъфските и др. Села от еялета Адана, възложени за
събиране чрез търг на разни закупчици.

ОАК 156/18 | б.д. | пусула
Анхиало и пр. Бележка за събраниколи от: Анхиало, Лозенград, Месемврия, Бунархисар, Видин и
Мидия - всичко 250 бр., от които: 150 били изпратени в къшлата Дауд паша и 100 броя - в чифлика
"Рами". По заповед на султана.

ОАК 156/19 | 1871 | дефтер
Кочан Чекмедже. Списък за постъпленията през м. 12. 1871 г. в околиите:Кочан Чекмедже, Булан
Чекмедже, Дернос и Картал.

ОАК 157/1 | 1732 | арзухал
Малатия. Ибрахим, притежател на муката от 3 000 акчета в няколко села на войводството Малатия,
починал и мукатата му останала вакантна. Синът му моли същата муката да бъде дадена нему.

ОАК 157/2 | 1881 | тахрират
Разни преписки по финансови въпроси от Одрин, Битоля, Крит и пр., изпратени до министерството
на финансите и дирекцията на митниците.

ОАК 157/3 | 1812 | дефтер
Цариград. Касова книга за вписани приходи от разни източници през 1812 г. 43 писани листа.

ОАК 157/4 | 1615 | дефтер
б.м. Списък на йеничарски войскови части.

ОАК 157/5 | 1718 | берат
Одрин. Берат (с ... тугра), издаден на името на Ахмед ага, върху който се прехвърля прихода(?) от
мукатаата на Кадшлхай Сагър Ингър Коджаили (Мала Азия), притежавана от друго лице.

ОАК 157/6 | 1834 | ахунаме
Кютахия. Договор за отдаване под наем за срок от 1 година тимар в Кютахкийския санджак - с.
Арелазлъ векиелер при наем 90 050 акчета, срещу който наемателя има право да събира данъци десятък, тапу земити, бадехаве и др. данъци.

ОАК 157/7 | 1658 | дефтер
Макри(?). Списък на разни ленни владения в Макри (?) и другаде от разни лица. 5 половинки от
скъсан списък.

ОАК 157/8 | 1729 | дефтер
Хума. Списък на материалите, употребени за ремонта на долабите в султанските хасове в гр. Хума.
Изразходваните суми трябвало да бъдат получени от мукатаата на Хума.

ОАК 157/9 | 1887 | сенедат
Цариград. Чекове на министерството на финансите за изплащане суми от Отоманската банка,
сметки на последната за изплатени суми на дипломатическия персонал и разни пенсии.

ОАК 157/10 | 1873 | хуляса
Околия Мадан, Диарбекирски виляет. Таблици за получени суми от тапийски такси на новооткрити
ниви след извършване на проверка в някои села на околията Мадан.

ОАК 157/11 | 1613 | джедвел
Списък на еничарски формации.

ОАК 158/1 | 1672 | дефтер
б.м. Тетрадка с 8 написани листа, съдържаща закупени ... продукти за войскови части.

ОАК 158/2 | 1735 | арзухал
Молба от Муса за назначаването му на овакантена длъжност.

ОАК 158/3 | 1662 | дефтер
Цариград. Списък на йеничари и требванията им през 1072 г.

ОАК 158/4 | 1611 | дефтер
Цариград. Списък на йеничари и техните требвания през 1020 г.

ОАК 158/5 | 1738 | дефтер

Цариград. Списък на йеничари и техните требвания през 1151 г.

ОАК 158/6 | 1629 | дефтер
Именен списък на пенсионери и (...), прикрепени на заплата към едни и други приходоизточници в
българските земи - между другото към "пристанище Ловеч"; в Унгария и Босна. (С повреди от
червеи и от влагата.)

ОАК 159/1 | 1692 | берат
Одрин. Препис от берат, с който се възлагат отново на лицето Хасан мукатаите на карските черкези
и сиваските.

ОАК 159/2 | 1860/1861 | дефтер
Регистър с заповедта от Великото везирство по въпроси от административен характер - общо и от
местно значение за Шумен.

ОАК 159/3 | 1826-1827 | дефтер
Регистър, в който са били записвани имена и разпореждания по разни въпроси от административен
характер, отнасящи се предимно до европейските територии на Турция.

ОАК 159/4 | б.д. | тахрират
Резюме от доклади върху положението в еялетите Медаш Рука, Айнтаб и съседните области, когато
на Медаш - валия е бил Дилелемеджит паша, както и по време на неговите заместници Ахмед паша
и др. Изброени са редица въоръжени сблъсквания между местни племенни главатари, както и
между тях и властта.

ОАК 159/5 | 1848 | полица
Полица, чрез която е преведена сумата 340 гроша, събрани ... от миналата година.

ОАК 159/6 | 1845 | еврак
Цариград. Копия от писма по разни въпроси от административен характер: за поставяне под
действието на танзимата невключените първоначално административни единици; за назначени

промени във войската и ... ведомство и др.

ОАК 159/7 | 1892 | джедвел
Виза. Ведомост за приходите в казата Виза за 1308 (1892 г.).

ОАК 159/8 | 1692-1693 | мектуб
Писмо от наибина на Мерали, относно невъзможността да се събере в Айнтаб сумата, нужна за
издръжката на войниците от Мерашката крепост, поради несигурността на пътя до Айнтеб, който
път бил застрашен от кюрди и турски ... хайдути. Общата сума по тази издръжка била ... с ферман
до размер на 1/3 част.

ОАК 159/9 | 1693 | ферман
Одрин. Ферман, с който се потвърждава правото на 69-те мусталфъзи от крепостта Бияс да
получават своята издръжка от приходите на Коня.

ОАК 159/10 | 1843 | еврак
Малатия (Мала Азия). Преписка за ленните владения в Мараш и Малатия.

ОАК 159/11 | 1733 | джедвел
Ведомости за заплатите на караколлукчиите за разни месеци на 1145 г.

ОАК 159/12 | 1828 | дефтер
Регистър, в който са описани приходите в санджаците Коня, Акшехир, Аксарай, Ничде, Бейшехир
и Ичил за 1254 г.

ОАК 159/13 | 1700 | берат
Цариград. Препис от берат за събиране на поголовния данък. (Не е отбелязано селището или
областта, за която се отнася. Документът не завършва, понеже липсват листове.)

ОАК 159/14 | 1847 | полица

Полица, с която мухасъла на санджака Кареш е превел част от постъпленията за м. Шб 1263 г.

ОАК 159/15 | 1862 | еврак
Преписка по изплащането лихвите за минало време на сумите, взети в заем от иранския търговец
Елхадж Мирза Хади Дисевахед и използвани от сключилият заема Неджиб паша, Багдадски валия
по издръжката на войската.

ОАК 159/16 | 1732 | ферман
Чернова. Фермани за поправката на крепостта на Табрис, разрушена от части при сразяването на
персийския шейх при Реван; и за направа жилища за охраната на същата крепост вътре в самата
крепост.

ОАК 159/17 | 1727 | ферман
Цариград. Два фермана - до мухасъла на Хами и капуджибашира Хюсеин по набавянето
хранителни припаси във връзка с ... на пролет многочислена войска на ... сер аскер, Ахмед паша; и
за превоза на тези продукти до Багдад.

ОАК 160/1 | 1845 | бюдже
Приходно-разходен бюджет на Османската държава за м. Август 1262 (1845 г.)

ОАК 160/2 | 1861 | дефтер
Ведомости за заплатите на пандури и редовни войници, използвани за поддържане реда в Гори и
Кулашин - Ташлиджанско.

ОАК 160/3 | 1860 | тахрират
Парична преписка по настаняването на бежанците черкези в Кютахия, Енишехир и др. градове в
Анадола.

ОАК 160/4 | 1842 | дефтер
Кастамони. Месечни ведомости за приходите в Кастамуни и придадените му кази през годината
1257 .

ОАК 160/5 | 1837 | джедвел
Ведомост за заплатите на войските, които квартируват в гр. Кенгари за 1253 (1837 г.)

ОАК 160/6 | 1706 | берат
Подвърждаване на привилегии, по случай възшествие на престола в санджака Босчур.

ОАК 160/7 | 1705 | берат
18 преписи от берати, с които се подновяват и дават нови привилегии на жители от Мулатия.

ОАК 160/8 | 1856 | бюдже
Приходо-разходен бюджет за 1262 - 1272 (1846 - 1856)

ОАК 160/9 | 1670 | ферман (сурет)
Цариград. Препис от ферман до управителя на Холмич. Нарежда се да вземе необходимите мерки,
за да бъдат снабдени с хранителни продукти пленниците-мюсюлмани, идващи от Венеция, за да им
стигнат до пристигането им на о. Аушбае (Евбея).

ОАК 160/10 | 1840-1841 | хуляса
Виран Хисар (Мала Азия). Таблици, съдържащи приходи от недобори и редовни войски от разни
приходни източници на околията Виран Хисар за 1840 - 1841 г. и разходи за същите години.

ОАК 160/11 | 1869 | сиджил
б.м. Регистър на съд за 1285 (1869 г. ) без да е посочен от кой съд изхожда.

ОАК 160/12 | 1844 | пусула
Записки за изплащане суми за разни доставки за нуждите на войската.

ОАК 160/13 | 1840 | ариза

б.м. Изложение за робини и роби в турските конаци. Баш.

ОАК 160/14 | 1632 | берат
б.м. 46 заверени преписа от берати, отнасящи се за разни права и привилегии. Баш.

ОАК 160/15 | б.д. | дефтер
Наборен списък за махлите Хайдар паша, Мекнед паша и др. в казата...

ОАК 160/16 | 1822 | сурет
Платежни заповеди за изплащане разходи по продоволствието на войската.

ОАК 160/17 | 1843 | тезкере и сенавери
Цариград. Доклад за назначаване на служба известния турски литератор Рашид ефенди, автор на
надписа , сложен над главната врата на Високата порта в Цариград. (Двата документа са
необходими за биографията на Рашид ефенди и на историографа Марфи ефенди.). Баш.

ОАК 160/18 | 1876 | джедвел
Ведомост за данъците, с които е било обложено населението на казата Езине - санджака Бига,
виляет Джезаири бахри сефид.

ОАК 160/19 | 1865 | сиджил
б.м. Изходящ регистър на шериатския съд на издадени шериатски илями. Баш.

ОАК 160/20 | 1642 | сиджил
б.м. Стар сиджил (регистър) за тимарите и зиаметите в Турция. Баш.

ОАК 160/21 | б.д. | тахрират
б.м. Преписка по откупването на два парахода за турската морска търговия. Имената на

участващите акционери, всички висши държавни чиновници. Баш.

ОАК 160/22 | 1732-1833 | темесюк
б.м. Документ, относно условията , при които един от двамата съпритежатели на мукатаата Хисар
Яллък - Ничденски санджак, прехвърля на Мехмед Емин ага част от приходите на същата мукатаа.

ОАК 160/23 | 1732 | дефтер
Опис на сумите, намерени у покойниците: бившия везир Ибрахим паша и деря капудани Мустафа
паша; у убития Мехмед кехая и др.; и внесени в приход на държавната хазна .

ОАК 160/24 | 1871 | еврак
Цариград. Преписка по счетоводното оформяне разходваните през м. февруари 1870 г. суми за
възнаграждение на уведомилите властта за смъртта на лица, получаващи субсидии от държавата; и
за облекло на приели мохамеданството лица.

ОАК 160/25 | 1845 | дефтер
Ведомост за събраните през м. октомври 1845 г. държавни приходи в казите на санджака
Вираншехир, от еялет Боли; и насрещните разходи.

ОАК 160/26 | 1867 | зеил
Надпис от разходното сметководство за оформянето чрез Андийския виляет разходи по
изплащането изостанали от минало време чиновнически заплати, както и заплатите за м. Канун-и
сани 1282 г. и други разходи през същия месец в Смирненския санджак.

ОАК 160/27 | 1621 | дефтер
Два отделни листа от регистър - опис на тимарите в санджака Кайсария.

ОАК 160/28 | 1832 | еврак
Преписка за установяването стабилен курс на разните видове монети, циркулиращи в Адана.
Образувана е по повод донесение от Терсочкия мутеселим.

ОАК 160/29 | 1677 | пусула
Записка за утвърждаването в длъжността му хатиба на джамията "Манастир", в "ескеф-и хатуние",
на Ибрахим ефенди, който бил изместен от самозван хатибин.

ОАК 160/30 | 1876 | дефтер
Шиле. Регистри по преброяването и облагане с данък овцете и козите в казата Шиле.

ОАК 161/1 | 1683 | еврак
Преписки - парични искания, доклади и пр. за отпускане суми, отпускани за мебелирането на
султановия дворец в Бялград (при Цариград), за доставка на облекло на султановите жени и други
разходи.

ОАК 161/2 | 1841 | арзухал
Диарбекир. Доклад на заместник-министъра на Диарбекир Бекир Сами, върху метежите,
произлезли в Диарбекир, след заминаването от там на титуляра Мушир Ахмед Закиря паша с
наличните войски за Харпу; за задържането на около 10 души от подбудителите; и необходимостта
от два полка войска за поддържане реда в този край.

ОАК 161/3 | 1732 | ферман
Цариград. Проект за фермана до валията на Диарбекир и др. длъжностни лица в тази област, с
който се предписва под страх на най-тежка отговорност, да се оказва всякакво съдействие на
новоназначения с извънредни права емин на мините в Гюмушхане, Мустафа, за да въведе същият
строг ред в казаните мини, като осуети възможността на мините... и да напускат работата си под
разни предлози и взема крути мерки срещу размирните измежду тях.

ОАК 161/4 | 1856 | хисаб
Сметки на двама собственици на тимари от Сивас, които имат да получават суми от държавното
съкровище.

ОАК 161/5 | 1694 | ариза
Оплакване на собственик на тимар, който иска да му бъде повърнато владението.

ОАК 161/6 | 1727 | ферман
Цариград. Чернова на ферман до Тифлиския мухафъз за изпращането в Цариград стойността на 40
000-те листа, изпратени за събиране джизието от раята в Тифлиския еялет и струващи по 4 акчета
единя.

ОАК 161/7 | 1802 | каиме
Бергама. Писмо от войводата на Бергама Елхадже Омер и резюме от съдържанието на същото. Иска
се наказанието на виновните, които начело на Еблакчи оглу Емин са се противопоставили на
събирането на данъка за ... и др. военни приготовления, като убили 3-5 души, ранили местния съдия
и др.

ОАК 161/8 | 1850 | дефтер иджмал
б.м. Кратък списък на башибозуците пехотинци под началството на Елбасанъ Муса ага, за требване
на техните заплати за срок от 3 месеца.

ОАК 161/9 | 1728 | ферман
Султански ферман (чернова) до мухафъза във Ван, относно облагането с джизие за 1729 г. и сумите
да бъдат наскоро изпратени.

ОАК 161/10 | 1845 | мектуб
Писмо до арменския патриарх, с което на същия се изпраща фермана за въвеждането новите
образци за килимявки - черни и морави, за арменските попове и карабаши.

ОАК 161/11 | 1728 | ферман
Султански ферман (чернова) за облагане с джизие в Хамадан за 1729 г. и сумите да бъдат изпратени
по-скоро.

ОАК 161/12 | 1846 | журнал
Ежедневни сведения за хода на работата в държавната болница в Западна Триполитания за м. март
1263 г.

ОАК 161/13 | 1729 | арзухал

Диар Бекир. Заявление от Ибрахим, с което иска да му бъде дадена овакантената от починалия
Мустафа мукатаа на с . Къшляк - еялет Диар Бекир.

ОАК 161/14 | 1880 | еврак
Халеп. Преписка по определянето по правилото на "тахмис": годишния размер на ушура от земитевакъф на медресето "Салахие" в Килис, Халепски санджак с мутевелия Кудуш Заде Меджиб.

ОАК 161/15 | 1842 | ариза
Цариград. Два доклада, относно откриване на нова кръчма на площада Ахлидие и числото на
кръчмите в Цариград.

ОАК 161/16 | 1849 | дефтер
Две сведения: за сумите, изплатени през март 1266 от държавната хазна въз основа платежни
заповеди, издадени от държавното сметководство за разходите; и за постъпилите в държавната
хазна суми, събрани като приход на султановата лична хазна през същия месец.

ОАК 161/17 | 1610 | арзухал
Молби, 10 броя, на новопомохамеданчени мъже и жени. Искат пари за облекло, а някои и
назначени като бостанджии или спахии.

ОАК 161/18 | 1619-1620 | дефтер
Именен списък на болюци от един еничарски джемаат и на пенсионираните еничари от същата
длъжност.

ОАК 161/19 | 1763 | варидат -джедвели
Приходи за годината 1763 в (?).

ОАК 161/20 | 1807-1808 | махзар
Халеп. Махзар от населението на Халеп срещу своеволията на валията на Кара Хисар Ибрахим
паша и неговия син Мехмед паша, които опожаряват и ограбват Халепския еялет. Придружен е от
един илям и един доклад по същия въпрос на кадиите в Халеп.

ОАК 161/21 | 1882 | джедвел
Смирна. Списъци за данъците и военния данък в Смирненския санджак и подведомствените
мукади за 1882 г. Измир.

ОАК 161/22 | 1729 | арзухал
Адана. Молба от Халил, който иска да му бъде дадена половината от мукатаата на Адана, понеже
досегашният ѝ притежател Ахмед - починал.

ОАК 161/23 | 1881 | джедвел
Таблица за данъчните постъпления през м. юни 1297 г. в касата на виляета Худавендегяр.

ОАК 161/24 | 1863 | виргю варидати
Данъчни приходи в санджаците Лазистан, Мараш, Джаник, Гюшахале и пр. през 1863 г.

ОАК 161/25 | 1731 | берат
Цариград. Оригинален берат на Махмуд I, с който заповядва да бъдат изплатени дневните 8 акчета
на Фатима от мукатаата на гр. Покат.

ОАК 161/26 | 1730 | ариза
Четири доклада и една сметка по разширението и почистването на пътя в планината Хереке,
изплатени надници и пр.

ОАК 161/27 | 1634 | ферман
Султански ферман за доставката на принадлежности за големите топове в крепостта Килибулбахър
при Галиполи.

ОАК 161/28 | 1686 | дефтер
Цариград. Опис на припасите, закупени в Цариград, които , заедно с други , са били изпратени на
командващия войските в Гърция Мустафа паша.

ОАК 161/29 | 1874 | джедвел
Кютахия. Таблици за изменения в бюджета на 5 кази и нахии в санджака Кютахия за 1291
финансова година.

ОАК 161/30 | 1726 | еврак
Река. Преписка, съдържаща арзухал от валията на Халеп - Ахмед паша, опис на приходните пера на
мукатаата Река, заповед до Халепския валия и др. Отнася се за дълга от 53 000 гроша, които
покойния везир Осман - бивш валия на Река, а по-късно притежател на същата мукатаа, оставил
след смъртта си.

ОАК 161/31 | 1634 | еврак
Преписка, съдържаща един илям на кадията на Малатия и един арзухал на Малатийския войвода.
Отнася се за възвръщането мукатаата на Али, тъй като той не бил умрял. Поради неверното
известие за смъртта му мукатаата била дадена на Мустафа.

ОАК 161/32 | 1825 | еврак
Преписка, съдържаща два доклада от войводата на Урла, както и превод от писмото на гръцкия
патриарх Хрисант. Отнася се за онези войници, които ликвидирали въстанието на гръцката рая на
о-в Самос. След завръщането си те започнали да грабят и избиват насалението на Куш Ада и Урла,
което било принудено да бяга в Измир.

ОАК 161/33 | 1743 | арзухал
Заявление от сина и дъщерята на покойния окчия (стрелец) Хасан, с което искат да бъде
прехвърлена бащината им заплата върху майка им.

ОАК 161/34 | 1834 | шартнаме
Договор за прехвърляне от едно лице върху друго собствеността на мукатаата Гьореджилер санджак Кютахия за срок от една година.

ОАК 161/35 | 1728 | ариза
Доклад, относно нуждата да се подновят пердета в двореца на султанската градина и също да се
направят някои поправки.

ОАК 161/36 | 1844 | дефтер
Таблица на разходите, направени за изсичане и превозване на дървен материал от някои кази на
санджака Коджа Или - предназначен за нуждите на султанската оръжейна.

ОАК 161/37 | 1836 | тахрират
Преписка за изплащане заплати и порцион на войската, която на път за Коня минавала през
санджака Кара Хисар.

ОАК 161/38 | 1759 | шартнаме
Договор за прехвърляне за срок от една година върху друго лице мукатаата на Сулба (?), санджак
Кютахия.

ОАК 161/39 | 1853 | ариза
Доклад, относно изплащане заплатите на 500 конници, които са приготвени в Кютахия и ще
заминат в Румелия.

ОАК 161/40 | 1734 | илмюхабер
10 бележки за изпращане суми за закупени самари, които ще служат за конете, пренасящи пари за
военните каси и за други места.

ОАК 161/41 | 1646 | берат
Заверен султански берат, с който се отпускат по 30 акчета дневно от приходите на Шам на шейха
Салих, за да чете молитва за султана.

ОАК 161/42 | 1517 | дефтер
Опис на земите хас, тимарите и зиаметите в санджака Ментиша, по време царуването на Селим I.

ОАК 161/43 | 1804 | еврак
Биледжик. Преписка, относно забраната да бъде продавана на търговци - чужди и местни,
произведената в Биледжик и други кази в Брусенско ..., за да бъде същата отправена към Цариград

и мерките срещу спекулата, развила се в следствие тази забрана.

ОАК 161/44 | 1733 | ариза
Доклад, относно владението на имотите на текето в Диверик. Иска се разрешение да бъдат
продадени тия имоти.

ОАК 161/45 | 1565 | дефтер
Сарохан. Регистър, по който във времето на бейлербея Махмуд паша са били раздавани тимарите в
санджака Сарохан. Регистърът е част II.

ОАК 161/46 | 1728 | кайме
Кянгери (Мала Азия). Писмо от (?) до правителството, относно ... тимари и зиамети в Кянгериски
села.

ОАК 161/47 | 1610 | дефтер
Халеп. Приходно-разходен регистър на дефтердаря в Халеп. На първия лист са дадени мензилите,
находящи се между Коня и Кайсерия, Кашуля, Сивас - Ерзерум - Сивас.

ОАК 162/1 | 1876 | джедвел
Списък на издираните вакъфски земи в с. Самандра, Михаличка каза, Брусенски санджак през
1292 (1876)

ОАК 162/2 | 1811 | каиме
Писмо, относно даденото разрешение, заточения в Родосто Алаедин паша да бъде преместен в
родното му място Сивас.

ОАК 162/3 | 1761 | махзар
Кемах. Колективно оплакване на населението от гр. Кемах (Ерзерумски вилает), отправено до
султана. Войводата на Кемах, Ибрахим бей, от рода на "Сапр. оглу" и бившият наибин, Мустафа,
събирали ... незаконно данъци от населението и ... се с кюрдите, вършели обири и палежи.
Приложени: 1. Илям на кадията в Кемах по същия въпрос; 2. Второ оплакване, пак от същото
население.

ОАК 162/4 | 1762 | хуляса
Цариград. Кратко изложение на съдържанието на писма, получени от мухафъза на Ван, Фейзулах
паша.

ОАК 162/5 | 1696 | дефтер
Цариград. Списък на имуществото на хасет - Мустафа ага, изготвен от главния мухасебеджи.

ОАК 162/6 | 1723 | телхис
Цариград. Доклад на Великия везир до султана. Предлага да се издаде заповед до валията на
Дамаск за ежегодна доставка от 10 оки дамаски фъстъци ("шам- фъстък") за султанския двор.
Сумите за закупуването им ще се вземат от държавната каса в Дамаск. Приложена е и черновапроект за султанска заповед до Дамаския валия.

ОАК 162/7 | 1690/1691 | дефтер
б.м. Сметководен регистър ( ... на трудно четлив сиякат)

ОАК 162/8 | 1836 (1851) | еврак
Цариград. Преписки по изплатени требвания на разни военни лица и др. през годините
1846,1826,1836.

ОАК 162/9 | 1666 | илям
Сърат(?) Илям на кадията в Сърат(?) удостоверява, че татарите от същата каза са се явили и
заявили, че те са освободени от данъка "сюрсат" и др. извънредни налози, тъй като в случай на
война участват във военни походи.

ОАК 162/10 | 1846 | тезкере (мосведе)
Цариград. Чернова от тезкере на садразама, относно отдаването на ... държавните доходи в Каджаишийския санджак.

ОАК 162/11 | 1727 | ариза

Ерзерум. Донесение от началника на митниците в Ерзерум до султана. Предлага от мукатаата на
гюмрюка в Ерзерум да се отдели бояджийницата и свещоливницата и да се дадат на
мухасебеджията Осман и на секретаря на митницата, Исмаил, като "машкяне" и то срещу 600
гроша за бояджийницата и 606 гроша за свещоливницата годишно.

ОАК 162/12 | 1772 | аризе
Согуджук(?). Изложение на мухафъза на крепостта Соуджук (?) на Черно море. Иска да се нареди
на дефтердаря да издейства султанска заповед, с която да се възложи на Сюлейман паша, валия на
Чилдър, провеждането ремонта на крепостта Согуджук.

ОАК 162/13 | 1726 | берат
Препис от берат, даден на разни лица за получаване заплата и пр. от мукатаата на Токат.

ОАК 162/14 | 1715 | каиме
б.м. Писмо от ... до Великия везир. "Гедикли тимар" от 1 700 акчета в селото Клисаджия, санджак
Кенгери, е даден на Мехмед в. Хюсеин, като командир на бьолюк в крепостта Кенгери. Поради
изчезването му, същият тимар е прехвърлен на друг под формата на "ляпиджилик". ... притежател
на тимара подал молба да му се върне. Молбата е препратена на командващия на войската за
мнение. Отговаря се, че не е законно да се връща тимара на бившия му владетел.

ОАК 162/15 | 1830 | джедвел
Таблица за разходите на конните и пеши полкове, аташирани към султанската свита, ... за набавяне
на храни и обувки от 1245 г., м. Зх до 1246, м. РА.

ОАК 162/16 | 1887 | хисаб
Басра. Сметководни извлечения за месеците ейлюл, тешрини евел, тешрини сани, кануни евел и
кануни сани на Басренския санджак.

ОАК 162/17 | 1859 | илмюхабер
Цариград. Разписки за внасяне суми от различни кази и санджаци за разни данъци в държавната
каса.

ОАК 162/18 | 1734 | тахрират

Коджа-или. Преписка, относно вземането чрез ... на една мукатаа в санджака Коджа-или, каза ...
срещу 25 гроша годишна предплата.

ОАК 162/19 | 1778 | сурет-и мухасебе
Цариград. Десет счетоводни документа, издадени от дефтерхането за пенсии на джебеджии,
топчии, тулумбаджии и арабаджиян-и топ.

ОАК 162/20 | 1877 | джедвел
Кастамуни. Таблица, съдържаща броя на населението и плащаните данъци на няколко града в
санджака Кастамуни.

ОАК 162/21 | 1877 | джедвел
Кастамуни. Две таблици, съдържащи броя на насаланието и плащаните данъци на няколко града в
санджака Кастамуни.

ОАК 162/22 | 1857-1858 | еврак
Мала Азия. 6 документа, отнасящи се до тимарски въпроси в разни места на Мала Азия.

ОАК 162/23 | 1833 | пусула
12 разписки за изплащане заплати на финансови чиновници.

ОАК 162/24 | 1772 | хюкюм
Цариград. Заповед (от султана, проекто-ферман(?)) до валията на Гълдър, Сюлейман паша. Тъй
като назначеният "емин" по ремонта на крепостта Сугуджук е починал, то, за да не се бавят
работите, самият валия да поеме ръководството на строителните работи.

ОАК 162/25 | 1691 | илям
Бруса. Илям на кадията в Бруса, Мехмед, с който се удостоверява законното служебно положение
на мюезина при джамията Хайредин паша в Бруса.

ОАК 162/26 | 1861 | арзухал

Заявление за назначаване на нов тларбедар в Амасия, чиято заплата от 2 акчета дневно, както и
заплатите на шейха и на джезхан ще бъде взета от приходите на вакъфите на султан Баязид Вели в
същия град.

ОАК 162/27 | 1696 | арзухал
Доклад на каймакама в Адана, с който се донася, че охраната на крепостта Еяс не била получавала
никакви заплати и др. доволствия от 4 години насам.

ОАК 162/28 | 1868 | еврак
Преписка по уреждане паричното възнаграждение на един от инженерите французи, ангажирани за
постройка на шосе за Трабезунд, чийто договорен срок бил изтекъл.

ОАК 162/29 | 1846 | дефтер
Част от списъка на сеймените, намиращи се под командата на Демир ага, по който списък е
определена заплатата на същите за м. март 1262 г.

ОАК 162/30 | 1693 | илям
Илям на кадията на Касун - еялет Адана, с който оповестява получения ферман за намаляване на
данъците. Намалението последвало след едно оплакване на населението, което не било в състояние
да заплаща исканите суми, напускало земите си и ги предало на запустяване.

ОАК 162/31 | 1693 | дефтер
Ерзерум. Няколко документа, относно сметките на капуджи-баши Мехмед ага по изплащане
заплатите на войниците от крепостите в Ерзерумския еялет.

ОАК 162/32 | 1727/1728 | арзухал
Разни селища. 11 молби до Високата порта, подадени от джизиедари от самото население, във
връзка със събирането на поголовния данък ("джизие") от немюсюлманското население в разни
области на Османската империя. (от разни места)

ОАК 162/33 | 1761 | ферман

Цариград. Ферман на Мустафа III за посрещането издръжката на гарнизона в крепостта Сехризир
(?) през годината 1175 от ... Сида и Бейрут.

ОАК 162/34 | 1870 | илям
Багдад. Три шериатски решения за помюсюлманчени двама мъже и една жена от еврейска
народност, жители на Багдадски виляет. 6 документа.

ОАК 162/35 | 1683/1684 | дефтер
Цариград. Сметководен дефтер за плащанията на хазната, задължения, заеми и пр.

ОАК 162/36 | 1603/1604 | дефтер
Ван. Регистър на документи, относно владението на тимари и зиамети в санджака Ван и Тиблис.

ОАК 162/37 | 1847/1848 | дефтер
Урфа. Счетоводен дефтер на санджака Урфа за 1264 (1847/1848) г. и за ... От минали години.

ОАК 162/38 | 1729 | ариза
Цариград. Донесение, относно повредата на ... на ... по време на упражнения. Иска се да се
отпуснат суми за поправката им.

ОАК 162/39 | 1706 | арзухал
б.м. Четири молби на новопомохамеданчени, да им се отпусне, съгласно закона, полагаемо им се
облекло, да бъдат зачислени към някой йеничарски санджак.

ОАК 162/40 | 1762 | хуляса
Цариград. Кратко съдържание на писмата, получени от валията на Чилдър, Хасан паша. Отнасят се
до бунтовнически движения на иранската граница.

ОАК 163/1 | 1868 | еврак

Босна. Преписка от 97 документа по снабдяването на войските в Босна. (Запазен)

ОАК 163/2 | б.д. | махзар
Средата на 19 в. Сараево (Босна). Колективна просба от жителите на гр. Сараево, Босненски еялет.
Издаден е султански ферман, с който се създава митница в Сараево за обмитяване на стоките, които
идват от виляетите на Румили, Сърбия и Австрия, както и на ония, които се изнасят за там, с мито 4
% за мюсюлмани и 5 % за християни. Това причинило отклоняване на търговията от Сараево и
следователно влошаване икономическото положение на населението, занимаващо се главно с
търговия и занаяти, което пострадало и от стихиен пожар. Искат да се направи нещо за подобрение
на положението им. (Скъсан на много места, повреден е текстът по средата на първите два реда.)
Сарай Босна.

ОАК 163/3 | 1866 | дефтер
Смедерово. Откъслек от дефтер за срочните изплащания ("таксити") на владетелите на зиамети и
тимари в санджака Смедерово. Семендире.

ОАК 163/4 | 1833 | мектуб
б.м. Писмо (до садразама) за освобождаването на 4-римата заложници от Търговище (Босненски
еялет), намиращи се в гр. Солун. (Запазен)

ОАК 163/5 | 1827 | ферман
Цариград. Чернова на ферман до мутесарифа на Шкодра, Охрат и Елбасан Мустафа паша; кадиите
и пр. В този край, за извършване ремонта на крепостите ..., Шбуза, Жабяк, Олгин и Бар. 1 двоен и 1
единичен лист. (Запазен)

ОАК 163/6 | 1708 | арзухал
Каменград. Заявление от войник от охраната на крепостта Каменград, Босна. Иска изпращането
заплатите за войската в крепостта. (Запазен)

ОАК 163/7 | 1850 | еврак
Преписка по строежа и ремонт на казарми в Травник, Босна. (Запазен)

ОАК 163/8 | 1718 | берат

Цариград. Берат на Ахмед III за оформяне прехвърлянето два чиляци в Дукакинския санджак от
един върху друг притежател, с условие и той да плаща в полза на гарнизона на крепостта Шпузи
определената годишна вноска. (Запазен, но с малки повреди.)

ОАК 163/9 | 1867 | еврак
Сараево. Протокол и разписки по доставката и изплащането на цървули на войската в Босна и
Херцеговина. (Запазен)

ОАК 163/10 | 1785 | хуляса
Сараево. Кратко съдържание на доклада, получен от Сърри паша, валия на Босна, относно
състоянието на войсковата част на "суратчиите", числото на които, поради неизплащането
възнагражденията им , било намаляло и неуредиците във връзка с фиксирането издръжката на
същата войскова част. Сарай Босна. (Повреден)

ОАК 163/11 | 1733 | илям
Изворник. Илям на Изворнишкия кадия за назначаване мюезин при джамията султан Сюлейман в с.
Белене, Изворнишки санджак. (Запазен)

ОАК 163/12 | 1733 | илям
Сараево. Илям на кадията в Сараево, израз на молбата на населението, държавата да поеме изцяло
разходите по изплащането крепостната стена и построяването погреб за барута. Населението,
поради чумата и глада, не било в състояние да подпомогне строежа. Сарай Босна. (Повреден)

ОАК 163/13 | 1804 | мектуб
Резюме от писмото на Ариф ага, писано от ... И след завръщането му от Босна, където бил изпратен
във връзка с претенцията на сарафина Чобан за парично вземане от Абу Бекар паша. Пашата щял да
се издължи.

ОАК 163/14 | 1875 | мектуб
Босна. Босненския валия изпраща в министерството на финансите два екземпляра данъчни таблици
на околията Бакица - Травники санджак за 1292 г.

ОАК 163/15 | | илмюхабер

Цариград. Записка до отдела "Държавни приходи", относно изразходваните за ремонт или направа
на обществени сгради и съоръжения в Херцеговина. (Запазен)

ОАК 163/16 | 1707 | берат
Цариград. Два преписа от берати за назначаване хатиб и имам в джамията султан Сюлейман в гр.
Белене, санджак Изворник. (Запазен)

ОАК 163/17 | 1698 | арзухал
Босна. Заявления от Мустафа паша. Иска да бъдат изплатени заплатите на войниците на охраната
на крепостите Клог, Стада остравица и Тодарнави(?) за 1108 г.

ОАК 164/1 | 1897 | джедвел
Ташлиджан. Таблица за приходите от данъци в селата и махалите на казата Ташлиджан за месеците
ейлюл - шубат на 1310 г. (Запазен)

ОАК 164/2 | 1725 | ферман
Цариград. Проект за ферман до началника на митницата, мутесалима и др. Органи на властта в
Ерзерум, за ускоряване събирането на храни в Кара Хисар за войските при Табриз. (Запазен)

ОАК 164/3 | 1602 | дефтер
Цариград. Регистър, в който са записвани назначения и промени в дворцовия личен състав и в
други служби. (Повреден)

ОАК 164/4 | 1716 | арзухал
Трапезунд. Заявление от уста Янзул до султана. Моли да бъде назначен за бена (строптен) при ... На
хатун... В Трапезунд на мястото на майстора Христодул. (Запазен)

ОАК 164/5 | 1881 | мухасебе
Картал. Таблици за приходите от данъците дженавар и агнам в казата Картал, както и на ... от тия
данъци за годината 1296 г. по селища. (Запазен)

ОАК 164/6 | 1841 | махзар
Цариград. Превод (от арабски на турски) на махзар, подаден до султана от страна на друзите,
обитаващи Рашия, Аклимси Билян (?) и планината Хавран. Друзите мохамедани, като изказват
верноподаничеството си към Османската държава, заявяват, че подаденият от страна на
християнското население на Ливанската планина махзар , във връзка с танзимата и, който носи
подписите на друзките първенци и старейшини е фалш. Искат да им се изпрати оръжие, тъй като
старото им оръжие е било взето от египтяните.

ОАК 164/7 | 1677 | дефтер
Цариград. Ревизионен акт на заплатите на служителите при вакъфа "Шеиседин Геврани" в
Цариград. (Много повреден)

ОАК 164/8 | 1858 | дефтер
б.м. Отделен свитък, част от регистър, в който са били вписвани министерски заповеди по въпроси
от финансов характер. (Запазен)

ОАК 164/9 | 1676 | арзухал
Бруса. Заявление от... до султана. Моли да бъде издаден берат за назначаване на Сюлейман за
готвач при трапезарията при ... на Йерусалимския емир. (Запазен)

ОАК 164/10 | 1863 | сенед
Цариград. Разписки за получени суми, като рента за иззети от държавата тимари в различни части
на Турция. Дер-и саадет. (Запазен)

ОАК 164/11 | 1886 | сенед
Кютахия. Разписка за получаване на 860 гроша и 30 пари заплата на длъжностно лице, получена от
Кютахийския мал санджак .(Запазен)

ОАК 164/12 | 1722 | арзухал
Йерусалим. Заявление от мухафъза на крепостта Йерусалим. Моли да бъде изплатена сумата "чока
бекаларъ" на 69 души еничери при крепостта. Кудус-и шериф. (Запазен)

ОАК 164/13 | 1649 | берат
Цариград. Препис от подновен берат, с който се дава правото за шейха Юсуф да получава дневно 7
акчета заплата от приходите на джизието на цариградските евреи. Дер-и саадат (Запазен)

ОАК 164/14 | 1617 | арзухал
Силиврия. Молба от наиба на Силиврия до султана. Съобщава за смъртта на досегашния наиб и
имам при джамията султан Мехмед-Махмуд и моли да бъде назначен на мястото му Мухедрин с 6
акчета заплата. (Запазен)

ОАК 164/15 | 1705 | арзухал
б.м. Заявление до султана, с което лицето моли да бъде назначен в корпуса на силяхдарите на
овакантено място. (Запазен)

ОАК 164/16 | 1730 | еврак
Цариград. Преписка, състояща се от 2 фермана, описи и хюджети, относно пренасянето от
Цариград през Трапезунд за Изток на артилерийски оръдия и покупката на конска и биволска тяга
за същите оръдия от митнически чиновник в Ерзерум. Дерсадет (Двата фермана са с повреда.)

ОАК 164/17 | 1847 | илмюхабер
Цариград. Записка до сметководството на държавните облигации, относно беделя за годината 1256
и 1257 , следваща се на бивши тимариоти за зиаметите и тимарите им в Кесаирска каза, санджака
Кършехир, с оглед на ревизията на същите бедели през 1258 г. Дереадет (Запазен)

ОАК 164/18 | 1872 | дефтер
Входящ дневник на неизвестен институт с получени писма и преписки от санджаците
Худавендегяр, Кара Хисар и др. от Мала Азия. (Запазен)

ОАК 164/19 | 1821 | берат
Цариград. Препис от берат, с който на мястото на починал завнедар на завието Ешкан от вакъфа
султан Баязид, в Амасия се назначават тримата синове на покойния, със същото дневно
възнаграждение от 5 акчета и 15 килета жито годишно. (Запазен)

ОАК 164/20 | 1731 | тезкере
Цариград. Записка за даване на притежаващия зиамет в санджака Боли, Абдула, Гедика, овакантен
от чауша Сюлейман, който бил ... Само със зиамети в Кюстендилско. (Запазен).

ОАК 165/1 | 1784 | ариза
б.м. Доклад от... до... върху последиците от договора, сключен между хана на Тифлис и Русия.
Изтъква се необходимостта за съвместно действие с Персия, която, за да вземе мерки, била
уведомена за случая, като преписи от въпросния договор били изпратени на местните персийски
ханове.

ОАК 165/2 | 1727 | берат
б.м. Берат на Ахмед III, с който на лицето Халил е признато правото на владение върху 1/4 част от
селото ... Каранджии в нахията Амед, Диар Бекирски войводалък, която част същия бил придобил
чрез покупко-продажба, оформена с шериатски хюджет. (Запазен)

ОАК 165/3 | 1727 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III, с който на лицето ебу Бекир се признава правото на владение върху
1/2 част от известни села в нахията Антакия, в Халепския мухасилък, придобита от него чрез
покупко-продажба, оформена с шериатски хюджет. (Запазен)

ОАК 165/4 | 1693 | илям
Родосто. Илям на кадията на Родосто. Съгласно султанска заповед, населението на казата Родосто
трябва да достави 40 вола за нуждите на войската в Белград. Населението моли да бъде освободено
от това задължение, тъй като не ще може да го изпълни. Родосщук. (Добре запазен)

ОАК 165/5 | б.д. | ариза
о. Кос. Доклад от ел-Хадж Али, мухафъз на о. Кос до Високата порта. Конференцията с
посланиците на Англия, Франция и Русия в Цариград по гръцкия въпрос е неуспяла. И тримата
посланици решили да се завърнат в страните си. Тъй като това означава война, взети са мерки за
поддържане на бдителност и за шпиониране по-нататъшните ходове на съюзниците. о. Истанкьой.
(Добре запазен)

ОАК 165/6 | 1722 | берат

б.м. Берат на Ахмед III, с който на лицето Даут се признава правото на владение върху половината
част от мукатаата Чапакли, Конянски виляет, придобити от него на търг с наддаване, след като е
била овакантена, поради смъртта на предишния ѝ владелец. (Запазен)

ОАК 165/7 | 1718 | берат
б.м. Берат на Ахмед III, с който е признато правото на владение във формата на "Маликяне"
данъците интизаб, ихзадие и др. в гр. Магниса, придобито от него чрез покупко-продажба.
(Запазен)

ОАК 165/8 | 1718 | берат
Одрин. Берат на Ахмед III, с който се възвръща на Али и на Дервиш правото им на владение върху
мукатаата Кареманли, отнета им преди това. (Запазен)

ОАК 165/9 | б.д. | махзар
Емеари. Колективно заявление от първенците на казата Емеари, В... Санджак, срещу догмогванията
на намиращия се в заточение бивш техен войвода Ибиш, да внася смут в работите по управлението
на казата им. (Без повреди)

ОАК 165/10 | 1799 | хуляса
Цариград. I. Кратко съдържание на няколко документа, донесени от "килерджи ямагъ" Сюлейман,
който е изпращан от Великото везирство със специална мисия до няколко места. 1. Един документ
от командващия войските, предназначени за Александрия. Събират се спахийски и други войници
от казите на Денизли, под командата на Ахмед ага.; 2. Събрани войници от казата Тулман, санджак
Ментеше, под командата на Мехмед ага.; 3. Мютесалимина на същия санджак отказва да се яви на
военна служба.; 4. Такрир на споменатия Сюлейман по същия въпрос.; II. Кратко съдържание на 2
иляма, донесени от специален куриер Еюб, относно събиране на войници за войската на Мустафа
паша, предназначени за Александрия.; III. Кратко съдържание на една част от писмо, получено от
Великия везир по същия въпрос.

ОАК 165/11 | 1622-1628 | дефтер
б.м. Регистър, в който са вписани тимарите в санджака Хума и др., раздадени с тезкере от
миримирана Юсуф паша. (Запазен)

ОАК 165/12 | 1838 | еврак
Цариград. Преписка по уреждане увеличаването на заплатите на служащите в морския арсенал в
Цариград. (2 от листовете - скъсани)

ОАК 165/13 | 1647 | дефтер
б.м. 1/2 част от един лист на регистър, по който са били набрани гребци - по 1 човек на 7 къщи - в
Анадолския и Румилийски еялет, за нуждите на корабите, предназначени за Черно море. (Откъслек
е и прояден от червеи на 4 места, но текста цялостен).

ОАК 165/14 | 1774 | каиме
Болу. Писмо от везира Сюлейман паша до Великия везир. Докладва по възложената му задача да се
справи с дезертьорството във войската по това време на поражения, които търпи турската армия.
(Документът повреден по краищата.)

ОАК 165/15 | б.д. | емляк дефтери
Емлячен регистър на неизвестно селище с турско население. Запазен.

ОАК 165/16 | 1865 | илмюхабер
Цариград. Записка за счетоводното оформяне разходването на сумата 42 348 гроша, за сметка на
халепския еялет, по изхранването ..., заселени в същия еялет.(Запазен)

ОАК 165/17 | 1605 | тезкере
Цариград. Записка, относно протекцията на заслужил спахия да получи мукатаата на
бозаджийниците в Цариград, Скутари и Галата, която била вече във владението на трима
мюлтезиси. (Запазен)

ОАК 165/18 | 1820 | ариза
Ерзерум. Доклад от валията на Ерзерум, Мехмед Хюсрев паша до ..., относно нападението на един
ирански сердар с 200 конници и ограбването от страна на същите добитъка на казата Мухтекир. За
възвръщането на ограбения добитък валията задържал като заложници персийските граждани в
Ерзерум.

ОАК 165/19 | 1540 | дефтер
б.м. Регистър за тимари и зиамети в Шам, раздадени във времето на валията на тази област Иса
паша. (Запазен)

ОАК 165/20 | 1767 | еврак
Цариград. Резюме от 8 документа, писма и шерийски илями, пристигнали от валията на Анадола,
отнасящи се до злодеянията на Кара Мехмед оглу, Мустафа - Шукюр оглу, Мехмед и Ашур оглу,
подвизавали се в Худонския санджак; и до преследването на същите и техните сподвижници.
(Повредени на едно място в средата на листа)

ОАК 165/21 | 1880 | джедвел
Мосул. Таблици за приходите на разните санджаци на еялета Мосул за разни месеци на 1297 г.
(Запазен)

ОАК 166/1 | 1866 | дефтер
Синап. Регистър за приходите от данъци за 1281 и 1282 г. до м. Май, както и за недоборите.
(Запазен)

ОАК 166/2 | 1718 | арзухал
б.м. Заявление от Заима Мустафа, чийто зиамет, намиращ се в нахията Антакия, Халебски санджак,
бил преминал върху него по наследство от баща му, до султана. Моли, предвид, че бил участвал
вече във военен поход, да бъде освободен от плащането на джебелу бедели. (Запазен)

ОАК 166/3 | 1715 | дефтер
Басора. Шест сметки за разходи от държавната каса в Басора, във връзка с военните експедиции
срещу Бени Малик, главния шейх Селтап и с поправките в разни крепости; и за уравняване
сметките между новия валия на еялета Басора Хасан паша и предшественика му. (В добро
състояние)

ОАК 166/4 | 1827 | еврак
Преписка, относно митническия режим, на който следва да бъдат подложени търговските стоки,
внасяни от персийските търговци в Турция през Ерзерум, след възстановяването мирни отношения
между Турция и Персия. (В добро състояние)

ОАК 166/5 | 1847 | джедвел
Кастамуни. Сведение за приходите и разходите за м. КЕ 1262 г. на спадащите към санджака
кастамуни кази. (Скъсан на три места по средата на листа)

ОАК 166/6 | 1640 | берат
Цариград. Берат за назначаване на мевлана Ахмед - бивш кадия във Ваден за дааджия в джамията
султан Мехмед хан в същия град.

ОАК 166/7 | | махзар
Края на 18 век. Силиврия. Колективна молба от населението на гр. Силиврия, с която се иска
изпращането на войска, за да запази града им от разбойниците деглии, които вече били опустошили
града Араби Бургас. (Повреден)

ОАК 166/8 | 1745 | арзухал
Хайфа. Заявление от мухафъза на пристанището Хайфа. Иска да бъдат изплатени заплатите на
джебеджиите от пристанището. (Запазен)

ОАК 166/9 | 1745 | арзухал
Карс. Заявление от мухафъза на крепостта Карс за изплащане заплатите на топарабаджиите.
(Запазен)

ОАК 166/10 | 1732 | арзухал
Акъдъ бурун. Заявление от мухафъза на новата крепост в Акъдъ бурун. Иска да бъдат доставени 6
396 килета жито - дажба на войниците - 560 души от крепостта, които да бъдат взети от
десятъчните приходи. (Запазен)

ОАК 166/11 | 1745 | арзухал
Йерусалим. Заявление от мухафъза на Йерусалим, с което иска изплащането заплатите на
джебеджиите от крепостта. Кудус-и шериф.

ОАК 166/12 | 1745 | арзухал
Йерусалим. Заявление от мухафъза на Йерусалим. Моли да бъдат изплатени заплатите на топчиите
от крепостта. Кудс-и шериф.

ОАК 166/13 | 1745 | арзухал

Ван. Заявление от мухъфъза на крепостта Ван, с което моли да бъдат изплатени заплатите на
топчиите при крепостта Ван за изтеклата 1157 г. (Запазен)

ОАК 166/14 | 1745 | арзухал
Ван. Заявление от мухафъза на Ванската крепост. Иска да бъдат изплатени заплатите на топ
арабаджиите при крепостта. (Запазен).

ОАК 166/15 | 1617 | арзухал
Батум. Заявление от Сюлейман до султана. Моли да бъде назначен за къям (слуга) при джамията
Хатун джами в крепостта Атина(?) Батземски еялет с 2 акчета дневна заплата.

ОАК 166/16 | 1703 | илям
Ерзерум. Илям на кадията в Ерзерум за заверяване сметката на чиновника по митата върху
коприната с 1095 гроша, дадени от него на завръщащия се в родината си йеремийски пратеник Ел
Хабж Мехмед Селим. (Запазен)

ОАК 166/17 | 1745 | арзухал
Карс. Заявление от мухафъза на крепостта Карс. Иска да бъдат изплатени заплатите на топ
арабаджиите за 1157 г. (Запазен).

ОАК 166/18 | 1619 | арзухал
Александрета. Заявление от ... до султана. Моли да му бъде отпусната рента от 5 акчета дневно от
приходите за вакъфите в Александрета. Искендерун. (Запазен)

ОАК 166/19 | 1782 | арзухал
Цариград. Заявление от Мехмед. Моли да бъде назначен за ... на мястото на Мехмед със заплата 25
акчета. Дер и саади.

ОАК 166/20 | 1617 | арзухал
Бруса. Заявление от Мустафа до султана. Моли да бъде прехвърлено върху него правото за ползване
по 10 акчета дневна рента от вакъфите на джамията султан Мурад в Бруса. (Запазен)

ОАК 166/21 | 1782 | арзухал
Цариград. Заявление от Халил до султана. Моли да бъде назначен на мястото на покойния ... От
спахийския санджак със заплата 30 акчета дневно.

ОАК 166/22 | 1745 | арзухал
Мосул. Заявление от мухафъза на Мосул. Иска да бъдат изплатени заплатите на топ-арабаджиите от
крепостта. (Запазен)

ОАК 166/23 | 1782 | арзухал
Цариград. Заявление от Мехмед до султана. Моли да бъде назначен на мястото на покойния ... от
оджака джебеджиите с дневна заплата 15 акчета.

ОАК 166/24 | 1703 | ферман
Цариград. Препис от ферман на султан Ахмед III до мухасъла на Халси по пренасянето на воени
маретиали през Александрета за Диарбекирската крепост изработката на 5 000 весла от околните
гори.

ОАК 166/25 | 1782 | арзухал
Цариград. Заявление от Хасан до султана. Моли да бъде прехвърляно върху него правото да
получава 3 акчета дневна рента от приходите на Цариградската митница, защото носителя на това
право - Дервиш Мехмед - починал. (Запазен). Дер и саадет.

ОАК 166/26 | 1745 | арзухал
Хайфа. Заявление от мухафъза на пристанището Хайфа, с което иска да бъдат изплатени заплатите
на починалите от пристанищната охрана. (Запазен)

ОАК 166/27 | 1854 | еврак
Преписка за отчитане сумата 36 440 гроша , изплатена на бивши тимариоти, като месечни платки за
отчетите им тимари в санджака Кара Хисар хиби.

ОАК 166/28 | 1782 | арзухал

Цариград. Заявление от Фатма и Хадидже - жена и дъщеря за покойния Мехмед, който получавал
24 акчета дневно. Молят да им бъде оставен този приход.

ОАК 166/29 | 1728 | арзухал
Багдад. Заявление от мухафъза на Багдад. Иска да бъдат отпуснати сумите за докарване месо за
йеничарите в крепостта.

ОАК 166/30 | 1626 | дефтер
б.м. Регистър, в който са записвани разходите за сметка на данъка джизие - за счетоводното им
уреждане. (Повреден)

ОАК 166/31 | 1863 | дефтер
Риза. Списъци на войниците, забтии в казите Риза и Менафар, Трапезундски санджак за
получаване на заплатите им. (Запазен)

ОАК 166/32 | 1882 | еврак
Ерзетджан. Таблици за данъчните приходи в казата Ерзетджан(?) за 1299 г., м. март. (Запазен)

ОАК 166/33 | 1733 | еврак
Батум. Преписка, съдържаща требванията на мухафъзите на различни крепости в Мала Азия за
изплащане суми по издръжката на йеничарите в тия крепости. (Запазен)

ОАК 166/34 | 1637 | хюджет
Шейх. Съдебен протокол на кадията на Шейх и Алик за купуването на храни за държавата: брашно,
жито и др. от Реджеб ага - забит в Александарма. Шейх и Амик (Запазен)

ОАК 166/35 | 1727 | арзухал
Анатоли. Заявление на мухафъза на крепостта Анаболу. Иска да бъдат изплатени заплатите на
йеничарите в крепостта за изтеклата година. (Запазен)

ОАК 166/36 | 1614 | арзухал
Цариград. Заявление от.. . Моли да бъде назначен за джезукан в джамията св. Сарма при гроба на
султан Селим хан, със заплата 2 акчета дневно. Дер и саади. (Запазен.)

ОАК 166/37 | 1728 | арзухал (дефтер)
Ереван. Сведение за сумите, необходими за издръжката на войските, участвали в обсадата на
Ереван. (Запазен)

ОАК 167/1 | 1877 | джедвел
Анхиало. Откъсната част от таблица за увеличението или намаляването в някои данъчни пера за
1293 в Анхиалската каза.

ОАК 167/2 | 1617 | верака
б.м. Писмо до Високата порта за назначаването султанката Хасах, за прислужница при гроба на
Мохамед, която служба същата смятала като властване на Земята и на Оня свят. (Запазен)

ОАК 167/3 | 1826 | шукка
б.м. Доклад от валията на Рука и Мераш, Хафъз Али паша, относно бягството на Али бей от
Бехсени, който след това се бил завърнал и проявил пълно покорство. (Запазен).

ОАК 167/4 | 1777 | арзухал
Цариград. Заявление от Ибрахим. Моли да бъде прехвърлено върху него правото да получава 10
акчета дневно от митническите приходи на Халепската митница върху него, защото досегашният
притежател на това право - Мустафа - умрял. Дер-и саадет

ОАК 167/5 | 1637 | дефтер
б.м. Част от списъка на селата от санджака Кония, по който списък е бил разхвърлян между същите
села определения им данък. (Запазен).

ОАК 167/6 | 1745 | арзухал

Мосул. Заявления от мухафъзите на крепости в Анадола, с които искат изплащане заплатите на
джебеджиите и др. за 1157. (Запазен)

ОАК 167/7 | 1617 | арзухал
Бруса. Заявление от Хасан до (султана). Моли да бъде назначен за муезин със заплата 3 акчета
дневно в "завието" (манастир на сектанти) в Бруса на мястото на умрелия Ибрахим.

ОАК 167/8 | б.д. | джедвел
б.м. Таблица за разходите на неизвестен институт за 1867 г. (Малко повреден)

ОАК 167/9 | 1810 | каиме
Варна (Сталин). Доклад от командващия турската флота Али паша, с който същият съобщава за
пристигането си с поверената му флота пред Варна, с което бил отървал гнева от неприятелска
обсада. (Запазен)

ОАК 167/10 | | арзухал
Писмо от валията на Джиуде, Мустафа паша, до Високата порта, с което препраща махзара на
първите турски чиновници в Египет, начело с дефтердаря, с който възразяват срещу заповедта
държавното съкровище да сложи ръка и върху дяловете на освободените роби и други приближени
на покойния ага на Цариград Ебшир ага, следващия се по завещанието , оставено от същия ага.
(Повреден).

ОАК 167/11 | 1718 | дефтер
Цариград. Списък на лицата от Медина, в полза на които е разпределен традиционния годишен
султански дар " surre", за сметка на вакъфа на султановата майка, намиращ се в Галата. Дер садет
(Повредени в долния ляв ъгъл.)

ОАК 167/12 | 1846 | джедвел
Беледжик. Таблица за данъчните приходи на санджака Беледжик - Мала Азия за 1262. (Запазен)

ОАК 167/13 | 1695 | сиджил
Регистър за приходите на тимари и зиамети в санджаците Шир ван, Тбилиси, Ахсаха и др.

ОАК 167/14 | 1854 | пусула
б.м. Бележка за сечива, оръдия и др. Предмети, дадени на коларите, изпратени с конете, които са
били закупени в Кюстендил за помощните войски. (Запазен)

ОАК 167/15 | б.д. | джедвел
Таблица за курса на монетите рубии, джихадии, адмии, риали и др. В казите Михалич, Пазаркьой,
Измид, Шам, Медина, Акхисар, Глозелхисар, Карабунар, Яйла, Антакия и пр. (Запазен)

ОАК 168/1 | 1725 | арзухал
Гечеван. Заявление от (мухафъза на Гечеван), с което иска да се изплатят заплатите на
доброволците, които суми трябвало да се получат като аджалък от митническите приходи на
Ерзерум. (Запазен)

ОАК 168/2 | 1686 | еврак
Цариград. Преписка по събиране на нарядни храни от разните кази на санджаците Болу, Терхана,
Солун, Караферия и Одрин. Дер-и саадат. (Запазен)

ОАК 168/3 | 1837 | дефтер
б.м. Поименен списък на офицери и войници на служба в 1 -ви полк на бригадата Риза паша.
(Запазен)

ОАК 168/4 | 1865 | илмюхабер
Цариград. Записка за оформянето разхода по покупката на 400 чифта волове за мухаджирите в
Сиваския еялет. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 168/5 | 1815 | такрир-и али
Цариград. Чернова на доклад ( от садразама) до султана, относноназначаването за пълномощен
министър на Швеция в турската столица шарже д`афера кавалер Палина и връчването
акредитивните писма от страна на същия. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 168/6 | 1637 | тезкере

б.м. Обща разписка, срещу която войводата на Мардин Хюсеин е изплатил получено доволствие в
размер на 8 600 гроша на ... Еничари. (Повреден)

ОАК 168/7 | 1630 | арзухал
Ван. Доклад на миримодана във Ван до султана. Иска уреждането въпроса със закъснялите заплати
на гарнизона във Ван, които следвало да се изплатят от Диар Бекирската хазна. (Запазен)

ОАК 168/8 | 1777 | дефтер
б.м. Регистър с цифрови данни за плащаните на силяхдарите суми през първото тримесечие на
1189 г. (Запазен)

ОАК 168/9 | 1719 | ферман
Цариград. Ферман на Ахмед III, удостоверяващ записването на приход и разход по ... на фиска в
Цариград, изразходвани за издръжката на артилеристите в Актабия, суми за сметки на 1132 г.
(Повреден в горната част на листа)

ОАК 168/10 | 1865 | илмюхабер
Цариград. Записка за оформяне в счетоводно отношение изразходването от страна на Измирския
санджак на една сума от 101 530,5 гроша за подпомагане заселените в Кодиса ... Мохаджири.
(Запазен)

ОАК 168/11 | 1733 | ферман
Цариград. Чернова от ферман до санджак бея на Адир и до кадиите на Карамут,... И др. За
поправка на пътищата, по които да бъдат пренесени за Халеб и Мосул припасите, изпратени от
Цариград и стоварени в пристанището Искендерум. (Дерсавет) (Запазен)

ОАК 168/12 | 1725 | арзухал
б.м. Молба от заима Абдулла до султана. Моли да се отмени данъка, който се плащал срещу ...
зиамет, като малолетен, тъй като бил вече способен да носи оръжие. (Запазен)

ОАК 168/13 | 1730 | ариза
б.м. Донесения за личния състав и продоволствието за една година на еничарите от разни крепости

в Анадола и др. части на Анадолска Турция. (Смалки повреди)

ОАК 168/14 | 1859 | еврак
Цариград. Преписка по изплащане разни държавни задължения във връзка с прехраната на отделни
войскови поделения и др. подобни. Дереадет. (Запазен)

ОАК 168/15 | 1659 | ферман
Цариград. Препис от фермана за възстановяването на съборената от земетресение "Франк Хисар" в
крепостта на остров Родос. Дерсадет. (Запазен)

ОАК 168/16 | 1726 | берат
б.м. Берат на Ахмед III за даването на лицето Абу Бекир, микяне, 2/3 от едно имение в данъчния
район Антакия, Халебски мухасалък; и друго имение в същия район, изцяло. (Запазен)

ОАК 168/17 | 1825 | дефтер
о. Родос. Опис на предметите, намерени у тримата фалшификатори на пари, пристигнали с кораб в
о. Родос, заловени от турските власти и предадени на френския консул. Джезирем. (Без повреди, но
... от влагата)

ОАК 168/18 | 1727 | арзухал
б.м. Доклад за отпускането на сумата 841 192 акчета - стойност на ... и други хранителни припаси,
получени за изхранването еничарите в крепостта Басра през 1140 г. (Запазен)

ОАК 168/19 | 1843 | еврак
Цариград. Преписка, относно положението на 2 тимара в Карахисар сахиб (Анадола), чиито
притежатели били умрели без да оставят наследници, а за удържането на ... годишния им доход в
полза на държавата преди да бъдат предадени на новите им притежатели, нямало данни. (Дерсадет)
(Запазен)

ОАК 168/20 | 1604 | дефтер
б.м. Регистър за дадени тимари и зиамети в санджака Шамахи и Ширавак, освободени поради
смъртта на притежателя им или по др. причини. (Запазен)

ОАК 168/21 | 1731 | арзухал
б.м. Молба от един помохамеданчен евреин до султана. Иска да му се отпусне стойността на
следващото му се по закона облекло. (Запазен)

ОАК 168/22 | 1732 | еврак
Преписка по отчитането на притежаващия "маликяне" селото Вирагос, Али за дадени от него суми
на гарнизона в крепостта Козилхисар и др. (Запазен)

ОАК 168/23 | 1732 | еврак
Преписка по изплащането на провизии, дадени от населението на пътуващата за Цариград на
принц Сафа и персийския посланик. (Запазен)

ОАК 168/24 | 1854 | дефтер
б.м. Сведение за сумите, чието изразходване за нуждите на турските войски в Румели за сметка
приходите през 1869-1870 г. на разни области от Турция било определено. (Запазен)

ОАК 168/25 | 1630 | дефтер
б.м. Списък на селищата в областта Африка, по който е събиран данъка джизие. (Запазен)

ОАК 168/26 | 1870 | арзухал
Цариград. Доклад на министъра на финансите Мехмед Кяни върху бюджето-проекта за 1280 г., във
връзка със султанския указ за състоянието и обявяващо ежегодни бюджети на Турция. (Откъслек от
цялостния проекто-бюджет)

ОАК 168/27 | 1821 | хуляса
Цариград. Резюме от писма, получени в Цариград от Дервиш паша валия на Дамаск и превод на
едно писмо от кадията на Медина, писано на арабски език. Отнасят се до враждата на Дервиш
паша с валията на Сида Абдуллах паша и имащи връзка с тази вражда събития от местен характер.
(Запазен)

ОАК 168/28 | | хуляса

Резюме от писма, относно размирното положение в Египет, за което било допринесло
обстоятелството, че Турция била ангажирана срещу австрийците, а флотата ѝ - в Черно море.
Видно от писмата се съобщава за пленяването от русите един кораб на Джезар паша; в друго - за
натоварването на един кораб австрийския консул в Александрия, а другите писма са във връзка с
положението в Египет и военните събития в Бяло море. (Повреден)

ОАК 168/29 | 1881 | еврак
Цариград. Писма на службата по десятъка и данъка върху овцете в спадащите към Цариград
санджаци от Европейска Турция. Отнасят се до въпроси из управлението на казаните данъци. (Без
повреди)

ОАК 168/30 | 1826 | каиме
б.м. Писмо от Ахмед (паша) до секретаря на Великото везирство. Моли го да приеме коня, който
той заедно с мирАхуре Мустафа ага му изпращат в дар. (Запазен)

ОАК 168/31 | 1671 | ферман
Одрин. Ферман на Мехмед IV до кадията на Коня и чиновника по събиране извънредните данъци в
Караманската област, за набирането час по-скоро сумите, нужни за покупката на камили от раята и
предаване същата на закупчика на тези камили. (Скъсан по средата, но... цялостен).

ОАК 169/1 | 1852 | джедвел
3 таблици за държавните приходи, реализирани през м. Март 1268 г. В санджака Денизли. (Запазен)

ОАК 169/2 | | ариза
Донесение от валията на Джидде Ибрахим паша до неговия баща, египитския валия Мехмед Али
паша. Изпраща му подсилен конвой Хаджи Абдулла, пленен при превземането на Ведие и иска:
войниците от конвоя да бъдат отличени заради геройското им държане в боевете. Джиде. (С
повреда точно по средата, в края на листа.)

ОАК 169/3 | 1697-1727 | дефтер
Опис на тимарите и зиаметите в санджаците Мареш, Карс, Малатия и промените във владението на
същите тимари. (Отделните листове са запазени цели.)

ОАК 169/4 | 1845 | мектуб

Цариград. Писмо от Мехмед Тахир до канцеларията на султана за издаване два фермана - за
събиране на определена цена за нуждите на монетарията, чужди и турски монети от населението в
Нишкия и Верашкия санджаци. (Запазен)

ОАК 169/5 | | талиматнаме
Цариград. Превод от инструкциите, които посланиците на трите сили в Цариград са дали на своите
драгомани по повод докладите на същите , относно въпроса за Ерзин. (Дереадет) (Запазен)

ОАК 169/6 | 1839 | дефтер
Цариград. Сведение за постъпленията в държавната хазна през м. Мх 1255 г. (Дереадет)(Запазен)

ОАК 169/7 | 1843 | илмюхабер
Фезан. Записка, с която на управителя на Фезан са съобщени разходите и приходите за м. май 1250
г. на Фезан и придадените му кази.(Запазен)

ОАК 169/8 | 1818 | ариза
б.м. Донесение от Мехмед Али паша (досултановата канцелария), относно постигнатите военни
успехи в Хеджас срещу вехабитите. Иска се разрешение да ликвидира вехабитските непокорни
племенни водачи. (Запазен)

ОАК 169/9 | 1818 | ариза
Валията на Джудда съобщава, че е превзел крепостта Дария и е заловил Абдуллах бин Сауд.
(Запазен)

ОАК 169/10 | 1733 | ферман
Цариград. Копие от ферман до местните власти в Александрета, Озир, Холен и Адана, с
нареждания по пренасянето бойните припаси, проверени на пристанището Александрета и
предназначени за командващия войските при Мосул, Багдад и Шелруз, Осман паша. Дереадет.
(Запазен)

ОАК 169/11 | 1881 | еврак

Цариград. Преписка с таблици за заплатите на чиновниците-проверители (тахрират мемуру) за
отделни месеци от 1296 г. По егира, представени в службата по данъците в Цариград.
(Дереадет)(Без повреда)

ОАК 169/12 | 1644 | дефтер
б.м. Списък на села от Анкарска, Кетари и др. кази, съставляващи виляета "Пераканде" по
събирането на данъка джизие в Анадола.(С повреда в средата на листа)

ОАК 169/13 | 1783 | хуляса
Цариград. Кратко съдържание на 15 доклада на Раиф Исмаил паша, мухасъл на Морея (Гърция),
относно състоянието на прехраната и въоръжението на крепостите Наведим, Метуп, Бенефин и др.;
за ликвидирането на размирника Али бей, който се бил присвоил дисдараъка (командването) на
крепостта Белофше; отделянето на отделни данъчни заплати от мухасилъка и даването им на
частни лица "мекикяне" и др. (Дереадет)

ОАК 169/14 | 1531 | дефтер
б.м. Част от регистър, в който са били записани тимарите в нахията Йерусалим и в други нахии от
санджаците Халиб, Хума и Саад и са отбелязвани прехвърлянията на същите тимари от един върху
друг владетел. (Запазен)

ОАК 169/15 | 1801 | еврак
Малгара. Резюме от книжата, намиращи се към преписката по уреждане на разногласията, спора
между привържениците от местното население на уволнен за злоупотреба аян на Малгара и на
назначения на негово място нов аян. (С повреда по края в ляво)

ОАК 169/16 | 1745 | арзухал
Ерзерум. Заявление от мухафъза на крепостта Ерзерум. Моли да бъдат изплатени заплатите на топарабаджиите за срок от 1 година. (Запазен)

ОАК 169/17 | 1875 | еврак
Амасия. Преписка, относяща се до изплащането възнаграждения от приходите на вакъфа
Кьопрюлюзаде Мехмед паша в Амасия и до други въпроси във връзка управлението на същия
вакъф. (Някои от листовете с малки повреди)

ОАК 169/18 | 1877 | дефтер

Регистър, в който са били вписвани преписките по личните поръчителства, давани като гаранция за
службата на длъжностни лица по администрацията и останалите промени в същите поръчителства.
(Запазен)

ОАК 169/19 | 1833 | дефтер
б.м. Таблица за промените - назначения и премествания на длъжностни лица в разни еялети и
санджаци в Мала Азия и Европа. (Запазен)

ОАК 169/20 | 1731 | берат
Цариград. Берат на Махмуд I, с който дава на Фазлула като маликяне мукатаата на Айнтаб- Димос.
(Запазен)

ОАК 169/21 | 1733 | дефтер
Цариград. Списък на разходите, които направил началника на терсането в Цариград Мехмед
ефенди през м. Шб 1146 г. за набавяне на хранителни продукти и др. материали за нуждите на
флотата и терсането.

ОАК 170/1 | 1840 | еврак
Ушак. Преписка, състояща се от илям и махзар от населението на казата Ушак, срещу домогванията
на Аджем оглу Али да вземе мястото на мухасъла на същата каза Рагъп ага, от когото населението
било крайно доволно, а въпросният Али е бил и ... по искане на същото население.(Без повреди.)

ОАК 170/2 | 1889 | дефтер
Виза. Таблица за приходите и разходите на казата Виза за първото шестмесечие на 1306 г. (Запазен)

ОАК 170/3 | 1884 | джедвел
Измид. Таблица за приходите и разходитте на санджака Измид 1301 г. (Запазен)

ОАК 170/4 | 1884 | джедвел
Таблици за приходите и разходите за месеците маис, хазиран и темуз в каза Арбаа. (Запазен)

ОАК 170/5 | 1730 | ферман
Цариград. Ферман на Махмуд I до началника на еничарите по уреждане превоза на дърва с кораби
за Юскюдир, в разпореждане на агата на Истанбул. (Без повреди)

ОАК 170/6 | 1604 | берат
Цариград. Берат на султан Ахмед I за даване на Махмуд 5 акчета дневно заплата на Махмуд - килер
кятиб , взета от вакъфите на Абу Еюб. (Запазен)

ОАК 170/7 | 1605 | берат
Цариград. Берат на султан Ахмед I назначаването на Мустафа за кандилджия с дневна заплата 1
акче, взета от вакъфите на св. София. Дер и саадет (Запазен)

ОАК 170/8 | 1882 | джедвел
Ада пазаръ. Таблица за приходите от десятъка на казата Ада пазаръ за времето от май 1297 г. до
юни 1299 г. (Запазен)

ОАК 170/9 | 1792 | тахрират
Цариград. Извадки от докладите на Ахмед ага - чиновник по събиране на зърнени храни реквизиция, за изземването на такива от Крайдунавските области и превозването им по Дунав за
Цариград. Дери и саадет. (Десният край много скъсан.)

ОАК 170/10 | 1621 | берат
Цариград. Берат на султан Мустафа I за назначаване на Мехмед за хорохан със заплата 2 акчета
дневно. (Запазен)

ОАК 170/11 | 1852 | сенед
Цариград. Разписки за получени заплати за м. септември 1268 от различни чиновници. Дер и
саадет (Запазен)

ОАК 170/12 | 1806 | каиме

Ерзерум. Доклад от Юсуф паша, валия на Ерзерум до султана. Съобщава, че е разбил бунтовниците
като главатарите им - Салих, Дели Йомер, Дели Осман, Ахмед бей и Нюман успяли да избягат.
(Засегнат от влагата)

ОАК 170/13 | 1691 | арзухал
Цариград. Заявление от Мевлия..., с което иска да бъде назначен за хуруфхан на мястото на
престарелия такъв с 2 акчета заплата. Дер и саадет (Запазен)

ОАК 170/14 | 1574 | дефтер
б.м. Регистър на тимари и зиамети в санджаците Амасия и Джаник, раздадени от мири-морана
Бехрам паша.(Запазен)

ОАК 170/15 | 1692 | арзухал
Цариград. Заявление от Фазлъ - бюлюкбашия на 1 000 души левенти-пехотинци - участници в
похода, с което иска да му се отпуснат 10 800 гроша за бакшиш за левентите и за едномесечни
разходи за хляб и месо по изхранването им. Дер и саадет (Запазен)

ОАК 170/16 | 1732 | тезкере
Цариград. Записка, дадена от цариградския ... на Мехмед - притежател на зиамет в Сивас и
Джаник, който получил и тимара на покойния чауш Ибрахим в Саруханския санджак. (Запазен)

ОАК 170/17 | 1733 | тезкере
Цариград. Записка, дадена на Исмаил от мютесарифлъка за прибавянето към досегашните му
зиамети в санджаците Акшехир и Коня и овакантения зиамет на Мустафа в Худавендигяр. Дер и
саадет. (Запазен)

ОАК 170/18 | 1641 | дефтер
Мека. Приходно-разходен регистър на Мустафа паша, назърин на Мека, заверен от кадията на
същия град. (Повреден от влагата)

ОАК 170/19 | 1842 | тахрират
Иденджик. Преписка, съдържаща писмо от арменския владика в гр. Иденджик - Брусенско, за
поправката на арменското училище в града. (Запазен)

ОАК 170/20 | 1850 | берат
Цариград. Берат на султан Мустафа III за даване тимар в санджака Болу - с. Екбас на полицаятпенсионер Мехмед Емин ибн-и Мехмед. Дер и саадет (Запазен)

ОАК 170/21 | б.д. | тезкере-и самие
Цариград. Чернова на писмо от садразама до дворцовата канцелария, с което е представен
протокола на Върховния съвет по повдигнати от анкарския военен управител въпрос, във връзка с
предвижданото заселване на номадските племена Джиханбеили, Хадемети и др. (Дерсадет)
(Запазен)

ОАК 170/22 | 1733 | тезкере
Цариград. Записка, дадена на Кюмюк Мехмед за прибавянето към зиамета му в Ерзерум и този на
Хасан чауш в същия санджак. (Запазен)

ОАК 170/23 | 1735 | дефтер
Гюмюшхане. Списък на произведените количества метал и на приходите през изтеклата година.
(Запазен)

ОАК 170/24 | 1853 | еврак
Уваде. Преписка, с протокол и квитанции за изплатени премии на живущи в гр. Нигде тимариоти,
срещу тимаритеим в Силистренско и другаде. (Запазен)

ОАК 170/25 | 1758 | ферман
Цариград. Препис от ферман на султан Мустафа III до кадията на Цариград. Нарежда да бъдат
отпуснати от приходите на митницата в Цариград 2 товара и 50 000 акчета на завеждащия
митниците за покупка на коне и издръжка на коняри. (Повреден в началото и края)

ОАК 170/26 | б.д. | ариза
Сивас. Резюмета от 9 доклада на Сиваския мюшир-хафъз паша по въпросите за поражението на
египетските войски в битката при Халеп и за германските инструктори в турската армия барон
Малк и Мелиах, както и за рудниците в Малатия и др. (Запазен)

ОАК 170/27 | 1735 | хисаб
Цариград. Сметка (по снабдяването на йеничарите) с печата на йеничарския ага Абдулах. (Запазен)

ОАК 170/28 | 1862 | джедвел
Цариград. Таблица за разходвани от турския фиск суми, приходи и наличност, за отделни дни от
25.10.1278 г. До края на ноември същата година. (Разпаднали се на 6 ... правилни части)

ОАК 170/29 | 1881 | махзар
Медина. Колективно изложение от първенците на гр. Медина до садразама, с което засвидетелстват
признателността на местното население... Образцовото държане на Ахмед Фазъл паша, началник на
гарнизона в града. (Запазен.)

ОАК 170/30 | б.д. | арзухал
б.м. Изложение от... до садразама, относно неудобствата, появили се във връзка с покупките на овце
от казите Текфурдали, Инеджик, Хайреболу и др. едновременно от санджаците на войската и тия
на гражданското ведомство.(Запазен)

ОАК 170/31 | 1732 | арзухал
Цариград. Заявление он Сима, която се потурчила и моли султана да й бъдат дадени пари за
набавяне на турски дрехи. Дер-и саадет (Запазен)

ОАК 170/32 | 1708 | арзухал
Цариград. Заявление от Мустафа, който иска да бъде назначен за дересаам със заплата 3 акчета
дневно на мястото на починалия Вели ед-дин. Дер-и саадет.

ОАК 170/33 | 1728 | арзухал
Багдад. Заявление от мухафъза на Багдад. Иска да бъде изплатена сумата 4 товара 84 080 акчета ,
предназначени за "фистанчока бехаларъ" - пари за облекло на йеничарите от крепостта. (Запазен)

ОАК 170/34 | 1732 | арзухал

Цариград. Заявление от новопомохамеданчен християнин . Моли да му бъдат отпуснати пари за
купуване на турски дрехи. Дер-и саадет (Запазен)

ОАК 170/35 | б.д. | млафредат дефтери
Мардин. Подробен списък на селищата в санджака Мардин с размера на различните данъци за
всяко село и брой и народност на населението. (Запазени само 3 страници)

ОАК 170/36 | 1874 | дефтер
Цариград. Списък на получилите заплати ... Кятиби в разни еялети на Турция - включително и
Дунавския. Дер- и саадет (Запазен)

ОАК 170/37 | 1782 | арзухал
Цариград. Заявление от Ахмед. Иска да бъде назначен за мизан-и нахир - размервач на коприна на
мястото на починалия му баща. Дер-и саадет (Запазен)

ОАК 170/38 | 1899 | тезкере
Дерсадет. Писмо от садразама до министъра на финансите за оформяне плащането на заплатите,
опраделени със султанска заповед на шейха Та от санджака Сард. (Запазен)

ОАК 170/39 | 1659 | дефтер
Ван. Регистър, в който са вписвани отпусканите количества жито за всеки месец на годините
1065-1067, за изхранването еничарите в крепостта Ван. (Засегнат от влагата)

ОАК 170/40 | 1712 | еврак
Цариград. Преписка, относно един ремонт на крепостните стени на Лефкопис на остров Кипър.
(Запазен)

ОАК 170/41 | б.д. | джедвел
Цариград. Таблица за приходите от данъците: бедел-и аскерие; виргю; юшюр; ресм-и агнаи; арлан;
емляк; тапу; контарато и др. В (санджаците) Бруса, Измид, Клареристан, Ерзерум, Трапезун,
Анкара, Кастамония, Сивас, Крит, Халеп и др. Дер-и саадет (Запазен)

ОАК 170/42 | 1729 | ферман
Цариград. 13 фермана на Ахмед III, с които се нарежда, сумите за издръжката на еничарите от
крепостите Соуджак, Молован и др. за годината 1142 да се вземат оп приходите на Цариградската
митница с придадените и приходоизточници. (Без повреда)

ОАК 170/43 | 1769 | мектуб
Джаник. Писмо от мутесалима на Джаник, с което се изпраща и илям на кадията в гр. Ониса,
Диарбекирски санджа, относно изпълнението заповедта, да се закупят коноп и други материали за
обзавеждането леките кораби, построени за действие в Черно море (срещу русите) (Запазени)

ОАК 170/44 | 1885 | джедвел
Таблица за постъпленията през м. февруари 1301 г. в казата Ширан по бюджетното приходно перо
"помощ за просветното дело". (Запазен)

ОАК 171/1 | 1695 | арзухал
Белград.Три заявления от мухафъза на Белград. Иска да бъдат изплатени сумите по снабдяване на
йеничарите в крепостта - 4 925 души - с месо, жито и ечемик. (Запазен)

ОАК 171/2 | 1755 | арзухал
Белград. Три заявления от мухафъза на Белград. Иска да бъдат изплатени заплатите на топчиите,
топ-арабаджиите и джебеджиите при крепостта за 1167 г. (Запазен)

ОАК 171/3 | 1862 | еврак
Ниш. Преписка за разходите, направени по постройката на телеграфната линия в Пиротска каза.
Съдържа подробен списък на направените разходи. (Запазен)

ОАК 171/4 | 1861 |
Ниш. Доклад (препис) на Мидхам, валия на Ниш (до Високата порта). Описва случката с
населението на пограничните села - Долна и Горна Корица и Бели бряг, което преминало на
сръбска територия и после пак се завърнало по домовете си. Иска да се направят постъпки пред
сръбското правителство да освободи селяните, които останали още в Сърбия, да се завърнат, както
и добитъка им.

ОАК 171/5 | 1683 | илям
Белград. Илям на Белградския кадия, за назначаването нов имам и халифс и Себиян в махалата
Хаджи Вели в Белград, на мястото на починалия такъв, Ибрахим. (Запазен)

ОАК 171/6 | 1695 | арзухал
6 заявления и писма до султана, във връзка с отпускане продоволствието на гарнизоните в
крепостите Сокол, Панчево, Копаник, Кобилич и за увеличаване гарнизона на Кебелич. (Запазени)

ОАК 171/7 | 1847 | тезкере
Цариград. Чернова на писмо, с което се иска съгласието на султана да се пише похвално писмо на
Шкодренския мутесариф, по повод успешното отбиване на едно черногорско нападение под
предводителството на княз Петър Черногорски.(Запазен)

ОАК 171/8 | 1783 | илям
Белград. Шериатско решение на Белградския кадия, относно поправката на част от Белградската
крепост.

ОАК 171/9 | 1820 | каиме
Цариград. Чернова на писмо от (Великия везир) до мухафъза на Белград. Съобщава му се, че
молбата му да бъде свален от поста, който заема не можело да бъде удоволетворена докато в Сърбия
не бъде възстановен реда. (Повреден)

ОАК 171/10 | 1689 | арзухал
б.м. Доклад, с който се иска издаването строга заповед до кадии, аяни и др. За ускоряване
доставката в Нишкия лагер поръчаните вече провизии за войските в поход. (Повреден в ляво, по
средата и ъгъла долу)

ОАК 171/11 | 1863 | берат
Цариград. Берат на султан Абдул Азис, с който дава инвалидна пенсия на Шабан от Ипек, ослепял
с двете очи в битката в Черна гора. Дер-и саадет (Запазен)

ОАК 171/12 | 1842 | тахрират

б.м. Писмо от... до ... християнското население на Пиротска каза - 16 297 души, подлежащо на
поголовен данък, от които 1125 от вишата категория, 9 500 души от средната и 5 662 души от
ниската категория, плаща годишно 437 200 гроша поголовен данък ("джизие"). То е обложено и с 2
172 кесии акчета "вергия". Иска се тия данъци да бъдат намалени. (Документът откъснат от средата
и втората половина липсва.)

ОАК 171/13 | 1789 | емирнаме
Цариград. Заповед до аяна на Еркене да се присъедини същия заедно с хората си към заминаващата
за София войска (за усмиряване на сърбите). (Дерсадет)(Повреден)

ОАК 171/14 | 1863 | берат
Цариград. Берат на Абдул Азис, с който на изселен от Сърбия тимариот се дава в замяна друг
тимар. (С малка повреда в ляво)

ОАК 171/15 | 1727 | арзухал
б.м. Доклад до султана за отпускането на сумата, нужна за покупка на месо през 1140 г. За
прехраната на еничарите в Нишката крепост. (Запазен)

ОАК 171/16 | 1796 | ариза
Белград. Доклад от мухафъза на Белград, относно разпоредбите, които е дал във връзка с
изпратената му заповед за помилването, от страна на султана, видински бунтовник Пазвантоглу
Осман. (Запазен)

ОАК 171/17 | 1806 | каиме
Босна. Доклад от Мустафа до Великия везир. Описва положението в Босненския еялет и военните
мерки, които взема за справяне със сръбски въстанически действия. (Много повреден. Двата листа
(двоен лист) прекъснат по средата на две половини).

ОАК 171/18 | 1876 | мектуб
Видин. Писмо от коменданта на Видин, Хюсеин до валията в Русе. Донася за военните действия
със сърбите около с. Флорентин, а също за успехите на Осман паша. (Добре запазен)

ОАК 171/19 | 1872 | дефтер

Опис на наследството на починалия в болницата във Видин българин Никола Илиев Адамов от с.
Миловци, Пиротско. Починалият няма наследници и затова наследството му отива в полза на
фиска. (Запазен)

ОАК 171/20 | 1876 | арзухал
Враня. Молба от Дергюзар Ханжи, дъщеря на починалия Хюсеин паша до околийския управител
на Враня. Брат й Рамъз паша започнал да събаря наследствения им "стар сарай", без да й е заплатил
нейната част и без нейно съгласие. Моли да му се забрани да върши това, докато се произнесе съда.
Мютесарифът на Ниш прехвърля молбата на областния управител в Русе.

ОАК 171/21 | 1836 | каиме
Белград. Писмо от Юсуф паша, мохафъз на Белград (до садразама). Иска да бъде осведомен,
относно договореното споразумение между Турция и Австрия за остров в р. Дунав срещу крепостта
Белград, зает своеволно от немците. (Повреден)

ОАК 171/22 | | телхис
Цариград. Доклад на Великия везир до султана по възстановяването на джамията в крепостта Нова
в Босна, съборена по време обсадата на същата крепост. (Дерсадет)(Запазен)

ОАК 171/23 | 1879 | арзухал
Цариград. Изложение от счетоводителя на Изворнишкия санджак Мехмед Есад, в което се рисува
анархията в Босна, непосредствено преди навлизането на австрийците в областта и се отчита по
служба. (Запазен)

ОАК 171/24 | 1784 | каиме
Ада кале. Доклад и резюме от същия на ... Хюсеин, върху състоянието на крепостта Ада кале,
обсадата на същата и относно вземанията на Софчи Ованес и Боюк от Видинсия кадия. (Повреден)

ОАК 171/25 | 1782 | тахрират
Белград. Три доклада на Белградския мухафъз Мехмед паша и едно резюме от събирането на тези
доклади. Излага разбойническите прояви на забегналите от Белградската крепост еничари и
предлага с премахването на това зло да бъде натоварен Халил паша, също настоява да бъдат час поскоро изпратени средствата, набрани за изплащането възнагражденията на еничарите в Белград.
(Повреден)

ОАК 171/26 | 1836 | каиме
Белград. Писмо от мухафъза на Белград Юсуф паша до садразама. Изтъква неудобствата, с които е
свързано използването масово на сръбскиработници по ремонта на Белградската крепост - съгласно
споразумението с княз Милош, намиращ се в Цариград. Сърбите щели да дойдат в крепостта с
оръжието си и нямало да се покорят. Затова те да се използват вън от крепостта, а да се привлекат
работници кюрди, които евентуално и да се заменят в Белград.

ОАК 171/27 | 1807 | каиме
б.м. Писмо от Ессид Осман до... , относно дълговете към частни лица, които покойният му баща
при напускането на Белград бил оставил и за плащането на които настоявал упълномощения и от
другите кредитори Ел Хадес Мустафа. (Запазен)

ОАК 171/28 | 1836 | мектуб
Белград. Писмо от Юсуф паша, мохафъз на Белград до (садразама). Моли да му бъде изпратен,
наред с останалия...и проучен вече ремонт на крепостта Белград, още и ..., който да се ... между
другото и с ... на артилерийските позиции в крепостта. (Повреден)

ОАК 171/29 | | махзар
Началото на 19 в. Колективно изложение от първенците на гр. Ниш, в което е описан един метеж на
войските в Ниш, при пристигането на новоназначения мухафъз Хафтанджи Мехмед ага. (Много
повреден)

ОАК 171/30 | 1723 | арзухал
Ниш. Заявление от (първенците) на Ръжена паланка - Нишко по изплащане заплатите на 100 души
местни жители, участващи в охраната на Нишката крепост. (Запазен)

ОАК 171/31 | 1846 | дефтер
(Сърбия). Списък на войниците-пехотинци и башибозук под командата на Призленли Махмуд ага,
които пребивавали в Сърбия с оглед изплащането на техните заплати. (Запазен)

ОАК 171/32 | 1719 | арзухал
Пирот. Заявление от началника на азебаните в Пиротската крепост, с което иска изплащане на
заплатите за 6 месеца. (Запазен)

ОАК 171/33 | 1886 | джедвел
Прищина. Таблица за приходите и разходите през месец октомври 1886 г. на санджака Прищина.
(Запазен)

ОАК 171/34 | 1831 | такрир
Цариград. Сведения върху тревогата, обзела населението на Босна, поради слуховете, че било
предстоящо отстъпването на същите територии в Новопазарско, с което Босна оставала изолирана
от Румелия. (Запазен)

ОАК 171/35 | 1865 | берат
Цариград. Берат на Абдул Азис, с който се определя избраника на две момичета... В Призрен... По
30 гроша на всяка една до деня на омъжването им. ( Без повреди)

ОАК 171/36 | 1863 |
Цариград. Берат на Абдул Азис за даване на някои... Мола Ахмед, срещу отнетия му имот от
сърбите, пожизнена рента от 200 гроша месечно, платими от Скопската държавна каса. (Запазен)

ОАК 171/37 | б.д. | дефтер
Сенендрия. Откъслек от списък на зиамети в санджак Сенендрия. (Засегнат от влага)

ОАК 171/38 | 1728 | еврак
Ниш. Преписка по изплащането сумата 26 728 гроша, стойността на храните и фуражите, дадени от
населението на Ниш, на престоялия 4 дни в този град немски поданик, пътуващ за Цариград.
(Запазен)

ОАК 171/39 | 1842 | еврак
б.м. Преписка, относно опасенията на турците , че масовото прииждане на избягали преди това в
Сърбия бунтовници от Нишко и Пиротско има..., с оглед да се поддържат размириците в този край
върху раята. (Запазен)

ОАК 171/40 | 1846 | дефтер

Видин. 3 ведомости, по които е извършено требването на заплатата за м. 09. 1846 г. На гарнизоните
в Кладово и Одакале и на 20- те души пандури в крепостта Ада кале, както и провизиите на
топчиите в Ада кале. (Без повреди)

ОАК 171/41 | 1844 | дефтер
Ниш. Три таблици за разходите по разни пера на Нишката каза; и за приходоизточниците за
покриването тези разходи, станали през отделни периоди на 1260 г. (Запазени напълно)

ОАК 171/42 | 1665 | ферман
Зимен лагер Белград. Ферман на Мехмед IV, удостоверяващ, че сумата 41 381 акчета, определена за
издръжката през второто получаване от годината 1075 на 106-те еничари, охрана на крепостта
Шкодра и ... За сметка на джизието и гулямието на неверните от Шкодренско и Скопско, е записана
на приход и разход по регистрите на войската. (Скъсан по средата до половината на листа, от
лявата страна)

ОАК 172/1 | 1826 | тезкере
Цариград. Чернова на доклад до агата на Цариград за предизвикване издаването на ферман, с който
да се изземат от владението на руския търговец Натал и др. чужденци - по закона, нямащи право да
притежават недвижими имоти на турска територия, хана и др. покрити имоти, намиращи се в
квартала Касай Хазър, гр. Смирна, принадлежащи на вакъфа Хаджи Синан Заде, в същия град.
(Дерсадет) (Запазен)

ОАК 172/2 | 1889 | джедвел
Тифлис. Таблица за приходите и разходите на Тифлиския еялет за 1297 г. Тибрис.(Запазен).

ОАК 172/3 | 1807 | каиме
б.м. Доклад на Мехмед (паша), относно преписката с руския главнокомандващ за освобождаването
на петимата евреи, задържани в Сулина, за което и френския пратеник Епеи бил направил искане и
пътуването на самия него - Мехмед паша, от Русе, през Казанлък и Ст. Загора за Одрин. (Запазен)

ОАК 172/4 | 1771 | ариза
б.м. Доклад на Али паша, относно движението на руската флота, след появата ѝ при остров
Тенедос, при Проливите; разпоредбите, които сам той е дал за вдигане на крак отбраната на
европейския и азиатски бряг около Проливите; за необходимостта от бързи подкрепления за същата
отбрана във войски и припаси.

ОАК 172/5 | 1772 | ариза
б.м. Доклад от коменданта на Проливите, с който се прави уведомление за получаването на
заповедта за примирие с русите и за пълната боева готовност на укрепленията по брега и на
островите. (Повреден от влагата)

ОАК 172/6 | 1724 | ферман
Цариград. Чернова на ферман до кадии и чиновници в градовете между Трапезун и Тифлис, за
пренасянето за Тифлис от Трапезундското пристанище оръжието и бойните припаси, стоварени на
същото пристанище. (Дерсасадет) (Запазен)

ОАК 172/7 | 1733 | арзухал
Лори. Доклад, с който е искано издаването ферман, относно дневните хранителни дажби на
топчиите от крепостта Лори, които дажби следвало да се дават от мухафъза на Гюнджа. (Запазен)

ОАК 172/8 | 1788 | арзухал
Узи. Доклад на мухафъза на крепостта Узи, ел` Хадж Исмаил до султана. Изпраща му изложението
на еничарския началник и един поверителен списък и един шериатски илям, относно броя на
войниците и изобщо състоянието на гарнизона на крепостта. (Към писмото е на лице само иляма,
за който е дума) (Писмото повредено от едната страна)

ОАК 172/9 | 1772 | мектуб
б.м. Писмо (от командващия турската войска) до лицето, натоварено да занесе в Цариград доклада
на турския представител по водене преговорите за мир с русите, върху постиганетоспоразумение
на 9-то заседание в Букурещ, които са имали представителите на двете страни - съобщава му това
назначение. (Текста цялостно запазен, въпреки повредата от дясната страна на листа)

ОАК 172/10 | 1715 | ферман
Цариград. Копия от 5 еднообразни по съдържание фермана за снабдяването на крепостта Хотен с ...
ѝ количества барут. (Запазен)

ОАК 172/11 | 1807 | такрир
Цариград. Доклад на Мехмед Нури след завръщането му в Цариград от Анапа. Изнася, че крепостта

Анапа била заета от русите з изненада, след което била възвърната чрез ожесточена атака от страна
на черкезките племена. Също, че русите се стремяли да привлекат на своя страна черкезите. (Без
повреди)

ОАК 172/12 | | такрир
Края на 18 в. Сведения, дадени от турския пратеник при владетеля на Герменшах, Аллахаким хан.
На хана били връчени писмо с договора на Ерегли хан с Русия. Във връченото му писмо са се ...
предупреждения, относно намеренията на французите. Ханът, имайки предвид случая с Индия,
където французите се проникнали чрез измама, одобрява съдържанието на предаденото му писмо и
се изказва за дружба и съюз с турците.

ОАК 172/13 | 1772 | ариза
б.м. Доклад от командващия турската флота Хасан паша, относно провеждането условията на
примирието с русите, след приближаването срока на същото, постигнато от Абдул Разак паша.
(Повреден от влагата)

ОАК 172/14 | 1728 | арзухал
Хотин. Заявление от притежаващите във формата на "маликяна" данъчна мукатаа в Хотин до
султана. Молят да се издаде ферман, с който да се забрани събирането от тях по-големи такси от
тия, определени в особения белег, които те притежавали. (Запазен)

ОАК 172/15 | 1853 | еврак
Цариград. Преписка, образувана по повод нотата на руския посланик в Цариград принц Меншиков,
относно вземанията на 5-ма души търговци, руски поданици. Дерсадет (Запазен)

ОАК 172/16 | 1713 | ферман
Цариград. Препис от ферман на султан Мехмед III до сараснара Абдул паша. Нарежда да бъдат
рекрутирани за охраната на крепостта Хотин, освен определените за целта топчии, джебеджии,
йеничари и др. Крепостта щяла да бъдезавършена преди началото на зиамета. (Запазен)

ОАК 172/17 | 1710 | берат
Цариград. Берат от Ахмед IIIза отпускането дневната заплата от 7 акчета на назначения в охраната
на Бендерската крепост Фюсеин Рамазан.(Без повреди)

ОАК 172/18 | 1728 | ферман

Цариград. Препис от ферман на Узи за издаване нужното тезкере на Мустафа Дауд, комуто според
описа за новото разпределение на тимарите в Хотинския санджак бил даден тимар в санджак и
нахия. (Без повреда)

ОАК 172/19 | 1810 | ариза
б.м. Донесение на Мехмед паша (валия на Ерзерум) до..., относно боевете, които същия е водил при
Ахеаха с преминалите границата руски войски, които в резултат на тези боеве се оттеглили,
понасяйки тежки загуби. (Повреден)

ОАК 172/20 | 1729 | арзухал
Азов. Заявление от (мухафъза на Азовската крепост) до... по набавянето материали и сечива за
ремонта на крепостта от изпратените такива в Тифлиската крепост. (Запазен)

ОАК 172/21 | 1810 | ариза
б.м. Доклад на ерзерумския валия и сераскер, Емин паша, до садразама. Съобщава за успехите на
турските войски срещу русите, които били обсадили крепостта Ахсаха (Гюрджениетон), като и
знамето на генерал Тормео(?) било взето и подложено на поругание.(Повреден)

ОАК 172/22 | 1606 | хюджет
Бендер. Хюджет на кадията на областта Хабеше(?), относно злоупотребленията на бендерския баш
кятиб, който изповядал, че е присвоил 2 891 жълтици държавни пари. (повреден)

ОАК 172/23 | 1890 | арзухал
Хотин. Заявление от мухафъза на хотинската крепост. Моли да бъдат изплатени "чака бехаляръ" пари за облекло на йеничарите от крепостта.

ОАК 172/24 | 1720 | еврак
Цариград. Преписка по повод фермана на Ахмед III до назъра и кадията в Браила, за отпускане
сухара на заминаващите от Браила за новозавоюванатакрепост Тифлис 689 души еничари. (С
повреди)

ОАК 172/25 | | махзар

Края на 18 век. Колективна просба от разните родове войска в крепостта Узи до султана. Искат си
следващото им се възнаграждение за миналите 1190-1192 години, изплащането на което било
забавено. (С малка повреда в лявата част)

ОАК 172/26 | 1710 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III за определяне дневното парично възнаграждение на еничарин,
назначен в охраната на Бендер. (С малка повреда)

ОАК 172/27 | 1727 | арзухал
б.м. Доклад до султана за отпускане сумата, нужна за покупката на плат за дрехи на еничарите от
Азовската крепост. (Запазен)

ОАК 172/28 | б.д. | сюлхнаме
б.м. Препис от чл. 9 на мирния договор, предложен от Орлов на турците; и чл. 3 и 4 от
пояснителния документ към същия договор. (Повреден на 3 места)

ОАК 172/29 | 1728 | арзухал
Азов. Заявление от мухафъза на Азовската крепост до... . Иска да бъде изплатена сумата 8 372
гроша, определена за изкупуване на месо за дажбите на войниците от крепостта.

ОАК 172/30 | 1723 | ариза
Тифлис. Доклад на мухафъза на Тифлис - Ахмед паша. Новозавладяната крепост Тифлис трябва да
се поправи, да се поставят оръдия и да ѝ се назначи екипаж. (Повреден от влага)

ОАК 172/31 | 1703/1704 | ферман
Цариград. Султански ферман, отправен до мухафъза, до кадията и до началника на държавния
хамбар в крепостта Узи. Нарежда да се отпуснат 3135 кила пшеница от държавния хамбар на
йеничарите, охраняващи същата крепост, което представлява дажбата им за 6 месеца на 1115 г.
Всеки войник получава месечно 1/2 "киле" пшеница.

ОАК 172/32 | б.д. | ариза
б.м. Донесение на кехаята Сюлейман, върху движението на турската флота под командата на

капудан деря Али паша; ... Валията с оглед да бъде овладян острова Буздина ада. Заповядано на
началник охраната на Дарданелите Местафа паша. (Повреден)

ОАК 172/33 | 1727 | телхис
Цариград. 4 доклада до султана за издаване фермани, с които да се определят други
приходоизточници, от които да се вземат сумите, предвидени за издръжката на еничарите от
крепостта Бар, Бендер и Узи за 1140 г. (Запазен)

ОАК 172/34 | 1785 | тахрират
Хотин. 2 писма на мухафъза на хотинската крепост и резюме от съдържанието на същите. Изказва
благопожеланията си и сърадванията на новия садразамин по случай назначаването му за такъв.
(Повреден)

ОАК 172/35 | 1817 | ариза
Анапа. Доклади на мухафъза на Хотин до Високата порта , относно .... Му от черкезките племена
при обиколката му, начело на един отряд до Кубан.;Влизането му в досег с командата на руската
крепост Темус(?) по повод руското съобщение за ограбен от черкезите добитък, ... от 15 000 килета
сол за черкезите и др. п. (Запазен)

ОАК 173/1 | 1781 | ферман
Цариград. Ферман, с който за кятибин на мустафъзите в крепостта Бенесфина (Гърция), е назначен
сина на починалия кятибин Мехмед, като заедно с длъжността, върху сина е прехвърлен и тимарагедик на покойния. (Запазен)

ОАК 173/2 | 1716 | ферман
Цариград. Чернова от ферман до Осман паша, мутесариф на санджака Трикала за поправката на
пътищата между Янина и Трикала. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 173/3 | 1782 | хуляса
Цариград. Резюме от обширния доклад на молдавския Али паша и ел Хадис Мехмед ефенди с
резултатите от анкетата, която същите са произвели върху положението на раята в Гърция.
(Дерсадет) (Запазен)

ОАК 173/4 | 1783 | хуляса

Цариград. 20 резюмета от писма - доклади на валията на Морея, Раиф Исмаил паша, относно:
очаквал враждебни действия от страна на Венеция, Русия и Австрия срещу Турция; засилващо
отбранителната мощ на крепостта, средствата за това и данъчно третиране на раята; нападения на
арнаути срещу населени места в Гърция и обръщение по повод на това до... Венецианския залив;
Злоупотребите от страна на Ахмед паша; ... от един кораб във връзка със сведенията за арнаутите.
(Дерсадет) (Запазен)

ОАК 173/5 | 1647 | еврак
Цариград. Преписка по набирането от джизието и авариза в Сер. Лариса, о. Търново, при Лариса и
др. парични средства за издръжката на капуджиите, участващи в похода срещу остров Крит.
(Запазен)

ОАК 173/6 | 1821 | ариза
б.м. Донесение от капуджи башията Шериф Садък Юсуф (до садразама). Съобщава за похода на
Бехрам паша срещу въстаниците в Гърция и за предстоящите свои действия срещу загнездилите се
на полуостровите Касандра и Атон въстанически сили. (Повреден)

ОАК 173/7 | 1731 | хюкюм
Цариград. Заповед (чернова за ферман) до кадиите и "мухасъл"-а на Морея (Гърция).
Коджабашиите, подписали "темесюк" ("полица") за 12 000 гроша "джизие" (поголовен данък) за
1142-1143 (1730-1731) г. , отказвали да издължат сумата. Нарежда се да бъдат заставени те или
поръчителя им - аяни в Морея, да отчетат сумата на държавното съкровище. (Запазен)

ОАК 173/8 | 1730 | арзухал
б.м. Заявление от раята на с. Върбене, кзата Ермия, в санджака Ийребахти до султана. Оплакват се
от незаконно облагане на селото им с данъка джизие. (С малки повреди)

ОАК 173/9 | 1704 | ферман
Цариград. Препис от ферман до завеждащия работилницата за гранати в Правище, относно начина
на изливането фабрикуваните в работилницата му гранати. (Запазен)

ОАК 173/10 | 1763 | еврак
б.м. Преписка, относно мерките за прочистването от арнаутски банди санджака Керли нам, която
задача, заедно с изтребването на върлуващите по същите места гръцки ... ,споменати поименно в
особения списък към преписката било възложено на Мехмед паша. (Повреден)

ОАК 173/11 | 1813 | ариза
б.м. Донесение от Ибрахим Исмаил паша до садразама. Съобщава, че се бил отправил за
местоназначението си мутесариф на Хания с ресмо, остров Крит. (Повреден)

ОАК 173/12 | 1770 | хуляся
Лариса. Кратко съдържание на писма (еврак), получени от Лариса. Иска се да се израти
въоръжение в крепостта Голос (Деметриас), поради несигурното положение, създадено от
въстанието на раята. Йенишехир-Фанар. (Документът е много повреден от влага и продължава да се
руши.

ОАК 173/13 | 1624 | дефтер
б.м. Списък на селата в областта Мидилли, обложени с данък джизие. (Повреден)

ОАК 173/14 | 1872 | сенед
Крит. Разписки за изплатени от държавното съкровище суми на I-ва дружина от Критския
жандармерийски полк за м. март-август 1871 г. (Запазен)

ОАК 173/15 | 1803 | еврак
Трикала. Преписка, състояща се от заявление и чернова на писмо до кадията в Трикала. Отнася се
до спора между катибина на джамията Емир бей в Соме и трето лице. За единя от двата камъка на
вакъфната воденица, владяна от хатибите, на въпросната джамия. (Без повреди)

ОАК 173/16 | 1790 | ариза
б.м. Доклад от ...(по печата - Мустафа) до (Велишкия везир). Предлага за въвеждане ред и
подчинение - в санджаците на Албания - Янина, Авлона, Охрид, Елбасан, Призрен, Дуканин,
Вълчитрън, Аладжа Хисаря и Делвино, дето не се чувства авторитетът на Румелийския валия,
управителите на тия сандаци да се назначават по представление на Румелийския валия и да
участват във войната под негова команда. През пролетта Румелийския валия да предприеме
наказателен поход в Албания, като към него се присъедини и Тенеденли Али паша. (Добре запазен)

ОАК 173/17 | 1699 | илям
Караферия. Илям на кадията в града Караферия за констатиране несъбираемостта на по-голямата

част от данъците, с които било обложено селото Елабури, Караферийска каза - поради това, че
същото село било опустошено изцяло.

ОАК 173/18 | 1864 | тахрират
Атина. Преписка по разноските 2 445 драхми, направени за даване банкет в чест на княз Спонек в
турската легация в Атина. (Запазен)

ОАК 173/19 | 1779 | тахрират
б.м. Резюме от преписка на капудан-и дирапа Хасан паша за движението на турската флота около
островите Хиос и Крит. (Повреден)

ОАК 173/20 | 1783 | хуляса
Цариград. Резюме от доклади на Раиф Исмаил паша, мухасил на Морея, относно
злоупотребленията, извършени за сметка на продоволствието на войските от крепостта Анаболи,
Мегук и др.; неотчетените от бившия мухасил на Морея Ахмед паша държавни суми; и появата на
разбойнически банди след като е била ликвидирана тази на Тенеденли Али и Джам. (По
последната точка доклада е от Курд паша-)(Запазен)

ОАК 173/21 | 1671 | илям
Делвина. Илям на кадията на Делвина, относно събирането на данъка беден-и сурсат от с.
Ликорсен , Делвинско, което трябвало да заплати 22 000 гроша. (Запазен)

ОАК 173/22 | 1846 | дефтер
Крит. Таблица за приходите от данъци и др. в санджаците Кандия, Хания и Ресмо на о. Крит за м.
септември 1262 г. (Запазен)

ОАК 173/23 | 1712 | еврак
Белград. Преписка по доставката на дървен материал и сурово желязо от Босненските рудници за
постройката на понтонни лодки, предназначени за преминаването на р. Прут. (Запазен)

ОАК 173/24 | 1597 | еврак
Агрипос. Дефтер и два иляма за изпълняване държавен наряд за доставка на сухар за нуждите на
флотата от Агрипос, Волос (Голос?) и др. кази в Гърция. С пристигането на доставката били

натоварени мюбашири-чауши. (Запазен)

ОАК 173/25 | 1768 | хисаб
Митилин. Сметка за приходите от данъка бедел-и нузул, събиран в разните градове на ... Митилин и
предаден на хазната.

ОАК 173/26 | 1784 | хуляса
Цариград. Резюме от писма на мухафъза на Агрибоз Хасан паша, с едно от които представлява
махзар от населението и шериатски илям за обезвреждането на разбойниците хаджи заде Юсуф и
Ахмед от Къзъл Хисар (Гърция); а с другите е искал наказанието на войводата на Агина Хаджи
Али, защото самоволно, с користна цел бил забранил износа на храни по море от крайбрежните
кази (в Гърция). (Повреден)

ОАК 173/27 | 1673 | арзухал
Доклади - три броя, за назначения на топчия и мухафъз в крепостта Анаболи и в Кяфа и за
възстановяване изгубено тезкере на мустахфъз от френската кула на крепостта Анаболи.
(Повреден)

ОАК 173/28 | 1852 | еврак
Преписка по изплащането от страна на държавата стойността на 650 стамболски килета жито на ...
на имарета в Ески Щехир и санджака Трикала. (Запазен)

ОАК 173/29 | 1687 | ариза
б.м. Доклад за издаване фермани, с които да се дадат средства за издръжка на войските в Агрибос,
под командването на Ибрахим паша и на тия в Босна под водачеството на бейлербея Хюсеин паша.

ОАК 173/30 | 1869 | джедвел
Янина. Таблица за налозите, разхвърлени през 1285 г. в санджаците Янина, Трикала и
Аргирокастро с намаленията и увеличенията им. (Запазен)

ОАК 173/31 | 1714 | еврак
Виница. Преписка по снабдяването с боеприпаси и по ремонта на някои части от крепостта
Виница, санджак Карлъ Или - Брезна. (Запазен)

ОАК 173/32 | 1854 | мюфредат дефтери
Арта. Подробен опис на стоките, обложени в пристанищната митница на Нарда (Арта) през месец
10. 1854 г. , както и размера на събраните мита. (Запазен)

ОАК 173/33 | 1849 | поличе
Митилин. Полица за недоборите от вергии за 1263 г., събрани от каймакама на остров Митилин Исмаил ага. (Запазен)

ОАК 173/34 | 1735 | еврак
Кандия. Преписка по подновяване на берат на Хасан кехая и Мехмед Б. Хасан, които притежавали
маликяне в Кандия - Крит. (Крит)

ОАК 173/35 | б.д. | махзар
Част от махзар на гръцки език с печатите на мухтарите на различни махали на гр. ... И на
представители на населението.

ОАК 174/1 | 1783 | хуляса
Цариград. Резюме от писмата на Раиф Исмаил паша, относно: Бунта та Исмаил Велед Омар, който
бил заел 22 села от казата Каретина, отменил данъците на раята и на края бил ликвидиран;
вилненията на други разбойници... в Гърция; поправянето на крепостите в Гърция и снабдяването
на същите; съставени списъци на забегнали във връзка с руското нападение в ... (Запазен)

ОАК 174/2 | 1783 | хуляса
Цариград. Резюме от 18 доклада на Раиф Исмаил паша, мухасъл на Морея, относно състоянието на
някои крепости в Гърция и ремонта на същите; парични неуредици там и парични въпроси в
Египет, след смъртта на Ибрахим паша. (Без повреди)

ОАК 174/3 | 1782 | еврак
Ени Шехир. Преписка от един махзар на първенците на гр. Ени Шехир и два кадийски иляма, с
които се изказват похвали по адрес на мутесарифа Осман паша и се порицава забегналия каймакам
Хюсеин, негов противник. (И трите листа от лявата страна повредени от влагата)

ОАК 174/4 | 1726 | дефтер
Хания. Опис на артилерийското въоръжение и припасите в крепостите Хания към 1139 г. (Запазен,
без повреди)

ОАК 174/5 | 1798 | дефтер
Опис на наличното артилерийско имущество - оръдия и припаси в разните крепости на Пелопонес
- Гърция и на това, което предстои да бъде изпратено за там. (Силно засегнат от влагата и скъсан на
3 места.)

ОАК 174/6 | 1716 | дефтер
Цариград. Опис на материалите, изпратени с военен кораб от Цариград за Кастел и Наварин в
Гърция, изоставени в крепостта Коджа и върнати обратно в Цариград. (Без повреди)

ОАК 174/7 | 1681 | арзухал
Метун. Арзухал от диздара на крепостта Метун, Морея до ( джебеджибашията) по набавянето на
барут за нарядите на крепостта.

ОАК 174/8 | 1826 | ариза
б.м. Доклад от Мустафа... до ... , относно несполучилият опит на гръцките въстаници да се снабдят
с провизии от о. Емруз, пред който се явили с два кораба и стоварили своя въоръжена група.
(Повреден)

ОАК 174/9 | 1727 | арзухал
Метун. Заявление от мухафъза на крепостта Метун (Гърция). Иска изплащането на неизплатените
заплати за изтеклата година. (Запазен)

ОАК 174/10 | 1864 | дефтер
Кандия. Списък на заптиите в Кандийски санджак за изплащане заплатите им за м. 10.1279 г.
(Запазен)

ОАК 174/11 | 1633 | иджмал дефтери

Аспропотамо. Съкратен списък с имената на селата и броя на хората, които плащат данък джизие в
еялета Аспропотамо. (Запазен)

ОАК 174/12 | 1749 | арзухал
Агрипос. Заявление от мухафъза на крепостта Агрипос за изплащане заплатите на 105 души
джебеджии при крепостта за изтеклата година. (Запазен)

ОАК 174/13 | 1749 | арзухал
Наварин. Изложение от мухафъза на крепостта Наварин - Гърция, с което иска изплащането
заплатите на трийсетте души джебеджии от крепостта. (Запазен)

ОАК 174/14 | 1782 | еврак
Солун. Резюме от докладите на Солунския валия Мехмед Емин паша и мютесарифа на Терхала
Хасан паша, както и от три махзара на населението и др. Документи за действията на даалиите в
казата Катрин - Гърция. (Запазен)

ОАК 174/15 | 1873 | телеграфнаме
Янина. Телеграма от дефтердара на Янина, Али, до финансовото министерство. Съобщава за
размера на постъпленията - недабари от десятъка за м. 11 от санджаците Янина, Вепроза(?),
Терхала, от санджака Ергери няма постъпления. (Запазен)

ОАК 174/16 | 1859 | еврак
Преписки по изплащането на премии, давани на разни тимариоти, срещу отнетите им от държавата
тимари в Анадола, Гърция, Южна и Западна Македония и в българските земи. (Запазен)

ОАК 174/17 | 1718 | ферман
Одрин. Ферман на Ахмед III, с който се определя размера на личната дажба зърнени храни, които
следва да получат за 1229 г. 69-те артилериста на служба в Новоришката крепост; и, че същите
провизии ще се вземат от десятъка в Морея. (В левия край на листа - по цялата им дължина,
повреда от влага)

ОАК 174/18 | 1843 | еврак

Цариград. Преписка с губернатора на о. Крит, относно преглеждането сметките на бившите
заместник-настойници на вакъфа Юсуф ага и изпращането на сумите за раздаване на наследниците
на завещателя, според условията на същия. (Запазен)

ОАК 174/19 | 1871 | мазбата
Хания. Протокол на административния виляетски съвет на о. Крит за неопределените по размер
разходи на острова ма м. 07. 1871 г. (Запазен)

ОАК 174/20 | 1866 | еврак
Янина. Преписка от 219 документа в голямата си част разписки за получени суми по изплащането
... на войници в Янина от редовната войска. (Запазен)

ОАК 175/1 | 1786 | тахрират
Цариград. Доклади от капудан и Деря Газм Хасан паша до Високата порта, относно военните
действия на войските, изпратени срещу въстаналите в Египет бейове; положениетоизобщо в тази
провинция и отделни въпроси във връзка с тези действия, продоволствени и др.; Също- резюме на
годишните доклади и на доклада, получен от куриера Зикрия, изпратен в Египет от мутесалима на
Газа - доклада на казания куриер се отнася до ... на капудан пашата, слязъл на брега с войските си
при Каденибени, Египет; числеността на тези войски и други подробности.

ОАК 175/2 | 1801 | тахрират
Халеп. 5 доклада на Халепския мухасън, Мехмед бей, до Високата порта и резюме от събирането
на същите. Опровергава приписаните му от негови лични противници, че бил укрил изкопаните у
дома на убития Хюсеин имущество и открито такова, възлизащо на големи суми и излага
действителното положение в случая, - че кона, който бил получил от племето Муслу, на което
добитъка бил конфискуван заради задълженията му към държавата, бил в същност "дар" от трето
лице; че ... от него суми били в същност разходвани и въобще опитите срещу него били резултат на
неприятелски отношения, а не бил ... (Повреден)

ОАК 175/3 | 1785 | еврак
Преписка от три доклада, пет шериатски иляма и резюме от трите доклада, относно потушаването
бунта на Авзели Ахмед, който начело на 750 души свои сподвижници се бил загнездил в чифлика
Агламище, Агрибозки санджак и е бил разбит от началник-охраната на проходите в тази област,
Ахмед паша.(Повреден)

ОАК 175/4 | 1836 | такрир

Цариград. Доклад до султана за наличността в държавната хазна към м. Сф 1254 г. (Дерсадет)
(Запазен)

ОАК 175/5 | б.д. | тезкере
б.м. Писмо от садразама до..., с което са изпратени за сведение пет указа, издадени въз основа на
доклади от садразамството и получени от синовете на мюшира; отговори на писма, изпратени също
от садразамството.(Запазен)

ОАК 175/6 | 1623 | дефтер
Цариград. Част от регистър, в който са били записвани тимарите и зиаметите в Худавендигярския
санджак, за които са били издадени тезкерета за снабдяването притежателите им с берати.
(Повреден)

ОАК 175/7 | 1844 | каиме
Цариград. Окръжно (на Високата порта) до областните управители в Турската държава, относно
издирването появилите се фалшиви 20 грошове сребърни монети и самите фалшификатори.
Дерсадет. (Запазен, пликът - повреден)

ОАК 175/8 | 1726 | берат
Цариград. Берат, с който на лицето Ибрахим се дава маликяне 1/2 дял от селата Егюк и Кючукдели
- нахията Ереур в санджака Азизе. (Запазен)

ОАК 175/9 | 1759 | еврак
Преписка, състояща се от протокол на административния съвет на Амасия, с който се изпращат за
осчетоводяване 12-те разписки, срещу които са били ... На тамариота ..., за отнетото му владение,
месечните премии за годината 1268; и приходите към същия протокол, разписки за които е дума.
(Запазен)

ОАК 175/10 | 1628 | берат
б.м. Препис от берат за ... Спахия, плащана от джизието в селфиджие.(Запазен)

ОАК 176/1 | 1712 | ариза
Цариград. Доклад, относно изплащане разходи на турския посланик в Австро-Унгария Ибрахим

паша.

ОАК 176/2 | 1876 | меморандум
Цариград. Меморандум от министерството на външните работи до легациите на Италия и Австрия.
Съобщава, че на Коледа върху католическата църква в Смирна е било развято знамето на
Йерусалим. Моли това да не се повтаря.

ОАК 176/3 | 1802 | ариза
Доклад, относно изпратените доклади на Дибалдо и Копри, управляващи турските легации във
Виена и Берлин; и нотата на пруския посланик, с която се съобщава за лъжливите сведения,
относно Влахия и Молдавия. (Повреден)

ОАК 176/4 | 1846 | мектуб
Писмо от ... До Сами ефенди. Определено е седем ученици от ... Училище да заминат да следват
във Виена като бъдат придружени от полковия интендант Ибрахим ефенди. На последния се
определя месечна заплата 250 гроша, а на първите 150 гроша. Същите са заминали с парахода
"Дунав". (Повреден на няколко места)

ОАК 176/5 | 1689 | ферман
София. 4 фермана на Сюлейман II за доставянето хранителни припаси за хората на Тьокели крал,
който се подвизавал при Видин и на командващия турската флота по р. Дунав. Към същите
фермани са приложени и разписките, срещу които са отпускани такива припаси за войските в
поход, в охрана на крепости или за екипажа на корабите по Дунава. (Запазен. Листове с найразлични размери)

ОАК 176/6 | б.д. | арзухал
Белград. Доклад на Исмаил паша до ... . Отговаря на предложението да донесе, с какви сведения
разполага, относно немските приготовления в Земун срещу Белград, а също дава сведения, относно
държането на сърбите и уверенията на Милош и други князе в благоприятен смисъл.(Запазен)

ОАК 176/7 | 1772 | еврак
Цариград. Преписка по повод молбата на австрийския посланик в Цариград, да се отпуснат от
турската държава обичайните суми за издръжка, плащани в миналото и от предшествениците на
същия. (С различни размери)(Запазен)

ОАК 176/8 | 1685 | хюджет
Лагерът при Буда. Хюджет на казаскера при войските в Буданското поле, удостоверяващ
изплащането от страна на дефтердаря на тези войски възнаграждението на 14-те души "престъпки",
наети от собственика на кораба, пренасящ правиди за казаните войски от пристанище Видин до
пристанище Буда. (Запазен)

ОАК 176/9 | 1877 | такрир
Русе. Нота на австрийския консул в Русе до валията Садък паша. Иска незабавно да бъде освободен
задържания в Русе и изпратен във Варна австрийски поданик Никола Себес де Зилах. (Запазен)

ОАК176/10 | б.д. | такрир
Цариград. Превод на турски от нота на австрийския посланик в Цариград, относно третирането
пощенските пратки от Турция в карантинните постове, с цел да се предпази Австрия и Европа от
внезапно пренасяне на епидемични болести. Дерсадет (С малки повреди)

ОАК 176/11 | 1849 | еврак
Цариград. Преписка по изплащането стойността на дрехите, набавени за прислужниците немци
при виенското турско посолство и на подаръка за главния австрийски драгоман (Дерсадет)
(Запазен)

ОАК 176/12 | 1791 | мазбата
Цариград. Протоколна конференцията на тримата турски представители (по водене преговорите за
примирие с Австрия) и пруския посланик, посредник при тези преговори, състояла се на 7 Зх,1205
г., в двореца на I- я турски представител. Записани са заявленията и изказванията от едната и
другата страна. Наред с уверенията за приятелски и съюзнически отношения между Прусия и
Турция, пруския посланик излага в подробности реда на изпълнението условията на примирието и
международното положение във връзка със събитията Европа, като е засегнал по отделно Русия,
Франция и Англия. (Запазен)

ОАК 176/13 | 1827 | еврак
Цариград. Преписка, образувана по повод нотата на австрийския посланик в Цариград, с която се
реагира срещу събирането в Халебския виляет освен 3 % мито (според търговския договор с
Австрия) още и ред други облози върху стоките, които австрийските търговци изнасяли за Австрия.
(Повреден)

ОАК 176/14 | 1789 | каиме
Гюргево. Препис от 3 писма на мухафъза на Гюргево, за залавяне подозрен в шпшонаж унгарец;
продоволствието на войските в Гюргево; и за вземане мерки срещу преминаване на врага през
Дунава при Тутракан и Хърсово. (Запазен)

ОАК 177/1 | 1731 | еврак
Корча. Преписка от 2 шерийски иляма за изразеното от раята задоволство в полза на джизиедарите
Ахмед и Мустафа и 1 махзар в полза на същия мустафа. Гьоридже. (Повреден)

ОАК 177/2 | 1833 | тахрират
б.м. 2 изложения във връзка с метежните събития в Шкодренско - върху поведението на местните
бейове, изпратения от Цариград полковник Таяр бей и други военачалници във връзка със същите
събития. (Повреден)

ОАК 177/3 | 1731 | арзухал
Молба от събирача на джизието в Авлона до султана за издаване на ферман, ... задържането
неиздължилите джизието на раи от 2 села на казата Гьориджа. (Запазен)

ОАК 177/4 | 1731 | арзухал
Авлона. Молба от ... на Авлона, Ахмед до султана. Моли да се издаде ферман за задържането на
неизправни ..., закупили от него джизието на 3 кази. (Запазен)

ОАК 177/5 | 1785 | каиме
Валона. Доклад от Курд Ахмед, мутесариф на Авлона до садразама върху събитията в Албания.
Излага действията на Тенеденли паша и привържениците му в Албания, по посока на Скопие и
Валона и на юг в Гърция.( Запазен)

ОАК 177/6 | 1810 | каиме
б.м. Доклад на Ибрахим паша, мутесариф на Авлона до садразама във връзка с предприетата от
Янинския валия Али паша военни приготовления и ... от същия на разни градове в Албания.
(Запазен)

ОАК 177/7 | 1883 | еврак
Лесковик. Пет формуляра за данъчните приходи в санджака Лесковик, Албания през м. февруари
1300 г., както и за приходите от недабарите от м. януари. (Запазен)

ОАК 177/8 | 1810 | хуляса
Цариград. Резюме от писма на Ибрахим паша, мутесариф на санджаците Валона и Елбасан. За
отношенията му с Янинския и Трикалски валия Али паша след нападението на последния върху
Берат и Елбасан; за поведението на Али паша, който чрез раздаване на пари, печелил
привърженици и бил го изолирал от ... власт и бил попречил да се наберат войски в този край за
предстоящия военен поход на султана. (Дерсадет)

ОАК 177/9 | 1833 | еврак
Преписка за освобождаването на 10-те души албанци, дадени като заложници от казата и града
Ипек и намиращи се в Янина. (2 от листовете са повредени)

ОАК 177/10 | 1829 | каиме
Шкодра. Писмо от мутесарифа на Шкодра Мустафа до мухафъза на Видин. Съобщава за
предстоящето си заминаване срещу врага, според назначението, което бил получил. (Запазен)

ОАК 177/11 | 1799 | арзухал
б.м. Молба от... до ... (султана?). Хюсеин Шакир ефенди е назначен да проведе превоза на храни за
флотските войски от Лариса, Авлона и Драч. Молителят, като изтъква заслугите на Хюсеин Шакир
по уреждане на спора с Венеция и по справянето с даалиите в Пловдивско, иска същият да бъде
освободен от новата длъжност. (Запазен)

ОАК 177/12 | 1669 | илям
Шкодра. Илям на кадията в Шкодра. Населението на града не е в състояние да плати данъка
"сурсат" за 1078-1079 (1667-1668) г. и моли да бъде освободено. (Запазен)

ОАК 177/13 | 1732 | арзухал
Шкодра. Заявление от Салих, притежател на зиамет в Шкодренско, с което иска да бъде издаден
берат за оформяне владението на зиамета. (Запазен)

ОАК 177/14 | 1749 | арзухал
Шкодра. Молба от мухафъза на Шкодренската крепост за изплащане заплатите на джебеджиите от
крепостта - 29 души за изтеклата година. (Запазен)

ОАК 177/15 | 1855-1859 | дефтер
Берат. Таблици за разходите в (санджака) Берат, Албания, за различни месеци на годините
1271-1275 г. (Долният край на листовете липсва)

ОАК 177/16 | 1862 | еврак
Шкодра. Преписка по изплащане заплатите и порциона на редовните войски, настанени в Шкодра,
Албания за м. август. (Запазен, различни размери)

ОАК 177/17 | 1886 | ариза
Прищина. Донесение, с което сметководството на санджака Прищина е представило в
министерството на финансите формено сведение и самото това, сведение, за приходите и разходите
през м. ... 1305 г. на санджака. (Запазен)

ОАК 177/18 | 1820 | каиме
Писмо до Солунския мутесариф, относно прибирането реколтата от именията на Тепе деленли Али
паша, намиращи се във виляета; и събарянето на кулите, които Тенеделенли Али паша бил
издигнал с бунтовнически цели.

ОАК 177/19 | б.д. | мектуб
б.м. Втората половина на 18 век. Писмо (чернова) от (Високата порта) до Тенеделенли Али паша.
Абдаллах Лебиб ефенди, син на починалия рейс ул-китаб Васъф ефенди, се оплакал, че не му се
изпраща редовно от Дебър сумата 100 гроша месечно, която той получава като издръжка
("маншет"). Получил само веднъж от аянина на Дебър - Юсуф бей, 1500 гроша. Високата порта се
обръща към Али паша да нареди въпросната сума да се праща ежемесечно.

ОАК 177/20 | 1637 | берат
Цариград. Берати за назначаване на духовни лица на служба в джамиите султан Мехмед хан и
султан Байязид хан в крепостта Шкодра. (Запазен)

ОАК 177/21 | 1649 | берат
б.м. Списък на длъжностните лица, на служба при джамиите Мехмед и Байязид в Искендерия
(Шкодра).(Засегнат от влагата)

ОАК 177/22 | 1891 | джедвел
Шкодра. Таблица за постъпленията от данъци и военния ... В Шкодренския виляет през м. април
1891 г. (Запазен)

ОАК 178/1 | 1809 | ариза
б.м (Влашко). Доклад на Алеко Рако-заде и Скерлет за победа на турските войски над руските при
Гюргево. От руска страна били паднали убити и ранени около 3-4 хиляди души войници, един
генерал от пехотата и няколко офицери.

ОАК 178/2 | 1819 | ариза
б.м. Доклад на влашкия войвода Алеко, относно пратките от масло, кашкавал и други припаси за
Цариград. (Запазен)

ОАК 178/3 | 1770 | каиме
Цариград. Чернова на писмо до главнокомандващия в Молдавия Абди паша. Прави му се упрек, че
не бил усвоил препоръките, изпратени му от Цариград и се подлагат на критика неговите действия
в Молдова в лицето на противника. (Дерсадет)(Запазен)

ОАК 178/4 | 1828 | еврак
Цариград. Приписка по повод искането на Йерусалимския патриарх, епископа на Синайската
планина и наместничеството на Света гора за назначаването игумени на имотите във Влашко,
собственост на манастирите в Света гора и Синайската планина. 2 от писмата са превод на турски
от влашки и гръцки. (Дерсадет)(Засегнати от влагата)

ОАК 178/5 | 1781 | мектуб
Цариград. Чернова на писмо, писано до Влашкия и Молдовския войвода. Иска се, очакващите
товар в пристанищата Галац и Браила повече от 80 кораба, да не бъдат държани в бездействие до
новата реколта, а да им бъде доставен товар от миналогодишната такава и бъдат върнати в
Цариград. Дерсадет. (Запазен)

ОАК 178/6 | б.д. | арзухал
Колективен доклад от трима военачалници до ... за незабавно изпращане на подкрепления, оръжие
и припаси за засилване отбраната на Браилската крепост, понеже вече е била обсадена по суша и
откъм водата.

ОАК 178/7 | 1721 | ферман
Цариград. Ферман на Ахмед III до войводата на Молдова за доставянето 3 товарни коли, които да
пренесат от Галац до Хотин багажа на 30-те каменари, изпратени от Цариград, във връзка с ремонта
на Хотинската крепост. (Запазен)

ОАК 178/8 | 1789 | еврак
б.м. Преписка от: доклад на влашкия войвода Николаос до садразама със сведения за военното
положение на границата и внушение, врага да бъде атакуван от турските армии преди да е навлязъл
във влашките предели; за 2 писма от бойното поле на влашката граница.(Запазен)

ОАК 178/9 | 1712 | арзухал
Цариград. Заявление от руския векилин в Цариград - Али ага. Моли да му бъде изплатена
заплатата. Дер саадет. Запазен.

ОАК 178/10 | 1799 | намика
Цариград. Писмо, с което се иска да се направят нужните уведомителни писма и пр. до министърпредседателя на Испания и до управлявящия испанското дипломатическо представителство в
Цариград за решението на турското правителство, взето по повод колективното искане на руския и
английски посланици в Цариград, Турция да изгони от своите предели испанския посланик и
консули, понеже Испания била се съюзила с Франция, с която Русия и Англия били в положение на
война. Решението на турското правителство било - френските(?) дипломатически представители и
консули да бъдат изгонени от Турция докато трае войната. (Повреден и скъсан на две части.)

ОАК 178/11 | 1709 | берат
Цариград. Берат на султан Ахмед III. Назначава за гьонюлле при охраната на Бендерската крепост
с 14 акчета дневна заплата лицето Мустафа Арелан. Дерсадет . Запазен.

ОАК 178/12 | 1712 | арзухал

Цариград. Заявление от ... на руския посланик в Цариград за отпускане полагаемото се количество
жито и ечемик. Дер саадет. (Запазен)

ОАК 178/13 | 1818 | тезкере
Цариград. Превод на турски език от писмото на руския извънреден пратеник в Цариград барон де
Строгонов до главния руски драгоман в същия град по разговорите с турското правителство,
относно изпълнението договорените условия по въпроса за назначаването войвода на Молдова и
въвеждането във Влахия и Молдавия християнското леточисление и др. (Дерсадет) (Повреден)

ОАК 178/14 | 1791 | каиме
Чернова от писмото до каймакам-пашата, в което е изложено решението на извънредния съвет, с
участието и на Шейхул Исляма, по предложената от посланиците на Англия и Прусия и
пратениците на същите държави в Свищов база за примирие между Турция и Русия; по въпроса за
назначаването на Азми ефенди, намиращ се в Берлин, за воденето на преговорите. Дава се
мотивирано мнение за ползата от едно примирие с Русия и оценка на положението на Турция в
международно отношение след примирието с Австрия, в навечерието на разговорите за примирие с
Русия. (С малка повреда)

ОАК 178/15 | 1712 | ферман
Цариград. Чернови на 6 фермана до мухафъза на Бендер, войводата на Влахия и др. по
снабдяването с припаси, превози и средства шведския крал, който след престой в Бендер, щял да се
завърне в родината си. Също и войниците, които щели да придружават краля.

ОАК 178/16 | 1763 | еврак
Хотин. Част от преписка върху хода ... по строежа в Хотинската крепост, извършван от ...( с
различни размери) (1 лист повреден)

ОАК 178/17 | 1731 | телхис
Цариград. Доклад по построяването и екипирането на корабите, нужни за преследването и
унищожаването на корсарските съдове на абазите християни, скрити в устиетата на реката близо до
Фаш и Сохум, вливащи се в Черно море. (Запазен)

ОАК 178/18 | 1765 | арзухал
б.м. Доклад от Хасан паша (до Великото везирство), относно преминаването на турска страна на 23
души капорали, между които и ординареца при ковчежника на Потемкин. (С различни размери)

ОАК 178/19 | 1854 | ариза
София. Донесение от Мустафа паша до командването на румелийската армия. Съобщава, че
новината за турските победи на големия... срещу Браила била разгласена всред подчинените му
части. (Запазен)

ОАК 178/20 | 1789 | ферман
Русе. Препис от ферман до придворния дефтердар за проверка дали са пристигнали в Цариград
дървените строителни материали, отсечени от зав. солниците при Анхиало Мустафа за нуждите на
извършваното от фиска ...строежи в крепостта Узи и останали в Балчик поради неблагоприятните
ветрове. (Запазен)

ОАК 178/21 | 1718 | еврак
Цариград. Преписка по изплащане ... пари за новопристигащия в Цариград руски посланик на
гражданите на гр. Чорлу, които го снабдявали по време на пребиваването му там и заплата на
турския посланик в Германия. Дер саадет (повреден, различни размери)

ОАК 178/22 | 1713 | мухасебе
Цариград. Сметка за приходите от данъка джизие в казите Килия, Акерман и Бендер - 1 932 750
акчета, събрани от джизиедара Ибрахим ага. (Запазен)

ОАК 178/23 | 1737 | дефтер
Бендер. Списък на спахиите Терекину от крепостта Бендер под командата на Мустафа ага за
изплащане на заплатите им. (Долната част липсва)

ОАК 178/24 | 1790 | такрир
Цариград. Доклад на пратеника Омер, който се бил промъкнал през обсадата и с ... стигнал до
командващия крепостта и се завърнал обратно с донесение от същия главнокомандващ, относно
военното положение и събитията в самата ... и пред Тулча, където се била появила руската флота.
(Дерсадет) (Запазен)

ОАК 178/25 | 1871 | арзухал
Карс. Молба от Карачай Заде, изпратен да посрещне и отправи за определените им места
изселилите се от Русия и преминаващи в Турция през границата при Карс черкези. Иска и пътни

дневни пари.(Запазен)

ОАК 178/26 | 1783 | дефтер
Узи. Списък на йеничарите от охраната на крепостта Узи - всичко 1000 души. (Запазен)

ОАК 178/27 | б.д. | тезкере
(18 в.) Цариград. Докладна бележка от хаджи Мехмед Ибрахим(?) до Великия везир. Бил издаден
ферман за събиране от казите на коли и други необходими неща за военния поход. Тъй като се водят
мирни преговори с Русия и руският цар се съгласил да отстъпи на Турция Азовската крепост и да
разруши крепостта Таганрог, походът няма да се състои. Как да се разгласи, за да се отмени
нареждането за събиране на коли и др. Приложена бележка с текст в този смисъл. (Добре запазен)

ОАК 178/28 | 1786 | хуляса
Цариград. Резюме от доклади на мухафъза на Анапа и Согуджак, Биджеан Заде Али паша, относно
изгонването хората на Шихингирай от Крим от пристигналия там руски генерал, назначен...;
поведението на племената около Анапа и събитията около същата крепост; въоръжаването на
крепостта Анапа и някои административни въпроси в областите около същата крепост. (Дерсадет)
(Повреден)

ОАК 178/29 | 1709 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III за отпускане дневното възнаграждение, следващо се на новоприетия
за войник в джемаята на оджака за охрана на родовете в крупостта Узи, Осман Мехмед Силистра...
(Запазен)

ОАК 178/30 | 1714 | телхис
Цариград. Доклад до султана, относно наложителните строежи и ремонти в крепостта Азак,
предвидени за идната пролет. (Запазен)

ОАК 178/31 | 1733 | тезкере
Цариград. Тезкере, с което се нарежда да бъде възстановен в длъжността му, ага на лагидишите в
крепостта Азак, лицето Ибрахим.(Запазен)

ОАК 178/32 | 1724 | арзухал

Азов. Заявление от мухафъза на крепостта Азов до султана по изплащане заплатите на
прехвърлените от Анадола за охраната на крепостта йеничари. (Запазен)

ОАК 178/33 | 1724 | арзухал
Тифлис. Заявление от мухафъза на крепостта Тифлис до султанската канцелария за изплащане
заплатите на йеничарите - охрана при крепостта.(Запазен)

ОАК 178/34 | 1702 | еврак
Бендер и др. Заявления от мухафъзите на разни крепости до ... Молят да бъдат изплатени сумите,
дължими на йеничарите по крепостите за ушиване на нови дрехи (чока бехаларъ)(Запазен)

ОАК 178/35 | 1709 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III за назначаването на един азеб в охраната на крепостта Бендер, със
заплата 7 акчета дневно. (Запазен)

ОАК 178/36 | 1709 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III до валията на Узи за плащането заплатата на новоприет азеб на
служба в крепостта Бендер. (Запазен)

ОАК 178/37 | 1714 | арзухал
Гори. Заявление от мухафъза на крепостта Гори до султанската канцелария. Моли да бъдат
изплатени заплатите на йеничарите-охрана на крепостта за изтеклата година. (Запазен)

ОАК 178/38 | б.д. | ариза
Оджаков. Писмо от Салих паша, началник на флотата, изпратена във водите на Узи в разпореждане
на мухафъза на същата крепост, Али паша. Моли същата флота да бъде отзована. Узи. (Запазен)

ОАК 178/39 | 1791 | ариза
Доклад от Махмуд паша и Абди паша, относно организирането отбраната на поверената им крепост
и на отделен лист записаните сведения на избягал от руски плен турчин, относно силите на русите
при Галац, Браила и по р. Серет и др. (Повреден)

ОАК 178/40 | 1821 | терджеме
Цариград. Превод от 3 писма, писани на руски език, с обръщения "Милостиви господар Сава
Попович"; "М. Г. Димитрий М."; и "М. Г. Йордаки Йоанкович". В две от писмата е казано, че са
били разпространени слухове за въстание. Писмата са без подпис, а превода е направен по
тълкуването на писмата, дадено от игумена на Синайската гора. Към документа са и оригиналите
на руски език. (С различни размери) (Писмата на руски език са повредени)

ОАК 178/41 | 1812 | каиме
Цариград. Писмо (чернова) от заместника на Великия везир до самия Велик везир,
главнокомандващ (на бойното поле). Писано е след като "ратификациите", изпратени от Великия
везир са минали на доклад пред султана. В увода е дадено съдържанието на едно от писмата , които
Великият везир също бил изпратил в Цариград и са се отнасяли до хода на преговорите с русите, до
отговора на адмирал Чичаков по въпроса за Сърбия и Анадола, до тайния анекс към "договора",
относно сриването на крепостите Кили и Исмаил и др. По-нататък са дадени указания, относно
твърдото становище, което Турция била заела по сръбския въпрос - предвид и на невъзможността,
Русия да поднови военните действия, след като се била ангажирала срещу Франция. (Запазен)

ОАК 178/42 | 1721 | ферман
Цариград. Ферман на Ахмед III до мухафъза на Хотин и зам. Дефтердара на същата крепост.
Нарежда да се закупят хранителни припаси и фураж от новата реколта в Полша и други места за
нуждите на крепостта. (Запазен)

ОАК 178/43 | 1711 | мектуб
Узи. Писмо от Мустафа паша, придружено от ... на кадията в Узи, за отпускането брашно от
складовете в същата крепост за нуждите на Бутканските и Браяшките казаци, ... в местността
"Кардашъм Ормани" (Запазен)

ОАК 178/44 | 1829 | ариза
Видин. Доклад от видинския валия Ибрахим паша до командващия в София, относно сведенията,
които е добил за приготовленията на русите във Влашко и мерките от турска страна в случая.
(Повреден)

ОАК 178/45 | 1791 | илям
Браила. Илям на кадията в Браила, в който са описани действията, предприети от страна на руските
войски за обкръжаването на Браила. Иска се незабавно да бъде изпратена помощ по реката и по
сухо, преди обръча около крепостта да е сключен със завземането от неприятеля и на Хърсово.

(Повреден)

ОАК 178/46 | 1733 | еврак
Цариград. Преписка по изплащане заплатите на майсторите и работниците, изпратени с
вишочайши ферман да работят при ремонта на гарнизони-крепости - Бендер, Узи и др. (Дер саадет)
(Запазен, различни размери.)

ОАК 179/1 | 1862 | еврак
Цариград. Преписка, образувана по повод колективното заявление от 6 души тимариоти в Босна, с
което се отказват от правата си , поради недоходността на тимарите им. (Запазен. Листовете с
различни размери.)

ОАК 179/2 | 1850 | илмюхабер
Цариград. Записка по уреждането беделя, който се следвал на двама тимариоти за тимарите им в
Дукакински и Шкодренски санджаци и реда на изплащането от страна на държавата вземанията на
същите тимариоти за миналите 1261-1265 г. , през които е бил в действие танзимата. (Запазен)

ОАК 179/3 | 1802 | каиме
Одрин. Писмо от Осман паша, валия на Босна до собствения му кехая в Цариград - Сефиян ага.
Дава обяснение , във връзка с писмото, което кехаята му бил писал след получаването на сведения,
че въпреки многократните предложения от страна на садразама да замине незабавно за поста си в
Босна, продължавал да се бави в Одрин и бил поискал 500 кисета от Одрин. Уверява в своята
вярност към султана и дава сведения за размирното положение в Босна и за засилващото се
движение на Пазвантоглу. (Запазен)

ОАК 179/4 | 1583 | дефтер
Босна. Списък на отличилите се в битката срещу обезглавения Ахъ Бургаз, представени за
награждаване от босненския бейлербей Фархад паша. (Запазен, различни размери)

ОАК 179/5 | 1809 | каиме
Цариград. Чернова на писмо от (садразама) до Осман паша, мухафъз на Ниш. Съобщава му, че е
получил уведомление от Йошар паша Скопски, мутесариф, за потушаването въстанието в Босна.
(Запазен)

ОАК 179/6 | б.д. | еврак

Нова паланка. Част от регистър за закупените материали, необходими за ремонта на крепостите
Тешне, Маклам, Нова паланка и др. В Босненския еялет. (Долният край липсва)

ОАК 179/7 | 1876 | дефтер
Босна. Списък на извънредните разходи на вилаета Босна за 1292 .(Запазен)

ОАК 179/8 | 1814 | йоклама дефтери
Босна. Прорерочен регистър за тимарите и зиаметите в санджака Босна, съставен при направената
в 1229 г. проверка. (Запазен)

ОАК 179/9 | 1799 | тахрират
Босна. 1.Писмо от Дубровнишкия кнез до зам. Валията на Босна. Турски и руски флотски единици,
20 на брой, движещи се от Корфу за Анкона, минали покрай Дубровник. Турският адмирал се
отбил и оставил едно писмо да бъде предадено на Босненския валия. Изпращайки това писмо,
Дубровнишкия "кнез" иска подробни сведения за новоназначения валия на Босна.;2. ... на
Босненския валия Мехмед ага до султана.; 3. Няколко писма, съдържащи сведения за сражения
между френски и немски войски...

ОАК 179/10 | 1868 | тахрират
Босна. Преписка, състояща се от протоколи и разписки за доставка на храни и пр. За издръжката на
части от втора и трета армия на гарнизон в Босна и Херцеговина. (Запазен, различни размери.)

ОАК 180/1 | 1654 | ферман
Цариград. Ферман на Мехмед IV, с който беделя от зиамета на султанов гвардеец, в нахията Тира,
Айдииски санджак, се отстъпва на самия заим.(Запазен)

ОАК 180/2 | 1733 | ферман
Цариград. Копие от ферман до валията и диздара на Диарбекир за неотложно превозване от
Александрета през Халеб за Диарбекир нужните за войските на мюсюлманския командващ
войската Осман паша. Дерсадет. (С малки повреди.)

ОАК 180/3 | 1729 | арзухал

Диарбекир. Заявление от двамата войводи на Диарбекир, относно недобрите 23 изтекли години от
определения данък на племето Дилликян. (Запазен)

ОАК 180/4 | 1688 | тезкере
Цариград. Записки за назначаване на служители във вакъфи, зиамети и др. в Анадола и за
определяне пенсия, за инвалидност и старост. (Повреден)

ОАК 180/5 | 1823 | карарнаме
Цариград. Постановление, относно заплатите, пътните и дневни пари, плащани на чиновниците от
гражданското ведомство.(Дерсадет) (Запазен)

ОАК 180/6 | 1823 | еврак
Цариград. Преписка по беззаконията и изнудванията на мухафъза на остров Митилин, Мехмед
Решид паша.(Повреден)

ОАК 180/7 | 1886 | сенед
Бруса. Разписка за сумата 2848 гроша, изплатени от държавата чрез мал съндъка на Бруса на
бившия тимариот..., като откуп за иззетия му тимар за времето 1293-1296 г. (Запазен)

ОАК 180/8 | 1864 | еврак
б.м. Преписка от чернови по определяне или възлагането по системата "тахлис" върху земеделското
население ушура в Галиполския санджак и в Драмския. (Запазен)

ОАК 180/9 | 1878 | еврак
Бруса. Преписка по снабдяване с хранителни продукти, изселените от България в Анадола, поради
войната 1877-1878 г. татари, черкези и др. абхазски племена, които по-рано били настанени в
Ямболско, Шуменско и другаде, а сега се заселили в еялетите Бруса, Кара Хисар, Кютахия и др.
(Долната половина липсва.)

ОАК 180/10 | 1881 | джедвел
Гюлнар. (Адана).Таблица от приходите от вергии и военен данък на казата Гюлнар за 1298
г.(Запазен)

ОАК 180/11 | 1887 | бордеро
Цариград. Опис на облигации от заема на турската държава, сключен от касата на ...влогове,
представени от притежателите им и заменяни с нови ... и османие.(Запазен)

ОАК 180/12 | 1732 | еврак
Цариград. Преписка върху състоянието , в което се намира въоръжението на крепостта в ... И
липсата на хранителни припаси в същата.; снабдяването тази крепост с артилерия, както и
войските под командването на реванския сераскер. Дерсадет. (Запазен)

ОАК 180/13 | 1727 | арзухал
Родосто. Заявление от двама блалюкбашии до (началника на Русенската митница). Молят да бъде
изплатена предвидената с ферман сума от 7 000 акчета за м. Реджеб, предназначена за хлебната и
месната дажба на войниците от свитата на Ракоци.

ОАК 180/14 | 1865 | еврак
Цариград. Преписка по осчетоводяване на документи, по които са били платени на конни и пеши
забтиета - тимариоти следващите им се бедели за тимарите им на разни места в Анадола. (С малка
повреда.)

ОАК 180/15 | б.д. | ариза
Две изложения - едното от мутесалима на санджака Каджаим, Ахмед бей и второто от кадията на
Езискмид до садразама. Иска се на казания мутеселим да се дадат неограничени права, с цел да
бъде въдворен реда в санджака, където върлували разбойници и липсвала всякяква сигурност по
пътищата.(Запазен)

ОАК 180/16 | 1871 | илям
Мосул. Илям на кадията в Мосул за помохамеданчването на евреина Абрахам бен Шомил от същия
град.

ОАК 180/17 | 1856 | илмухабер
Шест записки, съдържащи разрешаването на конкретни въпроси за: отчитане суми от длъжностни
лица; беделя , следващ се на тимариот; счетоводно оформяне разходи по снабдяване войските в

Хеджас и Ирак и др.

ОАК 180/18 | 1689 | ферман
б.м. Копия от фермани, относно снабдяването войската с хранителни припаси, събирани главно от
казите в Румели; ремонта на крепостта Азов; насичане на нови медни монети; и пр. (Силно
засегнати от влагата)

ОАК 180/19 | 1866 | илмюхабер
Ерзерум. Записка по разходите, направени по ... на хляб и други продукти за мухаджирите,
минаващи през Ерзерумския виляет или заселени там. (Запазен)

ОАК 180/20 | 1727 | арзухал
Карина. Заявление от мухафъза на крепостта Корина до ... . Иска да бъдат изплатени сумите,
дължими за "чока бехаларъ" - суми за облекло на йеничарите, а именно 175 440 акчета.(Запазен)

ОАК 180/21 | 1585 | дефтер
б.м. Част от регистър, в който са вписвани отделни случаи на раздаване овакантени тимари в
санджака Ментежа, във времето на бейлербера на Анадола, Ридвак паша и Хасан паша.(Повреден)

ОАК 180/22 | 1783 | хуляса
Соуджук. Кратко съдържание на документи, изпращани до мухафъза на крепостта Соуджук,
относно снабдяването ѝ с храни, относно ... на войниците, охраняващи крепостта и др.

ОАК 180/23 | 1768 | илмюхабер
Булаир. Записка за изразходвани суми за восъчни свитъци и зехтин за джамията в Лапсаки и
Булаир. Сумите трябва да бъдат взети от приходите за м. януари 1768 г.(Запазен)

ОАК 180/24 | 1768 | илмюхабер
Цариград. Записка от Исмаил . Иска разходите по ремонта на пристанището Хукяр - Галиполи да
бъдат изплатени от приходите за м. Октомври на същата година.Дер саадет (Запазен)

ОАК 180/25 | 1728 | арзухал
Басра. Заявление от мухафъза на крепостта Басра. Моли да бъде изплатена сумата 94 800 акчета
предвидена за "фистан чока бехаларъ" - пари за дрехите на йеничарите в крепостта Басра.
(Запазен)

ОАК 180/26 | 1841 | еврак
Триполи. Преписка по издръжката на войските в Триполитания, поставени под командването на
Ъшкър (?) паша. (Много повреден)

ОАК 180/27 | 1851 | еврак
Цариград. Преписка по облагането тютюна, произвеждан в Сида и Сур. (Дерсаадет) (Повреден)

ОАК 180/28 | 1903 | пусула
Бележка от ректора на юридическия факултет, че във всеки случай ще бъдат изработени дипломите
за завършено юридическо образование.

ОАК 180/29 | 1580/1581 | дефтер
Цариград. Регистър за промени във владенията на тимари и зиамети и за отпускане на "тераки" на
притежатели на такива ленни владения в азиатскит и европейски провинции на Турция. (Напълно
прогнил и разрушен)

ОАК 181/1 | 1882 | джедвел
Родосто. Таблица за приходите от бедел-и аскерие и други ... в казата Тепир даг за месеците март и
февруари 1299 г. (Запазен)

ОАК 181/2 | б.д. | дефтер
Айдин. Поименен списък на войниците и офицерите от 4 бюлюка, пребиваващи в Айдин с оглед
изплащането на заплатите им. (Запазен)

ОАК 181/3 | б.д. | джедвел

б.м. Непопълнен формуляр за приходите и разходите на някоя общополезна каса в даден град.
(Запазен)

ОАК 181/4 | 1692 | ферман
Одрин. Ферман на Ахмед II до каймакама на Великото везирство, Хюсеин паша. Нарежда се да
бъдат отпуснати, за паричното доволствие на екипажа на военната флота, една сума в размер на 20
000 гроша от наличността на Високата порта.(Запазен)

ОАК 181/5 | 1848 | поличе
Трапезун. Полица за митническите постъпления от тютюна в еялета Трапезун. (Запазен)

ОАК 181/6 | 1617 | арзухал
Токат. Заявление от (Мехмед) до султана. Моли да му бъде отпусната рента от 10 акчета дневно
наместо покойния шейх Хасан от вакъфите на Хотин евкафъ в Токат. (Запазен)

ОАК 181/7 | 1727 | дефтер
б.м. Част от регистър за тимари и зиамети в разни санджаци в Азиатска Турция. (Откъслек)

ОАК 181/8 | 1688 | берат
Цариград. Преписи от берати за отпускане на пенсии на силяхдари, спахии, йеничари и бедняци от
приходите на гьомюшханата. Дер-и саадет. (Повреден)

ОАК 181/9 | 1846 | джедвел
Цариград. Таблица за капитала на министерството на обществените сгради и пътищата, както и на
лихвите за м. декември. Дер-и саадет (Запазен)

ОАК 181/10 | 1718 | дефтер
Част от списък за купени разни видове зърнени храни и складирани в ... За нуждите на... (Запазен)

ОАК 181/11 | 1843 |

Цариград. Платежни записки за изтеглени от хазната пари, изразходвани за ремонти и др. Дер-и
саадет (Запазен)

ОАК 181/12 | 1606 | берат
Цариград. Берат на султан Ахмед I. Назначава мевлана Мустафа за джузухан в гробницата на
султан Мехмед при джамията св. Сафрия с 2 акчета заплата. (Запазен)

ОАК 181/13 | 1733 | тезкере
Цариград. Записка на чаушлука в Цариград до ... . Нарежда да бъде вписан на името на Мустафа и
зиамета в Конийския санджак. Освен него Мустафа притежавал и зиамет в Шуменска нахия Никополски санджак. (Запазен)

ОАК 181/14 | 1701 | дефтер
б.м. Опис на земите "хас", които са преминавали във владение от един капудан-и деря на друг,
заедно със самата тази длъжност. (Запазен)

ОАК 181/15 | 1843 | джедвел
Меншие Капу - Арабия. Таблица за ежедневните постъпления в митницата Меншие Капу - Арабия
за м. януари 1259 г. (Запазен)

ОАК 181/16 | 1627-1628 | хисаб
Стари сметки от времето на султанския счетоводител Яхя ефенди.

ОАК 181/17 | 1654 | еврак
Цариград. Преписка, съдържаща се от берати и арзухали за назначаване на служители при джамии,
манастири и гробници в Цариград, Одрин, Бруса и др. Дер-и саадет (Малко повреден)

ОАК 181/18 | 1595 | ферман
Цариград. Ферман на Мехмед III до бейлербея на Анадола за издаване тезкере, въз основа на което
да се възстанови берата за придаденост към зиамета на Мустафа част от овакантен тимар в
Айдинския санджак. (Запазен)

ОАК 181/19 | б.д. | дефтер
Част от сметководен регистър на арменски език. (Малко повреден)

ОАК 181/20 | 1726 | арзухал
Родосто. Заявление от чаушите, придадени като свита на Ракоци, както и от преводача му за
изплащане сумите за издръжката им за два месеца. Текирдаг. (Запазен)

ОАК 181/21 | 1621 | берат
Цариград. Берат, с който, по повод идването на престола на нов султан, са били потвърдени правата
на тимариота Бекир върху владенията му в Аксарайския санджак. (Запазен)

ОАК 181/22 | 1884 | сенед
Кютахия. Разписки за получени заплати на (чиновници за м. м. Шубат, Хазиран, Ейлюл от
малсандъка на Кютахия. (Запазен)

ОАК 181/23 | 1733 | ферман
Цариград. Чернова от ферман по снабдяването, чрез Александрета, войските на Осман паша в
Мосул. (Дерсадет) (Повреден)

ОАК 181/24 | 1749 | арзухал
Бенефша. Заявление от мухафъза на крепостта Бенефша. Иска да бъдат изплатени заплатите на
джебеджиите от крепостта. (Малко повреден)

ОАК 181/25 | 1748 | арзухал
Карун. Заявление от мухафъза на крепостта Карун. Моли да бъдат изплатени заплатите на 32-та
души джебеджии от крепостта за изтеклата година. (Малко повреден)

ОАК 181/26 | 1852 | еврак
Теке. Преписка за разходите и приходите в казата Теке за м. юли 1268, състояща се от таблица и
списък. (Запазен)

ОАК 181/27 | б.д. | джедвел
Цариград. Таблица за данъчните приходи за една година и за броя на запасните и действащи
войници в Анадола, а именно в еялетите: Айдин, Худавендегяр, Кония, Трапезун, Ерзерум, Сивас,
Анкара, Кастамони, Харпут, Дженкояри, Кюрдистан, Халеп, Адана, Амаста, Айвалък, Бига, Мосул
и Дамаск. Дер-и саадет. (Запазен)

ОАК 181/28 | 1856 | джедвел
Сарухан. Таблица за приходите и разходите на санджака Сарухан за м. декември 1262 г.(Откъснат
през средата)

ОАК 181/29 | 1797 | илям
Бруса. Илям на муфетиша на вакъфите на Мека и Медина, край Бруса и кратко съдържание на
същия илям. Иска се обезвреждането на разбойническата банда на Галиожджи Ариф, която
събрала раята от казаните вакъфи, а било извършено и убийство. (Повреден)

ОАК 182/1 | 1886 | еврак
Ерзерум. Преписка по отчитането на сумите, платени през м. април 1305 г. в Ерзерумския виляет по
сметката тимари, вакъфи и държавни облигации. (С малки повреди)

ОАК 182/2 | 1731 | хюкюм
Цариград. Заповед (чернова за ферман) до натоварения да събира джизието в Трапезун - капуджибашията Мустафа, управител на "гюмюшхане"-то. Нарежда му се първата вноска от 10 000 гроша
да предаде на "анбар-емина" в Трапезун - ел-Хадж Халил, за да ги употреби за разходи по превоза
от трапезундското пристанище на зърнени храни и военни припаси. (Запазен)

ОАК 182/3 | 1848 | еврак
Цариград. Преписка по оправдаването на разхода по ремонта и строежите в крепостта Акя.
(Дерсадет) (Повреден)

ОАК 182/4 | 1861 | дефтер
Дамаск. Регистър, в който са записвани поименно живущите в Дамаск "пострадали" гърци,
арменци и др. християни, на които е била раздавана помощ за изхранването им. Шам. (Страниците

му скъсани наполовина, като едната липсва.)

ОАК 182/5 | 1670 | илям
Тавас. Илям на кадията на Тавас, санджак Ментеше, удостоверяващ несъбираемостта на данъка
"сураат", в съседната околия, поради пълното разорение на раята в тази околия. (Запазен)

ОАК 182/6 | 1732 | ферман
б.м. Проект за фермана, с който е било наредено да се събере без забава принадлежащата на
Марашкия еялет част от извънредния налог за военни нужди за годината 1144 г. (Запазен)

ОАК 182/7 | 1731 | тезкере
Цариград. Записка за придаването към зиамета на един ..., овакантен от починал чауш, Заимин,
чийто зиамет след смъртта му бил даден на двамата му синове. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 182/8 | 1731 | тезкере
Цариград. Тезкере за присъединяването на овакантен зиамет в санджака Кенгари към тоя на
заслужил заия, в санджака Ескишехир. (Запазен)

ОАК 182/9 | 1730 | еврак
Карахисари шарки. Преписка по повод оплакването на раята от мините Шапхане в Карахисари
шарки, че джизиедара от Ерзерум бил събирал от тях разни данъци, от които били освободени като
доставчици на стинца за нуждите на държавата. (Повреден)

ОАК 182/10 | б.д. | дефтер
от 17 век. Опис на вакъфските владения в селата Дюдюкчи, Айнтабли и др. , принадлежащи на
вакъфите Мехмед и султан Баязид. (Запазен)

ОАК 182/11 | 1760 | хуляса
Цариград. Резюме от ферманите по уреждането на редица въпроси от административен, финансов
и военен характер в Египет, след назначаването за валия там везира Кямил Ахмед паша. (Дерсадет)
(Запазен)

ОАК 182/12 | б.д. | ариза
Цариград. Донесение от капуданидаря Мехмед Хюсрев (до садразама). Съобщава, че съгласно
полученото нареждане, корабът, който трябвало да замине за (Мароко), за да разузнае за
положението, бил готов за тръгване и иска да му се изпратят писмата с наставленията за ... там.
(Дерсадет)(Запазен)

ОАК 182/13 | 1566 | дефтер
б.м. Опис на тимари в санджаците Худавендигяр, Боли, Бейшехир, Менташа и др., които са дадени
на други притежатели или бератите, за които са били подновени в полза на предишните им
притежатели. (Повреден)

ОАК 182/14 | 1866 | илмюхабер
Цариград. Записка до сметководството по държавните приходи, относно беделите, следващи се на
съсобствениците, чиито солници в казата Чемлик били иззети за "монопола" и формиране на
самото прехвърляне на същите солници. (Дерсадет) (С малки повреди)

ОАК 182/15 | 1832 | шукка
б.м. Писмо от Мехмед Решид паша (до садразама). Във връзка с поражението на турските войски,
под командването на валиите на Дамаск и Силистра и на ферика Мехмед паша, при Хумс, изказва
опасението, че египетския бунтовник може да предприеме нападение по море срещу бреговете на
Румели или Анадола. (Повреден)

ОАК 182/16 | 1767 | илям
Анаболи. 3 иляма на кадията в Анаболи, удостоверяващи изплащането преносната цена на
изпратените от остров Сулица за Крит с частни кораби воюва, за нуждите на войската. (Запазен)

ОАК 182/17 | 1711 | ферман
Лагера Тумдево. Ферман на Ахмед III, удостоверяващ записването на приход и в разход сумата 2
000 гроша, съставляваща стойността на дажбите за 1123 г. на 200-те джебашии, охраняващи
крепостта Акерлсан. Сахран Тумарева. (Запазен)

ОАК 182/18 | 1576 | дефтер
б.м. Сметководен регистър за приходите от дадени на закупчици евреи и др. мокатаи. (Повреден).

ОАК 182/19 | 1717 | арзухал
Ине бахтъ. Заявление от мухафъза на Ине бахтъ. Моли да бъдат изплатени сумите за дажби на
топчиите при крепостта. (Запазен)

ОАК 182/20 | 1728 | берат
Берат на Ахмед III, даден на Хасан и Хюсеин, след като същите са отстъпили своите земи на други
лица и са задържали за себе си само земите Уста Бурун и Аксакал във воеводството Малатия.
Потвърждава се правото им да притежават земите, които са запазили за себе си.(Запазен)

ОАК 182/21 | 1726 | берат
б.м. Берат на Ахмед III, с който на лицето Садулла се дава моликяне 1/2 част от мукатаата на
данъка върху овцете в Коджеили. (Запазен)

ОАК 182/22 | 1861 | дефтер
Колашин. Именен списък на 1000-те души войници и пандури от 3-ти полк на Цариградската
армия, охрана на Горни Колашин. Съставен е бил за изплащане заплатите на същите войници за м.
май 1267 г. (Запазен)

ОАК 182/23 | 1561 | дефтер
Лист от регистър, в който са вписвани овакантени тимари в Сиваския санджак, раздадени на нови
владелци. (Запазен)

ОАК 182/24 | 1826 | илям
Мераш. Илям на кадията в Мераш за обявяване султановата заповед, относно възбраната на старите
монети, подлежащи на изкупуване от монетарната. Констатира се, че обмяната в Мераш ставала в
по-голямата си част в натура и липсвали златни монети. (Запазени)

ОАК 182/25 | 1891 | джедвел
Битлис. Таблица за предвидените и постъпили приходи във виляета Битлис за м. август 1310; и за
разходите в отделните санджаци на същия виляет през казания месец. (С малки повреди)

ОАК 182/26 | 1865 | еврак

Мераш. Протокол и разписки по изплащането беделя на разни спахии за тимарите им в санджака
Мераш. (Запазен)

ОАК 182/27 | 1658 | дефтер
Крепостта Султание. Списък на военните припаси, предназначени за крепостта Султание Дарданелите и превозени с ...

ОАК 182/28 | 1707 | берат
Цариград. Препис от берат, с който е определена годишна заплата на служителя при голямата
джамия в гр. Белене, Изворнишки санджак Хюсеин Мустафа ваиз. (Повреден)

ОАК 182/29 | 1704 | арзухал
Заявления за даряване на еничарите от различни крепости в Румелия и Анадола, по случай
възшествието на султана. (Запазени)

ОАК 182/30 | 1684 | дефтер
Цариград. Регистър, в който са вписани поименно придворните мутеферика и чауши и
пенсионираните измежду тях, намиращи се в Цариград и получили заплатите си за годината 1025.
(Запазен)

ОАК 182/31 | 1840 | мазбата
Митилин. Протокол на административния съвет в санджака Митилин. Предлагат проект за
организирането на полицейски формации от самите родове войскови поделения и от спахиитетимариоти, вместо да се създават специални полицейски кадри, наред с редовната войска, съгласно
обявения танзимат. (Смалка повреда)

ОАК 182/32 | 1760 | хуляса
Цариград. Резюме от 5 доклада на валията Дишдде, Мустафа - бивш валия на Египет до султана.
(два от докладите са към самия документ). Отнасят се до отсъствието от собственика им, приживе
на 2 села на освободени 15 души роби; до благополучното приключване на шествието на ходжите;
до заминаването на самия Мустафа от Египет за Джидде; за вземането ....египетското
сметководство спрямо Осман бей, ... ; и за прииждането на река Ниш. (Запазен)

ОАК 182/33 | 1731 | арзухал
б.м. Молба от жителите на остров Андрея до султана. Искат, поради идването на нов султан да се
издаде друг ферман за освобождаването им от джизие след като са платили... Такава в Цариград.
(Запазен)

ОАК 182/34 | 1795 | арзухал
б.м. Остатъци от два повредени доклада, единят от които е доклад на Али паша, адресирани и двата
до садразама. Изясняват се причините, поради които е допуснато даглиите да действат противно на
трите условия, поставени им от валията на Анадола Али паша и приети от тях; говори се за
прехвърлянето на даглиите на анадолския бряг и масовите разстрели ... същите. (Много повреден)

ОАК 182/35 | б.д. | такрир
Цариград. Такрир на арменския патриарх Агоп по повод оплакването до него на живущите в с.
Карсан, Брусенска каза, от арменци срещу тормоз над тях от страна на група турски аги, живущи в
същото село. (Дерсадет) (Повреден от лява страна)

ОАК 182/36 | 1859 | еврак
Цариград. Преписка по отчитането на добитъка за клане, предназначен за прехраната на
румелийската армия и изпратен на зимуване в Разградската каза. (Дерсадет) (Повреден)

ОАК 182/37 | 1749 | арзухал
Метон. Заявление от мухафъза на Метонската крепост, с което иска изплащането на заплатите на 31
души джебаджии от крепостта. (Малко повреден)

ОАК 183/1 | 1881 | махзар
Медина. Колективна молба от първите хора на Медина (хатиби и др.) до садразама. Искат да се
забрани на чиновниците да вземат дял и за себе си и от подаянията, които се правят само в полза на
населението на града им. (Запазен)

ОАК 183/2 | 1727 | дефтер
Цариград. Опис на имуществото на покойния Салих ефенди, бивш зав. отчетността по фуража в
царските конюшни, съставен от Румилийския казаскер, за дълговете, които казания покойник е
имал към държавата. Дерсадет. (Без повреди)

ОАК 183/3 | 1717 | берат
Цариград. Берат за назначаване на духовни лица и отпускане на ренти от вакъфите на джамии и др.
в Сидтери и Йени пл. (Запазен)

ОАК 183/4 | 1713 | дефтер
Цариград. Списък на материалите, нужни за приготвянето бойни припаси за ... От разни големини,
които са щяли да вземат участие в похода през 1124 г.(Дерсадет) (е повреда по средата на листа)

ОАК 183/5 | б.д. | шифра
Ключ на официален турски шифър. (Засегнат от влагата, но запазен напълно текст.)

ОАК 183/6 | 1856 | макбус
Румели. Протоколи и оправдателни документи за изразходвани суми от ковчежничеството на
румелийската армия за покриване на разни военни нужди: поправки на складове, превоз, покупка
на продукти и други материали, нужни за армията в Крим.

ОАК 183/7 | 1723 | дефтер
б.м. Тетрадка, в която са белязани покупките на овце за месо, раздаването на месо и фуражи и
зърнени храни. (Листовете са запазени цели)

ОАК 183/8 | 1887 | сенед
Кютахия. Разписка за изплатена от държавната каса в Кютахия месечна платка на бивш тимариот
за отнетия му от държавата тимар. (Запазен)

ОАК 183/9 | 1706 | арзухал
б.м. Молба от мутевелията на вакъфа Синан паша в Дамаск до султана. Иска да се издаде повторно
ферман, забраняващ на съседното с вакъфските владения село Моазания да посяга върху приходите
на някои от същите владения. (Смалка повреда)

ОАК 183/10 | б.д. | арзухал

17 век. Молба от раята в с. Кара Кадшали, в нахията Ески Ил, санджак Коня до султана. Оплакват
се, че от селото незаконно се събирал 1/2 дял авариз в повече, като плащали вместо 1, 1 и 1/2 дял.
Върху молбата е сложена резолюция, с която, вместо да се намали плащания авариз от 1 и 1/2 на 1,
се увеличава на 2 и 1/2 дяла. (Запазен)

ОАК 183/11 | 1834 | забтиаме
Документи, издадени от тимариоти и заими в удостоверение на това, че те са отдали под наем
своите владения в Казанлъшко и др. и, че наемателите могат да упражняват своите права като
такива. (Запазен)

ОАК 183/12 | 1717 | арзухал
Цариград. Писмо от началника на обозите в артилерията до султана, относно отсичането и
пренасянето от Странджа и др. за Цариград дървения материал, нужен за направата на 220
артилерийски ракли. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 183/13 | 1834 | забтнаме
б.м. Документ, даден от притежателя на 1/4 част от мукатаата Дая Сарай на лицето ... същата част за
срок от 1 година, за да влезе във владение на ... част. (Запазен)

ОАК 183/14 | 1642 | дефтер
б.м. Приходно-разходен регистър на склада с храни на вакъфа, джамията, турбето и емарета Гази
Сюлейман (?) паша в гр. Булаир, за времето от 15 Зх 1049 до края на Зк 1051 г. (Повреден)

ОАК 184/1 | 1680 | арзухал
Цариград. Три молби до султана за отпускане боеприпаси и хранителни дажби за еничарите,
получили назначение в Черноморската и Беломорска флота. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 184/2 | 1727 | еврак
Генкари. Преписка по пренасянето на военни припаси за армията под командването на сераскера
Ахмед паша, намираща се около Исфахан, Персия. Пренасянето трябвало да стане чрез ангарията
на 1500 души с коне и волове, набрани от санджаците Болу, Кастамони, Анкара, Генкяли и пр.
(Запазен)

ОАК 184/3 | 1730 | еврак

Алепо. Преписка по събиране приходите от вакъфите на Серви Джами в Алепо от джизиедара,
която сума била предназначена за издръжка на войскова част (аджалък) (Запазен)

ОАК 184/4 | 1730 | арзухал
Цариград. Молба от Мардирмас, арменец до (султана). Моли да му бъде издаден ферман за
освобождаване от данъка джизие, защото бил немощен, болен и неработоспособен, а освен това и
роб. (Запазен)

ОАК 184/5 | 1730 | арзухал
Цариград. Заявление от Георги, син на Яни - калфа в корабостроителницата, който срещу работата
си бил освободен от джизие е другите данъци, с което иска привилегията да бъде прехвърлена и
върху него и братята му. (Дер-и саадат)(Запазен)

ОАК 184/6 | 1865 | дефтер
Входящ дневник на неизвестен институт за периода от 1 до 22 хазиран 1281 г. (Първите е последни
листове липсват)

ОАК 184/7 | 1671 | илям
Ментеша. Две съдебни решения на кадиите на Балат и Андалият(?) за събирането на бедел-и сурсат
от казите на Ментеша с помощта на мюбашира Омер ага и за разпилялото се население.

ОАК 184/8 | 1885 | джедвел
Байбурт. Две таблици за постъпили суми за постройка на училищни сгради в санджака Байбурт.
(Запазен)

ОАК 184/9 | 1873 | мазбата
Кара Якублар. Протокол на ... за отпускане от държавата на преселниците в село Якублар 9 души,
жито и ечемик за посев. (Запазен)

ОАК 184/10 | 1855 | дефтер
Списък на войниците под командата на серпиаде Мустафа ага с оглед изплащането заплатите им за
м.м. Мх - Зх на 1267 г.

ОАК 184/11 | 1725 | еврак
Багдад. Преписка по набавяне и превозване на жито и ечемик от Мардин и Мосул за намиращите се
в Хамадан войски под командата на валията на Багдад - сега сераскер.

ОАК 184/12 | 1852 | арзухал
Цариград. Три заявления на командващия пехотни части по изплащането на заплатите на
пехотинците. (Дер-и саадет) (Запазен)

ОАК 184/13 | 1848 | еврак
б.м. Преписка по подменянето на 19 счупени пушки на 3-ти пехотен полк от редовните войски с
нови такива. (Запазен)

ОАК 184/14 | 1848 | еврак
Касталония. Преписка за ремонта на така наречения мост Топрак ... Над река Татай, каза ГьолКастамонийски санджак.(Запазен)

ОАК 184/15 | б.д. | тезкере
б.м. Писмо до Хюсеин паша за ускоряване доставката от Худовендигярския санджак недоставената
още част от 1000-те камили, които следвало да се наберат за румелийския валия-сераскер.(Запазен)

ОАК 184/16 | 1851 | илмюхабер
Алепо. Таблици за разходите в санджаците Измит, Ока, Алайе, Айвалък, Диарбекир и Халеп за 1267
г. (Запазен)

ОАК 184/17 | 1671 | махзар
Тарасия. Махзар от населението на Тарасия и др. околни кази, с който моли да бъде издаден нов
ферман за събиране на данъците по тия места, защото след нашествието на неверниците по тия
места, населението било значително намаляло.

ОАК 184/18 | 1671 | илям

Шахин. Илям на кадията на Шахин за събирането на данъка бедели сурсат в казата Шахин,
санджак Ментеше. Изпратения за целта намерил по-голямата част от населението пръснато, което
затруднило събирането на данъка.

ОАК 184/19 | 1847 | илмюхабер
Айдин. Записка за данъчните приходи в санджака Айдин за м. Шубат на 1263 г. (Запазен)

ОАК 184/20 | 1733 | арзухал
Соуджик. Молба от мухафъза на крепостта Согуджак, за назначаване нов ага на "бешлюян-и евел"
(Запазен)

ОАК 184/21 | 1847 | илмюхабер
Карс. Записка за данъчните постъпления в санджака Карс за м. Март 1263 г.(Запазен)

ОАК 184/22 | 1909 | еврак
Алепо. Преписка за данъчните постъпления за 1323 г. в санджака Алепо. Халеп.

ОАК 184/23 | б.д. | дефтер
б.м. Част от регистър за гражданското състояние на населението - изключително турско - на
неизвестно селище.(Запазен)

ОАК 184/24 | 1758 | буюрулдия
Галиполи. Заповед (препис), заверен от кадията на Галиполи, с която се нарежда да бъде оказана
помощ във всяко отношение на Абд-ул Лютери ефенди, наречен още Младеррис заде, който от
Едирне се отправял за Буздже ада на заточение. Гелиболу.

ОАК 184/25 | 1768 | илям
Татън.Съдебно решение на кадията на Татън -лива Ментеша. Съобщава за невъзможността
населението да извърши определената му от държавата ангария, а именно извозването на
боеприпаси за армията. (Запазен)

ОАК 184/26 | 1695/96 | еврак
Карс. Преписка, съдържаща опис на вещите на покойния валия на Карс - Исмаил паша, съставен от
нарочно изпратени чиновници и едно писмо до баш мухабеси, с което се изпраща списъка.
(Запазен)

ОАК 184/27 | 1839 | илмюхабер
б.м. Илм-ю хабер, връчен на службата "дългове"при държавното съкровище. Уведомява се, че е
назначен за мюдюр на мината за сребро и олово при Ак-даг, санджака Бозаук (Йозгат) дервиш
Алаедин ефенди.

ОАК 184/28 | 1814 | ферман
Цариград. Ферман на Махмуд II за точното разграничаване султанските гори в Анадола. (Запазен)

ОАК 184/29 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо от... до... , с което се съобщава, че строителя, който да направи мостове по реките в
Сиваската област и за когото било искано да бъде изпратен на Сиваски мошир Хафъз паша бил
изпратен на капудан пашата. (Запазен)

ОАК 184/30 | 1670 | дефтер
б.м. Част от регистър, в който са били записвани събирачите на данък джизие в разни кази в
Румелия и в Анадола, както и тяхните задължения към държавата. (Запазен)

ОАК 184/31 | 1712 | еврак
Цариград. Преписка по доставянето от барутхането в Галиполи, недостигащото количество барут
на крепостта в остров Родос, а също и оръжие. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 185/1 | 1808 | мектуб
Цариград. Чернова на писмо до валията на Египет. Нарежда се същия да върне желязото и бриза,
които бил иззел от търговци французи, понеже англичаните ги ограбили при навлизането си в
Александрия и в послествие предали на казаните търговци. (Дерсадет) (Повреден)

ОАК 185/2 | 1838 | ариза

Цариград. Донесение от... До ... Разнесли се слухове, че било стреляно върху френския крал, който
дори бил починал. Тия слухове обаче, не се потвърждават.

ОАК 185/3 | 1855 | мектуб
Цариград. Писмо от генерал Дамарти(?) на френски, придружено от превод на турски до
главнокомандващия в Румелия. Съобщава за изпращането на 260 души войници - англичани от 2
-ри полк и моли да им бъде осигурено прилично възнаграждение. (Дерсаадет) (Запазен)

ОАК 185/4 | 1842 | тезкере и самие
Доклад на Великия везир до ... Канцелария по разговорите на Рашид паша с френския министър на
външните работи.

ОАК 185/5 | 1805 | мектуб
Цариград. Чернова на писмото от садразама до Талейран, в отговор на уведомлението, че Дюфен
бил назначен за дипломатически представител на Франция в Цариград. (Дерсадет) (Засегнат от
влагата , но цялостно запазен)

ОАК 185/6 | 1827 | такрир
Цариград. Нота от френския посланик в Цариград генерал граф Темилмино (?), с която иска да не
бива спъвано пътуването на французина Фасераине(?) от Одрин до Цариград. (Запазен)

ОАК 185/7 | 1830 | такрир
Цариград. Нота (чернова) на турското правителство до (френския посланик в Цариград), подадена
по повод меморандума на същия посланик, връчен на Високата порта, в който се е заявявало, че
провинцията Алжир щяла да бъде възвърната на Турция, при условия, изложени в самия
меморандум. Припомня се, че посланика, комуто устно са били изложени условията и
задълженията, които Турция поема срещу възвръщането на тази провинция - премахване
корсарството, привилегии за чужденците, е обещал, но все още не е доставил отговора на Франция
на турските предложения и се иска този отговор да бъде даден, колкото се може по-скоро.
(Повреден)

ОАК 185/8 | 1791 | шука
Цариград. Чернова на писмо до мухафъза на Корфу, с което се съобщават радостните сведения: за
пристигането на турската флота заедно със съюзната английска пред египетските брегове; за

отнемането на Абукир от французите; за влизането в действие и на сухопътните войски и успехите
им срещу французите. (Повреден)

ОАК 185/9 | 1799 | каиме
б.м. Доклад от Абделфетак, относно стъкмяването на патрулни кораби за разузнаване в Бяло море:
до Акя и Александрия. (Запазен)

ОАК 185/10 | 1807 | наме-и шахане
Цариград. Чернова на писмото на султана, изпратено до Наполеон Бонапарт след сключването на
примирието в Тилзит; и това между Русия и Турция, при посредничеството на Бонапарт. Между
другото отказва се предложението френски войски да идат през Албания в остров Корфу.
(Дерсаадет) (Повреден)

ОАК 185/11 | 1831 | такрир
Цариград. Превод от нотата, която френския посланик в Цариград е подал до садразама в отговор
на турска нота по въпроса за Алжир и с което потвърждава изтъкнатото вече становище на Франция
по същия въпрос. (Дерсадет)(Запазен)

ОАК 185/12 | 1855 | еврак
Цариград. Преписка по отпускането стойността на впрегатните коне, доставени за заменяне тия на
парижкото турско посолство. (Запазен, листовете са от различни големини.)

ОАК 185/13 | 1855 | еврак
Цариград. Преписка по изплащането на администрацията на френската поща в Цариград
разноските по извършени услуги на турската държава - пощенски такси за доставена от чужбина и
за чужбина кореспонденция и орден за белгийски... (Запазен. Размери - различни)

ОАК 185/14 | 1802 | каиме
Цариград. Писмо от Мустафа махзар до Амеди ефенди, който на път за Париж, бил се забавил из
пътя и това се схващало от френския и пруския посланици като признак, че Турция имала за цел да
печели време. Предписва му се да ускори пътуването си и да бъде в Париж колкото се може поскоро в интерес на мисията му. Изпраща му се и препис от писмото на английския крал в отговор
на султановото писмо по въпроса за египетските бейове. (Запазен)

ОАК 185/15 | 1808 | арз

Цариград. Писмо от Високата порта до (командващия войските на флота). Изказва се мнението, че
поради ...на Мухиб ефенди за 1-ви турски представител, по въпроса за примирието, ще следва да
бъдатизпратени инструкции за Съдки ефенди, намиращ се в Лондон; както и едно лице от гръцка
народност за преводач и се разсъждава дали тези инструкции да бъдат изпратени чрез Мухиб
ефенди (посланик в Париж), по сухо или по море, с оглед на континенталната блокада, провеждана
от французите. (Дерсадет) (Повреден)

ОАК 185/16 | б.д. | такрир
Цариград. Превод на турски език на нотата на цариградския френски посланик. Моли да бъде
незабавно приет от султана, за да връчи писмото, което император Наполеон е изпратил с особен
куриер - французин от Варшава. (Повреден)

ОАК 185/17 | 1791 | арзухал
Цариград. Доклад от (каймакам-пашата) до садразама, (намиращ се начело на действащата армия).
Съобщава му какво конкретно е направено по повод писмените му искания за попълване на
армията му с джебеджии и пр.;за снабдяването ѝ с парични средства в златни монети; по въпроса за
отсрочване идването на двамата английски офицери - след като било узнато за пристигането на
офицери от Прусия и по снабдяване армията му с хранителни припаси. (Повреден)

ОАК 185/18 | 1800 | ариза
Цариград. Писмо от (каймакам-пашата)Абдиллах паша до сердара. Съобщава му, че се изпращат
нему и на капудан-пашата позиви на френски език, за да бъдат разпространени между френските
войски в Египет, с цел да се понижи духа им. (Запазен)

ОАК 185/19 | 1757 | арзухал
Смирна. Доклад от гюмрукемина в Смирна Ахмед до (Високата порта) по инцидента, във връзка с
пленяването в турски води на два френски търговски кораба от страна на един английски кораб при
завръщането на последния от Цариград. (Запазен)

ОАК 185/20 | 1800 | такрир
Доклад на Елхадж Мехмед, изпратен в Египет, за да събере сведения за състоянието на френската
армия там. След пристигането му в Белбис, било се разчуло, че в турската войска е пристигнала
многобройна руска войска, английски 2000 войника и 40-50 хиляди арнаути, във връзка с което
4000 французи минали в Салахие, обаче били върнати от френския командващ. Дава сведения и за
падналия дух на френската войска, в която имало 3000 малтийци, а общия брой на войниците бил
12 000 (Повреден)

ОАК 186/1 | 1796 | итимаднаме
Венеция. Превод от акредитивното писмо до султан Селим за новоназначения дипломатически
представител в Цариград на Венецианската република, Франческо Вандермин. (Запазен)

ОАК 186/2 | 1832 | наме-и хумаюн
б.м. Чернова на писмото-отговор от Махмуд II на писмото , с което Карл Алберт, крал на Сардиния,
е уведомил султана за възшествието си на престола. (Запазен)

ОАК 186/3 | 1842 | такрир
Цариград. Сардинското посолство в Цариград иска да му се отпуснат за 1258 (1842) г. , както е
обичай от миналото 40 ловни билета. (Запазен)

ОАК 187/1 | 1701 | дефтер
Темишвар. Списък на изразходваните суми за издръжката на капуджибашията Ибрахим и 200 души
конни граничари, намиращи се в Темишварския еялет по границата. (Запазен)

ОАК 187/2 | 1600 | дефтер
б.м. Откъслек от една част на регистър "мюхурлю дефтер" на бейлербея на Буда, Ахмед паша и
мухафъз в последствие на Белград, в който регистър са описани отделни зиамети и тимари на
групи, според назначението на лицата, неучастието им в последния военен поход и пр. (Запазен
откъслек)

ОАК 187/3 | 1660 | арзухал
Темишвар. Доклад от... за набавяне на овци и жито за нуждите на войската, намираща се на поход в
Унгария войска. (Запазен)

ОАК 187/4 | 1582 | дефтер
б.м. Част от регистър, в който са записани извършени по време на бейлербея Али паша,
прехвърляния, промени или утвърждаване върху заварените владелци на разни тимари и зиамети в
санджака Буда. (Запазен)

ОАК 187/5 | 1722 | арзухал

Родосто. Заявление от кехаята на крал Ракочи до султана .Моли да бъдат отпуснати определените
суми за издръжката на Ракочи и свитата му през м. Рб 1134 г. Текфур даг. (Запазен)

ОАК 187/6 | 1732 | арзухал
Цариград. Молба от маджарския генерал Папа Янош до султана. Моли, определената му издръжка
от 200 акчета дневно, вместо от влашкото джизие, да му се изплаща в Цариград, където бил на
местожителство. Горната сума му била дадена до когато бил заедно с хората си в Браила. (Запазен)

ОАК 187/7 | 1663 | арз
Цариград. Доклад до (Портата) за набиране брашно и ечемик за войската на бойното поле от
близките еялети и санджаци Темишвар, Смедарево, Босна и др. (Запазен)

ОАК 187/8 | 1583 | тефтер
Цариград. Тимари в Естергон.

ОАК 187/9 | 1591 | дефтер
Част от регистър, в който са били вписани случаите на издадени тезкерета за снабдяване с берати
едни и други лица за дадени им тимари и зиамети в санджаците Сегодин и Таван. (Повреден)

ОАК 187/10 | 1712 | такрират
Темишвар. Преписка за закупени и складирани в Темишварската крепост 100 000 оки сол и 40 000
килета просо. (Запазен)

ОАК 188/1 | 1806 | такрират
б.м. Писмо от Елфи Мехмед, египетски емидин, писано на арабски език; и превод от същото писмо.
Описва окаяното положение, в което египетското насаление е изпаднало след пристигането в
Александрия на руската флота; и сумите, които от египетска страна били предадени на капуданпашата, началник на същата флота. (С различни размери)

ОАК 188/2 | 1717 | ферман
Цариград. Чернова на ферман до валията на Египет и др. за разпродажбата имуществото на убити и

забегнали по време събитията там. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 188/3 | 1792 | еврак
б.м. Преписка, съдържаща три доклада на валията на Гърция, Исмаил паша, бивш валия на Египет.
С единя от които същият представя шерийски илям на арабски език, един махзар; за поправката
незабавно на бентовата (от бент) стена между Решид и Абукир, предпазваща от наводнение града
Александрия; с друг се оплаква, че му бил ограбен кораб на стойност 15 000 гроша, завед.
корабостроенето в пристанище Бодрум; предварително бил обявил, че е станал жертва начумата в
Египет; и с третия представлява своето изложение, относно уреждането на сметките между него и
новия валия на Египет, Изет Мехмед паша. (Запазен)

ОАК 188/4 | 1849 | тефтер
Цариград. Ведомост за разходите по издръжката на войските в Бенгази през месеците Рамазан 1257
до раби I1257 г. включително. (Запазен)

ОАК 188/5 | 1732 | ферман
Цариград. Ферман на Махмуд Първи до галиполския наиб и назъра на баруткането в Галиполи за
снабдяването ... с припаси и оръжие. (Повреден)

ОАК 189/1 | 1845 | еврак
Цариград. Преписка, състояща се от 2 чернови писма до турския посланик в Лондон (Саръм
Ибрахим паша) и 1 писмо от същия (до министъра на външните работи). Отнася се до разговорите
между Турция от една страна и Англия и Русия от друга по уреждането турско-персийските
спорове. (Много повреден)

ОАК 189/2 | 1731 | берат
Цариград. Берат, с който върху Осман, счетоводител на кехаята на садразама, са били утвърдени
като маликяне данъците: ресми мизани хадир; ресми ругани зит; ресми дамга и екмише; ресми
мизан пенбе; ресми боя-и сурх ; на остров Кипър. (Запазен)

ОАК 189/3 | б.д. | мектуб
Цариград. Превод от писмото на мистър Чърчил, виден английски търговец до английския
посланик в Цариград. Описва изтезанията, на които е бил подложен от страна на частни лица и
полицейските органи, за гдето случайно, като бил на лов в околностите на Цариград и при стрелба
по една птица бил наранил леко едно турче. За положението в което бил изпаднал в случая, той
успял да изпрати записка до мосю Пизанти. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 189/4 | 1838 | хуляса
Александрия. Резюме от писмото (на френски и турски език), изпратено от живущия в
Александрия англичанин Томас Вагхорм до Богос бей, за да бъде съобщено от последния на
Мехмед Али. - В писмото се говори за добрите намерения на Англия към Египет и за предстоящето
обявяване за владетел на тази страна самия паша или негов наследник. (Турски превод - повреден)

ОАК 189/5 | б.д. | ариза
б.м. Превод от 2 писма на английския консул в Сирия, Улям Карл до султана и до садразама.
Поднася на султана една касетка с фини изделия, работа на майстора Шерл Йиклай; благодари на
садразама за берата, с който се разрешава настаняването му в Сирия, изразява желанието си да се
настани в Дамаск и излага изгодните за Турция от развитието на търговския обмен с Англия.
Приложени са и 4 търговски реклами на английски език. (Запазен)

ОАК 189/6 | 1826 | шукка
Писмо от Абдуллах (паша, валия на Сида) до садразама. Съобщава, че е получил нареждането,
относно английския консул в Бейрут. Консулът бил ..., но щял да се съобрази с нареждането на
везирството. (Повреден)

ОАК 189/7 | 1713 | мухасебе
Цариград. Сметка за приходите от данъка джизие в остров Кипър, събрани от джизиедара Мехмед
ага, а именно 7 191 996 акчета. Дерсадет.(Запазен)

ОАК 189/8 | 1801 | мектуб
б.м. Писмо, с което се изпращат подаръци и писмо за английския посланик в Цариград и се изказва
ласкави похвали по адрес на Англия за оказаното от генерал Хотчестон и адмирал Кис с войските
им съдействие при изтикването на французите из Египет. (Повреден)

ОАК 189/9 | 1873 | мухасебе
Цариград. Сметки за падежите на вноските по турските заеми от Лондон и Париж на
(министерството на финансите) Дерсадет. (Запазен)

ОАК 189/10 | 1804 | ариза

Две донесения от Сюлейман паша (мухафъз на о. Кипър) и от Али паша (валия на Египет) до
(садразама). Съобщават, че са получили нареждането да се отнасят приятелски спрямо английските
и руските кораби, които евентуално биха се появили пред турски пристанища; и да бъдат
извънредно бдителни спрямо френската флота - първия донася още, че бил получил сведения от
англо-руските морски сили, че в Тулон французите били предприели големи приготовления за
експедиция по море и др. (Повреден)

ОАК 189/11 | 1813 | еврак
Цариград. Преписка по повод нотата на английския посланик в Цариград, относно
несъблюдаването от турските чиновници условията на англо-турския търговски договор. (Засегнат
от влагата. Листове с различни размери)

ОАК 189/12 | б.д. | ариза
Доклад (чернова) на Маврояни, турски шарже д`афер във Виена. Излага съдържанието на разговора
си с английския посланик във Виена, относно турските работи, Мехмед Али, руския договор от
08.07.; и оттеглянето на русите от Молдавия, Влахия и от Силистра.(Запазен)

ОАК 189/13 | 1802 | мектуб
Александрия. Превод на турски от писмото на генерал Стюард, специален пратеник на английския
крал (до валията на Египет). Излага добрите чувства на краля и на Англия към Турция, от които
чувства били продиктувани предложенията за уреждането недоразуменията с мамелюците и
положението на нюлемените, по отношение на които султановата милост се дължала на
застъпничеството на генерала. Предложенията на генерала били отхвърлени от турското
правителство. Както и в отговора на (египетския валия), на писмото, написан на същия лист,
излагат се и други подробности около становището на Англия по умиротворяването на Египет.
(Запазен)

ОАК 189/14 | 1685 | илям
Никосия. Илям на кадията в гр. Никосия, остров Кипър, с който е искано да се изпратят бойни
припаси за крепостите на този остров, сполетян преди това от голям глад , в следствие на събитията
; и застрашен от нападение по море. Лефкоша. (Запазен)

ОАК 189/15 | 1800 | илям
Магниса. Илям на кадията в Магниса. Иска се разрешение за възвръщане на стопаните им,
добитъка, доставен за английската флота, на котва в Мармарис и Мекри , но не предадени поради
внезапното заминаване на същата флота. (Запазен)

ОАК 189/16 | 1874 | дефтер

Част от регистъра за държавните приходи и разходите на остров Кипър през 1290 г. (Повреден)

ОАК 189/17 | 1840 | ариза
Донесение от командващия на забурите гарнизон в остров Кипър със заверка от ... лекар Лаффон за
... за военна служба.... поради хронично заболяване. (Запазен)

ОАК 189/18 | 1841 | мектуб
Цариград. Чернова на писмо от (Високата порта) до турския посланик в Лондон Шекиб ефенди.
Съобщават му се подробности от фактическо естество, като възражение на нотата на лорд
Палмерстон, че от населението на Ливан се събирали непосилни за това население данъци.
(Запазен)

ОАК 189/19 | 1800 | каиме
Цариград. Чернова на писмото от (садразама) до командващия турската военна флота. Съобщава
му, че е получил уведомлението, че адмирал..., в отговор на писмото, писано му от него - капуданпашата, бил отговорил, че не е осведомен, относно начина на изпълнението на примирието, че той
ще... все пак ... интересите на Турция без да може да се изкаже...

ОАК 190/1 | 1828 | тахрират
Цариград. Превод на турски от такрира на новоназначения датски пълномощен министър , с което
същия иска да му се определи ден, когато да представи акредитивните си писма. (Повреден)

ОАК 190/2 | 1845 | наме-и хумаюн
Цариград. Писмо (чернова) на султана до мекленбургския херцог. Благодари за 4-те коня,
изпратени му от херцога. (Повреден)

ОАК 190/3 | 1604 | дефтер
Цариград. Част от регистър за тимари и зиамети в санджака Ерзерум и за промените, засягащи
владеенето на същите. (Запазен)

ОАК 190/4 | 1822 | дефтер

Сметка за приходите и разходите през м. Сф 1237 на вакъфите, управлявани от монетния двор
(дарсхане-и амире) и другите вакъфи. (Запазен)

ОАК 190/5 | 1829 | берат
Болу. Връзка от преписи от берати за даване на заплати и пенсии от приходите на мукатаата Болу.
(Запазен) Различни размери.

ОАК 190/6 | 1726 | хюджет
Халеп. Хюджет на кадията в Халеп за прехвърляне глашатайството за кафето в Халеп от наемателя
Мехмед, върху двамата синове на същия. (Запазен)

ОАК 190/7 | 1714 | берат
Цариград. Берат на Ахмед IIIза утвърждаване прехвърлянето деляллъка (глашатайството) за кафето
в Халеп от един върху друг наемател, станало чрез хюджет на казаскерите на Румили и Амедоу.
(Запазен)

ОАК 190/8 | 1676 | дефтер
Цариград. Част от регистър, в който са записани разни приходоизточници - мукатаи в Анадола,
Босна и другаде; ...; на кои лица - наематели са отдадени, приходи от тях, някои доставки във
връзка с проектиран военен поход на султана; за покупка на скъпоценности за двора и др.
(Дерсадет) (Запазен)

ОАК 190/9 | 1620 | дефтер
Цариград. Част от регистър, в който са били регистрирани тимарите в санджака Хамид и
промените във владението на същите. (Повреден от влагата)

ОАК 190/10 | 1730 | арзухал
Заявление от ел-хадж Али до султана. Оплаква се, че от него са искали да внесе за минало време
годишните вноски, които е плащал на държавата за дадената му мукатаа в санджака Пенск. Тази
мукатаа всъщност той бил отстъпил на държавата още преди десет години. (Запазен)

ОАК 190/11 | 1896 | тезкере
Цариград. Доклад до садразамството за регулирането вноса и износа между Турция и Иран, чрез

съответни изменения в митническата тарифа. (Запазен)

ОАК 190/12 | 1583 | дефтер
Именен списък на отличили се в боевете под стените на крепостта Солник; боя е воден от 7 су... ,
начело със сина на Сулинския хакимин султан Али бей; боя с разбойниците, върлували между
Хама и Халеп; както и на отличили се в службата си като финансови органи. Представени са от
бейлербея на Буда; хакима на Сулина. Счетоводителя на хазната и мухафъза на Трабхус и шам, за
удостоверяване споменатите в тях лица с тимари и зиамети, според заслугите им. (Запазен.
Листовете са с различни размери)

ОАК 190/13 | 1849 | еврак
Цариград. Преписка по уреждане вземанията на малолетния тимариот Мехмед Салих за
притежаваните от него дялове в Солунски и Елбасански санджак.(Запазен)

ОАК 190/14 | 1693 | еврак
Цариград. Преписка от доклад и проект за ферман по въпроса за пререгистрирането на еничарите
на служба в Сиам-и шариф. (Запазени)

ОАК 190/15 | б.д. | дефтер
От 16 век. Опис на вакъфите в Акшехир.

ОАК 190/16 | б.д. | талимат
Цариград. Печатна инструкция с решенията на специалната комисия при баб-и сераскера за военни
реформи - 5 -годишен срок на задължителна военна служба за войниците и пр. (Запазен)

ОАК 190/17 | 1852 | илмухабер
Цариград. Записка до ... Мухсабеси за удържана от беделите на тимариот пенсионер от санджака
Кайсерия дължимите от него 26 021 гроша за джабелу-бедели. (Запазен)

ОАК 190/18 | 1719 | берат
Цариград. Берат за уреждане заплатата на 5-те служители при джамията в Гусине. (Повреден)

ОАК 190/19 | 1736 | дефтер
Цариград. Сведение за постъпленията в държавната хазна от извънредни, непредвидени приходи
през времето от 10 раби I. 1147 г. до средата на джемази II.1148 г. (Дерсадет)

ОАК 190/20 | 1730 | темесюк
Цариград. Бележка, издадена от Тойчу-башията, капуджи-баши Ахмед ага за изплащане ... на
доставени с кораб за нуждите на топхането дърва за горене. (Запазен)

ОАК 190/21 | 1710 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III, с който заплатата на един конник се увеличава от 8 на 14 акчета
дневно, колкото била заплатата на "гьонуллюяни йемин" (Запазен)

ОАК 190/22 | 1852 | илмухабер
Цариград. Записка до тахсилят мухаибеси за отбелязване задължението към фиска на тимариот, с
тимар в Ерзерумската каза Ипек. (Запазен)

ОАК 190/23 | 1843 | забтнаме
Сорахан. Два документа, издадени от двама тимариоти с тимари в Сароханския санджак, в
уверение на това, че са прехвърлили за фиска от 1 година своите права като тимариоти върху
държавата, в лицето на мутесалима на казания санджак.(Запазени)

ОАК 190/24 | 1763 | хуляса
Цариград. Резюме от доклади на Абдулрахман паша, валия на Трапезун по събиране ...
Производство и за събиране сумите, предназначени за издръжката на еничарите във Фаш.
(Откъслек е, иначе запазен)

ОАК 190/25 | 1573 | дефтер
Ван. Опис на оръжието и припасите налице в крепостта Ван. (Повреден)

ОАК 190/26 | 1805 | илям

Смирна. Илям на смирненския кадия за обявяване заповедта да се изпълни наряд за сапун за
нуждите на Цариград. Измир.(Запазен)

ОАК 190/27 | 1799 | каиме
Трапезун. Подробен доклад на Чилдирския валия Сабит паша, относно действията на
бунтовниците, под водителството на убийците на Али паша; Хаджи Исмаил заде Мехмед и със
съдействието на флотилията под командата на Кел Али оглу, наброяващи повече от 2 000 души; и
битката между същите и изпратените насреща на турски войски, в резултат на които ... в Батум и
пр. крепостта били разбити.

ОАК 190/28 | 1859 | еврак
Цариград. Преписка от мазбати, музекерета, зейли и тезкерета на (ликвидационната) комисия,
(учредена да прегледа и уреди повдигнатите отчетни въпроси във връзка със снабдяването и
продоволствието на действащата армия по време на Кримската война). В отделните преписки
саразгледани сметки на длъжностни лица, такива за набрани в разни места на Румили за нуждите
на войската материали и припаси, както и претенциите на частни лица или доставчици. (Запазен, с
различни размери)

ОАК 190/29 | 1732 | арзухал
Цариград. Откъслек от доклад на управителя на султановата монетарна, относно, условията, при
които е била извършена една доставка на сребро и злато от частни лица. (Запазен)

ОАК 190/30 | 1841 | арзухал
Кайсерия. Доклад на мюшира на Дияр Бекир и императорските мини, Ведшки паша, относно
данъчните неуредици в казата Кайсерия и липсата на ... В същата каза, поради върлуването на
кюрдски хайдутски банди. (С малки повреди по средата на листа)

ОАК 190/31 | 1815 | илям
б.м. Обявление за размера на гербовия сбор от разписки, бордеро и пр. (Запазен)

ОАК 190/32 | 1838 | ариза
Ерзерум. Донесение от Осман Нури (валия на Ерзерум) до (Високата порта). Съобщава, че е
получил нареждането , според което иранските поданици следвало да се третират по същия начин,
както и тези на европейските, като в случай на провинение се задържат вместо в държавните
затвори, у дома на иранския консул в града. По този повод донася за един конкретен случай, при
който иранец убива турчин и от третирането на убиеца по гореописания начин, какви неудобства са

произлезли.

ОАК 190/33 | б.д. | такрир
Цариград. Такрир на Цариградския арменски патриарх Степан до садразама. Представлява
оплакването на арменците от казата Хасс-и Мансур, че войводата им и някои първенци ги
ограбвали, като събирали от тях непосилни незаконни данъци и моли застъпничество и
покровителство за оплакващите се. (Засегнат от влага)

ОАК 191/1 | 1721 | ферман
Цариград. Ферман на Ахмед III, съставен за удостоверяване, че лицето шейх Абдулла е записал за
приход и разход по книгите на хазната в Цариград сумата 3 591 гроша, изразходвани по издръжката
на гарнизона в крепостта Наварин. (Засегнат от влагата.

ОАК 191/2 | 1820 | ариза
Агрибоз. Донесение от шериф Мустафа до (мутесарифа на Агрибоз), в отговор на заповедта на
същия да му бъдат изпратени приходите от разните мукатаи в Саадиска. Пояснява, какво и кога ще
се изпрати. (Запазен)

ОАК 191/3 | 1845 | махзар
Гърция. Част от махзар на гръцко насаление от казата... . Запазена е само частта, носеща печатите
на представителите на населението (Липсват началото и края).

ОАК 191/4 | 1722 | еврак
Цариград.Преписка за продажбата на публичен търг, с явно наддаване, принадлежащо към
държавната мукатаа в нахията Айкроп на остров Крит, село Нипос. (Аситане и садет)(Запазен)

ОАК 191/5 | 1711 | арзухал
Заявление от войниците на гарнизон в о. Родос до султана. Оплакват се, че ... Ибрахим и двама
Мехмедовци са посегнали на дадените им "оджаклък" земи в санджака Менташа и молят да се
забрани с ферман това посегателство. Върху белите полета на документа са написани и проектите
на фермана до местните кадии. P.S. Прибавено е към документа и заявление от зеима Мехмед по
същия случай. (Повреден)

ОАК 191/6 | | дефтер

Част III от регистър за тимарите в санджака Мора (Гърция).(Запазен)

ОАК 191/7 | 1824 | еврак
б.м. Доклади на Юсуф Мухлис паша, мухафъз на Агрибос и Карли Или, върху неуредиците в
продоволствието на войските в Гърция и нередовното плащане на заплатите им; по въпроса за
претенциите на чуждестранните търговци за доставени от тях провизии, във връзка и с
нареждането на чуждите търговци да не се издават за напред полици понеже държавата нямало да
ги изплаща; за пристигането на Ибрахим паша в пристанището Мегун; проектирането
взаимодействие между Ибрахим паша по море и сераскера Румили Рашид паша по суша за
сразяване окончателно на бунта; за заемането на Навадин от войските на Ибрахим паша и др.
(Повреден) (С различни размери)

ОАК 191/8 | 1670 | еврак
Кандия и др. Преписка, съдържаща счетоводни доклади за изплащане заплатите на войници от
крепости и фортове в Тракия и Гърция. (Запазен)

ОАК 191/9 | 1682 | дефтер
Кандия. Списъци за требванията на йеничарите охрана на крепостите Кандия, Хания и др. за
четирите тримесечия на 1093 г. (Повреден)

ОАК 191/10 | 1836 | мухасебе
Йени Шехир. Сметка за постъпленията от данъка върху сурова коприна в казите Йени Шехир и Ине
гьол за м. Реби-ул-ахър 1251 г. (Запазен)

ОАК 191/11 | 1642 | дефтер
Трикала. Списък, съставен от мьолтезилима Фаик бей за постъпленията от джизие, гуламие и
беглик в казите Трикала, Аспропотамо, Лариса, Крачево, Чаталджа и Платъмна (?).(Запазен)

ОАК 191/12 | 1604 | дефтер
Агрибоз и др. Опис на хасовете на везира Касъм паша в казата Агрибоз и др. (Запазен)

ОАК 191/13 | 1867 | джедвел

Кипър. Таблици за данъчните приходи, недоборите и разходите на санджака Кипър за м. септември
1283 г. Част е откъсната)

ОАК 191/14 | 1732 | илям
Таш узи. Илям на кадията на о. Таш узи в Бяло море. Населението на острова се оплаква от
повишаването на митата върху зърнените храни. Понеже населението се изхранвало изключително
от вносни храни, това било голям удар. Молят за намаление на митата. (Запазен)

ОАК 191/15 | 1844 | ферман
Цариград. Чернова за султански ферман, отправен до всички управители на еялети и на други
отделни административни единици. Има оплакване от страна на патриаршията, че са извършвани
насилствени помохамеданчвания на турски поданици и то дори и на деца. Султанът забранява да се
върши това, освен по доброволен начин. (Добре запазен)

ОАК 191/16 | 1712 | мухасебе
Цариград. Сметка за плащане на данъка джизие в Родос. Джизиедара (Мустафа) моли да му бъде
върната сумата 269 акчета, които платил свръх предвиденото. Дерсадет (Запазен)

ОАК 191/17 | 1720 | мухасебе
Цариград. Сметка за събиране данък джизие в казите Янина и Погония в 1124 и в казата Селфидже
в 1133 г. от джизиедарите Осман ага и Абди. Те продали 12 063 акчета повече и си ги искали
обратно. Дерсадет. (Запазен)

ОАК 191/18 | | махзар
Втората половина на 18 век. Евбея. Махзар от първенците на живущите в Агрибос. За изпращането
без забава оръжие и припаси, каквито липсвали в крепостта и за ремонт на същата и на
укреплението Карабаба. (Запазен)

ОАК 191/19 | 1828 | илям
Карафелия. Кавала. Илям на кадията в Карафелия и такъв на кадията в Кавала за престоя в тези два
града на Али паша, бивш мутесариф на Трикала и Апнебахри при пътуването му за новото му
местоназначение - санджака Хамид. (Повреден)

ОАК 191/20 | 1791 | дефтер

Част от опис на тимарите в Агрибоския, Айне бахти и Карлъилийските санджаци, по който в
годината 1206 е извършена проверка проверка на същите тимари. (Запазени)

ОАК 191/21 | 1840 | еврак
Цариград. Преписка, адресирана до садразама и съдържаща: 2 писма на турския представител в
Атина, Кмусурна, на френски език, адресирани до губернатора на Тесалия Мехмед Намък паша; 2
писма на гръцки език; едно копие на френски език от нота на гръцкото правителство, връчена на К.
Мусурис; протокол на административния съвет на казата Трикала и писмо-доклад на Мехмед
Намък паша, по същия доклад. Всички изброени книжа се отнасят до случая с капитан Валенцов,
капитан Щемо и др., преминали с чета от гръцка на турска територия; а в някои от тях се дават и
сведения за събитията в Сирия, където действал Ибрахим паша, а другите били се покорили на
турската власт. (Засегнат от влагата, с различни размери)

ОАК 191/22 | 1826 | ариза
б.м. Доклад от ... (?) до султана, относно военните действия в Гърция срещу гръцките въстаници обсадата на Атина. (Написан на парчета и силно повреден от влага)

ОАК 191/23 | 1722 | арзухал
Лариса. Заявление от...до султана. Моли да бъдат отпуснати суми за купуване месо и жито за
дажбите на йеничарите в крепостта. (Запазен)В

ОАК 191/24 | 1750 | арзухал
б.м. Доклад до султана за утвърждаването на поста му Янинския мутесариф Омер паша, като му се
присвои званието Румили бейлербей. (Запазен)

ОАК 191/25 | 1821 | дефтер
Опис на вещите, намерени в заловен пиратски кораб и върху самите избите пирати от същия кораб,
по народност гърци. Описа е съставен от кадията на о. Самос. (Повреден)

ОАК 192/1 | 1848 | поличе
Анкара и др. Полица за прехвърляне на суми от недабари и редовни приходи на санджаците
Анкара, Измир, Айдин, Коня и др. Към хазната чрез Анадолийската компания. (Запазен)

ОАК 192/2 | 1839 | дефтер

Триполи. Редовна войска - кавалерия - Триполи. Вж. V А4 Низамие пехота Триполи

ОАК 192/3 | 1847 | мюфредат дефтери
Анкара. Подробна таблица за данъчните приходи и разходите по изплащане заплати и др. в казите
на санджака Анкара за изтеклата 1263 г. (Запазен)

ОАК 192/4 | 1880 | джедвел
Йерусалим. Таблица за приходите от вергии и бедел-и аскерие в Йерусалимската каза за м.
декември 1297 г. Кудус-и шернар (Запазен)

ОАК 192/5 | 1662 | дефтер
Джаник. Дневници за издаване тезкерета (за берати) по раздаване на тимари в санджаците Джаник
и Арабкир и Диврити(?) в Анадола. (Джаник. (Запазен)

ОАК 192/6 | 1713 | мухасебе
Цариград. Сметка за събрания данък джизие от християните и евреите в казите Цариград,
островите в Мраморно море, Хаскьой, Коджа Или и Скутари от джизиедара Елхадж Вели ага.
Дерсадет. (Запазен)

ОАК 192/7 | 1887 | дефтер
Синай. Таблици за данъчните постъпления в санджака Синай, еялет Кастализни за 6 месеца на
1303 г. (Запазен)

ОАК 192/8 | | дефтер
Кара Хисар сахиби. Списък на броя на населението и размера на движимата собственост в
отделните кази на санджака Кара Хисар сахиби. (Запазен)

ОАК 192/9 | 1690 | дефтер
Токат. Списък на мукатаите във войводалъка Токат. (Запазен)

ОАК 192/10 | 1847 | джедвел
Кютахия. Таблица за данъчните приходи в Кютахийския санджак за м. 12.1262 г. за разходите през
същото време. (Повреден)

ОАК 192/11 | 1754 | арзухал
Аджа. Заявление от (мухафъза на крепостта) Аджа, с което иска изплащането заплатите на
топарабаджиите при крепостта за една година. (Повреден)

ОАК 192/12 | 1847 | джедвел
Айваджик. Таблица за данъчните постъпления и разходите на казите Султан кере, Айваджик,
Лапсаки, Кум кале и др. за м. тешрин-и II 1263 г. (Запазен)

ОАК 192/13 | 1857 | сенед
Ич ил. Разписки, дадени на мал санджак емина в Ич ил (Мала Азия) от бивши притежатели на
тимари от санджака, срещу получени от тях суми - ренти за иззетите им земи за времето 1272-1273
г. (Запазен)

ОАК 192/14 | 1882 | джедвел
Анкара. Таблици за постъпленията от данъците (вирги) и военния откуп на казите Анкара, Яла, Бей
пазар, Яш, Зир и др. за м. септември 1299 г. Отбелязани са приходите за времето 1295 - 1299 г.
(Запазен)

ОАК 192/15 | 1841 | дефтер
Сивас и др. Част от списък за производството на жито, ечемик и др. В различни тимари в някои
санджаци на Мала Азия - Сивас, Бозаук(?). (Откъс)

ОАК 192/16 | 1719 | ферман
Цариград. Чернова за ферман, отправен до мютесселима на Кютахия. Назначава се Арсланоглу
Мехмед за мубашир, който да достави на войската на Ахмед паша в Хамедан и Нефахан 1000
катъри и 500 камили, събрани от санджаците Кютахия, Султан-юню и Кара Хисар. (Запазен)

ОАК 192/17 | 1750 | дефтер

Цариград. Списък на еялети и санджаци и на назначените или преназначени техни управители, а
именно: Трапезун, Сивас, Сида, Ерзерум, Хабеш, Халеб, Анадолу, Айдин (санджак), Диарбекир,
Шам, заедно със санджаците Йерусалим и Набулус, Рикка, Триполи, Чалдър, Багдад и Басра, Кара
Хисар (Санджак), санджаци Елбасан, Никопол и Видин, санджак Солун и Кавала, санджаци
Бендер, Узи, Крит, Адана, Терхала (санджак), Камия (санджак), Капуданлък-и деря. (Засегнат от
влага)

ОАК 192/18 | 1849 | дефтер
Сведение за приходи през 1264 г. до края на март 1265 г. от Анадолските и Румилийски санджаци.
(Повреден)

ОАК 192/19 | 1719 | еврак
Цариград. Преписка от доклад и копие на ферман за възстановяването предишния размер на
вноските в държавната хазна, които ежегодно е правил виляета Басра и, които поради местните
арабски въстания фактически били намалени. (Дерсадет) (С различни размери)(Запазен)

ОАК 192/20 | 1860 | джедвел
Алепо. Таблица за митнически приходи на Халепската митница за м. май 1276 г. (Запазен)

ОАК 192/21 | 1836 | дефтер
Пергам. Списък на лица, продали стоки през месец Сефар 1251 г. в Пергам, на които било събрано
по 1 пара на грош - данък върху печалбата. (Запазен)

ОАК 192/22 | 1877 | шукка
Русе. Писмо от Цариград до валията в Русе, препратено с надпис от последния на каймакама в
Силистра. Изпраща се приложено правилник за изпълнение от ветеринарните ..., относно
подобрение расата на конете в Османска Турция. Приложен правилник, състоящ се от 8 члена,
издаден на 02.01.1877 г. (Добре запазен)

ОАК 192/23 | 1872 | дефтер
Трапезун. Сведение за разходите на виляета Трабезун за м. Август 1288, по когото са били визирани
и нанесени в разходния регистър за 1287 и 1288 г.г. същите разходи. (Запазен)

ОАК 192/24 | б.д. | мектуб
б.м. Писмо, с което се иска да бъдат наети търговски кораби за пренасянето до Крит на войските 2000-те войника, които се наложило да бъдат изпратени на острова. Само 500 души от тях щели да
бъдат пренесени с държавни кораби. (Запазен)

ОАК 192/25 | 1712 | мухасебе
Цариград. Сметка за платен данък джизие в казите Бейшехир, Михалич и др. В Анадола. Сумите са
събрани от джизиедара Елхадж Сюлейман ага. Дерсадет. (Запазен)

ОАК 192/26 | 1598 | дефтер
б.м. Откъсната част от регистър, в който са били вписвани тезкеретата, издавани от бейлербея на
Анадола за давани тимари на заслужили във военно време. (Повреден)

ОАК 192/27 | 1731 | берат
Берат на Ахмед III, даден за половината дял от мукатаа в областта Димос Айктаб на лицето Али.
(Запазен)

ОАК 192/28 | 1730 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III за прехвърлянето овакантена, поради смъртта на притежателя ѝ,
мокатаа в нахията Ергани, Диарбекирско, върху сина на починалия. (Запазен)

ОАК 192/29 | 1718 | берат
Одрин. Берат на Ахмед III за възвръщане на молла Мехмед и на Махмуд отнетата им мукатаа в
областта Малатия. (Запазен)

ОАК 192/30 | 1867 | дефтер
Изходящ дневник с чернови от телеграми до разни кази и санджаци в Анадола по разни въпроси.
(Запазен)

ОАК 193/1 | | дефтер

с. Таш бунар. Част от регистър за десятъчни постъпления от селата Таш бунар, Ситахи бунар и др. в
неизвестна каза. (Началото и края липсват)

ОАК 193/2 | 1753 | дефтер
Цариград. Списък за изплащане заплатите на силяхдарите за последното тримесечие на 1166 г.
Дерсаадет. (Запазен)

ОАК 193/3 | 1728 | дефтер
Цариград. Списък за изплащане заплатите на силяхдарите за второто тримесечие на 1142 г. Дер-и
саадет (Повреден)

ОАК 193/4 | 1728 | дефтер
Цариград. Списък с имената на силяхдарите за изплащане на заплатите им за последното
тримесечие на 1141 г. и първото на 1142 г. Дер-и саадет (Повреден)

ОАК 193/5 | 1770 | дефтер
Цариград. Списък за заплащане заплатите на силяхдарите за тримесечието реджеб - рамазан 1889 г.
(Запазен)

ОАК 193/6 | 1749 | дефтер
Цариград. Списък за изплащане заплатите на спахиите за третото тримесечие на 1163 г. Дер-и
саадет. (Запазен)

ОАК 193/7 | 1605 | дефтер
Цариград. Списък за заплатите на "серачин-и хасса" за второто тримесечие на 1013 г. Дер-и саадет
(Повреден)

ОАК 193/8 | 1639 | дефтер
Цариград. Списък за изплащане заплатите на служещите в султанската кухня, в работилницата за
халва и в другите работилници при двора, за първото тримисечие на 1048 г. Дер-и саадет
(Повреден)

ОАК 193/9 | 1728 | дефтер
Цариград. Списък за изплащане заплатите на спахиите за последното тримесечие на 1142 г. Дер-и
саадет (Повреден)

ОАК 193/10 | 1887 | джедвел
Серфидже. Таблица за приходите и разходите на санджака Серфидже през м. Септември 1304 г.
(Запазен, различни размери)

ОАК 193/11 | 1776 | дефтер
Цариград. Два списъка за изплащане заплати на офицери и редници от неизвестна войскова част.
Дер-и саадет (Запазен)

ОАК 193/12 | 1875 | дефтер
Таблици за постъпленията от различни данъци и такси за годините 1288, 1289, 1290 и 1291 на
неизвестен институт. (Запазен)

ОАК 193/13 | 1826 | илям
Илями на кадиите в разни градове в Азиатска Турция. Обявява се за изпълнение наредбата за
изкупуването от страна на монетарната старите златни монети, намиращи се в ръцете на
населението. (Повреден)

ОАК 193/14 | 1650 | иджмал дефтер-и
Болу. Препис от списъка-извлечение на санджака Болу. (Запазен)

ОАК 193/15 | 1614 | дефтер
Сарухан. Списък на наличните спахии в санджака Сарухан. (Запазен)

ОАК 194/1 | 1718 | ферман
Цариград. 2 фермана на Ахмед III до мухафъза на Видин и до видинския дефтердар. Нарежда се,
припасите, нужни за прехраната на ... и мустахфъзите не на служба в Палаа кети Арчар, Видинско,

да се дават от складовете в град Видин. (Запазен) (С различни размери)

ОАК 194/2 | 1723 | еврак
Цариград. Преписка, относно паричното поръчителство и разпродажбата ... На разбойниците
Арелан Оглу Мехмед и неговия внук Хамза от крепостта Олгун, забегнали в неизвестност. За
същите разбойници местните аги в Шкодра са гарантирали, че ще бъдат заловени и предадени на
властта, в случай, че се появят отново. (Дерсадет) (Запазен, с различни размери)

ОАК 194/3 | 1842 | каиме
Цариград. Писмо от садразама Изет Мехмед паша до..., притежаващ земи на един преход от Мека.
Съобщава му, в отговор на подадената от него молба, че не му се разрешава да отведе в своето
имение водата, която в миналото чрез водопровод е стигала до Мека, а по-късно, поради
изоставянето на водопровода е изтичала далеч от обработваема земя. (Дерсадет)(Запазен)

ОАК 194/4 | 1718 | еврак
Цариград. Преписка по искането на населението от г. Кайсерия и околните села, главатаря на
племето тюркмени да обезщети вредите, които имам Кулу оглу, Шерафан Саледли и др. са им
причинили, като са унищожили посеви, отвлекли стада и пр. от землищата им. (Дерсадет)
(Повреден)( С различни размери)

ОАК 194/5 | 1742 | дефтер
Цариград. Част от регистър, в който са били вписвани ферманите до валии, кадии и др. в Анадола и
Румелия за разрешаване въпроси от граждански характер; за такива от административен характер.
(Запазен)

ОАК 194/6 | 1875 | дефтер
Цариград. Книга, в която са вписвани личните поръчителства в полза на длъжностни лица от
администрацията, като гаранция по службата им; както и съобщения във връзка с продажба или
прехвърляне... и др. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 194/7 | 1770 | каиме
Писмо от Халил паша, относно конфискуването за дълг към държавата имуществото на загиналия
като мухафъз на Браила Хидиетулла паша, мутесариф на Амалия; и отдаването на закупчици
джизието от циганите и други държавни приходоизточници в Ямбол, Пловдив, Никопол и др.,
затруднено, в някои случаи, поради военните събития. (Запазен)

ОАК 194/8 | 1808 | илям
Фереджик. Илям на кадията във Фереджик за прекратяване споровете, възникнали между
населението на казата; и след като остатъка от задълженията на раята бъде внесен, да се намали
броя на сеймените и се осигури спокойствието на раята там. (Повреден)

ОАК 194/9 | 1876 | джедвел
Трабезун. Таблици за промените в бюджета на санджаците от Трабезунския виляет за годината 1292
- на базата на бюджета за предшестващата я 1291 г.(Запазен)(С различни размери)

ОАК 194/10 | 1790 | каиме
Доклад от Хасан паша, главнокомандващ при Исмаил до (Великия везир). Излага старанията си за
привличането на Бахъгирай хан с неговата татарска конница и проекта си, с настъпването на
пролетта да предприеме нападателни действия срещу русите. (Запазен)

ОАК 194/11 | 1772 | илям
Байендер и Сефер Хисар чешма. 2 идентични иляма - на кадиите в Байендер и Сефер Хисар
чешма, относно междуособиците в тия места във връзка с убиването на разбойника Ебу Бекир при
извършване от него нападение на града Байендер; бунта на братя Илясзаде, ... и от войводата на
Смирна, Ахмед ага. (Запазен)

ОАК 194/12 | б.д. | хуляса
Цариград. Откъслек от резюме на доклади, относно работите в Египет - задълженията към
държавата на селата, овакантени с убийството на Хюсеин бей; неудобствата, създадени с оглед на
местните условия от затварянето в крепост на разбойническия предводител Насар бази и взимането
на негово място като заложник собствения му син; и др. въпроси от парично естество. (Дерсадет)
(Повреден)

ОАК 194/13 | б.д. | тезкере
б.м. Писмо от (министъра на външните работи) до главнокомандващия, с което се иска да бъдат
тайноанкетирани фактите, изнесени в едно съобщение на английския консул в Мосул и за валията в
същия град. (Запазен)

ОАК 194/14 | 1858 | мазбата

Карс. Протокол на меджлиса при митницата в Карс. Искат да им се изпрати тарифа за митата, които
следва да се прибират от разните видове стоки, изброени в самия този протокол. (Запазен)

ОАК 194/15 | 1731 | ферман
Цариград. Ферман на Махмуд I до кадията на Амед и войводата на Дияр Бекир. Нарежда се,
снабдяването с храни и фураж на 500-те души силяхдари, събрани от разни кази в Анадола за
армията на багдадския валия Ахмед паша, след пристигането им в Бияр Бекир, да стане от
приходите на мукатаата на Диарбекирския войвода. (Повреден)

ОАК 194/16 | 1803 | еврак
София. Преписка, съдържаща между другите писма и един махзар от Алай бейовете и др.
Тимариоти от 16-те сандаци на Румели и доклад на валията на същата област Али паша за
извършване обща проверка на войските (еялетлу), тъй като някои тимариоти се явили при
повикване, с нужен брой свои хора, а други не се явили никак. (Повреден, с различни размери)

ОАК 194/17 | 1877 | йоклама дефтери
с. Салих ефенди. Списък на изселниците-черкези, настанени в с. Салих ефенди махалеси (?) каза...
(Запазен)

ОАК 194/18 | 1605 | дефтер
Цариград. Вещева книга, в която са отбелязвани ежедневно отпусканите по разни поводи вещи.
(Повреден)

ОАК 194/19 | 1711 | берат
Диурги. Тридесет и шест берата за даване на заплати, пенсии и ренти на спахии и др. , получавани
от мукатаата на Диурги- еялет Сивас. (Запазен. С различни размери)

ОАК 194/20 | 1897 | еврак
Цариград. Преписка с проект за приходо-разходния бюджет на министерството на просветата за
1315 г., предоставен за преглед от специалната комисия за финансови реформи. Дерсадет (Запазен,
с различни размери)

ОАК 194/21 | 1850 | дефтер

Медина. Таблица за разходи на гр. Медина за 1266 г. на арабски език. (Запазен)

ОАК 194/22 | 1794 | арзухал
Адана. Донесение от мутесалима на Адана Мехмед ага до ... . Съобщава, че е получил писменото
нареждане, относно преследването на разбойниците в околностите на Адана и уверява, че ще
изпълни с най-голямо старание това нареждане.(Запазен)

ОАК 194/23 | 1695 | дефтер
Цариград. Част от регистър, в който са вписвани тимарите и зиаметите в Халепски, Килиски и др.
санджаци в Анадола.

ОАК 194/24 | 1874 | емляк джедвели
с. Михалич. Емлячен регистър на имотите в с. Михалич, каза Провадия. (Повреден)

ОАК 194/25 | 1874 | нюфус дефтери
с. Михалич. Регистър за гражданското състояние на с. Михалич, Провадийско. (Повреден)

ОАК 194/26 | | немика
Цариград. Чернова на писмо, писано от министерство на външните работи до турския посланик в
Лондон, по повод искането на живущия в Лондон турски поданик Павле Чичене, от о. Самос, да се
издаде позволително да пътува под турско знаме построения от него в Лондон търговски параход.
Съобщава се на посланика, че в случая ще се постъпи както при зачисляването на американския
кораб към търговското дружество и пр. (Дерсадет) (Повреден)

ОАК 194/27 | 1823 | мектуб
Цариград. Писмо от Мехмед Емин (паша) до ... . Съобщава, че с писмо до Високата порта е
представил опис на имуществото, оставено от покойните паши Махмуд и Хуршид. В същия опис
били включени и вещите, които покойният капуджи башия Юсуф ага приживе бил отделил от
конфискуваното имущество на кехаята на Хюршид паша и задържал у себе си, без да ги впише в
съответния опис.

ОАК 194/28 | 1639 | сенед
Разписки за внесени от разни чери башии приходи от мокатаи и от данъка "адет-и агняи".

(Повреден, с различни размери)

ОАК 194/29 | | дефтер
Опис на селата в Никополско, от които се е събирало джизието (поголовен данък)

ОАК 195/1 | 1730 | тезкере
Цариград. Тезкере, издадено от мубашира Осман на населението в Багдадско за събрани храни за
нуждите на пътуващия за Цариград персийски мирза Сафи.

ОАК 195/2 | 1712 | мухасебе
Цариград. Сметка за плащане на данъка джизие в казите Кютахия и Султанкьой, събран от
джизиедара Юсуф ага. Дерсаадет. (Запазен)

ОАК 195/3 | 1697 | еврак
Цариград. Преписки от формени бележки, молби и др. по отпускането на взели участие в
преследването и ликвидирането бунтовниците от ...(на о. Крит), лица и на други следващи им се
суми и храни. (Дерсадет) (Повреден)(С различни размери)

ОАК 195/4 | 1719 | еврак
Цариград. Преписка, състояща се от 5 документа, относно ремонтиране на религиозни сгради и др.
В градовете Мека и Медина и необходимите за целта суми. (Документът засегнат от влагата и
текстът е повреден)

ОАК 195/5 | | дефтер
Цариград. Поименен списък на работниците, изпратени от Цариград във Фаш, за да работят по
изграждането на крепостта. (Дерсадет.) (Повреден)

ОАК 195/6 | 1795 | телхис
Цариград. Два телхиса (доклада) на Великия везир до султана. С единя се иска прошка за Челеби
ефенди от Коня, който отправил някакво писмено оплакване против Сюлейман паша, валия на
Карачан. С другия се донася, относно назначаването на същия да се справи с бунтовниците в
околността на Ич- ил. (Запазен)

ОАК 195/7 | 1713 | мухасебе
Цариград. Сметка за платен данък джизие в Каджа Или и др. Кази в Анадола, събран от джизиедара
Хамид(?) ага. Дерсаадет (Запазен)

ОАК 195/8 | 1850 | джедвел
Ван. Таблица за данъчните постъпления през м. Април 1266 г. във Ванския санджак и разходите за
същото време. (Запазен)

ОАК 195/9 | 1827 | каиме
Цариград. Писмо от садразама Селим Мехмед паша до валията на Караман. Упреква го, че не е
доставил напълно исканите от неговия еялет 1527 войника и му напомня да се съобрази с
вишочайшото послание да бъде дадено горното количество хора за армият, която се формирала в
Цариград. (Дерсадет)

ОАК 195/10 | 1666 | иджмал дефтери
Титме. Списък за броя на жителите във всяко селище на вилаета Титмепо отделно за плащането на
данъка джизие.

ОАК 195/11 | 1892 | пусула
Цариград. Таблица за размера на вносните и износни мита, наложени върху стойността на
продуктите, изнасяни и внасяни в Иран за Турция за времето 1302-1309 г. Дер саадет (Запазен)

ОАК 195/12 | 1792-1833 | дефтер
Цариград. Заповедна книга на войсковото командване, със заповед и по общото управление на
турската войска, организацията, обучение и снабдяването на същата. (Дер саадет)

ОАК 195/13 | 1691 | дефтер
б.м. Регистър за джизието на еврен и кяфири от Халепския еялет - казите Река, Талег, Тарсос ,
Мелатие и др. (Запазен)

ОАК 195/14 | 1730 | хюджет

Хюджети, написани върху преписи от съответните берати за изплатени от приходите на мокатаата
Оводжик, Анадола, сум на йеничарите и др.(Запазен, с различни размери)

ОАК 195/15 | 1855-1856 | дефтер
Коларовград. Входящ дневник на щаба на II армия по въпроси за снабдяването и пр. на армията по
време на Кримската война. Началото липсва - ако повреден.

ОАК 195/16 | 1846 | джедвел
Ердек. Таблица за данъчните приходи в санджака Ерден за м. Канун I. 1262 г., както и за
изразходваните за това време суми. (повреден)

ОАК 195/17 | 1768 | арзухал
Цариград. Доклад до султана за назначението бившия кадия на Медина Абдуллах ефенди. За
войскови кадия. (Запазен)

ОАК 195/18 | 1875 | дефтер
Измид. Приходна книга за приходите от данъците арман, кантар , агнам, бедели, аскери, виргии и
др. в казите Измид Ада пазар и др.(Запазен)

ОАК 195/19 | 1838 | сурет
Цариград. Платежни заповеди за изплащането заплати и възнаграждения на войници и офицери,
както и на пенсиите на военни пенсионери (Дерсадет)(Запазен)

ОАК 195/20 | 1699 | телхис
Цариград. Доклад на Великия везир до султана за изваждането от обръщение на монетите, които са
били сечени в Кайро с по-ниска проба от заповяданата такава. (Запазен)

ОАК 195/21 | 1808 | арзухал
Доклад от... до ... , върху нападението в деня на получаването известие за възшествието на новия
султан, извършено върху сарая и гр. Спарта, Карамански санджак, а от страна на бунтовниците,
отпора който е бил даден на тованападение. И за даването санджак Карамен на мутеселимите на
Тека, Х. Мехмед ага. (Повреден)

ОАК 195/22 | 1783 | хуляса
Цариград. Резюме от доклади на Мугдад паша, валия на Караман - за овакантен вакъф в Бейшехир
и други от административен характер въпроси. (Докладът в оригинал и 1 резюме още са ... В
последствие.(Запазен)

ОАК 196/1 | 1844 | дефтер
Цариград. Сведение за постъпленията в държавната хазна през м. Тешрини евел (Дерсадет)
(Повреден)

ОАК 196/2 | | мектуб
Коня. Писмо от... до мютесалима на Коня. Напомня му, че още не е изплатен остатъка от камилите,
дължими от Коненския санджак за нуждите на армията под командата на румелийския валия
Мехмед паша. (Запазен)

ОАК 196/3 | 1857 | джедвел
Нигде. Таблица за данъчните приходи на санджака Нигде, както и за данъчните недабори,
съставена от каймакама Абделрахман за месеците март и април и от заместника му Ибрахим за
месеците май-февриари на 1272 г. (Запазен)

ОАК 196/4 | 1881 | мухасебе
Бейкос. Таблица за приходите от данъците ресми агнам и ресм-и дженавар и за недоборите от
същите данъци за 1296 г. в казата Бейкос. (Запазен)

ОАК 196/5 | 1885 | джедвел
Есир. Таблица за постъпленията от извънредния данък марифи улумие панеси (помощ за народното
просвещение), събран през м. февруари в казата Есир. (Запазен)

ОАК 196/6 | 1775 | дефтер
Цариград. Регистър за изплащане заплатите на силяхдарите за първото тримесечие на 1189 г. Дер-и
саадет. (Запазен)

ОАК 196/7 | 1748 | дефтер
Цариград. Списък за изплащане заплатите на силяхдарите за третото тримесечие на 1162 г.
(Запазен)

ОАК 196/8 | 1638 | дефтер
Цариград. Списъци за изплащане заплатите на служещите при султанската кухня "мандегян" и
джебеджиите, топчиите и топарабаджиите. Дер саадет (Повреден)

ОАК 196/9 | 1728 | матлубат дефтери
Цариград. Требване за изплащане заплатите на силяхдарите за третото тримесечие на 1141 г. Дер
саадет(Запазен)

ОАК 196/10 | 1753 | дефтер
Цариград. Списък за заплатите на силяхдарите през 1165 г. и 1166 г. Дер-и саадет. (Запазен)

ОАК 196/11 | 1865 | джедвел
Таблици за приходите на ... В Анталия през м. Април 1281 г. ; и сведение за разпродадените същия
месец в санджака Теко формуляри. (Запазен) (С разни размери)

ОАК 196/12 | 1651 | дефтер
Цариград. Регистър за данъците на казите в Анадола и Румелия, събрани от чиновника по данъците
за диван-и хумаюн. (Запазен)

ОАК 196/13 | 1868 | еврак
Цариград. Преписка по изплащането заплатите и порциона на офицерите и войниците - редовна
кавалерия, намиращи се под командата на Атлу Ахмед паша за 3 месеца от 1284. Дер саадет
(Запазен, различни размери)

ОАК 196/14 | 1885 | джедвел
Килкит. Таблица за постъпленията от извънредния данък мариф и улумие панеси (помощи за

народното просвещение) , събран през м. Шубат 1302 г. (Запазен)

ОАК 196/15 | 1810 | еврак
Цариград. Преписка с изложение от Румилийския валия и сераскер Ахмед Хюршид паша; такова от
Алай бейовете в Кюстендил, Солун, Скопие и др. Книжа, по отстраняването неуредиците във
връзка с новия закон, урегулирващ организацията на войските "еялетлу" и възвръщането стария
ред, при който заими и тимари задължително се явявали сами под знамето на своя алайбей.
(Дерсадет) (Запазен, с различни размери)

ОАК 197/1 | 1707 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III назначаването мартолоз в крепостта Бой(?), в Босна. (Запазен)

ОАК 197/2 | 1713 | мухасебе
Цариград. Сметка за събрани суми от данъка джизие в Босненския еялет и Хърсавската ливо всичко 10 078 548 акчета от джизиедара Ахмед. Дер саадет. (Запазен)

ОАК 197/3 | 1804 | каиме
б.м. Писмо от Али Риза, натоварен даусмири разбойниците от крепостта Накшик в Херцеговина.
Съобщава за постигнатата от него и оплакванията на местната рая от издевателствата на
разбойниците, които били толерирани от представителите на властта. (Повреден)

ОАК 197/4 | 1693 | арзухал
б.м. Заявление от Абдуллах Мехмед, учител в гр. Убурчан, Босненско до правителството, за да му се
поднови учителския берат, унищожен при нахлуването на неприятеля.

ОАК 197/5 | 1863 | еврак
Преписка, по която във връзка с проверката сметките на бившия интендант на херцеговинската
дивизия Садък ефенди, са били представени за осчетоводяване документи за разходи, извършени в
Босненския санджак, за сметка на херцеговската дивизия. (Повреден- с различни размери.)

ОАК 197/6 | 1814 | каиме
Доклад на валията на Босна, Али паша, до садразама, относно своеволията и непокорството на
еничарите в Сараево. Иска да се издаде особен ферман за предупреждаване на непокорните и да се

изпрати едноличен мубашир от Цариград, който да се справи с безредиците в Сараево.(Запазен)

ОАК 197/7 | 1838 | илям
Мостар. Илям на кадията в Мостар по издирването на сумата 21 907 гроша - остатък от стойността
на закупените от немския търговец Петрович храни за нуждите на турските войски, изпратени
срещу Сърбия. Същата сума била навремето събрана от населението в Мостарската каза и ... на
търговци.

ОАК 197/8 | 1715 | илям
Илями на кадиите във Валона, Берат , Тенеденли, с които след ликвидирането въстаниетов Албания
от военачалника Ахмед паша, местното население се обвързва с лични обязателства и колективно
парично поръчителство, че няма да допусне повече каквито и да е размирици в границите на своите
селища и ще съдейства на властта за поддържане реда. И доклад на самия Ахмед паша за същото.
(Повреден)(С различни размери)

ОАК 197/9 | 1839 | мектуб
б.м. Писмо, с което се отговаря на предписанието от министерството на финансите в Цариград, да
севнесат в държавната хазна сумите, добити от джизието на циганите в Босна за 1250 г. Съобщава
се, че част от джизието е прибрано, а другата част - било събрано от изворнишкия мутеселим.
(Запазен)

ОАК 197/10 | 1528 | дефтер
Нови пазар. Описи на тимари в Босна с означени всички промени на техните владетели. (Откъслек)

ОАК 197/11 | 1587 | дефтер
Босна. Списък на християни от разни села на Босненския виляет, които подлежали на облагане с
данъка испенче. (Запазен)

ОАК 197/12 | 1862 | еврак
Преписки с отчетни документи по материалното и парично снабдяване на войските в Херцеговина.
(Някои от листовете с различни размери)

ОАК 197/13 | 1689 | дефтер

Цариград. Опис на 8-тях фермана, които отговорно лице по насичането медни монети в Босна,
Абдул Рахман е настоял да бъдат издадени за уреждане техническата страна на това насичане.

ОАК 197/14 | 1693 | арзухал
Бехке. Заявление от мухафъза на крепостта Бехке - Босна, с което иска изплащането заплатите за
1543 души войници охрана на крепостта. (Запазен)

ОАК 197/15 | 1845 | тезкере и самие
Цариград. Доклад, относно решението на меджлисвала за Босна и по ... въпрос. (Запазен)

ОАК 197/16 | 1621 | дефтер
Цариград. Опис на тимари и зиамети в Босна и др. Санджаци в Мала Азия, също вероятно Буда.
(Запазен)

ОАК 197/17 | 1840 | тезкере и самие
Доклад на садразама до султана за решенията на меджлиси хас по писмата на Босненския валия
Хюсрев паша, относно нарежданията, които същият бил дал на мутесарифа на Сараево Али паша,
за отношението, което следвало да се възприеме спрямо бунтовниците, завърнали се в Сараево след
уволнението на Веднихи паша; и по съдържанието на писмото, което предводителя на въстанието
Ахмед Мюниб бил изпратил в Патриаршиято и било постъпило във Високата порта. Между другото
било решено да се изостави практиката, заловените във време на бой въстаници да се избиват и им
се вземат главите - като жестока мярка, присъща на управлението от миналото.

ОАК 197/18 | 1857 | еврак
Парична преписка по продоволстването войските в Херцеговина. (Повреден, с различни размери)

ОАК 197/19 | 1737 | дефтер
Мостар. Опис на сумите, които мубашира по събирането на приходите от данъка джизие на
циганите в Босненския еялет Галибали паша бил събрал от съответните закупчици на този данък и
изпратил на държавната хазна. (Запазен)

ОАК 197/20 | | илям
Сараево. Илям на кадията в Сараево за премахването на създадената в същия град митница за

стоките, идващи от Сърбия, Румели и Немско; и за избухналия в Сараево пожар. (Запазен)

ОАК 197/21 | 1785 | арзухал
Сараево. Доклад от Ахмед паша, валия на Босна до султана. Представя с ходатайство да бъдат
уволнени махзара на чаушите, и пр. от гарнизона на Сараево, с който се иска изплащането на ...
(Запазен. С различни размери)

ОАК 197/22 | 1876 | еврак
Сараево. Преписка на Босненския виляет, съдържаща отчетни книжа по разходите във връзка с
преследването на въстаниците в Босна и подпомагане на пострадалите по време на въстанието
местни жители. (Запазен; листовете имат различни размери)

ОАК 197/23 | 1876 | еврак
Отчетна преписка на Босненския виляет за извънредните разходи в разни кази от същия виляет във
връзка с последното въстание и с подпомагане местното население, пострадало във време на
събитията. (Запазен, листовете имат различни размери)

ОАК 198/1 | 1843 | дефтер
Цариград. Таблица за разходите на султанския арсенал за времето 1. юли - 31 август 1259 г. Дер
саадет (Запазен)

ОАК 198/2 | 1800 | ферман
Проект за ферман до Чапар заде Сюлейман, мутесариф на санджака Бузаук за ликвидирането на
Хюсеин паша, валия на Рака. (Повреден)

ОАК 198/3 | 1868 | шукка
Цариград. Писмо от отдела по външните работи при Високата порта до мутесарифа на Кипър.
Пита, дали съществуват пречки за назначаването на лицето Сипмус за привилигирован драгоман
при датското консулктво. (Дер садет)(Запазен)

ОАК 198/4 | 1842 | немика
Нареждане за незабавно връщане в частта им и завърналите се в срок от домашен отпуск или
дезертирали войници и офицери от интендантския табур на едно войсково поделение; и попълване

с други лица местата на починалите от същия табур. (Повреден)

ОАК 198/5 | 1731 | мектуб
Превод на турски език от писмото на персийски език, писано от владетеля на Таджерат до агата на
Цариград. Описва събитията, коитослед царуването на Алемгир, са допринесли за нахлуването на
Надър шах в Индия; приготовленията на същия за поход срещу турците, с цел да сложи ръка на
Арабия и Мека и Медина; и позовавайки се на старите договорни отношения между Индия и
Турция, предлага съвместни дейстивия на войските на двете страни срещу Персия и срещу
френските кяфири. (Запазен)

ОАК 198/6 | 1616 | дефтер
Откъслек от регистър, в който са вписвани отделните случаи на издаване от рир-и мирена тезкерета
за раздаване вакантни тимари в областта Сирия.(Повреден)

ОАК 198/7 | 1876 | таалимат-и умумие
Инструкция за реда, по който следва да се поизведе вътрешен заем за посрещане извънредните
разходи на държавата.

ОАК 198/8 | 1680 | дефтер
Цариград. Поименен списък на топчии, мустахфъзи, на служба в Килидзбах, Дарвенлите, за
изплащане от хазната в Цариград, следващата се за второто тримесечие на 1091 г. издръжка на
същите. (Запазен)

ОАК 198/9 | 1783 | еврак
Ерзерум. Преписка, състояща се от писмо на бившия кехая на Великото везирство, Мустафа
ефенди; и три иляма на кадията в Ерзерум, относно конфискуването в полза на държавата цялото
имущество на починалия валия на Ерзерум Мехмед паша, от Дарензе. (Запазен, с различни
размери)

ОАК 198/10 | | илмухабер
Записка до серги мохасебеса, относно проверката сметките на Багдадския еялет за времето
1253-1258 г., когато валия на същия еялет е бил поминалия се Али паша; и ...на същия Али паша,
които се налагат в резултат на същата проверка. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 198/11 | 1822 | ариза

Доклад от капуджибашията Ел Хаджи Хюсеин, изпратен в Сидасъс специални поръчения до
садразама. Рисува несигурността, създадена в тази област във връзка с поведението на Абдуллах
паша, който подстрекавал към бунт друзите, намири и казълбашите, разпореждал с околните
крепости и пр.Препоръчва мерки от военен характер по море и по суша, поради опасността от
въстание, което било предотвратено, благодарение ... фермани. (Запазен)

ОАК 198/12 | 1766 | телхис
Цариград. Доклад от садразама до султана за присвояването ... "кудус-и шериф" на мудериса при
(джамията) Сюлеймание, Яхя заде Ибрахим. (Дерсадет)(Запазен)

ОАК 198/13 | 1869 | джедвел
Сведение за наличността на Отоманската банка на 4/16 септември 1869 г.

ОАК 198/14 | 1723 | еврак
Преписка от ходжет, доклад до султана с ферман за уреждане положението на раята от нахията
Кайгалу, при Тифлис, след като същата рая, при похода на ерзерумския валия Ибрахим паша срещу
Тифлис, доброволно е заявила своето покорство. Земите, притежавани от тази рая са били оставени
в нейно владение и са ѝ били дадени данъчни облекчения. (Дерсадет) (Запазен, с различни
размери)

ОАК 198/15 | | арз
Представление до султана за назначаване мутесарифа на ... Халил паша, за такъв на Смедерево...;
(Запазен)

ОАК 198/16 | 1886 | дефтер
Болфа. Формално сведение (баланс) за приходите и доходите на санджака Белфа през м. април
1305 г. (Запазен)

ОАК 198/17 | 1873 | еврак
Цариград. Преписка със сметки... Книжа и др. По плащания, извършени от Банк Отоман във връзка
с издръжката на консулства и посолства в Техеран и другаде. (Запазен, с различни размери)

ОАК 198/18 | 1863 | еврак

Цариград. Преписка по спора, възникнал при отделянето ... на живущите в ...католици от тия на
арменците. (Запазен)

ОАК 198/19 | 1864 | еврак
Мека. Преписка от ведомости, разписки и др. по изплащането заплати и други възнаграждения на
... на служба в местното управление и емира в Мека.

ОАК 198/20 | 1852 | илмухабер
Цариград. Записка до сметководството на постъпленията (... Мухабеси) за уравняване сметката по
завладяните от фиска дялове от разни мукатаи в санджака Малатия, притежавана от поминалия се
Хюсеин Веледи Осман - като се разпорежда от последиците на същия да се събере известна сума.
(Запазен)

ОАК 198/21 | 1799 | ариза
б.м. Донесение от Ибрахим Азим до садразама. Съобщава, че съгласно заповедта, която бил
получил, са били заел с набирането 1500 човека, които да даде в разпореждане на началника на
флота при остров Корфу. Също - затрудненията във връзка с финансирането на заповяданото
набиране други 1000 войника от неговия внук Мехмед паша. Елбасански мутесариф,
предназначени за Египет. (Повредени)

ОАК 198/22 | 1805 | арзухал
Изложение от капуджибашията Мехмед Бешир до (Садразама), относно злоупотребите с властта от
страна на Хюршид паша,(валия на Египет); ненавистта на населението спрямо него и враждебното
му отношение със заместника му ... Али паша; жестокостта, която е извършвал над местните
араби,... състоянието на бунт в страната, като последица от всичко това. Накрая препоръчва,
Хюршид паша да бъде махнат от Египет и за негов заместник да бъде назначен Мехмед Али паша.
(Повреден)

ОАК 198/23 | 1722 | еврак
Цариград. Преписка от доклад на садразама и ферман за даването на Мустафа ага, новоназначен
мутесариф на Пония, мукатаата на беделието от заими и тимариоти в Пония и Батум, като издръжка
на гарнизона на крепостта Пония и за личното доволствие на същия Мустафа ага, във връзка с
извънредната задача, която му била възложена в същия край. (Запазен)

ОАК 198/24 | 1875 | еврак

Цариград. Преписка по изплащането стойността на доставено за изселниците в Ерзерум брашно.
(Дерсадет) (Повреден)

ОАК 198/25 | 1771 | рекиме
Донесение на Абдуллах Хасан паша, относно организирането от техническа страна заповядания
строеж на два военни кораба в Каля-и Султание. (Запазен)

ОАК 198/26 | 1836-1837 | тезкере и самие
Цариград. Чернова от доклад на Великия везир до султана по въпроса за изпратените на валията на
Сивас Хафъз паша суми и чаканите от него още 3000 килета - въпреки , че отчетността му не била в
ред, за да се видяло, дали същите нужди не били ... и с местни средства да бъдат покрити; за
камилите, за коитопишел същия валия; и за разпределянето реколтата на санджака Бораук с оглед
на нуждите на Кония и Анкара и с отношенията на Турция с Египет.(Запазен, с различни размери)

ОАК 198/27 | 1757 | еврак
Цариград. Преписка с доклади от Мехмед паша Сиваски валия и валия на Анадола; и от салахшура
Мекки Абдулах ага, върху потушаването на въоръженото въстание в Токад, Чорум и Амасия и
въдворяването реда в тия места от страна на същия Мехмед паша. (Дерсадет) (Повреден, с различни
размери)

ОАК 198/28 | 1812 | еврак
Цариград. Преписка по събиране на откуп от тимари и зиаметите в санджака Хамид, с оглед на
проекта, на мястото на "еялетлиите", да бъдат свикани под ...други хора... (Запазен, с различни
размери)

ОАК 198/29 | 1855 | илмухабер
Сауд. Сведение за разходите на санджака Сауд за времето от 1 март до 30 януари 1271 г. (Запазен)

ОАК 198/30 | 1711 | берат
Одрин. Берат на Ахмед III за прехвърлянето върху Аданския бейлербей Мехмед и сина му частта от
мукатаата, останала свободна , поради смъртта на Али, също син на казания Мехмед. (Повреден)

ОАК 198/31 | 1882 | джедвел

Измид. Таблица на селата в Измидско и на махалите в гр. Измид, съдържаща данни за броя на
изпратените там нови ... (Запазен)

ОАК 198/32 | 1732 | еврак
Цариград. Преписка от фермани на Махмуд I и сметководни книжа по отпускането от приходите на
Кършехли и Аксарай, нужните суми за набавяне товарни камили, които да пренасят припаси за
армията на Али паша при Реван.(Запазен, с различни размери)

ОАК 199/1 | 1724 | ариза
Хамадан. Донесение от мухафъза на Хамадан за цената на хляба и месото за гарнизона на
крепостта. Понеже липсвали дърва за опичането на хляба, налагало се дефтердара да отстъпи от
обичайната цена - срещу 20 оки хляб 27 оки хляб, ... 7-8 пари на киле за печеното.

ОАК 199/2 | | тезкере
18 век. Записки, с които е дадено повишение върху дневната заплата на войници силяхдари от
армията на Халил паша при Асфахан и Хамедан.(Дерсадет)(Запазени)

ОАК 199/3 | 1617 | дефтер
Аграфа. Списък на селищата във вилаета Аграфа, с означен брой на жителите на всяко селище,
които подлежат на плащане на джизие. (Запазен)

ОАК 199/4 | | нюфус дефтери
Кьор Чешме. Списък за гражданското състояние на населението в с. Кьор Чешме (село, където
имало хора от разни племена) (Запазен)

ОАК 199/5 | 1723 | арзухал
Крушевац. Заявление от командирите на разните видове войскови части, изпратени на служба при
строящата се крепост Аладжа Хисар. Искат да бъдат изплатени заплатите на хората ... за текущата
година. (Повреден)

ОАК 199/6 | | махзар
Началото на 19 в. Б.м. Махзар (колективна прозба) до Високата порта, подаден от цариградския
патриарх Йеремия, Йерусалимския патриарх Поликарп и от голям брой митрополити и светски

представители на гръцката църква. Искат да се защитят правата им над черквата "Кумаме" и др. св.
места в Йерусалим, която арменците се домогват да им отнемат. (Засегнат от влага в средата
прогнил.)

ОАК 199/7 | 1850 | иджал дефтери
Поименен списък на башибозуците пехотинци, които се намират под командата на Елбасанлъ Муса
ага, за да бъдат изплатени заплатите им за времето мухарем-реби ул ахър 1266 г.

ОАК 199/8 | 1691 | дефтер
Кешян. Регистър за данъка джизие във вилаета Кешян.(Долният край липсва)

ОАК 199/9 | 1714 | арзухал
Ахсаха. Заявление от мухафъза на крепостта Ахсаха до султана. Моли да бъдат изплатени заплатите
на йеничарите-охрана на крепостта. (Запазен)

ОАК 199/10 | 1852 | еврак
Нигде. Преписка, съдържаща таблица за данъчните приходи на санджака Нигде за м. Март 1268 г. ,
приходи от недабарите от миналата година и ... Писма от каймакама на Нигде. (Запазен)

ОАК 199/11 | 1861 | дефтер
Аргафа. Таблица за производството на тютюн в казите Фердиче, Аргафа, Трикала и Янина за
времето 01.06. - 05.12. 1277 г. (Запазен)

ОАК 199/12 | 1771 | ариза
Доклад от Махмуд паша до ... . Съобщава, че след като връчил на мухафъза на Сохум, Калеш
Ахмед, неговия брат Али бей и Печан бей, султанския дар от 1 000 жълтици и др. Подаръци,
споменатите се отправили по местата си и заявил, че в споразумение с бейлер бея на Чълдър
Сюлейман паша, били готови да воюват. За тази цел обаче се нуждаели от султанска парична
подкрепа. Баш турнаджията Осман ага успял да помири враждуващите страни в Харбрут. За
вземанията и даванията на Мехмед паша, валия на Чълдър, бил направил писмено запитване в
Ахсаха. Враждата всред населението на Ван се превърнала в дружба и братство след избягването
на виновните за произлезлите там метежи - Демир ага, паша заде Абдул Рахман, Сюлейман ага и
др. За възвръщането на крепостта Фаш бил изпратил войска под предводителството на кехаята на
капуджиите му, Осман и на мюдюра му Мустафа.

ОАК 199/13 | | тахрир (муталаат)
Копие от писменото мнение на турски банкер, относно условията, които турската държава трябвало
да изпълнява, за да разчита, че дадения заем на международна почва би могъл да се получи.
(Запазен)

ОАК 199/14 | | арзухал
Писмо от ессена Мустафа до ... . Съобщава, че изпълнявал и той лично нарежданията за
карантината в Проливите, като мярка срещу разпространяването и в Цариград на появилата се в
Измир и Айдин чума. Нарежданията, относно тази карантина били предадени и на Васъф паша,
мухафъз на Дарданелите. (Запазен)

ОАК 199/15 | 1827 | дефтер
с. Текье Кьой (казата Елмалу) Опис на имуществата, принадлежащи на бекташийското теке Абдал
Муса в с. Текье Кьой, Алмалийска околия, в Анадола, съставен по силата на фермана за описването
имотите на бекташийската секта в Анадола. (Запазен)

ОАК 199/16 | 1581 | дефтер
Цариград. Част от опис на тимарите и зиаметите в санджака Амед. Нанесени са и промените във
владението на някои от записаните в описа тимари. (Дерсадет)(Запазен)

ОАК 199/17 | 1717 | еврак
Цариград. Писма, бележки и един фьоджет, отнасящи се до отпускането на суми за нуждите на
военната флота. (Запазен; отделните листове имат най-различни размери)

ОАК 199/18 | 1731 | ферман
Цариград. Ферман на Махмуд I до кадията на Амед и войводата на Дияр Бекир. Нарежда се,
снабдяването с храни и фураж на 500-те души спахии, набрани за армията на багдадския валия
Ахмед паша от деня на пристигането им в Дияр Бекир на път за Мосул, да стане за сметка на
приходите от мукатаата на Дияр Бекирския войвода.

ОАК 199/19 | 1853 | илмухабер
б.м. Приходно-разходна ведомост на о. Кипър за 1267 г. (Повреден)

ОАК 199/20 | 1840 | илям
Истанкьой. Илям на кадията на остров Станкьой, по повод лъжливото твърдение на местния
владика Кирил, че мюсюлмански младежи били проникнали в черквата на с. Кефалог и
унищожили анафората и кутията за същата.

ОАК 199/21 | 1881 | махзар
Медина. Колективна молба от свещенослужителите за опрощаване извънредните удръжки от 5 и 10
% върху заплатите им. (Запазен)

ОАК 199/22 | 1588 | дефтер
Част от регистър, в който са белязани промените в служебно управляваните мукатаи на виното в
Бруса; и на бача в Измик, Мудония и др. места в Худавендиярския санджак. (Повреден)

ОАК 199/23 | 1785 |
Цариград. Документи, във връзка с бунта на Махмуд паша и неговия брат Ахмед, обявили се против
официалната власт в Шкодра. Имали поддръжката, само до някъде, на Али паша Тепеделенли.
Докладва и за положението на последния. Мерките, които се вземат и изпращането на войски
срещу тях, главно от София. Докладите са от Абди паша, валия на Румели и от кюрд Ахмед военослужещ. 13 документа.

ОАК 199/24 | 1870 |
Заповед, издадена от окръжното управление в София, с която се утвърждава избирането на Младжо
Иванчев за член на управителния съвет на гр. Дупница. (Откупен от Крум Младжов - София)

ОАК 199/25 | 1871 |
София. Документ за размяна на ниви в самия град Дупница, между Иванчо и Киро Младжови.
Издаден от дупнишките власти на 18.05. 1288 г. (Откупен от Крум Младжов от София)

ОАК 199/26 | 1875 | тапии
София. 11 броя тапии за владеене на лозя, градини и ниви в гр. Дупница и селата Саръпънар, Вени
Хаджи и Салъяр. (Откупени от Крум Младжов от София). 11 документа.

ОАК 199/27 | 1834 | тартнаме (договор)
Цариград. Частен договор (не е издаден от официално учреждение) между сераскера на новата
войска Мехмед Хюсрев и друго лице, за преотстъпване на муката от данъци, такси върху коне,
мулета и роби за експлоатация за 1 година, срещу определена сума. Инв № е взет от дипл. на Б.
Недков, ч. II

ОАК 199/28 | 1868 | тапия
Пловдив. За владеене на имот от вакъфските имоти в Пловдивския санджак, в Конушката нахия в
село Каргюлен (дн. Брягово), Пловдивски окръг.

ОАК 199/29 | 1825 | ферман
Котел. Издаден от името на султан Махмуд II до кадията на Осман Пазар (Омуртаг), да следи и
недопуска извръщения и злоупотреби при събирането на данъка върху овцете и козите в гр. Котел.
№6 на Б. Недков - дипл., П. № X. - №208.

ОАК 199/30 | 1870 |
Котел. Съдебно решение на кадията на гр. Омуртаг, с което се узаконява подялбата на една къща в
махалата "поп Стоян" в гр. Котел.

ОАК 199/31 | 1868 | тапия
Котел. Тапия за владеене на ливада от Георги, син на Иван в с. Къзган (Къзган)

ОАК 199/32 | 1881 | разписка
Разписка, издадена от Котелското околийско съдилище на лицето Никола Петран за внесено мито 471 гроша. (Документът е на български език)

ОАК 199/33 | 1870 | хюджет
Котел. Съдебно решение на кадията в гр. Омуртаг, с което се утвърждава собствеността на една
къща в махалата "Поп Стоян" в гр. Котел.

ОАК 199/34 | 1869 | хюджет

Котел. Хюджет на кадията на гр. Омуртаг за утвърждаване собственост по наследство върху къща в
махалата "Поп Стоян" в Котел.

ОАК 199/35 | 1869 | хюджет
Котел. Хюджет на кадията на гр. Омуртаг за узаконяване продажбата на къща в гр. Котел, в
махалата "Поп Стоян" .

ОАК 199/36 | 1866 | хюджет
Хюджет на кадията на гр. Омуртаг за подялба на къща в махалата"Поп Стоян" в Котел, в следствие
на смърт.

ОАК 199/37 | 1866 | хюджет
Хюджет на кадията на гр. Омуртаг за подялба на имот, оставен от починал жител на махалата "Поп
Стоян" в гр. Котел.

ОАК 199/38 | 1864 | хюджет
Хюджет на кадията на гр. Омуртаг за продажба на къща в гр. Котел от жител на махалата Кора
Милко в гр. Котел.

ОАК 199/39 | 1876 | завещание
Завещание от х. Нена Генкова от Котел, на имот, на лицата Матей Петреков и Гена, срещу гледане,
заверено от азаите и мухтарите на Котел. (На български език)

ОАК 199/40 | 1876 | акт
Акт за продажба на част от къща от х. Нена Генкова на Матей Петраков, срещу 15 000 гроша,
заверен от азаите и мухтарите на Котел.

ОАК 199/41 | 1868 | тапии
2 тапии за владеене на ливади в землището на гр. Котел, в местностите "Карноп къя" и "Генчова
кория".

ОАК 199/42 | 1876 | тапии
Две временни тапии за владеене на къща и дюкян в махалата "Поп Стоян".

ОАК 199/43 | |
19 век. Лична сметка за парични отношения на граждани от Котел.

ОАК 199/44 | | бланки
Бланки - печатни, купони, разни (непопълнени) за плащане на данъка "Виргю" = 1865(1282)

ОАК 199/45 | 1869 |
Русе. Правен акт, решение, издадено от кадията на гр. Русе, за узаконяване на владеене на дюкян в
гр. Русе. Дюкянът преминал по наследство, преди 35 години, от жителка на гр. Русе, от арменска
националност, се узаконява като имот на дъщера ѝ. (Документът е ксерокопие)

ОАК 199/46 | 1850 | еврак
Русе. Преписка, образувана по повод рекламацията на мюлтезимина, откупил данъка отлакие и
бедел-и мера в казите Балчик, Пазарджик и др., че преселилите се от Котел по тези места
скотовъдци отказвали да плащат казаните данъци под предлог, че те са станали редовни местни
жители и не трябвало да плащат същите.

ОАК 199/47 | 1846 | хюджет
Търговище. Съдебно решение на кадията на гр. Търговище за уреждане обезщетението на Анастас,
син на Драгни от Търговище, който бил наранен случайно с пушка от Петър, син на Петраки от
Котел.

ОАК 199/48 | 1782 | ариза
Дубровник. Писмо на Дубровнишкия властел до Великия везир. Съобщава за изпращането на
дължимия на Турция трибут и изразява своята преданост към султана.

ОАК 200/1 | 1841 | ариза

Откъслек от преписка, образувана по повод махзара от населението на казата Екин, което се
оплаква, че търпи глад и лишения като е принудено да се храни с трева ; а в същото време върху
доставените от вън храни се събирали непосилни мита. (Повреден) (Сразлични размери)

ОАК 200/2 | 1776 | тахрират
Цариград. Резюме от докладите на валиите на Багдат, Ляр Беку, Сивас и Шехризул, във връзка с
висшите административвни промени - назначаването на валии в еялетите покрай турско-иранската
граница и събитията от военен характер по същата граница. (Запазен)

ОАК 200/3 | 1798 | еврак
Ерзерум. Преписка от едно писмо на ерзерумския валия и два превода от писма на персийски език
до същия, относно екстрадицията на забегналия на турска територия Джафер Кулихан, бивш хан и
хум, искана от персийския хан Бабахан. (Запазен, с различни размери)

ОАК 200/4 | 1614 | телхис
Цариград. Доклад по молбата на някой си Муса, с която същият предлагал по - висока цена за
мукатаите в Карахисар сабхибския санджак - оризища и др., които поради необходимост били
изоставени от години на владеещия ги. (Запазен)

ОАК 200/5 | 1781 | еврак
Анталия. Преписка от махзар на жителите от гр. Анталия и илям на кадията в същия град, с които
се свидетелствува за безупречното поведение и честността на Есеид елхадчи Ахмед ефенди, който
е пребивавал в града по силата на особена фетфа. (Повреден)( с различни размери)

ОАК 200/6 | 1871 | еврак
Цариград. Преписка за превръщането в месечни заплати (пенсии), които държавата плащала на
починали вече заими и др. , и които след смъртта на същите е следвало да премине върху техни
наследници. Дерсадет (Запазен)

ОАК 200/7 | 1864 | пусула
Сведение за приходите и разходите на санджаците Денизли и Ерзерум, през 1279 г. (Запазен)

ОАК 200/8 | 1882 | пусула

Айдин. Сведение за изплатените на наследниците на Балтаджи Тодораки през 1295 и 1296 години
от приходите на Айдинския виляет суми, за сметка на заема, който турската държава била
сключила преди това. (Запазен)

ОАК 200/9 | б.д. | джедвел
б.м. Откъслек от таблица за заплатите на учителите в разни селища на Европейска и Азиатска
Турция. (Запазен)

ОАК 200/10 | 1852 | дефтер
Цариград. Опис на държавните платежи през 1262-1267 години според разходния бюджет, за
същите години във виляета, намиращ се под действието на танзимата. Дерсадет (Запазен)

ОАК 200/11 | 1839 | такрират
Цариград. Чернова на доклад до султана, относно силите, които турското правителство е могло да
противопостави на настъпващите войски на Ибрахим паша; Силите на Ибрахим паша по сведения
от частни и официални източници; Становището на Медлили Хавай и Хафъз паша, че момента,
след нападението на египтяните при Гяурдан, е подходящ от международно гледище за
предприемането решителни военни операции срещу Ибрахим паша с всички разполагаеми сили и
пр. (Дерсадет)(С малки повреди)

ОАК 200/12 | 1850 | илмюхабер
Цариград. Записка до смедководството за приходите от Анадола, за намаленията в размера на
месечната заплата на валии, дефтердари и др. в Анадола и Румили.(Дерсадет)

ОАК 200/13 | 1778 | еврак
Цариград. Преписка от доклади: на валията на Ерзерум Хали паша, мухафъза на Карс Ибрахим
паша, мутесарифа на Муш Муса паша и 2 резюмета от съдържанието на докладите на споменатия
Али паша. Касае се до постъпките на Али паша, който в продължение на 7-8 години бил водил
борба с размирниците в Трабезундсия еялет, да бъде той и сина му Мукдат паша, освободени от
длъжността валия на същия еялет; до обсадата на Реван от войските на Ерегли хан, хан на Тифлис;
до раздорите между Халил паша и мутесарифа на санджака ... Исхак паша; за неудобствата от едно
заминаване с недостатйчно войска на Мукдат паша за Трапезун, където била се разразили
бунтовнически размирици и др. (1 от листовете повреден и скъсан на половина на 2 части,
останалите- запазени)

ОАК 200/14 | 1832 | забтнаме

Документи, с които притежатели на тимари и зиамети в санджака Сулла, Азиатска Турция,
потвърждават, че са дали своите владения под наем за годишен срок и правото на наемателя на
същите, да ги завладее и ползва през наемния срок. (Запазен)

ОАК 200/15 | 1850 | мазбата
Халеп. 2 протокола на административния меджлис в Халеп за платените през 1268 г. по издръжката
на войските в областта и за ... (Запазен)

ОАК 200/16 | 1786 | илям
Трапезун. Шеририйски илям за набирането на сумата 28 250 гроша, нужна за ремонта на крепостта
Трабезун. (Запазен)

ОАК 200/17 | 1837 | ферман
Цариград. Ферман на Махмуд II за признаване правото да се ползва от привилегиите, дадени на
занимаващи се с външна търговия, на лицето Юсуф велед Мехмед докато същият има качеството на
служащ при търговеца Мехмед Есад от гр. Ерзерум. (Запазен)

ОАК 200/18 | 1794 | хуляса
Цариград. Резюме от доклади (до Великия везир): за снабдяването час по-скоро на Багдад и Басра с
барут от Англия или по друг път - предвид положението във връзка с държането на "пане", който
щял да иде в Азербайджан; и за движението на вехабитите, преследванията срещу тях и целите на
това движение, според един от водачите му - Абдул Азис, между другото, покровителство на
слабите срещу силата; и премахване всяко потисничество. (Дерсадет (Повреден)

ОАК 200/19 | 1730 | илям
Хамадан. Илям на кадията в Хамадан, по повод оплакването на каланбашията в Хамадан срещу
ниската цена, която ... Дефтердарство определил. (Запазен)

ОАК 200/20 | 1646 | ферман
Цариград. Ферман на Ибрахим I до съответните кадии по събирането на данъка "джизие" в
Шкодренско, Черна гора и Акче Хисар за годината 1055. Даден е размера на данъка и реда на
събирането. (Запазен)

ОАК 200/21 | 1669 | дефтер

Цариград. Списък , по който е било наредено, по случай военния поход напролет, да се наберат от
разните кази на Анадола и Румили белдари или да се събере бедели белдар.

ОАК 200/22 | 1811 | еврак
Цариград. Преписка по назначението на Айтабския мутесалим Ибрахим ага, да влезе в състава на
Източната армия под командата на Ибрахим паша, като набере своя мутеселимлък 600 души,
отбрани конници; и положението на същия мутесалим, който бил прогонен в Халеб от
разбунтували се елементи в Айнтеб. (Дерсадет) (С различни размери)

ОАК 200/23 | 1833 | забтнаме
Документ, удостоверяващ, че притежаващият тимар в санджака Кастамуни, Саид Мустафа, е
отстъпил тимара си във владение на (държавата) за през 1248 г. срещу бедел от 400 гроша. (Запазен)

ОАК 200/24 | 1685 | дефтер
Цариград. Регистър, по който е нахвърлян по казии събиран данъка ("авариз") в Румелия и Морея.
(Дерсадет.)(Повреден)

ОАК 200/25 | 1692 | илям
Амед. Илям на кадията в гр. Амед, относно недоборите на Абди паша, валия на Дияр Бекир и
войскови споразумения за Анадола, който е следвало да набере 104 916 гроша за служебни цели.
(Запазен)

ОАК 200/26 | 1827 | такрир
Цариград. Доклад на мубашира Ахмед бей, относно междуособните събития, вследствие
неприязнените отношения между живущия в Коня бивш мутесариф на Нигде и Енишехир,
Сюлейман паша и аяна на казата Сиди Шехри, Осман бей, бивш Алай бей на Енишехир.
(Повреден)

ОАК 200/27 | 1684 | еврак
Преписка по уреждането въпроса за паричното продоволствие на крепостите Тервич и Костел в
Сирия, охраняващи пътя за Мека и Медина.(Запазен, с различни размери)

ОАК 200/28 | 1835 | дефтер

Смирна. Раздавателен списък за заплатите на войници и офицери от 1-ви полк на бригадата Идрис
паша за м. Реджеб, 1251 г.(Запазен)

ОАК 201/1 | 1836 | арзухал
Писмо от Юсуф паша до сераскера. Оплаква се,че княз Милош не връщал дефектиралите турски
войници, както това е правел преди и ... сер-аскера да пише за случая на Милош. (Запазен)

ОАК 201/2 | 1876 | еврак
Сараево. Парични преписки от оправдателни документи за извънредните разходи в отделни
санджаци на Босна, във връзка с потушаването на въстанието - за подпомагане пострадалото
население и издръжка на войските. Сарай Босна. (Отделни листове - повредени, с различни
размери)

ОАК 201/3 | 1879 | мазбата
Митровица. Протокол на административния съвет на гр. Митровица за отчитане на сумите,
изразходвани по места за подпомагането през м. август 1295 г. заселените в 17 села от околията
мухаджири. (Повреден; листовете с различни размери)

ОАК 201/4 | 1674 | дефтер
Струмица. Списък на селата в Струмишкия виляет с означен брой на дяловете - ханета за плащане
на данъка джизие. Иструмча. (Запазен)

ОАК 201/5 | 1772 | махзар
Белград. Махзар от първенците на Белград, в който махзар са изброени наложителните поправки в
укрепления на града в крепостта Ужица и Сокол; и се иска държавата да отпусне допълнителни
средства за довършването на тези ремонти. (Повреден)

ОАК 201/6 | 1725 | арзухал
Правище. Заявление от (емина на кярхането в Правище) до гюмрлок емини в Цариград. Иска да
бъдат отпуснати 3 кораба за пренасяне на изработените в кярхането в Правище бомби и гюлета.
(Запазен)

ОАК 201/7 | 1704 | арзухал

Изложение от мухафъза на Белград Хасан паша, относно фактическото разпределение по места на
леките военни кораби, предназначени да охраняват дунавското крайбрежеи от разбойницитехайдути.; хода на заповяданите ремонти и нуждата от обслуга на корабите, предназначени за
охраната на крайбрежието при Белград и за съдействие в ремонтите на Белградската крепост.
(Горната половина на листа откъснат и липсва)

ОАК 201/8 | 1867 | мазбата
Лясковец. Протокол на административен съвет в гр. Лясковец, Нишки санджак за внасянето в
приход на държавата чистия доход от такси и берии за сключените през 1282 г. в Лясковската каза
частни договори. (Запазен)

ОАК 201/9 | 1727 | еврак
Ниш. Преписка по ремонта на стените на Нишката крепост, постройка на фортовете и пр. Лист 2 документ за набиране коли от казите Пловдив, Пазарджик, Драма и пр. На работа по ремонта.
(Запазен, различни размери.)

ОАК 201/10 | 1697 | каиме
Белград. Писмо от Али паша, мухафъз на Белград до ... . Уведомява за своето пристигане в
Белградската равнина; За заминаването от Пенчево (по посока на Темишвар) на вожда на ...
Фатихан Хасан паша, мутесарифа на Румили Абди паша и на Силистренския бейлербей Ибрахим
паша; Изпраща заловен неприятелски войник; съобщава за изпращането от Белград по посока на
Нова Паланка войски и флота и за др. някои подробности във връзка с движението на турците по
посока на Темишвар и тяхното продоволствие. (Запазен)

ОАК 201/11 | 1718 | махзар
Сараево. Махзар от мутевелията на вакъф в Сараево, служител при джамията, притежаваща същия
вакъф и др. Молят, след като раята на вакъфските села Ризма, Далия и Загор, от казата Тешна, са си
изплатили джизието и десятъка, принадлежащ на казания вакъф, да не бъде същата рая,
притеснявана, като се иска от нея да плаща и филори. Сарай Босна. (Запазен)

ОАК 201/12 | б.д. | арзухал
Ниш. Молба от мутесалима на Ниш, капуджибашията Хафъз Мустафа до садразама. Иска да му се
придаде във формата на маликяне санджака Аладшахисар, за да можел да излезе от ... затруднения
във връзка с разходите по войската. (Запазен)

ОАК 201/13 | 1707 | ферман

Цариград. Ферман (и доклад, въз основа на който бил издаден същия) за набавянето за резервните
складове в Белград пшеница за 5000 кантара пексимет. (Дерсадет)

ОАК 201/14 | 1558 | дефтер
Поименни списъци: 1. на 25 души военнослужещи, отличили се при ликвидирането хайдутския
бунт в санджака Семендра. По този списък Али паша, бейлербей на Буда е представил въпросите за
удостояването им със зиамети и тимари, според заслугите им.; 2. Също такъв списък на 19 чауша,
участвали във войната на Изток; на множество участници в превземането на крепостите Гекаци,
Диван и Шумушка - предоставен от везира Мустафа паша.; 3. Списък от същия характер на
служилите при покойния Мехмед паша. (Повреден, обаче с цялостно запазени текстове. Листовете
с различен размер)

ОАК 201/15 | 1717 | хюджет
Русе. Два хьоджета на русенския кадия, с който е засвидетелствал факта, че капудана на
Смредерело Омер е получил от събирача на джизието в Русе е Гюргево личното си и на екипажа на
своя кораб парично доволствие, съобразено с берата на гърба на един препис, от който двата
хьоджета са написани. (Запазени)

ОАК 201/16 | 1842 | дефтер
Ниш. Списък на ония жители на казите Ниш, Пирот и Лесковец, чиито къщи били пострадали при
събитията. Била им раздадена помощ на обща сума 150 000 гроша. (Запазен)

ОАК 201/17 | 1807 | ариза
Доклади на Видинския мухафъз Идрис паша до ... , писани от него, след като съгласно дадената му
заповед да ликвидира със сръбските сили , начело с Миленко, в Крайна, бил предприел съответни
действия. Дава сведения за силите и разположението на сърбите, движенията на русите по
отсрещния бряг на р. Дунав, с цел да се съединят със сърбите; и нуждата от подкрепления, за да се
справи със създалото се положение. (Запазен)

ОАК 201/18 | 1808 | хуляса
Цариград. Резюме от 5 донесения на Видинския мухафъз Идрис паша: че ще положи нужните
старания, за за съдейства да бъде потушено сръбското въстание; че е получил ферманите за
назначаването в разпореждането на Софийския сераскер Хуршид паша, на Скопския мутесариф
Мехмед паша, Призренския и Аладжахисарския мутесарифи, както и Дукакинския и пр.

ОАК 201/19 | 1809 | ариза

Видин. Доклад от Идрис паша (валия на Видин) до (садразама) върху военните събития в Сърбия.
Според сведения, доставени на пашата от нарочно изпратени разузнавачи, сърбите, по внушение на
русите, се били надигнали в съседните на Видинската област покрайнини срещу турската власт;
предводителя им Миленко, начело на 20 000 души, след като завладял Текве паланка, предприел
обширна военна операция, като подложил на обсада крепостта Кладово, а след като се съединил с
дошлите през Дунава руси - и крепостите Неготин и Лада кале. Рисува критичното положение на
крепостта Видин с оглед и на недостатъчността на наличните войски за отбрана; и иска бърза
помощ. (Запазен)

ОАК 201/20 | 1848 | берат
Цариград. Берат на Абдул Меджид за пенсионирането на забтието-тимариот Осман велид. И
Сюлейман, притежател на тимар в с. Радуловци, Пиротско.(Засегнат от влагата)

ОАК 201/21 | 1876 | тахрират
Оршова. Писмо от Костин(?) в Оршова до Раиф паша във Видин. Съобщава, че притокът от
доброволци, които от Русия, с много оръжие са преминавали в Сърбия, е намалял. (Запазен)

ОАК 201/22 | 1720-1721 | дефтер
Ниш. Списък на куриерите, на които Нишката пътническа станция (мензил) е отпуснала коне за
времето от Димитровден 1132 г. до Илинден 1133 г. - Заверен е от нишкия кадия и е представен, за
да се изплати наемната цена на отпуснатите в случая коне.(Запазен)

ОАК 201/23 | 1862 | дефтер
Призрен. Списък на войниците - конни и пеши и за офицерите им, които били рекрутирани в казата
Призрен , Скопски санджак и застанали там за изплащане на юнските им заплати. (Запазен)

ОАК 201/24 | 1875 | ариза
Ниш. 2 писма от нишкия мутесариф до валията в Русе. В едното се съобщават сведенията от военен
характер за Сърбия, доставени чрез нарочен шпионаж, а с другото - по какъв начин е била
посрещната новата данъчна реформа в с. Круича и др. подобни сведения. (Запазен)

ОАК 201/25 | 1661 | хюджет
Прищина. Хюджет на кадията в Прищина, съставен, за да се удостовери изплащането цената на
превоза от Прищина до Белград на 500 товари олово. (Повреден)

ОАК 201/26 | 1717 | еврак
Ниш. Преписка, съдържаща 2 заявления и списъци по изплащането на сумите за заплати и порцион
на 212 души пенсионери от Белградския оджак на гарнизон в Ниш. (Запазен, различни размери)

ОАК 201/27 | 1868 | темесюк
Пловдив. За владеене на ниви и др. вакъфски имоти от частни лица. (Откупени с протокол №11 от
1977 г.)

ОАК 201/28 | 1860 | хюджет
Кюпрюлю. Хюджети на кадията, издадени на частни лица за покупко-продажба на имоти.
(Откупени с протокол №10 от 1977 г.)

ОАК 201/29 | 1846-1877 | квитанция
Кюпрюлю. Разписки за платени данъци, издаден от кадията, от различни частни лица.
(Документите са откупени с протокол №10 от 1977 г. )

ОАК 201/30 | 1844-1869 | пътно тезкере
Кюпрюлю. Пътни тезкерета, издадени от кадията, на частни лица, за пътуване от Кюпрюлю до
Солун и Скопие.

ОАК 201/31 | 1872 | сенед
Кюпрюлю. Три документа, издадени от кадията на Кюпрюлю, на частни лица. Отнасят се за
лихварство.

ОАК 201/32 | 1871-1872 | договор
Кюпрюлю. Договор, съставен от кадията на Кюпрюлю, между частни лица за отдаване под наем на
дюкян.

ОАК 201/33 | 1879 | молба
Кюпрюлю. Молба от частно лице до каймакама във връзка със събирането на данъка военен откуп.

ОАК 201/34 | 1868-1875 и 1790 | тапия
Радомир. Тапии и др. за владеене на ниви и ливади в селата Седовик, Братушево, Батановци и
Брезник и един за владеене на къща в Брезник, издадени на името на различни лица и горните
селища от 1868,1869,1873,1875 г. и едно разрешително за постройка на воденици в землището на с.
Пищене, Брезнишко, в тимара на спахията Ахмед от София, от когото е издадено разрешителното
на братята Константин и Петър от с. Брусник на 08. 11.1790 г.

ОАК 201/35 | 1873-1877 | тапия
Чирпан. Тапии и др. - 12 бр. тапии за владеене на ниви от 28.03.1873; 1 бр. тапия за владеене на
ливади он 28.03.1873 г. и един документ, издаден от наиба на нахията Каруджа даг за продажба на
къща от м. март 1877 г. Всички имоти са в землището на с. Мюселлим (Правослов), Старозагорски
окръг, в бившата Чирпанска околия и принадлежат на различни лица.

ОАК 201/36 | 1895,1899,1903,1920 | разрешителни
Враца. Четири разрешителни за венчавка, издадени от Врачанското мюфтийство, на мюсюлмани от
Враца, Бяла Слатина, с. Охрид и с. Осен, през 1313,1317,1321,1339 години.

ОАК 201/37 | 1908 | протокол
Враца. Съдебен протокол от мюфтийството във Враца за продажба на имот в същия град, заверен от
мюфтийството.

ОАК 201/38 | 1732 | хюджет
Провадия. Хюджет, съставен от кадията на Провадия за вакъфирането на една воденица и една
тепавица в с. Михалич, Провадийско. Към него е прикрепен превод на български език от 20.04.1881
г. , като преводача е сбъркал датата на турския документ със 100 (сто) години.

ОАК 201/39 | 1919 | молба
София. Молба от Софийското мюфтийство до главно управление на вакъфите в Цариград, с която
искат разрешение да бъде поправена Баши джамия в София (Два документа, единия е подобен на
чернова.)

ОАК 201/40 | 1930 | удостоверение

Дело на мюфтийството в София, състоящо се от удостоверения, преведени на български език, с
които се доказват правата на наследниците на последния султан и на султан Мурад V, ...в София.
Документите са издадени от мюфтийството в София и заверени от Софийския съд.

ОАК 201/41 | 1819 | разписка
Разписка, издадена от Хюсеин, финансов чиновник на казата Изнебол, дадена на лицето Гьоре
Стойков от с. Банкя, Трънско, за изплатен данък "испенче".

ОАК 201/42 | 1824 | крепостен акт
Трън. Документ за продажба на една нива в землището на с. Банкя, Трънско, издаден от
пълномощник Хюсеин Синехи, на името на Джашко от същото село. Документа има сила на
крепостен акт за владеене на имота.

ОАК 201/43 | 1839 |
Трън. Два билета за данък джизие на лицата Тончо Стойков и Гьоре ... от с. Банкя, Трънско за 1839
г., издадени от данъчния чиновник в Трън.

ОАК 201/44 | 1841 |
Счетоводна бележка за постъпления от данъците за една година от с. Банкя, Трънско за 1840 г.,
подпечатана от данъчния чиновник Мехмед Росил (от финансовата служба в Трън) за пред
счетоводството.

ОАК 201/45 | |
Счетоводна бележка за вноски от данък джизие с обща сума от 1305 гроша от трите категории:
висока - 4 ханета; средна - 34 ханета и ниска - 3 ханета (от финансовата служба в Трън, за пред
счетоводството в София.)

ОАК 201/46 | 1843 | разписка
Трън. Разписка, подпечатана от чиновниците Ибрахим и Мехмед Ресим, вероятно от финансовия
отдел в Трън, за получени от тях суми от 3600 гроша, сбора от данъците на село Банкя, Трънско - за
1843 г.

ОАК 201/47 | 1846 | разписка

Разписка, подпечатана от наместник - кадията на каза Изнебол - Мехмед Шюкри и мюдюра на
казата Юсуф Ахмед за внесени, за сметка на село Банкя, Трънско, 3730 гроша от данъци за същото
село.

ОАК 201/48 | 1847 |
Трън. Финансова бележка, част от преписка, с отразена сума от десятък на с. Банкя, Трънско и
разходите от нея, суми за 1847 г.

ОАК 201/49 | 1863 | разписка
Трън. Разписка (квитанция) за платен данък върху 3 броя свине от лицето Ангел, син на Гьоре от с.
Банкя, Трънско, издадена от финансовата служба в гр. Трън.

ОАК 201/50 | 1862-1865 |
Трън. 4 броя разрешителни, издадени от служба в каза Изнебол, за ползване на дюкян в с. Банкя,
Трънско, от лицето Ангел, син на Гьоре, за годините 1862,1863,1864 и 1865.

ОАК 201/51 | 1868 | хюджет
Трън. Протоколно решение на кадията на Изнебол за владеене на една наследствена къща в с.
Банкя, Трънско, от братята Ангел, Роденко и Пейо - синове на Гьоре.

ОАК 201/52 | 1868 |
Трън. Донесение от Хасан Тахсин, чиновник до каймакама на Изнебол, относно съдебен спор за
една нива в землището на с. Банкя, Трънско, между лицата Ангел, син на Гьоре от една страна и
Гьоре, син на Стоилко и Богоя, син на Тричко от друга.

ОАК 201/53 | 1873 | хюджет
Трън. Протоколно, съдебно решение на кадията на Изнебол, относно покупката на една воденица в
с. Банкя, Трънско от братята Ангел, Пейо, Раденко и Кольо, синове на Гьоре.

ОАК 201/54 | 1873 |
Трън. Фронтмент от официален финансов документ на вилаета Призрен с внесени суми, вероятно
от жители на с. Банкя, Трънско. Печати с български имена.

ОАК 201/55 | 1868-1873 |
Трън. 40 броя крепостни актове (тапии) за различни недвижими имоти в землището на с. Банкя,
Трънско, издадени от дефтерхането, на различни лица от същото село, с различни дати в периода
1868-1873 г.

ОАК 201/56 | 1874 |
Трън. Разписка, подписана от Игнат, син на Гьоре и Стойчо, син на Вето, че са получили сумата
100 гроша от Ангел, Раденко, Пейо и Кольо, за продадена градина в с. Банкя, Трънско. Същата
разписка важи и за владеене на имота.

ОАК 201/57 | 1873 |
Пазарджик. 6 броя тапии, издадени от дефтерхането, за владеене на ниви, ливади и градини в
землището на с. Брацигово, спадащо към Татар Пазарджик. (Ксерокопия са подарени от музея в
Брацигово.)

ОАК 201/58 | 1876 |
Пазарджик. Молба от няколко жители на Брацигово до околийския началник, да им бъде издаден
открит лист за свободно пасане на добитъка из планината. (Ксерокопието е подарено ото Градския
музей в Брацигово)

ОАК 201/59 | 1905 |
Гюмюрджина. Документ за продажба на къща, със сила на крепостен акт, издаден от цариградското
дефтерхане. Къщата се намира в махалата "Цанина" в гр. Ксанти, Гюмюрджински санджак.

ОАК 201/60 | 1875 |
Трън. Квитанция, подписана от каймакама на казата Изнебол, че е получил от кмета на с. Банкя,
Трънско, Аинтел, син на Гьоре, сумата 1162 гроша и 20 пари. (Подписана също и от финансовия
началник на казата и ковчежник Тончо Йоцов), данък върху овцете за цялото село.

ОАК 201/61 | 1877 |
Трън. Крепостен акт (тапия) за кория (горичка) в с. Глоговица, Трънско, издадена на дефтерхането
на името на Милойка и Божура за 3 части от същата кория (горичка)

ОАК 201/62 | б.д. | тапия
Скопие. Тапии и други документи. 17 броя тапии за владеене на ниви и ливади в землището на с.
Торново, Криво-паланско, спадащо към Скопие, издадени на името на Велко, син на Петър; 2
тапии, временни, за нива и ливади на същото лице, различни дати ( 30.08.1868 и 23.08.1875); 3 броя
данъчни листа за ... с данък върху недвижими имоти на Велко, син на Петър, Стойчо Велков и
Велин Стойков от същото село,... , издадени от финансов орден - Скопие и 1 документ за продажба
на ниви в с. Бобешко, Кюстендилско (на български език), издаден на Цветко Миликов, за продажба
на ниви 805 дир. на Стоян Цветков от с. Коприва.

ОАК 201/63 | 1868 |
Хонекин, Ирак. Два финансови документа, издаден от койнакамлъш в гр. Хонекин, Ирак, за
разходите по набавяне на хранителни продукти за затвора в същия град. Документите са
предназначени за финансов отчет в по-горна инстанция - вероятно в Багдад.

ОАК 201/64 | 1874,1867,1866 | тапия
Самоков. 11 броя крепостни актове за владеене на ниви и ливади в землището на с. Радуил, бивша
Самоковска каза. Имотите са собственост на Божичин Дойнов, преминали по наследство от баща
му Стоичко. Една от тапиите е в съсобственост с брат му Анани. Тапиите са придружени с преводи
на български език. Издадени са от кадастралния отдел при дефтерхането в Цариград.

ОАК 201/65 | 1854 | табло
Цариград. Художествено изработено табло за изтъкнатите шейхове и имами на мевливихането в
"Бешикташ" в Истанбул на изтъкнат мюсюлмански орден. Отпечатано е през м. Рб 1270 г. в частна
печатница.

ОАК 201/66 | 1692 | писма-резолюции
Цариград. Три резолюции на Великия везир (като част от преписка), относно "муката", (т. е.
Приходите от племето "Къзлияш", живеещо в околностите на гр. Троблис Шоли)

ОАК 201/67 | 1783 | илям
Илям на кадията на гр. Юргюп, дн. гр. Прокупле (Югославия) до Великото везирство. Докладва за
състоянието на казата , във връзка с кърджалийството и др. Групи разбойници и празноскитащи.

ОАК 201/68 | 1806 | писма-резюмета

23 резюмета на писма-доклади, изпратени от Али ефенди от София до Великия везир. Почти
всички са относно ... на зърнени храни, събрани от българските земи през София за Ниш. Друго
писмо е за ... срещата с Кади Фейзи -кърджалийски главатар. Съдържат се сведенияи за други
градове, като Русе, Радомир, Пловдив, Пазарджик и др.

ОАК 201/69 | 19 век |
Цариград. Изложение от Мехмед Сайед до Великото везирство. Съобщава за писмото, пристигнало
от Чирменския мутесариф Джелаладин паша , във връзка с Кулихаджи Мустафа, жител на село
Стреиджи, нахия Теркос, който проявил неподчинение и върши кърджалийски действия, които
спъват нормалното снабдяване на боругхането с дърва и кюмюр и др.

ОАК 201/70 | 1825 | дефтер
Цариград. Дефтер-препис за тарифата за облагане с мито стоките, внасяни от германски и руски
търговци в Османската империя. Митото е определено да бъде 3 % от стойността на стоката.
Описани са около 500 вида стоки. Преписа е направен от служител от дефтерхането.

ОАК 201/71 | 1826 |
Колас. Писмо с плика от държавен служител до счетоводителите на търговците при житния пазар
на пристанището в гр. Колос, отговор на тяхно писмо, относно цените на житото тип "Арнауд и
"Короно".

ОАК 202/1 | 1704 | арзухал
Белград. Доклад на мухафъза на Белград Хасан паша, за даване определено дневно възнаграждение
на 30 души тимариоти и заими, загубили своите владения в следствие отстъпването от Турция на
санджака Срем.

ОАК 202/2 | б.д. | арзухал
Колективна жалба от Елхаджи Ибрахим Хасан заде и още трима братя Хасан заде до султана по
повод нападението, извършено срещу тях от противника им Нуреддин, заедно с Халид бей от
Вълчитрън и дирзаде на Ново бърдо, Ибрахим ага, начело на 700 души и повече арнаутиразбойници. (Запазен)

ОАК 202/3 | 1720 | сенед
Цариград - кагадхането. Разписка, удостоверяваща получаването на 22 078 оки руда от Правище,
пренесена с кораба на Ласаки Константин, приета в Правище от топчи башията в Цариград,

Ибрахим ага. (Дерсадет, кяатхане) (Запазен)

ОАК 202/4 | б.д. | телеграфнаме
б.м. Телеграма (от Кула) до ... . Съобщава за движението на турските войски, насочени срещу
заетата вече от сърбите Връшка чука. Срещу Връшка чука бил изпратен отряд на Ахмед паша,
който бил на път за Видин. (Запазен)

ОАК 202/5 | 1863 | берат
Цариград. Берат на Абдул Азис, с който на изселения от Белград тимариот Мустафа веледи Исмаил
се потвърждава правото на следващия му се бедел за тимара му в санджака Смедерево. (Запазен)

ОАК 202/6 | 1860 | еврак
Белград. Преписка по връчването на Стефан Янкович от Белград, ... във Видин, съобщения от съда
в Белград по 2 дела, заведени срещу него. (Запазен)

ОАК 202/7 | 1785 | арзухал
Белград. 2 доклада от Исмаил Реуф паша, мухафъз на Белград до султана, по запасяването на
Белградската крепост с храни вместо от Браила от съседните кази; и за побирането резерв в пари от
облозите върху местното население, разхвърляни от покойни предшественици на казания мухафъз
Изет Мехмед паша. (Краят отделно повреден)

ОАК 202/8 | 1693 | ферман
Одрин. Ферман на Ахмед III до кадията в София и събиране данък джизие в Софийско, за даването
от прихода на този данък сумата 5000 гроша за прехраната на ... в Белград през 1104 г. (Запазен)

ОАК 202/9 | 1691 | мухасебе
Белград. Сметка на болюкбашията Фазми за ..., заплатата и ... На левендите пехотинци и левендите
конници, набрани от Мири Мизана на Босна Мехмед паша и намиращи се под командата на същия
бюлюкбашия. (Запазен)

ОАК 202/10 | 1864 | берат
Цариград. Берати на АбдулАзис, признаващи правото на изселени от Белград и заселени в Ниш и
Босна заими и тимариоти да получават определените за владенията им бедели. (Запазен)

ОАК 202/11 | 1879 | еврак
Косово. Преписка, съдържаща 3 таблици за разходите на вилаета Косово през м. януари 1295 г., 1
таблица за приходите и разходите на вилаета за цялата 1295 г. и разписки за разходите на
санджаците Скопие и Прищина. (Запазен, различни размери)

ОАК 202/12 | 1835 | сенед
Белград. Разписки за суми, платени като вноски по задълженията на Милош към Портата, внесени
чрез мухафъза на Белград. (Запазен)

ОАК 202/13 | 1877 | дефтер
Пирот. Таблица за разходите на Пиротския санджак за м. септември 1877 г. Шехркьой.

ОАК 202/14 | 1863 | берат
Цариград. Берат на Абдул Азис за потвърждаване правата на изселения от Белград и заселен в Ниш
Али, син на Мехмед, върху тимара му в санджака Смедерево. (Запазен)

ОАК 202/15 | 1856 | еврак
Цариград. Парични преписки по счетоводното учреждане изплащането на суми по разходи за
военното снабдяване заплати и др. в Босна, Белград, Галиболи и др. (Запазен. Листовете от
различна големина)

ОАК 202/16 | 1849 | поличе
Враня. Полица за изплащането на хазната от Вранския мутесълък приходите от данъци за м. Шубат
чрез Румелийската ...

ОАК 202/17 | 1868 | дефтер
Белград и др. Списък на мухаджирите в Белград, Смедерево и Кладово. (Запазен, различни
размери)

ОАК 203/1 | 1641 и 1647 | берат

Цариград и Багдад. 15 берати, 13 от които издадени в Багдад през 1057 и 2 в Цариград през 1051 за
назначаване на служители при джамии и др. в Багдад. (Запазен. Листовете с най-различни
размери.)

ОАК 203/2 | 1761-1764 | дефтер
Разходен регистър на флотския арсенал на интенданта на флотата за месечните разходи на същия
по снабдяването и материалното обзавеждане на флотата. (Запазен)

ОАК 203/3 | 1639 | берат
Айнтаб. 22 берата на Мурад IV за оформяне изразходването на отделни суми от приходите на
мукатаата Малория Димоси чрез записването същите суми на приход и изписването им в разход по
книгите на войсковата хазна; а също за възлагането на мюлтезими отделни села и земи, влизащи в
същата мукатаа. Сахраи айтаби и др. (Повреден)

ОАК 203/4 | 1564-1582 | дефтер
Цариград. Опис на тимари и зиамети в санджака Хюдавендигяр, раздадени въз основа на тезкерета
от Ахмед паша (бейлербей на Анадола), от Али паша и Махмуд паша.

ОАК 203/5 | 1720 | илям
Спарта. Илям за събиране дължими глоби от укриватели (гизлуджи аскер) (Запазен)

ОАК 203/6 | 1892 | джедвел
Иве. Таблица за приходите и разходите на казата Геве, санджак Измид за второто шесмесечие на
1305 г. (Запазен)

ОАК 203/7 | 1871 | мухасебе
Яфа. Сметка за приходите и разходите на Яфенския каймакамлък за м. февруари 1287 г. (Запазен)

ОАК 203/8 | 1863 | дефтер
Сарай. Списък на лицата, сключили граждански договори през м. май 1280 г. в Сарайската каза и
размера на платените от тях такси.

ОАК 203/9 | 1712 | мухасебе
Цариград. Сметка за приходите от данъка джизие в еялета Тараболус-и шам, събрани от
джизиедара Хасан паша за 1123 г. Дерсадет. (Запазен)

ОАК 203/10 | 1888 | джедвел
Ергери. Таблица за приходите и разходите на санджака Ергери за м. Март 1305 г. , придружена от
писмо за мание назарети. (Запазен)

ОАК 203/11 | 1724 | дефтер
Цариград. Списък на йеничарите, намиращи се под командата на сераскера - везир Абдула паша в
околностите на Ван, като топ арабаджии за изплащането на заплатите им въз основа на излязъл
ферман. Дерсаадет (Заповед)

ОАК 203/12 | 1724 | арзухал
Цариград. Заявление от Мустафа, забит в 17 джебеджийски бюлюк. Моли да му се издаде тезкере,
че си е загубил заповедта за назначаване (есами) Дерсадет (Запазен)

ОАК 203/13 | 1725 | дефтер
Табриз. Сметки за изплащане заплати на войниците под командата на Али паша - сераскер на
Табриз. (Запазен)

ОАК 203/14 | 1724 | арзухал
Ван. Заявление от (мухафъза на крепостта Ван) до султана по изплащането заплатите, които се
намирали във войската, командвана от валията на Ван Абдула паша. (Запазен)

ОАК 203/15 | 1852 | дефтер
Айдин. Регистър за постъпленията от десятъка и други данъци в санджаците Айдин, Теке и др. в
Анадола. (Началото липсва)

ОАК 203/16 | 1724 | арзухал

Ереван. Заявление от ... до султанската канцелария . Моли да бъдат изплатени заплатите на
войските под командването на везира Ахмед паша, намиращи се в околностите на Ереван. (Запазен)

ОАК 203/17 | 1723 | арзухал
Цариград. Заявление от Абдулах до ... . Моли да бъде назначен на неговото овакантено място - ... 16
бюлюк лицето Осман Омер. Дерсадет.(Запазен)

ОАК 203/18 | 1849 | дефтер
Болу. Таблица за приходите от данъци за всяка каза на санджака Болу по отделно, постъпили през
м. януари 1265 г., както и за разходите, направени за същото време.

ОАК 203/19 | 1841 | дефтер
Куш ада. Отчет за приходите на казите Куш ада, Казъл Хисар, Сефер Хисар, Чешме и др. за м.
Рамазан 1256 г. (Скъсан)

ОАК 203/20 | 1724 | арзухал
Ерзерум. Заявление от мухафъза на крепостта Ерзерум. Моли да бъдат изплатени заплатите на
йеничарите - охрана на крепостта за изтеклата година. (Запазен)

ОАК 203/21 | 1634 | дефтер
Ездин. Списък на селищата във вилаета Езерин с означен брой на плащащите данъка джизие.
(Запазен)

ОАК 203/22 | 1849;1851 | сенедат
Цариград. Връзка от оправдателни документа за заплатата и др. Разходи за 6 месеца на лекаря
Мехмед ефенди, който е извършил ваксинация на децата в санджаците на Анкара и Кенгери.
(Добре запазен)

ОАК 204/1 | 1813 | еврак
Преписка от 2 махзара и 1 шерийски илям. Населението на гр. Изник и Йилен Абад, искат да не
внасят в натура зърнените храни, които държавата иска от тях, а да им се определи известет "бедел"
(Запазен, с различни размери)

ОАК 204/2 | |
Списък на селските стопани (гърца) от селата Ачки и Кондурак, с обозначение на добивите в
земеделски произведения, които бил получил всеки един от тях - отделно е отбелязано
производството на памук и грозде. (Запазен)

ОАК 204/3 | 1763 | еврак
Две резюмета от доклада на арабски език, изпратен от емира на Мека и Медина до правителството
в Цариград, доклада на Шериф Бази, чрез когото е бил изпратен горния доклад на арабски език и
самият този доклад. Излагат се в подробности враждебните действия от страна на арабското племе
харби ур бани и други племена. Повод за вълненията било между другото и биването на арабски
шейхове от страна на Хитеджи(?) паша и от египетски мирел хадж Хюсеин бей. Препоръчва се
вземането на военни мерки по море и суша, за да се възстанови сигурността на пътищата към Мека
и Медина.(Запазен)

ОАК 204/4 | 1880 | арзухал
Цариград. 2 заявления от пълномощника на населението от пет села на казата Ейри Буджак,
санджака Селфидже до дирекцията на данъците и до садразамството. Иска дубликати от фермана и
забтиамето за пасищата, които въпросните села от незапомнено време били притежавали до
границата на съседната им каза Караферия. Дерсаадет.

ОАК 204/5 | б.д. | ариза
Дамаск. Два доклада от валията на Сирия Ел Хаджи Осман паша до (Великия везир). В първия от
докладите се дава уверения, че ще бъдат съблюдавани инструкциите, които валията при
назначаването си на този пост е получил; а във втория се иска нареждане да се справи с бунта на
емира Исмаил, който отказал да плаща годишния данък от 5000 гроша и се укрепил в землището
Хуле(?), като даже бил се снабдил с 2 тона , дадени му от бунтовника Тахир ал Омер. (Повреден)

ОАК 204/6 | 1700 | телхис
Цариград. Доклад на садразама до султана. За пускането на свобода сина на бившия мухасил в
Дженик Омер паша, във връзка със злоупотреблението от страна на покойния му баща, който бил
укрепил и присвоил 20 000 жълтици на бившия Велик везир Ибрахим паша след като същия бил
починал. (Запазен)

ОАК 204/7 | 1856 | дефтер
Вираншехир. Сведение за приходите и разходите на казите от Вираншехирския санджак за м. март
1272 г. (Запазен)

ОАК 204/8 | 1669 | еврак
Цариград. Преписка от 6 фермана на Мустафа II, сметки, доклад , тезкерета и др. По набирането и
доставянето на паричните средства за посрещане разходите във връзка с поклонението (Хадж) през
1111 г. (Повреден, с различни размери)

ОАК 204/9 | 1643 | хюджет
Сиврихисар. Два хюджета на Сиврихисарския кадия за изплащане определеното с два особени
берата възнаграждение, за сметка на данъка джизие. (Запазен)

ОАК 204/10 | 1628 | дефтер
Списък за данъка джизие в областта Кара Даг. (Запазен)

ОАК 204/11 | 1840 | илям
Карс. Илям на кадията в Карс и Ерзерум, с който е била обявена заповедта, печатна, създадена във
връзка с неустояването от страна на Мехмед Али Египетски, на условията, предвидени в договора
между Турция и четирите велики сили, относно Египет. (Повреден)

ОАК 204/12 | 1813 | мектуб
Тунис. Писмо от бейлербея на Тунис, с което се уведомява, че тържествено е бил обявен фермана за
раждането на султановата дъщеря Емине. (Запазен)

ОАК 204/13 | 1688-1690 | еврак
Цариград. Преписка, съдържаща и 3 фермана на Сюлейман II, относно недоборите в Ерзерумския
еялет от ... на тимари и зиамети; доставянето от Ерзерум в Трабезун гранати за поход през 1101 г.;
закупуване от Ерзерум за ... в Цариград и опрощаването отстъпка от беденето на 1 ... , поради
неплодородието на земите му през изтеклата година. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 204/14 | 1804 | еврак
Инебахти. Донесение от Муса паша, мухафъз на крепостта Айнебахти до Високата порта и резюме
от същото. Съобщава, че е отговорил чрез кехаята си на дадените му препоръки; и иска набирането
нова смяна войници и за гарнизоните в Айнебахти и Костел, поради това, че набраните по - рано
местен кадия за същите крайности считал, че срока им е изтекал и били станали ... (Запазен)

ОАК 204/15 | 1704 | еврак
Цариград. Преписка по уреждане положението на черквата в гр. Ерзерум, превърната от Сюлейман
II в джамия в последствие отново минала в ръцете на местните кяфири; и свързаните с това
въпроси от материално естество. (Дерсадет) (Запазен, с различни размери)

ОАК 204/16 | 1771 | еврак
б.м. Преписка по изплащането възнаграждението и издръжката на 1000-те бустанджии, които били
пренесени с кораби от пристанището Кара Харлан в Узи за охрана на същата крепост. (Запазен, с
различни размери)

ОАК 204/17 | 1677 | ферман
Одрин. Ферман на Мехмед IV в удостоверение на факта, че изразходването за издръжката на
джебеджиите от крепостта Доган Кюпру сума 110 000 акчета от данъците в ... , са минати на приход
и разход по книгите на държавната хазна. (Повреден)

ОАК 204/18 | 1625 | дефтер
Цариград. Сметководен регистър на вакъф с имената на служителите при джамията и числящите се
към отделни джеманаати мъже и жени.(Запазен)

ОАК 204/19 | 1712 | арзухал
Цариград. Заявление от ... Тараболус и Шам за формираните по джизието и сметка за събираните
суми. Дерсадет. Запазен.

ОАК 204/20 | 1713 | мухасебе
Цариград. Сметка за постъпленията от данъка джизие в ливата Каясария - Анадола, събрани от
джизиедара Хадон Ахмед ага. Дерсадет (Запазен)

ОАК 204/21 | 1851 | берат
Цариград. Берат на Абдул Меджид за утвърждаването върху тимариота Халил, пожизненото
владение на тимара му в Ерзерумския санджак, съгласно наредбата от 1266 г. срещу плащане
половината от джебелу бедели, който следвало да плаща. (Запазен)

ОАК 204/22 | 1871 | берат
Цариград. Берат на Абдул Азис, с който се санкционира прехвърлянето от страна на Ахмед Зихил
върху негърката Хатидже 1/2 част от 1/5-та облигация приходите на Цариградската митница.
(Горната част от листа липсва)

ОАК 204/23 | 1713 | мухасебе
Цариград. Сметка за приходи от данъка джизие в еялетите Дамаск и Йерусалим, събрани от
джизиедара ... Всичко 3 427 155 акчета. Дерсадет.(Запазен)

ОАК 204/24 | 1728 | еврак
Цариград. Преписка за отпускането 17 537 гроша и 37 пари от приходите в Халеп за издръжката на
гарнизоните в Тебриз, Чорис и Хой. (Дерсадет) (Запазен.) С различни размери)

ОАК 204/25 | 1712 | мухасебе
Цариград. Сметка за приходите от данъка адет-и агнам в казата Михалич и ливата Худавендегяр.
Дерсадет. (Запазен)

ОАК 204/26 | 1712 | мухасебе
Цариград. Сметка за приходи от данъка джизие в казите Ерзерум и др. в Анадола, представена от
джизиедара Хасан ага. Дерсадет. (Запазен)

ОАК 204/27 | 1856 | берат
Цариград. Откъслек от берат на Абдул Меджид за оформяне прехвърлянето на владението върху
работна земя в Токад от един владелец върху друг такъв. (Запазен)

ОАК 204/28 | 1865 | мазбата
Сивас. Протокол на управителния съвет на еялета Сивас, относно счетоводното оформяне от страна
на финансовото министерство разхода за изпращането на месечните премии и тимариотни заими и
притежатели на мукатаи в казания еялет за м. юни 1281 г. (Запазен)

ОАК 204/29 | 1713 | мухасебе

Цариград. Сметка за приходите от данъка джизие за 1125 г. в казите Коня, Йенишехир, Акшехир
Аксерой и др. в Анадола - всичко 3 870 000 акчета. Дерсадет. (Запазен.)

ОАК 204/30 | 1852 | илмухабер
б.м. Откъслек от записка, в която са изложени правоотношенията, създадени във връзка с
прехвърлянето на мукатаите Аявасин и Селеми в нахията Ризо, санджак Кандия от закупчика (нает
от същия за годините 1268 и 1269) върху жителя на гр. Кандия Осман Шеремети със затрудненото
положение на последния при посрещането на поетите от него задължения от случая. (Запазен)

ОАК 204/31 | 1800 | ариза
б.м. Доклад на Абдулла паша до главнокомандващия Велик везик. Съобщава, че и той от своя
страна е изпратил на Сиваския валия Мустафа паша заповедта да се присъедини начело с 3000
души конници и пехота към действащата турска войска. (Запазен)

ОАК 204/32 | 1763 | ариза
б.м. Две донесения (едното представлява отделен откъслек), относно ликвидирането на Ибрахим
бей, който бил занемарил охраната на границата и подбудител размирничеството в ... . Предупредил
бунтовника Селумен за застрашаващата го опасност да бъде заловен жив; не предупредил турската
войска за предстоящето на падение от страна на кяхудите на същия Селумен; и относно
подобрението, настъпило в тоя край след ликвидирането на въпросния, чийто брат също бил изявил
покорство и се присъединил с хората си към турската войска. (Запазен. С различни размери)

ОАК 204/33 | 1861 | арзухал
Сивас. Доклад от счетоводителя на Сиваския виляет до председателството на счетоводния съвет при
министерството на финансите, относно нередностите във връзка с опита на надзорника по строежа
на телеграфната линия Скутари, Багдад да завери сметката за извършените от него разходи в
Сиваския виляет във връзка с казания строеж. (Запазен)

ОАК 205/1 | 1849 | поличе
Хиос. Полица за изплащане на данъчните приходиот о-в Хиос за м. февруари 1265 от каймакама за
хазната чрез търговците Николо Кокали и Шеноки Казила. (Сакъз)(Запазен)

ОАК 205/2 | 1652 | дефтер
б.м. Регистър за данъка джизие в областта Ерхос (Гърция) (Запазен)

ОАК 205/3 | 1849 | поличе
Трикала. Полица за изплащане на данъчните приходи за м. февруари 1265 г. на малие хазинеси чрез
Румелийската компания. (Запазен)

ОАК 205/4 | 1723 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III, с който се оформя прехвърлянето на мукатаата Хания на остров
Крит, върху сина на Гази Хюсеин паша, Мустафа и кехаята на капуджиите на Великия везир
Ибрахим, също Мустафа. (Дерсадет) (С повреди)

ОАК 205/5 | 1664 | дефтер
Регистър за раздадените овакантени тимари в санджака Мирисин с Родос. (Запазен)

ОАК 205/6 | б.д. | хуляса
Цариград. Част от резюме от доклад, относно сградите, построени в Гърция от страна на чиновника
по строежите; припасите в крепостите и дезертиранията от гарнизоните на същите. (Повреден)

ОАК 205/7 | 1722 | арзухал
Мора Кастели. Заявление от мухафъза на крепостта Мора Кастели, с което иска изплащането на
"чока бехаларъ", полагаща се на йеничарите, охраняващи крепостта. (Запазен)

ОАК 205/8 | 1730 | арзухал
Молба от калугерите и другото население на Атон до султана. Искат да се забрани на джизиедара
да събира по ... джизие от следващото се такива според извършеното вече разхвърляне на този
данък.

ОАК 205/9 | 1849 | илмюхабер
Цариград. Записка, относно беделя, който имала да получава за минали години бившия тимариот
Хамид велад Хасан, за тимара му в Леринско и другаде. (Запазен)

ОАК 205/10 | 1716 | арзухал

Цариград. Заявление от Мустафа до султана. Моли да му бъде дадена срещу предварително
заплащане мукатаата Гьолич(?), Леринско, за което щял да има поръчител. Дер саадет (Запазен)

ОАК 205/11 | 1720 | еврак
Преписка по отчитането суми, които ел Хаджи Али е събрал от данъка върху дървеното масло в
остров Митилин. (Запазен)(С различни размери)

ОАК 205/12 | 1850 | илмюхабер
Цариград. Записка до сметководството за държавните разходи по покриването дефицита за 1256 г. в
бюджета на остров Родос. (Запазен)

ОАК 205/13 | 1782 | хуляса
Цариград. 3 резюмета на писма, получени от Ахмед паша. Отменят се до злоупотреби на
мютесалима Исмаил от Анаболу (Навилия), Пелопонес, във връзка с доставки за войската,
лагеруваща в казата Алхос(?) и други места. (Много повреден, липсват части от текста в дясната
половина)

ОАК 205/14 | 1883 | джедвел
б.м. Таблица за разходите по издръжката на забтийските части на остров Крит през 1894 г. (Запазен)

ОАК 205/15 | 1715 | телхис
Цариград. Доклад до султана за отпускането едномесечната заплата и доволствието на 500-те души
севеиди, пехотинци, ангажирани за охрана на Атинската крепост. (Запазен)

ОАК 205/16 | 1712 | мухасебе
Цариград. Сметка за събиран данък джизие в остров Хиос и Ливата Сула и казата Измир, събран от
джизиедара Мустафа ага. Дерсадет (Запазен)

ОАК 205/17 | 1873 | еврак
Цариград. Преписка, образувана по повод молбата на притежаващия по силата на 6 отделни берати
същото число мукатаи в санджак Кандия на остров Крит Ахмед Мурад бей да му се бъдат
оформени тези мукатаи в дялове, съобразено с постиженията на новия закон за подобни случаи.
(Запазен) (С различни размери)

ОАК 205/18 | | иджмал (дефтери)
Коня. Списък на спахиите от санджака Коня, които участвали в Критската война и размерите на
доходите от тимарите им. (Запазен)

ОАК 205/19 | 1803 | каиме
Писмо от Исмаил Таиф, натоварен с проверка на строежите и припасите в крепостите в Гърция.
Донася, че се налага проверка и на хората, поради масови дезертирания. (Повреден)

ОАК 205/20 | 1769 | ферман
Цариград. Ферман на Мустафа III до дефтер емини Сюлейман за заличаване по регистрите
прехвърлянето овакантения , поради смъртта на притежателя му тимар в с. Суха , нахия
Аргирокастро, санджака Авлония; и за възвръщането същия тимар на хумбараджията Хюсеин, син
на овакантилия тимара покойник, за когото е дума. (Повреден на две места в левия край)

ОАК 205/21 | 1728 | берат
б.м. Берат на Ахмед III за удостоверяване правото на везира Мустафа паша върху половина дял от
мукатаата на митницата в Ресмо, остров Крит, владяна от него маликяне, заедно с друг Мустафа
паша, притежател на втората половина част. (С малка повреда)

ОАК 205/22 | 1790 | илям
Митилин. Илям на кадията на остров Митилин, с който е дадена гласност на заповедта, да не се
продават никакви хранителни провизии от крайбрежието и от островите на кяфидите, които воюват
срещу Турция. (Повреден)

ОАК 205/23 | 1849 | поличе
Янина. Полица за внасяне на данъчните приходи за м. Януари 1265 г. от санджака Трияние в малис
хазинеси чрез Румелийската компания. (Запазен)

ОАК 205/24 | 1856 | еврак
Цариград. Преписка по сметководното уреждане на разходи по изплащане възнаграждението на
лодкарите, които през време на гръцките събития, за обслужване на пристанищата, превзели Нарда.
(Запазен, листовете са с различни размери)

ОАК 205/25 | 1716-1718 | еврак
Родос. 4 фермана на Ахмед III, берати и други книжа за определяне и изплащане от прихода на
джизието в остров Родос ренти заплати и др. , както и сума за издръжката на йеничарите гарнизон
на острова. (Запазен. Размери най различни)

ОАК 205/26 | 1849 | дефтер
Янина. Ведомост за разходите в Янинския виляет за едно шестмесечие. (Запазен)

ОАК 205/27 | 1825 | еврак
Родос. Преписка от два доклада на ..., относно убийството на консула на Холандия в о. Родос от
фалшификатори на монети, дошли счуждестранен кораб и пр. (Запазен)

ОАК 205/28 | 1770 | арзухал
Смирна. Доклад от морския командир Хасан до ... . Излага обстоятелствата, при които турската
флота е претърпяла поражение във водите при остров Самос и след това е била опожарена от (...
Руски и английска флота), в залива Чешме. (Повреден)

ОАК 205/29 | 1822 | ферман
Цариград. Ферман (чернова) на Махмуд II за назначаването на Лигори Гика за войвода на Влахия и
Молдова, след като избухналото в тези две провинции въстание било потушено. Измяната на
войводите фанариоти била безспорно установена, поради което за напред за войводи щели да се
назначават лица измежду местните боляри. Дават се указания за прочистването същите две
провинции от последователите на фанариотите - гърци, сърби, българи и арнаути, пръснати из
страната, които да бъдат изгонени в Румили, заедно и техните духовници. Също и за режима, който
следва да де установи, за да се попречи на преминаването отново през Дунава на така изложените
елементи. (Запазен)

ОАК 205/30 | 1855 | дефтер
Молова. Именен списък на мюсюлманите, живущи в разни населени места на о. Митилин,
получили заеми от държавата, за да бъдат отървани от задълженията им към частни лица. Заемите
са дадени за срок от 6 години, считан от узряването на маслинената реколта през 1261 г. (Запазен)

ОАК 205/31 | 1822 | каиме

Писмо от (садразама) до (валията на Мора, Гърция). Иска мнението му, по какъв начин следва да се
постъпи спрямо Драмалъ Махмуд паша, главнокомандващ в Гърция, поради ненадърността на
когото турските войски били претърпяли неуспех срещу гръцките въстаници - в случай, че той бъде
сменен с Мехмед паша; и го пита дали удобрява този проект за смяна на казания Махмуд паша.
(Засегнат от влага)

ОАК 205/32 | 1782 | дефтер
Анаболу. Списък на йеничарите-охрана на крепостта Анаболи - Анадола. (Запазен)

ОАК 205/33 | 1769 | махзар
Лариса. Махзар от населението на Лариса. Изказват признателността си към ел хаджи Али.
(Повреден)

ОАК 205/34 | 1815 | каиме
Цариград. Писмо (чернова) от садразама до капудан пашата. По повод получаването (в
садразамството) писмото и отрязаните глави на Муртеза, Хамза и Йоргаки - разбойнически
главатари, убити на остров Скирос, изказват му се похвали и пожелания. (Повреден - текста
цялостно запазен)

ОАК 205/35 | 1789 | арзухал
Навилия. Доклад на валията на Пелопонес Ебубекир паша, придружен от 1 илям на кадията в
Навилия за изпращането от същото пристанище за Цариград със сицилиански кораб ..., 4 000
килета жито от 70 000-те цариградски килета, които било заповядано да бъдат закупени. Анаболи.
(Запазен)(С различни размери)

ОАК 205/36 | 1790 | еврак
Цариград. Преписка, състояща се от доклади на валията на Морея Ахмед паша, агата на Анаболи
Мухеддин, мухафъза на Анаболи Абдула паша, илям на кадията и др. Чернова на фермани,
образувана по въпроса за прибиране на сумата 612 859 гроша, която видинския мухафъз Ахмед
паша дължал на покойния Хасан паша, като наем за владенията му в Гърция и, която следвало да
постъпи в полза на фиска, понеже била наложена обща конфискация на имуществото, оставено от
казания Хасан паша. (Много повреден. Листовете с най-различни размери)

ОАК 205/37 | 1769 | ариза
Доклад от Хусамедин паша, велик адмирал до ... . Дава своите препоръки в полза на мутесарифа на

Родос Джафер бей, по повод представянетоот страна на същия оправдателните документи по
разходите за построяването поръчаните му фрегати за турската флота. (Запазен)

ОАК 205/38 | 1770 | каиме
Евбея. Доклад от мухафъза на крепостта Агрибос, Ибрахим паша до (садразама). След появата на
руската флота в залива Агрибос, поискал е средства, за да набере нужните за отбрана войски. В
отговор на това му искане е бил уведомен кои войскови началници се назначават с частите си за
отбраната на Гърция. Сега той съобщава, че същите вече са заели местата си и повтаря същото си
искане за парични средства. (Запазен)

ОАК 205/39 | 1849 | поличе
Трикала. Полица за внасяне на суми, постъпили от данъци за м. януари 1265 г. в Трикала, Гърция и
прехвърлени чрез Румелийската компания. (Запазен)

ОАК 205/40 | 1860/1861 | мазбата
Одрин и Алая. 2 протокола- на административния меджлис на Одринския еялет и на санджака Алая
за изплатени бедели на притежатели на тимари и мокатаи; и съответните разписки за тези
плащания. (Запазен, с различни размери)

ОАК 205/41 | 1770 | каиме
Цариград. Чернова от писмо (на Великия везир до валията на Пелопонес), в отговор на
донесението на същия за появата на руска флота пред Мания, което предизвикало паника всред
местното население; и за мерките от военен характер, които се наложили за отбраната по този
край. Съобщава му се , че са в ход всички мерки, които се взимат за случая; че и той сам трябва да
свика достатъчно войска на местна почва и да поеме командването на Кавилия и Метун, за
командата на които крепости нямало подходящ човек в Цариград. (Дерсадет) (Повреден).

ОАК 205/42 | 1823 | каиме
Цариград. Заповед (чернова) до мутесарифа на Янина да сформира отряд от 8 000 - 10 000 души
тоски и на пролет да се присъедини към войските на Мехмед паша, главнокомандващ
потушаването на въстанието в Гърция. (Дерсадет) (Повреден)

ОАК 205/43 | 1820 | ариза
Евбея. Донесение от Хасан (паша, мутесариф на Агрибос), в отговор на нареждането от горе, да
бъде събран от войводата на Издин Халил бей, който бил събрал десятъка от зиамета на Ибрахим
ага в същата нахия, годишния бедел и илтизам на този зиамет, плащан от казания Ибрахим ага... в

полза на държавата. Отговаря, че въпросният Ибрахим бей се намирал при Тенеденлията Али паша,
а според пълномощника му в Издин, той не бил прибрал десятъка, за който става дума. (Запазен)

ОАК 205/44 | 1859 | еврак
Трикала. Преписка, състояща се от 2 протокола на административния съвет на санджака Трикала,
за изплатени от касата на същия санджак бедели, следващи се на притежаващи тимари в границите
на санджака; и разписките, удостоверяващи получаването от правоимащите сумите от същите
бедели. (Запазен, с различни размери)

ОАК 206/1 | б.д. | дефтер
Част от регистър за издадени такси за владеене на ниви, ливади, лози и пр. От българи и разноските
по тях. (началото и края липсват)

ОАК 206/2 | 1791 | ариза
Донесение от някой си Ахмед до (садразамството). Съобщава в отговор на заповедта, да запази
строго проходите, за да не се позволи да преминават дезертьорите, които било установено, че
въпреки тежките наказания за дезертьорство, прилагани спрямо тях - рязане на уши, носове,
продължавали да бягат през Бабадаги, че въпросните проходи били се строго пазели. (Запазен)

ОАК 206/3 | 1717 | мухасебе
Цариград. Сметка за събрания данък джизие в казите Филибе, Татар пазаръ, София, Шехиркьой,
Изнебол, Беркофча и Изляди от джизиедарите Садър ага и Хюсеин ага. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 206/4 | 1861 | мазбата
Ловеч. Протокол на Ловешкия окръжен съвет за броя на свинете в казите Ловеч, Никопол,
Севлиево, Плевен и Етрополе, съставен с оглед събирането на данъка върху свинете. (Запазен)

ОАК 206/5 | б.д. | хуляса дефтери
Списък за данъци върху къщи, ниви и др. На селище с българско население. (Началото и края
липсват)

ОАК 206/6 | б.д. | дефтер
Списък на населението на неизвестно селище, с посочени размери на различните данъци за всеки

по отделно. (Повреден)

ОАК 206/7 | 1721 | еврак
Цариград. Преписка, състояща се от един доклад на (садразама) до султана и 2 проекта за фермани
до заместника на дефтердара на Нишката крепост Мустафа и мухафъза на същата крепост,
румелийския валия Осман паша, за освобождаването на същия Осман паша от назначението му по
строежа на Нишката крепост, поради необходимостта той да замине за Румелия и да се справи с
бунтовническото движение там, като за негов заместник по въпросния строеж се определя
гореспоменатия заместник дефтердар. (Запазен)

ОАК 206/8 | 1877 | ферман
Цариград. Препис от ферман до валията на Румили Ахмед паша и местните административни
органи на същата провинция по произвеждането на нов набор за засилване мобилизираната вече
армия. (Запазен)

ОАК 206/9 | | емляк дефтери
с. Балджи ахмед, ок. ... Списък за емлячни разходи на с. Балджи Ахмед, каза... (Скъсан)

ОАК 206/10 | | дефтер
Част от списък на войнуците от разни села в Плевенско, Ловешко, Сливенско и др. с обозначение
на притежаваните от тях полски имоти. (Запазен)

ОАК 206/11 | 1869 | дефтер
б.м. Откъслек от списък на занаятчии и на изплащания от тях данък върху приходите. Отнася се за
български земи. (Скъсан на няколко места)

ОАК 206/12 | | емляк дефтери
Част от емлячен регистър на българско селище. (На лице са само 3 листа от регистъра)

ОАК 206/13 | 1871 | тезкере
Цариград.Писмо от външното министерство до министерството на финансите. Съобщава, че единия
от 4-те зарегистрирани печата на българския народен събор в Цариград е бил загубен и бил
изготвен и употребяван за същия събор нов печат, който да се счита за валиден. Изпраща и 2

отпечатъка от новия печат. (С незначителни повреди, листа скъсани на две части)

ОАК 206/14 | 1877 | дефтер
Шабан бей. Списък на мухаджирите - 121 души, живущи в село Шабан бей махале, каза ...
(Запазен)

ОАК 206/15 | 1876 | дефтер
б.м. Част от регистър с имената на войници, предимно от населени места в България. (Повреден)

ОАК 206/16 | 1855 | дефтер
Цариград. Сведение за предадени суми на войскови части в Румили. (Прогнил и повреден на много
места)

ОАК 206/17 | 1804 | мектуб
Цариград. Чернова на писмо от... До Торсенекли заде, с което на същия се изказват похвали за гдето
е успял да очисти разбойниците отвъд Балкана, като и изпратил в Цариград 53 отрязани
разбойнически глави.(Дерсадет) (Без повреди)

ОАК 206/18 | 1615 | дефтер
б.м. Фрагмент от регистър за данък джизие в някои вилаети на Румили.

ОАК 206/19 | 1841 | дефтер
б.м. Списък на тимарите, находящи се из разни части на България и принадлежащи на ... Родом от
Врачанско, Севлиевско, Плевенско и Ловешко. Споменати са и размерите на тимарите.

ОАК 206/20 | | дефтер
Регистър за приходи от издаване тапии за ниви на българи. (Долният ляв край липсва)

ОАК 206/21 | 1585 | дефтер

Цариград. Единичен лист от регистър, в който са вписани фермани до бейлербейовете на Румили,
Босна и Алжир, ... Им да извършат промени във владението на отделни тимари. (Запазен)

ОАК 206/22 | 1874 | дефтер
Таблици за постъпленията от десятъка в различни кази. Указано е кой мюлтезия от кои села е
събирал десятък и в какъв размер. Има и мюлтезими българи.

ОАК 206/23 | 1739 | дефтер
Част от регистър, в който са вписвани ферманите до кадии и др. Длъжностни лица в разни градове
в българските земи и другаде, във връзка със снабдяването на турските войски с хранителни и
фуражни припаси. (Запазен)

ОАК 207/1 | 1800 | ариза
Донесение от Абдулла паша (валия на Сирия) до (садразама). Отговаря на получени от него писма:
За разпространяването на изпратени му позиви на френски език, подтикващи към бунт френските
войски, намиращи се в Египет; и относно снабдяването с пари и хранителни припаси на войските
под негово командване. (Повреден)

ОАК 207/2 | 1826 | ариза
Доклад от Мехмед Решид паша до (садразама). Уведомява го, че 1 000-те войници "йерлии", за
които по-рано е молил да се нареди призренския мутесариф Мехмед паша да ги набере от своя
санджак и ги изпрати в негово разпореждане, били вече пристигнали, водени от султанския
саляхшур Али ага. Обяснява във връзка с това, защо се е прибегнало до набирането на войнуци от
категорията "перлул": войската му била съставена от хора с неизвестен произход и минало, които
били неблагонадежни и пр. (Засегнат от влагата)

ОАК 207/3 | 1589 | дефтер
Цариград. Част първа от описа на тимарите в нахията Делвина, в саанджака със същото име.
(Запазен)

ОАК 207/4 | 1677 | дефтер
Доменица. Списък на селищата и броя на ханетата в тях за изплащането на данъка джизие във
вилаета Доменк, Аласонийско.

ОАК 207/5 | 1649 | дефтер

Делвине. Списък на селищата в Делвинския вилает- Албания по селища, с означен размер на
събирания данък джизие по селища. (Малко повреден)

ОАК 207/6 | 1851 | еврак
Цариград. Преписка по уреждане вземанията от държавната хазна на тимариота-пенсионер Еимас
велед Демир, притежател на тимар в санджаците Валона и Ергири. (Повреден, с различни размери)

ОАК 207/7 | 1678 | арз
Представление от мизалая на Вълчитрън, Исмаил за даването на овакантен тимар във
Вълчитрънския санджак на друго лице.(Дерсадет)(Запазен)

ОАК 207/8 | 1666-1667 | дефтер
Корча. Списък на селата в областта Гьоридже, по който е бил разпределен данъка джизие за същата
област.

ОАК 207/9 | 1796 | ариза
Янина. Доклад на Али паша Тенеденли до садразама в ... Със смяната на мухтар паша от поста му
мутесариф на Охрид. (Запазен)

ОАК 207/10 | 1820 | арз
б.м. Писмо от (Ибрахим Халил) паша до Високата порта. Изпраща 3 донесения от Кючук Хюсеин,
капудан-командващ турската флота, охраняваща водите при Парга и Превезе, за противодействието
, което е срещнал от страна на английската флота. (Запазен)

ОАК 207/11 | 1820 | ариза
20 описания от Ибрахим Мехмед до ... Съобщава за получаването на писмо от Селим бей, син на
Веледжи паша, човек на Али паша; и за писма от някои привърженици на Али паша, написани на
гръцки език, като всички тези писма бил изпратил; а също, че Манто Граматик от Загора, за
залавянето на когото имало заповед, бил избягал от Янина и на път за Загора, в Мечово, убит от
хората на Исмаил паша. Във второто писмо съобщава, че войниците, изпратени от него срещу
Янина, били заели някои села и ограбили някои дворци в града. (Запазен текст, листове повредени)

ОАК 207/12 | 1786 | ариза

Доклад на Февзи паша до садразама, относно разбунтувалия се Махмуд паша - ... (Повреден)

ОАК 207/13 | 1622 | иджмал дефтери
Премеди. Списък на селищата във вилаета Премеди (Албания) с означен брой на жителите,
подлежащи на данъка джизие. (Запазен)

ОАК 207/14 | 1791 | тахрират
Цариград. Донесения на капуджи-башията Ахмед ага, относно набирането на войски в Албания,
които да минат в разпореждане на Махмуд паша, сераскер за Влахия; и на валията на Румили
Мустафа паша. Дадено и резюме на донесенията, за които е дума. (Повраден, с различни размери)

ОАК 207/15 | 1604 | дефтер
Цариград. Опис на хасовете на покойния Хасан паша, син на везира Мехмед паша, които се дават
на везира Хазър паша. Дерсадет.(Запазен)

ОАК 207/16 | 1878 | джедвел
Шкодра. Таблици за разходите на Шкодренския еялет за заплати за м. януари 1878 г. (Запазен)

ОАК 207/17 | 1782 | тахрират (хуляса)
Цариград. Резюме от доклади върху събитията в Албания, поведението на Шкодренскияя
мутесариф Махмуд паша и други албански главатари; Отношенията на същите с турското
правителство и помежду им; Арнаутски нахлувания в Гърция; Въпроса за въдворяването реда и
промените, които се налагат във връзка с това; Поведението на Тенеделенли Али бей и Селим паша
и пр. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 207/18 | 1820 | арзухал
Валона. Писмо от Нуруллах паша до (садразама). Благодари за даденото му назначение мутесариф на Валона и съобщава, че е пристъпил към извършване на нужните приготовления за
поход срещу Тенеденли Али паша. (Запазен)

ОАК 207/19 | 1714 | мухасебе
Цариград. Сметка за изплатен данък джизие в казите Авлона, Елбасан и др. в Албания, събран от

бившия мютесариф на Авлона Хюсеин паша. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 207/20 | 1713 | мухасебе
Цариград. Сметка за приходите от данъка джизие в казите Бехлиица, Гьоридже, Бремези, Кесри и
др. В Арнаутлука, събирани от мюлтезима Мустафа ага. (Дерсадет) (Запазен)

ОАК 207/21 | 1666 | тефтер
Аргирокастро. Списък на селищата във вилаета Аргирокастро, по който са били определени
дяловете от данъка джизие за всяко едно от тези селища. (Запазен)

ОАК 207/22 | 1693 | еврак
Авлона. Преписка по набиране на арнаути за левенди от санджаците Авлония и Делвине. Срещу
службата си те били освободени от данъците авариз и нузул. (Запазен. Различни размери)

ОАК 207/23 | 1873 | дефтер
Шкодра. Регистър за изплатени през м. Юни 1873 г. заплати на заптиета в Шкодренския вилает.
(Запазен)

ОАК 207/24 | 1618 | дефтер
Делвина. Откъслек от списък .... Делението на данъка джизие между селата на вилаета Делвина.
(Запазен)

ОАК 207/25 | 1785 | еврак
София. Преписка, съдържаща доклади на Абди паша валия на Румили и др. Книжа, относно
събитията и положението в Албания във връзка със съперничеството между Тенеденли Али и
Махмуд паша от една страна и Курд Ахмед паша от друга. (Един от листовете - повреден;
останалите - запазени; а всички са с нееднакви размери)

ОАК 207/26 | 1860 | еврак
Цариград. Парична преписка по изплащането заплатите на охраняващите телеграфната линия в
Авлонска и Беретъс на кази и другата обслуга на същата линия, която била удължена. ( Запазен;
размери- различни).

ОАК 207/27 | 1721 | арзухал
Заявление от Дигер Юсуф до (садразама). Моли да се издаде ново мюлкнаме и хумаюн за егреците
в Дукакинския санджак, останали от бунтовниците Калеменд и придобити от него чрез покупка на
търг, които той от своя страна бил продал на капитана на крепостта Гусине, Сюлейман ага и
тримата му братя. Приложен е и фермана мюлкнаме. (Повреден).

ОАК 207/28 | 1881 | джедвел
Берат. Таблица за постъпленията от данък и военен откуп през м. март 1299 г. в Бератския саджак и
отделно във всяка от казите на същия санджак. (Запазен).

ОАК 207/29 | 1779 | хуляса
Цариград. Резюме от доклада на Абдуллах паша, валия на Румили, относно мерките, взети спрямо
разбойника Сульо, който е върлувал в казата Старево и продажбата чифлика в Леринско,
принадлежащ на ... Чауш бей, аян на Демирхисар. (Повреден)

ОАК 208/1 | 1773 | каиме
Доклад на Изет Ахмед паша, мухафъз на Видин и главнокомандващ на войските във Влахия. Излага
хода на последните военни действия по протежението на р. Дунав. Съобщава очистването
околностите на Оряхово, Силистра и Тутракан от руските войски, които били преминали на
отсамния бряг и враждебното отношение на влашката рая към турците; дава сведения за
разположението и числеността на руските войски и моли за бърза помощ. (Запазен, с различни
размери)

ОАК 208/2 | 1877 | такрир
Кюстенджа. Нота от немския консул в Кюстенджа до каймакама на Кюстенджа. Протестира срещу
конфискуването на руския параход Поликсени, комуто бил даден 6 дневен срок да се изтегли, но
той не успял, защото екипажът му се разбягал, изплашен от тая заповед. (Запазен)

ОАК 208/3 | 1715 | еврак
Цариград. Преписка по почистването чрез "аргади" от Влашко, реката Брад. (Дерсадет)(Запазен, с
различни размери)

ОАК 208/4 | 1712 | арзухал

Цариград. Заявление от ... На Браила Халил ага за дадените му в повече формуляри за джизие и
сметка за събраните суми от данъка джизие в Браилско. Дерсадет. (Запазен)

ОАК 208/5 | 1786 | еврак
Преписка на влашкия войвода Никола Маврояни с Високата порта. По нормирането на
хранителните продукти във Влашко, с участието на местните боляри и търговци от Ум-канан в
Цариград. (С различни размери)

ОАК 208/6 | 1823 | каиме
Цариград. Писмо от садразама Сеид Али паша до ... Потвърждава съобщеното по - рано, относно
размирните действия на Александър Ипсиланти и молдовския войвода Михаил и предупреждава за
готовност, в случай на нападение от вън - особено от страна на Русия. (Повреден)

ОАК 208/7 | 1791 | ариза
Донесение от (войводата) Михаил до (садразама). Съобщава сведенията, които нарочен негов
разузнавач бил събрал за числеността на австрийците във Влахия (Каре Ефрак), че се носил слух
там за смъртта на австрийския император и пр. (Повреден)

ОАК 208/8 | 1813 | еврак
Браила. Преписка от илям, махзар и др. Книжа на въпроса за неизплатените възнаграждения за
минало време, на еничарите, охрана на крепостта Браила. (Повреден)(С различни размери)

ОАК 208/9 | 1821 | ариза
Яш. Доклад на Стефанаки, управител на Молдавия до Великия везир, върху хаотичното положение
в същата област. (Запазен)

ОАК 208/10 | 1688 | еврак
Цариград. Преписка, образувана по повод фермана на Сюлейман II до войводата на Молдова. За
покупка на 5 чифта отлични впрегатни коне, нуждата от които се била повлияла във връзка с
пренасянето на султановия харем от Цариград в Одрин. Селхи. (Повреден. С различни размери на
листовете.).

ОАК 208/11 | 1847 | тезкере

Цариград. Писмо, с което се препраща преписката по претенциите на Ахмед ага, Измирли Кятаб
заде, във връзка с ремонтите в Браилската крепост за .... Финансовата сметководна комисия.
(Дерсадет)(Запазен)

ОАК 209/1 | 1888 | хуляса
Санаа (Арабия). Извлечение от баланса за приходите и разходите на санджака Санаа, Йемен за м.
декември 1305 г. (Запазен)

ОАК 209/2 | 1702-1711 | тефтер
Сведение за сумите, изпращани от валията на Египет до султанската хазна през годините 1114-1123
или изразходвани за общодържавни нужди. (Повреден)

ОАК 209/3 | | махзар
Махзар (превод от арабския му оригинал), от улемите в Египет в полза на египетския Хаким Шейх
заде Хасан ефенди за оставянето същия на поста му за още 1 цяла година. (Повреден)

ОАК 209/4 | 1851 | дефтер
Йемен. Списък на башибозуците - пехотинци под командата на покойния Тевфик паша, които взели
участие в покоряването на Йемен, с оглед изплащането на заплатите им за четири месеца. (Запазен)

ОАК 209/5 | 1894 | зеил
Русе. Надпис , с който тулчанския мутесариф изпраща на силистренския каймакам заповедта на
Великия везир, относно начина на третирането в търговските работи и при съдебни спорове
поданиците на Иран. (Запазен)

ОАК 209/6 | 1642 | дефтер
Дамаск. Разходна книга на склада с хранителни и др. Припаси в Дамаск. (Повреден)

ОАК 209/7 | 1791 | дефтер
Списъци с имената на отделни жители от Мека и Медина, на които по искане на висши.... на
садразама за 1205 г.

ОАК 209/8 | 1781 | хуляса
Рака. Няколко резюмета на писма от валията на Рака, Абди паша. Дава сведения за грабежи и
терор, вършени от разбойници бекташи в областта на Алепо и Анталия. Същите обрали керван,
пътуващ от Александрета за Алепо. Приложени махзар от населението на Анталия и няколко
доклада по същия въпрос. (Документите не са цялостни. Липсват части, които са откъснати.

ОАК 209/9 | 1726 | дефтер
Цариград. Именен списък на работниците специалисти на брой 142 души, набрани в Цариград , за
да бъдат използвани при изграждането на крепостта Табриз. (Повреден)

ОАК 209/10 | 1794 | тахрират
Цариград. Писмо от валията на Чилдир до Великия везир. Изпраща писмата (на персийски език) от
хана на Ревен Махмуд хан до Великия везир. В същите писма се рисува положението в Персия,
гдето ага хан Мехмед опустошава и градове и села. Опсадил крепостта, като бил подпомогнат от
Исхак паша, мутесариф на Баязид. (Повреден ; различни размери).

ОАК 209/11 | 1642 | дефтер
(Дамаск). Приходо - разходен регистър за положението (хадж и шериф) 1052 г. , на
продоволствения склад в дамаск.(Шам - и шериф).

ОАК 209/12 | 1881 | джедвел
Яфа. Месечно сведение за постъпилите приходи от вергия и военен данък (" бедел и аскери ")
(запазен).

ОАК 209/13 | 1810 | тахрират
б.м. (Персия). Писмо от персийския княз Мирза Абас до Великия везир. Описва пограничните
военни действия с руските войски и водени преговори за мир. Иска съдействието на турското
правителство. (Запазен)

ОАК 209/14 | б.д. | хавадис
Дневен бюлетин за военните действия на египетските войски в Сирия. Съдържа сведения за
намеренията на Ибрахим паша и за загубите на турците в злополучния за тях бой при Зираа
Сахраси. (Повреден.

ОАК 210/1 | 1779 | арзухал
Толбухин. Доклад от Али паша, сераскер при Хаджиолу Пазари до Портата. За назначаването на
Ибрахим паша, мутесариф на Елбасанския санджак. (Запазен).

ОАК 210/2 | 1721 | арзухал
Молба от Ибрахим, син на Хасан, притежател на тимар във Вълчитрънския санджак, с което
същият иска да бъде заличено вписването на джебелу бедели, плащан преди това от малолетен
тимар в с. Мевкоси, Вълчетрънско, който малолетен в последствие се поминал, като тимара на
поминалия се бил придаден към неговия тимар - при условие, че притежателя ще участва във
военни походи. (Запазен)

ОАК 210/3 | 1780 | ферман
Цариград. Препис от ферман за прехвърляне от един мухафъз в крепостта Белград - санджака
Авлония, върху друг такъв гедик - тимара в село Серархонди, нахия Бендер. (Повреден)

ОАК 210/4 | 1769 | илям
Аласония. Илям на кадията в гр. Аласония, с който се уведомява Портата, че лицето Хасан ага от
Алония, назначен с ферман да събере на местна почва и отведе преди м.март 1000 души пехотинци
в действащата армия, за да вземат участие във войната срещу русите, било заминало при Мехмед
паша, мухафъз на Бендер, чийто "дефтерлу" бил ... за да му занесе сумите, които той събрал.
(Запазен)

ОАК 210/5 | 1852 | еврак
Цариград. Преписка по уреждането сметките с фиска на тимариота Иляс веледи Сюлейман за
отнетия му от държавата тимар в казата Ергери.

ОАК 210/6 | 1804 | каиме
Валона. Два доклада (и резюме от единя от тях) на бившия мутесериф на Валона Мустафа паша,
относно уреждането с негово посредничество конфликта между Али паша Янински и мутесарифа
на населението на Чорлу; и втори, с който същия Мустафа паша опровергава донос на Али паша
Янински против него самия. (Един от листовете повреден, а останалите запазени по размери също
не еднакви.)

ОАК 210/7 | 1694 | махзар

Колективна просба от населението на село Лонес, в санджака Валона до султана. Като описват
положението на селото ...нападения от страна на венецианците, които преди това се явили с 18
свои кораба и стоварили войска, за да оплячкосат селото им , молят да се назначат в селото 300
души левенди като охрана. (Запазени)

ОАК 210/8 | | джедвел
Янина. Таблици за вида и размера на разходите на санджаците Янина, Ергери, Лариса и Берат в
еялета Янина. (Запазен)

ОАК 210/9 | 1656 | дефтер
Тепеделен. Извлечение от регистъра за джизието на немюсюлманите във вилаета Тепеделен Албания.

ОАК 210/10 | 1874 | джедвел
Цариград. Таблица за разходите на Шкодренския еялет за м. декември 1289 г. (Един от листовете
повреден. Размери - различни. )

ОАК 210/11 | 1883 | джедвел
Аргирокастро. Таблица за приходите на отделни кази от санджака Ергери през м. август и юли 1299
г. (Повреден)

ОАК 210/12 | 1879 | джедвел
Шкодра. Ведомост за разходите през м. август 1294 г. на Шкодренския виляет за изплащане заплати
и др. от минали години. (Запазен)

ОАК 210/13 | 1650 | илям
Елбасан. Илям на кадията на Елбасан. Предава молбата на на населението на Итат - Албания, което
иска да бъдат намалени дяловете (хане) за плащане джизието, защото голяма част от населението
се е потурчила и християните са двойно натоварени. (Запазен)

ОАК 210/14 | 1857 | сенед
Авлония. Две разписки за получени суми, като ренти за отчуждени от държавата тимари в санджака

Авлония. (Запазен)

ОАК 210/15 | 1781 | хуляса
Цариград. Резюме от доклади на Сюлейман паша, мутесариф на Трикала, относно спор за земя
между 2 села; снабдяването с храни на Делвински санджак и др. ... за същия санджак въпроси.
(Повреден)

ОАК 210/16 | 1789 | еврак
Преписка, съдържаща доклади, писма, махзари и пр., относно военните операции от страна на
босненските войски от юг, румилийските от изток и на флотата по море срещу бунтовническата
войска на шкодренския мутесариф Махмуд паша. Между друго приложени са : един план на
крепостта Шибузи; оригинални писмени нареждания на Махмуд паша и едно такова нареждане на
сръбски език. (Някои от листовете повредени, с различни размери)

ОАК 211/1 | 1763 | еврак
Одрин. Преписка по издирванията, предприети във връзка с убийството в Баба ески на 4 бошняци,
които, носейки войнишки заплати и други ценности, на път от Цариград за Босна, са се отбили в
Баба ески. В това убийство бил замесен и ... Радомир. (Запазен, размери различни).

ОАК 211/2 | 1805 | ариза
б.м. Доклад от новоназначения босненски валия Мустафа паша до (Великия везир). Излага
стореното от негова страна след пристигането му в Босна, за да отстрани враждебните отношения
между местните водачи в някои крепости и кази в Босна. (Повреден)

ОАК 211/3 | 1656 | арзухал
Яйче. Заявление от Али Деде, учител при училището на вакъфа, завещан от бившия ага на
Цариград Мустафа. Моли да бъде въстановен на длъжността му, от която насила бил отстранен от
Заим Осман. (Запазен).

ОАК 211/4 | 1862 | еврак
Цариград. Отчетни книжа по прехраната на войските в Херцеговинския санджак. (Запазен;размери
най - различни).

ОАК 211/5 | 1697 | арз

Цариград. Доклади от мухафъза на Босна и 1 от сертопчията на Видин. Иска се изплащането на
паричното доволствие за отделни месеци на войските гарнизони в крепостите Мостар, Градчанице
и Струшче. (Запазен, размери най различни.)

ОАК 211/6 | 1582 | дефтер
Цариград. Част от опис на тимарите в санджака Сараево, Босна. (Запазен)

ОАК 211/7 | 1852 | дефтер
Мостар. Списък на мукатаи тимари и зиамети в Херцеговина, разпродадени на частни лица като
овакантени. (Скъсан на две места.)

ОАК 211/8 | 1731 | еврак
Цариград. Преписка по възвръщането на пограничните гарнизони в Босна, отнетите им мукатаи оджаклък и разпродадени от Ибрахим паша на частни лица като владения "маликяне" (Запазен)

ОАК 211/9 | 1876 | джедвел
Джаница (Босна) Таблица за измененията, внесени в бюджета на казата Джаница ,Сарайски
санджак(Босна) (Запазен)

ОАК 212/1 | 1823 | еврак
Преписка, съдържаща писмото на Шкодрали Мустафа паша до садразама, с което са представени
преводи на двете писма, които пашата бил получил от австрийския консул в Шкодра по въпроса с
пленяването един австрийски търговски кораб, носещ за Венеция стоки и големи парични суми от
страна на гръцките въстаници; самите тези два превоза и още три други писма на австрийския
консул и посланика в Цариград по същия въпрос. (Повреден, различни въпроси)

ОАК 212/2 | 1836 | берат
Цариград. Берат на Махмуд II за утвърждаване пожизнено върху хумбараджията Ахмед тимара в с.
Пъдарево, Леринско, числящ му се преди това като на малолетен. Повреден.

ОАК 212/3 | 1700 | арзухал
Крит и др. Пет молби от мухафъзите на Хания, Терек и Лемнос, с които искат да бъдат отпуснати

суми за прехраната на йеничарските части в крепостта. (Запазен)

ОАК 212/4 | 1835 | хуляса
Цариград. Резюме от инструкциите на лорд Понсонби, дадени на неговия драгоман, писани
относно постъпките, които последният трябвало да направи по въпроса за покровителството на
гръцките поданици в Турция. (Запазен)

ОАК 212/5 | 1828 | еврак
Евбея. Преписка, съдържаща доклади на мухафъза на крепостта Агрибоз, илям и хюджет на
кадията в същия град и др. книжа, относно ремонтите, необходими за осигуряване отбраната на
същата крепост. (Повреден, с различни размери)

ОАК 212/6 | 1813 | арзухал
Цариград. Доклад от Пошду Мехмед паша до садразама, главнокомандващ войската. Съобщава му,
че фермана за .... в Гърция на арнаутски банди е издаден направо на валията на Морея.

ОАК 212/7 | 1822 | тефтер
Цариград. Списък на гърците от о. Самос и о. Миталик, задържани в тъмница в Цариград.
(Повреден)

ОАК 212/8 | 1680 | арзухал
Крит. Заявление от (мухафъза на крепостта Кандия). Моли да бъдат изплатени сумите за "чока
беналаръ" на йеничарите от крепостите Кандия и Ресмо. (Запазен)

ОАК 212/9 | | телхис
( XVI в.) Доклад по заявление от назъра на остров Митилин и неговия мюлтезин Палеолог до
Портата, с който се иска да бъде издаден особен ферман - раята от острова да не саботира
събирането на джизието и другите данъци под предлог, че се искало нещо в повече от следващото
се, а оплакванията им в това направление да се разглеждат в Цариград без това да пречи на
събирането на данъците. (Запазен).

ОАК 212/10 | 1876 | джедвел
Превеза. Три таблици за броя на затворниците в затвора на Превеза и за сумите, изразходвани по

издръжката им. (Скъсан, различни размери)

ОАК 212/11 | 1645 | иджмал дефтери
Митилин. Списък-извлечение за изплащането на джизието от жителите на о. Митилин.(Запазен)

ОАК 212/12 | 1651 | дефтер
Мерсина. Извлечение за плащането на данъка джизие в Мерсинския виляет.(Запазен)

ОАК 212/13 | 1715 | ферман
Навилия. Ферман на Ахмед III до каймакамите на Иени Шехир (Лариса), Солун и др. За
организиране хлебопеченето за осигуряване хляба на войските при завръщането на султана от
похода по обратен път.

ОАК 212/14 | 1668 | илям
4 иляма на кадии за несъбираемост на данъците в 4 гръцки града, поради разорението на раята там
и 3 други документа- заявление и именни списъци.(Запазени, различни размери)

ОАК 212/15 | 1858 | еврак
Цариград. Парична преписка по изплащането бедели на тимариоти, използвани за полицейска
служба в Трикалския санджак. (Повреден, размери - различни)

ОАК 212/16 | 1769 | хуляса
Цариград. Резюме от илямите на кадиите в Чаталджа, Изедин, Трикала, Енидже Вардар и
Аласония, относно мобилизирането на исканите от аяните в същите градове войници за
действащата армия. Аяните на Чаталджа и Изедин изплатили по спешност мобилизираните от тях
2000 души за Гърция, поради появата на неприятелска флота, застрашаваща тази област. (Запазен)

ОАК 212/17 | 1770 | илям
Чаталджа. Илям на кадията в гр. Чаталджа, относно заминаването за Гърция вместо срещу руската
армия на отряда от 1000 пехотинци, набрани от бинбашията Али. (Запазен)

ОАК 212/18 | 1861 | дефтер
Яния. Списък за митническите постъпления на Сарандос, Янинско за м. юли 1277 г. (Запазен)

ОАК 212/19 | 1698 | берат
Одрин. 25 преписи от берати за признато право на рента или заплата на едни и други лица, плащана
от приходите на о. Крит. (Повредени; с различни размери.)

ОАК 212/20 | 1837 | еврак
Цариград. Преписка по повдигнатия от гръцка страна въпрос за преследването на гръцките
"капитани" и "бюлюкчии", ... от Гърция на турска територия. (Повреден; различни размери.)

ОАК 213/1 | 1875-1877 | еврак
Счетоводни книжа-ведомости, оправдателни документи и др. По храната и паричното доволствие
на пандурите на служба в разни кази на санджака Херцеговина. (Запазени; листовете с различни
размери)

ОАК 213/2 | 1876 | еврак
Счетоводни книжа по извънредните разходи в Босна през м. Октомври 1292 г. (Повреден; листовете
имат най-различни размери)

ОАК 213/3 | 1877 | еврак
Отчетни книжа по издръжката на заселените в К... 600 души бежанци от Накшик.(Запазен;
отделните листове имат най-различни размери)

ОАК 213/4 | 1863 | еврак
Цариград. Преписка по отчитането и оформянето на разходите по построяването на крепостта
Варсовик в Босна, мост на реката Лим и на казармени помещения.

ОАК 213/5 | 1877 | илмюхабер
Гачка. Разписка, срещу която на лицето Марко от Гачка е изплатено възнаграждение за извършени

от него шпионски услуги. (Запазен)

ОАК 213/6 | 1789 | еврак
Цариград. Преписка, образувана по повод оплакването на херцеговинския митрополит, че въпреки
разпорежданията на особения ферман, препис от който прилага, той е бил извикван с буюрулдия от
босненските валии, които са събирали от него по 600-700 гроша незаконно. (Запазен - листове с
различни размери)

ОАК 213/7 | 1848 | еврак
Цариград. Преписка за счетоводното уреждане от страна на фиска разходите по издръжката на
войските в Босна, когато валии там са били Кямил паша и Хюсрев паша. Между другите войски е
имало 2000 башибозуци срещу присъствието на които местното население дори се е бунтувало.
(Запазен; различни размери)

ОАК 213/8 | 1840 | еврак
Цариград. Преписка, относно беделя, плащан от държавата срущу отнетата част от муката в Горно
Мочево, Босна, принадлежала на ел хаджи Хюсеин. (Запазен)

ОАК 213/9 | 1861 | еврак
Цариград. Парична преписка по оформянето на разходите за издръжката на намиращите се в
Херцеговина войски под командата на Шахан бей, за годината 1273. (Запазен; размерите различни)

ОАК 214/1 | | дефтер
Емлячен регистър за имотите на селище с българско население. (Скъсан)

ОАК 214/2 | 1858 | илмюхабер
Разписка от иконома-векилин поп Яни от село Горна Вареница, с която предава управлението на
митрополията на поп Никола от същото село. (Малко повреден, на български език)

ОАК 214/3 | | нюфус дефтери
Регистър за гражданското състояние на населението на неизвестно българско селище. (Запазен)

ОАК 214/4 | 1876 | дефтер
Подробен регистър за данъците на виргю, теметцат и емляк с означен размер на собствеността за
всеки жител по отделно. (Началото и края липсват.)

ОАК 214/5 | 1491 | дефтер
Цариград. Регистър, в който са записани облаганията в отделните околии на Румелия, Босна и др. С
данъка джизие. Има отметки и за наличието в някои места на войнугански групи. (Запазен)

ОАК 214/6 | 1654-1658 | тефтер
Цариград. Част от опис на тимарите в разни санджаци на Румили, дадени на принадлежателите им
въз основа на тезкере от миримидана Хюсеин паша.(Запазен)

ОАК 214/7 | 1876 | дефтер
Багаз(?) Книга с вписани телеграми, получени в нахията Багаз (Боаз) каза ... за времето 1 март - 26
февруари 1292 г.(Запазен)

ОАК 214/8 | | дефтер
Емлячен регистър на селище с турско насаление. (Малко повреден)

ОАК 214/9 | 1677 | дефтер
Списък на колари (българи), наети за изпращането им в Одрин. (Запазен)

ОАК 214/10 | 1875 | дефтер
Регистър, в който са вписани десятъчни постъпления от разни български села, събрани от
мюлтезими турци и българи. (Началото и края липсват)

ОАК 214/11 | | дефтер
Регистър за оценка на имоти и добитък за всеки селянин, жител на неизвестно село поотделно.
(Началото и края липсват)

ОАК 214/12 | 1716 | дефтер
Цариград. Списък на кази в санджака Паша, в който са били отменени войнуганските уредби.
Дер-и саадет

ОАК 214/13 | 1716 | телхис
Цариград. Доклад на Великия везир до диван-и хумаюн, относно приходите, реализирани от
облагането с данъци на раята в разни кази от Паша санджак, освободена от задълженията ѝ, като
войнуганска рая. Дер-и саадет

ОАК 214/14 | 1742 | ферман
Цариград. Свитък от регистър, в който са вписвани проектите за фермани до разни длъжностни
лица в Азиатска и Европейска Турция. Дер-и саадет

ОАК 215/1 | 1698 | рузнамче
Цариград. Султански дневник (рузнамче-и хумаюн), в който са вписвани случаите на дадени
тезкерета за даване тимари и зиамети , намиращи се в санджака Карлъ Иай.(Повреден)

ОАК 215/2 | 1818 | берат
Цариград. Берат на Махмуд II за връщане на законния притежател... придаден към зиамета на
същото лице в ... Нахия и ..., заедно със самия зиамет, под лъжливия предлог, че притежателя му е
починал. (Запазен)

ОАК 215/3 | 1821 | ариза
Писмо от Муса Кязъм до ... . Описва положението в Гърция, където раята била въстанала; кои
крепости са обсадени и кои градове са били нападнати и ограбени. Гръцката рая се била уговорила
с останалата рая за повсеместно въстание, като била за случая във връзка с Русия, обаче въстанието
на другата рая било осуетено, споменават се и предводителите по места на въстанието. (Запазени)

ОАК 215/4 | | мектуб
Чернови на писма от (садразама) до пашата сер аскер и до мухафъза на Балия Бадра, относно
съсредоточаването при Превеза на войски, които по море да се придвижат за Гърция, с цел да бъде
смазано въстанието там. Тези войски щели да бъдат командвани от мухафъза на Балия Бадра Юсуф
паша, който бил вече дошъл в Превеза. (Запазен)

ОАК 215/5 | 1850 | илмюхабер
Цариград. Записка, с която формално е уреден въпроса за взиманията на тимариота-пенсионер
Ибрахим веляди Осман, притежаващ тимар в Янинско по наследство от баща си. (Запазени)

ОАК 215/6 | 1775 | каиме
Цариград. Заповед от садразама до мухафъза на Айнебахти, относно действията на размирника
Халил, диздар на крепостта Айнебахти, в съгласие с коджабашията на Аяфори Костандоки и др. и
мерките срещу размирниците. (Повреден)

ОАК 215/7 | 1733 | тезкере
Цариград. Два доклада, относно деянията на остров Хиос; и данъка върху мастиката, произвеждана
на същия остров. (Запазени)

ОАК 215/8 | 1717 | дефтер
Белград. Сведение за постъпилите и излезлите хранителни припаси за едно четиримесечие Белградски склад. (Запазен)

ОАК 215/9 | 1758 | ферман
Цариград. Ферман на Мустафа III до дефтер емини за поправка в регистрите на вписванията, като
последица от които се явява лишаването на тимариота Мустафа веледи Хасан от една част на
тимара му в с. Новолене, Леринско. (Запазен)

ОАК 215/10 | 1793 | еврак
Цариград. Преписка с нота от венецианското дипломатическопредставителство в Цариград по
спора между Турция и Венецианската република за възвръщането на Турция заловените от
венецианските корсари при Мония - ... и трите кораба на същите корсари, намиращи се при остров
Чока. (Запазен, размери различни)

ОАК 215/11 | 1646 | берат
Метон и др. Берати за назначаване на духовници в джамии, вакфи и др. в разни градове на Гърция и
Мала Азия. (Запазен, различни размери)

ОАК 215/12 | 1795 | илям
Мезестра. Илям на кадията в Мезестра и резюме от други илями на същия кадия и от 1 махзар на
населението на града, относно издевателствата на Алай бей на санджака Мезестра Мехмед Ариф и
домогването на същия да измести от поста му своя заместник Абдел Керим; както и на разбойника
хаджи Заким и хората му. (Запазен)

ОАК 215/13 | 1770 | илям
Езедин. Илям на кадията в Езедин по набирането на 2000 души пехотини от Юсуф ага за
предстоящата на пролет война. (Запазен)

ОАК 215/14 | | терджеме
Превод от изпратен от Маврояни, турски посланик във Виена, свитък, върху изказването пред
френската камара на министъра на външните работи на Франция по гръцките заеми и др. (Запазен)

ОАК 215/15 | 1859 | джедвел
Аргирокастро. Таблица за постъпленията от данъци в ливата Ерегри,Янинско през 1275. (Запазен,
различни размери)

ОАК 215/16 | 1595 | хюджет
Навилия. Хюджет на кадията в Анаболи, относно събирането на данъка "бедел и нези" от нахията
Аянстро. (Запазен)

ОАК 215/17 | 1596 | ферман
Цариград. Ферман на Мехмед II до бейлер бея на Румели Хюсеин паша за допълване зиамета на
Мустафа ага за сметка на овакантен зиамет в нахията Аяелог. (Запазен)

ОАК 215/18 | 1805 | илям
Агрибос. Решение на кадията в Агрибос, с което е отхвърлено обвинението срещу диздора на
Къзъл Хисар, мутесалима на същия град и др., че са убили Кюпок Мустафа и др. с цел да ги оберат.
Всъщност убитите били разбойници.(Запазени)

ОАК 215/19 | 1805 | илям

Илям на кадията в Къзъл Хисар, с който по повод повдигнатия съдебен спор, от наследниците на
Кючук Мустафа и другарите му пред агрибоския съдия , населението на Къзъл Хисар потвърждава,
че то само е ликвидирало споменатия Кючук Мустафа и другарите му - като разбойници.
(Повреден)

ОАК 215/20 | 1787 | каиме
Ресмо. Писмо от мухафъза на Ресмо - остров Крит до Великия везир. Съобщава, че е получил
заповедта за назначението си: изказва верноподанически чувства и моли за удвояване заплатите.
(Запазен)

ОАК 215/21 | | арзухал
Донесение от мухасъла на о. Кипър Мехмед до Портата, относно блокадата на същия остров,
провеждана от корабите на гръцките бунтовници. (Повреден)

ОАК 215/22 | | арзухал
Евбея. Доклад от мухафъза на Агрибос Ибрахим до (садразама). Съобщава, че остатък от наемната
цена, дължим от войводата на Атина за ... от него данъчен район, състоящ се от атинския хас и
принадлежащ маликяне на Мехмед Есад и др. е събран и изпратен в Цариград чрез специално
дошлия за този случай мубашир. (Запазен)

ОАК 215/23 | 1805 | илям
Агрибос. Решение на агрибоския кадия по предявеното от страна на наследниците на убития
Кючук Мустафа - бивш мутесалим на Къзъл Хисар, срещу местната рая искане за 2727 гроша,
неприбрани приживе от страна на покойния. Искът е отхвърлен по недоказаност. (Повреден)

ОАК 215/24 | 1825 | ариза
Две донесения от Хюсрев паша - морски капитан до садразама и един списък на 5 австрийски
кораба. В донесенията се съобщават подробности по предстоящето излизане на флотските единици,
назначени да преследват корабите на гръцките въстаници, които безпокоели крайбрежието близо до
Дарданелите и близките острови.

ОАК 215/25 | 1838 | тахрират
Доклади от мюшира на остров Крит до садразама по въпроси от административен характер.
(Запазен, размерите са различни)

ОАК 215/26 | 1876 | джедвел
Янина. Таблица за разходите на виляета Янина за м. Септември 1292 г. Вилаета включва
санджаците Янина, Берат, Трикала, Призрен и Ергери. (Запазен)

ОАК 216/1 | 1792 | наме-и хумаюн
Цариград. Чернова от писмото, с което Селим III е отговорил на полския крал, чрез пратеника му
конт Потоцки на поздравлението по случай султановото възшествие на султана. (Дерсадет)
(Запазен)

ОАК 216/2 | 1748 | мектуб
Превод на турски език от писмото на главния полски хетман до Великия везир, относно
поведението на бившия колчай султан Шахингирай. (Запазен)

ОАК 217/1 | 1877 | хуляса дефтери
Съкратен списък за имотите и данъците на неизвестно селище в Дунавския вилает. (Началото
липсва)

ОАК 217/2 | 1870 | емляк дефтери
Опис на имотите на неизвестно българско селище. (Началото и края липсват)

ОАК 217/3 | 1848 | еврак
Цариград. Преписки по определяне вземанията, които имат спрямо държавата разни тимариоти,
чиито тимари, намиращи се в Кюстендилско, Костурско, Солунско и др. са били завладяни от
държавата срещу определена рента. (Запазен, отделните листове имат различни размери)

ОАК 217/4 | 1868 | дефтер
Регистър за таксите, събрани върху издадени документи от шериатски съд в гр. ... за времето 31.10.
- 09.11. 1868 г. (Началото и края липсва)

ОАК 217/5 | 1848 | мазбата

Протоколи на административни съвети на разни кази - в Румили и в Анадола за удостоверяване
самоличността на тимариоти, заминаващи за Цариград, за да получат беделите, следващи им се за
годините 1261 - 1262 ; или упълномощили трети лица, които да получат същите бедели вместо тях.

ОАК 217/6 | 1605 | дефтер
Цариград. Именен списък на спахиите-тимариоти и заими в Румелия и Анадола. (Повреден)

ОАК 217/7 | 1638 | тефтер
Цариград. Сведение за недоборите в разни области на България, Македония и др. за 1047 и 1048 г.
(Запазен)

ОАК 217/8 | | дефтер
XV - XVI век. Опис на вакъфските села в Търновско, Никополско, Силистренско, с данни за
данъчните облагания и дадени привилегии на някои села. Дадени са по отделно именни списъци на
мюсюлмани и кяфули, живущи в отделните села, следва да се датира от 15 - 16 в. (Повреден)

ОАК 217/9 | 1861 | дефтер
Русе. Списък на пазбищата в санджаците Ловеч, Търново, Сливен, Кюстенджа, София, Варна,
Разград, Ниш и пр., където били заселени черкези.

ОАК 218/1 | 1754 | арзухал
Тендогия. Писмо, с което се иска да бъде отпусната на топарабаджиите от крепостта Кьофе сумата
за прехраната им през 1160 г. (Повреден)

ОАК 218/2 | 1788 | тахрират
Цариград. Доклад на специалния пратеник на Портата, инспектирал войските на фронта при
Исмаилия. Съобщава за заминаването на Селим паша по спешност за Бендер и дава сведения,
относно затрудненото продоволствие на войските. (Запазен)

ОАК 218/3 | 1777 | дефтер
Опис на хранителните и бойни припаси, приготвени за войските на Исмаилския главнокомандващ.
(Запазен)

ОАК 218/4 | 1877 | телеграфнаме
Русе. Телеграма от виляета в Русе до каймакама на Силистра. Предава му изцяло телеграмата от
главното командване, с която се забранява движението на кораби по Дунава - поради войната с
Русия. (Запазен)

ОАК 218/5 | | тахрират
Превод на турски език от писмото на везира на иранския престолонаследник Абас Мирза, Мирза
Безрек до Хюсеин ага. Уведомява го, че персийските войски с нощно нападение върху руската
крепост Шише са завладели същата крепост, след което са обсадили и крепостта Кубе (?) и иска
казания Хюсеин ага също да му изпрати сведения, относно положението при него. (Повреден)

ОАК 218/6 | 1733 | еврак
Цариград. Преписка, състояща се от едно сведение за материалите, работната ръка и пр., нужни за
ремонта на старата и нова крепости в Узи; проекти за фермани до войводата на Молдавия, разни
кадии и др. по осъществяването на този ремонт. (Листовете имат различни размери)

ОАК 218/7 | 1783 | хуляса
Резюме на доклада от чилдърския валия Сюлейман паша до Високата порта, относно военното
положение по границата с Русия, поведението на хана на Тифлис ... Ачик баш, Селуман. (Запазен)

ОАК 218/8 | 1828 | еврак
Книжа - кадийски илями и донесения от войводи, относно мобилизирането на войските в отделни
кази на Анадола и отправянето им за Цариград, за да влязат в състава на действащата армия.
(Повреден, размери различни. )

ОАК 218/9 | 1770 | ферман
Чернова на ферман до Саръи Ибрахим паша до арменския ага, султанския мубашир при армията,
предназначена да завземе Букурещ, кадията и др. Предупреждава ги за тежката отговорност, която
носят и за лошите последици за тях ако след като всички нужни приготовления за атаката на
Букурещ са привършени и определените за тази цел войска 30 000 души продължават да протакат
изпълнението на възложената им задача - да възвърнат Букурещ и разгромят руснаците и
присъединилите се към тях бунтовническа рая. (Повреден)

ОАК 218/10 | 1830 | такрир

Цариград. Доклад до султана, относно разискванията в (Държавния съвет при Портата) по повод
донесението на калгай султан върху тревожните събития в Анапа и специално разискванията върху
начина, по който следва да се постъпи за отстраняването на Абдуллах паша от действащата в тази
област армия, за да бъде ликвидиран по-лесно като виновник за военните неуспехи. Върху доклада
е сложена султанската резолюция за ликвидирането на изменника Абдуллах паша. (Запазен)

ОАК 218/11 | | хуляса
Резюме от доклади на коменданта на крепостта Узи (Азиз) Исмаил паша. Съдържат се сведения,
относно проектираното преустройство на укрепителните работи в крепостта по проекта на
френския инженер барон Лафайет; личният състав на гарнизона, продоволствието на същия.
(Повреден)

ОАК 218/12 | 1721 | ферман
Цариград. Ферман на Ахмед III до войводата на Молдавия Михал за набавянето на 220 двойки
волове и 300 черахури (работници-селяни), нужни за пренасянето на 22 големи топа и пр. и
стоварени с кораби на пристанището Томарево и предназначени за крепостта Хотин, като
разноските по използването на воловете и хората се дадат от джизието на Молдавия. (Запазен)

ОАК 218/13 | 1748 | арзухал
Донесение от капуджибашията Хюсеин до Портата, относно провеждането на заповедта, с която на
всяко киле жито, изпратено от Акерман и Дунавските пристанища, се увеличава цената с по 10
акчета - при условие житото да бъде чисто.

ОАК 218/14 | 1802 | ариза
Донесение от Мустафа паша, валия на Морея до садразама, във връзка на разместванията,
наложени от назначаването на Тенеденли Али паша за валия на Румили, предшественика му Омер
паша за мутесариф на Чирменския санджак. (Повреден)

ОАК 218/15 | 1785 | мектуб
Цариград. Писмо от Хамид Хюсеин, мухафъз на Акманската крепост до Портата. Иска да му се
даде Чирменския санджак или мухафъз или дербен. (Запазен)

ОАК 218/16 | 1810 | наме-и хумаюн
Цариград. Чернова на посланието на султана до австрийския император по въпроса за

посредничеството на последния за сключването на мира между Русия и Турция и условията, при
които Турция би била съгласна за мир с Русия. (Запазен)

ОАК 218/17 | 1731 | ферман
Цариград. Препис от ферман, с който на ширванския хан ел-хадж Даут е била увеличена с 2000
гроша рентата от приходите на остров Родос, където същият е бил на местожителство. (Запазен)

ОАК 218/18 | 1786 | мектуб
Писмо от Абди паша, валия на Румили до (Великия везир), относно националността на 9-те кораба
на котва в Сплитското пристанище и сведенията за съвещанията между Австрия, Русия и Венеция,
в едно място близо до границата. (Запазен)

ОАК 218/19 | 1795 | хуляса
Цариград. Резюме от доклада на Хасан паша, мухафъз на Бендер по състоянието на ревизираните
от него крепости Бендер и Акчерман. (Запазен)

ОАК 219/1 | 1876 | тезкере
Коларовград. Писмо от командването втора армия в Шумен до каймакама на същия град. Изпраща
се препис от телеграмата на видинското военно комендантство, с която се обявяват сведения за боя
между турци и сърби по река Тимок. (Запазен)

ОАК 219/2 | 1721 | ферман
Цариград. Чернова на ферман, с който се отказва на валията на Румили да се даде допълнителен
наряд от 100-200 коли.... В Румелия за нуждите на строежите в Нишката крепост. (Запазен)

ОАК 219/3 | 1878 | джедвел
Шкодра. Таблица за изплатените заплати за м. август 1294 г. на държавните служители в Шкодра.
За изплащането същите заплати от министерството на финансите били делегирани нужните суми.
(Запазен)

ОАК 219/4 | 1880 | джедвел
Щип. Таблица за събраните през м. Ноември 1299 г. в Щипската каза данъци и военен откуп.
(Запазен)

ОАК 219/5 | 1862 | дефтер
Ниш. Регистър за постъпленията от десятъка за всяко село на Нишкия санджак по отделно.
Приложено е препратително писмо от валията на Ниш до министерството на финансите. (Запазен)

ОАК 219/6 | 1697 | пусула
Записка за оформяне разхода за слама на артилерийските коне, когато същите са били върнати и са
минали през станциите Алексинец - Колар. (Запазен)

ОАК 219/7 | 1813 | ариза
Цариград. Писмо от (заместника на Великия везир) до (Великия везир, намиращ се с войската
срещу сърбите. Съобщава му, че ще му бъдат изпратени 1000 килета пари, а в последствие с още по
1000 на него и на Челеби ефенди. ( Запазен)

ОАК 219/8 | 1872 | джедвел
Призрен. Входящ дневник на Призренския (вилает) за времето от 8 Рб 1287 г. до 4 хазиран 1288 г.
(Началото и края липсват)

ОАК 219/9 | 1861 | дефтер
Ташлиджа. Списък на войниците и офицерите от войсковата част, разположена в казата Ташлидие
(Скопско) за изплащане заплатите и дажбите им. (Запазен)

ОАК 219/10 | 1851 | арзухал
Ниш. Заявление от мюлтезима на данъка върху опеченото кафе и свините в Нишкия санджак. Иска
да се забрани печенето на разни семена за кафе и да се нареди да му се плаща данък и върху
закланите свини. (Запазен)

ОАК 219/11 | 1851 | еврак
Цариград. Преписка, относно наследството на починал бивши кавас на белградския валия.
(Повреден)

ОАК 219/12 | б.д. | мектуб

Белград. Превод на турски език от писмото на княз Милош до Хюсеин паша, с което след
пристигането на пашата с войските му в Ниш, княза изразява своята и на сърбите преданост към
Турция. (Запазен)

ОАК 219/13 | 1696 | арзухал
Призрен. Арзухал на Мехмед от Призрен до садразама. Изпраща му списък на 20 души майстори
чакмакчии и Ачикции от призрен, които да сменят същото число специалисти също от Призрен на
работа в туфекхането в Цариград, чиито срок за работа в същото бил изтекъл. (Запазен)

ОАК 219/14 | 1844 | дефтер
Ниш. Списък на заптиите на служба в Нишката крепост, града и околностите. (Запазен)

ОАК 219/15 | 1853 | дефтер
Белград. Списък на материалите, изразходвани за ремонта на нуждниците на Чатен Таблия - в
Белградската крепост, с приложена мазбата по същия въпрос. (Запазен)

ОАК 219/16 | 1851 | арзухал
Ниш. Заявление от мюлтезима на данъка върху овцете за 1267 г. в Куршунлия до ... . Оплаква се, че
населението не му плащало и иска съдействие. (Запазен)

ОАК 219/17 | 1731 | ферман
Цариград. Чернова на фермана до мухафъза на Ниш за построяването на един солиден склад за
храни в крепостта. (Запазен)

ОАК 219/18 | 1878 | дефтер
Призрен. Списъци на мухаджирите, заселени в Призренско, Лесковско и пр., на които са били
раздадени хранителни продукти през м. август 1295 г. (Запазен)

ОАК 219/19 | 1807 | ариза
Цариград. Донесение от заместник - садразама в Цариград до садразама (сердар). Съобщава му
резолюцията на султана върху доклада по повод писмата на Сирозли Исмаил бей, за назначението

на същия в състава на Софийската армия, във връзка със сръбското въстание и изпращането войски
от подведомствените му кази за осигуряване защитата на Проливите, съгласно султанската
резолюция. ... следвало с ускорен марш да се присъедини час по-скоро към армията в София
(Запазен)

ОАК 219/20 | 1870 | тахрират
Гилен (Сърбия). Преписка за изплатените от разни села на казата Гилен, Призренски еялет суми за
данъци и бедели аскерме, както и за направените разходи за изплащане заплати на данъчните
чиновници. (Запазен)

ОАК 219/21 | | талиматнаме
Цариград. Поверителни инструкции, дадени на Неджиб ефенди, изпратен в Цариград с тайната
мисия да спечели за Турция благоразположението на сърбите. (Запазен)

ОАК 219/22 | 1820 | арз
Ниш. Молба от мухафъза на Ниш до садразама. В замяна на отнетия му Охридски санджак, моли да
му бъде определена достатъчна по размер заплата. (Заплата)

ОАК 219/23 | 1871 | ариза
Видин. 3 чернови на писма от видинския мутесариф до валията на Русе. Изпраща му протоколи за
постъпления от данъци и му съобщава за изпращането с пощата по сухо на сумата, внесена от
Сърбия - плащания от нея данък. (Запазен, различни размери.)

ОАК 219/24 | 1708 | еврак
Призрен. Преписка, съдържаща заявления от заима Осман, кадийски илям и махзар на заими и
тимариоти в Призренски санджак , относно задълженията на казания Осман, произтичащи от
неплатен данък джабелу бедели за зиамета му в нахията Търговище, Призренски санджак.
(Различни размери)

ОАК 219/25 | 1786 | тахрират
Нови пазар. Доклади, илями, донесения от военни и административни власти в Нови пазар и
маджаро - турските граници. Дават се сведения за положението в тоя край. Едно писмо на унгарски
език от коменданта на Варадино до турските власти. (в много разпокъсано състояние)

ОАК 219/26 | 1727 | ферман

Цариград. Султанска заповед, документ за осчетоводяването на сума, изразходвана по прехраната
на топарабаджиите в Нишката крепост.

ОАК 220/1 | 1724 | телхис
Цариград. Доклад до султана за награждаването на Реджеб паша, покорител на Портите и на Исак
паша. (Запазен)

ОАК 220/2 | | тезкере
Цариград. Писмо от... до ... в Цариград - уведомление за посещението на султана на руската флота в
"Бюлюк дере" и срещата му с адмирал Лазаров и княз Орлов. (Повреден)

ОАК 220/3 | 1781 | ариза
Два доклада от мутесарифа на Баязид, Исак паша до Великия везир. По повод бератите, с които му
се придават санджаците Ханел и Текимац, с 220 броя тимари и др. Излага враждебното отношение
към него на мутесалима на Муш Мурад паша, завземането от страна на същия и др. части от
писмото на Исак паша "маликяна", създаденото размирно положение в тези погранични с Персия
места.; и обстоятелствата, които по отношение данъчните въпроси и отчитането си пред
държавната хазна се намира в голямо затруднение и моли да се издаде ферман до Ерзерумския
валия да спрат своеволията, за които е дума. В един откъс от документ се говори за превземането на
Тифлис от Махмуд хан, след което нанесъл поражение на Ерейли хан.

ОАК 220/4 | 1733 | еврак
Цариград. Сметка и илям на кадията в Бабадаги за дадените хранителни продукти за един ден и
други услуги на пратеничеството на руската царица при пътуването на това пратеничество и
отсядането му в мензила Бабадаги на път за Цариград (Запазен, с размери различни)

ОАК 220/5 | 1783 | еврак
Ерзерум. Преписка, съдържаща доклади от валията на Ерзерум Сюлейман паша до Портата и др.
книжа, относно положението в пограничната зона на изток, след като хана на Реван Гулян Али хан
бил ликвидиран заради измяната му и преминаването му на страната на тифлиския хан, Ергечли
хан, който заедно със синовете си и .. взел страната на русите; че русите приготвяли значително на
брой войска за Тифлис и др. (Запазен, с различни размери)

ОАК 220/6 | | хуляса

Цариград. Откъслек от резюме на доклади (до Високата порта) от валията на Чълдър Сюлейман
паша, относно пребиваването в еялета му на дегестански войски на хана на Авар Али , поведението
на тифлиския хан и др. (Размерите различни).

ОАК 220/7 | 1801 | еврак
Преписка, в която става дума за избягали от турски плен трима французи, които коменданта на
руските сили на о. Корфу и руският консул, отказали да предадат на командващия турската флота и
мухафъза на Корфу; за върлуваща в Битолско арнаутска разбойническа банда.

ОАК 220/8 | 1801 | арзухал
Бендер. Доклади от мухафъза на Бендер Ахмед паша до садразама върху финансовото положение
на крепостта, което било плачевно; като иска един доставчик по размер Мааси. (Запазен, с
различни размери)

ОАК 220/9 | 1726 | вераха
Писмо от хана на Крим Менкле Гирай до Великия везир. Представя по една формена ... от
подчинените му двама султани. Чиран - Донанбек Чиран и Касим Гиран и моли да се отпусне
годишната субсидия, определена (Повреден (реални размери - ралични)

ОАК 220/10 | 1800 | тахрират
Хотин. Доклади на Юсуф паша, мухафъз на Хотин за получаването доволствие на хотинския
гарнизон и за уреждането заплатите на сеймените, които под негова команда са участвали в
преследването на даглиите и др. (Запазен, Размери най - различни.)

ОАК 221/1 | 1771 | арзухал
Заявление от Селим Гиран и Селямет Гиран, синове на поминалия се Кайлан Гиран, до Високата
порта. Молят да им се дадат хасовете в Русенско, владени в миналото от техния баща и годишната
рента, която му е била дадена. (Повреден)

ОАК 221/2 | | хуляса
Част от резюме от доклада на капудан, относно прекъсването на преговорите за мир с русите и
възобновяването на примирието (по предложение на русите); задържането в остров Самос на
руския куриер, пътуващ за Средиземно море; и разгласяването в Егейските острови на заповедта за
примирие. (Повреден)

ОАК 221/3 | | махзар
Ерзерум. Къс от махзар на населението в Ерзерум и Каре до садразама. Иска се усилването
отбраната на пограничните области в Кафкос, предвид опасността от руско нахлуване. (Запазен)

ОАК 221/4 | 1785 | еврак
Измаил. Преписка с доклади от сер аскера при Измаил - Ахмед паша и молба от Исмаил паша, че
Осман паша е заел поста мухафъз на Кили; Исмаил паша се е присъединил към Исмаилската армия
и, че същия Исмаил паша бил в материално затруднение. (Повреден; листовете различни по
размери)

ОАК 221/5 | 1812 | шука
Цариград. Препис от писмото на каймакам-пашата до Великия везир, (намиращ се при войските).
Предава в резюме съдържанието на писмото, което Великия везир преди това му бил изпратил и, в
което се съдържали сведения около предложението за споразумение от страна на русите - след като
императора на Франция бил предложил на Русия споразумение между Франция и Русия за сметка
на Турция. (Запазен)

ОАК 221/6 | 1726 | еврак
Цариград. Преписка по ремонта и строежите за усилването на крепостта Хотин. (Запазен. Размери различни.)

ОАК 221/7 | 1710 | ферман
Цариград.Ферман на Ахмед III за оформяне назначението на еничарин, приет на служба в охраната
на Бендерската крепост и определяне заплатата на същия. (Запазен)

ОАК 221/8 | | еврак
Извлечения от 2 доклада на войвода на Влахия по опразването на Хотин и сведенията, които същия
войвода бил добил от Русия. (Повреден)

ОАК 221/9 | 1753 | арзухал
Оджаков. Заявление от мухафъза на крепостта Узи, с което иска изплащането заплатите на
топарабаджиите в крепостта за 1166 г. Узи, 1167 г.(Малко повреден.)

ОАК 221/10 | 1772 | еврак
Цариград. Преписка по отпускането месечната сума за прехрана на хана Махмуд Гиран, Калган
Султан и на завърналия се от бягство Сахиб Гиран. (Запазен)

ОАК 221/11 | 1721 | арзухал
Азов. Заявление от йеничарите охрана на крепостта Азок до султана. Молят да се отпуснат парите
им за месо за 1133 г. Азак. (Запазен)

ОАК 221/12 | 1810 | арзухал
Доклад от Джелалдин паша до..., относно разположението и броя на руските войски отсам Дунав
при Свищов, Никопол и другаде. (Запазен)

ОАК 221/13 | 1812 | арзухал
Цариград. Донесение (чернова) от каймакам-пашата до садразама-сердар. Съобщава, че заповедта
му, съгласно която е трябвало да се докладва на султана ликвидирането в гр. Шумен на
терджеманина Димитрашко, който бил предаден към турската делегация, както и нареждането до
дефтердара да завладее от името на държавата имуществото на същия, ликвидиран, били
докладвани на султана бил резолирал, да бъде ликвидиран и брата на така ликвидирания
Димитрашко; а въпроса за конфискуване имуществото на последния е предоставен на Дарбхането.

ОАК 221/14 | 1888 | тахрират
Тифлис. Девет таблици за разходите на Тифлиския еялет през разни месеци на 1305 г. Към всяка са
приложени разписки за изразходвани суми. (Запазен, с различни размери)

ОАК 221/15 | 1807 | ариза
Донесение от сер аскера на Дарданелите Мустафа паша до (Великия везир). Дава се описание на
комбинираните действия на флотата и сухоземните войски, с цел да се отнеме от противника
острова Бузджа ада и специално на морското сражение, станало при същия остров на 14 раби I
1222 г. (Запазен)

ОАК 221/16 | 1812 | арзухал
Цариград. Чернова на писмо от каймакам-пашата до садразама-сердар. Съобщава му, че са били
представени на султана и той одобрил докладите, относно възстановяването на разрушените до

основи от руска страна крепости по р. Дунав; и за поправка на други крепости. (Запазен)

ОАК 221/17 | 1787 | ариза
Доклад от Али паша до Великия везир. Съобщава, че е получил изпратените му с двоен куриер
(чифте татар) писма и фермани, относно държането на Шахил Гиран. Същите той бил задържал и
не ги изпратил - според както му било дадено право за това; а междувременно бил получил доклади
от Хотин, че Шахил Гиран бил в материални затруднения, за да му се изпратят 50 000 гроша. На
Шахин Гиран и на Осман паша в Хотин бил писал да изпрати човек, който да получи 15 000 гроша;
а само Шахин Гиран и понеже в Хотин ... нему подхождал да се прибере в Силистра ил Русчук, при
което щял да получи още 10 000 гроша... (Запазен)

ОАК 221/18 | 1786 | еврак
Цариград. Преписка, образувана по повод нотата на руския шарже д`афер Пизани, с която се иска,
съгласно търговския договор между Турция и Русия, да се възвърнат на руските търговци Иван
Николаев и Еврапаши Фили незаконно събирани им мита и данъци за закупени в Молдавия и
изнесени за Русия стоки. (Запазен)

ОАК 221/19 | 1789 | ариза
Букурещ. Донесение от Мустафа паша до сердара. Дава обяснения по съдържанието на писмото,
получено в главното командване от войводата на Влахия и по движението на войските си и моли да
бъде освободен по здравословни причини от поста, който заема, като отбраната на Влахия се
повери на друг везир. (Запазен)

ОАК 221/20 | | мектуб
Цариград. Чернова на писмо от (Великия везир) до (Кримския) хан. Предписва му се да
предупреди главнокомандващия при Кубан да не върши нищо, което е в разрез с условията за
примирие и приятелство с Русия. (Повреден)

ОАК 221/21 | 1581 | дефтер
Теодосия. Регистър на дефтердара на пристанището Кафа (Теодосия) в Крим за изплащане на суми,
като ренти на татарски и кримски ханове, както и за закупуване на припаси и др. (Запазен)

ОАК 222/1 | 1707 | такрир
Цариград. Доклад на Абдул Керим, брат на кадията в Гергюк, гостуващ в Цариград, относно
положението в Багдадската област във връзка със заемането и ограбването от страна на сектата
ревафъз земите около Багдадската крепост, на разстояние 10 часа, липсата на храни; военната

охрана на същата област и на поведението на местните главатари; Избиването на 18 000 казълбаши
и поведението на иранските ханове, специално хана на Куй. (Запазен)

ОАК 222/2 | 1719 | еврак
Цариград. Преписка по повод доклада на мухафъза на Река до садразама, относно мероприятията ,
чрез които би се защитил града Хоран, санджак Реха срещу издевателствата на разбойниците, които
систематически ограбвали местните жители. Същия град, който минавал за село бил преди 1 000 в
цветущо състояние. ((запазен, различни размери)

ОАК 222/3 | 1843 | каиме
Цариград. Чернова и окръжно писмо на Високата порта до всички валии, мюшира и назъри в
империята, относно мероприятията за повдигането на занаятите, търговията и земеделието в
Турция и подпомагането с кредити на икономически слабите. (Повреден)

ОАК 222/4 | 1873 | дефтер
Ерзерум. Регистър за разходите на Ерзерумския виляет за м. декември 1288 г. (Скъсан през средата)

ОАК 222/5 | 1840 | тефтер
Списък на тимариотите, притежаващи земи в санджака Ич ил, получили дяловете си от ушура на
владенията им и таксите от яйлащите, принадлежащи им по силата на специални берати за 1256
г.(Запазен)

ОАК 222/6 | 1769 | арзухал
Джаник. Доклад на ел-хаджи Али паша, мухасъл на Джаник, относно действията му срещу
левендите и други разбойници в санджака Карахисари Шарки и др. (Запазен)

ОАК 222/7 | 1876 | джедвел
Сирша. Таблица за разходите на вилаета Сирша за 1292 г.

ОАК 222/8 | 1871 | дефтер
Кютахия. Таблица за постъпленията от данъци в градската каса на Кютахия за годините 1285, 1286
. (Запазен)

ОАК 222/9 | 1691 | дефтер
Адана. Регистър с имената на немюсюлманите в гр. Адана - подразделени на 3 категории за
изплащането на данъка джизие. (Запазен)

ОАК 222/10 | | дефтер
Част от регистър, в който са били записани по ... хората - еничери и сеймени, спадащи към същите
... и по за колко дни им се превежда парично доволствие. (Повреден)

ОАК 222/11 | 1574 | дефтер
Цариград. Част от опис на тимари и зиамети в Анкарски, Йенишихирски и др. санджаци. (Запазен)

ОАК 222/12 | | дефтер
Цариград. Списък на санджаците в Европейска и Азиатска Турция, намиращи се под действието на
танзимата. Означени са сумите, които всеки от санджаците е следвало да събере, като помощ от
населението за заздравяването на държавните финанси. (Запазен)

ОАК 222/13 | 1636 | дефтер
Свитък от фермани, хюджети и др., във връзка със снабдяването чрез покупка в Ерзерумска,
Малати и др. санджаци в Мала Азия. (Запазен, размери - различни)

ОАК 222/14 | 1722 | берат
Токат. Свитък от берати за получаване на йенеми (олафе) от различни военни и др. лица от
мукатаата на Токат. (Запазен, различни размери)

ОАК 223/1 | 1479 | дефтер
Сарнос (?) Опис на тимари в разни села на казата Сарнос (?). Съдържа имената на притежателите,
имената на извежданите войници и размера на земеделското производство. (Повреден)

ОАК 223/2 | 1898 | джедвел
Орду. Таблица за приходите и разходите на казата Орду в Анадола за м. декември 1898 г. (Много

скъсан)

ОАК 223/3 | 1811 | илям
Смирна. Илям на Смирненския кадия, с който се иска да се издаде повторен ферман за
изпращането на кафето и ориза от Смирненския пазар само за Цариград. (Запазен)

ОАК 223/4 | 1888 | джедвел
Зафамболу. Две таблици за данъчните приходи на казата Зафамболу, санджак Кастамония за
годините 1305 и 1306 г. (Запазен)

ОАК 223/5 | 1788 , 1812 | арзухал
Цариград. 4 доклада от каймакам-пашата до садразам- сердар - 2 от 1203 г. за изпращането в
действащата армия на няколко души аги капуджи-башии и две от 1227 г. по въпроса за даване
пенсия на жената и сина на двама поминали се силяхдари. (Запазен, по размери листата са
различни)

ОАК 223/6 | 1805 | каиме
Цариград. Чернова на заповед от садразама до валията на Сида. По повод донесението на същия
валия, че обсадата на Яфа, където се бил загнездил с войските си предателя Мехмед паша, е била
компрометирана поради изневярата на родоските капудани, съобщава му се волята на султана да
има час по-скоро отрязаната глава на въпросния Мехмед пашаи др. (Запазен)

ОАК 223/7 | 1838 | дефтер
Соркона. Сведение за разходите, посрещнати със средствата от пиходите на казата Саркона от
санджака Бузоук през 1254 г. (Запазен)

ОАК 223/8 | 1886 | джедвел
Трапезун. Таблици за приходите и разходите на всички кази и нахии на Трапезунския еялет за м.
август 1303 г. (Запазен, различни размери)

ОАК 223/9 | 1694 | дефтер
Цариград. Равносметка, съставена от службата по джизието за отчитането на сумите, които
джизиедарът Али ага, натоварен със събирането на джизието за 1105 г. в Кастамони и някои

санджаци в Анадола, бил съобщил, същия, извършил ревизия на казания данък за предходните 3
години. (Запазен)

ОАК 223/10 | 1884 | мувазене
Ерусалим. Бюджет на санджака Ерусалим за 1884 г. Кудус-и шериф. (Запазен)

ОАК 223/11 | 1893 | джедвел
Анкара. Таблица за приходите и разходите на казата Кър Хисар, виляет Анкара. (Запазен)

ОАК 223/12 | 1841 | дефтер
Смирна. Сведение за приходите от митото върху кафето, обложено в пристанището Смирна през
1256 г. (Запазен)

ОАК 223/13 | 1807 | арзухал
Доклад на (коменданта) на Дарданелите върху състоянието на укрепителните работи и отбраната на
протока; числеността и продоволствието на частите, намиращи се по двата бряга на същия и за
попълването на същите с нови войски от съседните области. (Запазен)

ОАК 223/14 | 1640-1644 | берат
Цариград. 114 преписа от берати, с които са дадени лични ренти и заплати па разни шейхове и др. в
Траблус и Шам. (Запазен, различни размери)

ОАК 223/15 | 1854 | еврак
Преписка за организиране пощенска служба в тила на войските, участващи във военните операции,
искано от командващия френската армия... (Повреден, размери - различни)

ОАК 223/16 | | джедвел
XIX век. Бика. Откъслек от таблица за разходи на отделните кази в мухасилъка Бига (За един
месец)(Повреден)

ОАК 223/17 | 1819 | еврак

Цариград. Преписка, образувана по повод писмото на хафъз Али паша, Чилдърски валия, с която се
иска да бъде определена годишна издръжка на последователя на накшбенярита Абдулла ефенди.
(Много повреден, два листа на 4 къса, различни размери)

ОАК 223/18 | 1730 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III за даване на лицето Юсуф едно село от данъчната област Шам и
шериф - маликян. (Запазен)

ОАК 224/1 | 1852 | джедвел
Халеп. Таблица за разходите и приходите на Халепския санджак през м. април 1268 г. (Запазен)

ОАК 224/2 | 1864-1864 | телеграфнаме
Цариград. Чернови на телеграми от канцеларията на Главното командване, до разни учреждения и
длъжностни лица по военни въпроси. (Запазен, размерите различни)

ОАК 224/3 | 1702 | берат
Преписи от берати за дадени заплати или пенсии, платени от санджаците при Атина. (Запазен;
размерите са различни)

ОАК 224/4 | 1728 | еврак
Преписка по оплакването на жителите от Бига, Балия и др. Кази, че от тях се искат зифт и катран,
без те да са производители на такива. (Запазени, листовете са от различни размери)

ОАК 224/5 | 1838 | еврак
Цариград. Преписка за оформяне разходи във военната флота. (Запазен, различни размери)

ОАК 224/6 | 1870 | дефтер
Тузла. Ведомост за постъпленията от съдебни берии през м. Май 1286 г. в съдилището на гр. Тузла
(о. Кипър). (Запазен; размерите различни)

ОАК 224/7 | 1693 | джедвел
Хамскерск. Таблица за приходите и разходите през 1100 и 1101 г. в мукатаата Хамскерск. (Запазен)

ОАК 224/8 | 1897 | ариза
Цариград. Доклад на министъра на горите, мините и мемеделието до председателя на комисията за
финансови реформи. Излага състоянието на приходите в разните отрасли на министерството и
причините за незадоволителното нарастване на постъпленията. (Запазен)

ОАК 224/9 | | ляика
Превод от арабски език. Изложение, относно значението, което вестниците са имали за спечелване
на общественото мнение в полза на една или друга държава; за ..., която плащания от Наполеон
Бонапарт френски и чуждестранен печат е играл в епохата на Наполеоновите войни; за обичайното
заплащане на един или друг вестник излизащ на собствена територия или в чужда държава от
Русия, Франция и Англия с цел да бъдат тези вестници спечелени за интересите на държавата,
която им плаща; за ролята, която печата е изиграл за популяризиране пред света каузата на Гърция
в борбата ѝ за освобождение и пр. Предлага на края да се привлекат чуждите кореспонденти,
намиращи се в Цариград и като им обясни, че ще бъдат възнаградени за услугите им, да дадат
добри информации за работите в Турция. Особено във връзка с непокорството на Махмуд ага, който
от своя страна бил купил в. "Куриер" и на туниския валия. (Много повреден, скъсан на части.)

ОАК 224/10 | 1834-1838 | дефтер
Цариград. Приходо-разходен дневник (на държавната хазна) за годините 1251-1254. (Запазен)

ОАК 224/11 | 1604 | дефтер
Цариград. Списък на прислугата при катърите и камилите, числящи се на доволствие през времето
от раби I до джумази II 1012 г. (Запазен)

ОАК 224/12 | 1876 | джедвел
Бруса. Таблици за промените, които следвало да се направят в бюджета за 1292 г. в сравнение с този
на предходната 1291 г. - на казите от Брусенския виляет. (Запазен)

ОАК 224/13 | 1847 | илмухабер
Цариград. Записка до серги мухасебе си за уреждането сметката с държавата на тимариота Ислям

веледи Хюсеин, за тимарите му в Преспа, Лерин, Велес и др. (Запазен)

ОАК 224/16 | 1864 | тахрират
б.м. Писмо (чернова) от ... (до окръжното управление в Силиврия). Обяснява начина, по който да се
събира данъка юшур от коприна, тютюн и олио и др. в Силивренския санджак. (Запазен)

ОАК 225/1 | 1770 | илям
Кония. Илям на кадията на града Кония. Иска се да бъде назначен мутеселим на същия град,
понеже предишният мутеселим, след като дал убежище на разбойниците -левенди, които
извършили маса злодеяния в града и околностите, бил забегнал заедно с разбойниците и града бил
останал без отговорен мутеселим, който да поддържа реда и изпълнява наредите за войната.
(Запазен)

ОАК 225/2 | 1832 | арзухал
Цариград. Молба от пълномощниците на търгуващия със странство Кезас Оханес от Кайсерия до
Портата. Искат да се издаде ферман за правото на същия търговец да използва срещу заплата като
търговски агент лицето Стефан Антонов. (Запазен, различни размери)

ОАК 225/3 | 1881 | еврак
Цариград. Преписка по освобождаването от отговорност бившия дефтердар на Ангорския виляет
Халид бей. Приложена е и равносметка на държавните приходи във виляета през време
дефтердарството на същия. (Запазен, различни размери)

ОАК 225/4 | 1882 | дефтер
Спарта. Списък на вакъфите в санджака Хамид с обозначение беделя, който е плащан на (вакъфа)
всяка година. (Запазен)

ОАК 225/5 | 1871 | джедвел
Ангора. Таблица за приходите и разходите на виляета Анкара през месец октомври 1286 г. (Запазен,
различни размери)

ОАК 225/6 | 1725 | еврак
Цариград. Преписка с документи, относно вносните мита в Токат за 1136 г. (Запазен; размери

различни)

ОАК 225/7 | 1876 | дефтер
Цариград. Канцеларско дело с илями и музекатета по данъчни въпроси. (Запазен)

ОАК 225/8 | 1877 | тефтер
Цариград. Опис на поръчителствата, дадени от трети лица като служебна гаранция на разни
административни чиновници в Турция. (Запазен)

ОАК 225/9 | 1722 | берат
Цариград. Берат на Ахмед III, с който се оформя прехвърлянето на две села, владяни маликяне от
Абдул Рахман и Мехмед, върху нов притежател, съгласно издадения за това хюджет. (Запазен)

ОАК 225/10 | 1865 | еврак
Цариград. Преписка по уреждане вземанията на Мюнар ефенди, който бил в Париж като държавен
степендиант , за да следва в Отоманското училище в същия град и не били му изплатени парите за
дрехи за 34 месеца - до... Закриването на училището. (Запазен; с различни размери)

ОАК 225/11 | 1836 | пусула
Записка, относно облеклото, нужно за офицерите и войниците на един полк в състав от 4 дружини.
(Запазен)

ОАК 225/12 | 1835 | илям
Кюретул Нахес. Илям на кадията в казата Кюретул Нахас за изразяване молбата на населението на
едно село от нахията Инсболи да му се разреши с особен ферман да ремонтира своята черква.
(Запазен)

ОАК 225/13 | 1789 | еврак
Цариград. Преписка от 3 кадийски имяма, резюме от същите и чернова за еднообразни фермани до
забитите в Инегьол, Йенишехир, Киве и Биледжик, във връзка със злодеянията на разбойниците
върху ... в казата Йенишехир, Ярхимер и др. (Запазен, различни размери)

ОАК 225/14 | 1634 | тефтер
Списък на населените места в Чаталджанския виляет с джизието на всяко едно от същите.
(Повреден)

ОАК 225/15 | 1718 | еврак
Цариград. Книжа по пренасянето от Цариград с кораби през Черно море за река Дунав припасите,
предназначени за военния поход през 1130 г. Даден е и подробен опис на тези припаси.(Повреден,
различни размери)

ОАК 225/16 | 1716 | ферман
Цариград. Чернова на ферман до Ахмед паша за раздаването сумите , които му са изпратени като
възнаграждение на Синахи и силяхдарите от армията му и представяне на оправдателски документ.
(Запазен)

ОАК 225/17 | 1726 | арзухал
Цариград. Молба от пенсионера - тимариот да се уреди въпроса с плащането от негова страна на
определения му джебелу бедели, за което нямало съответна регистрация в баш-му хасебето на
дефтерихакани. (Запазен)

ОАК 225/18 | 1724 | арзухал
Цариград. Колективно заявление със списък на хората от разни племена в Анадола. Иска се да бъде
внесена корекция в облагането с данъци на три от юрушките племена в санджаците Хамид и Тека.
(Запазен)

ОАК 225/19 | | арзухал
Цариград. Молба до султана за отпускане паричното доволствие за времето от 1 Мх до края на
джумази II 1112 г. на йеничарите от остров Лемнос. (Повреден)

ОАК 225/20 | 1770 | мектуб
Цариград. Резюме от името на Омер паша, мутесариф на Коджа Или, относно нареждането от горе
да не се допускат пътувания без работа до Цариград, освен извиканите за участие във военния
поход. (Запазен)

ОАК 226/1 | 1800 | ариза
Бозаук. Донесение от мутесарифа на Бозаук Чалар заде Сюлейман паша до садразама с
обяснението по забавянето на доставките от Силистра за Цариград. (Повреден)

ОАК 226/2 | 1617 | тефтер
Цариград. Част от опис на зиамети и тимари в Йерусалимски, Шам и др. Санджаци в Азиатска
Турция. (Повреден)

ОАК 226/3 | 1729 | ферман
Цариград. Ферман на Ахмед III. Заповядва да се изплати сумата от ...акчета, взети от прих. На ... За
издръжката на 40 души йеничари - гарнизон в крепостта Калберун. Дер-и саадет. (Запазен)

ОАК 226/4 | 1730 (1733-1734) | дефтер
Татар бунар(?) Подробна сметка за сумите, постъпили като заплащане за използвани коне от
пощенската станция Татар бунар за времето Гергьовден 1145 - Гергьовден 1146 г.

ОАК 226/5 | 1861 | джедвел
Ергери. Таблица за приходите и разходите на санджака Ергери за 1276 г. (Запазен)

ОАК 226/6 | | дефтер
Синай. Подробен списък за размера и прихода от имотите в еялета на Синайския санджак, както и
за броя на населението на всяко село по отделно и размера на плащаните данъци. (Много повреден)

ОАК 226/7 | 1670 | арзухал
Цариград. Молба от назъра на топхането Хаджи Бекир, който моли да му бъде даден берат за
получаване на суми от джизието на (казата) Кешан. Дер-и саадет. (Запазен)

ОАК 226/8 | | дефтер
Цариград. Регистър за требванията на юруците, настанени в разни санджаци на Анадола. Дер-и
саадет. (Малко повреден)

ОАК 226/9 | 1616 | дефтер
Цариград. Част от опис на зиамети в Наблуския санджак. (Повреден)

ОАК 226/10 | 1879 | мектуб
Цариград. Писмо на френски език (и превод на същото) от банкера Фернандес, относно вземанията
на същия срещу Халебския виляет. Адресирано е до министъра на финансите Зюхди ефенди.
(Запазен)

ОАК 226/11 | 1846 | тахрират
Родосто. Преписка, съдържаща сметки на мухасълъка в Родосто за изплатени заплати на чиновници
и заптии за разни месеци на 1262 г. Текфурдакъ. (Запазен, различни размери)

ОАК 227/1 | | дефтер
Цариград. Канцеларско дело на "еманет-и виргю, мюдюр-и тахрир" (Запазен)

ОАК 227/2 | 1706 | дефтер
Регистър, в който са нанесени недоборите от данъка джизие в отделни кази и са записани лицата мюлтезими, върху които е възложен наново този данък в същите кази. (Запазен)

ОАК 227/3 | 1881 | еврак
Трапезун. Преписка, съдържаща един списък на ликвидирани през 1297-1298 дългове на държавата
към частни лица в Трапезундския еялет и две таблици за разходите на Трапезундската вилаетска
каса за годините 1291-1298 . (Запазен, различни размери)

ОАК 227/4 | 1847 | рузнамче
Цариград. Ведомости за постъпилите през отделни дни от 1263 г. по разни приходни пера на фиска
суми и за счетоводното оформяне на тези постъпления. (Запазен)

ОАК 227/5 | 1573-1574 | дефтер

Част от регистър, в който са записвани случаите на издаване тезкерета от страна на Бехарм паша,
бейлербей на Сивас, за издаване бедати на лица, получили тимари или на тимариоти, които са
изгубили своите берати. (Запазен)

ОАК 227/6 | 1765 | ферман
Цариград. Копие от ферман до бейлербея и до наиба на Мераш. Предписва се на същите да вземат
съответни мерки срещу местните аяни в гр. Елбустан, чиито имена са изброени - да не подтискат
повече населението в града и не събират незаконни данъци. (Запазен)

ОАК 227/7 | 1765 | ферман
Цариград. Копие от 2 фермана до бейлер бея и наиба на Мараш- един ; и втория до валията на
Адана, относно золумите, вършени от органи на властта в гр. Елбустан и отстраняването на
виновните. (Запазен)

ОАК 227/8 | 1697 | арзухал
Ерусалим. Доклад от мешевалията на вакъфа Хамки султан в Ерусалим до султана. Иска заплатата
от приходите на вакъфа, освободена от починал свещенослужител да бъде прехвърлена на двамата
сина на покойния. (Повреден)

ОАК 227/9 | б.д. | низамнаме
Правилник за службата на помощните войски във време на война. (Запазен)

ОАК 227/10 | 1601 | дефтер
Цариград. Част от регистър, в който са вписвани конкретните случаи на възлагане на частни лица
мюлтезими владения "хавас и хумелон" в Анадола и в Румелия. (Запазен)

ОАК 227/11 | 1765 | еврак
Преписка, относнозлодеянията на бунтовника Кара Ибрахим и вземането мерки за обезвреждането
на сщия. (Запазен. Отделните листове имат различни размери.)

ОАК 227/12 | 1827 | буюрулду
Цариград. Открит лист за безпрепятствено пътуване. (Запазен)

ОАК 227/13 | 1641 | дефтер
Част от тефтер, в който са вписвани случаите на издадени от мири-мидана тезкерета за издаване на
името на един и други лица берати за получените от тях тимари и зиамети в Ерзерумския санджак.
(Повреден)

ОАК 227/14 | 1832-1838 | забтнаме
27 забтнамета, с които притежатели на тимари и мукатаи прехвърлят своите владения в Одринско и
др. Срещу годишен бедел върху държавата. (Запазени, с различни размери)

ОАК 227/15 | 1777 | еврак
б.м. Писмо и резюме от други писма по военното положение на турско-персийската граница,
междуособиците всред турските паши и причина, на които били братята Мехмед паша и Ахмед
паша и пр. (Повреден)

ОАК 227/16 | 1620-1621 | дефтер
2 листа от дефтер за вписване тезкеретата за раздадени тимари в Худавендигярския санджак.
(Повреден.)

ОАК 228/1 | 1711-1719 | берат
Берати за разни назначения и определяне заплати и ренти в Рака и др. места в Арабия. (Запазен,
различни размери)

ОАК 228/2 | 1764 | хуляса
Цариград. Резюме от книжата-илями и др. , донесени от мубаширите, изпратени в Диарбекир във
връзка саморазправите между племената там и др. (Запазен)

ОАК 228/3 | 1866 | журнал
Цариград. Ведомости за постъпили в приход на хазната суми по бюджета за 1282; и за суми,
изплатени или подлежащи на изплащане срещу задължения на държавата по същия бюджет.
(Запазен. Отделните листове се различават един от друг по размери.)

ОАК 228/4 | 1801 | хуляса

Цариград. Резюме от илями и арзухали по разпределянето между казите от Кютахийския санджак
военните поряди и тегоби; и ферман за набиране в същия санджак на 500 души конници за Румили.
(Запазен)

ОАК 228/5 | 1879 | дефтер
Цариград. Канцеларско дело на комисия при министерството на финансите и "калем-и тахир" при
същата комисия, съдържащо черновите на "музекелета", "дер - кенари" и пр., с които е дадено
разрешение на конкретни въпроси от финансов характер или са направени нареждания по въпроси
от същия характер, възникнали в едни и други виляети или отнасящи се общо до цялата територия
на Турция. (Запазени)

ОАК 228/6 | 1789 | мектуб
Писмо от Мустафа паша, бивш валия на Халеб, мутесариф на санджака Кареси до Портата.
Съобщава, че фермана, с който той е въстановен на поста валия на Халепския еялет, бил му връчен
от донеслия същия ферман специален мумашир. (Запазен; различни размери)

ОАК 228/7 | 1785 | еврак
Цариград. Преписка по преследването на бунтовника Джора оглу Ахмед и последователите му,
действащи при Ушак. (Запазен, размери различни)

ОАК 228/8 | 1698 | ферман
Пловдив. Ферман на Мустафа II до кадията и др. В Текир дага за отпускането на 2 товара и 40 000
акчета по доставката на барут от Галиполската барутна работилница. (Левият ръб на документа обгорен и подлепен)

ОАК 229/1 | 1698 | ферман
Пловдив. 32 фермана на Мустафа II до кадии и др. Длъжностни лица в Анадола и в Източна Тракия
във връзка с доставката на силитра за топхането в Галиполи. ((Запазен)

ОАК 229/2 | | ариза
4 документа на Мехмед паша, мухафъз на Узи до Великия везир във връзка с предписаната му
готовност да поеме длъжността сер аскер срещу едно евентуално нашествие на австрийци и руси;
относно приложението новия ред за раздаване овакантени тимари и нуждата от палатки, която
мухафъза чувствал. (Запазен, размери различни)

ОАК 229/3 | 1696 | илям
Гьоник. Илям на кадията на Гьоникска каза, Худавендигярски санджак за намаляването размера на
извънредния данък (авариз) на селото Чибук. (Запазен - с едно скъсване на листа)

ОАК 229/4 | 1841 | еврак
Свитък от 12 документа и забтнамета, сенеди и тахвили за тимари, стопанисвани от държавата.
(Запазен, различни размери)

ОАК 229/5 | 1880 | мектуб
Цариград. Писмо от виргю еманети до управлението на приходите за утвърждаването годишен
бюджет на Ерзерумския и др. санджаци. (Запазен)

ОАК 229/6 | 1667 | берат
8 берати за определяне ренти и заплати на отделни лица, платими от приходите на солницата в
Кенгари. (Запазен)

ОАК 229/7 | 1716 | берат
4 преписа от берати, с които на отделни лица са определени заплати, рента или пенсии, платими от
приходите на мукатаа солници Кочхисар. (Запазен)

ОАК 229/8 | 1602 | дефтер
Цариград. Част от регистър, в който са вписвани отделните случаи на даване тимари и зиамети в
санджака Амалия, Анкара, Бузаук и др. , въз основа на тезкерета от бейлер бея и промените ,
засягащи владението на тимарите и зиаметите в същите санджаци. (Запазен)

ОАК 229/9 | 1582-1588 | дефтер
Цариград. Част от регистър, в който са вписани проектите за фермани до разните бейлербеи за
даване тимари на заслужили лица и до разни кадии по въпроси, относно вакъфите и пр. (Запазен)

ОАК 230/1 | 1624 | дефтер

Част от дефтер, в който са вписвани тезкеретата, дадени на отделни лица, за да бъдат снабдени с
берати за отпуснати им тимари в санджака Кара Хисар Сахиб. (Запазен)

ОАК 230/2 | 1702 | дефтер
Амаста. Списък на пътниците, минали през мензилхането при гр. Амаста за времето Гергьовден
1701 до Гергьовден 1702 г. (Скъсан на половина)

ОАК 230/3 | 1697 | телхис
Цариград. Доклад на садразама до султана за възлагане на лицата Али и Ахмед доставката на 2 000
кантари барут, които те щели да изработят в Галиполската работилница. (Запазен)

ОАК 230/4 | 1731 | еврак
Цариград. Преписка, състояща се от един доклад за материалите и хората, нужни, за да се разшири
и прочисти пристанището Баба Бурну на средиземноморския бряг на Анадола; и един проект за
ферман по същия доклад. (Запазен)

ОАК 230/5 | 1819 | мектуб
Писмо от Абдел Кадир до ... ага. Предписва му да се издължи към Омер ага за частите от мукатаата
на същия в Бергама, които той незаконно му отнел, като от някои сам е събирал десятъка, а други е
преотстъпил на трети лица срещу определен откуп. (Запазен)

ОАК 230/6 | 1668 | тефтер
Лист от опис на тимарите в санджака Коджа Или. (Повреден)

ОАК 230/7 | 1576 | дефтер
Цариград. Регистър за издръжката на военни части в крепости и пристанища за 983 г. Сумите са
взети от приходите на разни хасове. Дер-и саадет. (Началото и края липсва)

ОАК 230/8 | 1837 | журнал
Триполи. Месечно сведение за броя на болните по части и за продуктите, изразходвани за
прехраната им за м. Зк 1252 г. Тараболус. (Запазен)

ОАК 230/9 | 1728 | берат
Токат. Преписи от берати за получаване на заплати от приходите на мукатаата на Токатския
войводалък. (Смачкан, различни размери)

ОАК 230/10 | 1704 | берат
Дамаск. Осем берата за отпускане на заплати и ренти на духовни лица , служещи в джамии, текета
и пр. Тараболус - Шам. (Запазен, различни размери)

ОАК 230/11 | 1835 | дефтер
Ипек. Проверовъчен списък за ражданията, умиранията и движение на населението за времето
1248 - 1250 г. в казата Ипек. (Запазен)

ОАК 230/12 | 1681 | дефтер
Мардин. Требване за изплащане заплатите на служащите в гарнизона в крепостта Мардин за I, II,
III, IV тримесечие на 1092 г. (Запазен)

ОАК 230/13 | 1783 | каиме
Писмо от валията на Караман Мукдат Ахмед паша до Портата и резюме от същото, относно тимара,
овоконтен в Йенишехирско ; и др. (Запазен)

ОАК 230/14 | 1782 | хуляса
Цариград. Резюме от доклади на Абди паша, валия на Анадола до (Високата порта), във връзка с
враждите между местни и първенци в казата Сюгют: съботирането изпълнението на ферман от
страна на мутеселима на санджака Кара Хисар Сахиби, золумите, вършени от местния войвода в
казаната каза и други.

ОАК 230/15 | 1605-1609 | дефтер
Цариград. Регистър, в който са записани поименно хората от разните джемасти на служба при
султана - конюшня, кухня, канцелария, охрана на шатрите на султана и др. , по време военния
поход на Изток и, по който регистър са раздавани доволствията на същите хора за отделни
тримесечия на годините 1015-1017. (Повреден)

ОАК 230/16 | | мектуб
Писмо от Осман паша до ... . Съобщава, че е получил писмото, отнасящо се до неговия хазинедар и
моли да му бъдат възвърнати илямите с невярно съдържание, които неговия терзи башия бил
предизвикал и представил. (Със запазен текст.)

ОАК 231/6 | 1731 | берат
берат на султан Махмуд I, с който на лицата Мехмед и Хюсеин е даден хасса от 43,400 акчета в
Смирна, притежаван преди това маликяне от ликвидирания капудан Мустафа паша.

ОАК 231/7 | б.д | ариза
Доклад до садриазама по съдържанието на мектубто, получено от мухафъза на Карс за
въстановяването на съборените части от крепостта Карс.

ОАК 231/8 | 1876 | джедвел
Три подробни таблици съдържащи приходите и разходите на отделните кази на санджака
Никомидия за месеците март, април и май.

ОАК 232/1 | 1838 | сурет
Платежни нареждания за изплащането на суми за заплати, прехрана и пр. за разни войскови
подразделения в Манастир, Бахри Севид богази и другаде. Истанбул

ОАК 232/2 | 1621-23 | дефтер
Част от опис на тимарите в Аксарайския , Кършехирски и Акшехирския санджаци

ОАК 232/3 | 1813 | арзухал
Доклад до Рушди Мехмед паша , заместник на садриазама до садриазама {сердар}, съобщава , че
доклада му ( на садриазама) относно възможността, разбойника Али Молла, от Ерегли, забегнал
преди това в Русия и промъкнал се помежду завръщащите се ( от Русия) военнопленници, да се
прехвърли от Браила или Варна в Анадола, където да продължи своята размирническа дейност, е
докладван на султана и е били издаден фермандо Абас паша за случея

ОАК 232/4 | 1724 | дефтер

Опис на скъпоценностите и такъв на робините и робите на поминалия се валия на Ерзерум
Ибрахим паша

ОАК 232/5 | 1714 | дефтер
Опис на имуществото на валията на сихия Нусул паша, конфискувано и продадено в полза на
фиска, след като същия паша бил екзекутиран като бунтовник.

ОАК 232/6 | 1688 | берат
Препис от берат, с който длъжността главен шейх на текето в Халеб, построено от Шейх Азиз се
отнема от заемащия я ….. Якуб и се дава съгласно условията на вакъфа, на Мехмед ел-Бакша, с
условие да преподава на учениците при текето.

ОАК 232/7 | 1736 | заповед
заповед на йеничерския ага Абдуллах за назначаването на редника Селим в джемаата на солаците.

ОАК 232/8 | | мектуб
мектубот Ахмед паша до {кехаят} му в Цариград. Съобщава се за разбиването на бутивническите
отряди Кара Ахмед и Кара …. Дори иска инструкции за понататъчни действия срещу същите двама
главатари, които били забелязани в планините.

ОАК 232/9 | 1794 | илям
илям на кадията на Назиллу и Кестел срещу своеволията и злоупотребите на претендента за
аянство в казата капубинбашията Сеид Халил бей.

ОАК 232/10 | 1547 | дефтер
Част от регистър за постъпленията в натура от мукатаити в санджака Дерилък ? и др. Дадени на
мютезима и разходите за сметка на същите постъпления . Вписани са между другото дадени на
Багдатската и др. крепости провизии.

ОАК 232/11 | 1897 | джедвел
Таблици за постъпленията от държавни приходи и за разходите през м.март 1302 година в санджака

Кара Хисари Шарки.

ОАК 232/12 | 1708 | берат
берат на Ахмед III за признаване правото на маликяне върху половината част от две села в казата
Амед, Дияр Бекерско войводство на 2 лица- Хюсеин и Халил придобили тазу част чрез покупка.

ОАК 232/13 | 1851 | Тарифа
Митническа тарифа за облагане на изнасяните от Турция местни произведения.

ОАК 232/14 | 1722 | берат
берат на Ахмед III , със който се оформява правото на маликяне върху половината дял от 2 села в
нахията Савур, от Багдатското войводство, на лицето Мустафа, придобито от него чрез покупко
продажба.

ОАК 232/15 | 1863 | Преписка
Преписка в връзка с проекта на граф Д" Осмон? За мерки от финансов характер, които следвало да
се приемат за да може фиска да преодолее затруднението в което се е намирал.

ОАК 232/16 | 1858 | джедвел
Две таблици за постъпленията от държавните приходи през м. септември 1273 година и разходите
през същото време в Саардския санджак; и за постиженията през казания месец от придобитите от
минало години.

ОАК 232/17 | 1888 | телграфнаме
Телефрами от разни места в Румили,Одринско и Анадола, до министерство на финансите, със
сведения относно данъците които тези места е следвало да внасят в полза управлението на
държавните дългове.

ОАК 232/18 | 1787 | кайме
мектубот мутесарифа на Бузаук Чапарзаде Сюлейман бей до Високата порта .Изпраща мектубто на
началника на войсковата конна част, което той екипирал ? и изпратил в Измил според това
мектубвойниците били поставени при казармена обстановка и не били прозаволствани редовно.
Затова били принудени да продават конете и амунициите си.

ОАК 232/19 | 1800 | кайме
Доклад от Юсуф паша до садразама относно начина по който се е успяло да се склонят войниците
му да приемат редовно военно обучение.

ОАК 232/20 | 1793 | еврак
Доклад на Айнтабския войвода , илям и др. Книжа, по потушаването размириците в гр, Айнтаб. ..
За…, както и града Килне? от метежниците.

ОАК 232/21 | 1886 |
Разходния бьоджеет на Мусулския вилает и отделните санджаци от същия вилает за 1304 година.

ОАК 232/22 | 1144/1732 | Ферман
Чернова на фермандо капудан пашата Хирсанец? Заповядвава му се да предава в разпореждане на
специалния му башир?, натоварен с извършването строежите в пристанището на залива Баба Буриу
, един морски капитан, два фрегата?, работиници и водолази, като финализира? работите за сметка
на ...... от Беломорските острови.

ОАК 232/23 | 27 мохарем 1257/21.III.1841 | ариза
Доклад на Аян паша, валия на Багдат върху поведението на живущите в Багдат иракски принцове
на брой 70 души, в връзка със сведенията, че принц Зилессултан, подготвял преврат в Персия в своя
полза.Предлага на края същите да бъдат преместени на друго место, отдалечено от границата.

ОАК 232/24 | 1281 | еврак
Преписки за оформяване на разходи през 1280 година в санджака Кения?, Харбрий, Шумен,
Боснешкия еялет и на остров Истанкьой.

ОАК 233/1 | 1247 | махзар
Мазхар от епископите и ……………. в остров Кипър. В връзка със смъртта на мухасъза на острова,
оплакват се от противозаконно събиране на данъци и прахосничество на бившите му ……,
предлагат законно установените данъци да бъдат събирани от….. Хора на острова с участието на
кадията като ......................................

ОАК 233/2 | 1268/1852 | джедвел
Таблица за приходите и разходите през м.септември 1268 година в санджаците Захо и Хуопут ?Кюрдистан.

ОАК 233/3 | 29 еймол 1307/29 .IX.1831 | дефтер
Сведение за постъпленията на казата Пинос- ( вилает Сивас) , за времето от септември до февруари
1307 година.

ОАК 233/4 | 1880 | джедвел
Таблица за приходите от виргия и военен данък на казата Джебели Рахмед ?за 1297

ОАК 233/5 | 1866 | джедвел
Таблица за приходите и разходите в общи цифри през м.декември 1284 на санджака Ерзирум.

ОАК 233/6 | 1903 | джедвел
Баланс на турското държавно съкровище считано? От 19 октомври 1319 до 17 януари година..

ОАК 233/7 | 1828 | илям
19 Кадийски илями от отделните кази на Худавендрекия ? Санджак за изпращането направо в
Цариградския определен брой напълно екипирани и енергични войници кававалеристи, които да
попълнят загубите на сформираните преди това кавалерийски части от същия санджак.

ОАК 233/8 | | дефтер
Списък на мукатаи в разни еялети и санджаци на Мала Азия с означение на сумите, който в вид на
зейляти получават от тях разни валии и паши.

ОАК 233/9 | 1785 | тахрират
Резюме от докладите на валията на селата Карс върху положението на крепостта Карси
пограничните с Русия области около същата крепост след двукратното получаване тоя на Набур
Хан.

ОАК 233/10 | 1769 | хуляса
Резюме от (3)доклада на мутесарифа на санджака Коджа Али Омер паша относно покупката на
провизии; доволствието на местните жители от управлението му, и износ на сирене за Цариград.

ОАК 233/11 | 1656 | арз
Доклади за издаване на берати за назначения ( от управлението на валиите) в турбета, джамии,
емарети и пр. Намиращи се в Цариград, Одрин, Яково , Демир Хисар и др.градове.

ОАК 233/12 | 1697 | дефтер
3 списъка за количествата силитра , която е следвало да се закупят за нуждите на барутхането в
Галиполи от отделните кази на Галиполския санджак и за сумите, нужни за това. ? Обозначение от
къде ще се вземат същите суми.

ОАК 233/13 | 1772 | еврак
Преписка по изпълнението ? / искането? От войводата на Боли Хасан ага фермана за набавянето
чрез покупка, на зърнени храни от санджака му.

ОАК 233/14 | 1697 | Ферман
3 фермани на Мустафа II, за делегиране суми на барутхането в галаитли? Фелибе.

ОАК 233/15 | 1828 | шукка
мектубот…. До Халил ага.Заповядва му час по скоро да се отправи начело на 40 конници за
действащата армия, съгласно фермана за екипирането от него на същия брой конници, които личн
той е следвало да води.

ОАК 233/16 | 1697 | ферман
ферманна Мустафа II до Пиротекия ( кадия) наибин по въпроса за доставката на силитра от
Пиротско за барутхането в Галиполи- Фелибе .

ОАК 233/17 | 1698 | Ферман

ферманна Мустафа II за кадиите на местата в които се произвежда силитра и до управителя на
барутната фабрика в Галиполи по доставката на 15 000 окисилитра за нуждите на казаната
фабрика.

ОАК 233/18 | 1697 | Инха
Представление на кадията в казата Дулекяни?, санджака Каезамуни, за намаляване размера на
извънредния данък ( аварис) на селото Балбанлар, същата каза

ОАК 233/19 | 1698 | ферман
ферманна Мустафа II за доставката на силитра от санджака Митилини.

ОАК 233/20 | 1697 | берат
берат на Мустафа II за назначаването на лицето Ахмед за назър на баруткането в Галиполу.

ОАК 233/21 | 1697 | Темесюк
Документ , издаден ор Хаджи Кенан, шейх на Емирите, за удостоверяването на факта, че е получил
от хазната наем на роварните коне, които се използва в войната.

ОАК 233/22 | 1840 | Сенед
Разписка за получен от държавата бедел срещу десятъка от частен чифлик, завлядян от фиска.

ОАК 233/23 | 1854 | илмюхабер
Разписка за предаването в касата на анадолската армия сумата 99 761 гроша, изпратена от валията
на вилаета Карбрут за издръжката на засните в същата армия.

ОАК 234/1 | 1859 | еврак
Преписки по изплащането на бедел за отчети от владетелите им и минали в ръцете на държавата
тимари в Анадола и Румелия.

ОАК 235/1 | 1664-1667 | дефтер

Регистър по който са давани тезкерета за снабдяването и с тимарите и заими с берати. За
владенията в Марещ, малатия , Карс, Айнтаб.

ОАК 235/2 | 1795 | арзухал
Доклад от мутесарима на Кастамони, до Келикия ?. Донася , че надзора по ръководството на
строежа на кораби в Синаб се е възпротивил на заповедта да му предаде своята длъжност и е
заплашил с насилия срещу града. Приложен е и особен илям за случеят от кадията на Синоб.

ОАК 235/3 | 1810 | Сенед
Разписки на тимариоти от санджака Алайе- Анадола, които предали храни на армията съгласно
нареждането.

ОАК 235/4 | 1575-1586 | дефтер
Част от регистър за тескерета въз основа на които са били издавани бератиза владения на тимари в
Кара Хисар Сахиб.

ОАК 235/5 | 1868 | джедвел
Таблица за приходите на санджака Денизли за м.май 1284 г.

ОАК 235/6 | 1785 | еврак
Доклад от мухасила на Халеи и мектубот кадията на същия град, с които се ходатайства муказаата,
която била дадена на благородника Мустафа ефенди Дерсабири? Заде, да бъде оставена върху
същия и за напред поради личните му достижения.

ОАК 235/7 | 1892 | дефтер
Сведение за постъпленията в касата на Теноската каза Суваски вилает през месеците март-август
1307 година, по бюджетите за текущата и за минали години.

ОАК 235/8 | 1655 | дефтер
Списък на селищата в Караманския вилает за разхвърляне данъка джизие върху перакендето в
същия вилает.

ОАК 235/9 | 1694 | Тескере
Тескерета за назначаване на служащо в войската и определяне заплатата на всеки назначен; за
командироване и др.

ОАК 235/10 | 1712 | дефтер
Приходо-разходен регистър на мукатаите от Халебския мухасилък ? За заплати на пенсионерите и
служители на джамии , (?) както и за издръжката на местните крепости.

ОАК 235/11 | 1866 | еврак
Преписки по офорза мяване разходи- заплати , за подпомагане черкези в Гиляне и Вълчетрън и др.
Извършени през 1281 година в санджаците Карахисар, Беналука, Денисли, Джаник, о.Кипър и др.

ОАК 235/12 | 1871 | тахрират
Преписка съдържаща оправдателни документи за изразходвани от мухасебета ???? Багдатския
санджак суми през м. Май 1287.

ОАК 236/1 | 1701 | берат
7 берати на Мустафа II и Ахмед III за удостоверяване , че внесените суми от събирачите на данъци
в Сиваския еялет и Токарската и др. Мутакаи са минати на приход и разход по книгите на хазната;и
една декларация, че сумите по 14 изгорели документа за действително събирани от декларатора бирник.

ОАК 236/2 | 1860 | дефтер
Ежедневни бележки, водимости за плащанията ( на хазната) през м.септември 1276 година за
сметка на същата и на предходни години( отбелязано е плащане заплатата на
александролскисръбски)

ОАК 236/3 | 1716 | дефтер
Ведомост за отпуснатите за половин година коне и водачи на куриерите от пътническата станция
(мензил) в Амасия.

ОАК 236/4 | 1847 | илмюхабер

Записка до варидат мухасебеси, в която са дадени по вид и количество произведените през 1262
хранителни припсаси в султанските чифлици в Михалич и околностите му и следващия се десятък
в полза на хазната.

ОАК 236/5 | 1727 | Ферман
ферманна Ахмед III до кадиите в Караман, Одрин и др. кадии,с който се предписва да се дават 5
000 гроша на специален сибешир?, за плащане наема на камилите от Караманския еялет, които ще
бъдат ангажирани с пренасянето припаси за армията на Ахмед паша, която щяла да жъде изпратена
по посока на Хамадан.

ОАК 236/6 | 1853 | дефтер
Опис на овакантените тимари в разни села на ливата Харпут поради смъртта на притежателите им.
Изначен е размера на получаваната рента , името на притежателя и датата на смъртта му.

ОАК 236/7 | 1878 | дефтер
Канцеларско дело на министерството на финансите за служебните гаранции на опитнине лица по
администрацията.

ОАК 236/8 | 1888 | джедвел
Таблица за финансовите операции извършени от счетоводството на Диабекирски санжак през
м.май 1805

ОАК 236/9 | 1850 | мектуб
мектубот серги мухасебеси до султановата канцелария изпраща се сведението за приходи и разходи
през декември 1265 за удобрение.

ОАК 236/10 | 1542 | дефтер
Част от регистър за раздадени тимари в ( санджака Румелия) Заагдарска област.

ОАК 236/11 | 1726 | берат
Връзка от берати за отпускане на ренти, пенсии и пр. от приходите на Токатския войводалък.

ОАК 237/1 | 1803 | илям
илям на Ескишехирския кадия за освобождаване местното население от задължението да изхранва
отряди натоварени с преследването на разбойника Комарбиан Абдулах и хората му.

ОАК 237/2 | 1868 | джедвел
Таблица за приходите и разходите на каймаканлъка Тузла ( Санджак Китор) за 1868 г.

ОАК 237/3 | 1849 | дефтер
Сведенив за приходите и разходите на държавното съкровище през м. Декември 1265 година - с
обоззначение на разходи и приходи за минали ходини до Танзимата ( реформите приложение от
месец март 1262) отделно и за годините след приложението на реформите поотделно.

ОАК 237/4 | 1874 | дефтер
Таблици за разходите на вилаета Диарбекир за 1280.

ОАК 237/5 | 1713 | берат
Връзка от берати за изплащане на заплати и ренти от данъчните приходи на Дамаск.

ОАК 237/6 | | Хуласа
Две извлечения за броя на мъжкото население- служащо в войската, както и за немюсюлманите и за
плащанирв данъци в Румелия и Анадола.

ОАК 237/7 | 1888 | еврак
Преписка за приходите и разходите на санжака Ерзерум за м.март . Съдържа таблица с баланса и
разписките за внесени суми от данъци при изплатени заплати.

ОАК 237/8 | 1836 | берат
Преписи от берати за получаване на суми от мукататаата на Диарбекир.

ОАК 237/9 | 1846 | джедвел
Таблица за приходите и разходите на санджака Кара Хисар за м.януари 1262 г.

ОАК 237/10 | 1841 | дефтер
Списък за данъчните приходи на вилаета Триполи и за взетите от тях суми за заплатите и
издръжката на квартированите във вилаета войски.

ОАК 237/11 | 1876 | джедвел
Таблица за измененията в бюджета на санджака " каза и ербая" за 1292

ОАК 237/12 | 1712 | берат
Преписи от берати за получаване на суми от приходите на мукатаата в Коня.

ОАК 237/13 | 1878 | мухасабе джедвели
Счетоводни таблици за разходите на болницата в Ченгел кьой през м. септември, ноември ,
декември и януари 1294.

ОАК 237/14 | 1863 | дефтер
Списъци за раздаване помощи на черкезките преселници жители на Килийско.

ОАК 237/15 | 1878 | Сенед
Протокол за раздадени помощи в продукти на изселници от Лесковец и Ниш настанени в ……

ОАК 237/16 | 1841 | хуляса
Извлечение за годишните приходи на казата Спарта, санджак Анадол.

ОАК 237/17 | 1887 | джедвел

Месечни таблици за приходите и разходте на вилаета Бейрут.

ОАК 237/18 | 1852 | джедвел
Таблица за броя на жителите , учениците и служащите , както и за сумите изразходвани по
храненето и заплатите им за м. Март 1268 г

ОАК 237/19 | 1851 | джедвел
Таблица за приходите и разходите на казата Айвалък за м. Август 1268 г.

ОАК 237/20 | 1791 | кайме
Преследване на бегълци и на Терсенеклиоглу Омер

ОАК 237/21 | 1751 | еврак
Доклад от мухафъза на Сохум и мухдар на населението на същия град, за осигуряване прехрана на
града чрез складирането в държавните хамбари 20 000 килета зърно.

ОАК 237/22 | 1772 | махзар
Мазхар от населението на гарада Байендер срещу издевателствата на разбойниците
предводителствани от братята Илм огллари -Халил и Ахмед бивш мутеселим на Сугла- същите
били подпомагани от Смирненския войвода Караосман Заде , Елхадж Ахмед ага, който бил набрал
2 000 души разбойници под командата на двамата му братя. Изброяват се опустошенията и
насилията , които разбойниците били извършили в съседните околии..

ОАК 237/23 | 1843 | илям
илям на кадията в гр.Аяш, с който се изрязява принадлежността на местното население от
преминаването през града при най-добър ред на отряда Елхадж Риза паша

ОАК 238/1 | 1704 | берат
берат на султан Ахмед III , издаден на шейх Мустафа за владение на мукатаа вОуябмирската
област. Върху берата хюджет и тезкереот 1768 г. за прехвръляне на мукатаа.

ОАК 238/2 | 1729 | арз
Доклад от мухафъза , кадията и дефтердаря на Багдат до садразама. Иска се издаване ? берат на
името на Ибрахим, който съгласно приложения към доклада ??? И квитанция , след като бил
продобил на търг с наддаване овакантенатамаликяне- мукатаати село Хаджи Кара билл внесъл
нужното моаджеле в Багдатската хазна.

ОАК 238/3 | 1874 | еврак
Преписка със сведения за броя на кошарите и размера на наемите на същите. Към които се
причиславят кошарите , принадлежащи към вакъфските имоти на вакъфа Алем Валиде султан,
намиращи се в Йескос Картоска и др. кази

ОАК 238/4 | 1701 | темесюк
Разписка , издадена от кятиби евел на военния флот в удостоверение на това, че получил от
Мустафа ага и съдружника му Хамза, притежатели маликяне на мукатаата бедел и джебелуян и
евкаф ве емияк в Анадола и в Румили " сумата 222 000 акчета за сметка на определения оджаклък
на военния флот от казаната мукатаа за 1113 г.

ОАК 238/5 | 1844 | ариза
Нямало доклади на турския посланик във Виена до м-ра на външните работи. Донася , че видели
всички постъпки , още не е получил одобрението на австрийското правителство, чрез княз
Митерчих, на издадения му от султана манифест.

ОАК 238/6 | 1806 | махзар
махзар от населението на Кайсерия, относно вината на бившия им мутесариф Хафцам паша за
пожара, при който е изгорял специалния за резиденция на пашите сарай; и беззаконията извърпени
от същия паша.

ОАК 238/7 | 1724 | илям
илям на Брусанския кадия относно неучастието на лицата Джафер и Омер в нападението срещу
работещите по построяването на моста в с. Анкареджик, Гемлишка каза, Гаерил Метан и Никола
Нанто 8 души работници , двама от които били задържани в Бруса, но при съставянето на иляма не
били намерени.

ОАК 238/8 | 1874 | сенед

Разписка за получени 190 гроша- заплата за м. Авзет на съдебния член Ангелаки от Мал, санджака
Силиврия.

ОАК 238/9 | 1130/1718 | арзухал
Заявление от съпритежателите на маликяне до султана - искат да им се намали сумите, които
плащат на държавата за своето маликяне.

ОАК 238/10 | 1240/1728 | арзухал
Заявления от мухафъзите на крепостите Акерман, Карун ?, Наварин и Бенерта за изплащането
сумите по порциона на топчиите - порцион в тия крепости.

ОАК 238/11 | 1262/1845 | тахрират
Превод от … Нота от английския консул в Багдат до ( садразама) с която се застъпва за трима
персийски князе, емигранти настанени на илиделство??? В Багдат.Същите били подложени на
преследване от срана на администрацията и се иска в нотата да се гарантират правата им , като за
целтасе пише на Неджиб паша в Багдат. Към нотата е черновата от заповедта до Недеиб паша, с
която се дава удовлетворение на искането на консула.

ОАК 238/12 | 8 зикаде.1129/14 X.1716 | берат
берат на Ахмед III, за възвръщането на предишния притежатем една 1/2 част от земите, дадени на
определен данък маликяне на същия притежетел и приети в последствие от страна на фиска.

ОАК 238/13 | шабан 1065/ VI.1655 | дефтер
Списък на зърнени храни, изпратени от пристанището на Александрия за султана. Искендерия

ОАК 238/14 | 1 рамазан 1130/29.VII.1718 | берат
берат на султан Ахмед III, издаден на Ибрахим за владение на мукатаа в санджак Дивриги?. Върху
берата тезкереза прехвръляне 1/3 част от мукатаата на същото лице.

ОАК 238/15 | 1831 | кайме
мектубот Ахмед Хумоси, до …. Предписва се да бъде събрана сумата 160 500 гроша - стойност на
ограбеното имущество на ????? На Сардиния при метежа в Тарсос.

ОАК 238/16 | 1718 | берат
берат на Ахмед III, издаден от няколко души за владние на мукатаа в еялета Рака.

ОАК 238/17 | 1734 | берат
Преписи от 20 берати за признаване правото на заплата , пенсия или рента; и написани върху гърба
на същите преписи илями на кадията в Помишхане; Езерумско за изплатените суми съгласно
същите берати и правоимащите.

ОАК 238/18 | 1865 | дефтер
Три таблици за количеството на уловените роби и наложените върху риболова такси в
пристанището Махмудта орез месеците март, май и юни на 1281 г.

ОАК 238/19 | 1870 | шукка
мектубот министерството на външните работи до митесарифа на Одрин, Кипър, относно влизането
в сила на протокола за разрешаването на чужденците да притежават имоти на турска територия и
придвижването в действие този преписката след удобряването му от пеавителството на Швеция.

ОАК 238/20 | 1688 | Ферман
ферманна Сюлейман II за ремонтиране крепостта санджак Юрду при Смирие.

ОАК 238/21 | 1804 | тахрират
Доклади на Калелдер паша бейлербей в Мараш. Махзаеи и др книги, изпратени от същия паша във
Високата порта. Отнасят се до интригите на Айнтабския войвода Исмаил ага, който подбуждал
населението в Марашко към бунт и размирици, и подбивал авторите на казания паша. Агата при
това бил действал користно.

ОАК 238/22 | 1719 | берат
берати от Ахмед III за прехвърлянето разни мукатаи в Анадола върху нови притежатели.

ОАК 238/23 | 1884 | дефтер

Подробен списък за броя на населението, размера на данъцие и имотите в санджака Касталцни?Анадола.

ОАК 238/24 | 1884 | джедвел
Таблици за приходите и разходите през м.август 1301 година в санджака Токад и в отделните кази
на същия санджак.

ОАК 239/1 | 1844 | б.м. | дефтер
"Йоклама дефтери" - проверочен списък на спахиите в Сливенски, Никополски, Силистренски и
др. Санджаци, които притежават султански берат, стои във връзка с премахването на тимарите.

ОАК 239/2 | 1718 | Токад | арзухал
Молба до султана. Иска се берат за получаване на мукаатаа във войводството на Токад (към нея и
друга молба от същия характер).

ОАК 239/3 | 1726-27 | Цариград (Истанбул) | дефтер
Списък на тимари и зиамети, прехвърлени от едно лице на друго, в Айдън и др. еялети.

ОАК 239/4 | б.д. | б.м. и година | арз
Доклад от капудан-и деря Гази Хасан паша до (великия везир) относно спора между митничаря в
Тузла на остров Кипър и чуждестранните кораби по въпроса за размера на митото върху памука,
който същите кораби товарели - иска да бъде издаден ферманда се събира мито в случая по 3 %
съгласно търговския договор.

ОАК 239/5 | 1871 | б.м. | дефтер
Част от опис на зърнените храни и др. Произведени през 1287 година от отделни стопани
(мохаджири) и следващия се десятък от същите произведения.

ОАК 239/6 | 1709 | Алепо (Халеп) | берат
Преписи от берати за получаване на възнаграждения от приходите на митницата в Алепо от
тезкереджии, пенсионери и други лица.

ОАК 239/7 | 1604 | Болу и др. | дефтер
Регистър за издаване тезкерета запрехвърляне на тимари от починали собственици и др. във
вилаета Анадола.

ОАК 239/8 | 1890 | Бига | джедвел
Извлечение за приходите и разходите на отделните селища в санджака Бига през шестмесечието
март - август 1307

ОАК 239/9 | 1846 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка по повод оплакването на населението от казата Бойабад, че им е събиран юшур до 50 % и
др. исконни данъци.

ОАК 239/10 | 19. в. | б.м. | джедвел
Откъслек от списък на военни чинове от нередовни войски и техните заплати. Отнася се до области
в Мала Азия.

ОАК 239/11 | 1809 | Боли (Болу) | махзар
махзарот населението на Боли относно нередностите, до които било прибегнато при събирането
данъка за 1223 година и недоборите от предшестващата от мултезима на войводствата Боли и
Вираншехри.

ОАК 239/12 | 1715 | б.м. | еврак
250 глави едър и дребен добитък, както и 4000 хляба за угощението, устроено на султана и неговите
татари, пристигнали за да се присъединят към турската армия.

ОАК 239/13 | 1618 | Коджа или | дефтер
Регистър за издаване на тезкерета за снабдяване с берати тимариоти - притежатели на земи в
санджака Коджа или.

ОАК 239/14 | 1676 | Мардин | дефтер

Списък на азепите от крепостта Мардин, според който е искано "салиането" за издръжката им през
1087 година.

ОАК 239/15 | 1762 | Адана | хюджет
Хьоджет на кадията в Адана за удостоверяване факта, че от Ахмед Паша са предадени на неговия
кехая 37 камили, предназначени за султанските обори в Хайраболу и Одрин.

ОАК 239/16 | 1846 | б.м. | джедвел
Таблица за приходите и разходите за отделни месеци на 1262 година в санджака "Йени илийските
племена".

ОАК 239/17 | 1620 | Цариград (Истанбул) | дефтер
Отделен лист от регистър - опис на тимари и зиамети в нахиите от Худавендигярския санджак,
които след овакантяването им са били прехвърлени върху нови владелци по представление от
мирмирана.

ОАК 240/1 | 1796 | Алепо | такрир
Доклад на бина емини в крепостта Анапа по състоянието на строежите в същата крепост и относно
сметките, предварително съставени за същите строежи.

ОАК 240/2 | 1797 | Анапа | арзухал
Писмо от мухафъза на крепостта Амайе, с което същият представил 4 свои доклади по текущи
въпроси из живота на крепостта. На лице към доклада е само един от същите доклади и откъслек от
"резюмето".

ОАК 240/3 | 1790 | б. м. | арз
Донесение от Мехмед (Кютахиели) до (мухафъза на Анапа). Иска да му се отпуснат парични
средства след като бил приключил мисията си през Кабарил до Дагестан и обратно начело на 40-50
черкези. При този му поход били загинали 20-30 коня.

ОАК 240/4 | 1783 | б. м. | еврак
Преписка с доклади и шерийски илями относно привеждането в изпълнение ферманите за
набиране на дюлгери и работници за строежите в Бендерската крепост и за събиране на

определения като наряд на населението в Буджак ечемик.

ОАК 240/5 | 1727 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка за счетоводното отразяване разхода на барут и др. припаси във връзка със доставянето на
боеприпасите за склада на крепостта Фаш и за праздненството в присъствието на султана в
Садабад.

ОАК 240/6 | 1629 | Цариград (Костантиние) | ферман
ферманна Мурад IV до бейлербея в Узи Мехмед за уреждане възнагражденията на 62-ма души
конници от крепостта Узи за сметка на прихода от мукатаата пристанище Акерман. Касае се за 66
374 акчета, следващи се на същите за второто получаване на 1036 година.

ОАК 240/7 | 1787 | Цариград (Истанбул) | кайме
Чернова на писмо от садриазама до Сюлейман паша, валия на Чълдър, във връзка с предложението
на Ерекли хан за примирие с Турция и отговори на това предложение, дадени от Сюлейман паша.

ОАК 240/8 | 1626 | Цариград (Костантиние) | ферман
ферманна Мурад IV за отнемането на правото на 21 души пенсионери и други да получават
месечните си премии от приходите на Акерманското пристанище.

ОАК 240/9 | 1796 | Анапа | арзухал
Изложение от Мехмед Тосун, завеждащ строежите в крепостта Анапа до великия везир. Иска да му
се изпратят допълнително 100 000 гроша за да може успешно да се справи със задачата си. Дава
сведения за числото на работниците, които са набрани в случая на местна почва или привлечени в
Ерзерум .

ОАК 240/10 | 1797 | Анапа | арзухал
Доклад на мухафъза на крепостта Анапа със сведения от местен характер за положението в тоя
край.

ОАК 240/11 | 1714 | Цариград (Истанбул) | телхис
Доклад от садразама до султанската канцелария относно ремонта на новозавладяната крепост
Тифлис. Приложен е проектът за ферманпо повод доклада.

ОАК 240/12 | 1720 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка по отпускането на парични средства за ремонтите в крепостта Азак (Азов).

ОАК 240/13 | 1797 | Анапа | кайме
Писмо на мухафъза на крепостта Анапа до своя кехая в Цариград по паричното доволствие на
крепостта в сравнение със това от времето на предшественика му.

ОАК 240/14 | 1627 | Цариград (Костантиние) | фермен
Три фермана на Мурад IV за изплащане на приходите от Акерманската мукатаа паричното
доволствие по прехраната и пр. на мустахфъзите на Акерманската крепост.

ОАК 240/15 | 1807 | Цариград (Истанбул) | арзухал
Писмо от (каймакам пашата) до садриазама, командващ войските на фронта. В отговор на двете му
писма по сключването на примирие с Русия, съобщава му подробности върху събитията във връзка
с подготовката на преговорите за примирието и му изпраща копие на писмото, което той
(садриазама) следвало да даде на Талейран.

ОАК 240/16 | 1778 | Цариград (Истанбул) | кайме
Чернова на писмо от садриазама до сераскера на Измаилия Абдуллах Паша относно изпращането за
Крим в помощ на тамошното население 3000 войници, продоволствие и пренос на същите, отиващи
в помощ на местното население и пр.

ОАК 240/17 | 1855 | Севастопол | ариза
Донесение от коменданта на турската флота до командването на румилийската армия. Съобщава за
пристигането на турския главнокомандващ пред Севастопол начело на една дивизия, потеглил от
Гьозлево; дава сведения за действията на французите пред форта "Дирек", и др.

ОАК 240/18 | 1706 | Узи (Очаков) | арз
Доклад от валията на Узи до садриазама за отпускането на пари за изплащане на йеничерите в
Бабадаг следващите им се хранителни дажби през тримесечия от 1117 г.

ОАК 240/19 | 1812 | Шумен | ферман
ферманна Махмуд II за построяване на нови крепости в Тулча и Килия вместо разрушениет от
русите такива.

ОАК 240/20 | 1621 | Цариград (Костантиние) | ферман
Два фермана на Осман II относно изплащането на мустахфъзите в Акерман следващото им се
парично доволствие - за храната им и прочие.

ОАК 240/21 | 1628 | Цариград (Костантиние) | ферман
фермани на Мурад II за изплащането тримесечни възнаграждения на мустахфъзите от
Акерманската крепост.

ОАК 240/22 | 1813 | Цариград (Истанбул) | еврак
Препис от писма на австрийския и английския посланици в Цариград и официална справка по
въпроса за отварянето на Проливите от страна на Турция за търговските кораби на Англия и
Австрия след сключеното примирие между Англия и Русия, Турция и Русия.

ОАК 240/23 | 1626-27 | Цариград (Костантиние) | ферман
ферманна Мурад IV за отпускане възнаграждението на гуреба, мустахфъзин и топчиите от
бендерската крепост.

ОАК 241/1 | 1786 | б. м. | арз
Писмо от Гази Хасан паша, командващ военния флот, до (великия везир). Съобщава, че чрез
специален мубашир е бил задържал и изпратил на заточение в остров Лемнос аянина на мукатаата
Денизли и иска да се издаде за случая нужния ферман. Казания аян бил разбойнишкия главатар
Сердар оглу, золумите на когото били неизброими.

ОАК 241/2 | 1800 | Цариград | еврак
Книжа по събирането от населението на Ванския еялет на "Имдад-и Хазарийе"-то, определено на
ванския валия Мехмед Емин за 1216 г. и мерките срещу золума, вършен от страна на кюрдските
племена, които се били възползвали от френското нашествие в Египет.

ОАК 241/3 | 1215 (хиджра) / 1800 | б. м. | еврак
Доклад на кютахийския мутеселим до садриазама относно принудителното събиране на вземането
в размер на 50740 гроша, което Гермиянзаде Хаджи Мустафа имал спрямо населението на едно
село, като някои хора от същото село били задържани, и доклад по повод оплакването на
населението на село Ялвач Караагач, че оплакването им срещу аянина и другарите му не е могло да
бъде разгледано на местна почва и искането на същите да бъдат свикани за случая в Цариград или
Кютахия.

ОАК 241/4 | 1815 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка относно заточаването на аяните Решад и Шакир на островите Родос и Ямтилиц (?) и
смяната на аяна на Манавгатския санджак Алаия.

ОАК 241/5 | 1783 | Цариград (Истанбул) | хуляса
Резюме от доклада на Караманския валия Мукдат Ахмед Паша относно разбойничеството по пътя
за Адана: в Аксарай и в Ларенде.

ОАК 241/6 | 1799 | Цариград (Истанбул) | еврак
Книжа по по преследването и ликвидирането на бунтовниците Кърмъзиоглу Омер, брат му Ахмед
от Ятан атабекската каза и сподвижниците им от страна на войводата в Боли Хаджи Абдуллах ага.

ОАК 241/7 | 1757 | остров Кос, Истанкьой | Аризе
Донесение от бившия адмирал (Капудан-и дерия) Сюлейман паша до султана. Съобщава, че след
като е уволнен от поста си, пристигнал на остров Кос, дето е бил заведен от Гедикли Зейн улАбедин и дето съгласно султанския ферманму е отредено да остане. Приложен илям на кадията по
същия въпрос.

ОАК 241/8 | б.д. | б. м. | арзухал
Колективна молба от населението на с. Худи, казата Чемишгезек, до садриазама. Оплакват се от
издевателствата на Кара Исмаил.

ОАК 241/9 | 1868 | б. м. | дефтер
Регистър за изплащане на заплати за разни месеци на 1284 г.

ОАК 241/10 | 1660 | б. м. | арзухал
Доклади на (агата на Цариград), на кадии и др. За назначаване на служители при джамии, вакъфи и
други намиращи се в Одрин, Бруса и на други места.

ОАК 241/11 | 1809 | Болу | махзар
Колективна молба от населението на гр. Болу до султана , с която искат да се вземат мерки срещу
бунтовническия главатар Халил, брат на войводата в Болу, който върши безброй убийства, грабежи
и палежи в казите на санджаците Болу и Вираншехир. Приложени аризета от войводите на
Кастамуни и Болу и илям на кадията в Болу по същия въпрос.

ОАК 241/12 | 1813 | Болу | тахрират
Писма-доклади, мерийски илями и махзар, постъпили във Високата порта от мутесарифството на
Болу. Отнасят се до въпроса с враждуването между сердаря на Акчешехир и мухтаря в същия град.

ОАК 241/13 | 1785 | Ич ил | тахрират
Доклади от мутесарифа на Ич ил до садриазама относно размера на разходите по "суррето" на
азабите, разходите по "хадж"а през двете години на престоя му в Дамаск като валия и
неиздължеността му към хазната, като моли задълженията му да бъдат разсрочени и му се даде
доходна служба.

ОАК 241/14 | 1788 | Йени ил | илям
илям на кадията на Йени ил и Халеп относно ликвидацията на несъгласията между агата на
прохода Аладжа хан и един джемаат от същия проход. Към този документ е приложено съответно и
донесение от Сюлейман (войвода на Йени ил).

ОАК 241/15 | 1786 | б.м. | арз
Донесение от капудан-и дерйя Гази Хасан Паша до садриазама, с което същият представя един
свой доклад в отговор на писмото от садриазама по назначаването на командни места в
Александрия, Решид и Демят лица със звание мир-и миран или везир, писано му след получаването
в портата донесението (на капудани дерйя), че той е навлязъл в Египет за въдворяване на реда там.
Дават се сведения за финансовите порядки там.

ОАК 241/16 | 1729 | Шам (Дамаск) | арзухал

Доклад на дефтердаря на хазната в Шам за даване на маликяне на сина на валията на Шам едно
овакантено владение, спадащо към същата хазна.

ОАК 242/1 | 1712 | Цариград (Истанбул) | дефтер
Списък за заплатите на служащите в султанските конюшни за м. шабан 1124 г.

ОАК 242/2 | 1808 | б. м. | тахрират
3 доклада на босненския валия Мехмед паша до портата и едно резюме от същите доклади.- Иска
се издаването на ред фермани за мерки от военен характер за отбраната на Босна и крайбрежието й
при евентуално нападение от страна на французите с оглед на конфискуването от тяхна страна на
австрийските кораби в Анкона,а също и за продоволствието на войските, които ще бъдат
ангажирани в тази отбрана.

ОАК 242/3 | 1784 | б. м. | Хуляса
Резюме от доклади на валията на Босна Абдуллах паша относно усилията на същия за поддържане
добросъседски отношения с немците по границата на р. Сава; подозрителните обиколки на Махмуд
паша Искодренски до Дубровник, Подгорица и др.; построяването на 30 нови понтона в Изворник
на мястото на потъналите при Бянхад такива.

ОАК 242/4 | 1786 | Цариград (Истанбул) | тахрират
Резюме от докладите на Босненския валия относно състоянието на крепостите в Босна;
снабдяването на същите с военни материали и хранителни припаси; до някои случки по границата
с Австрия и с Венеция; за действията на черногорските въстаници съвместно с французките войски
срещу Махмуд паша, Шкодренски мутесариф; и др.

ОАК 242/5 | 1876 | Босна (Сараево) | дефтер
Сведение за разходите на Босненски вилает през м.октомври 1875 година.Приложен вързоп
квитанции.

ОАК 242/6 | 1784 | Цариград (Истанбул) | хуляса
Резюме от една част на доклад от Босненския валия относно искането на немския посланик в
Цариград за уреждането пограничните инциденти в района на Градешка, където, според
команданта на Хърватско били причинени откъм Босна много пакости на австрийски поданици.

ОАК 242/7 | 1698 | б. м. | арзухал

Три доклада на мухафъза на Босна до Портата. Иска да се отпусне паричното доволствие за 1109
година на гарнизона на Мостарската крепост.

ОАК 242/8 | 1131 (хиджра) / 1719 | б. м. | дефтер
Списък на ямаци и сеймени, налице в разни крепости в Босна.

ОАК 242/9 | 1787 | б. м. | тахрират
Писма представени в Високата порта от валията на Босна Селим Сърри паша. Отнасят се до
въпроса за даване на наследниците на починалия молла на Сарай Босна отсрочка за задълженията,
които покойният е оставил след смъртта си; до метежническите прояви на кадията на Изворник и
до редица въпроси от административен характер.

ОАК 242/10 | 1859 | Сарай Босна (Сараево) | дефтер
Сведение за таксите и бериите, които по искане на населението на Босна и по решение на
еялетския меджлис се прибавят към данъка, плащан от същото население, вместо събирането им да
се отдава на частни лица - предпиремачи, и за тези, които остават да се събират самостоятелно от
самата държава.

ОАК 242/11 | 1862 | б. м. | еврак
Книжа по изплащане цената на превоза на разни войскови материали в Босна и Херцеговина и
оформяване тези разходи чрез оправдателни документи.

ОАК 242/12 | 1707 | Костантиние (Цариград) | берат
берат на Ахмед III за назначаване началник на джемаати фарисана в крепостта Соколица в Босна.

ОАК 242/13 | 1825 | Травник | арзухал
Доклад от … в Травник до садриазама. Съобщава му за направеното по повод заповедта да се
обработи и направи годен барута 18000 оки от крепостта Яйце и тоя от другите крепости, дошел до
негодност. Барута бил преработен и изпратен обратно в крепостите,които изброява.

ОАК 242/14 | 1853 | Приштине (Прищина) | илмюхабер

Разписка за получени 55,820.5 гроша от мал сандъка на санджака Прищина за издръжката на
разквартирувани из Босна военни части.

ОАК 242/15 | 1864 | Сарай | дефтер
Списък на тимариотите в санджака Сарай- Босна, с означение на сумите, дадени им с височайшо
ираде. Пирложени са и разписките.

ОАК 243/1 | 1813 | Анапа | кайме
Писмо от мухафъза на крепостта Анапа до … Поради нелоялното държане на кехаята на казания
мухафъз Хюсеин ага и престъпленията му от миналото, иска се да се действа щото същия, след
като е бил снет от длъжността му кехая и заменен с друго лице, с пристигането му в Цариград да
бъде изпратен за известно време на заточение.

ОАК 243/2 | 1855 | Ибраил (Браила) | ариза
Донесение от дружинния кятиб Мехмед Сами до командващия турските войски. Дава му сведения
относно събитията в Бесарабия, Галац и Браила, които бил узнал.

ОАК 243/3 | 1718 | Истанбул (Цариград) | арзухал
Молба от гарнизона на крепостта Узи до султана. Искат да се отпусне сумата необходима за
изплащане навлото на корабите,които да пренесат зърнените храни от производството на
ногайските племена, предназначени за изхранването на молителите.

ОАК 243/4 | 1627 | Костантиние (Цариград) | ферман
Два фермана на Мурад IV за изплащане на издръжката за двете 3-месечия от 1036 година на
мустахфъзите от Аккерманската крепост.

ОАК 243/5 | 1808 | б. м. | еврак
Преписка, съдържаща доклад от главнокомандващия отбраната на проливите Мехмед Хакъ паша,
илями на кадиите в разните кази на санджака Бига и др. относно попълването на войските,
подчинени на казания паша, и снабдяването същите войски от близките кази с хранителни припаси.

ОАК 243/6 | 1622-28 | Цариград | ферман
4 фермана - два от Мустафа I и два от Мурад IV, за изплащане възнагражденията за отделни

4-месечия от годините 1031-1037 на топчиите и др. от Акерманската крепост.

ОАК 243/7 | 1790 | б. м. | кайме
Три доклада от Мехмед Гирай до садриазама. В два от същите се съобщава за готовността му да
изпълни заповедта да влезе в подчинение на главнокомандващия при Анапа със своите черкези,
абази и ногайци за действия в Кабарда; а в третия съобщава за разбиването на руската дружина,
която се била появила ненадейно, като от същата били заловени в плен двама боляри-офицери,
които изпращал.

ОАК 243/8 | 1795 | б. м. | еврак
Доклади, изпратени от валията на Ерзерум до Високата порта за състоянието на артилерията в
крепостта; за положението в Иран според сведения, доставени от нарочно пратени шпиони, чрез
един калугер; за намеренията на Иранския хан Ага Мехмед хан по отношение на Реван и Тифлис;
за отношенията на Дагестанските ханове Исмихан и Мухисхан към Руските домогвания и към
Турция и др.

ОАК 243/9 | 1784 | Узи (Очаков) | тахрират
Молби и доклади за сменяването с друго лице завеждащия строежите в крепостта Узи Ел хадж
Хасан, поради това, че работите му в София не били в ред.

ОАК 243/10 | 1772 | б. м. | ариза
Донесение от Мустафа паша върху боя пред Баля Бадре между руската и турската флоти.

ОАК 244/1 | 1806 | б. м. | арзухал
Доклади от аяните на Варна, Мангалия, Провадия и др. кази в Добруджа до садриазама относно
изпълнението на заповедта за изпращане хранителни провизии от същите кази за Цариград.

ОАК 244/2 | 1787 | б. м. | мектуб
Писмо от Селим паша (валия на Босна) до садриазама. Изпраща молбата на мири мирана
Абдуррахман паша, син на Имекли Кахраман паша, с която същият моли да постъпи на служба под
негова команда.

ОАК 244/3 | 1840 | Акча хисари Тирана | илям

илям на кадията в Акча хисар Тиран по случай тържественото обявяване честването с 21 топовни
гърмежи на Гюлханския хатихумаюн.

ОАК 244/4 | 1799 | б. м. | еврак
Преписка с доклади на шерийски илями относно бунтовнишките прояви на бившия сердар на
Караферия Абдулла и неговия брат Осман, които нападнали начело на 700-800 сеймени градовете
Караферия и Саръ Гьол и заявили, че действали по нареждане на Янинския мутесаръф.

ОАК 244/5 | 1812 | б. м. | кайме
Писмо от Ахмед паша (командващ турската армия) до садриазама. Изпраща му писмото на Юсуф
бей от Дебър, в което се пояснява, че Янинския мутесаръф Али паша бил изпратил войска срещу
същия Юсуф с интимното желание, след като заеме Дебър, да сложи ръка на целия Гьосчалък.

ОАК 244/6 | 1786 | Ташлидша (Ташлиджа) | кайме
Писмо от Синан паша до кехаята на Босненския валия. Съобщава за пристигането си в Ташлиджа.
Иска помощна войска, припаси, оръжие и др.

ОАК 244/7 | 1786 | Сарай Босна (Сараево) | кайме
Писмо от мютеселима на Сараево до кехаята на Босненския валия. Съобщава се за
приготовленията около помощта, искана от Синан паша срещу въстаниците при Ташлиджа и иска
назначаването на способен военачалник за частите, които ще се сформират за случая.

ОАК 244/8 | 1787 | б. м. | арзухал
Доклад от Селим Сърри паша до садриазама. Изпраща му своя подпис върху донесението на
мутеселима на Нови пазар за неоправданото присъствие на двама паши с хората си в Нови пазар.

ОАК 244/9 | 1787 | б. м. | кайме
Доклад от Селим паша, валия на Босна, до садриазама. Ходатайства, след като охраната на Ада
кале, във връзка с предстоящия поход срещу Русия, е поверена на Махмуд бей, брат на Ибрахим
паша, мухафъз преди това на Ада кале. На същия Ибрахим паша да бъде дадено друго подходящо
назначение.

ОАК 244/10 | 1723 | Истанбол (Цариград) | еврак

Преписка във връзка с домогването на заинтересовани лица да отменят митото, събирано от
изнасяните през пристанищата на Авлонския санджак зърнени храни.

ОАК 244/11 | 1786 | Сарай Босна (Сараево) | кайме
Писмо от началника на еничарите в Сараево до кехаята на босненския валия. Изразява готовността
на всички в града да се притекат на помощ за потушаване въстанието при Ташлиджа.

ОАК 244/12 | 1786 | Фуча | кайме
Писмо от кадията на казата Фуча, бившия кадия на същата каза и др. до Синан паша. Съобщават, че
съгласно получената заповед от града Фуча са били стъкмени 50 души и от околията 200 души
войници,които щяли да му бъдат изпратени в срок от три дни.

ОАК 244/13 | 1786 | Сарай Босна (Сараево) | илям
Илям на кадията в Сараево. Съобщава се, че мероприятията за оказване помощ на обсадената от
бунтовниците Ташлиджа са в ход.

ОАК 244/14 | 1786 | Ташлиджа | арзухал
Донесение от мутеселима на Ташлиджа Мустафа паша до валията на Босна. Съобщава за обсадата
на града Ташлиджа от страна на Хасан Хут, който се заканва да изпрати срещу града още няколко
хиляди войници; и за пристигането в града на Синан паша.

ОАК 244/15 | 1786 | Сарай Босна (Сараево) | арзухал
Писмо от валията на Босна Селим Сърри паша до садриазама върху събитията около Ташлиджа.
Тук действал болюкбашията на Шкорденския валия Махмуд паша Хут Хасан. Босненския валия
бил взел редица мерки от военен характер. Излага и продоволствените въпроси във връзка със
съсредоточаването срещу бунтовниците.

ОАК 244/16 | 1786 | Ташлиджа | ариза
Писмо от сер татара на Босненския валия до кехаята на същия валия относно положението при
Ташлиджа и в близките околности.

ОАК 244/17 | 1786 | б. м. | мектуб
Писмо от Хасан Хут, бюлюкбашия на Махмуд паша до населението на Ташлиджа. Поканва това

население да се подчини на Махмуд паша.

ОАК 244/18 | 1786 | Ташлиджа | илям
Илям на кадията в Ташлиджа за искане военна помощ срещу бунтовника Хасан Хут.

ОАК 244/19 | 1786 | Ташлиджа | илям
Илям на кадията в г. Ташлиджа, с който се поканва да дойде в същия град (сер аскера Синан паша),
чието непристигане въпреки очакването му от страна на населението, след като е бил отбит
нападналия града Хасан Хут, било хвърлило в тревога всички в града.

ОАК 244/20 | 1876 | Дурас (Драч) | дефтер
Поименен списък на войниците от Драчка община, каза Авлония.

ОАК 244/21 | 1627 | берат | дефтер
Извлечение от списъка за броя на подлежащите на плащане данъка джизие от вакъфите на султан
Ахмед I в берат (Албания).

ОАК 244/22 | 1787 | б. м. | кайме
Доклад от Селим паша до садриазама. Излага причините от военен характер поради което, след
навлизането му в самата Шкодра и след като бунтовника Махмуд паша се е затворил в крепостта,
като населението се било задължило в тридневен срок да го предаде жив или мъртъв, не е било
възможно изпълнението на този ангажимент на Шкодренското население и препоръчва конкретни
военни мерки за да се ликвидира час по скоро казания бунтовник.

ОАК 244/23 | 1786 | Сарай Босна (Сараево) | арзухал
Доклад на валията на Босна Селим Сърри до садриазама за пристигането на барута изпратен му от
Солун. Изпраща писма от Синан паша и Ташлиджанския мутеселим за помощ; също и знаме отнето
от бунтовниците арнаути.

ОАК 245/1 | XIX в. | Силиврия (Силиври) | махзар
Колективна молба от жителите на гр. Силиврия. Оплакват се от държането на доктора грък
Джовани и искат да бъде отстранен от града.

ОАК 245/2 | 1668 | Цариград (Истанбул) | арзухал
Молби за назначаване на лица на служба при джамии в Бруса и Цариград.

ОАК 245/3 | 1827 | Кайсерия (Кайсери) | илям
илям на Кайсерийския кадия за виновността на местния мутесаръф за непотушаването пожара в
предназначения за везирите, пребиваващи в града, и за незаконните облози, с които натоварвал
населението от санджака.

ОАК 245/4 | 1876 | Цариград (Истанбул) | джедвел
Таблица за разходите на Ерзерумския вилает през м. октомври 1291 г.

ОАК 245/5 | 1889 | Синоп | джедвел
Таблица за приходите и разходите на гр. Синоп и нахията Карасу за времето март-август 1306 г.

ОАК 245/6 | 1894 | Хамидие | дефтер
Таблици за данъчните приходи на казата Хамидие за шестмесечието 1 III-31 VIII 1311 г. в казата
Хамидие.

ОАК 245/7 | 1789 | б. м. | кайме
Доклад от Сюлейман паша до Портата относно преследването на Баязид оглу Абдулла, който бил
вдигнал бунт в казата Ъндерун (Андърън), Мерашка област (Мараш).

ОАК 245/8 | 1812 | Бейпазаръ | арзухал
Доклад от Мехмед ага - войвода на Бейпазари до високата порта.Съобщава,че след ликвидирането
на бунтовниците Адаля Мехмед и др. внукът на същия се укрепявал на островите,за да се бунтува
също.

ОАК 245/9 | 1650 | Енекли касръ | дефтер
Списък извлечение за джизието на вилаета Енекли касръ (Анадола).

ОАК 245/10 | 1796 | б. м. | дефтер
Част от регистър, в който е вписан резултатът от проверката на тимариотите живущи в Боли и др.
кази в Анадола, както и на тимарите им.

ОАК 245/11 | 1852 | Карахисарисахиб (Карахисар) | джедвел
Таблица за приходите на държавата в санджака Карахисарисахиб през м. февруари 1268 година,
разпределени по кази.

ОАК 245/12 | 1700 | Токат | берат
Преписи от берати за право на получаване ренти от пенсионирани спахии и др. от мукатаата на
данъка върху копринените платове в Токат.

ОАК 245/13 | 1793 | Цариград (Дерсадет) | хуляса
Резюме от съдържанието на писма, донесени от специалния пратеник на великия везир в
Халепския вилает относно преследването на бунтовниците Ибиш и войводата на Килис;
назначаването за войвода на Айнтаб Мехмед Садък бей, който прогонил бунтовниците и въдворил
реда; и че всъщност влиянието на казания Мехмед Садък било празни приказки и положението в
Айнтаб - размирно.

ОАК 245/14 | 1733 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка, съдържаща 2 фермана на Махмуд I, хюджети и пр., по пренасянето на бойни и
хранителни припаси за армията на Али паша в Реван, Персия, от пристанището Ерзерум според
предназначението им и изплащането цената на превоза в случая.

ОАК 245/15 | 1743 | Цариград (Истанбул) | телхис
Доклад на садриазама до султана за изпращането на халати (почетно облекло) за Сераскера на
войските при Ерзерум Ахмед паша лично за него, а на дефтердара на същия - за да бъдат
употребени при нужда.

ОАК 245/16 | 1840 | б. м. | еврак
Преписки с молби и разписки по изплащането беделите дължими от хазната на частни лица на
общества или местни хазни срещу завладяни от държавата ленни владения в Румили и в Азиатска
Турция.

ОАК 246/1 | 1854 | Ментеша (Ментеше) | сенед
Разписка за получени ренти от конфискувани от държавата тимари в санджаците Айдин, Ментеша
и др. за 1270 г.

ОАК 246/2 | 1872 | Кастамуни (Кастамония) | дефтер
Таблици за постъпленията от такси, внасяни за посрещане разноски по описването на имотите в
санджака Кастамония.

ОАК 246/3 | 1713 | б. м. | берат
берат на Ахмед III за даване на друг притежател маликянето във войводството Малатия, освободено
поради смъртта на предишния му притежател.

ОАК 246/4 | 1798 | Цариград (Истанбул) | хуляса
Резюме от 4 илями на кадии в Хамидски санджак. Отнасят се до ликвидирането отделни случаи на
беззакония и насилия на местна почва.

ОАК 246/5 | 1711 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка по уреждането чрез съдебни огледи споровете около мерата, определена на заселените в
Бунар Баши, Кютахийско, тюркмени от Данишмендлу. За осигуряване спазването на решението за
случая е определено парично поръчителство - незр.

ОАК 246/6 | 1848 | Алепо (Халеб) | джедвел
Таблица за приходите и разходите на санджака Алепо за м. XII 1265 г.

ОАК 246/7 | 1856 | Кипър | дефтер
Списък на тимариотите, притежатели на земи на о-в Кипър. При описа било констатирано
овакантяването на 638 тимара поради смъртта на притежателите им.

ОАК 246/8 | 1875 | Худавендегяр | дефтер
Списък за изплатени заплати за м. май на разни чиновници в Худавендегяр.

ОАК 246/9 | 1879 | Коня | джедвел
Таблица за изплатени заплати на чиновници от вилаета Коня.

ОАК 246/10 | 1876 | Амасия | еврак
Преписка съдържаща таблици за приходите от данъците емляк, темету и бедел в градовете
Османджък, Хаджи Хамза и Ирак в санджака Амасия за разни месеци на 1292 г.

ОАК 246/11 | 1756 | Цариград (Истанбул) | дефтер
Списък на шакирдите в Диван-и хумаюн и на кятибите в дефтерхане-и Хакани, с опис на тимарите
и зиаметите в Анадола, дадени на всеки един от тях.

ОАК 246/12 | 1884 | Баязид | джедвел
Таблици за постъпленията от данък (виргю) и от военен откуп през м. ноември 1300 год. в
санджака Баязид и във отделните кази на същия санджак.

ОАК 246/13 | 1824 | б. м. | арз
2 доклада от валията на Багдат Даут паша и от мутесарифа на Кайсерия и Бозоук Осман паша
относно размера на годишната издръжка на мензилите на тяхна територия. Сведенията са дадени
във връзка с реформирането на службата на мензилите с оглед издръжката им да не бъде в тежест
на местното население.

ОАК 246/14 | 1868 | б. м. | дефтер
Регистър на юшура от разни продукти, получавани от джамии, текета и др. за издръжката на
назначените при тях служебни лица и други разходи. Отнасят се за Анадола.

ОАК 246/15 | 1729 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка по повод молбата на Мустафа и Исмаил, за да им се даде маликяне мукатаата на
солниците Тузладжик и др. в санджака Сивас, която след като е била известно време маликяне на
друго лице, преминала била отново в хасовете на Мири мирана на Румили.

ОАК 224/16 | 1864 | Писмо (чернова) от … до опр. Управление в

Силиврия | тахрират
Писмо (чернова) от … до опр. Управление в Силиврия. Обяснява начина, по който да се събира
данъка юшур от коприна , тютюн, олио и др. в Силиврийски санджак.

ОАК 246/17 | 1604 | Цариград (Истанбул) | дефтер
Част от регистър, в който са записани случаите на издаване на тезкерета на тимариоти за
снабдяването им с нови берати по случай идването на нов султан.

ОАК 246/18 | 1878 | Картал | джедвел
Таблица с разходите на Каймакамлъка в Картал през м. септември 1294 година.

OAK 246/19 | 1732 | б. м. | арзухал
Молба от гьонюллите от Ванската крепост до султана. Искат да се издаде ферманчастни лица да не
пречат на използването дадените им като "оджаклък" земи в Харбрутско (бел. Н. Гр. вер.
Харпутско).

ОАК 246/20 | 1714 | Костантиние (Цариград) | берат
берат на Ахмед III с който се подновява стар берат за маликяне в Диарбекирско.

ОАК 246/21 | 1603 | Гландже | дефтер
Регистър за издаване тезкерета по раздаване и прехвърляне тимари в санджака Гландже.

ОАК 246/22 | 1868 | б. м. | дефтер
Ведомости за заплатите и хранителните дажби на ловджийските части под командата на Агуш ага.
Сумите следвало да се изплатят от хазната в Хиджас.

ОАК 246/23 | 1728 | б. м. | арзухал
Молба от шейха на отшелническа група до султана. Иска към 4-те акчета дневно, които получавал
от мукатаата Токад, да му бъдат прибавени и по 2 акчета на ден от овакантеното място на
починалия брат на Осман Али.

ОАК 246/24 | 1729 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка по повод доклада на войводата на Малатия за прехвърлянето маликянето на починалия
Омер ага върху сина на същия.

ОАК 246/25 | 1817 | Цариград (Истанбул) | тахрират
Книга по оплакването на населението на гр. Булвадиц, че Анадолския валия Алаеддин паша бил
събрал от тях незаконно общо 12 000 гроша.

ОАК 246/26 | 1876 | Бейкос | тахрират
Преписка съдържаща две таблици за бюджетните изменения в казите Бейкос и Гегбозе и нахията
Таш кьопрю. Едно извлечение от таблиците направено при получаването им в мин. на полицията и
две съпроводителни писма, с които това министерство ги изпраща в малието.

ОАК 246/27 | 1762 | Цариград (Истанбул) | тахрират
Резюме от доклада на Ахмед паша, бейлербея на Адана, относно мисията на валията на Мараш във
връзка с метежа при Карс и пр. Приложено и допълнение на същия доклад.

ОАК 246/28 | 1867 | Цариград (Истанбул) | дефтер
Парична ведомост и оправдателни документи за заплатите на конния отряд на Багдади Мехмед
Неджим, плащани 6-месечно от хазната на Хиджас.

ОАК 246/29 | 1889 | Ван | джедвел
Таблици за плащанията за сметка на държавните дългове, станали през отделни месеци на 1305
година във вилаета Ван и оправдателните документи за същите плащания.

ОАК 246/30 | 1719 | Амед | арзухал
Заявление от Ессеид Ибрахим паша до великия везир, с което се възразява срещу подялбата на
останалото от покойната Аджие наследство.

ОАК 246/31 | 1719 | Костантиние (Цариград) | берат

берат на Ахмед III за даване маликяне земи в Димоси Айнтаб на лицата Хаджи Исмаил и Шейх
Саид Мехмед, върху които при наддаването за случая тези земи били останали и които били дали
моаджелле 220 гроша.

ОАК 246/32 | 1856 | Цариград (Истанбул) | дефтер
Регистър за вноските направени от сарафите Оханес Асланоглу и Матук, които наели събирането
на данъците и десятъка в санджаците Бозок, Адана, Генкари, Амасия, Карасу, Айдин, Мераш.

ОАК 246/33 | 1723 | б. м. | арзухал
Оплакване от заимина Сюлейман, че били нарушени правата му върху дадения му зиамет в Симав,
Кютахийско.

ОАК 246/34 | 1877 | Сивас | дефтер
Списък на административни чиновници - писари, регистратори и пр. от Сиваския вилает, съставен
за изплащане на заплатите им за 1293 г.

ОАК 246/35 | 1874 | Силиврия (Силиври) | сенед
Две разписки за получени суми от малсандъка за Силиврия за изплащането порциона и
възнагражденията за заптиетата в Силиврия, подписани от бюлюк агасъ Мехмед Шакир.

ОАК 246/36 | 1728 | Багдад | ариза
Донесение на мухафъза на Багдад, подписано и от кадията и дефтердара на същия град до великия
везир. Искат султански берат за прехвърлянето на освободена мукатаа на нови лица.

ОАК 246/37 | 1876 | Русе | телграфнаме
Телеграми, изпратени от Белоградчик, Кула, Ниш, Свищов, Русе, Берковица и др. до мутесаръфа
във Видин относно движението на Ботевата чета, сражението с турските войски, сражението при
Сръбската граница и др. за периода 12 юли 1292 до 14 юли 1292 г.

ОАК 247/1 | 1810 | Цариград (Истанбул) | тахрират
Писма и др. получени във Високата порта от мухафъза на Карс. Отнасят се до преговорите за мир
между Русия и Иран; за подвизите на Хатун оглу Кара бей, който бил сътрудничил на русите и

иранците против Турция и др.

ОАК 247/2 | 1876 | Враца | Телеграми
Телеграми от каймакамите на Враца, Оряхово и др. до мутесаръфа на Видин относно Ботевата чета
и движенията на турската войска, зверствата на башибозуците и др. от 14 VI до 30 август 1876 г.

ОАК 248/1 | 1858 | Измаил | Писмо
Писмо от полицейския началник на Измаил до каймакама на Тулча. Моли да се даде съдействие на
Яни Арама за покупка на лебеди и диви кози нужни на каймакама на Измаил. В послеписа моли да
бъде подпомогнат за залавянето на 5 души избягали арестанти.

ОАК 248/2 | 1793 | Букурещ | ариза
Доклад от войводата на Влашко Александър до великия везир. На пристанището в Браила са
складирани големи количества храни - жито, ечемик и просо, които трябва да бъдат извозени за
Цариград. Иска да се изпратят кораби, а също така да се назначат мубашири, които да следят
товаренето, тъй като капитаните на корабите предпочитат да товарят само ечемик. Приложени:
илям на кадията в Браила по същия въпрос, хуляса на писмо на войводата и списък на намиращите
се в Браила кораби.

ОАК 248/3 | 1873 | Кюстендже (Кюстенджа) | дефтер
Регистър, в който са вписани изцяло изходящите писма на каймакама в Кюстенджа за времето от 5
зилкаде 1289 до 28 шубат 1288 година.

ОАК 248/4 | 1821 | Гергюги (Гюргево) | еврак
Преписка относно появата на въстаническо движение около манастирите при Кралево - Влахия,
възглавявано от някой си Тодор, бивш подполковник от руската армия.

ОАК 248/5 | 1872 | Мангалия | нуфус дефтери
Регистър за гражданското на с.Тойракхисар - каза Мангалия.

ОАК 248/6 | 1781 | Ибраил (Браила) | тахрират
Доклади от Абди паша, валия на Анадола, изпратен в областта Браила със специални поръчения.
Дава сведения за размирното положение в казаната област във връзка със негови и освен него на

отделни военачалници и прави някои искания за вземане мерки срещу непокорните.

ОАК 248/7 | 1872 | Манкалия (Мангалия) | нуфус дефтери
Регистър за гражданското състояние на с. Османджик, каза Мангалия, състоящо се от 3 махали.

ОАК 248/8 | 1720 | Цариград, Дер-и саадет | ферман
Препис от султанска заповед до Влашкия войвода за изпращането на 300 общи работници, 200 коли
и 100 балтаджии от Влашко за работа по строежа на Видинската крепост.

ОАК 248/9 | 1791 | Ибраил (Браила) | тахрират
Доклади от Румилийския валия Мехмед, Ибраилския мухафъз и от Осман паша - всички намиращи
се в Браила. Застъпват се в полза на Браилския назър Осман ага във връзка с домогването на Батол
ага, известен като насилник, да заеме мястото му.

ОАК 248/10 | 1771 | Цариград (Истанбул) | телхис
Доклад на садриазама до султана за отпускане допълнителни хранителни припаси - ориз и масло
на Хърсовския мухафъз Амасиялъ Халил - бивш и такъв на Ташлъ бурун.

ОАК 248/11 | 1723 | Ибраил (Браила) | арзухал
Заявление от мухафъза на Браилската крепост. Моли да бъдат изплатени сумите по порциона на
топчиите на гарнизон при крепостта за 1135 г.

ОАК 248/12 | 1717 | Йергьогю (Гюргево) | арзухал
Донесение от мухафъза на Гюргево до садриазама относно обявяването пред агите, алемдари и
ихтияри заповедта за състава на поделенията им и др.

ОАК 248/13 | 1780 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка по спора между Молдова и Буджак относно правото на населението от опразнените
селища в пограничната област да се ползва от горите, пасищата и пр. на Молдовската територия в
близост с границата.

ОАК 248/14 | 1973 | Сулине (Сулина) | тахрир
Нота от гръцкия консул до каймакама на Сулина. В отговор на нареждането му всички телеграми
да бъдат подавани на турски език консулът отговаря, че това е невъзможно, защото никой не
познава тоя език - дори и членовете на Сулинския съвет. Той препоръчва да бъдат подавани
телеграмите на гръцки, тъй като той бил най-говорения от населението език.

ОАК 248/15 | 1778 | б. м. | арзухал
Доклад от войводата на Молдавия Костантин до садриазама. Началото на войводството му
съвпадало с размириците в Молдавия. Осведомил се за предстоящия поход. Местната рая, вземайки
поука от злините, които са й били причинени при по-ранните военни походи, била настръхнала. 2/3
от населението на Кишинев било забегнало в Полша. Той бил успял да успокои духовете, обаче
преминаващите войскови части със зулумите, които извършили, били подкопали позицията му.

ОАК 248/16 | 1806 | б. м. | ариза
Доклад от влашкия войвода Костантин до великия везир относно мерките от страна на същия
войвода във връзка с нареждането на същия войвода за съживяване събирането на добитък във
Влашко от страна на търговците, снабдяващи Цариград с месо и месни произведения, въздържали
се преди това поради неблагоприятните за тях условия след тежката и продължителна зима.

ОАК 248/17 | 1793 | Цариград (Истанбул) | тахрират
Доклади от войводата на Влахия до садриазама и др. книжа във връзка с строежа на хамбари в
Влашко, набавяне храни и добитък за Цариград и строителни материали за строежите в крепостта
Исмаилия и др.

ОАК 248/18 | 1840 | Цариград (Истанбул) | берат
Издаден от султанската канцелария на българина Хаджи Добри Генов от Хасково да търгува с
Европа. Изреждат се правата на търговците християни с чужбина.

ОАК 249/1 | 1869-71 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка по осъществяването на проекта за административни реформи, строежи и пр. на остров
Крит със средства от три последователни финансови години. Мотива за прокарването на горните
мероприятия бил да се осигури защитата на острова и да не се допусне избухването на нови
въстания.

ОАК 249/2 | 1725 | б. м. | арз

Доклад на капудан-и деря Мустафа паша за назначаване един фрегат под командването на морския
капитан Родослъ Мехмед за преследване на пиратите при Балия Бадр и и Каласа - Гърция.

ОАК 249/3 | 1892 | Лемни (Лемнос) | джедвел
Таблица за данъчните приходи на казата Лемнос за времето 1. IX - 28. II. 1309 г. (хиджра)

ОАК 249/4 | 1820 | Цариград (Истанбул) | еврак
Преписка, съдържаща доклад от мутесарифа на Янина Тепеделенли Али паша, махзарот жителите
на казата Атина, илям на кадията в същия град и др. книжа; за реабилитиране лицето Узун Хасан,
против който било подадено клеветническо оплакване до Цариград, че като изпратил да събере
наряда от овце даден на Атинската каза, изнудвал раята и пр.

ОАК 249/5 | 1859 | Охри (Охрид) | сенед
Разписки за получени ренти срещу иззети от държавата тимари в санджаците Скопие, Охрид и
Солун.

ОАК 249/6 | 1798 | Гюмюлджина (Гюмюрджина) | махзар
Колективна молба от населението на Гюмюлджина, отправена до Високата порта. Оплакват се от
жестокостите на Токатджиклъ Сюлейман, аянин на Мегри (?), който се съюзил с разбойниците,
влязъл в Гюмюлджина с намерение да се провъзгласи за аянин на Гюмюлджина, върши убийства на
видни граждани и пр. Приложени махзари от населението на Мегри и Фереджик и илями на
кадиите на Мегри и Гюмюлджина.

ОАК 249/7 | 1787 | Атина | тахрират
Книжа по въпроса за назначаването войвода на Атина: Поради лошото държане на войводата Узун
Мустафа за войвода бил назначен силяхдара на Капудан-и деря, от когото населението било
доволно; обаче в същото време бил назначен за войвода един арнаутин, който изпратил своя брат в
Атина с многобройна сейменска част от арнаути,от които населението било пропищяло.

ОАК 249/8 | 1762 | б. м. | кайме
Писмо от Али паша, валия на Румили до садриазама. Като съобщава, че разбойнишки банди,
водени от бунтовниците Мало и Йолдаша, са нападнали града Гребенеш, като и взели в плен 26
души от раята и от мюсюлманското население, иска да се издадат фермани до местните
административни органи - Мутесарифа на Янина, този на Трикала и др., да вземат мерки за

обезвредяването на казаните банди, оттеглили се в планинските местности в Трикалско и съседните
нахии.

ОАК 249/9 | 19.в. | б. м. | махзар
Колективна молба от населението на остров Лемнос за назначаването на Мехмед Тахир ага, кехая
на покойния мухафъз на острова Мехмед паша за заместник на същия паша - населението на
осторва, поради върлуването на гръцките бандити от 7-8 години насам било много изпаднало.

ОАК 249/10 | 1822 | б. м. | ариза
Донесение от Исмаил Сирузи до садриазама. Отговаря, че забегналите в Цариград и Одрин Салих и
Тои (?-Тол, Ток) Ахмед били разбойници и заедно с подобните им следвало да бъдат ликвидирани.
Без това Гюмюлджинско нямало да се успокои и пр.

ОАК 249/11 | б.д. | б. м. | еврак
Доклади във връзка с преследването по море и по суша на разбойниците Дели Али, Туй Ибрахим и
Салих с техните 57 сподвижници, които върлували в Гюмюлджинско; и били обезвредени на
остров Тасос.

ОАК 249/12 | 1676 | Цариград (Истанбул) | дефтер
Опис на тимарите в санджака Агрипос, за които са издадени тезкерета за снабдяване
притежателите им с берати.

ОАК 249/13 | 1728 | Тирхала (Трикала) | арзухал
Молба от джизиедара на Трикала до султана. Раята на Трикала останала да му дължи от данъка
джизие за 1727 г. 500 гроша, за които получил от коджабашиите "темесюк" (полица). Сега, обаче,
отказвали да му ги платят. Иска да се нареди да се вземе сумата и да му се предаде.

ОАК 249/14 | 1809 | Пашмаклъ (Смолян) | илям
илям на кадията на казата Ахъ Челеби, с който се уведомява Портата, че исканите от същата каза
200 войника за армията на Силистренския валия Мехмед Хюсрев паша, която трябвало да бъде
готова за едно евентуално подновяване военните дойствия с русите - в случай че преговорите за
мир пропаднат, ще бъдат изпратени начело с един способен началник, след като бъдат със сила
унищожени бандитите на Сирузи Исмаил бей, които вършели зулуми и само в едно село от казата
имали над хиляда човека свои хора. П. П. Към същия и доклад на аяна на Ахъ Челеби с аналогично
съдържание.

ОАК 249/15 | 1848 | б. м. | препис на вакъфнаме
Препис на вакъфнаме за вакъфи вакъфирани от Челеби Идрис и подробен опис на всички вакъфски
имоти във Видин, във връзка с назначаването на мютевелия (управител) лицето Хюсеин паша,
мюшир на еялета Видин.

ОАК 250/1 | 1786 | б. м. | арз
Доклад от капудан-и деря Гази Хасан паша до садриазама. В допълнение на едно по-раншно свое
донесение за разбиването при Решид на р. Нил въстаналите Ладжик бей и Силяхдар Мустафа бей,
излага военните събития във връзка с по-нататъшното по реката и по суша на разбитите
бунтовнишки сили...

ОАК 250/2 | 1783 | б. м. | еврак
Преписка с доклади от валията на Египет и др. шерийски илями и пр. във връзка със султанските
заповеди за изпълнението на контрибуциите в пари и в продукти, дължими от Египет за минали
години.

ОАК 250/3 | 1774 | б. м. | арз
Донесение от елхадж Джевхер, ага на Цариград, до садриазама. Съобщава, че както в гробницата
на Хазрет-и Хюсеин, така и на други Свети места се изричали молитви за султана и за самия
садриазам.

ОАК 250/4 | 18. в. | б. м. | арз
Доклад от Капудан-и деря Гази Хасан паша до садриазама. Съобщава, че неполучаването през
последните 10 години от страна на Шейх-юл ислямството дела от по 1000 жълтици годишно от
приходите на вакъфа Синан паша в Кайро се дължало на това, че забегналите Ибрахим и Мурад са
пропилявали тези пари; и че за напред сумата щяла редовно да се изпраща на шейх-юл исляма.

ОАК 250/5 | 1825 | б. м. | арз
Доклад на висш административен орган, направен извън служебните права и задължения на същия,
относно хаотичното положение в Азиатска Турция след нахлуването на египетските въстаници,
които дори назначили свой мутеселим в Мараш. В доклада се правят внушения относно
необходимите мероприятия във връзка със създалото се положение и със оглед държането, което
имали местните административни и военни шефове.

ОАК 250 /6 | 1786 | Мъсър-и Кахра (Кайро) | арзухал

Доклад от мутеселима на Газа Дервиш Хасан до садриазама. Донася за пристигането си заедно с
валията на Рака Абди паша в Кайро и продължавал службата на султана под командването на
Хасан паша, капудани дерия. Напомня и за искането да му се изплатят парични средства... П. П.
Към него резюме от доклади на Хасан паша, капудани дерия относно действията срещу
въстаниците в Египет и придружително писмо на същия Хасан.

ОАК 250/7 | 1785 | Мъсър-и Кахра (Кайро) | ариза
Доклад на Мехмед Али, валия на Египет, до Великия везир. Предлага да се назначи за мюдерис при
джамията Азхари Абдат Вахаб Босневи, с заплата 160 пари дневно, получавана от монетарницата в
Кайро, от сумата, която получавал починалият Бешир ага. Приложение: Още 1 доклад, илям от
кадията на Кайро и молба от Абдел Вахаб и хуляса.

ОАК 250/8 | 1727 | б. м. | вакъфнаме
вакъфнаме за вакъфиране на имоти във Видин, Лом, Никопол и Цариград от страна на лицето
Осман, син на Осман, син на Абдуллах.

ОАК 251/1 | 1788 | Йени ил | арзухал
3 доклада на Сюлейман паша, войвода на Йени ил, относно обявяването на успехите, които
войските на Ибрахим паша са постигнали срещу французите в Египет.

ОАК 251/2 | 1800 | б. м. | Терджеме
Превод от писма на френския командващ и др. до турското командване и от една прокламация на
командващия френските войски в Египет, издадена по повод убийството на командващия същите
войски генерал Клобер. Писмата се отнасят до изгледите за мир между Франция и Турция.

ОАК 251/3 | 1708 | б. м. | хюджет
Решение на кадията в Халеп, официална справка и доклад на садразама относно вносните и
износните мита, дължими от лица французки поданици живущи в Халеб - според търговския
договор (с Франция) и особения ферманза случая.

ОАК 251/4 | б.д. | б. м. | беяннаме
Проект за възванието, което садриазама щял да отправи към френските солдати в Египет във връзка
със версията, че тяхния главнокомандващ генерал Клобер бил убит от един йеничерин.

ОАК 251/5 | 1800 | Цариград (Истанбул) | ариза
Писмо от Абдуллах паша (заместник на великия везир) до командващия действащия срещу
французите в Египет садриазам. Отговаря на съобщенията му относно споразумението му с
англичаните за придвижване на турската армия от Ариш по посока на Египет; за назначаването на
Тахир паша и на мютесаръфа на Йерусалим Мехмед паша в състава на армията му, за
завладяването от англичаните на крепостта Абакур (Абу Кир) и други подробности върху
действията в Египет.

ОАК 251/6 | 1799 | Цариград (Истанбул) | тахрират
Книжа, изпратени от Исмаил бей, капуджи башия, началник на войските от Левенд чифтлиги, от
7-те крепости и 3-те крепости, до Високата порта. Отнасят се до поражението, претърпяно от
турците при Абукир и Ака. От хората на казания началник са успяли да се спасят само няколко
десетници, които натоварени на кораби след това са загинали в по-голямата си част поради липса
на вода за пиене, а стигналите до Кипър са били в безнадеждно здравословно състояние. Наетите
руски търговски кораби не изпълнили своя ангажимент и се завърнали празни.

ОАК 251/7 | 1830 | б. м. | еврак
Преписка, съдържаща доклад от Мехмед Тахир паша до садриазама относно мисията му при
френското правителство във връзка с Алжирския въпроси други писма. В доклада се излагат
обстоятелствата, при които е приключила злополучната мисия на казания паша. Успял да стигне до
Тулон. Същият е бил очевидец на военните мероприятия от французка страна, имащи за резултат
окупацията на Алжир. Към доклада са приложени писмата, разменени между Тахир паша и
френския министър на външните работи - в оригинал и в превод.

ОАК 251/8 | б.д. | Цариград (Истанбул) | дефтер
Списък на подаръците, направени от султана на френския император и императрица, на Талейран и
др.

ОАК 251/9 | 1876 | Беркофча (Берковица) | телграфнаме
Телеграма (чернова) от каймакама на Берковицадо окр. Управление във Видин. Отговаря, че
черкезките главатари са се явили на уречения ден, за да бъдат разгледани безчинствата и
грабежите, които са извършили.

ОАК 251/10 | 1876 | Беркофча (Берковица) | телграфнаме
Телеграма (чернова) от каймакама на Берковица до видинския мютесаръф. Донася, че с
пристигането си е поел службата.

ОАК 251/11 | 1876 | Беркофча (Берковица) | телграфнаме
Телеграма (чернова) от каймакама на Берковица до видинския мютесаръф. Иска разрешение когато
владиката пристигне, да бъде не само разследван, но и арестуван.

ОАК 251/12 | 1876 | Беркофча (Берковица) | телграфнаме
Телеграма (чернова) от каймакама на Берковица до видинския мютесаръф. Фазлъ паша нарежда
военната музика да замине веднага от Берковица за Плевен. Иска заповед да й бъдат отпуснати от
държавната каса 2000 гроша за пътни разноски.

ОАК 251/13 | 1876 | Беркофча (Берковица) | телграфнаме
Телеграма (чернова) от каймакама на Берковица до видинския мютесаръф, намиращ се във Враца.
Иска да му се изпратят 200 шешанета и 4 сандъка бойни припаси, за да бъдат раздадени на
нередовни войници и др., които да бъдат поставени на постове по Стара планина.

ОАК 251/14 | 1858 | Ловеч | арзухал
Заявление от ловчанския Епископ Иларион, наместник на Търновския митрополит, до управителя
на Видинския еялет относно качеството му, служебно, в отсъствието на владиката Теофанос и
службата му като духовник.

ОАК 251/15 | 1855 | Юскюб (Скопие) | дефтер
Входящ регистър на управлението в Скопие за 1271-1272 година. Заведени са книжа предимно по
въпроси, отнасящи се за ленните владения в еялета.

ОАК 251/16 | 1872 | Беркофча (Берковица) | телграфнаме
Телеграма от Берковския каймакам до мутесаръфа в гр. Видин. Съобщава се, че ключа на шифъра
се е получил в каймакамството на Берковица.

ОАК 251/17 | 1874 | Беркофча (Берковица) | телграфнаме
Шест телеграми от берковския каймакам до мутесаръфа на Видин (от които пет са шифровани) във
връзка с пътуването на скопския митрополит Доротей за Русе приз Берковица.

ОАК 251/18 | 1877 | Русчук (Русе) | телграфнаме

Телеграма от Дунавския виляет до мутесаръфа на Тулча, с която се предава за изпълнение
шифрованата телеграма на министерството на вътрешните работи от 17. III. 1293 г. до виляета.

ОАК 251/19 | 1873 | Русчук (Русе) | телграфнаме
Телеграма (шифрована, с решението на същата), с която се съобщава от валията на Русе на
Видинския мутесаръф, че по сведения предстояло да преминат под Русе или Свищов 5 души,
преоблечени в овчарски дрехи, с писма за бунтовнишките представители в Търновско.

ОАК 251/20 | 1873 | Русчук (Русе) | телграфнаме
Шифрована телеграма от виляета в Русе до видинския мутесаръф.

ОАК 251/21 | 1868 | Лом | ариза
Писмен доклад от каймакама на Лом до мютесаръфа във Видин. Донася, че преди арестуването на
поп Димитри от село Василовци последния имал поверителен разговор с каймакама и му съобщил,
че е ходил по селата да бунтува населението, че е получил революционни писма от комитета във
Влашко и Сърбия, че в комитета влизали даскала от Лом и гражданина Кръсто Пишурката. В село
Медовец бил замесен поп Първан, а в село Блашница имало около 20 войнишки ножа, искали да
убият първенеца Леко от с. Медовец и препоръчва да се застави поп Димитри да съобщи всички
замесени и местото на оръжието.

ОАК 251/22 | 1853 | Търнови (Търново) | еврак
Преписка, образувана по повод доноса на официалния шпион Сари Мехмед, че при разузнаванията
си в с. Лясковец, Търновско, в кръчмата на дългия Моско, е чул казаното пред събраната там рая от
завърналия се наскоро преди това из Русия лясковчанин Никола, който хвалил Русия и уверявал, че
руснаците скоро щяли да минат Дунава и да ги освободят, и др.

ОАК 251/23 | 1867 | Русчук (Русе) | иляннаме
Обръщение на главния управител на Дунавския вилает към турското и християнското население
във вилаета, със което се приканва да си гледа спокойно работата и не се стреска от появилите се и
минали Дунава хайдути, които били дошли да вършат обири и убиват мирното население.

ОАК 251/24 | 1871 | Русчук (Русе) | емрнаме
Писменна заповед от Виляета до каймакамството Баба-даг относно сведенията, че градинарите и
други търговци минали и тази година във Влахия, при завръщането им обратно биват снабдявани с

оръжие и подстрекавани от революционния комитет да излязат в Балкана (Ст. Планина), и да бъдат
обискирвани лично те и претърсвани одеждите им, да не би да има укрито оръжие или
бунтовнически книжа, като в случай че бъдат заловени такива, то лицата да бъдат веднага
разследвани и да бъдат изпратени сведения за това в центъра на виляета.

ОАК 251/25 | 1874 | Цариград (Истанбул) | джевабнаме
Писмо-отговор от Високата порта, Министерството на външните работи до Дунавския виляет
относно начина на третирането на децата-българчета, които без да са получили разрешение и
паспорт от правителството на султана, а само с паспорти получени от руските консули, са отишли в
Русия за образование и след това се завръщат в страната.

ОАК 251/26 | 1873 | б. м. | умуум тахрират
Окръжно писмо от мютесаръфлъка до околийските управления, с което като се съобщава, че някои
от учителите в българските училища, дошли от Русия или Сърбия, или които са следвали там,
работят и подстрекават към бунт, обстоятелство, което се установи от заловени документи върху
един учител в Джумая. Предписва да се проследят по дискретен начин всички български учители в
околията и който се окаже подозрителен, да се обискират домовете им и ако се намерят
компрометиращи документи, да се задържат и веднага се донесе.

ОАК 251/27 | 1872 | б. м. | терджуме
Превод на писма и бележки с бунтарско съдържание, намерени заедно със една снимка на Сава
Йорданов, Христо Радославов, Хараламби Иванов и Марин Тонев; и пет писма, на които само
датите и изпращачите им са отбелязани - без да е предадено съдържанието им.

ОАК 251/28 | 1854 | б. м. | мектуб
Чернова от писмо адресирано до Видинския и Силистренския валия и началниците на гарнизони в
същите градове, относно нареждането да бъдат екстернирани австрийските дезертьори обратно в
Австрия.

ОАК 251/29 | 1858 | б. м. | дефтер
Регистър за ежедневните постъпления от данък върху общия доход на еснафите абаджии-пришелци
в Търново.

ОАК 251/30 | 1868 | Меджидие | сенед
Писмено споразумение между членовете на касапския еснаф в гр. Меджидие относно
провиненията на отделните майстори и калфи и правото на устабашията да затвори дюкяна на

провинилия се за срок от 3 дни, и парична глоба в полза на касата, който еснафа си бил основал.

ОАК 251/31 | б.д. | б. м. | махзар
Колективно оплакване от населението на гр. Сараево (Босна) относно вършените размирици от
някои лица.

ОАК 251/32 | 1878 | Русчук (Русе) | мектуб
Чернова от писмо на Русенския валия до Австроунгарския генерален консул. По нареждане на
търговския съд в Русе, иска се от консула да съобщи на "агенцията" в Русе, че пристигналата от
Виена мелнична машинария е секвестирана и агенцията няма право да я върне обратно във Виена.

ОАК 251/33 | 1877 | б. м. | телграфнаме
Чернова от телеграма, с която "по въпроса за шпионина" се препоръчва да се постъпи според
заповедта, която ще постъпи от уведомения за случая мутесаръф на Тулча.

ОАК 251/34 | 1876 | Тулча | чернова от писмо
Чернова от писмо на Тулчанския мютесаръф до каймакама в Бабадагъ. Във връзка с изпращането в
казата Бабадагъ на специален анкетьор. Препоръчва се на каймакама да се действа с умереност при
издирването на комитетските хора, като се действа енергично само против въоръжените групи,
опълчили се срещу властта. За такива обаче нямало сведения, че са се появили или ще се появят на
територията на санджака.

ОАК 251/35 | 1877 | Русчук (Русе) | такрир
Препис от писмения доклад на компанията, експлоатираща ж.п. линията Русе-Варна, в който са
изброени произшествията и нападенията по казаната ж.п. Линия от 12 февруари до 13 март 1877
година.

ОАК 251/36 | 1877 | Цариград | мектуб
Писмо от Министерството на вътрешните работи в Цариград до валията на Дунавския виляет, с
което се съобщава, че шифърът за поверителна кореспонденция е сменен и че се изпраща на
валията ключа на новия шифър.

ОАК 251/37 | 1875 | Троян | мектуб

Откъс от превод на турски език на писмо, писано в гр. Троян. Авторът пише за пристигането си в
Троянския балкан, за уговорено събрание на хората, за престояване в пещери и пр.

ОАК 251/38 | 1875 | Русчук (Русе) | шукка
Писмо на Русенския валия до каймакама в Силистра. Предписват се мерки срещу
разпространяването във вътрешността на виляета излизащ в Букурещ илюстрован вестник заради
публикациите му против Турция.

ОАК 251/39 | 1876 | Търнови (Търново) | Пусула
Опис с кратко съдържание на служебните доклади, изпратени на 5. VIII. 1876 год. от
тахриратмюдюрлюгю в Търново до виляета в Русе. В доклада, регистриран с № 359 се говори за
бунтовниците Сава, Илия, Тодор, Хаджи Танас, Петко, Гирган и Щърбан оглу, всички от Търново.

ОАК 251/40 | 1877 | Шумен | мектуб
Писмо (от Русенския валия) до руския командант в гр. Пазарджик за издирване на откраднат чифт
впрегатни биволи.

ОАК 251/41 | 1876 | Русчук (Русе) | мектуб
Чернова на писмо от валията в Русе до Високата порта. Изпраща се в превод съобщението във
румънския вестник "Преса" за свикването под знамената на запасните в Сърбия.

ОАК 251/42 | 1875 | Видин | дефтер
Чернови от писма на Видинския мутесаръф до валията в Русе.

ОАК 251/43 | 1876 | Търново | мухасебе
Баланс на Търновския малсандъгъ за времето от 1. III. до 31. VIII. 1876 година.

ОАК 251/44 | 1875 | Търново | телграфнаме
Чернова на телеграма, с която търновският мутесаръф уведомява своя софийски колега, че е дал
строги нареждания до Ловечкия и Севлиевския каймакам да вземат мерки за залавянето на
забегналия от орханийския проход Мустафа.

ОАК 251/45 | б.д. | Цариград | доклад
Доклад на Ибрахим ага, специално изпратен при Гюрджи Осман паша за проучване на военното
положение в Южна България. Съдържа и сведения за движението на бунтовнишкия отряд на Кара
Фейзи след сражението при Чирпан.

ОАК 251/46 | 1841 | Сливен | махзар
Протокол за определяне годишния размер на сумата, която всяко село от Сливенската каза следва да
плати вместо събирания преди това десятък в натура.

ОАК 251/47 | 1876 | Габрово | ариза
Писмо, с което габровския каймакам Йордан изпраща на търновския мутесарръф баланса,
финансов, на Габровската каза за месец май 1876 г.

ОАК 251/48 | 1876 | Търново | телграфнаме
Чернова на телеграма, с която търновският мутесаръф уведомява виляета в Русе за мерките във
връзка с преследването на бунтовника Стоян от Трявна и другарите му.

ОАК 251/49 | 1876 | Тутракан | мектуб
Писмо, с което жената на име Риксец, която била дружила в Тутракан само с безделници и
разбойници, се изпраща в Русе за въдворяване на жителство в родното й село Опер, Русенско.

ОАК 251/50 | 1876 | Шумен | ариза
Чернова на донесение на валията в Русе във връзка с едно покушение срещу инженер, извършено
от "башибозуци".

ОАК 251/51 | 1876 | Тутракан | ариза
Донесение от каймакама на Тутраканската каза за валията в Русе, с подробности около пожара в
българския квартал в гр. Тутракан.

ОАК 251/52 | 1876 | б. м. | ариза

Доклад до валията в Русе. Иска се съгласието на валиятасумата 184 000 гроша, нужни за
прехраната на местните морски и сухопътни войскови части, която сума поради застоя в
постъпленията не може да се набере от редовните приходоизточници, да бъде взета сумата 200 000
гроша предназначена за гвардейската армия.

ОАК 251/53 | 1876 | Шумен | телграфнаме
Чернова от телеграма на шуменския каймакам до валията в Русе. Иска се поради нестихналото все
още вълнение сред мюсюлманското население във връзка с току що приключилите събития,
камбаната предназначена за гърците в Шумен, да бъде задържана за още кратко време в митницата.

ОАК 251/54 | 1870 | Русе | писмо-нареждане
Писмо-нареждане от Мехмед Акиф (не е посочено до кого). Има сведения, че през следващата
седмица при Русе, Свищов и Силистра щели да минат въстаници от отсреща (Румъния). Да се
вземат всички мерки за тяхното унищожение.

ОАК 251/55 | 1873 | Галац | ариза
1. Донесение от Йомер Лютфи, "назър векили в Галац", до мютесаръфа в Тулча. Предава сведения
за български комитети във Влашко, получени от "бояр Панайотаки Мелакса", турски шпионин.
Шопов, от комитета в Измаил, изпратил до председателя на Букурещкия комитет 3000 лири,
събрани от българите във Влашка Бесарабия. Бившият председател на комитета в Галац - Евлоги
Георгиев, бил в Букурещ; 2. Чернова от писмо до валията в Русе, с което тулчанския мютесариф му
съобщава съдържанието на горното донесение.

ОАК 251/56 | 1875 | б. м. | мектуб(чернова)
Нареждане от валията до мютесаръфа в Търново за изпращане потера по следите на прочутия
бандит Людцканов, извършил грабеж в Котленско и забелязан около пощенския път към гр. Сливен.

ОАК 251/57 | 1872 | Ислимийе (Сливен) | мектуб
Писмо от сливенския каймакам до Дунавския виляет относно желанието на някои изселили се в
Русия по време на руската окупация християни от Сливенско да се завърнат обратно; и залавянето
на едного от дошлите обратно, че обикалял и оглеждал Балкана.

ОАК 251/58 | 1876 | Ловеч | илмюхабер
11 .......за разходи в гарнизона на гр. Ловеч

ОАК 251/59 | б.д. | б. м. | мектуб
Писмо, адресирано до главнокомандующия Дунавския вилает, със което му се съобщава за
появилите се тридесет души комити в Разградско и че било наредено за преследването им.

ОАК 251/60 | 1875 | б. м. | мектуб
Писмо от войводата Панайот до Хаджи Попов в с. Владина, Ловечко. Става дума между другото за
преминаването на Тотю войвода с 600 души; за посочване пътя на втората чета, когато пристигне;
за положението в Херцеговина и за българския въпрос; и откъслеци от други две писма във връзка
със същото писмо.

ОАК 251/61 | 1875 | б. м. | мектуб
Писмо с подписа на войводата Панайот, писано от Троянския балкан, с дата 15 август 1875 год.
Съобщава се за пристигането на четата в казания балкан и че храбреците от същата отлично
въоръжени и готови, чакат уречения ден.

ОАК 251/62 | 1875 | б. м. | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до търновския мютесарифин, с което се нарежда да бъде заловен и
изпратен под стража движещия се из Търновска околия комита, дошел от Болград.

ОАК 251/63 | 1875 | б. м. | мектуб
Писмо от търновския мютесариф, адресирано до вилаета, със което се донася, какво че заместник
търновския митрополит Стефан се бил явил при него и му съобщили, какво че един от
Болградските комити бил в с. Лесковец и подтиквал към бунт населението.

ОАК 251/64 | 1875 | б. м. | мектуб(чернова)
Писмо до каймакама на Казанлък относно препращането под усилена стража за гр. Ст. Загора
възстаника Тома.

ОАК 251/65 | 1875 | б. м. | мектуб
Писмо, черновка, от неизвестно служебно място и лице до Никопол относно известието, че в
Турну-Мугарели има към 80 души комити, готови да минат на тази страна (в България) и за
мерките, които трябва да се вземат за унищожаването им.

ОАК 251/66 | 1875 | б. м. | мектуб
Окръжно писмо и до Дунавския вилает от висша административна инстанция, отнасяща се до
препоръките и инструкциите, които се дават за строгото съблюдаване на всички правителствени
разпореждания, засягащи свободата и спокойното преживяване на населението.

ОАК 251/67 | 1875 | б. м. | мектуб
Писмена заповед от (.............) до мютесаръфа на Видин, с която се заповядва бдителност относно
оръжието: 6 000 пушки и 500 сандъка патрони, доставени по-рано в гр. Фетхи - ислям (Кладово) и
впоследствие натоварени от комитетите във Влахия и Сърбия на театралния параход, идващ от
Бялград за депозироване в България.

ОАК 251/68 | 1875 | Варна | телграфнаме
Телеграма от Варненския околийски управител до вилаета, уведомявайки го за залавянето на
Аврам Георгиев и Дончо Минчев от с. Сопот, които били занесли и предали на Тодор Чонев от
Котел, изпратените по тех 4 печата и едно писмо. Впоследствие същият Тодор Чонев, уличен в
обири и убийства, извършени от котленците Драган, Илия и други шест души, на мюсюлмани и
християни във Варненско, Добричко и Балчишко, бил дирен от властта за съучастието му в тези
обири и убийства.

ОАК 251/69 | 1875 | Русчук (Русе) | мектуб
Писмо от виляета до мутесаръфа на Тулча, с което се отхвърля молбата на Кирил Лесов от гр. Тулча
за откриване на печатница в същия град, в която да се печатат учебници и брошури за българското
и казашко училище в града.

ОАК 251/70 | 1875 | б. м. | мектуб (чернова)
Писмо до Свищовския каймакам, с което се иска да се съберат сведения относно Никола Сукнаров,
пристигнал от Сърбия в Разград, син на Христо от Поптодорова махала в гр. Свищов.

ОАК 251/71 | 1876 | Видин | чернови на писма
Дело от чернови на писма от окръжното управление във Видин до околийското управление в Лом.
Отнасят се до различни въпроси. Между тях има и писма, засягащи въстанието.

ОАК 251/72 | 1728 | гр. Хотин | съдебно решение

Съдебно решение, издадено от кадията на гр. Хотин, утвърждаващо имущественото състояние, т.е.
Имотите на мухафъза на Хотин Мустафа Паша, които той владее в град Видин.

ОАК 252/1 | 1797 | б. м. | ариза
Донесение от Осман до: Съобщава, че е предал на руския пратеник срещу ..........от Иран на
местните племена една християнка; един казак, волове, коне и др. Руският пратеник бил препратил
полученото в Русия и очаквал да получи допълнително още добитък. Русите били се оттеглили от
Демир капъ поради лошия климат и лошата вода там. А при Демир капия се били изтеглили преди
това от Иран.

ОАК 252/2 | 1874 | Серви (Севлиево) | дефтер
Именен списък на немощните и стопански слабите живущи в Севлиевската каза, чиито данъци,
както са фиксирани в самия списък, следвало да бъдат покрити и внесени в държавната каса.

ОАК 252/3 | 1875 | Цариград | мектуб
Писмо от Министерството на външните работи в Цариград до Дунавския виляет, с което се
съобщава за спирането на в. "Източно време" за срок от 3 месеци и на вестник "Век" завинаги
заради публикувани от тях вредни статии.

ОАК 252/4 | 1873 | Тулча | телграфнаме
Телеграма от мутесаръфа на Тулча до каймакама на Баба дагъ относно преследването на забелязани
7 въоръжени лица.

ОАК 252/5 | 1867 | б. м. | мектуб
Чернова от писмо, адресирано до вилаета, в което се говори за взетите вече предохранителни мерки
по пограничните населени места Лом, Орехово и Берковица; в свръзка и по повод получената
шифрована телеграма, отнасяща се до сведенията на властта, че вербуваните от руски офицери в
Букурещ ешкия (комити) със намерение да бъдат изпращани във вътрешността на вилаета, за която
цел била засилена военната погранична стража.

ОАК 252/6 | б.д. | б. м. | такрир
Доклад - резюме за движението на фелдмаршал Суворов, генералите и войските му около Тутракан.

ОАК 252/7 | б.д. | б. м. | телграфнаме

Телеграма (шифрована) заедно с решението й, с която се нарежда засилването пратките (парични)
за Цариград, като местните нужди се оставят на по-заден план.

ОАК 252/8 | 1873 | Видин | телграфнаме (шифрована, с
решението на същата)
Телеграма от Видинския мутесаръф до Дунавския виляет, с която се съобщават сведенията на
тайната служба за пътуването на Костаки Кантакузин до Белград, откъдето се бил завърнал обратно
в Букурещ след една седмица.

ОАК 252/9 | 1873 | Русчук (Русе) | телграфнаме (самата
шифрована телеграма с решението на шифрования текст)
Телеграма от виляета в Русе до мутесаръфа на Видин, с която се съобщават отличителните белези
на Хаджи Никола от Карлово, Пехливан Живко от Свищов и Кино от Шумен, за които преди това
било съобщенос телеграма, че ще минат от насреща за да бунтуват населението.

ОАК 252/10 | 1876 | Видин | чернова на писмо
Чернова на писмо от видинския мютесаръф до вилаета в Русе. Дава сведение относно
освободените лица от арестуваните за участие във въстанието. Не е бил освободен само Заимов и
още няколко лица.

ОАК 252/11 | 1868 | Ловеч | сенед
Задължително на предприемач на десятъка в некои села на Ловчанската каза.

ОАК 252/12 | 1873 | Ловеч | дефтер
Списък на сметките и разходите за джамии и училища за бежанците в Ловешка околия

ОАК 252/13 | 1869 | Троян | дефтер
Списък на притежателите на овци и кози, както и броя на последните за гр. Троян и махалите
Шипково, Ак асма, Манастир, Белиш, Джевизлик, Терзи бана бала за 1286 г.

ОАК 252/14 | 1876 | Тулчи (Тулча) | Мазбата

Следствие по обвинението на Иванчо Петров от гр. Мачин, че е участвал във войната в 1876 г. на
страната на сърбите.

ОАК 252/15 | 1876 | Видин | телграфнаме
Телеграма на видинския мютесаръф до каймакама в Оряхово. Съобщава, че на мазбатата № 8 щял
да последва отговор след получаването по въпроса на заповед от виляета.

ОАК 252/16 | 1876 | Видин | телграфнаме
Телеграма от видинския мютесаръф до каймакама в Оряхово. Напомня да се устроят тържества с
илюминации и топовни салюти по случай възшествието на престола на султана.

ОАК 252/17 | 1875 | Шумна (Шумен) | илям
Проект за написването на 4 решения на Шуменския мирийски съд по граждански спорове за
частни парични вземания.

ОАК 252/18 | 1861 | Мостар | еврак
Преписка с разни писмени договори на доставчици частни лица с турската държава за доставяне от
страна на договарящите частни лица едни и други продоволствени припаси за нуждите на
Херцеговинската пехотна дивизия, за частите от гвардейската армия и др. войскови части,
разположена в Херцеговина или в места съседни на нея.

ОАК 252/19 | 1836 | б. м. | ферман
Султански фермандо кадията на гр. Смолян - разрешава се да се построи църквата "Свети Киряк" =
(Пр. Света Неделя) в горната махала на с. Райково, сега квартал на гр. Смолян. Преведен през 1934
г. и поправен от Б. Недков. Приложен е и превода в ръкопис.

ОАК 252/20 | 1652 | б. м. | берат
берат, издаден на Шейх Селим, с която му се определя дневна издръжка, която да получава от
хазната на Кипър.

ОАК 252/21 | б.д. | б. м. | препис от документ
Препис от документ, заверен от кадията на Болат (Брусенско), Ибрахим Едхем, издаден по повод
определяне правата на патриарха Софрониус, намиращ се в Ерусалим.

ОАК 252/22 | 1840 | б. м. | ферман и берат
фермани берат за правото на търговия в рамките на Османската империя, издадени на търговеца
Айтелу (?-Ангелу), син на Хаджи Славчо и се определят всичките му права и данъци, които трябва
да плаща.

ОАК 252/23 | б.д. | б. м. | Калиграфско копие
Калиграфско копие на надписа върху саркофага на Тимурленг, намиращ се в мавзолея на
Тимурленг в гр. Самарканд - Узбекска ССР. (Снет вероятно от Генадий Весов през 1896 г. и подарен
от него на Народната библиотека).

ОАК 252/24 | б.д. | Пловдив | Превод на наставления на
Пророка Мохамед
Превод на турски от арабски на част от наставленията на пророка Мохамед към мюсюлманите от
втората година на хиджра. Преписът е направен от кадията на Пловдив Хафъз Мехмед.

ОАК 252/25 | 1806 | б. м. | берат
берат за назначаване на Серафим за митрополит на Искече (Ксанти - Гърция) на мястото на
Атанаил.

ОАК 253/1 | 1772 | б. м. | такрир
Доклад от Али ага, аянин от Гестец, върху морския бой станал пред Балия Бадра на (20 шабан 1186
г. (хиджра)) между руската и турската флота. Казания ага бил очевидец на сражението. Има и илям
за случая на кадията в Баля Бадра.

ОАК 253/2 | 1859 | Лемни (Лемнос) | дефтер
Таблица за събрани постъпления от такса за пасбища в остров Лемнос през 1273 г.

ОАК 253/3 | 1728 | Мора (Пелопонес) | арзухал
Молба от Топал Андон от Пелопонез до султана. Поради това, че е куц и негоден да си изкарва
прехраната, да бъде освободен от джизие (поголовен данък).

ОАК 253/4 | 1652 | Димотика | дефтер
Извлечение от списъците за плащане на данъка джизие от жителите на вилаета Димотика.

ОАК 253/5 | 1864 | б. м. | тахрират
Писмо от ........до Окръжното управление в Янина. Обяснява се начина, по който трябва да се събере
данъка юшур от тютюн, коприна, маслиново масло и др.

ОАК 253/6 | 1728 | Цариград (Истанбул) | арзухал
Молба от 20 души рая от казите Серес, Солун и Караферие. Същите лица се намират по работа в
Цариград и понеже трябва да си отиват, искат ферманна основание на който да не ги закачат
джизиедарите по местата, отдето ще минат.

ОАК 253/7 | 1848 | Кандия | Мазбата

OAK 253/8 | 1723 | до великия везир | ариза
съобщава се, че по крайбрежието на Пелопонес върлуват корсари и бандити, които ограбват
населението и вземат роби. Искат да се отпуснат четири добре въоръжени фрегати, които да
охраняват пелопонеското крайбрежие

OAK 253/9 | 1652 | за Димотика | берат
връзка от берати за получаване на пенсии и заплати от приходите на Димотишкото джизие от
страна на силяхдари, спахии, духовници и др.

OAK 253/10 | 1809 | Цариград | еврак
преписка образувана по повод докладите на тепеденлията Али паша, мутасаръф на Янинския
санджак и на Паша санджак до Портата, относно невъзможността да задоволява в рамките на
разполагаемите местни приходоизточници продоволствените нужди на струпаните за отбраната на
Гърция войски и необходимостта

OAK 253/11 | 1877 | за Хиос | мухасебе

таблици за разходите на вилаета беломорски острови през 1293

OAK 253/12 | 1839 | за Димотика | сенед
три разписки за получени суми - рента за тимар, броени на Рахиб бин Юсуф, притежател на тимар
в с. Карабейлу, Димотишко

OAK 253/13 | 1749 | от мухафъз на крепостта на Анаполис |
арзухал
заявление от мухафъза за крепостта Анаполис Мали да бъдат изплатени възнагражденията на
джебеджиите при крепостта за 1161

OAK 253/14 | 1823 | от мутасаръфа на Лариса | ариза
доклад на мутасаръфа на Лариса до великия везир, че за участието му в действията против
гръцките властници при Юлбюлджа (?) със събрана от него войска било уговорено заплатата на
войниците да се даде от валията на Румили, който е и главнокомандващ. Той обаче не е дал сумата
и мутасаръфът е трябвало да заплати с други суми заплатите, котио сега са негов дълг

OAK 253/15 | 1699 | Правище | дефтер
сведение за количеството и вида на палетата, изработени в правишката работилница и на наличната
в скалдовете на Правище и в Кавала

OAK 253/16 | 1829 | от Мехмед паша до Садриазама | арзухал
доклад от Мехмед паша до Садриазама относно създаването на войски срещу бунтовника
Ипсиланти, който бил заел Ливадия

OAK 253/17 | 1786 | от кадията в Навилия | илям
илям на кадията в Навилия. Гърция, с който се освидетелства, че новоназначеният мухасъл на
Морея (Гърция), капуджибашията Ахмед ага, е поел службата си и я изпълнява с голямо усърдие.
Приложено резюме на същия илям.

OAK 253/18 | 1790 | | еврак
преписка от шерийски илями, махзари и доклад за изплащането повторно на заточени бившия

мюфтия на Анаболу Махмуд, който като самозван аянин върши золуми и подстрекавал към
размирици бандитите

ОАК 254/1 | 1693 | за патриарси | дефтер
отделен лист от регистър, в който е записвано съдържанието на издаваните фермани, отнасящи се
до Йерусамския, Ипекския и други патриарси

ОАК 254/2 | 1807 | | арзухал
чернова от донесение на каймакан пашата до Садриазама, относно решението на свикания
извънреден съвет за обсъждане въпроса за постигане на мирно уреждане на сръбското въстание.
Решението било да се прибегне в случая до посредничеството на гръцкия патриарх

ОАК 254/3 | 1812 | от Исмаил бей до великия везир | ариза
донесение от Исмаил бей (Сирози) до великия везир, че е готов за заминаването си за Ниш и че ще
подмени хората в наличните части с благонадеждни подбрани младежи

ОАК 254/4 | 1807 | | арз
доклад от Хуршид Ахмед паша (главнокомандващ войските на София) до валията на Румелия. Иска
да му се отпуснат палатки за командите, които от време на време изпраща изпращал да вършат
нападения и обири в разположението на сръбските въстаници

ОАК 254/5 | 1877 | министър на външните работи до
Видинския валия | шукка
писмо от министъра на външните работи до Видинския валия. Изпраща се препис от нотата на
сръбския Шаргис д'афер в Цариград по въпроса за освобождаването на 12 военнопленници сърби,
взети в плен през войната със Сърбия

ОАК 254/6 | 1786 | Белградския мухафъз | еврак
преписка относно версията, че мухафъза на Белград щял да влезе в Белград заедно с Кара Хасан един от изгонените ямаци, която версия вълнувала пограничното население

ОАК 254/7 | 1806 | от Мехмед бе, войвода на Пазарджик |
арзухал

две донесение от Мехмед бей, войвода на Пазарджик, до садрамаза, в които се съобщава, че е
получил нарежданията от садразамството относно доставката на храни за румелийската армия и
тази на Караманския валия, определени да се справят с бунта в Сърбия

ОАК 254/8 | 1785 | от Белградския дефтердар и каймакам |
еврак
доклади от дефтердаря и каймакам в Белград относно приготовленията на немците по границата,
.... Предназначени за подарък на немския император, пристигнали със закъснение от Молдова и др.

ОАК 254/9 | 1785 | от Белградския дефтердар и каймакам |
кайме
писмо от Белградския дефтердар и каймакам до пътуващия и пристигнал в Пазарджик садразам.
Съобщава му, че е взел мерки за охраната на крепостта предвид вероломството на немцит, които
извършвали приготовления по границата

ОАК 254/10 | 1872 | за нахия Враня | дефтер
Книга за постъпленията от данъка върху хармани и воденици в селата на каза Враня

ОАК 254/11 | 1863 | за Нишки и Софийски санджак | джедвел
таблица за постъпленията от паричния десятък в Нишкия и Софийския санджаци през 1277 и 1279

ОАК 254/12 | 1852 | за тимариота Ахмед веледи Хасан | еврак
преписка по уреждане вземанията за минало време от държавата на тимариота Ахмед веледи
Хасан, жител на гр. Враня, произтичащи от полагащите му се бедели от прехвърления тимар на
неговия баща

ОАК 254/13 | 1876 | от мутесеръфа на Тулча до каймакама на
Кюстенджа | телграфнаме
телеграма от мутасаръфа на Тулча до каймакама на Кюстенджа. Предава текстуално телеграмата от
Дунавския вилает относно претърпяното от сърбите поражение в боевете при Ниш, Белоградчик,
Кула и др.

ОАК 254/14 | б.д. | от Шкодренския валия Юмер паша и
Румелийския Хасан паша | арз
откъслек от доклада на Шкодренския валия Юмер паша и на Румелийския Хасан паша относно
състава на гарнизона Подирица, Игибози и други погранични крепости с Черна гора, издръжката и
прехраната на същите гарнизони

ОАК 254/15 | 1719 | за Нишката крепост | илям
11 шерийски илями за набиране на работници и коли от разни щитове в Румелия и Одринско във
връзка със строежите в Нишката крепост

ОАК 254/16 | 1802 | от мютеселима на Ниш Хафъз Мустафа до
садразама | арзухал
доклад от хафъз Мустафа, мютеселим на Ниш, до садразама. Съобщава за недопустимо задържане
на Шехсувал паша, мутасаръф на Крушевац, който вършел беззакония и убийства в Нишката каза.
Изказал опасенията си, че при едно нападение от страна на Пазвантоглу са възможни усложнения
във връзка с това задържане на казания паша и иска разрешение сам да се справи с него. От
Цариград са писани писма за спогаждането на двамата враждуващи в случая

ОАК 254/17 | 1798 | от мухафъза и заместник-мухафъза на
Белград | арзухал
доклади от мухафъза и заместник-мухафъза на Белград относно мерките, предприети от
австрийците, поради чумата в Белгард, и военните мерки, предприети от същите по границата в
същия участък

ОАК 254/18 | 1802 | за Ниш | еврак
преписка от докалди, илям и махзарот Ниш, писмо и други относно събитията в Нишко, във връзка
с предприетите действия от страна на Шехсувар паша срещу Нишкия Хафъз Мустафа паша

ОАК 254/19 | 1772 | от завеждащия строежите в Белградската
крепост Ел Хадж сюлейман | еврак
преписка по уреждане на задълженията на завеждащия строежите в Белградската крепост Ел Хадж
Сюлейман, който за да ускори изпълнението на неотложните ремонти в същата крепост, е взем
необходимите средства от сиротските средства, от населнеито и от вакъфите под формата на заеми

ОАК 254/20 | 1715 | от дефтердаря на Белградската хазна
Сейфуллах до садразама | арз
доклад от дефтердаря на Белградската хазна Сейфуллах до садразама. Съобщава, че мукатаата в
село Вика в Сремския санджак, спадащо към оджаклъка на Белградския гарнизон, тъй като не е
заета от лицето Али, жител на Белград, останала вакнтна и определена на нов притежател
дългосрочно. Иска да се издаде берат за случая

ОАК 255/1 | 1842 | за Видинско и Нишко | еврак
Шест документа относно размирното положение в Нишко и Пиротско, между които и едно
донесение на шпиони и съдбата на турската служба, в което се дават сведения за движението на
петима българи, които били във връзка с руския генерал във Влахия и с руския консул в Белград.
Имал за задача да разбунтуват Видинско и Нишко

ОАК 255/2 | 1687 | кадията на Белград | хюджет
хюджет от кадията в Белград, с който се удостоверява, че 4 прислужници (каим) при джамии са си
получили от "ихтисаб емини" полагаемите им се за две години зейтиново масло, по 18 оки
годишно, и восък по 16 оки годишно

ОАК 255/3 | 1872 | Призренски вилает | джедвел
таблица за държавните разходи през декември 1287 в Призренския вилает. Към таблиците е
приложен голям свитък от оправдателни документи за всеки отделен разход

ОАК 255/4 | 1716 | от Иляс бин Еркоч до султана | арзухал
молба от Илияс бин Еркоч до султана. Моли след справка в дефтерхането да се издават фермани до
шкодренския валия и кадия, да не допускат, щото подгоришкия гарнизон да нарушава правата му
върху бивши /манастирски и черковно имения, които той владетел с тапия срещу плащана от него
определена сума на гарнизона на крепостта. Справките в дефтерхането и на садразама

ОАК 255/5 | 1848 | от капукехаята на сръбския княз до
Високата порта | такрир
такрир на капукехаята на сръбския княз до Високата порта. Докладва се за един инцидент, станал в
Белград на 13 юли 1848 г. Турек Войчик от караула при градските врати наранил с нож, от когото0
насилствено искал да купи плат на по-ниска цена. Това възбудило вълнения в Белград

ОАК 255/6 | 1695 | до анбар емина на Белградската крепост |
арзухал
заявление от .... По издаване на фермандо анбар емина на Белградската крепост за отпускане на
дневната хлебна дажба на джебеджиите при Белградската крепост

ОАК 255/7 | 1842 | от Румелийския валия до садразама |
арзухал
доклад от влаията на Румили до садразама по въпроса за изпращането в тюфекхането 40 души
специалисти работници от Призренско

ОАК 255/8 | 1801 | | еврак
преписка по повод искането на завоевателя на Кладово и остров Борица, Мустафа паша, да бъде
подпомогнат парично при изпълнението на възложената му задача

ОАК 255/9 | 1866 | за Нишкия санджак | джедвел
таблици за приходите и разходите през месец юли 1282 г. На Нишкия санджак. Приложени са към
същите и съответни определени документи

ОАК 255/10 | 1838 | превод на инструкции, дадени от
английския посланник | талиматнаме
превод от инструкциите, дадени от посланика на Англия в Цариград Понсънби на драгоманина на
същия Бизани по сръбския въпрос във връзка с учредяването в Сърбия на Сенат и неизгодите от
това за Турция. Печатан екземпляр от търговски договор

ОАК 255/11 | 1809 | от емин в Призрен | арзухал
доклад от Емин, изпратен от Портата в Призрен за да спазари с призренските пищовджии
направата на пищови за държавата. Съобщавабпри какви условия е станало спазаряването; каква е
цената на един пищов; и че не ще може да изпрати в цариград и специалисти по направата на
пушки, тъй като нямало такива в Призрен

ОАК 255/12 | 1842 | от великия везир до султанската
канцелария | тезкере и самие

доклад от великия везир до султанската канцелария във връзка с получените първи сведения за
изгонването на княз Михаил Обренович от Сърбия. Иска съгласието на султана да се свика по
случая "меджлиси хаси вукаля"

ОАК 255/13 | 1802 | от великия везир до Румелийския паша |
кайме
писмо (нареждане) от великия везир до валията на Румили да се приготви за действия през
пролетта срещу сръбските въстаници

ОАК 255/14 | 1876 | от управителя на Крайна Ваза | мектуб
мектубот управителя на Крайна Ваза Йованович до мутасаръфа на Видин - Ахмед. На напомнянето
на мутасаръфа, жителите на с. Ясеновец (Ясен?) да не секат дърва от острова на р. Тимок. Той
отговаря, че въпросният остров е собственост на тези именно селяни, а не на жителите на
Видинското с. Ясеновец

ОАК 255/15 | 1799 | от кадията в Прищина | илям
илям на кадията в Прищина , в който се съобщава на Солунския валия, че с ферманбило
прехвърлено върху валията на Румелия събирането на облога "секбан беделиеси"

ОАК 255/16 | 1863 | на султан Абдулазис | берат
берат на султана Абдулазис за утвърждаване на паравата на тимариот, изселен в Белград,
притежаващ тимар в Смедерево

ОАК 255/17 | 1709 | от мухафъза на Белград | ферман
Преписка съдържаща изложение от мухафъза на Белград и Черкова на султанска заповед за
изплащане на възнагражденията на гарнизона в Белград, на брой 4094 души според новата
проверка. Сумите да се вземат от данъчните приходи на Белград, Никопол, Орехово и Свищов

ОАК 255/18 | 1663 | | берат
бертаи (преписи) за получаване на заплати от служителите при джамията Абу'л фатих в Ипек:
имами, мюезин, кайъм и др. За 1073

ОАК 255/19 | 1843 | Нишка каза | дефтер

едномесечни списъци за времето ноември - март 1259 за извънредните разходи по снабдяване на
складове за зърнени храни по изплащане запалти и други в Нишката каза

ОАК 256/1 | 1779 | от кадиите в София, Брезник и др.кази |
илям
илями на кадиите в София, Брезник, Петрич, Пловдив, Одрин, кратово, Чирпан, Мелник, Битоля,
Струмица и Велес, за обявяването на наредбата ма особения ферманза прочистването на
Румелийския еялет от арнаутите, на които е следвало да се отнемат ленните им владения, да не се
назначават на държавна работа и да не се допуска въобще пребиваването им в еялета

ОАК 256/2 | 1673 | от диздаря на крепостта Авлона | арзухал
доклади на диздаря на крепостта Авлона за назначаване на мустахфъзи, топчии и други в казаната
крепопст на мястото на починалите такива

ОАК 256/3 | 1856 | | сенед / берат
разписка, срещу която на пенсионитраното заптие Дисалош бин Хасан е изплатен бедел за 1272 г.
За тимара му в Леринско

ОАК 256/4 | 1821 | за назначаване на Юсуф паша за мухафъз |
ферман
чернова на фермана, с който за мухафъз на о. Евбея се назначава Юсуф паша и се предписва на
същия да замине незабавно за местоназначението си като подчинените си части предаде на
главнокомандващия при янина след неговото пристигане там

ОАК 256/5 | 1800 | от Ессеид Хафъз Мустафа паша до
садразама | арзухал
доклад на Ессеид Хафъз Мустафа паша до садразама относно поведението на Шехедвар паша

ОАК 256/6 | 1786 | от Курд Ахмед паша до садразама | тахрират
доклади на Курд Ахмед паша до садразама относно положението, създадено от бунта на Махмуд
паша Шкондренски и неговия брат, отношениеето на тепеделенли Али паша към този бунт и
мерките за потушаването му

ОАК 256/7 | 1841 | | тахрират
Превод на турски език на писмата на племето Васович, ползващо се с правото на самоуправление
до янинския консул, до кияда на племето Васович бей, от самия този княз до бившия външен
министър Решид паша и до Кури бей в Париж, и др. Върху политическото положение на казаното
племе, което било доказало своята привързаност към Турция. Околните мюсюлмански племена
били въстанали срещу турската власт и това поставило в опасност реда и сигурността на племето
васович. В писмото до Рашид паша се позовават на Гюлханския хатихумаюн

ОАК 256/8 | 1717 | Ново бърдо | арзухал
изложение от диздаря на крепостта до ...по ремонта на крепостта и нейното снабдяване с гнезда за
оръдия и склад за боеприпаси

ОАК 256/9 | 1852 | за Авлонски санджак | еврак
преписка по уреждане положението на тимарите в Авлонския санджак, преминали от бащи
тимариоти върху техните синове

ОАК 256/10 | 1785 | от валията на Босна Селим паша | кайме
изложение от валията на Босна Селим паша по повод последователно издадените фермани за
ликвидиране Шкодренския бунтовник Махмуд паша, брат му Ахмед и техните сподвижници и
помагачи. За назначаването на командващи на концентричните действия откъм Румили, Битоля,
Босна и откъм морето. В изложението си Селим паша възразява срещу назначаването на Джафер
паша на отряда, който щял да напада откъм Босна и срещу други назначения

ОАК 256/11 | 1749 | от мухафъза на кр. Бар-Албания | арзухал
заяления от мухафъза на крепостта Бар-Албания. Моли да бъдат изплатени заплатите на
джебеджиите - гранизон при крепостта за 1161

ОАК 256/12 | 1786 | от наиба и забита на Истар ефляк до
кехаята на Босненския валия | кайме
Писмо от наиба и забита на Истар Ефляк до кехаята на Босненския валия. Дават сведения за
събитията в казата Истар Ефляк. В града бил влязал Хут Хасан с 80 - 90 конници и пешаци

ОАК 256/13 | 1786 | от кадията на Ташлидже до кехаята на
Босненския валия | илям

илям на кадията в Ташлидже до Синан паша относно сраженията с бунтовниците на Хасан Хут,
които били извършили 5 последователни нападения срещу града

ОАК 256/14 | 1786 | от кадията на Фуча | илям
илям на кадията в гр. Фуча, с който по повод заповедта на Босненския валия да се даде в кръга на
възможното помощ от казата Фуча на гарад Ташлидже, като се поеме задължението от местното
население да се поеме исканата помощ

ОАК 256/15 | 1826 | от Абринския валия Мехмед паша | ариза
Писмо от Абринския валия Мехмед паша до садразама. Пита как да постъпи с Арслан паша, който
бил свален принудително от поста мутасаръф на Дукаких и пристигнал в Абрин на път за Цариград

ОАК 256/16 | 1787 | от мютеселима на Нови пазар до
Босненския валия Селим паша | шукка
бележка от мютеселима на Нови пазар до действащия срещу Махмуд паша валия на Босна Селим
паша. Съобюава, че валията на Румили Мехмед паша е изпратил свои органи да предадат
вземанията в Нови пазар на бунтовника Махмуд паша

ОАК 256/17 | 1786 | до населението в Сараево | кайме
Апел за помощ, отправен до населението на Сараево от Синан паша във връзка с действията
Ташлидже и др. На Кут Хасан

ОАК 257/1 | 1797 | от мухафъза на крепостта Анапа Осман
паша | тахрират
доклади от други книжа, предоставени от мухафъза на крепостта Анапа Осман паша във Високата
порта относно неиздължените суми по разходи за строежи и други дейности в крепостта от времето
на предшественика на казания мухафъз Мустафа паша, неизплатените възнаграждения на султани,
имами и пр. от същия Мустафа, недостига на храните, произвеждани от околните на Анапа
племена за местни нужди

ОАК 257/2 | 1797 | от мухафъза на крепостта Анапа Осман
паша | арзухал
доклад от мухафъза на крепостта Анапа Осман паша, великия везир, относно наична на

обезщетяването частните собственици, чиито имоти в Анана били засегнати от укрепителни
работи, които били в строеж

ОАК 257/3 | 1782 | | еврак
преписка по шериатски илям на кадията на Узи, махзарот първенците на Узи, Одеса, Хасан паша и
остров Березан в ползана мукабеледжията на Узи Ибрахим ефенди, който бил изпратен в Цариград
в Цариград с довереност за да получи заплатите на

ОАК 257/4 | 1793 | доклад от Ахмед паша - мири-мирал,
мутасаръф на Кюстендил до великия везир | кайме
доклад от Ахмед паша - мири-мирал, мутасаръф на Кюстендил до великия везир върху изхода от
сражението при Калафат - Видин, продължило 8 часа на 03.08.1793

ОАК 257/5 | 1807 | от капудан-и деря Али паша | ариза
донесение от капудан-и деря Али паша до .... Съобщава, че е направил доклад до садразама по
създаденото положение пред входа на Дарданелите

ОАК 257/6 | 1790 | от трима черкезки ханове до мухафъза на
Анапа | кайме
писмо от черкезки ханове (до мухафъза) на Анапа. Съобщават че са получили даровете на султана
и изказват своята благодарност. С пристигането на ..... Мехмед с тези дарове. Примирието им с
Русия отпаднало. Искат топове и джебхане и се оплакват от липсата на турски войски в тези места

ОАК 257/7 | 1828 | от великия везир до мюшира в Русе | кайме
Писмо от великия везир до мюшира в Русе. Поради това, че руските войски преминали Дунава при
Силистра, да се прибере цялото населениена Русенската каза заедно със зърнените му храни в
крепостта

ОАК 257/8 | 1790 | от Мехмед Гирай мухафъз на Анапа | кайме
писмо от Мехмед Гирай до мухафъза на Анапа. Съобщава му за готовността на всички здрави мъже
от племената черкези, абази и да се присъединят към войската му, обаче, моли го да улесни
заминаването на махзарджиите, които те изпращат в Цариград, за да изложат на султана своите
описания, че страната им е изложена на опустешения от страна на неприятеля

ОАК 257/9 | 1807 | от капудан-и деря Али паша до садразама |
ариза
доклад от от капудан-и деря Али паша до садразама. Дава сведения за състава на руската флота
пред о. Тенедос и иска още 4 калиона, за да може да атакува тази флота

ОАК 257/10 | 1807 | от капудан-и деря Али паша | ариза
донесенеи от от капудан-и деря Али паша до садразама. Съобщава, че е получил заповедта да
атакува руската флота пред Дарданелите, но чакал исканите още 4 калиона да му бъдат изпратени,
за да атакуват

ОАК 257/11 | 1797 | от завеждащия строежите в крепостта
Анапа до мухафъза на Анапа | еврак
сведение за месечните разходи по месечната издръжка на служащите при завършване строежите в
крепостта Анапа и използваните в същите строежи работници, колари и др. Донесение на същия
завеждащ до мухафъза на Анапа в полза на хазинедаря Фейзуллах ага; и кратка сметка за
материалите от бившия конак на Мустафа паша, мухафъз на крепостта и др.

ОАК 257/12 | 1797 | от бина емина на крепостта Анапа до
мухафъза на Анапа | арзухал
Доклад от бина емини на крепостта Анапа до мухафъза на същата крепост. Иска да се отпуснат
средства за строежите, предприети в крепостта и се представят разходите за подаръци

ОАК 257/13 | 1774 | от Абдулхамид I до Али паш | ферман
ферманна Абдулхамид I до Али паша, мухафъз на Гюргево, назначен за такъв от мухафъза на Русе
Хасан паша - като се изтъкват заслугите му като военен и особено в битката за защитата на Русе.
Обявява се, че казания Али паша е утвърден на поста, който заема

ОАК 257/14 | 1790 | от 10-членна делегация от абази и черкази |
такрир
заявление на 10-членна делегация от абази и черкази, дошла в Цариград, за да искат 4000 - 5000
турска войска зазимува през идващата зима в страната му, за да ги пази от руско нашествие и пр.

ОАК 257/15 | 1783 | т бившия валия на Трабедун Хаджи Али

паша и от мухафъза на Фаш Халил паша | тахрират
доклади от бившия валия на Трабедун Хаджи Али паша и от мухафъза на Фаш Халил паша върху
състоянието на крепостите Фаш и Анафра. Продоволствени въпроси относно войските,
поведението на владетеля на Дариян и др.

ОАК 257/16 | 1797 | от мухафъза на Анапа | арзухал
доклад от мухафъза на Анапа, изпраща проби от рудата намерена при Анапа, както и 280 златни
монети, намерени при изкопаването на основите на един форт в крепостта, и др.

ОАК 257/17 | 1628 | от Мурад IV до назъра на Исакч | ферман
ферманна Мурад IV до назъра на Исакча/ предписва му да набави по спешност 24 артилерийски
коня, които да предаде на командващия отбраната на Акерман и Узи, застрашени от наличните
вражески дружини съюзените молдовски бунтовници, поляци и казаци, които преди това
нападнали и опустошили града Бандер като откарали населнеито у в пленничество

ОАК 257/18 | 1790 | от Мехмед , който бил изпратен със
специални поръчения в Дагестан и Кобарта | арзухал
доклад от Мехмед , който бил изпратен със специални поръчения в Дагестан и Кобарта. Излага
направеното от него в Анапа, между ногайците абази и черкези и съобщава за предизвиканата от
неговото присъствие намеса на русите, и последвало нападение от страна на местните богове
срещу руското племе ониош ?

ОАК 257/19 | 1797 | от мухафъза на крепостта Анапа | арзухал
доклад от мухафъза на крепостта Анапа до ... Моли независимо от сметката по огледните
протоколи, да се изпратят на завеждащия строежите в крепостта Анапа и нуждите според същите
протоколи суми за да не се спъва хода на предприетите строежи

ОАК 257/20 | 1828-29 | от садразама | кайме
чернова на писмото, с което (садразама) отговаря на две изложения, получени от пратениците на
Турция по примирието с Русия - Халил Рифат и Неджибеоремям? Дават се инструкции на същите
във връзка с мисията им.

ОАК 258/1 | 1726 | за Йенидже Кара Су | дефтер

сведение за изразходваните суми по обслужване с коне куриерите ("Улаклар"), минали през
пощенската станция ("мензил"), Йенидже Кара Су, за времето от Гергьовден 1137 г. До
Димитровден 1138 г.

ОАК 258/2 | б.д. | от Мустафа паша, мухафъз на Кастел и Мора
до садразама | арзухал
донесение от Мустафа паша, мухафъз на Кастел и Мора, до садразама. Относно донесението е
изненада от страна на руската флота върху корабите на Мустафа паша при Баля Бадре

ОАК 258/3 | 1786 | от Ахмед Микдад паша бивш валия на
Диарбекир, до великия везир. | кайме
Писмо от Ахмед Микдад паша бивш валия на Диарбекир, до великия везир. Валията на Ракака,
който е наредено да се отправи за Египет e отседнал с войските си в околоностите на Рака, събира
разни данъци и храни от населението, с което предизвиква бунтове и размирици. Приложение:
съпроводително хвалебствено писмо до султана и хуляса

ОАК 258/4 | 1791 | от мухафъза на Анаболу, Исмаил паша |
тахрират
1. Два доклада на мухафъза на Анаболу, Исмаил паша. Иска: 1. на мястото на заболелия от
венерическа болест еничарски ага Ибрахим да бъде назначен друг еничар от Цариград. 2.
Съобщава, че изпраща илям на кадията и още две писма относно проверката на назначените в
Анаболу сюрсатчии. 3. Две каймета (писма) на мютеселима на Гърция? силяхдар Мехмед ага,
който изпраща списъците на разпределените в Гърция сюрсатчии; 4. илям на кадията в Траполиче.
5. Два списъка на сюрсатчии в Анаболу. 6.Хуляса на докладите на Исмаил паша

ОАК 258/5 | 1719 | от Гюмюрджинския кадия | илям
илям на Гюмюрджинския кадия, с който се прави достояние на портата отказа на анселението да
плати искания "шаир бедели" (данък ечемик) от Портата е изпратен мубашир за принудително
събиране този данък

ОАК 258/6 | 1729 | за Серес | кайме
записка за издаване на тезкере на името на лицата Абдуллах върху когото при наддаването е
останало искане частта от мукатаата на ихтисаба в Серес, отнета от досегашния й владетел, който
бил изнудвал раята и голям насилник. В основата на исканото тезкере да бъде издаден берат за
случая

ОАК 258/7 | 1826 | от коджабашиите на остров Сирос |
терджуме
превод на турски език на донесенията на коджабашиите на остров Сирос относно движението на
гръцките бунтовнически кораби при остров Самос. На самия остров Сирос били заловени 10 12000 гръцки бунтовници, които молят за пощада

ОАК 258/8 | 1688 | от кадията на казата Калония | хюджет
хюджет на кадията на казата Калония (Гърция). Селяни от разни села в калонийската каза са
предали силитра на държавния чиновник Ахмед ага и декларират, че са получили от него сумата,
получена срещу предадения наряд.

ОАК 258/9 | 1882 | Леринската каза | тахрират
две таблици за приходите на Леринската каза през март 1299

ОАК 258/10 | 1882 | Леринския вилает | есас дефтер
регистър за данъчните постъпления на Леринския вилает за мес. Март, април, май 1299

ОАК 258/11 | 1770 | от Халил паша до султанската канцелария.
| мектуб
писмо от Халил паша до султанската канцелария. Преди избухването на метежа в Гърция,
мукатаата "мизон и харир" и "мемлаха-и Термиш ве тевабии" била дадена на мюлтезим, който
отказал от договора. Този, който прехвърлил мукатаата броил сума пари на собствениците, която
Халил паша моли да бъде прибрана от собствениците

ОАК 258/12 | 1688 | Митилинска каза и в Молова | хюджет
2 хюджета за изплащане стойността на силитрата, събрана в Митилинска каза и в Молова

ОАК 258/13 | 1815 | от Гюмюрджинци | еврак
преписка относно искането на Гюмюрджинци за обезвредяването на бунтовнишка каза Мехмед и
хората му

ОАК 258/14 | 1879 | казите на Московския санджак | дефтер
таблица за приходите от виргия и военен данък в казите на Московския санджак за 1296

ОАК 258/15 | 1834 | Мехмед, притежателна хисета от тимари в
Гюмюрджинско и Йенидже Кара Су | темесюк
договор, с който Мехмед, притежателят на хисета от тимари в Гюмюрджинско и Йенидже Кара Су,
ги отдава под наем за срок от една година на (без име)

ОАК 258/16 | 1739 | | еврак
преписка за изреждане издръжката на турските военни кораби, които охранявали гръцките брегове
и близките води от корсарски нападения и продоволствието, на които било затруднено във връзка с
данъчните привилегии за местаната рая, заради съдействието й в охраната

ОАК 258/17 | 1841 | | еврак
книжка (на турски и гръцки) - заявление и декларация относно случая с Хаджи Дукаки от осторв
Митилини бератлия търговец, който бил изигран от собствената си жена, която го лишила от
имотите му и отишла с местния лекар на Карантината

ОАК 258/18 | 1876 | остров Писара - Хиоски санджак |
тахрират
преписка съдържаща таблица за измененията в данъчния бюджет на остров Писара - Хиоски
санджак за 1292 г., извлечение от списъка и съпроводително писмо

ОАК 258/19 | 1863 | от мухафъза на хания Хасан паша | арзухал
донесение от мухафъза на хания Хасан паша, че фермана относно недопускането на раята да
намира убежище в християнските консулства в Хания с цел да се освободят от данъчните си
задължения и прочие е получен и обявен за изпълнение от местния кадийски съд.

ОАК 258/20 | 1809 | Гюмюрджинския аян Хюсеин ага | еврак
преписка по отстраняването на Гюмюрджинския аян Хюсеин ага

ОАК 259/1 | 1777 | за гарнизон - Хотинската крепост | дефтер
списък на гарнизона от Хотинската крепост за изплащане на заплатите

ОАК 259/2 | 1725 | Ереван | еврак
преписка по набавянето на боеприпаси за армията в Ереван. Припасите трябвало да бъдат
стоварени с кораб в Трапезунд, откъдето с волски коли да бъдат прехвърлени в Ереван

ОАК 259/3 | 1727 | за крепости Азов, Ислям и др. | арзухал
изложение от... по изплащането на възнаграждението на служащите в крепостите Азов, Ислям и
Топраккала войници "беделлу", които суми да се вземат от мукатаите на разни селища в България и
Сърбия

ОАК 259/4 | 1789 | Ташчи Мехмед алемдар | такрир
сведения от завърналия се от плен у русите Ташчи Мехмед алемдар, относно военните събития при
Бендер, Акерман, където командващ руските войски бил Потьомкин

ОАК 259/5 | 1790 | от Мустафа мухафъз на Анапа до садразама
| кайме
писмо от Мустафа мухафъз на Анапа до садразама относно заминаването за Цариград на делегация
от племената край р. Кубан - иска да се окаже съдействие на тази делегация

ОАК 259/6 | 1828 | от мухафъза на Синобската крепост до
садразама | арзухал
докалд на мухафъза на Синобската крепост до садразама. Съобщава се, че са пристигнали 1000
души войници за защитата на крепостта от Катамонския санджак, че пред крепостта непрекъснато
сновели руски бойни кораби и че бил готов за отбраната на крепостта в случай на неприятелско
нападение

ОАК 259/7 | 1779 | от садразама до Али паша, мухафъз на
Соуджик | кайме
чернова на писмо от садразама до Али паша, мухафъз на Соуджик - съобщил сведения: за
нахлуването в Крим на Шахин Гирай и жестокостите, извършени от него - вследствие, на което

населението от Таман се пръснало из черкезките области; за предаността към Турция на Мурад
Гирай султан и други местни главатари; за уговорената с Русия граница по р. Кубан и отношението
на някои племена около тази граница към Турция; за приготовленията от руска страна в
пограничните руски области и предстоящите мерки от военен характер в отговор на тези
пригоовления. По повод на горните сведения се задават редица въпроси относно положението в
пограничната с Русия зона при Крим и се съобащават сведенията, които някой си ел-хадж Али е
знаел, а именно, че по настояване на местните главатари Шахин Гирай щял да се оттегли от
ханството, което било предложено на Бехадърхан. Той обаче отказал да приеме тази длъжност без
съгласието на Турция. Иска се тези сведения да бъдат проверени и се изказва съмнение.

ОАК 259/8 | 1796 | от Мехмед, бина емини в Анапа, | арз
донесение от Мехмед, бина емини в Анапа, по състоянието на предприетите строежи и ремонти в
крепостта

ОАК 259/9 | 1784 | за крепости в Крим, по Дунава и в Румили |
дефтер
опис по съдържание на 35 фермана, издадени за снабдяване по спешност крепости в Крим, по
Дунава и в Румили с храни, припаси и въоръжение; за уреждане въпроси, свързани с паричното
заволсвие на гореизброените от същите крепости, както и за ремонти на укрепителните
съоръжения на тези крепости по повод бунта на гарнизона на Ада кале и други.

ОАК 259/10 | 1703 | за Бендерската крепост | ферман
ферманна Ахмед III за назначаване на лицето Мехмед Хасан Шумна в новосформирания джемаат
гуребан-и сани в Бендерската крепост.

ОАК 259/11 | 1783 | от Исмаил паша, мухафъз на крепостта Узи
до великия везир | тахрират
доклад на Исмаил паша (от Яково) мухафъз на крепостта Узи, до великия везир. Иска да бъде
сменен началника на еничерите в крепостта, за да спрат бягставата на ямаците от същата крепост.
Иска да му се отпуснат парични средства за сметка на приходите от Влахия и Молдова и да се
направи един конак за мухафъза в Акерман.

ОАК 259/12 | 1842 | от великия везир до султана | тезкере и
самие
доклад на великия везир до султана във връзка с разговорите между турското външно министерство
и Цариградския руски посланик относно създалото се положение във Влахия. Руският посланик
генерал Киселов бил повдигнал българския и сръбския въпрос.

ОАК 259/13 | 1790 | от Мурад Гирай до мухафъза на Анапа |
кайме
писмо от Мурад Гирай до мухафъза на Анапа по повод заповедта, която мухафъзът на Анапа въз
основа на султанския ферманму е изпратил, за да замине за Кабарта, съобщава на същия, че е готов
да изпълни султанската заповед, обаче, не разполага със средства. Иска да му бъде определено
салиане в достатъчен размер

ОАК 259/14 | 1797 | от мухафъза на Анапа Осман паша до
садразама | арзухал
доклад от мухафъза на Анапа Осман паша до садразама относно изпълнението на заповедта, да се
издирят и предадат на русите християнската казака и добитъка на стойност от 7293 гроша, които
племената край Кубан. Предпоследните били откраднали на руска територия.

ОАК 259/15 | 1807 | от мухафъзите на Адакале и на Гюргево |
еврак
доклад от мухафъза на Адакале и такъв от мухафъза на Гюргево и 14 казански илями от разни
градове в Румили относно даването гласност на фермана за обявяването похода срещу Русия, която
била заела Акерман, Хотин, Бендер и Ким, и била навлязла във Влахия и Молдавия

ОАК 260/1 | б.д. | за войската | дефтер
таблица за размера на данъците в отделните санджаци на Румелия, за броя на войниците 'низамие'
и 'редиф' и др.

ОАК 260/2 | 1848 | София, Никопол, Търхала, Кюстендил,
Дупница, Оряхово | сенед
разписки за получени суми от тимариоти - бивши притежатели на земи в казите - София, Никопол,
Търхала, Кюстендил, Дупница, Оряхово и пр. Като ренти за г. 1262

ОАК 260/3 | 1873 | български град - неизвестен | дефтер
регистър за размера на данъците на всяко лице поотделно за жителите на няколко махали на
неизвестен български град

ОАК 260/4 | 1876 | с. Саръ Хабиб | дефтер

регистър за зърненото производство на всяко поотделно домакинство в с. Саръ Хабиб, каза ... И за
размера на плащания десятък

ОАК 261/1 | 1717 | за отряда на босненския бейлербей ел хадис
Мустафа паша | еврак
преписка по попълване на снаряжението и припасите на отряда джебеджии на босненския
бейлербей ел хадис Мустафа паша за сметка джизието в Босна

ОАК 261/2 | 1878 | войска в Босна | еврак
преписка е оправдателни документи за оформяне разходи по издръжката на войсковите части в
Босна, пострадалите от метежните събития там местни жители и др.

ОАК 261/3 | 1716 | от садразама до султана | телхис
доклад на садразама до султана за издаването особени фермани за снабдяването с храна в Исакча,
София и Босна 10000 татари войници, които Кримския хан бил събрал и отправил през Исакча,
Никопол, София за Босна. Приложени са към същия доклад и 3 проекта за фермани според доклада

ОАК 262/1 | 1640 | Цариград | дефтер
ведомост за хранителните и други провизии, дадени на посланичеството, изпратено от иранския
шах в цариград за сметка на Диарбекирската хазна през 17 дни от пътуването на същото
посланичество

ОАК 262/2 | 1704 | | берат
препис от берат, с който при идването на трона на новия султан е бил подновен берата на лицето
садък за рента в размер на 5 акчета дневно, платими от приходите на Диарбекирската хазна

ОАК 262/3 | 1867 | за Багдад | еврак
оправдателни документи за разходите на барутхането в Багдад

ОАК 262/4 | 1729 | от мухафъза на Багдад | арз
доклад от мухафъза на Багдад, кадията и дефтердаря на същия град, за издаване на бератна името

на елхадж Мустафа за възложената на същия съгласно търг с явно наддаване мукатаа на
маслобойните в Багдадската данъчна област - хюджет и квитанция за муаджеле

ОАК 262/5 | 1849-51 | за Йемен | дефтер
ведомости за изплащане на заплатите и други доволствия на пехотинския отряд на бератлъ
Мерсил?, действащ в Йемен

ОАК 262/6 | 1794 | на ванския мухафъз Ахмед паша | тахрират
доклади на ванския мухафъз Ахмед паша и други книжа, получени от същия, получени в
садразамството. Изпраща съобщението на Хюсеин Кулихах, хан на Хой, относно военните успехи
на обявилия се за независим владетел на Персия Ага Ахмед хан. Същият между другото сринал до
основи града-крепост Караман. Изброяват се военните експедиции, които Ага Мехмед хан е
предприел, за да подчини околните ханове в Азербайджан и др. Дава сведения за подготовката на
пограничната крепост Ван за усилване на същата предвид събитията в Иран.

ОАК 262/7 | 1805 | от валията на Шам Абдуллах паша |
тахрират
Два доклада от валията на Шам Абдуллах паша и от неговия син Ахмед бей. Първият, при
заминаването си за хаджилъка бил принудил сина си Ахмед бей да стане мутеселим в Шам, а синът
не бил съгласен и иска да бъде освободен

ОАК 263/1 | 1733 | гр. Силиврия | дефтер
сметка за закупени от населението на гр. Силиврия хранителни продукти на Полската република,
който на път за Цариград е направен престой в Силиврия

ОАК 263/2 | 1876 | | телграфнаме
телеграфическо запитване във вилаета, в смисъл: "да се изземат ли оръжията, коне и пр., които
неща, завръщащите се от Сърбия пренасят със себе си, твърдейки, че това било военна плячка

ОАК 263/3 | 1876 | | мектуб
откъслек от писмо, в което се съобщава за унищожаването на бунтовници, дошли от Сърбия, които
били дали около 300 души убити, срещу няколко души убити и 5-10 души ранени от турска страна

ОАК 263/4 | 1876 | от Зайчар до министър-председателя и до

главнокомандващия Дунавския вилает | телграфнаме
телеграма, от Зайчар до министър-председателя с копие до: главнокомандващия Дунавския вилает
и др., в която се говори за започнато сражение между турските и сръбските войски близо до Зайчар,
в резултат, на което сърбите се оттеглили с чуствителни загуби за тях.

ОАК 263/5 | 1877 | от мутасаръфа на Пловдив | телеграма
(чернова)
от мутасаръфа на Пловдив до мутасаръфа на Търново - да се проверят чрез печата
разпространяваните слухове за войската

ОАК 263/6 | 1874 | от Дунаския вилает до автсро-унгарския
генерал консул | мектуб
писмо от Дунаския вилает до автсро-унгарския генерал консул в Русе относно забраната да се
внасят в Турция, издаваните в Атина и Триест гръцки вестници " Фос и Хелио" заради писанията
им против султана и тия, застрашаващи реда в Турция

ОАК 263/7 | 1872 | от Михаил Греков до Кертов; от Христо
Момчилов до Греков | мектуб
превод от заловените писма: 1/ това с подписа на М.Греков от 14.11.1872 г. до Кертов и това, от
Христо Момчилов с дата 26.11.1872 г. до Михаил Греков. На края с думите "Защо стоите, време е да
въстанем - Хайде братя за изсечем главите на турците.

ОАК 263/8 | 1873 | от Тулченския мютесаръф до каймакама на
Баба Даг | телграфнаме
телеграма на Тулченския мютесаръф за каймакама на Баба Даг, касаещи забраната да бъдат
внасяни в империята излизащите в Букурещ бълграски вестници "Независимост" и "Свобода",
поради това, че пишели и вредни за империята статии

ОАК 263/9 | 1876 | от германския консул до каймакама |
мектуб
Германският консул в Сулина предписва на каймакама в същия град да се освободи час по-скоро
Илия Сивха турски поданик обвинен в нанесения побой на гавзина на австрийското консулство
като предписва и настоява още следващия ден това да стане

ОАК 263/10 | 1876 | от Димитър Начов до каймакама на
Свищоя | арзухал
Заявление от Димитър Начов, търговец от Свищоя до каймакама в Свищов, с което моли да бъде
освободен от членството му в Свищовския търговски съд.

ОАК 263/11 | 1292 / 14 август 1876 | от каймакама на Хърсова
до мутасаръфа на Тулча | телграфнаме
донесение от каймакама на Хърсова за мутасаръфа на Тулча, че в казата му има образцов ред и че
съгласно дадените му инструкции и сам той тръгва да обикаля всички села

ОАК 263/12 | 1293 / 14 август 1876 | от везира до Дунавския
вилает | мектуб-и сами
везирска заповед до Дунавския вилает изпратена при надпис от мютесаръфа на Тулча до каймакама
на Кюстенджа - относно в. "Данюб", печатан във Виена, внасянето на който, поради поместени
статии против управата на Султана, е било забранено, в последствие, понеже собственикът на
вестника с подадената молба до Високата порта обещава вестникът да бъде верен на
правителството на Султана, въпросната забрана се отменя.

ОАК 263/13 | 1843 | | мектуб
писмо, с което се препоръчват мерки среюу пропагандата за свобода, разпространявана сред
българската рая, особено чрез печатни листове и устно, вършена по внушение от външни
зложелатели

ОАК 263/14 | 1877 | от меркез-и хюкюмат в Русе | тезкере
нареждане от меркез-и хюкюмат в Русе, за извършването обиск в домовете на Иван Колев, Иван
Зеншев (?) и Тодор, съучастници в произшествието при гората "Тересек корусу"

ОАК 263/15 | 1877 | до Белоградчишкия каймакам |
телграфнаме
телеграма до Белоградчишкия каймакам за задържането и изпращането в Кула на кръчмар Никола,
казанджи Никола, кмета Леко и Стойко Манкин от с. Влавич, които са предали на сърбите
движението на турските войски в Кади боаз

ОАК 263/16 | 1877 | от каймакама на Ломдо Видинския
мутасаръф | телграфнаме
Исмаил Хаки, каймакам на Лом до Видинския мутасаръф относно влизането на неприятеля, на
русите, на 29.11., събота през Кунино във Враца, достигането им през Исмаилов извор в Оряхова; а
в неделя в Брековица и Слатина; разтоварването на храна - 2000 коли по джамиите и черквите,
бягството на мюсюлманското население с тези коли и бягството на врачанския каймакам и съдия за
София; храните попадат в ръцете на русите, но не са извозени

ОАК 263/17 | 1877 | от Русе до каймакама на Силистра |
телграфнаме
телграфнаме от Русе до каймакама на Силистра, с която се предава нареждането на
министерството на вътрешните работи, държавните служители, да отсъстват последни пред руското
настъпление след като населението на застрашеното място се изтегли напълно

ОАК 263/18 | 1877 | от Русе до каймакама на Силистра |
телграфнаме
съобщение от Русе до каймакама на Силистра относно успешния бой с русите, пресрещнати на 6
часа разстояние от Осман Пазаръ (Омуртаг) от турски войскови части, към които се били
присъединили около 400 души от местното турско населнеи

ОАК 263/19 | 1877 | до садразама | мектуб
чернова от писмо-донесение, адресирано за садразама, по време на освободителната война, в
смисъл какво че руските кавалеристи при премиаване на Дунав, поставяли мехури напълнени с
въздух на конете си и така преминавали откъдето си искали

ОАК 263/20 | 1877 | от Видинския мутасаръф до каймакама на
гр. Кула | телграфнаме
видинския мутасаръф уведомява каймакама на гр. Кула за спряното настъпление на руските войски
от турските войскови части, които нападнали откъм Русе

ОАК 263/21 | 1877 | до Варненския мутасаръф | мектуб
писмо от .... до Варненския мутесарафлък относно срещнати достатъчно число кавалеристи,
войници на Русия,около чешмата на с. Кара Елез (Царевец), Добричко, двте страни дали по няколко
определени изстрели, в резултат неприятелят се е оттеглил, боят не е продължил, а Закиря паша

останал в селото

ОАК 263/22 | 1877 | до садразама | мектуб
писмо от ....до садразамството относно едно сражене измежду руски войскови части, които се
опитали да нападнат Враца и турски части; сражение с руски войски от с. Острово. Във връзка с
телеграма от Враца и Оряхово с дата 27.11.1877

ОАК 263/23 | 1877 | | мектуб
чернова от писмо, адресирано до вилаета, с което се оправдават слуховете за някакви беззакония и
насилия, вършени от преселниците турци, напускащи селата си по време на освободителната война

ОАК 263/24 | 1877 | до каймакамите на Ловеч, Габрово и др. |
мектуб
писмо адресирано до Ловчанския, Габровски каймаками, с което се нарежда да връщат обратно
забегналите и отлъчилите се войници, които се укриват по селата

ОАК 263/25 | б.д. | до Дунавския вилает | телграфнаме
телеграма до Дунавския вилает, с която се съобщава за отбити руски нападения при плевен

ОАК 263/26 | 1877 | до молитвените домове | мектуб
писмено нареждане по молитвените домове (джамиите) да се четат молитви (telaret) - за успешно
завършване войната обявена на Русия - освободителната война

ОАК 263/27 | 1876 | от великия везир до отоманите | мектуб
заповед - прокламация до отоманите от великото везирство по повд и във връзка с обявяването на
война от страна на Русия

ОАК 263/28 | 1878 | до държавното съкровище | мудекере
(чернова)
записка до държавното съкровище по уреждането въпроса за заплатата на преминалия на турската
страна руски полковник есоб Джаферов и неговите потомци

ОАК 263/29 | 1878 | от каймакама на Габрово до мутасаръфа на
Търново | мектуб
писмо от каймакам на Габрово Иванчо хаджи Никола до мутасаръфството на Търново относно
падналите поройни дъждове с градушка по-голяма от лешник, причинените щети от това върху
посевите и плодовите дървета и възможността да се презасее само просо.

ОАК 263/30 | 1878 | от Варненския касационен граждански съд
до мутасаръфа | мектуб
писмо от варненския касационен граждански съд до мутасаръфа относно изпращането на лечение
в болницата на заболяли затворници. Задържани от военния съд по комитетския въпрос (афера), а
именно лицата: 1/ Петре Димитров от Осман Пазар (омуртаг), 2/ Панайот Янакиев от с. Суютчик (с.
Рилци, Добричко); 3/ Сирак Колю от с. Шабла 4/ Нано Анастасов от с. Куюджук (с. Подслон,
Добричко) 5/ Нечо - Кости Тодоров от Баба Даг 6/ Панайот Ангелов от с. Суютчик 7/ Захария
Желязов от Силистринска каза 8/ Колю Янчов от с. Шабла 9/ Георги Иванов от Баба Дагската каза
10/ Недялко Мирчев от Шуменската каза 11/ Прокоп от Варненската каза 12/ Янко Иванов от БабаДагска каза 13/ Пано от с. Куюджук

ОАК 263/31 | 1877 | до седарета | мектуб
писма, адресирани до седарета - министър-председателя във връзка и по повод движението на
руските освободителни войски по време на освободителната война

ОАК 263/32 | 1877 | от каймакама на Лом до Видинския
мутасаръф | телграфнаме
телеграма от Исмаил Хаки, каймакам на Лом до мутасаръфа на Видин, с която съобщава, че в
околията и кордоните й през деня не е имало произшествия.

ОАК 263/33 | 1877 | от каймакама на Лом до Видинския
мутасаръф | телграфнаме
телеграма на Исмаил Хаки, каймакам на Лом до мутасаръфа на Видин, с която се съобщава, че
официалните книжа и регистри на правителството, общинските и публични каси и събраните
подарени чорапи за плевенската царска армия, натоварени на седем броя коли, както и 58000 гроша
от месечната помощ, предадени на Хамди чауш, са експедирани сутринта

ОАК 263/34 | б.д. | до мутасаръфа на Видин | телграфнаме

телеграма от ... До мутасаръфа на Видин - съобщава се, че въпреки съществуващото възбудено
състояние между гражданите, поради съществуващото положение, с мъка са хванати към 100 коли,
разпределени между запасните, опълченците и безпомощните, които ще бъдат експетирани на
сутринта, чувства се нужда за останалите още от 150 коли; снощи е разбит магазина на търговеца
Арслан и са откраднати доста стоки, същите се издирват, обаче по настоящем всякакви хора са
дошли от Оряхово, Цибра и околностите

ОАК 263/35 | б.д. | до мутасаръфа на Видин | телграфнаме
телеграма от ... До мутасаръфа на Видин, с която се съобщава, че поради бързото преселение на
бежанците - черкези от околията, колите и животните са разграбени; заминали са за Плевен около
3000 коли; че са се завърнали; за изселване на тукашното население са нужни поне 200 коли, а от
Видин са взети 60 коли

ОАК 263/36 | б.д. | до мутасаръфа на Видин | телграфнаме
телеграма от ... До мутасаръфа на Видин, с която се съобщава, че от Лом е стреляно от оръдия
срещу Цибра и съгласно полученото съобщение не са причинени загуби на войската и населението,
обаче улучени са два склада за царевица и 5-6 къщи, складовете са се подпалили, но веднага са
изгасени, един снаряд е паднал върху една фурна като е унищожил 40 кг брашно .... двата топа са
откарани към селото, намиращо се срещу "Мол-тепе"

ОАК 263/37 | 1877 | от каймакама на Лом до Видинския
мутасаръф | телграфнаме
телеграма от каймакама на Лом до мутасаръфа на Видин, с която се съобщава, че известни лица от
видинското население, връщащи се от Враца, където са возили храни през време на пътуването
уплашили са се от черкези и при с. Метковци, изоставили са животните на 29 коли и толкова свои
изпочупени коли, добитъкът е докаран в Лом, да се явят в последния град притежателите им

ОАК 263/38 | 1877 | от каймакама на Лом до Видинския
мутасаръф | телграфнаме
телеграма от каймакама на Лом до мутасаръфа на Видин относно липсата на налични коли за
транспорта на населението, което се оплаква сутрин и вечер пред вратите на конака, както и
връщането под стража на колите от околията, заминали за Видин, за да бъде транспортирана още
една партида от населението

ОАК 263/39 | б.д. | от Мехмед Есер до командването на Видин |
телграфнаме
телеграма - чернова от Мехмед Есер до командването на Видин относно полученото известие, че от

три места са дошли в околностите на Кара - кола Големанова 1500 комити, за където е заминал с
два табура (дружини) войска

ОАК 263/40 | 1876 | за Бесарабия | текрир (резюме от
шифрован доклад
доклад на изпратен за разузнаване в Бесарабия турски шпионин относно военните приготовления в
тази област от руска страна

ОАК 263/41 | 1877 | коменданта на Дунав до мутасаръфа на
Тулча | мектуб
писмо от коменданта на Дунав до мутасаръфа на Тулча относно мерките, които следвало да се
вземат срещу преминаването на осторва Мачин бунтовници

ОАК 263/42 | б.д. | от вестници | харадис
новини от вестниците: 1/ руският император в двореца си "Ливадия" бил взел окончателн решение
да воюва с Турция и по този повод издал поредната заповед до войската 2/ Игнатиев щял да замине
за Цариград да занесе един ултиматум до Високата порта, който в случай, че бъде приет
императора щял да обяви войната - Лорд Дебри обещал пред посетилите го двама българи, че щял
да иска уверения от Високата порта да се спрат гоненията против българите. Същите двама българи
били връчили меморандум на Великите сили и пт.

ОАК 264/1 | 1824 | т извънредния посланик на австрийския
император в Цариград | такрир
нота от извънредния посланик на австрийския император в Цариград до ... Моли да бъде даден
пропуск на търговските параходи с капитани: Филипо Вакасович, Джорджио Лалич и Джовани
Фатиста Бакша

ОАК 264/2 | 1791 | от Мустафа паша до садразама | арз
писмо от Мустафа паша до садразама. Изпраща му протокола за разговорите между турските
пратеници по преговорите в Свищов и Пруския пратеник, относно опразването и връщането на
Турция на провинция Влахия и му съобщава, че заемането на същата провинция и петте кази от
Молдавия се предоставя на негово усмотрение (протоколът не е към писмото)

ОАК 264/3 | 1701 | от Мевкуфата | кайме

три записа, издадени от Мевкуфата относно пътните и за храна разходите на пътуващия за родината
си австрийския посланик в Цариград

ОАК 264/4 | 1829 | | кайме
писмоп от ... В Цариград до .... Напомня се, да се дадат сведенията относно количеството и цената
на храните, които по споразумение с австрийския посланик, щели да бъдат извозени по сухо и по
река Дунав

ОАК 264/5 | 1846 | | ариза
молба, с която се иска разрешение от страна на английския благородник мистър Кембел да разгледа
султанските джамии, придружен от много лица

ОАК 264/6 | 1877 | до Тулчанския мутесарафлък | мектуб
Писмо чернова от ... до Тулчанския мутесарафлък относно бдителността на органите на властта,
тъй като има сведение, че славянските комити при пренасянето на бунтовнически заповеди и
писма, и други книжа, слагат последните в хляба

ОАК 264/7 | 1877 | до Тулчанския мутесарафлък | мектуб
писмо от ... до Тулчаснкия мутесарафлък относно получените известия, че комитетът се готви да
прехвърли отсам Дунав значително число българи и муниции и да се внимава по брега и във
вътрешността, като се пречи на влизането им

ОАК 264/8 | 1877 | от министерството на вътрешните работи
до Дунавския вилает, | мектуб
писмо от министерството на вътрешните работи до Дунавския вилает, с което се препоръчва да се
вземат мерки, щото местните власти да се отнасят благосклонно с населението и да не се
предизвикват инциденти и недоволства, които петнят държавата и народа пред чужденците

ОАК 264/9 | 1877 | от Варненския мутесаръф до Дунавския
вилает | мектуб
писмо от Варненския мутесаръф до Дунавския вилает, в отговор на шифрована телеграма, относно
следеното на съмнителни лица

ОАК 264/10 | 1877 | | телграфнаме

телеграма от освободителната война, в която се нарежда какви точно мерки трябва да бъдат взети
по отношение на заварените чужди кораби по течението на Дунав и как да се постъпи със стоките,
с които са натоварени нужни за подоволствието на войската

ОАК 264/11 | 1877 | | телграфнаме
телеграма от освободителната война, с която се нарежда забраната на износ в чужбина на всякакъв
вид добитък, предвид състоянието на войната, в която се намира страната

ОАК 264/12 | б.д. | | мектуб-чернова
чернова писмо относно едно писмено съобщение на първия секретар на английското посолство
Уилям Пол, направено пред Високата порта, като пълномощник на своя шеф

ОАК 264/13 | 1876 | от плевенчани | арзухал
декларация на плевенчани за верно поданичество към султана и доверие към властта във връзка със
станалите в някои части на Дунавския вилает нежелателни събития

ОАК 264/14 | 1878 | от Даниш каймакама на Шумен до
валията на Варна | телграфнаме
телеграма от Даниш каймакама на Шумен до валията на Варна относно получената телеграма от
мюдура на Йени пазар, с която последният съобщава, че в Нови пазар е пристигнал руския
шуменски каймакам, който е повикал мухтарите и им е съобщил, че в петък се предава
управлението, та да не се плаща нищо срещу данъка десятък и да се изземат тефтерите на
чиновниците. Чиновниците продължават да работят, но такива руски обяви вредят и се иска
надлежна заповед

ОАК 264/15 | 1876 | от видинския мутесаръф до каймакама в
Оряхово | телграфнаме
телеграма от видинския мутесаръф до каймакама в Оряхово, с която се напомня да бъде даден
незабавен отговор на телеграмата относно човешките жертви във Врачанските събития

ОАК 264/16 | 1876 | от мутесаръфа на Видин и помощниккомандира Абдулкерим до каймакамите в Оряхово и Лом |
телграфнаме

телеграма от мутесаръфа на Видин и помощник-командира Абдулкерим до каймакамите в Оряхово
и Лом относно разметсването на войсковите части, намиращи се в Лом и Оряхово

ОАК 264/17 | 1870 | от видинския мутесаръф до каймакама в
санджака | телграфнаме
телеграма от Видинския мутесаръф до каймакама в санджака, предадена с шифър. Съобщава се, че
е направен опит на два пъти да се прехвърлят хора при Арчар, идващи от отсрещния бряг; както и
за един подслушан разговор в една кръчма, че на селските попове са раздадени книжата и да му
мислят в събота и през следващата седмица

ОАК 264/18 | 1876 | от Янко Тодоров от Силистра, учител в
Оряхово до Русенския валия | арзухал
молба от Янко Тодоров от Силистра, учител в Оряхово до Русенския валия, с която като изтъква, че
той е обвинен, че е имал връзка с бунтовниците, когато той не е имал такива и е бил разтакаван във
Видин, Русе и се е говорело, че е щял да бъде във Враца. За това моли да бъде преместен в родния
му град Силистра

ОАК 264/19 | 1876 | за Видински санджак | беяннаме
инструкция относно мерките, които следвало да се вземат за прекратяване на кражбите, вършени от
черкезите във Видинския санджак - които мерки са били обсъдени и възприети от особен съвет на
каймакамите от санджака, улемите и главатарите на заселените в същия черкези

ОАК 264/20 | 1876 | от мутесаръфа на Видин до каймакама на
Берковица | телграфнаме
телеграма от мутесаръфа на Видин до каймакама на Берковица относно мерките срещу
извършилите грабежи башибозуци и отнемането от същите ограбения добитък и задигнатите от тях
вещи, чрез заварването на пътищата, по които ще минат

ОАК 264/21 | 1877 | от видинският архиерейски заместник
дякон Агапий | кефалет сенет
видинският архиерейски заместник дякон Агапий поръчителства за Оряховския архиерейски
заместник Алиспон и две жени Йоана (Бонка?) и Петка, че няма да се отклонят от следствие

ОАК 264/22 | 1876 | от заместник командващият войските в

Търново до Дунавскяи вилает | мектуб
писмо от заместник командващият войските в Търново до Дунавскяи вилает, с което се нарежцда
на бинбашията (майор) Йованчо ефенди, числящ се към войските от трета армия, от приходите на
вилаета да му се заплаща, по 200 гроша месечно, за издръжка на семейството му, начиная от м.март
1875 г. Приложение: самата бележка с означение размера на заплатата му

ОАК 264/23 | 1876 | от Високата порта, | мектуб
писмо от Високата порта, в което се казва, че 6 души целяли да избягат от Зайчар, са нападнати от
полицията. От тях двама са убити, двама избягали и двама са заловени. Заловените са Станчо Колев
от с. Ганчовци, Дряновско, и Никифор Иванов от махала Рубче, Еленско

ОАК 264/24 | 1875 | до Пловдивския мутесаръф | мектуб
писмо, адресирано до Пловдивския мутесаръф, намиращ се в Стара Загора, с което го уведомяват за
залавянето и изпращането на даскал Стефан Кръстев, Йованко Ламбо, и че се дирят Сава и Марин

ОАК 264/25 | 1876 | от каймакама на Севлиево за мутесаръфа
на Търново | телграфнаме
телеграма от каймакама на Севлиево за мутесаръфа на Търново. Съобщава се, че валията е тръгнал
от Севлиево на път за Габрово и Търново

ОАК 264/26 | 1876 | от Видинския мутесаръф до каймакама
нагр. Кула | мектуб
писмо от Видинския мутесаръф до каймакама нагр. Кула, с което се предписва да се вземат мерки,
за да не се допсне преминаването през границата със Сърбия на съмнителни лица, които според
получени напоследък сведения, като пътници или търговци на групи преминавали границата и се
пръскали из разни села в страната с цел да предизвикат бунтове и въстания

ОАК 264/27 | б.д. | | дефтер
списък на заточените в Болужени вдовици, малолетни, клетници, скитници, между които Загореца
Никола

ОАК 264/28 | 1876 | до валията в Рус | мектуб

министерска заповед до валията в Русе, препратена на Тулчанския мутесаръф, относно
поддържането на полиция и войска в разните селища на Дунавския вилает

ОАК 264/29 | 1876 | от каймакама на Шумен | телграфнаме
по сведения на котленския мюдюрин каймакамът на Шумен съобщава, че в Балкана били
забелязани да се движат осем въоръжени лица. По нареждане на вилаета се предписва на
Омуртагския околски управител да се тръгне по дирята на въоръжените лица, като котленският
мюдюр тръгне заедно със забтиетата по следите им

ОАК 264/30 | 1876 | от севлиевските околски управителен
съвет | мадбата
протокол на севлиевските околски управителен съвет за получените от окръжния център - 500
пушки, 48 сандъка с патрони, три торби с капсули и триста оки патрони - изискани, поради
появилите се четници в околията

ОАК 264/31 | 1876 | от мутесаръфа на Видин до Кулския
каймакам | мектуб
писмо от мутесаръфа на Видин до Кулския каймакам с нареждане за разметсване на забитските
части във връзка със сведенията за предстоящи преминавания на чети от Сърбия в Берковска и
Белоградчишка каза

ОАК 264/32 | б.д. | от Видиснкия мутесаръф, отправена до
каймакамите на Кула, Белоградчик, Лом, Оряхово и
Берковица | телграфнаме
окръжна телеграма на Видиснкия мутесаръф, отправена до каймакамите на Кула, Белоградчик,
Лом, Оряхово и Берковица, с която се предписва да се разузнае случая с раздадените на селските
свещеници покани за присъствието им на една конференция в една кръчма в град Видин

ОАК 264/33 | 1876 | от Видинския мутесаръф до Дунавския
вилает | мектуб
писмо от Видинския мутесаръф до Дунавския вилает относно мерките, които били предприети по
отношение на заболелите от тифуз Видински затворници, както и че една част от затворниците
били изпратени в Русенския затвор

ОАК 264/34 | 1876 | от Дунавския валия до мутесаръфа на

Видин | мектуб
писмо от Дунавския валия до мутесаръфа на Видин, с което се предписва разяснителни работи
сред черкезите и мюсюлманите изобщо, за да се избегнат всякакви инциденти с местните българи предвид използването на тези инциденти за издаване на неблагоприятни вшпечатления в Европа
сред общественото мнение за турците

ОАК 264/35 | 1876 | от Видинския мутесаръф до каймакама на
Лом | мектуб
писмо от Видинския мутесаръф до каймакама на Лом, с което предписват конкретни мерки за
предотвратяването на преминаването от Румъния и Сърбия на разни лица, изпращани според
събраните сведения да разпалват отново пламъка на бунта сред местното население

ОАК 264/36 | 1875 | от Търновския мутесаръф до каймакама
на Осман пазар | телграфнаме
телеграма на Търновския мутесаръф до каймакама на Осман пазар. Нарежда залавянето на 8 души
бунтовници във Върбишкия балкан, да бъдат незабавно заведени в Шумен, където били заловени и
разследвани други техни другари

ОАК 264/37 | 1876 | от подпрефекта на Калафат до управителя
на Видин | мектуб
писмо на румънски език с превод на турски от подпрефекта (помощник на окръжния управител) на
Калафат до управителя на Видин относно съблюдаването на получената заповед с уверение, че
противни няма да се постъпва що се касае до българите, които минават от Калафат до Видинската
каза

ОАК 264/38 | 1875 | от Ниш | мектуб
копие от писмото, получено от Ниш - по протежение на сръбско-турската граница нямало никакви
промени, да се забелязва складирването на оръдия от отсрещната страна, струпване на войски
нямало - по сведения на тайния разузнавач

ОАК 264/39 | 1876 | от валията в Русе до Търновския
мутесаръф | телграфнаме
телеграма от валията в Русе до Търновския мутесаръф относно преследването на 20 - 30 -те души
'сърб ешкияси', избягали след сражение между Орханийската и Врачанската кази, при което 5 от

същите разбойници и един офицер били убити

ОАК 264/40 | 1876 | от наказателния съд във Видин до
мутесаръфа на същия град | мектуб
писмо от наказателния съд във Видин до мутесаръфа на същия град относно залавянето на двамата
хайдути - Трифон Първанов от с. Мокреш и Петре от с. Вълчидръм, Ломска околия

ОАК 264/41 | 1876 | от видинския началник на гарнизона до
Дунавския вилает | телграфнаме
телеграма на видинския началник на гарнизона до Дунавския вилает относно нападение на
сръбски войскови части над турския гарнизон при Зайчар

ОАК 264/42 | 1876 | от Видин до каймакамлъка в Берковица |
телграфнаме
телеграма от Видин до каймакамлъка в Берковица, за да му се съобщи колко конника и колко
пехотинци може да се съберат измежду заселените в околията черкези

ОАК 264/43 | 1876 | от мутесаръфа на Видин | мектуб
писмо от мутесаръфа на Видин, с което му се изпраща дешифрована шифрованата телеграма на
Търновския мутесаръф, съдържаща сведенията за тайния агент (хафне) в Ловеч относно очакваните
от Сърбия в троянско 2000 души бунтовници - като е приложена към същото писмо и самата
дешифрована телеграма, за която става дума

ОАК 264/44 | 1873 | от Вилаета до Видинския мутесаръф |
мектуб
писмо от Вилаета до Видинския мутесаръф относно назначаването на Димитър Гаврилов от Видин
за преводач, който да бъде използван при кореспонденцията със Сърбия и Влахия и за съставяне на
правителствените наредби, които следва да се обявяват на българския език

ОАК 264/45 | 1876 | на Видиснкия мутесаръф от Живко Нешов
| арзухал
апелативна жалба на Видиснкия мутесаръф от Живко Нешов от Ломска околия, касаеща
претенциите му спрямо булук-агаси на Белоградчишка околия, на когото услужил с коня и колата,

по преследване на комитите в Балкана

ОАК 264/46 | 1876 | от Дунавския вилает до Видинския
мутесаръф, | мектуб
писмо от Дунавския вилает до Видинския мутесаръф, с което му се изпраща писмото на садразама
по повод изнесените в български вестник новини "напредък е случая с насилия и грабежи в Кулско
и Белоградчишко

ОАК 264/47 | 1876 | от София мутесаръфа Ахмед махзардо
управлението на Дунавския вилает | телграфнаме
от София мутесаръфа Ахмед махзардо управлението на Дунавския вилает относно положението на
някой си Константин, който претендирал, че е френски поданик, но не знаел френски език

ОАК 264/48 | 1876 | от Софийския мутесаръф | мектуб
писмо от Софийския мутесаръф, с което същият донася, че във връзка с издирването на ограбения
по време на 'последните събития' добитък, един от черкезките главатари, изпратен нарочно в
Ихтиманско е иззел и предал на Ихтиманския мудур 1000 глави едър и дребен добитък, намерен у
изселниците, живущи в Ихтиманската нахия

ОАК 264/49 | 1876 | 1. от председателя на специалната
следствена комисия в Пловдив до Дунавския валия, 2. от
русенския валия до мутесаръфа в Тулча | телграфнамета
телеграма от председателя на специалната следствена комисия в Пловдив до Дунавския валия, с
която по нареждане на великото везирство иска да му съобщи числото на арестуваните бунтовници
и това на тези, които са подсъдими като взели участия в убийства. Друга телеграма в същия смисъл
от русенския валия до мутесаръфа в Тулча

ОАК 264/50 | 1876 | от мутесаръфа на Тулча до каймакама на
Сулина | мектуб
писмо от мутесаръфа на Тулча до каймакама на Сулина отсносно разгласяването на напечатаните
на български и турски езици наставления към населението след като въстанието в България било
вече стихнало

ОАК 264/51 | 1877 | | мектуб

писмо от каймакама Абдулах до Военния съд относно заловени трима българи от с. Долапите
(Русенско) - Йордан и Бобил Кисови и Марин Петков, в околността на селото, идещи откъм
страната на приятеля, заподозрени от разпита в шпионаж в полза на русите, дават сведения за 40
000 руска армия, нападаща в пространството около селата Пиргово, Аблацово, Тръстеник, Бела;
част заминала за Свищов, а друга - Плевен и пр.

ОАК 264/52 | 1876 | | мектуб
писмо от кмета (мюдюрина) на гр. Елена, до мютесаръфина, с което и по желанието на
населението от Елена моли предстоящия ежегоден сбор да бъде забранен, поради промъкването и
на нарушители на реда.

ОАК 264/53 | 1876 | | телграфнаме
телеграма (чернова) от мутесаръфа на Търново за плевенския каймакам. Нарежда се изселването
добитъка принадлежащ на каракачани от казанлъшката каза и пръснат по време на приключилите
вече събития

ОАК 264/54 | 1876 | | телграфнаме
телеграма от Търновския мутесаръф до казанлъшкия каймакам. Исска се вземането на мерки срещу
лицата, които преследвали в гората при с. Ламли, Казанлъшко. Водените от 10 души драгомани, 600
души жетвари, заминаващи за Пловдивско и Сливенско разстроили четата на жетварите, към която
насила искали да се присъдинят.

ОАК 264/55 | 1876 | | мектуб
Писмо от Високата порта до Дунавския вилает, отнасящо се до произвеждането следствие от
Софийския и Нишкия мштесаръф против лицето (подстрекател) заловено в София

ОАК 264/56 | 1876 | | телграфнаме
телеграма (чернова) от Търновския мутесаръф до валията. Съобщава се, че в Котел са пристигнали
английския и гръцкия консули за анкета във връзка с последните съботоя

ОАК 264/57 | 1877 | | мектуб
писмо от центъра на правителствените работи - Русе до вилаетското управление относно
извършеното зверство от черкези над група градинари от Лясковец, на път за Русе, недалеч от Бяла,
при който случай е убит на място Христо Иванов, друг ранен, а останалите ограбени - за залавяне
на злодейците черкези: Исмаил бей, Тимур бегов, от Търновско, и Неджиб, Лукман, Махмуд и Коч

от Разградско. Нападението, извършено на 24.02. четвъртък, 10 часа

ОАК 264/58 | 1877 | | тахрират
преписка по разрешението на каймакама да се отпуснат парични средства /суми/ на разузнавачите,
които се изпращат от военните власти

ОАК 264/59 | б.д. | | тезкере-и самие
везирско писмо (чернова) основано на перпоръчителното писмо на Дамад паша. Генерал-директор
на артилерийския арсенал на султана, до султана за издаване позволително на хаджи Йордан от
Елена и двамата му сина да могат да носят фесове с отличителен знак и да бъдат освободени от
данък джизие 9личен данък), поради доказани преданост и старание от страна на хаджи Йордан
по-рано при потушаване на събитието в Търновска каза (Велчова завера?]

ОАК 264/60 | 1876 | | мектуб
писмо от вилаета до Тулчеснкия мутесаръф, с което му се напомня да нареди, щото никакви
изтъпления и гонения да не се вършат от черкезите и други по отношение на християнското
населнеи; предвид влошаващото се международно положение на Турция, вследствие на писанията
на чуждестранната преса, преувеличаваща и най-незначителните случаи, ставащи с християни.
Русчук, 16 ташрийн евел, 1292

ОАК 264/61 | 1876 | | телефнаме
телеграма (чернова) от Търновския мутесаръф до областното управление в Русе. Каменарът Никола
от с. Блъсковци, Еленско, открил солни руди, но отказал да съобщи на Еленския мюдюр под
предлог, че щял да отиде и донесе за това на областното управление в Русе. Областният управител
да нареди да се проучи въпросът

ОАК 264/62 | 1876 | | телграфнаме
три телеграми (чернови) от Търновския мутесаръф до областното управление в Русе. По повд
публичното прочитане на телеграмата за обявяването на Конституцията на Турция, направено в
Търново, че са нанесени обиди и побой над българите. Мутесаръфът опровергава, че не било
вярно, а само малки турчета ученици били счупили с камъни прозорците на някои български къщи

ОАК 264/63 | 1876 | | арзухал
писмо от митрополита на Силистра и Русе, Григорий до валията на Русе, с което казаният
митрополит, изпратен да дава съвети на населнеито, съобщава кои места е обиколил, за
предстоящото си заминаване за Одрински вилает като моли срока на командировката му да бъде

телеграфско попълнен

ОАК 264/64 | 1876 | | мектуб
писмо от мутесаръфа на Тулча до каймакама на медждие. Напомня се, под страх от тежка
отгооворност да се извършва задължителна заверка и вида на паспортите и откритите листове, с
които са снабдени пътниците, пристигащи в дадено място - мярка, целяща между другото да се
залавят преминаващите на турска територия бунтовници

ОАК 264/65 | 1876 | | телграфнаме
телеграма до мутесаръфа на София по декларирането на в Тетевен вместо в Ловеч, принадлежащи
на жители от Ловечко стада - с цел да се плати по-малък данък за същите стада

ОАК 264/66 | 1876 | | дефтер
откъслек от изходящ дневник на Тъновския санджак

ОАК 264/67 | 1877 | | телграфнаме
ченова от предадена чрез шифър телеграма от Дунавскяи вилает до министерството на вътрешните
работи, с която са дадени свдения за грамотността на някои от каймакамите в границите на вилаета
- между другото за българина Йованчо, каймакам на Габрово

ОАК 264/68 | 1876 | | телграфнаме
телеграма от Севлиевския каймакам до мутесаръфа на Търново. Напомня се за назабавното
изпразване на исканите телеграфно патрони

ОАК 264/69 | 1876 | | телграфнаме
телеграма (чернова) от Търновския мутесаръф до валията на Босна. Съобщава се, че редът е
възстановен и в Търновско, където и следа нямало вече от бунтовниците; и се изказва радост по
случай хубавите съобщения от същия валия

ОАК 264/70 | б.д. | | дефтер
списък на българи от Свищов и др. Места, осъдени по на 3 години, 15 години и вечно заточение,
изпратени на вечно заточение, изпратени в Диарбекир и о.Кипър

ОАК 264/71 | 1876 | | мазбата
протокол-декларация на Никополци за вероподаничество и доверие във властите по запазването на
реда, във връзка със събитията от последно време в някои места на Дунавския вилает.

ОАК 264/72 | 1876 | | мазбата
протокол-декларация от Силистренциза вероподаничество и доверие във властите по запазването
на реда, във връзка със събитията от последно време в някои места на Дунавския вилает.

ОАК 264/73 | 1876 | | арзухал
декларация от населнеито на Ески-джумайско - по повод пристигането на анкетната комисия,
изпратена от вилаета да проучи на място причините за нежелателните събития в някои места на
Дунавския вилает, с която се изразява вероподаничество към султана и доверие към местната власт,
полагаща всички старания по опазване на реда и сигурността

ОАК 264/74 | 1876 | | мектуб
благодарствено писмо от българите в Силистренска каза, с което се дава израз на добри чувства
към властта и местното турско население

ОАК 264/75 | 1877 | | рапорт
донесение от неизвестен автор, в което се излагат золумите, вършени над българското население и
от страна на официалната турска власт във Врачанска каза.

ОАК 264/76 | 1876 | | телграфнаме
телеграма (чернова) на Търновския мутесаръф до вилаета. Иска се съответно нареждане за
издирването на вещите и добитъка, ограбени по време на въстанието, от разни села в Севлиевско и
намиращи се в Ловечко и в самото Севлиевско, в Тетевенско, Никополско и Свищовско

ОАК 264/77 | 1876 | | телграфнаме
телеграма (чернова) от Търновския мутесаръф до английския консул в Бургас, с която се съобщава
за възстановяването на реда и спокойствиетов Търновско и че ще бъдат изпратени жетвари и през
текущата година, за което било обявено на населението в съответните кази

ОАК 264/78 | 1876 | | телграфнаме
телеграма от Търново до каймакама във Враца за пускането на свобода на намиращия се във Враца
и задържан там Димитър Заимов от Търново, представител на шверцайския поданик Котари,
търговец на дребен добитък

ОАК 264/79 | 1876 | | телграфнаме
телграфнаме от Търновския мутесаръф до каймакама на Омуртаг, с която след като му напомня за
печалния случай с френския и консули, нарежда властта да бъде бдителна и че ще отговарят всички
провинили се включително и държавните служители, натоварени да пазят живота и имота на
гражданите

ОАК 264/80 | 1876 | | мектуб
писмо от Дунавския вилает до Високата порта съобщава кои са избраните за депутати от Плевен,
Силистра и от вилаетския меджлис

ОАК 264/81 | 1876 | | телграфнаме

ОАК 264/82 | 1876 | | телграфнаме
телеграми (чернови) от русенския валия до мутесаръфа в Тулча по разни административни,
султански, военни и други въпроси от 1876 г. - 19 документа

ОАК 264/83 | 1876 | | телграфнаме
телеграма (чернова) от ... До валията на София относно Никол, съпругата му и тъщата му,
съдържание на протокола на касационния съвет в окръга (лива), за които, потвърден от
касационния съд, е изпратен на Високата порта

ОАК 264/84 | 1876 | | мектуб
чернова на писмо от .... До валията на София в отговор на писмо от 6.09.1292 (1876) относно
Марица, протоколът, за която, потвърден от касационния съд (дивани темиз) е изпратен на Високата
порта

ОАК 264/85 | 1876 | | истинтакнаме

следствен протокол

ОАК 264/86 | 1876 | | дефтер
Част от изходящия дневник на каймакамина в Меджидие за 1291-92 г. Описани са числа за залавяне
на бегълци; за пренасяне оръжие (пушки от комитетите в Сърбия и Румъния за България) и др.

ОАК 264/87 | 1876 | | телграфнаме
Дерсаадет. Телеграма от министерството на полицията (назарет-и заптие) до мутесарифа на Тулча,
с която се пита поп Костанди Янкович, изпратен от София, не е бил иззет от властта в Тулча при
преминаването му през същия град.

ОАК 264/88 | 1876 | | телграфнаме
Чернова на телеграма - отговор на шифрована такава от мутесарифа на Варна, с която се съобщава,
че за осуетяване преминаването на бунтовници от Бесарабия, бил изпратен по Дунава кораба
"Хания"

ОАК 264/89 | 1875 | 424/1950 | телграфнаме
Телеграма за появата в околностите на Котел, четата на Люцканов, състояща се от 7-8 човека.

ОАК 264/90 | 1876 | 523/1950 | телграфнаме
Телеграма, отнасяща се до едно сражение в Кулско на 29 06. 1876 г.

ОАК 264/91 | 1876 | | мектуб
Тулча. Писмо (чернова) от тулчанския мутесариф до виляета. Съобщава се, че от фамозните
събития в санджака му, следи не е останала, но все пак от време на време се отбелязват "прояви" както и кражби на добитък , вършили черкезите.

ОАК 264/92 | 1830 | 3117/1951 | ферман, 1 л.
Цариград. Султански ферман, издаден на Мехмед мюдюр по интенданската част на 4 и 6 конен
полк в Шумен. Да представя месечно в Цариград сметка за всички разходи на войската, за да бъдат
своевременно отпускани необходимите суми.

ОАК 264/93 | 1852 | 311 | илмюхабер
(Цариград). В султанските канцеларии да се назначават на служба лица, завършили учебни
заведения и то в края на учебната година. Ако командващият другите лица ... трябва да положат
изпити.

ОАК 264/94 | 1677 | 312 | арзухал
Сахил (Мала Азия). Кадията на град Сахил се оплаква, че на Осман ага се пречи да събира авариза
в казата "Ак-коя", санджак Костатци.

ОАК 264/95 | 1876 | 2415/1951 | телграфнаме
Русе. Чернова. Телеграми от дунавския валия до мютесарифа в Тулча по разни административни и
др. въпроси за 1876 г., между които намерено до същия да отговори какво станаха следствените
книжа по убийството на коларя Ахмед в Добрич от Антон, другар на прехвърлилият се преди 2
години от Браила бунтовник Пенко, заловен в Софийската банка.№16

ОАК 264/96 | 1875 | | мектуб
Писмо от виляета в Русе до каймакама на Осман пазари, с което се изпраща препис от окръжното
на министерството на правосъдието, издадено по повод неправилното препращане делото на
Благой Стоянов от с. Раковица, Софийско, от гражданския съд (низамие) в шериатския съд, за
решаването му през помирението.

ОАК 264/97 | 1875 | | мектуб
Писмо до тулчанския мютесариф, с което се нарежда забраната на излизащият в Букурещ
вестник,... статии против турската империя.

ОАК 264/98 | 1875 | | телграфнаме
Търново. Търновският мютесариф Мустафа Илми до каймакама на Осман пазар (Омуртаг),
съобщава: Известният комита Люскан оглу (Люсканов) със 7-8 свои помощници, преди 15 дни, са
пресрещнали няколко въоръжени лица между Нейково? И Башкьой, близо 2 часа , до Котел,
ограбили им парите и вещите; същите лица обикалят Сливенския пощенски път; да се назначи
един ревностен офицер с 10 заптиета, които да обикалят известно време на това място, със задача
да заловят въпросните лица.

ОАК 264/99 | 1875 | | мектуб

Писмо до каймакама на Осман пазари, с което на същия се предписва да провери и потвърди
истинността на сведенията, относно мерките по преследването четата на Люцканов, чиито следи се
били изгубили в гората край Котел.

ОАК 264/100 | 1876 | | телграфнаме
Берковица. Писмо (чернова) от каймакама на Берковица до видинския мютесариф. Две непознати
лица, с черно облекло и въоръжени, влезли в селото Портитофци и събрали и нарамили лицето
Петко. Взети са мерки за залавянето им. Връщащи се от Враца черкези са минали през селата
Белотинци и Йерден и са търсили оръжие у населението. Черкезките главатари...., за да им се дадат,
съгласно заповед намютесарифа, някои наставления не са се явили.

ОАК 265/1 | 1822 | хуляса
Резюме от писмата, постъпили в Цариград от командващия в Гърция. В писмата се рисува военното
положение в Гърция и по-специално в крепостта Метун.

ОАК 265/2 | 1773 | тахрират
Писмо от Нуман паша, командващ войсково подделение в Добруджа, в което се говори за
евакуиране на ранените в боя при Хърсово; за разложението в турската армия и затруднения в
продоволствието . Искат се същевременно конкретни услуги от адресата.

ОАК 265/3 | б.д. | мектуб
Превод на турски език от писмата, които министър-председателя на Персия Мирза Шафи Хан е
изпратил до турския си колега в Цариград. Третира се въпросът за сключването на примирие между
Русия и Турция, а също ред въпроси от отношенията между Турция и Персия.

ОАК 265/4 | б.д. | мектуб
Превод на писмо на турски език на бивш Бонапартов генерал до великия везир. Като прави преглед
на политическите кроежи от епохата непосредствено преди и през време на Наполеоновото
царуване. Авторът на писмото отправя призив към Турция да предприеме военни операции против
Австрия. той дава и проектопланове за съсредоточаването и операциите на турските войски.
(Писмото е повредено - от него липсват части, поради което цялостта на текста е сериозно
увредена]

ОАК 265/5 | б.д. | дефтер
Регистър на населението на село Смърдешче (Смърдехча (днес Борислав)), Никополска каза.

ОАК 265/6 | 1800 | мазбата
Протокол за разговорите между Цариградския английски посланик с реис юл-китаб (външен
министър), водени на 20. IV. 1800 г. върху положението по море и суша след успешните действия
срещу Франция и за военните мерки срещу общия враг, които били в ход.Засегнати са и
отношенията между Англия и Турция.

ОАК 265/7 | б.д. | хуляса
Резюмета от съдържанието на писмени доклади от мюбашира Фейзи ага, изпратен да разследва
случая с Мъсъри Исмаил бей. В общата преписка от резюмираните документи са приложени
показанията на Мъсъри Исмаил бей и два описа на вещи. В резюметата става дума за превоз на
стоки с наети венециански кораби, за екзекуции в Египет и екстерниран от тоя турски чиновник,
който след изгонването му постъпил на служба при Ахмед Джезар паша.

ОАК 265/8 | 1808 | тахрират
Дешифровка на предаден с шифър доклад на Съдкъ ефенди, турски пратеник със специална мисия
в Англия. В доклада са изложени подробности около политическите разговори, които казаният е
имал с Мосю Каниц - министър на външните работи на Англия.

ОАК 265/9 | 1866 | еврак
Оправдателни и отчетни документи за разходи, извършени в Айдънски санджак през 1282 година
(по хиджра).

ОАК 265/10 | 1808 | мектуб
Турски превод на писмото, което участващият в преговорите за мир между Русия и Турция
английски пратеник е отправил до турския посланик Вахид ефенди. Посланикът на Англия
предупреждава Турция за последиците и рисковете от едно отхвърляне от страна на Турция
предложения за подпис проектодоговор за примирие.

ОАК 265/11 | 1875 | мектуб
Писмо на Русенския валия до валията в Солун. Иска да бъде отписан от регистъра на населението в
гр. Пехчево лицето Сюлейман ага, който се бил оженил в София и искал да остане на постоянно
местожителство там.

ОАК 265/12 | 1669 | дефтер

Откъс от сметководен дефтер за издълженията на джизиедарите в Малешево, Щип и др. за годините
1078-1079 г.

ОАК 265/13 | 1652 | Берат
Берат на Мехмед IV, с който се потвърждава даването на капуджибашията Хасан за събиране данък
джизие в Малешевска каза за годината 1 рамазан 1062 - края на шабан 1063, и се определя размера
на самия данък и връхнините към него.

ОАК 265/14 | 15. в. | дефтер
Свитък - част от опис на ленове в Търновско, Ловчанско, Плевенско и др.

ОАК 265/14 | 1863 | хюджет
Хюджет на Шуменския кадия за прехвърлянето на основание на сключена продажба собствената
на Николчо Кисимов къща в махала "Черковна", гр. Шумен, върху купувача Тома Томов от град
Пловдив.

ОАК 265/15 | 1872 | хюджет
Хюджет на шуменския кадия за прехвърляне на основание на сключена продажба, зеленчуковата
градина в гр. Шумен, собственост на живущата в същия град, махалата "Черковна", Ефтимия, върху
купилия градината - Тодорица.

ОАК 265/16 | 1872 | тезкере
Данъчен картон по който е събиран плащания от работника Марин Иванов данък върху дохода.

ОАК 265/17 | 1864 | илмюхабер
Частно продавателно за прехвърляне къщата на Николчо Кисимов в махалата "Черковна", гр.
Шумен, върху купилия тази къща Марин Иванов.

ОАК 265/18 | б.д. | илмюхабер
Данъчен лист за вписване издължаванията по данъка върху недвижимите имоти, плащан от
шивашкия калфа Марин Иванов от гр. Шумен.

ОАК 265/19 | 1874 | шукка
Писмо на Тулчанския мютесариф до каймакама в Сулина. Предписва бдителност във връзка с
възможната поява в Тулчанския санджак на хора от въоръжената банда от 60 души, която според
писменно съобщение от Русенското жандармерийско управление, разделена на 4 отряда, вършела
издевателства над населението в Сливенско, Котелско, Османпазарско и Силистренско.

ОАК 265/20 | 1874 | хюджет
Съдебна подялба на наследството оставено от покойника Колю Койко Недков от Акча Клисе, нахия
Гьопса, Пловдивско.

ОАК 265/21 | 1907 | ферман
Ферман на султан Абдул Хамид II. Разрешава да се окачи камбаната, закупена за черквата в с.
Радибош, Паланачко (Македония).

ОАК 265/22 | 1864 | ферман
Ферман на Абдюлазиз (печатно копие на турски, български и гръцки език), с който се разрешава
учредяването на Българската екзархия.

ОАК 265/23 | 1875 | сенет
Разписка за получена сума от Софийския малсандъгъ за доставен фураж и др. за конете дамазлък.

ОАК 265/24 | 1692 | дефтер
Списък на новонабрани мустахфъзи за паланката Ресово.

ОАК 265/25 | 1875 | дефтер
Част от канцеларско дело с чернови на изходящи писма на Дунавския вилает.

ОАК 265/26 | 1468 | дефтер
Опис на тимари в Кюстендилския и други санджаци /Има две фотокопия преди реставрацията на
дефтера/.

ОАК 265/27 | 1477 | дефтер
Опис на тимари във Видинско, Ломско и др.

ОАК 265/28 | 1692 | арзухал
Молба от 28-те "исполджии" на моста на река Сава до дефтердара. Искат да им се плати заплатата
за един изслужен от тях месец.

ОАК 265/29 | 1681 | арз
Доклад от мухасебето на Халеб до дефтердаря за даване във владение на частно лице под формата
на "димосийет" 6 села и една мезра в Халебския мухассебелък.

ОАК 265/30 | 1477 | ферман
Нареждане до евреина Яхя, и Баки, наематели на пристанището Галиполи, да изплатят дажбите на
24-те души топчии в крепостта Султанийе за второто тримесечие на годината осемдесет и втора,
пресметнати общо по 85 акчета, като и се снабдят с нужния хюджет за изплащането на сумата.

ОАК 265/30 | 1477 | ферман
Мехмед II предписва на двамата съдружници Яхя и Баки, откупили приходите на пристанище
Галиполи, да изплатят заплатата за три месеца на топчиите от Кала-и Султанийе.

ОАК 265/31 | 1868 | ферман
Заповед на Абдюлазис до Русенския валия Мидхат паша и др., съдържаща разрешение за
построяване на черквата "Св. Илия" в с. Исмил-и джедид, Русенска околия, и нареждане да се
окаже съдействие за осъществяването на строежа.

ОАК 265/32 | 1478 | хюджет
Кадията удостоверява, че е била изплатена сумата 19338 акчета заплата на 42 души мустахфъзи от
крепостта Кучилат в Херцеговина, като сумата била броена от сабирача на испенчето в Ново Бърдо
Мюхиддин на пристигнали за целта представители на крепостния гарнизон.

ОАК 265/33 | 1838 | илям

Кадийски илям. Кадията описва едно необикновено природно явлене на небето, наблюдавано в оня
край на 8 реджеб 1254 година вечерта.

ОАК 265/34 | 1868 | мазбата
Откъслек от протокола на Съвета на старейшините в село Върбовка, с който е приключен
съставения от същия съвет опис на недвижимите покрити имоти в селото. Означена е стойността и
годишния доход на тези имоти.

ОАК 265/35 | 1877 | дефтер
Списък на села от Търновско, Дряновско и др., от които са били извозени за Свищов, Шумен и др.
разни количества храна и фуражно зърно.

ОАК 265/36 | 1875 | Ариза
Сер кятибът по проверката и преброяването на недвижимите имоти, до мютесарифа. Иска да се
назначи чиновник, който окончателно да уреди проверката на обстоятелствата, при които полските
имоти във Върбовка при последното преброяванеса били показани в по-малко с 18 000 дьонюма.

ОАК 265/37 | 1875 | дефтер
Подробно сведение за измерените площи от ниви, ливади, лозя и др. в землището на село Върбовка.

ОАК 265/38 | 1875 | арзухал
Съсобственик на кория от 200 дьонюма прави възражения във връзка с оценка на имота му от
административния съвет, вероятно във връзка с настояване на мубашира, като посочва, че корията е
в землището на Върбовка, а не в това на Градище.

ОАК 265/39 | 1876 | мазбата
Част от доклад за разходите по лекуването на ранени при село Баница, Врачанско, турци в
сражение с Ботевата чета.

ОАК 265/40 | 1855 | ариза
Донесение на бригадира Али Тевфик паша от Анадолската армия до великия везир. Изпраща му

две хвалебствени стихотворения, съставени от негов подчинен (Мехмед Зеки) - дружинен писар за
възхвала завладяването на Севастопол Карс.

ОАК 265/41 | 1630 | дефтер
Кратък регистър за събиране на джизието във вилаета Провадия

ОАК 265/42 | 1849 | такрир
Доклад на министъра на финансите до великия везир. Иска да се оформи събирането на
определения от меджлиса в гр. Пазарджик (Толбухин) данък на заселени в Добруджа араби в
размер на 4710 гроша годишно.

ОАК 265/43 | 1874 | арзухал
Арзухал на Хаджи Мехмед ага до мютесаръфа в Търново. Моли да се намалят с 400 дьонюма
записаните на негово име при преброяването 600 дьнюма горав землището на село Върбовка.

ОАК 265/44 | 1861 | сенед
Разписка , удостоверяваща получаването на 600 оки жито за десетте черкески семейства, заселени
в с. Върбовка.

ОАК 265/45 | 1842 | сенед
Притежателят на част от тимара с. Върбовка удостоверява, че си е получил "дохода в натура" за
своята част - за сметка на годината 1257.

ОАК 265/46 | 1868 | еврак
Преписка по отпускането пенсия на семейството на един убит и лично наранен в сражението при с.
Върбовка между четата на Филип Тотю и аскера.

ОАК 265/47 | б.д. | варака
Турски превод на лист с два кратки пасажа, в единия от които се порицава егоизма и безразличието
към страданията на своите сънародници и единоверци; а в другия, като се изтъква, че българската
народност има племенна основа, че славянският български народ е ядката на това племе, изтъква
отговорността пред историята на народните водачи, които със своето безразсъдство и липса на
предвидливост били ни изложили на "такава опасност"...

ОАК 265/48 | 1868 | дефтер
Тетрадка, съдържаща превод на турски от български език на няколко документа от революционното
минало на българския народ.

ОАК 265/49 | 1477 | ферман
Султанска заповед до кадията на Серес и Зъхна. Освобождават се от авариз калугерите от
манастира Св. Маргарит.

ОАК 265/50 | 1419 | ферман
Ферман на Мехмед I, потвърждаващ привилегиите дадени на манастира Маргарит от неговия баща
и дядо.

ОАК 265/51 | 1422 | ферман
Потвърждават се привилегии, дадени на калугерите от манастира Маргарит - те и наследниците им
да не плащат харач и др.

ОАК 265/52 | 1427 | ферман
Изключва от юрисдикцията на кадиите един граждански спор между свещеник и владика.

ОАК 265/53 | 1495 | ферман
Баязид II потвърждава дадени на манастира свети Маргарит привилегии.

ОАК 265/54 | 1434 | ферман
Потвърждава се привилегированото положение на недвижимите имоти на манастира свети
Маргарит.

ОАК 265/55 | 1678 | ферман
Ферман от султан Мехмед IV (1648-1687) до кадията на Серес. Потвърждава се признатото особено
положение на монасите от Сереския манастир Маргарит - да не плащат никакви данъци.

ОАК 265/56 | 1872 | мазбата
Заключителен протокол на турския извънреден съд в София, съдържащ присъдата срещу дякон
Левски.

ОАК 265/57 | 1874 | ферман
Султанът разрешава да се построи черква в с. Белинци, Ихтиманско.

ОАК 265/58 | 1831 | тезкере
Открит лист, издаден на Ради и Иван от Ески Джумая, за свободно пътуване до Търново по
търговия. Към документа е прибавена бележка за платен данък испенче.

ОАК 265/59 | 1838 | ферман
Султанът разрешава да бъде ремонтирана черквата "Св. Георги" в с. Голямо Коняре, Пловдивско.

ОАК 265/60 | 1814 | китабе
Надпис върху каменна плоча в памет на търновския войвода - благодетел Фейзи ага.

ОАК 265/61 | 1846 | хюджет
Съдебно решение на Врачанския кадия във връзка със спор за мера между Лютиброд, Врачанско, и
с. Игнатица, Софийско.

ОАК 265/62 | 16. в. | дефтер
Подробен опис на хасовете и тимарите, намиращи се в нахията Баня, подведомствена на ливата
Видин.

ОАК 265/63 | 1430 | кануннаме
Откъс от кануннаме за управлението на вакъфските имоти.

ОАК 265/64 | 1861 | тапу сенеди
Документ за право на притежаване нива от 3 дьонюма на Мухсин, син на Хаджи Хюсеин. Нивата е
в землището на с. Разбойна, Ески Джумайска каза (Търговище).

ОАК 265/65 | 1872 | тапу сенеди
Документ за правото на Фатме - дъщеря на Реджеб, да притежава нива от 2 дьонюма в землището
на с. Разбойна, местност "Богаз", Ескиджумайска каза (Търговище).

ОАК 265/66 | 1883 | тезкере
Тезкере на Деспот Ичков, българин от с. Ореше, Велешко, на 28 години. Има заверки за издаден
паспорт за Европа.

ОАК 265/67 | 1811 | такрир
Преписка, образувана по повод доклада на Хасса касаббаши за отдаване заповеди за събирането в
Бахар колу (Одрински кол) данък в натура 1 на 10 върху овцете за изхранването на Цариградското
население; и за утвърждаване правото на сайиджиите (т. е. преброителите), назначени за събиране
на този данък, да носят оръжие.

ОАК 265/68 | 16. в. | дефтер
Откъс от подробен регистър на ленни владения в Солунско от началото на 16 век.

ОАК 265/69 | 1581 | дефтер
Част от дефтер, обхващащ вакъф на Ебу Еюб Ансари в Пловдивско, Севлиевско, Свищовскои др.

ОАК 265/70 | 1883 | тезкере
Тезкере, издадено от Одрин на българина Георги Трендафилов, роден в Пловдив в 1868 г.

ОАК 266/1 | 1874 | хюджет
Хюджет на кадията на Велес за извършена продажба на къща в с. Челтик-и зир (Долен Челтик),
Велешко, от Хюсеин бей - син на Илхач Мустафа бей, на Йордан Манев - и двамата от Велес, за 3

000 гроша. Дават се точните граници на имота.

ОАК 266/2 | 1898 | хюджет
Хюджет от кадията на Дойран за даване на генерално пълномощно от даскал Георги Петров
Варналията на майка му Сава, за да го представя пред комисия за уреждане наследството останало
от баща му Петър Варналията.

ОАК 266/3 | 1862 | тапия
Тапия за право на владение на нива от четири дьонюма в областта Йортлук на с. Гьозлудже алан,
Разградска каза, Силистренски санджак.

ОАК 266/4 | 1677 | ферман
Заповед до всички йеничерски сердари аяни и др. за незабавно изпращане за пристанището на
Цариград зърнени храни.

ОАК 266/5 | 1849 | мазбата
Протокол и преписка по прехвърлянето на тимара на Абдулхалим, син на Али, на жена му,
намиращ се в с. Търновче, каза Иридере (Криворечна паланка), Кюстендилски санджак.

ОАК 266/6 | 1845 | дефтер
Дефтер, в който са описани заплатите на чиновниците от казата Ихтиман, еялет Ниш за 1261 г.

ОАК 266/7 | 1657 | берат
Берат, даден на Салих, син на Ахмед, с който берат му се определя заплата като дуагюй от 7 акчета
дневно от Бурса.

ОАК 266/8 | 1628 | арз
Доклад от дар юл-сааде агасъ за смяна на мютевелията на вакъфа Султан Селим хан в Тире поради
злоупотреби и назначаването на нов мютевелия.

ОАК 266/9 | 1825 | декларация

Декларация - договор от мутасаръфа на Шкодра, Орхид и Елбасан Мустафа за поемане илтизамът
за хасовете - митниците в Шкодра, Огюн и Бар за годината 1240.

ОАК 266/10 | 1825 | декларация
Декларация - договор от мутасаръфа на Шкодра, Охрид и Елбасан Мустафа за поемане илтизамът
на мукатата на Тирана и ресм-и дьонюм и ресм-и духан в същия град за годината 1240.

ОАК 266/11 | 20. в. | муска
На арабски език, съдържа табличка с различните имена на Аллах, издадена на Костадин и
Маргарита.

ОАК 266/12 | 1869 | писмо
Писмо до малието в Цариград относно награждаването на митрополита на Кастамони с орден
"Меджидие" за заслугите му към властта.

ОАК 266/13 | 1856 | писмо
Писмо от мюдюра на Исакча до Дунавския валия относно построяване на шлеп от калугерите в
манастира в Кукуш, без да са получили за това разрешение от турските власти.

ОАК 266/14 | 1727 | молба
Молба от цариградския патриарх Паисий до Високата порта, с която иска да бъде поставен на
принудителна работа един свещеник, който имал лошо поведение и срещу него имало оплаквания.

ОАК 266/15 | 1841 | писмо-чернова
Писмо- чернова от Караферия до Солунския мюшир, относно получаване на разрешение за ремонт
на църкви в с. Авгостос, Караферийска каза.

ОАК 266/16 | 19. в. | ферман
Султански ферман относно освобождаване от заточение на свещеник от Димотика, за който се
застъпил гръцкия патриарх.

ОАК 266/17 | 1874 | тапия
Десет броя тапии, издадени от дефтерхането в Цариград, за владение на имоти находящи се в
Софийската каза - Враждебна, Чепинци и Кумарица - от различни собственици - притежатели на
издадените тапии.

ОАК 266/18 | 1870 | протокол
Протокол на каймакама в Лом, че Видинският владика (Антим) бил извикан в Лом поради
опасенията на ломските първенци от католическа пропаганда; в едно с писмо на български език от
първенци в Лом и Ломската община до владиката по същия въпрос.

ОАК 266/19 | 1877 | молитва
Молитва в препис до всички мюсюлмани по случай обявяването на Руско-турската война в 1877 г. молят се за победния край на войната.

ОАК 267/1-135 | |
Документи за Априлското въстание

ОАК 267/136 | 1910 | решения
Решения от семейно-правен характер, издадени от духовния съд при Българската църковна община
в Демир Хисар.

ОАК 267/137 | 1839 | еврак
Хюджети и тапии за имоти в землището на с. Копривщица, Пловдивско, собственост на Радо
Недков и наследниците му.

ОАК 267/138 | 1917 | берат
Берат за удостояването на Наум Мартинов, секретар на Българското консулство в Истанбул, с орден
Меджидие IV степен.

ОАК 268/1 | 1875 | телеграфнаме

С окръжна телеграма се съобщава, че в Софийския и Сливенския Балкан са се появили въстаници
и се нарежда издирването им.

ОАК 268/2 | 1875 | следствен протокол
Следствен протокол на български младежи от Шумен, обвинени в опит за въстание. /Бел.
Публикуван от Б. Недков в статията "Шуменското въстание" - док. 1./

ОАК 268/3 | 1875 | мектуб
Писмо от Никополския каймакам до вилаета, със което уведомява за заловеното писмо със
бунтовническо съдържание, изпратено от Йован Кръстев в Белград по Тодор Пенков от Габрово,
предадено му в Турно-Магорели, в кръчмата на Никола Шишков.

ОАК 268/4 | 1875 | телеграфнаме
Телеграма от Търновския мутесаръф до каймакама на Осман Пазаръ (б. Н. Г. Омуртаг). Предписва
се да се изпратят достатъчен брой забтиета по пътя, по който минава пощата, за да се осигури
охраната на същата срещу бунтовника Людцканов, забелязан на час и половина разстояние от град
Котел, с 9 души свои хора.

ОАК 268/5 | 1875 | телеграфнаме
Телеграма от заместник-Сливенския мютесариф до Омуртагския каймакам, със която го уведомява
за резултата от сражението със комитите в местността "Беглика", близо до село Раково, Котленско.
Заместник-мютесариф Ахмед Рехбери.

ОАК 268/6 | 1875 | мектуб
Писмо до намиращия се в Стара Загора мютесаръф на гр. Пловдив, с което същият се уведомява за
залавянето и изпращането под стража на бунтовника Стоян Паликаров от с. Паликар, Тревненско.

ОАК 268/7 | 1875 | мектуб
Писмо-донесение от Котленския мюдюрин до каймакамина на Омуртаг, касаещо Грудо Стоянов от
Котел, заподозрян в ятачество на комитите.

ОАК 268/8 | 1875 | мектуб
Писмо-донесение от Омуртагския околийски управител до Търновския мютесаръф, касателно

комита Людцкан оглу, по отношение на когото щяло да продължи полицейското дирене.

ОАК 268/9 | 1875 | мектуб
Мектуб (чернова) от вилаета в Русе до министерството на полицията в Цариград, с което
приложено (липсва) се изпраща протокол от разследването по подозрението, че в РК (вер.
Революционният комитет) в Букурещ е участвувал и берковският митрополит Доротей.

ОАК 268/10 | 1876 | телеграма
От каймакама на Берковица до валията в Русе. Отг. 174 - за залавянето и разпита на хаджи Петър от
Берковица.

ОАК 268/11 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Севлиево с нареждане да спре
притеснението на българското населениеот селата Ломни дол, Гостилица, Доганци и Каябаш от
околното турско население.

ОАК 268/12 | 1875 | телеграма
Телеграма от вилаета в Русе до мютесаръфа на Търново, с което препраща телеграмата на валията
на Одрин. Изпращат се имената на търсените от властта революционери - общо 11 души, като се
иска незабавното им изпращане в Одрин щом бъдели заловени.

ОАК 268/13 | 1875 | телеграма
Телеграма от каймакама на Габрово до мютесаръфа на Търново с искане да бъде изпратен ферман
до казите Добрич, Свищов, Никопол и Плевен, тъй като населението отказва да плаща данък и се
разбягва.

ОАК 268/14 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Осман пазар - да се разпита заловения
бунтовник и се съобщи резултата.

ОАК 268/15 | 1876 | телеграма
Телеграма от валията в Русе Асъм до мютесаръфа на Видин. Иска се да се следи да не преминат
през Дунава избягалите бунтовници ръководители Бенковски, Ванков и Икономов - съгласно

съобщението на валията на Одрин.

ОАК 268/16 | 1876 | телеграма
Телеграфнаме от валията в Русе Асъм до мютесаръфа на Видин с нареждане да се унищожат
всички бунтовници, за да не остане помен от бунт и въстание.

ОАК 268/17 | 1876 | телеграма
Телеграма от валията в Русе Асъм до мютесаръфа на Видин да се следи внимателно Бенковски,
Икономов и Ванков да не преминат през р. Дунав.

ОАК 268/18 | 1876 | телеграма
Телеграма от валията в Русе Асъм до мютесаръфа на Видин - препраща правителствено нареждане,
в което се казва, че се посреща със задоволство ликвидирането на бунта в Търновско. Да се
положат усилия за окончателното довършване на бунтовниците.

ОАК 268/19 | 1876 | мектуб
Писмо от вилаета до мютесаръфа на Търново - да се разясни на населението от с. Казган, Вереница
и Чанак, че бунтовниците са наказани, а мирното население няма да пострада.

ОАК 268/20 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Видин до каймакама на Берковица за вземане на мерки срещу
черкезките кражби.

ОАК 268/21 | 1876 | прокламации
Прокламация на великия везир Мехмед Рушди към българския народ да поддържа правителството,
като се осъждат бунтовническите начинания на някои.

ОАК 268/22 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Видин Халил Рифат до каймакама на Берковица - да се предотврати
грабежа на черкезите, които преследват бунтовници.

ОАК 268/23 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Видин до каймакама на Берковица. Искат се срочно сведения за колко
часа колко души могат да бъдат мобилизирани, ако се наложи да бъдат преследвани бунтовници.

ОАК 268/24 | 1876 | телеграма
Телеграма от каймакама на Севлиево до мютесаръфа на Търново - предава съобщението на
каймакама на Плевен за броя на откраднатия от черкезите добитък.

ОАК 268/25 | 1876 | телеграма
Фрагмент от телеграма от каймакама на Враца до мютесаръфа на Видин, с която се иска заповед за
изпращането на арестуваните врачани във Видин.

ОАК 268/26 | 1876 | телеграма
Телеграма от каймакама на Оряхово до вилаета. Съобщава се, че от преминалите при Козлодуй с
австрийския параход Радецки четници е бил убит Теофан Раданов, чиито документи са изпратени
във вилаета.

ОАК 268/27 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до казите - изпращат се отличителните белези на търсените
от властта Бенковски, Икономов и Ванков.

ОАК 268/28 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Севлиево за пристигането на
мютесаръфа на Херсек, който е тръгнал от Истанбул.

ОАК 268/29 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Ловеч - срочно да се отговори
колко души войници са необходими за охраната на Троян.

ОАК 268/30 | 1876 | телеграма

Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до казите без Габрово - съобщава се, че
положението е овладяно. Запасните, ако не е необходимо, да си идат по селата, но да не правят
золуми.

ОАК 268/31 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Габрово с искане сведения за
телеграфната машина, която била в школото.

ОАК 268/32 | 1876 | телеграма
Телеграма от каймакама на Севлиево до мютесаръфа на Търново с искане да бъдат изпратени 1500
кийета ориз за нуждите на пребиваващия в града I табур от 6 алай.

ОАК 268/33 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Видин Халил Рифат до каймакама на Оряхово за появата на 6 души
бунтовници в Балкана при Черепишкия манастир.

ОАК 268/34 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Севлиево за наказанието на Хюсеин, който
в пияно състояние наранил над 20 души българи.

ОАК 268/35 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Осман пазар по повод молбата, подписана
от 24 души християни за осигуряване ред и спокойствие по повод башибозушките золуми.

ОАК 268/36 | 1876 | телеграма
Фрагмент от телеграма от мютесаръфа на Видин Халил Рифат до каймакама на Берковица. Отг. 155
- Необходимо е изпращането бързо на разследванията (не се споменава кое) чрез специално заптие.

ОАК 268/37 | 1876 | телеграма
Чернова от телеграма от мютесаръфа на Търново до казите. Иска да се докладва и на него за
изпълнението на заповедта на валията, получена миналия ден (липсва).

ОАК 268/38 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Габрово. Иска се бързо да бъде
докладвано къде е отговорът на предписание № 89 (не се знае какво е било).

ОАК 268/39 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Севлиево. Строго се нарежда да
се забрани занапред мюсюлманското население да разграбва Дряновския манастир, както е станало
с ислямското население на с. Семиз.

ОАК 268/40 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Севлиево с нареждане на
утрешния ден в 5 часа в Търново да се яви Саадет ефенди, който е член на Меджлис-и идаре.

ОАК 268/41 | 1876 | мектуб
Писмо от Министерството на Външните работи до Дунавския вилает, със което се препраща препис
от писмото на английския консул в Русе, протестиращ против изстъпленията, вършени от турците
във вилаета по отношение на християните.

ОАК 268/42 | 1876 | мектуб
Писмо от заместник-мютесаръфа на Търново Абдурахман Хулюси до валията. Иска съдействие от
каймакамите на казите Свищов, Никопол, Оряхово, Плевен, Ловеч и Казанлък за издирване и
събиране на добитъка от селата Батошево и Йени кьой, който по време на неотдавнашните събития
се е разпилял.

ОАК 268/43 | 1876 | дефтер
Регистър, в който са били нанасяни протоколите на Видинския лива-меджлиси. Вписан е протокол
№ 585 от 2 тешрин-и сани 1292 г. (хиджра), с който се иска съгласието на валията за отнасянето
към "извънредните разходи" платената от Оряховския малсандък сума от 2250 гроша на хирурга,
който е лекувал трима черкези, ранени при с. Баница, Врачанско, в сражение с бунтовниците.

ОАК 268/44 | 1877 | мазбата
Мазбата на меджлис-и лива на казата Габрово, с който се удостоверява истинността на отговорите
на нарочното събраните 16 мухтара от казата по време на проведената анкета от специално

изпратения от вилаета Исмаил ефенди и комисията.

ОАК 268/45 | 1877 | телеграма
Чернова на телеграма от каймакама на Оряхово до мютесаръфа на Търново за това, че са получени
сведения за появата на руснаци при Верьовка (?-Върбовка). Иска разпореждане за неговото
поведение, тъй като ги очаквали да пристигнат още същия ден.

ОАК 268/46 | б.д. | телеграма
От мютесаръфа на Търново до казите и нахиите за издирване на налбант Тенчо, сърбина Петре и
---------(няма име) от с. Чьомлек Йени кьой, Филибешко.

ОАК 268/47 | 1875 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Осман пазар да съобщи резултата от разпита
на заловените във Върбишкия Балкан.

ОАК 268/48 | 1875 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Осман-пазаръ, с която се напомня
изпращането за Шумен на заловените във Върбишкия Балкан лица да стане при най-силна охрана.

ОАК 268/49 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до мютесаръфа на Пловдив. Съобщава за смъртта
на Найден поп Стоянов от Копривщица и изпращането на останалите четирима бунтовници за
Пловдив.

ОАК 268/50 | 1876 | телеграма
Телеграма от каймакама на Габрово Йордан до мютесаръфа на Пловдив, в която се съобщава, че
нямат възможност да осигурят прехраната на войската във Видин.

ОАК 268/51 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Севлиево във връзка с кражба на
добитък от бинбаши Али Пехливан.

ОАК 268/52 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Осман пазар. Съобщава за
струпването на 200 душиабази при с. Коняк, Османпазарско. Изпратени са заптиета и от Разград.
Иска се изпращането на редовни и запасни войници.

ОАК 268/53 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Ловча за нареждането на
валията намиращите се в Троян 100 души запасни да бъдат задържани още 5-10 дни, като им бъде
назначен способен командир.

ОАК 268/54 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Видин до каймакама на Севлиево с искане незабавен
отговор дали ще бъдат изпратени жетвари (?) за казата Добрич.

ОАК 268/55 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Видин до казите, в която се съобщава, че преселниците от
с. Чалъкавак, Драгой и Байрам от казата Шумен се организирали и ограбили един бакалски дюкян
и 20 къщи в с. Сушица, Месемврийско. Да се следи дали няма да минат, за да бъдат заловени.

ОАК 268/56 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Видин до каймакама на Севлиево, в която се нарежда да се отпуснат
пътни пари на заптийските табури при придвижването им от едно място на друго.

ОАК 268/57 | 1876 | телеграма
Чернова на телеграма от мютесаръфа на Видин до казите, в която се съобщава, че телеграмата за
започналите миналия ден боеве със сърбите е получена.

ОАК 268/58 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Видин до каймакама на Севлиево за откраднат едър рогат добитък от
цигани на българи от с. Българина, каза Ловеч.

ОАК 268/59 | 1876 | телеграма

Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Севлиево за придвижването на
артилерийски части от Габрово за Севлиево - един от войниците си счупил крака.

ОАК 268/60 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Севлиево заизпращането на 3185 глави
добитък от Севлиево за Ловеч.

ОАК 268/61 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Видин до каймакама на Лом. Иска се да се съобщи веднага колко
души могат да бъдат мобилизирани за 10 дни (като е предвидено 800 души) от наборите 86 - 91.

ОАК 268/62 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Осман пазар (Омуртаг) Абдул Мюмин до мютесаръфа на Търново във
връзка с оставянето в Казган на 50 запасни с командир Мустафа чауш, а останалите - за Осман
пазар, които били общо 150 души.

ОАК 268/63 | 1871 | мектуб
Писмо от каймакама на Оряхово Али Риза до мютесаръфа на Видин. Приложено му изпраща
разпита на заловения Тома Мангов от с. Рашково, Орханийска каза, санджак София, който бил
заловен в хана на Стано заедно със слугата му Георги Спасов. Тома е бил от комитите, които преди
2 години и половина минали от Влашко, сега отново идвал оттам. Разпитът на заптието, което го
изпуснало да избяга около Козлодуй и Цибър и мисията на меджлис-и деави Ряхова до каймакама
на Ряхово.

ОАК 268/64 | 1867 | следствено дело
Следствено дело на осемчленна революционна чета, която е действала през Великден в Добруджа.
Подробни показания на участвалите в тази чета революционери и на ятаците им Славчо Велчев
Пехливанов от с. Хаджилар (Бабадагско) и на Васил Генов, кръчмар в същото село.

ОАК 268/65 | 1876 | телеграма
Телеграма от мютесаръфа на Търново до каймакама на Осман пазар (Омуртаг). Отговор 94 - когато
на място се провежда разпит, задържаните да бъдат изпращани заедно със следствените им
протоколи.

ОАК 268/66 | 1870 | следствено дело
Част от протоколите по следственото дело на Д-р Миркович, водени във Видинския съд по
престъпленията.

ОАК 268/67 | 1826 | буюрултия
Заповед за закупуване на царевица за нуждите на крепостта Гюргево и за оказване на съдействие
по време на пътуването на Димитраки Хаджитошев и придружаващите го лица.

ОАК 268/68 | 1873 | съдебни протоколи
Съдебни протоколи, писма и телеграми по делото на В. Левски и неговите сподвижници.

ОАК 268/69 | б.д. | весика
Ключ за шифър

ОАК 268/70 | 1876 | мектуб
Разшифровано писмо за мобилизиране на запасни.

ОАК 268/71 | 1865 | шифрована телеграма
Разшифрована телеграма за арестуването на революционери в Берковица.

ОАК 268/72 | 1876 | шифрована телеграма
Шифрована телеграма във връзка с Априлското въстание.

ОАК 268/73 | 1876 | шифрована телеграма
Шифрована телеграма.

ОАК 268/74 | 1876 | шифрована телеграма

Разшифрована телеграма във връзка с българските революционери в Румъния.

ОАК 268/75 | 1804 | ферман
Ферман на Селим III, с който се признава правото на владение на къща в средната махала на Враца
на Йончо Василев, обсебена от Панайот Стоев също от Враца.

ОАК 268/76 | 1824 | ферман
Ферман на Махмуд II относно принудителното откарване на Димитраки Хаджитошев в Цариград по
настояване на гръцкия патриарх.

ОАК 268/77 | 1809 | ферман
Ферман на Махмуд II - разпорежда се събирането на данъка върху спиртните напитки за текущата
година.

ОАК 268/78 | 1817 | буюрултия
Буюрултия (Заповед) за оказване на съдействие при пътуването на група християни, жители на
Враца, до Рилския манастир.

ОАК 268/79 | 1826 | буюрултия
Заповед относно оказване на съдействие и осигуряване на коне за Димитраки Хаджитошев при
пътуването му в Русе, Гюргево и Влашко.

ОАК 268/80 | 1858 | мектуб
Писмо относно построяването на къщи за кримските преселници в Балчик.

ОАК 268/81 | 1878 | разписки
Разписки за отпускане на средства за издръжка на затворниците в Акка (Може да се предполага, че
между затворниците има и българи).

ОАК 268/82 | 1876 | чернови от писма

Чернови от писма на Русенския мютесаръф до каймакамите на Габрово, Ловеч, Севлиево по
различни въпроси от административен характер, снабдяването на войската с храни и добитък,
насилия на черкези и на др. разни въпроси.

ОАК 268/83 | 1879 | махзар
Петиция подадена от името на мохамеданското население в Силистра. Документът носи личните
печати на 24 души, първенци на града. Адресатът не е изрично означен в текста. С петицията се
иска да бъде анкетиран случая със задържането от Министерството на полицията преди 15 дни на
местния мюфтия Хасан Джери, за който била издадена заповед да бъде изгонен в Турция.
Мюфтията след установяването на българското княжество бил утвърден в службата му със особена
заповед на княз Корсаков-Дондуков и не бил се провинил след това в никаква нелоялност.

ОАК 268/84 | б.д. | молба
Колективно изложение от името на мохамеданското население на града Шумен, подадено до
военния министър. Изложението носи личните печати на 32-ма души, местни мохамедански
първенци, на 7 души кметове на отделни части на града, също мохамедани и служебните печати на
10 градски части от Шумен, написани на кирилица, за разлика от останалите, които са написани с
арабски букви. С изложението се изказва благодарност за мерките взети от военния министър при
посещението му в града. Благодарение на тези мерки е възстановен редът и спокойствието.
Специално се благодари за назначаването от страна на военния министър за комендант лицето
Лион благодарение на грижите на когото редът се заздравява все повече с всеки изминат ден.
Изказва се също пожелание назначеният от военния министър за началник и подал оставката си
Господин Александър Шеврин да бъде възстановен в длъжността му. това било общо желание на
местното население останало крайно доволно от управлението на същия.

ОАК 268/85 | 19. в. | писмено донесение
Писмено донесение до каймакама на Свищов във връзка със залавянето без тезкере на Даскал
Манолаки от Свищов, който бил лежал в затвора за разпространение на нелегални позиви,
печатани в Сърбия.

ОАК 268/86 | 1869 | тапии
Седем броя тапии (крепостни актове) тип "временни", издадени от кадастралното управление в
Русе на 1. XI. 1869 г. на имоти на Станко, син на Стоян; Златко, син на Станой; Рангел, син на
Станой; Станко, син на Раденко; ..........и х. Марица, дъщеря на Павле и Анечко, син на Мито.
Тапиите са за 5 ниви, 1 ливада и 1 градина, намиращи се в село Баба, Трънско. Определят се и
местностите около това село: Златарица, Клисурата, Ядино, Чардака, Ботевинци и дерето.

ОАК 268/87 | 1870 | тапии

Седем броя тапии за 5 ниви, 1 ливада, 1 градина, издадени от кадастралното управление при
Министерството на финансите в Цариград, на името на Станко, син на Стоян; Златко и Рангел,
синове на Станой, и Станко, син на Раденко, чрез прехвърляне от Лигурия и Марица, дъщери на
Павле, и Аначко, син на Мито. Имотите се намират в с. Баба, Трънско, днес в Пернишки окръг в
местностите Златарица, Бебенджик, Тодоринци, Вреди, Чардак, Батановци и Клисурата.

ОАК 268/88 | 1865 | хюджет
Хюджет (съдебен протокол), издаден от кадията на Изнебол (Трънско), с който се узаконява
собствеността върху една къща, състояща се от стая и килер, намираща се в град Трън, на лицето
Янко от същия град, който е получил къщата по наследство, но досега не е притежавал документ за
собственост. Протоколът е издаден на 21. XII. 1865 г.

ОАК 268/89 | 1802 | чернова от писмо
Чернова от писмо, изпратено от служител в Янинския вилает, до Великото везирство, в което
докладва неща, свързани с дейността на Али Паша Янински (Тепеделенли).

ОАК 268/90 | 1814 | доклади
Два доклада от първенци на казите Егри буджак и Чаршамба в Гърция до Великото везирство
относно золумите на вече убития Али Паша Янински в техните кази.

ОАК 268/91 | 1873 | телеграма
Телеграма, вероятно от мютесаръфа на София, до каймакама на Джумая (Благоевград), да вземат
мерки да не стават повече разпри между българи и гърци в църквите.

ОАК 268/92 | 1804 | резюме
Резюме от писмо на висш военен, завърнал се от Трабзон, до Великото везирство, относно
снабдяването с храни на войски, съставени от Али Паша Янински и изпратени в Анадола, и
укрепване на градовете Никопол, Русе и Свищов и др. по р. Дунав с цел защитата им от неприятел.

ОАК 268/93 | 1854 | мектуб
Писмо от финансов часовник от Русе до Министерството на финансите в Цариград да се минат към
извънредните размери 40 златни унгарски алтъна, дадени на немския журналистШведерик, който
писал хубави работи за Турция по време на Кримската война за благодарност.

ОАК 268/94 | 1876 | разписки

Две разписки, издадени от Мал сандъгъ в Диарбекир и подпечатани с печатите на българи заточеници, че са получили полагаемите им се суми за издръжка в заточението си.

ОАК 268/95 | 1855 | дефтер
Дефтер - опис на хановете, кръчмите и дюкяните в селата Истанбуллук (Преслав), Драгоево,
Златар, Смядово, Байрям дере, Чалъкавак и др. все в Шуменска каза, с цел да бъдат обложени с
данък според приходите им. Издаден - съставен от финансовия отдел в гр. Шумен.

ОАК 268/96 | 1692 | дефтер
Дефтер - непопълнен - без място на издаване, за различни вписвания, най-вече приходи от
вилаетите Ван, Сивас, Одрин и др. с различни дати - най-ранни 22 шабан 1103 г. (хиджра).

ОАК 268/97 | б.д. | чертежи
Няколко чертежа на местности и скици на мост и джамия. Няма автор и дата.

ОАК 268/98 | 1845 | тезкере
Тезкире за платен поголовен данък - нисша категория, за сметка на 1260 (22. I. 1844 - 9. I. 1845) от
Вълчо, син на Пъчо от гр. Видин.

ОАК 268/99 | 1869 | тезкере
Тезкере за упражняване на занаят, издадено на Цечо Вълков от Етрополе.

