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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1296 H-1879 M)

Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, Sene 1296 (1879) 

İlk bölüm bir cetvelle başlamaktadır. Hicri takvime göre sıralanmış, içinde günlük
namaz  vakitleri,  önemli  gün  ve  gecelerle  Rumi  aylar  ve  mevsimlere  göre
isimlendirilmiş iklimsel koşullar ve yine ‘Kânûn-u evvel-i Firengî’ örneğinde olduğu
gibi Miladî aylar da belirtilmiştir. İkinci cetvelde, hicrî 1200’den 1296’ya kadarki
yılların  miladî  karşılığı  gösterilmektedir.  Üçüncü  cetvelde,  Hz.  Muhammed’in
Mekke’den  Medine’ye  hicreti  başlangıç  esas  alınarak  hicretten  önce  6212  ve
hicretten  sonra  1294’e  kadarki  tarihî  olayların  özetleri  verilmiştir.  Dördüncü
cetvel, Osmanlı sultanlarının doğum, cülus (tahta geçiş), ölüm, saltanat süresi ve
vefat yaşlarını gösterir cetveldir. Beşinci cetvelde, Sultan Abdülmecid, Abdülaziz,
V. Murad Han dönemlerinin devlet adamları listesi vardır. Altıncı cetvelde, devlet
dairelerindeki yazışmalarda ast ve üst arasında kullanılması gereken elkab listesi
(resmî hitaplar) ve teşrifat sıralaması gösterilmektedir. Devamındaki cetvellerde
sırasıyla İzmir’in vilâyet merkezi olduğu tarihlerden 1296’ya kadar görev yapmış
vali  isimleri,  Saltanat-ı  seniyyenin  dost  ve  muhibbi  olan  devletlerin  İzmir’de
mukim konsolosları ve tercümanları, Vilâyet Valisi, Erkân-ı Vilâyet, Meclis-i İdare-i
Vilâyet,  Divan-ı  Temyiz-i  Vilâyet,  Mahkeme-i  Ticaret,  Mahkeme-i  Ticaret Kalemi,
Meclis-i  Temyiz,  Muhasebe-i  Vilâyet  Kalemi  ve  alt  birimleri,  Mektubî-i  Vilâyet
Kalemi, Vilâyet Evrak Odası ve alt birimleri, Evkaf Muhasebe Kalemi, Mahkeme-i
Şer’iyye,  Arazi  Kalemi,  Meclis-i  Maârif,  Meclis-i  Belediye  Heyet-i  Muvakkatesi,
Tıbbiye Komisyonu, Muhacir Komisyonu, Matbaa-i Vilâyet, Nüfus Kalemi, Menafi-i
Umumiye  Sandığı,  İzmir  Karantina  ve  Tahaffuzhanesi  Memuru,  İzmir
Pasaporthanesi,  İzmir  Liman  Dairesi,  Vilâyet  Asâkir-i  Zabtiyye  Heyeti  ve  alt
birimleri,  İzmir  Rüsûmat  Nezaret  dairesiyle  İzmir  Osmanlı  Efrenc  gümrükleri
müdüriyetleri, Nefs-i İzmir Osmanlı Gümrüğü İdaresi, Duhân (duman-sigara-tütün)
Fabrika  Memurları,  Rüsumat,  İzmir  Efrenc  Gümrüğü  İdaresi,  İzmir  mevki-i
askerîsinde ve merbut bulunan mevakide ârâm-sâz olan asâkir-i şahane ümera ve
zabitan  esâmîsiyle  efrâdının  mevcudunu  mübeyyin  cetvel,  Vilâyet-i  celîle
maiyetine  memur  mansûra  korvet-i  hümâyûnu kapudan ve  zâbitânı,  Rüsumat
Nezareti  refakatine  memur  zîver-i  derya  vapuru  mevcudu,  İzmir  Limanı
medhalinde vaki Yeni Kale-i Şahane zabitanı, İzmir Ciheti Telgraf İdareleri ve alt
birimleri, İzmir Rüştiye Mektebi, İzmir Mekteb-i Sanayîi, İzmir Gureba Hastahanesi
Komisyonu,  İzmir’de  mevcut  etıbbanın  esâmîsi  (doktor  isimleri),  İzmir’deki
meşhur eczaneler, İzmir’de neşrolunan gazeteler, İzmir’deki fotoğraflar, İzmir’de
kâin olan hotellerin en meşhur ve muntazamları, İzmir lokantalarının meşhurları,
Aydın  Demiryolu  memurları,  Kasaba  Demiryolu,  Rıhtım,  Posta-i  Hıdîviyye-i
Mısrıyye, Lloyd nam Avusturya vapur kumpanyası, Fransa, İtalya, İngiltere vapur
kumpanyaları,  İzmir’de  bulunan  sigorta  kumpanyası  zîruhu  (canlıları)  sigorta
edenleri, Sefâyin (gemiler) ve hamûlesini (yüklerini)  sigorta edenleri, Kazaların
merkez livaya ve livaların merkez vilâyete olan mesafelerini mübeyyin cetveller
bulunmaktadır.  Devamında  Aydın  vilâyetine  bağlı  Sancak,  kaza  ve  nahiyelerin
yönetici, memur ve azalarının isimleri bulunmaktadır. Vilâyette ve Dersaâdet’te



tab ve neşrolunmakta olan gazetelerin cetveli eklenmiş ve son sayfada da tashih
ve ilaveler yapılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1297 H-1880 M)

Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, Sene 1297 (1880)

“Geçen seneye göre bazı ilaveler kılınmıştır” diye başına not alınmıştır. İlk bölüm
bir cetvelle başlamaktadır.  Hicri  takvime göre sıralanmış,  içinde günlük namaz
vakitleri, önemli gün ve gecelerle Rumi aylar ve mevsimlere göre adlandırılmış
iklimsel koşullar ve yine ‘Kânûn-u sânî-i Firengî’ örneğinde olduğu gibi Miladî aylar
da belirtilmiştir. İkinci cetvelde, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti
başlangıç esas alınarak hicretten önce 6212 ve hicretten sonra 1294’e kadarki
tarihî olayların özetleri  verilmiştir.  Üçüncü cetvel, Osmanlı  sultanlarının doğum,
cülus  (tahta  geçiş),  ölüm,  saltanat  süresi  ve  vefat  yaşlarını  gösterir  cetveldir.
Dördüncü  cetvelde,  Sultan Abdülmecid,  Abdülaziz,  V.  Murad Han dönemlerinin
devlet adamları listesi vardır. Devamındaki cetvellerde sırasıyla; vilâyet valileri,
Eyâlât-ı  mümtaze (seçkin  birkaç  eyaletin  yöneticileri  Tunus  Valisi,  Sisam Beyi,
Bulgaristan Prensi isimleri), Vilâyet naipleri, Defterdarları, Mektupçuları, Rüsumat
nazırları, Vilâyet adliye müfettişleri, Elviye (livalar) mutasarrıfları, Nezd-i saltanat-ı
seniyyede  mukîm  süferâ-yı  düvel-i  mütehâbbe,  Düvel-i  mütehâbbe  nezdinde
mukîm  süferâ-yı  saltanat-ı  seniyye  (yabancı  elçilikler),  Vilâyet  Valisi,  Erkân-ı
vilâyet, Meclis-i idare-i vilâyet, Âzâ-yı müntehaba, Vilâyet umûr-ı adliye müfettişi,
Mahkeme-i  istînaf-ı  vilâyet,  İzmir  Ticaret  Mahkemesi,  Konsolatolardan  intihap
olunan azalar,  Konsolatolardan  mahkemeye devam eden tercümanlar,  Meclis-i
İdare Kalemi, Mahkeme-i  İstînaf  ve Vilâyet kalemi, Mektubî  kaleminden vilâyet
müddeî-i umûmîliği umûr-ı tahrîrisine memur efendiler, İzmir mahkeme-i bidayeti
kalemi, İzmir mahkeme-i şer’iyyesi, Mektubî-i vilâyet kalemi, Muhasebe-i vilâyet
kalemi  ve  alt  birimleri,  Islâh-ı  Mekâtip  komisyonu,  Meclis-i  Maârif,  Muhacir
Komisyonu, Vilâyet Âşâr ve Ağnam nezaret heyeti, İzmir Sancağı Ser-tahsildarları,
Mahkeme-i Ticaret Kalemi, Birinci ve İkinci Belediye daireleri, Tıbbiye Komisyonu,
Matbaa-i  Vilâyet,  İzmir  Nüfus  Kalemi,  İzmir  Karantinası,  İzmir  Pasaporthanesi,
Vilâyet Asâkir-i Zabtiyye Heyeti ve alt birimleri, İzmir Rüsûmat Nezaret dairesiyle
İzmir  Osmanlı  Efrenc  gümrükleri  müdüriyetleri,  Nefs-i  İzmir  Osmanlı  Gümrüğü
İdaresi, İzmir Efrenc Gümrüğü İdaresi, Kuşadası, Bodrum, Mekri (Meğri) Rüsumat
İdareleri,  İzmir  Rüştiye  Mektebi,  İzmir  Mekteb-i  Sanayîi,  İzmir  Ciheti  Telgraf
İdaresi,  Posta  Memurları,  Birinci  Kolordu’daki  bazı  zabitanın  isimleriyle  mevcut
sayılarının cetveli, İzmir Rüsûm-ı Sitte Nezareti ve Müdüriyeti, Askerî Hastahanesi,
İzmir Gureba Hastahanesi Komisyonu, Vilâyet-i celîle maiyetine memur mansûra
korvet-i  hümâyûnu  kapudan  ve  zâbitânı,  Rüsumat  Nezareti  refakatine  memur
zîver-i derya vapuru mevcudu, İzmir Limanı medhalinde vaki Yeni Kale-i Şahane
zabitanı,  Aydın  Vilâyeti  üçüncü  ordu dâhilindeki  bazı  zabitanın  listesi,  İzmir’de
mevcut  etıbbanın  esamisi  (doktor  isimleri),  İzmir’de  neşrolunan  gazeteler,



İzmir’deki fotoğraflar, İzmir’de kâin olan hotellerin en meşhur ve muntazamları,
İzmir  lokantalarının  meşhur  ve  muntazamları,  Aydın  Demiryolları  memurları,
Kasaba  Demiryolu,  Osmanlı  vapurlarının  vakt-i  hareket  ve  azimetleri,  Posta-i
Hıdîviyye-i  Mısrıyye,  Lloyd  nam  Avusturya  vapur  kumpanyası,  İngiliz  vapur
kumpanyası,  İzmir’de  bulunan  sigorta  kumpanyası  zîruhu  (canlıları)  sigorta
edenleri, Sefâyin (gemiler) ve hamûlesini (yüklerini)  sigorta edenleri, Kazaların
merkez livaya ve livaların merkez vilâyete olan mesafelerini  mübeyyin cetvel,
Sancak, kaza ve nahiyelerin yönetici, memur ve azalarının isimleri bulunmaktadır.
Son sayfada da tashih ve ilaveler yapılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1298 H-1881 M)

Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, Sene 1298 (1881)

“Sâye-i  mehâsinvâye-i  Cenâb-ı  Padişâhîde  baʻzı  mevadd-ı  müfîde  ilâvesiyle
doksan  sekiz  sene-i  kameriyyesiçün  Aydın  vilâyetinde  tertîb  ve  temsîl  edilen
salnâmedir.”  cümlesiyle  başlamakta  “Defʻa  3”  diyerek  3.  sayı  olduğu
belirtilmekte, “Yortu Günlerinin Rumûzâtı: (Elif) Ermeni,  (Lam) Lâtin, (Ra) Rum,
(Ye) Yahudî,  (Kaf)  Katolik” kısaltmaları  verilmektedir.  Diğer sayfalarda sırasıyla:
Hicri  takvime  göre  sıralanmış,  içinde  günlük  namaz  vakitleri,  önemli  gün  ve
gecelerle Rumi aylar ve mevsimlere göre adlandırılmış iklimsel koşullar ve yine
‘Kânûn-u sânî-i Firengî’ örneğinde olduğu gibi Miladî aylar da belirtilmiştir. Daha
sonraki cetvelde, hicrî 1200’den 1298’e kadarki yılların miladî karşılığı verilmiştir.
Devamındaki  cetvellerde  sırasıyla:  Hz.  Muhammed’in  Mekke’den  Medine’ye
hicreti  başlangıç  esas alınarak hicretten önce 6212 ve hicretten sonra 1294’e
kadarki tarihî olayların özetleri, İzmir’in vekayî-i meşhuresi, Osmanlı sultanlarının
doğum,  cülus  (tahta  geçiş),  ölüm,  saltanat  süresi  ve  vefat  yaşları,  Sultan
Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad Han dönemlerinin devlet adamları listesi vardır.
Sultan  II.  Abdulhamid  Han  dönemine  “Ahd-i  Hümâyûn-ı  Cenâb-ı  Şehriyârî”
denilerek sırasıyla; Sadrazam ve nazır isimleri, Vilâyet vâlileri, Eyâlât-ı mümtaze
(Seçkin  birkaç  eyaletin  yöneticileri:  Hıdîv-i  Mısır,  Tunus  Valisi,  Sisam  Beyi,
Bulgaristan Prensi isimleri), Vilâyet naipleri, defterdar ve mektupçuları, Rüsumat
nazırları, Vilâyet adliye müfettişleri, Elviye (livalar) mutasarrıfları, Nezd-i saltanat-ı
seniyyede  mukîm süferâ,  Vilâyetin  teşekkülünden  beri  valilikle  teşrîf  buyuran
zevât-ı  izâm,  Defterdarlar,  Müfettiş-i  hükkâm  ve  merkez-i  vilâyet  nâibleri,
Mektupçular,  Merkez-i  vilâyet  mutasarrıfları,  Aydın,  Saruhan,  Menteşe  sancağı
mutasarrıfları,  Vâli-i  Vilâyet Ahmed Midhat Paşa, Erkân-ı vilâyet, Meclis-i idare-i
vilâyet,  Âzâ-yı  tabîiyye-i  müntehaba,  Âzâ-yı  müntehaba,  Mahkeme-i  İstînaf-ı
vilâyet, İzmir bidayet mahkemesi, İzmir ticaret mahkemesi ve alt birimleri, Meclis-
i  İdare  Kalemi,  İzmir  mahkeme-i  bidayeti  kalemi,  İzmir  mahkeme-i  şer’iyyesi,
Mektubî-i  vilâyet  kalemi,  Muhasebe-i  vilâyet  kalemi  ve  alt  birimleri,  Meclis-i
Maârif, Muhacir Komisyonu, İzmir sancağı Âşâr ve Ağnam İdaresi, İzmir Sancağı
Ser-tahsildarları,  Mahkeme-i  Ticaret  Kalemi,  Birinci  ve  İkinci  Belediye  daireleri,



Aydın  Vilâyeti  menâfî  sandıklarının  1295 Şubat  ayı  sonuna kadarki  sermayesi,
Matbaa-i  Vilâyet,  İzmir  Nüfus  Kalemi,  İzmir  Karantinası,  İzmir  Pasaporthanesi,
İzmir  liman  idaresi,  Fener  kumpanyası,  Vilâyet  Evrak  Odası,  İzmir  Rüsumat
Nezaret  dairesiyle  İzmir  Osmanlı  Efrenc  gümrükleri  müdüriyetleri,  Nefs-i  İzmir
Osmanlı  Gümrüğü  İdaresi,  İzmir  Efrenc  Gümrüğü  İdaresi,  İzmir  Osmanlı
gümrüğünün mülhakatı, Kuşadası, Bodrum, Mekri (Meğri) Rüsumat İdareleri, İzmir
Rüsûm-ı Sitte Nezareti, İzmir Telgraf ve Posta dairesi, İzmir merkezi muhaberat-ı
Türkiye  ve  Ecnebiye  memurları,  Posta  dairesi,  İzmir  Rüştiye  Mektebi,  İzmir
Mekteb-i  Sanayii,  Tilkilik  Teshîliye  Mektebi,  İkiçeşmelik  mektebi,  Dâru’l-huffâz,
Namazgâh İnâs  Mektebi,  Birinci  Kolordu’daki  bazı  zâbitanın  isimleriyle  mevcut
sayılarının cetveli,  Gardiyan idaresi,  Vilâyet Orman idaresi,  Askerî  Hastahanesi,
İzmir Gureba Hastahanesi Komisyonu, İzmir’de mevcut etıbbanın esâmîsi (doktor
isimleri), İzmir’deki Eczahanelerin en meşhurları, İzmir’de neşrolunan gazeteler,
İzmir’deki fotoğraflar, İzmir’de kâin olan hotellerin en meşhur ve muntazamları,
İzmir lokantalarının meşhurları, Aydın Demiryolları memurları, Kasaba Demiryolu,
Osmanlı  vapurlarının  vakt-i  hareket  ve  azîmetleri,  Posta-i  Hıdîviyye-i  Mısrıyye,
Lloyd nam Avusturya kumpanyası, Fransız, İngiliz vapur kumpanyaları ve bazı özel
vapur  kumpanyalarının  isimleri,  Gaz  kumpanyası,  İzmir’de  bulunan  sigorta
kumpanyaları, zîruhu (canlıları) sigorta edenleri, Sefâyin (gemiler) ve hamûlesini
(yüklerini)  sigorta edenleri,  Emlâk sigorta edenleri,  İzmir  hakkında genel  bilgi,
Kazaların merkez livaya ve livaların merkez vilâyete olan mesafelerini mübeyyin
cetvel, düvel-i mütehâbbenin konsolosları, Sancak, kaza ve nahiyelerin yönetici,
memur ve azalarının isimleri bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Aydın vilâyetinin
doksan yedi (1297) senesi bütçesi eklenmiş ve son sayfada da tashih ve ilaveler
yapılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1299 H-1882 M)

Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, Sene 1299 (1882)

“Takvim,  Sâye-i  mehâsinvâye-i  Cenâb-ı  Padişâhîde  baʻzı  mevadd-ı  müfîde
ilâvesiyle doksan dokuz sene-i kameriyyesiçün Aydın vilâyetinde tertîb ve temsîl
edilen  salnâmedir.”  cümlesiyle  başlamakta,  “Defʻa  4”  diyerek  4.  sayı  olduğu
belirtilmekte ve “Yortu Günlerinin Rumûzâtı: (Elif) Ermeni, (Lam) Lâtin, (Ra) Rum,
(Ye) Yahudî,  (Kaf)  Katolik” kısaltmaları  verilmektedir.  Diğer sayfalarda sırasıyla:
Hicri  takvime  göre  sıralanmış,  içinde  günlük  namaz  vakitleri,  önemli  gün  ve
gecelerle Rumi aylar ve mevsimlere göre adlandırılmış iklimsel koşullar ve yine
‘Kânûn-u sânî-i Firengî’ örneğinde olduğu gibi Miladî aylar da belirtilmiştir. Daha
sonraki  cetvelde,  hicrî  1200  (1785)’ten  1299  (1882)’ye  kadarki  yılların  milâdî
karşılığı  verilmiştir.  Devamındaki  cetvellerde  sırasıyla:  Hz.  Muhammed’in
Mekke’den  Medine’ye  hicreti  başlangıç  esas  alınarak  hicretten  önce  6212  ve
hicretten  sonra  1297’ye  kadarki  tarihî  olayların  özetleri,  İzmir’in  vekayî-i
meşhuresi,  Osmanlı  sultanlarının  doğum,  cülus  (tahta  geçiş),  ölüm,  saltanat
süresi ve vefat yaşları  listesi vardır.  Devamında göreve getirilmiş ve azledilmiş
mülkî ve askerî yöneticilerinin isimleri, menşe ve hâl-i hazırlarını gösterir cetvel



verilmiştir.  Devamında  sırasıyla  Rütbe-i  bâlâ  ricali,  Vilâyet  merkez  nevvab-ı
şerʻiyyesi, (Vilâyet naipleri), mektupçuları, rüsumat nazırları, adliye müfettişleri,
mutasarrıfları,  Elviye (livalar)  mutasarrıfları,  Nezd-i  saltanat-ı  seniyyede mukîm
süferâ-yı  düvel-i  ecnebiyye,  Düvel-i  mütehâbbe  nezdinde  mukîm  süferâ-yı
saltanat-ı  seniyye,  Vilâyetin  teşekkülünden  beri  valilikle  teşrîf  buyuran  zevât-ı
izâm, Defterdarlar, Müfettiş-i hükkâm ve merkez-i vilâyet nâibleri, Mektupçular,
Merkez-i  vilâyet mutasarrıfları,  Aydın,  Saruhan,  Menteşe sancağı  mutasarrıfları,
Vâli-i  Vilâyet  Ali  Paşa,  Erkân-ı  vilâyet,  Meclis-i  idare-i  vilâyet,  Âzâ-yı  tabîiyye-i
müntehaba,  Âzâ-yı  müntehaba,  Muhasebe-i  vilâyet  kalemi,  Mektubî-i  vilâyet
kalemi, Vilâyet-i  celîle  evrak odası,  Vilâyet heyet-i  adliyesi,  İstînaf  mahkemesi,
İzmir bidayet mahkemesi, İzmir ticaret mahkemesi, İzmir mahkeme-i şer’iyyesi,
Merkez-i  vilâyet  komisyonu  heyeti,  Orman  idaresi,  Âşâr  nezaret  heyeti,  İzmir
sancağı müdüriyet heyeti, İzmir kazası memurin heyeti, Meclis-i Maârif, Muhacir
Komisyonu,  Matbaa-i  Vilâyet,  İzmir  Nüfus  Kalemi,  İzmir  mülhakatı  Karantina
memurları,  İzmir  Pasaporthanesi,  İzmir  liman idaresi,  Fener  kumpanyası,  İzmir
Osmanlı  Gümrükleri  müdüriyeti,  İzmir  Efrenc  Gümrüğü  müdüriyeti,  Kuşadası,
Bodrum, Mekri (Meğri) Rüsumat müdüriyeti,  İzmir Rüsûm-ı Sitte nezareti,  İzmir
Telgraf  ve  Posta  dairesi,  İzmir  sancağı  muhaberat-ı  Türkiye  memurları,  Posta
dairesi, Hassa ordu-yu hümâyûnun piyade birinci fırkasına mensup ikinci alayının
İzmir mevkiinde bulunan dördüncü taburunun ümera ve zabitanı, Birinci daire-i
belediye heyeti  Reis  Yenişehirli-zâde Hacı  Ahmet Efendi,  İkinci  daire-i  belediye
heyeti  Reis  Rağıb  Bey,  Vilâyet-i  celîle  maiyetine  memur  mansûra  korvet-i
hümâyûnu kapudan ve zâbitânı, Vilâyet Jandarma Heyeti ve diğer askerî birlikler
ve  komutanları,  İzmir  Rüştiye  Mektebi,  İzmir  Islahhanesi,  Tilkilik’te  Teshîliye
Mektebi,  İkiçeşmelik  mektebi,  Dâru’l-huffâz,  Namazgâh Mecidiye İnâs  Mektebi,
İzmir  Askerî  Hastahanesi,  İzmir  Gureba  Hastahanesi,  İzmir’deki  etıbbadan
bazılarının  esâmîsi  (doktor  isimleri),  İzmir’deki  Eczahanelerin  en  meşhuru,
İzmir’de neşrolunan gazeteler, İzmir’deki fotoğraflar, İzmir’de kâin hotellerin en
meşhur  ve  muntazamları,  İzmir’in  lokantalarının  meşhurları,  Aydın  Demiryolu
memurları, Kasaba Demiryolu, Osmanlı vapurlarının vakt-i hareket ve azîmetleri,
Posta-i Hıdîviyye-i Mısır, Lloyd nam Avusturya vapur kumpanyası, Fransa, İtalya,
Rusya, İngiliz vapur kumpanyaları  ve bazı özel vapur kumpanyalarının isimleri,
Gaz kumpanyası, İzmir’de bulunan sigorta kumpanyaları, Zîruhu (canlıları) sigorta
edenleri,  Sefâyin  (gemiler)  ve  hamûlesini  (yüklerini)  sigorta  edenleri,  Emlâk
sigorta edenleri, İzmir hakkında genel bilgi, Kazaların merkez livaya ve livaların
merkez  vilâyete  olan  mesafelerini  mübeyyin  cetvel  ve  düvel-i  mütehâbbenin
konsolosları, Sancak, kaza ve nahiyelerin yönetici, memur ve azalarının isimleri
bulunmaktadır.  Bunlara  olarak  iki  büyük cetvel  çizilmiştir.  Birincisinde:   “Aydın
vilâyet-i  celîlesi  dâhilinde  kâin  liva  ve  kazalardan  doksan  altı  senesi  âşârına
zamîmeten  umûr-ı  nâfia  karşılığı  olarak  ahz  ve  istihsal  olunmakta  bulunan
zehâyirin  mikdâr-ı  mevcûdiyetini  mübeyyin  hülâsası”  ikincisinde:  “Doksan  altı
senesi  zarfında Aydın vilâyet-i  celîlesi  dâhilinde kâin liva ve kaza ve nevâhîde
îmâlât-ı nâfia ve sâireyi mübeyyin cetveldir” yazmaktadır.

Bu  salnâmede  yer  yer  rik’a  harflerle  “Vüzerâ-yı  saltanat-ı  seniyyeden  Hasan
Fehmi Paşa merhumun kütüphane-i umumîye vakfıdır” diye not yazılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1300 H-1883 M)

Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, Sene 1300 (1883)

“Takvim, Sâye-i mehâsinvâye-i Cenâb-ı Padişâhîde üçyüz sene-i kameriyyesiçün
dahî Aydın vilâyetinde tertîb ve temsîl edilen salnâmedir.” cümlesiyle başlamakta,
“Defʻa 5” diyerek 5. sayı olduğu belirtilmekte ve “Yortu Günlerinin Rumûzâtı: (Elif)
Ermeni,  (Lam)  Lâtin,  (Ra)  Rum,  (Ye)  Yahudî,  (Kaf)  Katolik”  kısaltmaları
verilmektedir.  İkinci  sayfada  “Bahâsı  nısf  sim  mecidiyedir,  yarım  beyaz
mecidiyedir”  yazmaktadır.  Diğer  sayfalarda  sırasıyla:  Hicri  takvime  göre
sıralanmış, içinde günlük namaz vakitleri, önemli gün ve gecelerle Rumi aylar ve
mevsimlere göre adlandırılmış iklimsel koşullar ve yine ‘Kânûn-u evvel-i Firencî’
örneğinde olduğu gibi Miladî aylar da belirtilmiştir. Daha sonraki cetvelde, hicrî
1201  (1786)’dan  1300  (1883)’e  kadarki  yılların  milâdî  karşılığı  verilmiştir.
Devamındaki  cetvellerde  sırasıyla:  Hz.  Muhammed’in  Mekke’den  Medine’ye
hicreti  başlangıç esas alınarak hicretten önce 6212 ve hicretten sonra 1297’ye
kadarki tarihî olayların özetleri, İzmir’in vekayî-i meşhuresi, Osmanlı sultanlarının
doğum, cülus (tahta geçiş), ölüm, saltanat süresi ve vefat yaşları listesi vardır.
Devamında göreve getirilmiş ve azledilmiş mülkî ve askerî yöneticilerinin isimleri,
menşe ve hâl-i hazırlarını gösterir cetvel verilmiştir. Devamında sırasıyla Rütbe-i
bâlâ ricali, Vilâyet valileri, Eyâlât-ı mümtaze (Seçkin birkaç eyaletin yöneticileri:
Hıdîv-i Mısır, Sisam Beyi, Rumeli Şarkî valisi, Bulgaristan Prensi isimleri), Vilâyât-ı
merkez  mutasarrıfları,  Vilâyât-ı  merkez  nevvab-ı  şerʻiyyesi  (Vilâyet  naipleri),
Vilâyât defterdarları, mektupçuları, adliye müfettişleri, rüsumat nazırları, Düvel-i
mütehâbbe  nezdinde  mukîm  süferâ-yı  saltanat-ı  seniyye,  Nezd-i  saltanat-ı
seniyyede  mukîm süferâ,  Vilâyetin  teşekkülünden  beri  valilikle  teşrîf  buyuran
zevât-ı  izâm,  Defterdarlar,  Müfettiş-i  hükkâm  ve  merkez-i  vilâyet  nâibleri,
Mektupçular,  Merkez-i  vilâyet  mutasarrıfları,  Aydın,  Saruhan,  Menteşe  sancağı
mutasarrıfları, Vâli-i Vilâyet Ali Paşa, Erkân-ı vilâyet, Meclis-i idare-i vilâyet, Âzâ-yı
tabîiyye,  Âzâ-yı  müntehaba,  Vilâyet  mesalih-i  ecnebiye  müdürü,  Muhasebe-i
vilâyet  kalemi,  Mektubî-i  vilâyet  kalemi,  Vilâyet  evrak  odası,  Vilâyet  heyet-i
adliyesi,  İstînaf  mahkemesi,  Mekez-i  vilâyet  komisyonu  heyeti,  Orman  idaresi,
Vilâyet Âşâr ve ağnâm nezareti heyeti, İzmir sancağı âşâr ve ağnâm müdüriyeti,
Vilâyet  Jandarma  alay  heyeti,  Polis  sınıfı,  Matbaa-i  Vilâyet,  İzmir  bidayet
mahkemesi, İzmir ticaret mahkemesi, İzmir mahkeme-i şerʻiyyesi, Birinci daire-i
belediye heyeti  Reis  Helvacızâde Emin Bey,  İkinci  daire-i  belediye heyeti  Reis
Rağıb Bey,  İzmir Nüfus Kalemi,  İzmir ve mülhakatı  Karantina memurları,  İzmir
Pasaporthanesi,  İzmir  liman idaresi,  Fener  kumpanyası,  Jandarma birinci  İzmir,
ikinci Aydın, üçüncü Saruhan, dördüncü Muğla taburu zabitanı piyade jandarması
ve alt birimleri, İzmir hapishanesi, İzmir Rüsûmat Nezaret dairesiyle İzmir Osmanlı
Efrenc  gümrükleri  müdüriyetleri,  İzmir  Osmanlı  Gümrükleri  müdüriyeti,  İzmir
Efrenc  Gümrüğü  müdüriyeti,  Kuşadası,  Bodrum,  Mekri  (Meğri)  Rüsumat
müdüriyeti,  İzmir  Rüsûm-ı  Sitte  müdüriyeti,  İzmir’de  kâin  tütün  fabrikalarında
müstahdem memurîn, Meclis-i  Maârif,  İzmir  Rüştiye Mektebi,  İzmir Islahhanesi,
Tilkilik’te  Teshîliye  Mektebi,  İkiçeşmelik  mektebi,  Dâru’l-huffâz,  Muhacir
Komisyonu, İzmir Telgraf ve Posta dairesi, İzmir sancağı muhaberat-ı Türkiye ve



ecnebiye memurları, Posta dairesi, Üçüncü ordu dâhilindeki bazı zabitanın listesi,
Vilâyet-i  celîle  maiyetine  memur  mansûra  korvet-i  hümâyûnu  kapudan  ve
zâbitânı, İzmir Gureba Hastahanesi, İzmir hakkında genel bilgi, Kazaların merkez
livaya ve livaların merkez vilâyete olan mesafelerini  mübeyyin cetvel,  Sancak,
kaza ve nahiyelerin yönetici, memur ve azalarının isimleri verilmiş ve son sayfada
bazı düzeltmeler “tashih” başlığı altında yapılmıştır.

Bu  salnâmede  yer  yer  rik’a  harflerle  “Vüzerâ-yı  saltanat-ı  seniyyeden  Hasan
Fehmi Paşa merhumun kütüphane-i umumîye vakfıdır” diye not yazılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1301 H-1300 R-1884 M)

Aydın Vilâyetine Mahsus Salnâme (1301 H-1300 R) 

“Mektubî-i Vilâyet Marifetiyle Tertip Olundu”

“Aydın  vilâyeti  için  altıncı  defa  olarak  sâye-i  terakkiyat-ı  pîrâye-i  hazret-i
padişahîde tertip olunan salnâmedir. Arabî 1301-Rûmî 1300” “Takvim” cümlesiyle
başlayarak sırasıyla: Hicri takvime göre sıralanmış, içinde günlük namaz vakitleri,
önemli  gün ve gecelerle Rumi aylar  ve mevsimlere göre adlandırılmış iklimsel
koşullar  ve  yine  ‘Şubat-ı  Firencî’  örneğinde  olduğu  gibi  Miladî  aylar  da
belirtilmiştir. Daha sonraki cetvelde, Hicrî ve Rumî yılların ay ve gün karşılıkları
verildiği  iki  cetvel  bulunmaktadır.   Devamındaki  cetvellerde sırasıyla:  “Vekayî-i
Meşhure”  başlığıyla  Hz.  Muhammed’in  Mekke’den  Medine’ye  hicreti  başlangıç
esas  alınarak  hicretten  önce  6212  ve  hicretten  sonra  1299’a  kadarki  tarihî
olayların özetleri, Osmanlı sultanlarının doğum, cülus (tahta geçiş), ölüm, saltanat
süresi  ve  vefat  yaşları  listesi  vardır.  Devamında  vilâyetin  teşekkülünden  beri
göreve getirilmiş vali, Defterdarlar, Müfettiş-i hükkâm ve merkez-i vilâyet nâibleri,
Mektupçular,  Merkez-i  vilâyet  mutasarrıfları,  Aydın,  Saruhan,  Menteşe  sancağı
mutasarrıfları,  Vâli-i  Vilâyet  Raşid  Naşid  Paşa,  Erkân-ı  vilâyet,  Meclis-i  idare-i
vilâyet,  Memurîn-i  vilâyet,  Aklâm-ı  vilâyet,  Devâir-i  adliye,  Jandarma  ve  Polis
daireleri,  Matbaa-i  Vilâyet,  Meclis-i  maârif,  Ticaret odası,  Muhacirîn Komisyonu,
Tahrir-i  emlâk  komisyonu,  Umûr-ı  nâfia  idaresi,  Orman  idaresi,  Aydın  vilâyet-i
celîlesinden müretteb otuz ikinci redîf-i tâlî fırkası ve alt birimleri, Merkez-i Liva,
İzmir sancağı, muhasebe-i liva, Tahrirat kalemi, Liva devâir-i adliyesi, Mahkeme-i
bidayeti kalemi, Mahkeme-i ticaret, Liva defter-i hakanî idaresi, Liva âşâr idaresi,
Liva maʻa tahrir-i vergi kalemi, İzmir kazası âşâr idaresi, Birinci daire-i belediye
Reis  Emin  Bey,  İkinci  daire-i  belediye,  Pasaporthane,  Tahsil  idaresi,
Karantinahane, Liman İdaresi,  Fener idaresi, Mahkeme-i şerʻiyye kalemi, Eytam
sandığı idaresi, İzmir ıslahhanesi, İzmir gureba hastahanesi, İzmir telgraf ve posta
idaresi, Posta idaresi, İzmir rüsumat idaresi, İzmir Osmanlı gümrüğü müdüriyeti,
İzmir  Efrenc  Gümrüğü  müdüriyeti,  Rüsûm-ı  Sitte  nezareti,  İzmir  rüsum-ı  sitte
müdüriyeti, İzmir Rüştiye Mektebi, Tilkilik’te Teshîliye Mektebi, Kemeraltı civarında
Hamidiye  mektebi,  Namazgâhta  kâin  Namazgâh  mektebi,  Namazgâh’ta  İnâs
mektebi, Rüesâ-yı rûhâniye, Memurîn-i ecnebiye, İzmir Osmanlı bankası şubesi,
Aydın Osmanlı  Demiryolu kumpanyası,  Aydın Demiryoluna dair malumat,  Ücret



tarifesi, Kasaba demiryolu kumpanyası, Kasaba demiryoluna müteallik malumat,
Kasaba şimendiferinin ücret tarifesi, İzmir Osmanlı  havagazı kumpanyası, İzmir
rıhtım kumpanyası,  Rıhtıma müteallik  malumat,  İzmir’de neşrolunan gazeteler,
İzmir’de bulunan matbaalar, İzmir’de milel-i gayr-i müslimeye mahsus mekâtib-i
ilmiye, İzmir’de bulunan eczahanelerin meşhuru, İzmir’de hazakatle kesb-i şöhret
etmiş etıbba, İzmir’de diplomayı haiz dava vekilleri, İzmir hakkında genel bilgi,
Sancak,  kaza  ve  nahiyelerin  yönetici,  memur  ve  azalarının  isimleri  verilmiştir.
Bunlara  ek  olarak  vilâyetin  bir  senelik  masarifini,  vilâyet  dâhilinde  bulunan
nüfusun miktarını, ihaleten idare olunan meâdinin (madenlerin) mevki, cins ve
imtiyaz  sahiplerini  gösterir  cetvel  eklenmiştir.  Devamında  posta  vapurları
hakkında malumat, ahvâl-ı vilâyete dair malumat, tarım ve ticaretle ilgili malumat
eklenmiş ve tashih ve ilavelerle sonlandırılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1302 H-1300 R-1885 M)

Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1302 H-1300 R)

“Aydın  vilâyeti  için  yedinci  defa  olarak  sâye-i  terakkiyat-ı  pîrâye-i  hazret-i
padişahîde  tertip  olunan  salnâmedir.  Arabî  1302-Rûmî  1300,  Mektubî-i  vilâyet
marifetiyle tertip olundu” cümleleriyle ve dört mevsimin hicrî başlangıç tarihlerini
bildiren “Fusûl-i  Erbaʻa” ile başlayarak sırasıyla:  Hicri  takvime göre sıralanmış,
içinde günlük namaz vakitleri, önemli gün ve gecelerle Rumi aylar ve mevsimlere
göre  adlandırılmış  iklimsel  koşullar  ve  yine  “Teşrîn-i  Sânî-i  Firencî”  örneğinde
olduğu gibi  Miladî  aylar da belirtilmiştir.  Daha sonraki  cetvelde,  Hicrî  ve Rumî
yılların  ay  ve  gün  karşılıkları  verildiği  iki  cetvel  bulunmaktadır.   Devamındaki
cetvellerde sırasıyla: “Vekayî-i Meşhure” başlığıyla Hz. Muhammed’in Mekke’den
Medine’ye hicreti başlangıç esas alınarak hicretten önce 6212 ve hicretten sonra
1299’a kadarki tarihî olayların özetleri, Osmanlı sultanlarının doğum, cülus (tahta
geçiş),  ölüm,  saltanat  süresi  ve  vefat  yaşları  listesi  dönemin  hükümdarı  II.
Abdulhamid’e dua ile tamamlanıp vilâyetin teşekkülünden beri göreve getirilmiş
Vali,  Defterdarlar,  Müfettiş-i  hükkâm ve merkez-i  vilâyet  nâibleri,  Mektupçular,
Merkez-i  vilâyet mutasarrıfları,  Aydın,  Saruhan,  Menteşe sancağı  mutasarrıfları,
Vâli-i Vilâyet Raşid Naşid Paşa, Erkân-ı vilâyet, Meclis-i idare-i vilâyet, Memurîn-i
vilâyet,  Aklâm-ı  vilâyet,  Devâir-i  adliye,  Jandarma  ve  Polis  daireleri,  Matbaa-i
Vilâyet,  Meclis-i  maârif,  Ticaret  odası,  Muhacirîn  Komisyonu,  Tahrir-i  emlâk
komisyonu,  Umûr-ı  nâfia  idaresi,  Orman  idaresi,  Aydın  vilâyet-i  celîlesinden
müretteb otuz ikinci redîf-i tâlî fırkası ve alt birimleri, Merkez-i Liva, İzmir sancağı,
muhasebe-i liva, Tahrirat kalemi, Liva devâir-i adliyesi, Mahkeme-i bidayet kalemi,
Mahkeme-i ticaret, Liva defter-i hakanî idaresi, Liva âşâr idaresi, Liva maʻa tahrir-i
vergi  kalemi,  İzmir  kazası  âşâr  idaresi,  Birinci  daire-i  belediye,  İkinci  daire-i
belediye,  Pasaporthane,  Tahsil  idaresi,  Karantinahane,  Liman  İdaresi,  Fener
idaresi, Mahkeme-i şerʻiyye kalemi, Eytam sandığı idaresi, İzmir ıslahhanesi, İzmir
gureba hastahanesi, İzmir telgraf ve posta idaresi, Posta idaresi, İzmir rüsumat
idaresi,  İzmir  Osmanlı  gümrüğü müdüriyeti,  İzmir  Efrenc  Gümrüğü müdüriyeti,
Rüsûm-ı  Sitte  nezareti,  İzmir  rüsum-ı  sitte  müdüriyeti,  İzmir  Rüştiye  Mektebi,



Tilkilik’te Teshîliye Mektebi, Kemeraltı civarında Hamidiye mektebi, Namazgâh’ta
kâin  Namazgâh  mektebi,  Namazgâh’ta  İnâs  mektebi,  Rüesâ-yı  rûhâniye,
Memurîn-i  ecnebiye,  İzmir  Osmanlı  bankası  şubesi,  Aydın  Osmanlı  demiryolu
kumpanyası, Aydın Demiryoluna dair malumat, Ücret tarifesi, Kasaba demiryolu
kumpanyası,  Kasaba  demiryoluna  müteallik  malumat,  Kasaba  şimendiferinin
ücret  tarifesi,  İzmir  Osmanlı  havagazı  kumpanyası,  İzmir  rıhtım  kumpanyası,
Rıhtıma  müteallik  malumat,  İzmir  Hamidiye  Şirketi,  İzmir’deki  gazeteler,
matbaalar,  milel-i  gayr-i  müslimeye  mahsus  mekâtib,  eczahanelerin  meşhuru,
hazakatle kesb-i şöhret etmiş etıbba (doktorlar), diplomayı haiz dava vekilleri, Reji
idaresi memurları, sefâin ve emtia-i ticariye sigorta eden kumpanyalar, ebniye ve
eşya-yı  beytiye  sigorta  eden  kumpanyalar,  İzmir’den  Avrupa’ya  kambiyal
(kambiyo)  kabul  ve keşide eden tüccar,  Sancak,  kaza ve nahiyelerin  yönetici,
memur ve azalarının isimleri, Vilâyetin bir senelik vâridatı, bir senelik masârifatı,
buʻd-ı  mesafe  (mesafe  uzaklığı)  cetveli,  Vilâyet  dâhilinde  bulunan  elviyenin
merkez-i vilâyete ve kazaların mensub oldukları livâ ile vilâyet merkezlerine olan
buʻdunu mübeyyin cetvel, vilâyet dâhilinde bulunan menâfi sandıklarının adediyle
sermayeleri mikdarını mübeyyin cetvel, Ahvâl-i vilâyete dair mâlûmât, Vilâyetin
arazi, ziraat ve felahat (çiftçilik) ve meâdin (madencilik)  durumu hakkında genel
bilgi  ve  bazı  faydalı  malumat,  Maârif,  Bazı  tesisat  ve  tamirat-ı  mühimme ve
hayriye, teşebbüsat ve icraat-ı sıhhıye, turûk (yollar) ve meâbir (geçitler), devâir-i
emîriye  (yönetici  daireleri,  hükümet  konakları),  iskân-ı  aşâyir  (göçmenlerin
yerleşimi)  ve her  kazayı  terkib  eden nevahî  (nahiyeler)  ve kurâların (köylerin)
adetlerini  mübeyyin  cetvelle  tamamlanmış  ve  tashih  ve  ilavelerle
sonlandırılmıştır. 
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1303 H-1302 R-1886 M)

Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1303 H-1302 R)

“Aydın  vilâyeti  için  sekizinci  defa  olarak  sâye-i  terakkiyat-ı  pîrâye-i  hazret-i
padişahîde tertip olunan salnâmedir. Arabî 1303-Rûmî 1302,” cümleleriyle ve dört
mevsimin  hicrî  başlangıç  tarihlerini  bildiren  “Fusûl-i  Erbaʻa”  ile  başlayarak
sırasıyla:  Rumî  takvime  göre  sıralanmış,  içinde  hicri  takvim ve  günlük  namaz
vakitleri, önemli gün ve gecelerle Rumi aylar ve mevsimlere göre adlandırılmış
iklimsel koşullar ve yine “Nisan-ı Efrencî” örneğinde olduğu gibi Miladî aylar da
belirtilmiştir.  Daha  sonraki  cetvelde,  Gurrenâme-i  Arabî  ve  Gurrenâme-i  Rûmî
isimlerinde  Hicrî  ve  Rumî  yılların  ay  ve  gün  karşılıkları  verildiği  iki  cetvel
bulunmaktadır.  Devamındaki cetvellerde sırasıyla: “Vekayî-i  Meşhure” başlığıyla
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti başlangıç esas alınarak hicretten
önce 6212 ve hicretten sonra 1299’a kadarki  tarihî  olayların özetleri,  Osmanlı
sultanlarının doğum, cülus (tahta geçiş),  ölüm, saltanat süresi  ve vefat yaşları
listesi  dönemin  hükümdarı  II.  Abdulhamid’e  dua  ile  tamamlanıp  İran,  İtalya,
Almanya,  Yunan,  İngiltere,  Fransa,  Avusturya,  Rusya  devletlerinin  kral  veya
kraliçelerinin  doğum  günleri  veya  “yevm-i  mahsus”  denilen  özel  günlerinin
tarihleri  verilmiştir.  Devamında  Aydın  vilâyetinin  teşekkülünden  beri  göreve



getirilmiş  Vali,  Defterdarlar,  Müfettiş-i  hükkâm  ve  merkez-i  vilâyet  nâibleri,
Mektupçular,  Merkez-i  vilâyet  mutasarrıfları,  Aydın,  Saruhan,  Menteşe,  Denizli
sancağı mutasarrıfları, Vâli-i Vilâyet Halil Rıfat Paşa, Erkân-ı vilâyet, Meclis-i idare-i
vilâyet,  Memurîn-i  vilâyet,  Aklâm-ı  vilâyet,  Devâir-i  adliye,  Jandarma  ve  Polis
daireleri,  Matbaa-i  Vilâyet,  Muhtelit  maârif  meclisi,  Ticaret  odası,  Muhacirîn
Komisyonu,  Tahrir-i  emlâk  komisyonu,  Aydın  vilâyetindeki  emlâk-i  mahsusa-i
hazret-i padişahî komisyonu, Umûr-ı nâfia idaresi, Orman idaresi, Maden idaresi,
Merkez-i Liva, Muhasebe-i liva, Tahrirat kalemi, Liva devâir-i adliyesi, Mahkeme-i
bidayet kalemi, Mahkeme-i ticaret, Liva defter-i hakanî idaresi, Liva tahrir-i vergi
kalemi, Birinci daire-i belediye (Reis Rağıb Bey), İkinci daire-i belediye (Reis Emin
Bey), Liman İdaresi,  Fener idaresi,  İzmir ıslahhanesi, İzmir gureba hastahanesi,
İzmir telgraf ve posta idaresi, Posta idaresi, İzmir rüsumat idaresi, İzmir Osmanlı
gümrüğü müdüriyeti, İzmir Efrenc Gümrüğü müdüriyeti, İzmir duyûn-u umumiye-i
Osmaniye idaresi, İzmir merkez muamelat idaresi, İzmir tuz anbarı memuriyeti,
Birinci  ve  İkinci  Rüştiye  Mektebleri,  Tilkilik’te  Teshîliye  Mektebi,  Kemeraltı
civarında Hamidiye mektebi, Namazgâh’ta kâin Namazgâh mektebi, Namazgâh’ta
İnâs  mektebi,  Rüesâ-yı  rûhâniye,  Memurîn-i  ecnebiye,  İzmir  Osmanlı  bankası
şubesi, Aydın Osmanlı demiryolu kumpanyası, Aydın Demiryoluna dair malumat,
Ücret  tarifesi,  Kasaba  demiryolu  kumpanyası,  Kasaba  demiryoluna  müteallik
malumat,  Kasaba  şimendiferinin  ücret  tarifesi,  İzmir  Osmanlı  havagazı
kumpanyası,  İzmir  rıhtım  kumpanyası,  Rıhtıma  müteallik  malumat,  İzmir
Hamidiye  Şirketi,  İzmir’deki  gazeteler,  matbaalar,  milel-i  gayr-i  müslimeye
mahsus mekâtib, eczahaneler, hazakatle kesb-i şöhret etmiş etıbba (doktorlar),
liva ve kazalarda bulunan beledî tabiplerinin isimleri,  sefâin ve emtia-i ticariye
sigorta eden kumpanyalar, ebniye ve eşya-yı beytiye sigorta eden kumpanyalar,
Sancak, kaza ve nahiyelerin yönetici, memur ve azalarının isimleri, Vilâyetin bir
senelik  masârifatı,  bir  senelik  vâridatı,  Vilâyet  dâhilinde  bulunan  elviyenin
merkez-i vilâyete ve kazaların mensub oldukları livâ ile vilâyet merkezlerine olan
buʻdunu  (uzaklığını)  mübeyyin  cetvel,  vilâyet  dâhilinde  bulunan  menâfi
sandıklarının adediyle sermayeleri mikdarını mübeyyin cetvelle tamamlanmış ve
tashih ve ilavelerle sonlandırılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1304 H-1303 R-1887 M)

Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1304 H-1303 R)

“Dokuzuncu” Aydın Vilâyeti  Salnâmesi  olduğunu II.  Abdulhamid Han sayesinde
Mektûbî-i  Vilayet  marifetiyle  basıldığı  ifade  edilen  ilk  sayfadan  sonra  dört
mevsimin  hicrî  başlangıç  tarihlerini  bildiren  “Fusûl-i  Erbaʻa”  ile  başlayarak
sırasıyla:  Rumî  takvime  göre  sıralanmış,  içinde  hicri  takvim ve  günlük  namaz
vakitleri, önemli gün ve gecelerle Rumi aylar ve mevsimlere göre adlandırılmış
iklimsel koşullar ve yine “Nisan-ı Efrencî” örneğinde olduğu gibi Miladî aylar da
belirtilmiştir.  Daha  sonraki  cetvelde,  Gurrenâme-i  Arabî  ve  Gurrenâme-i  Rûmî
isimlerinde  Hicrî  ve  Rumî  yılların  ay  ve  gün  karşılıkları  verildiği  iki  cetvel
bulunmaktadır.  Devamındaki cetvellerde sırasıyla: “Vekayî-i  Meşhure” başlığıyla



Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti başlangıç esas alınarak hicretten
önce 6212 ve hicretten sonra 1299’a kadarki  tarihî  olayların özetleri,  Osmanlı
sultanlarının doğum, cülus (tahta geçiş),  ölüm, saltanat süresi  ve vefat yaşları
listesi  dönemin  hükümdarı  II.  Abdulhamid’e  dua  ile  tamamlanıp  İran,  İtalya,
Almanya,  Yunan,  İngiltere,  Fransa,  Avusturya,  Rusya  devletlerinin  kral  veya
kraliçelerinin  doğum  günleri  veya  “yevm-i  mahsus”  denilen  özel  günlerinin
tarihleri  verilmiştir.  Devamında  Aydın  vilâyetinin  teşekkülünden  beri  göreve
getirilmiş  Vali,  Defterdarlar,  Müfettiş-i  hükkâm  ve  merkez-i  vilâyet  nâibleri,
Mektupçular,  Merkez-i  vilâyet  mutasarrıfları,  Aydın,  Saruhan,  Menteşe,  Denizli
sancağı  mutasarrıfları,  Vâli-i  Vilâyet  Nazif  Paşa,  Erkân-ı  vilâyet,  Meclis-i  idare-i
vilâyet, Memurîn-i vilâyet, Aklâm-ı vilâyet, Devâir-i adliye, Ticaret odası, Muhacirîn
Komisyonu, Jandarma ve Polis daireleri, Matbaa-i Vilayet, Muhtelit maârif meclisi,
Birinci daire-i belediye (Reis Rağıb Bey), İkinci daire-i belediye (Reis Emin Bey),
Umûr-ı nâfia idaresi, İzmir ıslahhanesi, İzmir gureba hastahanesi, İzmir telgraf ve
posta  idaresi,  Posta  idaresi,  İzmir  rüsumat  idaresi,  İzmir  Osmanlı  gümrüğü
müdüriyeti,  İzmir  Efrenc  Gümrüğü  müdüriyeti,  İzmir  duyûn-u  umumiye-i
Osmaniye idaresi, İzmir merkez muamelat idaresi, İzmir tuz anbarı memuriyeti,
İzmir Reji Nezareti, Liman İdaresi, Mekteb-i Îdâdî, Mekteb-i Terakkî, İzmir Rüşdiye
Mektebi,  İzmir Dâru’l-muallimîn, İzmir’deki mekâtib-i  ibtidâî, Hamidiye Mektebi,
Hamidiye  Şubesi  Mekteb-İ  Huffâz,  Hamidiyenin  şubesi  Selanikli-zâde  mektebi,
Hamidiyenin  şubesi  Sahiliye  mektebi,  Teshîliye  Mektebi,  Namazgâh  mektebi,
Teshîliye  şubesi  mekteb-i  huffaz,  Abdullah  Efendi  ve  Memduhiye  mektepleri,
Mecidiye  İnas  mektebi,  Üçüncü  orduya  bağlı  on  altıncı  kolordunun  Aydın
vilayetinde bulunan subaylarının isimleri, Rüesâ-yı rûhâniye, Memurîn-i ecnebiye,
İzmir Osmanlı  bankası  şubesi,  İzmir Hamidiye şirketi,  Aydın Osmanlı  demiryolu
kumpanyası, Aydın Demiryoluna dair malumat, Ücret tarifesi, Kasaba demiryolu
kumpanyası,  Kasaba  demiryoluna  müteallik  malumat,  Kasaba  şimendiferinin
ücret  tarifesi,  İzmir  Osmanlı  havagazı  kumpanyası,  İzmir  rıhtım  kumpanyası,
Rıhtıma müteallik malumat, ebniye ve eşya-yı beytiye sigorta eden kumpanyalar,
İzmir’deki gazeteler ve matbaalar, Sancak, kaza ve nahiyelerin yönetici, memur
ve azalarının isimleri, Vilâyetin bir senelik vâridatı, bir senelik masârifatı, Vilâyetin
ahvâl-i ziraati, Aydın Vilayeti Ormanları, Aydın vilâyeti dâhilinde bir senede inşa
olunan  turûk  (yollar)  ve  meâbir  (geçitler)  hakkındaki  cetvel,  Fihrist-i  Düstur,
Fihrist-i  nizâmât,  Şuhûr-u  Rumiyye,  Vilâyetin  Nüfus  Cetveli  ve  Haritası  ile
sonlandırılmıştır.

Bu  salnâmede  yer  yer  rik’a  harflerle  “Vüzerâ-yı  saltanat-ı  seniyyeden  Hasan
Fehmi Paşa merhumun kütüphane-i umumîye vakfıdır” diye not yazılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1305 H-1304 R-1888 M)

Aydın Vilâyeti Salnâmesidir (1305 H-1304 R)

Sene-i  maliye Mart’ından itibaren başlayan  “Onuncu” Aydın  Vilâyeti  Salnâmesi
ayrıntılı  bir  fihristle  başlamıştır.  Fiyatı  1  Mecîdîdir.  Fihriste  göre  sıralama  özet



olarak şöyledir:  Takvim, Gurrenâme-i Arabî ve Rûmî, Hicretten önce ve sonraki
vekayi-i meşhure, Selâtin-i izâm, devletin kuruluşundan makam-ı sadareti  ihraz
eden zevatın isimleri, Vilâyetin teşekkülünden beri İzmir’de valilik eden zevatın
isimleri,  Düvel-i  ecnebiyenin eyyam-ı  mahsusası,  defterdarlık,  niyabet (naiplik),
mutasarrıflık,  mektupçulukla  vilayette  bulunanların  isimleri,  Aydın,  Saruhan,
Menteşe  mutasarrıflarının  isimleri,  Vali-i  vilayet  Nazif  Paşa,  erkân-ı  vilayet,
malumat,  İzmir Telgraf  ve Posta  idaresi,  rüsumat nezareti,  mekteb-i  idadisi  ve
programı,  mekteb-i  terakki,  mekteb-i  rüşdî,  mekâtib-i  ibtidaiyye,  İzmir  fırka-i
askeriyesi,  rüesâ-yı  ruhaniye,  Hamidiye vapur şirketi,  Aydın demiryolu,  Kasaba
demiryolu,  Rıhtım kumpanyası,  İzmir  Osmanlı  Havagazı  kumpanyası,  Sun’î  buz
fabrikası,  İzmir’den  Urla’ya  kadar  yapılacak  tramvay  mukavelenamesi  sureti,
İzmir Askerî hastahanesi, ebniye ve eşya-yı beytiye sigorta eden kumpanyalar,
sefain-i  ticariyeyi  sigorta  edenler,  neşr  olunan  gazeteler  ile  matbaalar,  İzmir,
Saruhan,  Aydın,  Denizli,  Menteşe sancakları  ve  bağlı  kazalar  hakkında bilgiler,
Vilayetin bir senelik varidat ve masarifat cetveli, Vilayetin ithalat ve ihracatına
dair  malumat,  nüfus cetveli,  pul  resmine tabi  evraklar,  Vilayetin Pazar  yerleri,
İzmir’in iki yüz on sene evvelki halini gösteren resimle son bulmaktadır.

Bu  salnâmede  yer  yer  rik’a  harflerle  “Vüzerâ-yı  saltanat-ı  seniyyeden  Hasan
Fehmi Paşa merhumun kütüphane-i umumîye vakfıdır” diye not yazılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1306 H-1305 R-1889 M)

Aydın Vilâyeti Salnâmesidir (1306 H-1305 R)

“On Birinci” Aydın Vilâyeti Salnâmesi Sene-i maliye Mart’ı  ile tarihi başlamıştır.
Fiyatı  1  Mecîdîdir.  Padişah  sayesinde  1305  sene-i  maliyesine  mahsus  olarak
basıldığına dair yazıdan sonra Rumî takvime göre sıralanmış, içinde hicri takvim
ve günlük namaz vakitleri,  önemli gün ve gecelerle Rumi aylar ve mevsimlere
göre adlandırılmış iklimsel koşullar ve yine “Nisan-ı Efrencî” örneğinde olduğu gibi
Miladî  aylar  da  belirtilmiştir.  Daha  sonraki  cetvelde,  Gurrenâme-i  Arabî  ve
Gurrenâme-i Rûmî isimlerinde Hicrî ve Rumî yılların ay ve gün karşılıkları verildiği
iki  cetvel  bulunmaktadır.  Devamındaki  cetvellerde sırasıyla: “Vekayî-i  Meşhure”
başlığıyla Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti başlangıç esas alınarak
hicretten önce 6212 ve hicretten sonra 1299’a kadarki tarihî olayların özetleri,
Osmanlı sultanlarının doğum, cülus (tahta geçiş), ölüm, saltanat süresi ve vefat
yaşları  listesi  dönemin  hükümdarı  II.  Abdulhamid’e  dua  ile  tamamlanmıştır.
Devamında:  Aydın  vilâyetinin  teşekkülünden  beri  göreve  getirilmiş  Vali,
Defterdarlar, Müfettiş-i hükkâm ve merkez-i vilâyet nâibleri, Mektupçular, Merkez-
i vilâyet mutasarrıfları,  Aydın, Saruhan, Menteşe, Denizli sancağı mutasarrıfları,
Erkân-ı vilâyet, Vâli-i  Vilâyet Hüseyin Rıza Paşa, Meclis-i idare-i vilâyet, Mülkiye
heyet-i  ittihamiyesi,  Memurîn-i  vilâyet,  Aklâm-ı  vilâyet,  Devâir-i  adliye,  Ticaret
odası, Muhacirîn Komisyonu, Jandarma ve Polis daireleri, Matbaa-i Vilayet, Maârif
meclisi, Birinci daire-i belediye (Reis Rağıb Bey), İkinci daire-i belediye (Reis Emin



Bey),  Umûr-ı  nâfia  idaresi,  İzmir  ıslahhanesi,  İzmir  gureba  hastahanesi,  İzmir
telgraf  ve  posta  idaresi,  Posta  idaresi,  İzmir  rüsumat  idaresi,  İzmir  Osmanlı
gümrüğü müdüriyeti, İzmir Efrenc Gümrüğü müdüriyeti, İzmir duyûn-u umumiye-i
Osmaniye idaresi, İzmir merkez muamelat idaresi, İzmir tuz anbarı memuriyeti,
İzmir Reji Nezareti, Liman İdaresi, Mekteb-i Îdâdî, Mekteb-i Terakkî, İzmir Rüşdiye
Mektebi,  İzmir  Dâru’l-muallimîn,  İzmir’deki  mekâtib-i  ibtidâiyye,  Hamidiye
Mektebi, Hamidiye Şubesi Mekteb-İ Huffâz, Hamidiyenin şubesi Sahiliye mektebi,
Teshîliye  Mektebi,  Namazgâh  mektebi,  Teshîliye  şubesi  mekteb-i  huffaz,
Memduhiye mektebi, Mecidiye İnas mektebi, Ordu-yu hümayunun birinci fırkanın
birinci  livasına  mensub  Nizamiye  ikinci  alaydan  müfrez  İzmir’de  bulunan  alay
subaylarının  isimleri,  İzmir  Askerî  hastahanesi,  Rüesâ-yı  rûhâniye,  Memurîn-i
ecnebiye,  İzmir  Osmanlı  bankası  şubesi,  İzmir  Hamidiye şirketi,  Aydın Osmanlı
demiryolu kumpanyası, Aydın Demiryoluna dair malumat, Ücret tarifesi, Kasaba
demiryolu  kumpanyası,  Kasaba  demiryoluna  müteallik  malumat,  Kasaba
şimendiferinin  ücret  tarifesi,  İzmir  rıhtım kumpanyası,  İzmir  Osmanlı  havagazı
kumpanyası, İzmir’de İdare-i mahsusa acentesi, İzmir’de ebniye, eşya-yı beytiye
ve sefâin-i ticariye sigorta eden kumpanyalar, İzmir’deki gazeteler ve matbaalar,
Sancak, kaza ve nahiyelerin yönetici, memur ve azalarının isimleri, Vilâyetin bir
senelik vâridatı, bir senelik masârifatı ve Nüfus Cetveli ile sonlandırılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1307 H-1306 R-1890 M)

Aydın Vilâyeti Salnâmesidir (1307 H-1306 R)

İlk sayfaları eksiktir. Üstte eski el yazısıyla “İzmir Salnâmesi” notu okunmaktadır.
1306 Rumî takvime göre sıralanmış, içinde hicri takvim ve günlük namaz vakitleri,
önemli  gün ve gecelerle Rumi aylar  ve mevsimlere göre adlandırılmış iklimsel
koşullar  ve  yine  “Nisan-ı  Efrencî”  örneğinde  olduğu  gibi  Miladî  aylar  da
belirtilmiştir.  Daha  sonraki  cetvelde,  Gurrenâme-i  Arabî  ve  Gurrenâme-i  Rûmî
isimlerinde  Hicrî  ve  Rumî  yılların  ay  ve  gün  karşılıkları  verildiği  iki  cetvel
bulunmaktadır.  Devamındaki cetvellerde sırasıyla: “Vekayî-i  Meşhure” başlığıyla
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti başlangıç esas alınarak hicretten
önce 6212 ve hicretten sonra 1299’a kadarki  tarihî  olayların özetleri,  Osmanlı
sultanlarının doğum, cülus (tahta geçiş),  ölüm, saltanat süresi  ve vefat yaşları
listesi dönemin hükümdarı II. Abdulhamid’e dua ile tamamlanmıştır. Devamında:
Aydın vilâyetinin teşekkülünden beri göreve getirilmiş Vali, Defterdarlar, Müfettiş-i
hükkâm ve merkez-i vilâyet nâibleri, Mektupçular, Merkez-i vilâyet mutasarrıfları,
Aydın, Saruhan, Menteşe, Denizli sancağı mutasarrıfları,  Vâli-i Vilâyet Halil Rıfat
Paşa,  Erkân-ı  vilâyet,  Meclis-i  idare-i  vilâyet,  Mülkiye  heyet-i  ittihamiyesi,
Memurîn-i  vilâyet,  Aklâm-ı  vilâyet,  Devâir-i  adliye,  Ticaret  odası,  Muhacirîn
Komisyonu, Pasaport İdaresi, Jandarma ve Polis idareleri, Matbaa-i Vilayet, Maârif
meclisi, Birinci daire-i belediye (Reis Rağıb Bey), İkinci daire-i belediye (Reis Emin
Bey),  Umûr-ı  nâfia  idaresi,  İzmir  ıslahhanesi,  İzmir  gureba  hastahanesi,  İzmir
telgraf  ve  posta  idaresi,  Posta  idaresi,  İzmir  rüsumat  idaresi,  İzmir  Osmanlı
gümrüğü müdüriyeti, İzmir Efrenc Gümrüğü müdüriyeti, İzmir duyûn-u umumiye-i



Osmaniye idaresi, İzmir merkez muamelat idaresi, İzmir tuz anbarı memuriyeti,
İzmir Reji Nezareti, Liman İdaresi, Mekteb-i Îdâdî, Mekteb-i Terakkî, İzmir Rüşdiye
Mektebi,  İzmir  Dâru’l-muallimîn,  İzmir’deki  mekâtib-i  ibtidâiyye,  Hamidiye
Mektebi,  Hamidiye  Şubesi  Mekteb-İ  Huffâz,  Hamidiye  şubesi  Selaniklizâde
mektepleri,  Hamidiye  şubesi  Sahiliye  mektebi,  Teshîliye  Mektebi,  Namazgâh
mektebi,  Teshîliye  şubesi  mekteb-i  huffaz,  Memduhiye  mektebi,  Mecidiye  İnas
mektebi,  Hassa  ordu-yu  hümayûnunun  birinci  fırkanın  birinci  livasına  mensub
Nizamiye ikinci alaydan müfrez İzmir’de bulunan alay subaylarının isimleri, İzmir
Askerî  hastahanesi,  Rüesâ-yı  rûhâniye,  Memurîn-i  ecnebiye,  İzmir  Osmanlı
bankası  şubesi,  İzmir  Hamidiye  şirketi,  Aydın  Osmanlı  demiryolu  kumpanyası,
Aydın Demiryoluna dair malumat, Ücret tarifesi, Kasaba demiryolu kumpanyası,
Kasaba  demiryoluna  müteallik  malumat,  Kasaba  şimendiferinin  ücret  tarifesi,
İzmir  rıhtım  kumpanyası  (altı  boş  bırakılmış),  İzmir  Göztepe  tramvayı,  İzmir
Osmanlı  havagazı  kumpanyası,  İzmir’de  İdare-i  mahsusa  acentesi,  İzmir’de
ebniye, eşya-yı beytiye ve sefâin-i ticariye sigorta eden kumpanyalar, İzmir’deki
gazeteler ve matbaalar, İzmir merkez, sancak, kaza ve nahiyeler hakkında genel
bilgiler  ve  yönetici,  memur  ve  azalarının  isimleri  verilmiştir.  Bu  salnâmede
“Mütenevvia” başlığında 12 farklı  konuda dünya haberleri verilmiştir. Tashih ve
ilavelerle sonlandırılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1308 H-1307 R-1891 M)

Aydın Vilâyetine Mahsus Salnâme, Sene-i Hicrî 1308-Sene-i Mâlî 1307 (Cilt I)

Eser: Cemiyet-i Rusûmiye azasından A. Cavid 

On üçüncü salnâme üç cilt olarak basılmıştır. Bu birinci cilt salnâmelere mahsus
içeriklere ek olarak vilayetin yönetim, yerleşim alanı, ziraat, sanayi, coğrafya ve
tarih  bilgilerinin  de  bulunduğuna  dair  açıklamayla  başlamış  ve  devamında bir
şiirle devam etmiş, tahmid ve tahdîs-i nimet, ifade-i mahsusa başlıkları  altında
cemiyet-i  rusûmiye  âzâsından  İbrahim  Cavid  imzasıyla  bir  önsöz  yazılmıştır.
Osmanlı  devlet  arması,  II.  Abdulhamid  Han’ın  tuğrası,  otuz  dördüncü  padişah
olduğu  bilgisiyle  başlayan  biyografi  ve  dua,  Eyyâm-ı  mübareke,  Hayrât  ve
Meberrât-ı  seniyye,  Selâtîn-i  izâm,  Şürefâ,  Sadrazamlar,  Vüzerâ,  Mâbeyn-i
Hümâyûn, Yâverân-ı Kirâm, Heyet ve meclis-i vükelâ, Heyet-i âyân, Vülât-ı izâm,
Valiler  ve  kumandanlar,  Süferâ-yı  saltanat-ı  seniyye,  bazı  menâsıb-ı  âliyede
bulunan zevât, Aydın vilâyetinin vülât-ı sâlifesi, Aydın vilâyetinin erkân-ı sâlifesi,
Elviyenin memurîn-i sâlifesi, Erkân-ı vilâyet ve tercüme-i hâl, vâlî-i  vilâyet Halil
Rıfat Paşa, İcraât-ı celîle-i vâlî-i vilâyet, Terâcim-i ahvâl-i erkân-ı vilâyet, Meclis-i
idare-i  vilâyet,  Memurîn  ve  aklâm-ı  vilâyet,  Devâir-i  adliye  ve  aklâm-ı  vilâyet,
Jandarma  idaresi,  Polis  idaresi  ve  mazbata-i  vilâyet,  matbaa-i  vilâyet,  Maârif
meclisi ve dâire-i belediye, İzmir Belediye Reisi Emin Bey, Umûr-u nâfia ve liman
idaresi,  sancaklar  ve  kazalarının  idarî  yapısı  ve  memurları  hakkında malûmat,
Aydın  vilâyeti  dâhilinde  bulunan  mevâki-i  askeriye  kumandan  ve  zabitanı,
tercümân-ı hâl, ümerâ ve zâbitân-ı askeriye, İzmir Rüsumat nezareti ve mülhakatı,



tercümân-ı hâl, Rüsumat, Düyûn-u umûmiye, Dâhil-  vilâyette bulunan posta ve
telgraf memurlarının esâmîsini mübeyyin cetvel, Reji nezareti memurları, Mekâtib
başlığı altında okullar hakkında geniş bilgiler, yönetici ve memurların isimleri, bazı
okulların yıllara göre mevcut ve mezun öğrenci sayıları, İzmir Hamidiye şirketi,
İzmir rıhtım kumpanyası,  Bir sene zarfında İzmir limanına girip çıkan sefâyinin
envâ ve mikdarını  mübeyyin cetvel,  Aydın demiryolu,  Kasaba demiryolu,  İzmir
Osmanlı  havagazı  kumpanyası,  Buz  fabrikası,  Göztepe  tramvayı  ve
mukavelenâmeleri,  Kordon  tramvayı,  İzmir  Osmanlı  bankası  şubesi,  İzmir’de
neşrolunan  gazeteler,  İzmir’de  bulunan  matbaalar,  Şehadetnâmeli  avukatlar,
hekimler ve eczacılar, İzmir Hamidiye askeri hastahanesi, İslam, Rum ve Ermeni
Gurebâ hastahaneleri, Millet-i Museviye hastahanesi, Sent (Saint) Antoan Katolik
hastahanesi, Fransız, İngiliz, Flemenk hastahaneleri, İzmir’de bulunan fabrikalar,
sigorta kumpanyaları, deniz vapurları kumpanyaları, memurîn-i ecnebiye, birinci
cildin sonu.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1308 H-1307 R-1891 M)

Aydın Vilâyetine Mahsus Salnâme, Sene-i Hicrî 1308-Sene-i Mâlî 1307 (Cilt II)

Eser: Cemiyet-i Rusûmiye azasından A. Cavid 

“Bu cilt vilâyetin idârî, tabîî, zirâî, sınâî ve ticarî coğrafyaları ve tarihi ile muhtelif
ve müteaddid istatistiklerini ve müessesât-ı sınâiyye ve ticariyyeye ait mâlûmât
ve sâireyi câmî ve coğrâfî ve târîhî birer harîta-i vilâyet ile İzmir şehrinin harîtasını
ve merkez-i vilâyetten mââdâ bâzı şuhûr ve emâkin-i fâhirenin ve bir takım âsâr-ı
atîkanın fototipi usûlüyle Almanya’da îmâl edilmiş resimlerini hâvîdir.” cümlesiyle
başlar. Sonundaki fihriste göre özetle: Genel nüfus, liva, kaza ve nahiyelerin nüfus
istatistiği, kamusal ve kurumsal bazı yer ve yapılar,  köy isim, nüfus ve mekân
istatistiği,  nakil  araçları  ve  hayvanat,  yollar,  geçit  ve  köprüler,  şehir  ve
kasabaların uzaklıkları, vergiye tabi gelirler hakkındaki istatistikler. On ikinci kısım
başlığı altında İdarî coğrafya, vilâyet merkezi ve sancakların nahiye ve köyleri de
dâhil  olmak  üzere  hudud,  nüfus  ve  mevcut  idaresi.  On  üçüncü  kısım:  Tabîî
Coğrafya, Kara hakkında: mevki, hudud, arazi genişliği, nüfus, iklim, hava, dağlar,
göller,  yükseklik-eğim,  akarsular  ve  maden  suları.  Sahiller  hakkında:  Mevki,
körfezler,  limanlar,  burunlar,  boğazlar,  adalar,  yarımadalar,  mütalaa  ve  genel
değerlendirme, birbirlerine olan uzaklıkları, fenerler ve harita. On dördüncü kısım:
Zirâî Coğrafya, Yer-arazi durumu: eğim, yüzey, iklim, arazinin hali ve taksimatı,
madenler.  Aydın  vilâyetine  Fellâhî  (tarımsal)  bir  nazar  başlığı  altında:  Ziraat
durumu,  arazi  ve  mahsulât  çeşitliliği  miktarı,  işçi  ücretleri,  ekincilik-çift  sürme
usulü,  ziraat  çeşitliliği  ve  ıslahatı,  bağcılık,  bitkiler,  sebzeler,  çiçekler,  meyveli
ağaçlar,  çayırlıklar,  ormanlar,  evcil  hayvan  ve  kuşlar,  vergi  gelirleri,  vahşi
hayvanlar.  On  beşinci  kısım:  Sanayî  coğrafya,  Sanayi  nedir,  kısımları,  Aydın
vilâyetinin sanayi durumu, el işleri, tezgâhlar, değirmencilik, dolapçılık, makine ve
fabrikalar. On altıncı kısım: Ticarî coğrafya, Birinci kısım: Ticaret nedir, ticaretin
mahiyeti ve fen ve ehemmiyeti, nakil  vasıtaları,  kara ve deniz binekleri, sarraf



işleri,  vergi  gelirleri,  ithalat  ve ihracat  vergileri  ve çeşitleri.  İkinci  kısım:  Aydın
vilâyetine ticari bir nazar, İthalat ve ihracat istatistiği, Düyûn-u umumiye gelirleri,
Tuz  vergisi,  sayd-ı  bahrî  (balık  avcılığı),  madencilik  ve  vergisi,  kara  taşıtları,
demiryolları, deniz taşıtları, sarraf işleri, ticaretin önemi. On yedinci kısım: Tarih-i
Umûmîsi (Genel Tarihi) Aydın vilayetine tarihî bir nazar, İzmir şehri ve civarının
ahvâl-i  tarihiyesi,  Seferihisar,  Kuşadası,  Urla,  Foça,  Menemen,  Bergama,  Tire,
Bayındır, Ödemiş, Mağnisa, Kasaba (Turgutlu), Salihli, Alaşehir, Demirci ve Eşme,
Kula, Gördevs (Gördes), Akhisar, Kırkağaç, Soma, Aydın, Nazilli, Bozdoğan, Çine,
Söke,  Denizli,  Sarayköy,  Buldan,  Çal,  Garbî  Karaağaç,  Tavas,  Muğla,  Milas,
Bodrum,  Marmaris,  Megri  (Fethiye)  kazaları  tarihî  durumu.  On sekizinci  kısım:
Mebâdî-i fusûl-i erbaʻa (dört mevsimin başlangıç günleri), takvim. On dokuzuncu
kısım:  Elkab-ı  resmiye  (resmi  lakaplar),  Rütbelere  göre  teşrifat  sıralamaları,
nişanlar. Yirminci Kısım: Faydalı bazı tarihî ve coğrafî bilgiler. Yirmi birinci kısım:
Düvel-i ecnebiye esâmî ve mezhebiyle tarih-i kuûdu (Yabancı devletlerin isimleri,
dinleri  ve önemli günleri). Tashih ve ilave, Hata-savâb cetveli ve Aydın vilâyeti
haritası ile sonlanır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1308 H-1307 R-1891 M)

Aydın Vilâyetine Mahsus Salnâme, Sene-i Hicrî 1308-Sene-i Mâlî 1307 (Cilt III)

Eser: Cemiyet-i Rusûmiye azasından A. Cavid 

II.  Abdulhamid Han’a ithaf ve dua cümlesiyle başlar. Devamında 1308 hicri yılı
salnâmesinin  ve  bu  üçüncü  cildin  basımı  hakkında  kısa  bir  önsöz  yazılmıştır.
Fihrist-i düstur ve fihrist-i evâmir (emirler) başlıkları altında iki ana başlıkla önceki
ciltlerin ve dönemin kararnamelerinin fihristlerinin olduğu cilttir.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1311 H-1309 R-1893 M)

On Dördüncü Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1311 H-1309 R) 

İlk sayfalarındaki fihristin transkripsiyonuna göre: Mukaddime, Eyyâm ve leyâlî-i
mübareke,  Takvim,  Tevârîh-i  meşhure  cetveli,  Selâtin-i  izâm,  Sûret-i  hatt-ı
hümâyûn,  Meratib-i  teşrifat-ı  seniyye,  Elkab-ı  resmiye,  Saltanat-ı  seniyyenin
nîşân-ı  zîşânları,  Mâbeyn-i  hümâyûn-u  cenâb-ı  mülûkâne,  Hey’et  ve  meclis-i
vükelâ-yı feham, Vüzerâ-yı izâm ve müşîrân-ı fehâm, Vilâyetin teşekkülünden beri
İzmir’e gelen vülât-ı izâm, Vâlî ve erkân-ı vilâyet, Meclis-i idare-i vilâyet ve nâfiʻa
ve sıhhıye komisyonları,  Aklâm ve devâir-i  vilâyet,  Merkez-i  vilâyetteki  devâir-i
adliye ve mehâkim, Jandarma dairesi, Polis idaresi, Fırka-i askeriye, Devâir-i sâire-i
vilâyet,  İzmir’de hâiz-i  rüteb ve nîşân  olan zevât,  İzmir’de bulunan memurîn-i
ecnebiye, İzmir’deki mekâtib, Hastahaneler, İzmir şehriyle kazası hakkında baʻzı
mâlûmât, İzmir’e merbut nevâhî, İzmir sancağı ve kazaları, Saruhan sancağı ve



kazaları,  Aydın  sancağı  ve  kazaları,  Menteşe  sancağı  ve  kazaları,  Dâhil-i
vilâyetteki  meberrât-ı  seniyye-i  hazret-i  padişâhî,  Vilâyetin  vâridât-ı  umûmiye
istatistiği,  Nüfus  ve  emâkin-i  umûmiye  istatistiği,  Turuk  ve  meâbir  istatistiği,
Dâhil-i vilâyetteki demiryollarının miktarı, Buʻd ve mesafe cetvelini içermektedir.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1312 H-1310 R-1894 M)

On Beşinci Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1312 H-1310 R) 

İlk sayfalarındaki fihristin transkripsiyonuna göre: Mukaddime, Eyyâm ve leyâlî-i
mübareke, Takvim, Tarih-i hicretten mukaddem vekayi-i meşhure, Tarih-i hicretten
muahhar vekayi-i  meşhure, Selâtin-i izâm-ı Osmâniyye, Sûret-i hatt-ı hümâyûn,
Rüteb-i ilmiye ve kalemiye ve seyfiyenin tertibat-ı teşrifatiyesi, Elkab-ı resmiye,
Saltanat-ı seniyyenin nîşân-ı zîşânları, Mâbeyn-i hümâyûn-u mülûkâne, Vilâyetin
teşekkülünden beri vâliliğe tayin buyrulmuş olan zevât, Memûrîn-i vilâyet, Devâir-
i adliye ve mehâkim, Jandarma idaresi, Polis idaresi, Fırka-i askeriye, Topçu alayı
ve zabitanı, Vilâyet maiyetine memur vapur-u hümâyûnun süvari ve mürettebatı,
İzmir  rüsumat  nezareti,  İzmir  düyun-u  umumiye  nezareti,  İzmir  eşraf-ı
muteberanından hâiz-i rüteb ve nîşân olan zevât, Düvel-i ecnebiye memurîni, Reji
nezareti,  Bank-ı  Osmanî  şubesi,  Aydın  ve  Kasaba  demiryolu,  Hamidiye  vapur
şirketi,  Rıhtım  şirketi,  Havagazı  kumpanyası,  Mekteb-i  îdâdî,  Hamidiye  sanayi
mektebi,  İzmir’de  usul-ü  ibtidâî  üzere  tedris  olunan  mekâtib,  Mekâtib-i  gayr-i
Müslime, İzmir’de kâin hastahaneler, neşrolunan gazeteler, matbaalar, fabrikalar,
İzmir’de  bulunan  diplomalı  etıbba,  İzmir’de  mevcud  eczaneler  ile  mevâkii,
İzmir’de kâin misafirhaneler, İzmir’de bulunan dava vekilleri, İzmir’de seyr ü sefer
eden merâkib-i bahriye ve vakt-i hareket ve muvasalatları, Sigorta kumpanyaları,
İzmir’de  bulunan  mârûf  bankerler,  Avrupa’ya  kambiyal  kabul  ve  keşîde  eden
tacirler,  İzmir  şehri  ile  merkez  kazası  hakkında bazı  mâlûmât,  İzmir’e  merbut
nevâhî, İzmir sancağı ve kazaları, Aydın, Denizli, Saruhan, Menteşe sancaklarının
memurîn ve ahvâl-i sâiresi, Vilâyet dâhilinde bulunan meberrât-ı seniyye, Vilâyeti
teşkil  eden liva ve kazalardan sahil-i  bahirde veyahut sahile  karib bulunanlar,
Vilâyeti  teşkil  eden  liva  ve  kazalardan  şimendifer  güzergâhında  bulunanlar,
Vilâyeti  teşkil  eden  liva  ve  kazalardan  sahilde  ve  demiryolu  güzergâhında
olmayanlar, Hudûd-u vilâyet ve taksimatı ve ahvâl-i saire-i umumiyyesi hakkında
mâlûmât-ı  mücmele,  Nüfus-u  umumiye,  Vâridat-ı  umumiye,  Ziraat  ve  ahvâl-i
arazi, Mahsulât-ı tabîiye, Edevât-ı zerʻiye, Sanayi, ticaret, Vesâit-i nakliye, Ağnâm,
Vilâyet dâhilindeki enhar-ı meşhure, Vilâyet dâhilindeki cibal-i meşhure, Sevâhil-i
vilâyet, Körfez ve limanlar, göller ve kaplıcalar, ormanlar, meâdin ve âsâr-ı atîka,
Turuk  ve  meâbir  (icmâlen),  Maârif,  Vilâyetin  309  sene-i  maliyesi  varidat-ı
umûmiyesi,  Dâhil-i  vilâyette  bulunan  fermanlı  madenler,  Nüfus-u  umumiye
(sancak ve vilayet itibariyle), Turuk ve meâbir (müfredat üzere), Vilâyet-i şahane
merkeziyle hâvî oldukları liva ve kazaların esâmîsi, Resm-i damga kanunnamesi,
Rüsûm-u maktûʻa târife-i cedîdesi, Bâde’t-tertib nîşân ve rüteb ile taltif buyrulmuş
olan zevat, Bâde’t-tertib tayin olunan me’mûrîn, Arabî ve Rûmî tarihlerini tatbik



için  müretteb  cetvel,  Mülhakât-ı  vilâyetin  yekdiğerine  buʻd  ve  mesafelerini
mübeyyin cetvel. 

Bu  salnâmede  yer  yer  rik’a  harflerle  “Vüzerâ-yı  saltanat-ı  seniyyeden  Hasan
Fehmi Paşa merhumun kütüphane-i umumîye vakfıdır” diye not yazılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1313 H-1311 R-1895 M)

On Altıncı Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1313 H-1311 R) 

İlk sayfalarındaki fihristin transkripsiyonuna göre: Mukaddime, Eyyâm ve leyâlî-i
mübareke, Takvim, Tarih-i hicretten mukaddem vekayi-i meşhure, Tarih-i hicretten
muahhar vekayi-i  meşhure, Selâtin-i izâm-ı Osmâniyye, Sûret-i hatt-ı hümâyûn,
Rüteb-i ilmiye ve kalemiye ve seyfiyenin tertibat-ı teşrifatiyesi, Elkab-ı resmiye,
Saltanat-ı seniyyenin nîşân-ı zîşânları, Vilâyetin teşekkülünden beri tayin buyrulan
vülât-ı  izâm,  Memûrîn-i  vilâyet,  Aklâm  ve  devâir-i  vilâyet,  Devâir-i  adliye  ve
mehâkim, Jandarma idaresi, Polis idaresi, Fırka-i askeriye, Topçu alayı ve zabitanı,
Maiyet  vapur-u  hümâyûnu mürettebatı,  İzmir  rüsumat  nezareti,  İzmir  düyun-u
umumiye  nezareti,  Eşraf-ı  mütehayyizândan  hâiz-i  rüteb  olan  zevât,  Düvel-i
ecnebiye  memurîni,  İdare-i  mahsusa  acentehanesiyle  vapurların  uğradıkları
mahal,  Reji  idaresi,  Bank-ı  Osmanî  şubesi  ve  muamelatı,  Aydın  Osmanlı
demiryolu,  Kasaba  demiryolu,  Hamidiye  vapur  şirketi,  Rıhtım şirketi,  Havagazı
kumpanyası, Mekteb-i îdâdî, Hamidiye sanayi mektebi, Mekâtib-i gayr-i Müslime,
Hastahaneler,  neşrolunan  gazeteler,  matbaalar,  fabrikalar,  İzmir’de  bulunan
diplomalı etıbba, İzmir’de mevcud eczaneler ile mevâkii, misafirhaneler, İzmir’de
bulunan  şehadetnameli  dava  vekilleri,  İzmir’de  seyr  ü  sefer  eden  merâkib-i
bahriye ve uğradıkları  mahaller,  Sigorta kumpanyaları,  İzmir’de bulunan mârûf
bankerler, Kambiyal ve poliçe keşîde eden mârûf tüccar, İzmir şehri ile merkez
kaza hakkında bazı mâlûmât, İzmir’e merbut nevâhî, İzmir sancağı ve kazaları,
Aydın, Denizli, Saruhan, Menteşe sancakları, Vilâyet dâhilinde bulunan meberrât-ı
seniyye, Kaza ve liva merkezlerinden sahil-i bahirde veya sahile karib bulunanlar,
Kaza ve liva merkezlerinden şimendifer güzergâhında bulunanlar,  Kaza ve liva
merkezlerinden sahilde ve demiryolu güzergâhında olmayanlar, Hudûd-u vilâyet
ve taksimatı ve ahvâl-i saire-i umumiyyesi hakkında mâlûmât-ı mücmele, Vâridat-
ı  umumiye,  Dâhil-i  vilâyette  bulunan  fermanlı  madenler,  Nüfus-u  umumiye
(sancak ve vilayet itibariyle), Turuk ve meâbir (müfredat üzere), Vilâyet-i şahane
merkeziyle hâvî oldukları liva ve kazaların esâmîsi, Bâde’t-tertib ilâve.

Bu  salnâmede  yer  yer  rik’a  harflerle  “Vüzerâ-yı  saltanat-ı  seniyyeden  Hasan
Fehmi Paşa merhumun kütüphane-i umumîye vakfıdır” diye not yazılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1314 H-1312 R-1896 M)



On Yedinci Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1314 H-1312 R) 

İlk  sayfalarındaki  fihristin  transkripsiyonuna göre:  Mukaddime,  Tarih-i  hicretten
mukaddem vekayi-i meşhure, Tarih-i hicretten muahhar vekayi-i meşhure, Selâtin-
i  izâm-ı  Osmâniyye,  Sûret-i  hatt-ı  hümâyûn,  Rüteb-i  ilmiye  ve  kalemiye  ve
seyfiyenin  tertibat-ı  teşrifatiyesi,  Elkab-ı  resmiye,  Saltanat-ı  seniyyenin  nîşân-ı
zîşânları,  Vilâyetin  teşekkülünden  beri  tayin  buyrulan  vülât-ı  izâm,  Memûrîn-i
vilâyet, Aklâm ve devâir-i vilâyet, Devâir-i adliye ve mehâkim, Jandarma idaresi,
Polis idaresi, Fırka-i askeriye, Topçu alayı ve zabitanı, Maiyet vapur-u hümâyûnu
mürettebatı, İzmir rüsumat nezareti,  İzmir düyun-u umumiye nezareti,  Rüesâ-yı
ruhaniye,  Eşraf-ı  mütehayyizândan  hâiz-i  rüteb  olan  zevât,  Düvel-i  ecnebiye
memurları,  İdare-i  mahsusa  acentehanesiyle  vapurların  uğradıkları  mahal,  Reji
idaresi,  Bank-ı Osmanî şubesi ve muamelatı,  Aydın Osmanlı  demiryolu, Kasaba
demiryolu, Hamidiye vapur şirketi, Rıhtım şirketi, Havagazı kumpanyası, Mekteb-i
îdâdî,  Hamidiye  sanayi  mektebi,  Mekâtib-i  gayr-i  Müslime,  Hastahaneler,
neşrolunan gazeteler,  matbaalar,  fabrikalar,  İzmir’de bulunan diplomalı  etıbba,
İzmir’de  mevcud  eczaneler  ile  mevâkii,  misafirhaneler,  İzmir’de  bulunan
şehadetnameli  dava vekilleri,  İzmir’de seyr ü sefer  eden merâkib-i  bahriye ve
uğradıkları  mahaller,  İzmir  limanına  vürûd  eden  sefâin,  Sigorta  kumpanyaları,
İzmir şehri ile merkez kazası hakkında bazı mâlûmât, İzmir’e merbut nevâhî, İzmir
sancağı ve kazaları, Aydın, Denizli, Saruhan, Menteşe sancakları, Vilâyet dâhilinde
bulunan  meberrât-ı  seniyye,  Kaza  ve  liva  merkezlerinden sahil-i  bahirde  veya
sahile  karib  bulunanlar,  Kaza  ve  liva  merkezlerinden  şimendifer  güzergâhında
bulunanlar,  Kaza  ve  liva  merkezlerinden  sahilde  ve  demiryolu  güzergâhında
olmayanlar, Hudûd-u vilâyet ve taksimatı ve ahvâl-i saire-i umumiyyesi hakkında
mâlûmât-ı mücmele, Nüfus-u umumiye (sancak ve vilayet itibariyle)
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1315 H-1313 R-1897 M)

On Sekizinci Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1315 H-1313 R) 

İlk  sayfalarındaki  fihristin  transkripsiyonuna  göre:  Mukaddime,  Selâtin-i  izâm-ı
Osmâniyye,  Sûret-i  hatt-ı  hümâyûn,  Rüteb-i  ilmiye  ve  kalemiye  ve  seyfiyenin
tertibat-ı  teşrifatiyesi,  Elkab-ı  resmiye,  Saltanat-ı  seniyyenin  nîşân-ı  zîşânları,
Vilâyetin teşekkülünden beri tayin buyrulan vülât-ı izâm, Memûrîn-i vilâyet, Aklâm
ve devâir-i  vilâyet, Devâir-i adliye ve mehâkim, Jandarma idaresi,  Polis idaresi,
Fırka-i askeriye, Topçu alayı ve zabitanı, Maiyet vapur-u hümâyûnu mürettebatı,
İzmir rüsumat nezareti, İzmir telgraf ve posta idareleri, İzmir düyun-u umumiye
nezareti,  Rüesâ-yı  ruhaniye,  Eşraf-ı  mütehayyizândan  hâiz-i  rüteb  olan  zevât,
Düvel-i  ecnebiye memurları,  Reji  idaresi,  Bank-ı  Osmanî  şubesi  ve muamelatı,
Aydın  Osmanlı  demiryolu,  Kasaba  demiryolu,  İdare-i  mahsusa  acentehanesiyle
vapurların  uğradıkları  mahal,  Hamidiye  vapur  şirketi,  Rıhtım  şirketi,  Mekteb-i
îdâdî, Hamidiye sanayi mektebi, Mekâtib-i gayr-i Müslime, Hastahaneler, İzmir’de
bulunan matbaalar,  İzmir’de neşrolunan gazeteler,  İzmir’de bulunan fabrikalar,
İzmir’de  bulunan  diplomalı  etıbba,  İzmir’de  bulunan  eczaneler  ile  mevâkii,



İzmir’de bulunan misafirhaneler, İzmir’de seyr ü sefer eden merâkib-i bahriye ve
uğradıkları  mahaller,  İzmir limanına bir sene zarfında vürûd eden sefâin, İzmir
şehri  ile  merkez  kaza  hakkında  bazı  mâlûmât,  İzmir’e  merbut  nevâhî,  İzmir
sancağı ve kazaları, Aydın, Denizli, Saruhan, Menteşe sancakları, Vilâyet dâhilinde
bulunan  meberrât-ı  seniyye,  Kaza  ve  liva  merkezlerinden sahil-i  bahirde  veya
sahile  karib  bulunanlar,  Kaza  ve  liva  merkezlerinden  şimendifer  güzergâhında
bulunanlar,  Kaza  ve  liva  merkezlerinden  sahilde  ve  demiryolu  güzergâhında
olmayanlar, Hudûd-u vilâyet ve taksimatı ve ahvâl-i saire-i umumiyyesi hakkında
mâlûmât-ı  mücmele,  Varidat-ı  umumiye  cetveli,  Nüfus-u  umumiye  (sancak  ve
vilayet itibariyle)
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1316 H-1314 R-1898 M)

On Dokuzuncu Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1316 H-1314 R) 

İlk  sayfalarındaki  fihristin  transkripsiyonuna  göre:  Selâtin-i  izâm-ı  Osmâniyye,
Sûret-i  hatt-ı  hümâyûn,  Rüteb-i  ilmiye  ve  kalemiye  ve  seyfiyenin  tertibat-ı
teşrifatiyesi,  Elkab-ı  resmiye,  Saltanat-ı  seniyyenin  nîşân-ı  zîşânları,  Vilâyetin
teşekkülünden  beri  tayin  buyrulan  vülât-ı  izâm,  Memûrîn-i  vilâyet,  Aklâm  ve
devâir-i vilâyet, Devâir-i adliye ve mehâkim, Jandarma idaresi, Polis idaresi, Fırka-i
askeriye, Topçu alayı  ve zabitanı, Maiyet vapur-u hümâyûnu mürettebatı,  İzmir
rüsumat  nezareti,  İzmir  düyun-u  umumiye  nezareti,  İzmir  telgraf  ve  posta
idareleri,  Rüesâ-yı  ruhaniye,  Eşraf-ı  mütehayyizândan  hâiz-i  rüteb  olan  zevât,
Düvel-i  ecnebiye memurları,  Reji  idaresi,  Bank-ı  Osmanî  şubesi  ve muamelatı,
Aydın  Osmanlı  demiryolu,  Kasaba  demiryolu,  İdare-i  mahsusa  acentehanesiyle
vapurların uğradıkları  mahaller, Hamidiye vapur şirketi, Rıhtım şirketi, Mekteb-i
îdâdî, Hamidiye sanayi mektebi, Mekâtib-i gayr-i Müslime, Hastahaneler, İzmir’de
bulunan matbaalar,  İzmir’de neşrolunan gazeteler,  İzmir’de bulunan fabrikalar,
İzmir’de  seyr  ü  sefer  eden  merâkib-i  bahriye  ve  uğradıkları  mahaller,  İzmir
limanına  bir  sene  zarfında  vürûd  eden  sefâin,  İzmir  şehriyle  merkez  kaza
hakkında bazı  mâlûmât,  İzmir’e merbut nevâhî,  İzmir,  Aydın,  Denizli,  Saruhan,
Menteşe sancakları kazaları, Vilâyet dâhilinde bulunan meberrât-ı seniyye, Kaza
ve liva merkezlerinden sahil-i bahirde veya sahile karib bulunanlar, Kaza ve liva
merkezlerinden şimendifer güzergâhında bulunanlar, Kaza ve liva merkezlerinden
sahilde ve demiryolu güzergâhında olmayanlar, Hudûd-u vilâyet ve taksimatı ve
ahvâl-i  saire-i  umumiyye  hakkında  mâlûmât-ı  mücmele,  Varidat-ı  umumiye
cetveli, Nüfus-u umumiye (sancak ve vilayet itibariyle)

Bu  salnâmede  yer  yer  rik’a  harflerle  “Vüzerâ-yı  saltanat-ı  seniyyeden  Hasan
Fehmi Paşa merhumun kütüphane-i umumîye vakfıdır” diye not yazılmıştır.
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AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMESİ (1317 H-1315 R-1899 M)

Yirminci Aydın Vilâyeti Salnâmesi (1317 H-1315 R) 

İlk  sayfalarındaki  fihristin  transkripsiyonuna  göre:  Selâtin-i  izâm-ı  Osmâniyye,
Sûret-i  hatt-ı  hümâyûn,  Rüteb-i  ilmiye  ve  kalemiye  ve  seyfiyenin  tertibat-ı
teşrifatiyesi,  Elkab-ı  resmiye,  Saltanat-ı  seniyyenin  nîşân-ı  zîşânları,  Vilâyetin
teşekkülünden  beri  tayin  buyrulan  vülât-ı  izâm,  Memûrîn-i  vilâyet,  Aklâm  ve
devâir-i vilâyet, Devâir-i adliye ve mehâkim, Jandarma idaresi, Polis idaresi, Fırka-i
askeriye, Topçu alayı  ve zabitanı, Maiyet vapur-u hümâyûnu mürettebatı,  İzmir
rüsumat  nezareti,  İzmir  düyun-u  umumiye  nezareti,  İzmir  telgraf  ve  posta
idareleri,  Rüesâ-yı  ruhaniye,  Eşraf-ı  mütehayyizândan  hâiz-i  rüteb  olan  zevât,
Düvel-i  ecnebiye memurları,  Bank-ı  Osmanî  şubesi  ve muamelatı,  Reji  idaresi,
Aydın  Osmanlı  demiryolu,  Kasaba  demiryolu,  İdare-i  mahsusa  acentehanesiyle
vapurların uğradıkları  mahaller, Hamidiye vapur şirketi, Rıhtım şirketi, Mekteb-i
îdâdî, Hamidiye sanayi mektebi, Mekâtib-i gayr-i Müslime, Hastahaneler, İzmir’de
neşrolunan gazeteler,  İzmir’de bulunan matbaalar,  İzmir’de bulunan fabrikalar,
İzmir’de  seyr  ü  sefer  eden  merâkib-i  bahriye  ve  uğradıkları  mahaller,  İzmir
limanına  bir  sene  zarfında  vürûd  eden  sefâin,  İzmir  şehriyle  merkez  kaza
hakkında bazı  mâlûmât,  İzmir’e merbut nevâhî,  İzmir,  Aydın,  Denizli,  Saruhan,
Menteşe sancakları kazaları, Vilâyet dâhilinde bulunan meberrât-ı seniyye, Kaza
ve liva merkezlerinden sahil-i bahirde veya sahile karib bulunanlar, Kaza ve liva
merkezlerinden şimendifer güzergâhında bulunanlar, Kaza ve liva merkezlerinden
sahilde ve demiryolu güzergâhında olmayanlar, Hudûd-u vilâyet ve taksimatı ve
ahvâl-i  saire-i  umumiyye  hakkında  mâlûmât-ı  mücmele,  Varidat-ı  umumiye
cetveli, Nüfus-u umumiye (sancak ve vilayet itibariyle)

NOT:  Aydın  Eyaleti  1864  yılında  kabul  edilen  Teşkil-i  Vilâyet  Nizamnâmesi  ile
kaldırılmış yerine Aydın Vilâyeti kurulmuştur. İzmir (Aydın) Vilâyeti, İzmir Merkez
Sancağı, Aydın Sancağı ve Menteşe Sancağı'ndan oluşmaktaydı.

1877 yönetsel düzenlemesinde, Aydın (İzmir) Vilâyeti'nin sancak sayısı 4'e çıktı.
Merkezi İzmir olan Aydın Vilâyeti, İzmir Merkez Sancağı, Aydın Sancağı, Saruhan
(Manisa) Sancağı ve Menteşe (Muğla) Sancağı'ndan oluşmaktaydı.

1892'de  Aydın  (İzmir)  Vilâyeti'nin  4  sancağına  Aydın  Sancağı'ndan  ayrılan
Denizli'nin eklenmesiyle, toplam sancak sayısı 5'e çıktı.

II.Meşrutiyet'ten sonra Menteşe Sancağı  Aydın Vilâyeti'nden ayrılarak bağımsız
sancak oldu. İzmir Merkez Sancağı'nın kazalarında ise bir değişiklik olmadı.

Osmanlıca Metin ve Transkripsiyon Çeviri : Mehmet Uğur SAĞIROĞLU / APİKAM


