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M E C M U A S I

Tıpkıbasım ve Çeviriyazı

İ S T A N B U L

1 Kânunuevvel 1340 [Aralık 1924]





Değerli İstanbullular;

Türkiye’de yayınlanan ilk şehircilik ve yerel yönetim dergisi İstanbul Şehremaneti Mecmua-
sı’nı tıpkıbasımıyla yeniden İstanbullularla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Köklü bir bel-
leği muhafaza eden derginin yaklaşık 100 yıllık anlatısını ve günümüzle kurduğu ilişkiyi tekrar 
görünür, bilinir kılıyoruz. 

Cumhuriyet’in hayatın hemen her alanında ortaya çıkardığı değişim ve dönüşümün göz-
lemlenebildiği yaşam alanlarının başında İstanbul geliyordu. Belediyeler ise kamu kurumları ola-
rak bu dönüşümün en önemli araçlarından olacaktı. Yeni rejimin yerel ölçekte ikamesini sağlayan 
bir araç olarak tanımlayabileceğimiz belediyeler, ilk yıllarında birçok alanda olduğu gibi Osmanlı 
döneminden miras kalan bir kurumsal altyapıyı kullanmıştı. 

Cumhuriyet’in belediye algısı kentsel ve idari ihtiyaçların yanı sıra eğitim ve sanat politi-
kalarını düzenleyen kurumlar olarak da hizmet veren bir tarif içeriyordu. Bu tarif içerisinde de-
ğerlendirilmesi gereken İstanbul Şehremaneti Mecmuası incelendiğinde, gerçekten de yaşamın her 
noktasına dokunan bir içerikle karşılaşıyoruz. Şehir belleğini muhafaza eden İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası trafik yönetmeliklerinden mimariye ve sanat tarihine, iskân ve imardan gündelik konu-
lara ve sağlık hizmetlerine kadar çok kapsayıcı bir içeriğe sahip.  

Eski harfli tüm sayılarını yayınlamayı planladığımız derginin, disiplinlerarası güncel ça-
lışmalar için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Özelde İstanbul Belediyesi kurum yayını 
gibi bir başlık taşımakla birlikte İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 20. yüzyıl Türkiye’sinin anlatısını 
sunuyor. Günümüzde yayın hayatına devam eden İstanbul Bülteni ve İST dergilerinin de böyle bir 
geleneğin üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz.

Bu çalışmanın geçtiğimiz yüzyılı daha anlaşılır kılmak ve yaşadığımız yüzyılla ilişkisini 
daha sağlıklı okuyabilmek adına büyük bir boşluğu dolduracağı umut ediyorum. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime iyi okumalar diliyorum.

Saygılarımla.

EKREM İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı





Sunuş

MAHİR POLAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  

Genel Sekreter Yardımcısı

Dergi çıkarmak bir ihtiyacın sonucudur. Bu dergilerin sayfalarında izlerini gördüğümüz 
yazarların ya da çizerlerin hayata dair bir derdi, insana dair bir sözü vardır. Farklı alanlarda toplu-
mun hafızasını muhafaza eden dergiler, toplumsal, siyasal ve kültürel atmosfer başta olmak üzere 
birçok alanda insana ve topluma dair hemen her türlü sürecin seyrini takip etmemizi mümkün 
kılar. Bu anlamda Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e farklı dillerde ve içeriklerde yüzlerce der-
giden oluşan bir görsel ve yazılı hafızadan söz edebiliyoruz. 

19. yüzyıldan günümüze devam eden bu köklü dergicilik geleneği içinde en uzun soluklu 
olanlardan biri Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası’dır. Tanzimat ile hızlanan Os-
manlı modernizasyonu dahilinde kimisi uzun kimisi de daha kısa soluklu birçok dergi yayınlan-
mıştır. 1 Eylül 1924 tarihinde, Şehremini Operatör Emin (Erkul) Bey’in İstanbul şehreminliği 
döneminde ve Osman Nuri (Ergin) yönetiminde yayın hayatına başlayan İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayınlanan ilk şehircilik ve yerel yönetim dergisi olması 
açısından ayrıca önemli bir yere sahiptir.

Şehrin hafızasına dokunan önemli yazılı kaynaklardan biri olan mecmuanın ilk sayısında 
yer alan bazı içeriklerin güncel olanla kurduğu ilişki dikkat çekicidir. Bu anlamda, ekmek ve fı-
rınlar ile ilgili “İstanbul’un İaşesi” başlıklı yazıda değerlendirilen iaşe planlaması, zirai program 
gibi başlıklar aslında günümüz Türkiye’sinde süregiden bir sorunun tarihselliğini bize gösterir. 
İstanbul'un güncel sorunlarının yanı sıra genel olarak Şehremaneti’nin idaresiyle ilgili güncel 
gelişmelerin ve mevzuatın duyurulduğu bu mecmua, İstanbul Belediyesi tarihi için merkezi bir 
kaynak oluşturmakla birlikte, özellikle disiplinlerarası çalışmalarda güçlü bir altlık oluşturacak, 
şehir belleği adına önemli bir boşluğu dolduracaktır.    

Gündelik hayattan ekonomi ve sağlığa uzanan zengin içeriği ve kapsayıcılığıyla kent araş-
tırmacıları başta olmak üzere tüm İstanbullular için bu önemli kaynağı erişilebilir kılan ve bu 
çalışmaya emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.  





Yayına Hazırlayanların
Notu

Türkiye’de genelde geçmiş ve tarihle ilişki konusunda yaşanan sorunlardan biri olan kurumla-
rın kendi tarihlerinin kaynaklarını muhafaza etme ve kamuoyunun hizmetine sunması konusunda-
ki zafiyet, maalesef sadece önemli maddi kaynak ve uzman eksikliği yaşayan sivil toplum kuruluşları 
için değil, resmi kurumlar için de önemli oranda geçerlidir. Kurum arşivleri ve özellikle belgelerin 
muhafazası söz konusu olduğunda biraz daha olumlu bir tabloyla karşılaşmak mümkün olmaktadır, 
ama asıl kullanıcı dostu bir yöntemle ve paylaşımcı bir anlayışla kaynakların kamu kullanımına 
sunulması söz konusu olduğunda bu arşivler, daha çok kaynakların “saklandığı” mekânlardan ibaret 
olmaktadır. Üstelik, arşiv denince hemen akla gelen “belgeler” için geçerli olan bu sorun, matbu kay-
naklar ve özellikle nadir eserler için başka bir şekilde kendini göstermektedir: 1928 öncesi döneme 
ait kaynaklarla ilgili dil/alfabe farkından kaynaklı engeller bir yana, bu kaynakları bulunduran kü-
tüphanelerin sayısı oldukça azdır. 

Söz konusu kütüphaneler arasında müstesna yere sahip olan ve uzun yıllardan beri bu alanda 
verdiği hizmetlerini daha kullanıcı dostu bir yöntemle araştırmacılara sunma çalışmaları yürüten 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, ayrıca çeviriyazı basımlarını (çoğu zaman tıpkıba-
sımıyla birlikte) yayınlamak yoluyla bu kaynakları eski alfabeyi bilmeyen okurların da kullanımına 
sunmaktadır. Son yıllarda artan çeviriyazı faaliyetleri içerisinde değerlendirilebilecek bu anlamlı 
çabanın bir parçası olarak, bizzat belediye tarafından yayınlanmaya başlayan ilk süreli yayının tıp-
kıbasımı ve çeviriyazı basımının gerçekleştirilmesi, bu yöndeki çalışmaları yeni bir boyuta taşı-
maktadır: Yüz yıla yakın tarihine/belleğine sahip çıkma anlayışıyla, yeni yüzyılın eşiğinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın tıpkıbasımını ve çeviriyazı basımını mat-
bu ve online olarak İstanbulluların hizmetine sunmaktadır. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
içinde kurumsal bellek konusunda farkındalık ve duyarlılığın artması için önemli bir adım atılırken, 
İstanbullulara da yüz yıl öncesinin dergisini ay ay okuma fırsatı verilmektedir. Yer yer oldukça ilginç 
popüler bilgiler barındıran ve zevkle okunan, ama araştırmacılar için her yönüyle eşsiz bir kaynak 
oluşturan bu süreli yayının okura sunulmasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihine/belle-
ğine sahip çıkması anlamında yakın zamanda atılacak adımların habercisi olarak görülmesini isteriz.

Zafer Toprak, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’ne yazdığı “Şehremaneti Mecmuası” mad-
desinde, büyük oranda mecmuanın birinci sayısındaki “Mecmuanın Programı” başlıklı yazıyı özetler 
ve bu yayının aslen Osman Nuri Ergin’in gayretleri sonucunda hayata geçirildiğini belirtir.1 Başka 

1  Zafer Toprak, “Şehremaneti Mecmuası”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 7 (İstanbul: Kültür Bakanlığı ve 
Tarih Vakfı, 1994), s. 149.
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bir ansiklopedide aynı başlıklı bir madde kaleme alan Semavi Eyice “dergide belediye ile ilgili mev-
zuat, istatistikler, iskân ve imara dair konular, şehir haberleri, belediye uygulamalarından doğan hu-
kukî ihtilâflar, resmî yazışmalar, trafik yönetmelikleri hakkında bilgi ve yazılar yanında İstanbul’un 
tarihi ve şehrin eski eserlerine dair araştırmalara da yer” verildiğini belirtir.2 

İstanbul Belediyesi tarihi için eşsiz bir öneme sahip Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası’nın ilk sayısı 1 Eylül 1340 [1924] tarihinde yayınlanmıştır. On yedi yıl boyunca (Mart 
1942 tarihine kadar) 199 sayı yayınlanan mecmuanın isminin altında, 1-51. sayılarda “Şehremaneti 
tarafından ayda bir neşrolunur”, 52-72. sayılarda “Şehremaneti tarafından ayda bir çıkarılır”, 73-86. 
sayılarda “İstanbul Belediyesi tarafından çıkarılır aylık mevkute”, 86-120. sayılarda “İstanbul Be-
lediyesi tarafından her ay çıkarılır”, 121-148. sayılarda “İstanbul Belediyesi tarafından iki ayda bir 
çıkarılır”, 149-181. sayılarda “Belediye İstatistik ve Neşriyat Şubesi tarafından iki ayda bir çıkarılır”, 
182-188. sayılarda “Belediye Neşriyat, İstatistik ve Turizm Müdürlüğü tarafından çıkarılır” ve 189-
199. sayılarda “Belediye Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü tarafından çıkarılır” ibaresi yer almaktadır. 

Her ne kadar ilk 120 sayısının başlığı altında ayda bir yayınlanacağı belirtilse de iki (54-55, 64-
65, 71-72, 99-100, 101-102, 104-105, 106-107, 109-110 sayıları) veya üç (112-113-114, 115-116-117, 118-
119-120 sayıları) sayının birlikte basıldığı olmuştur. 121-182. sayıların ise iki ayda bir yayınlanması 
planlanmış, fakat üç veya beş sayının birden basıldığı olmuştur (149-153, 160-162, 163-165, 166-168 
sayıları). Buna ek olarak, Kasım 1938’de 169-170. sayı çıkmışken, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı 
üzerine hemen aynı ay içinde özel bir sayı çıkarılmıştır (171. sayı). Herhangi bir ibare olmamasına 
rağmen 182-199. sayılar arasında ayda bir yayınlanmaya çalışılmış, 183-184, 187-188, 189-190. sayı-
ları hariç, ayda bir yayınlanmıştır.

İlk zamanlarda mecmuanın Şehremaneti tarafından yayınlandığı belirtilmiştir, fakat bu işle 
hangi müdürlüğün ilgilendiği mecmuanın kapağına taşınmamıştır. İlk sayıda yer alan “Mecmuanın 
Programı” başlıklı yazının altındaki “Müdevvenat ve İhsaiyat Müdüriyeti” imzası ve buna dair açık-
lamalardan, yayın işiyle özel olarak bu müdüriyetin ilgilendiği anlaşılmaktadır. 149. sayıdan sonra 
Neşriyat ve İstatistik (bir ara buna Turizm de eklenmiş) şube veya müdürlüğü tarafından yayınlan-
dığı, başlıkta belirtilmiştir.   

Mecmua 16 sayfa olarak yayın hayatına başlamıştır; fakat sayfa sayıları ilerleyen sayılarda 
değişkenlik göstermiş, tek sayı olarak basılanların 88 sayfaya kadar çıktığı olmuştur. İlk 51 sayı eski 
harflidir. Kasım 1928’de yeni harflerin kabul edilmesiyle Aralık 1928 tarihli 52. sayıdan itibaren yeni 
harflerle basıma başlanmıştır. Öte yandan yeni harflere geçmeden önce de mecmuada bu harflerin 
kullanıldığına şahit olmaktayız. Örneğin Eylül 1928 tarihli 49. sayının bazı başlıkları ve Ekim 1928 
tarihli 50. sayının “Cumhuriyet Bayramı Programı” başlıklı yazısında yeni alfabe kullanılmıştır. 14 
Nisan 1930 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 1580 sayılı Belediye Kanunu’yla “Şehremaneti” ye-
rine “Belediye” tabirinin ikame edilmesi üzerine, Eylül 1930 tarihli 73/1 sayısından itibaren mecmua 
T.C. İstanbul Belediye Mecmuası adıyla yayınlanmıştır. İsim değişikliğine gidilen 73. sayı, yeni isimli 
mecmuanın birinci sayısı olarak kabul edilmiş ve 98. sayıya kadar eski sayı numarası ve yeni sayı 
numarası birlikte verilmiştir: 98/26 gibi. 99. sayıdan sonra ise sadece eski sayı numarası verilmeye 
başlanmıştır.

2  Semavi Eyice, “İstanbul Şehremâneti Mecmuası”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 23 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
2001), s. 307.
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İstanbul Şehremaneti Mecmuası, İstanbul şehri ve İstanbul Belediyesi’nin hafızası hakkında 
önemli bir kaynak mahiyetindedir. Bu projenin amacı eski harfli olan ilk 51 sayıyı yeni harflere 
aktararak, mecmuayı eski yazı bilmeyenler için de kullanılabilir kılmak, İstanbul şehri ve belediyesi 
tarihiyle ilgilenen tüm okurların engelsiz başvuracağı bir kaynak haline getirmektir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi belleğine/tarihine sahip çıkma anlayışıyla gerçekleştirilen 
yayınlara, ilk sayısı 1912 yılında yayınlanan İstanbul Beldesi İhsaiyat Mecmuası başta olmak üzere 
diğer eski harfli  belediye yayınlarının da günümüz alfabesiyle yeniden basımı ile devam edilecektir. 
Çeviriyazı yayınlara, 1926-38 yıllarında şehremini/belediye başkanı olarak görev yapan Muhittin 
Üstündağ (1884-1953) ile başlamak üzere eski belediye başkanlarının biyografilerinin ve belediyeci-
lik tarihinin farklı boyutlarıyla ilgili monografiler eşlik edecektir. 

Bu çalışmaların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi belleğine/tarihine ve genelde İstanbul’la il-
gili çalışmalara katkı sunmasını temenni ederiz.

 





Türkiye’nin ilk belediyecilik dergisi İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın Aralık 1924 tarihli dör-
düncü sayısında zengin bir içerik okurları beklemektedir. Bu sayıda, daha önceki üç sayıda yer alan 
bazı başlıkların devamı niteliğinde yazılar olmakla birlikte yeni başlıklara da yer verilmiştir. 

Dördüncü sayının tematik başlıkları “İstanbul’un İaşesi”, “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin 
Teşrinievvel İctima-ı Kanunisi”, “Umrani Kısım”, “Sıhhi Kısım” ve “İhsai Kısım” olarak tasnif edilmiştir. 

“İstanbul’un İaşesi” mecmuanın ilk konu başlığıdır. Burada, mecmuanın ilk sayısında “Ekmek” 
alt başlığı altında ayrıntılı bir analizle kaleme alınan çalışmanın devamı niteliğindeki ikinci bölüm 
“İstanbul’un Bir Senelik Et Sarfiyatı ve Karaağaç Mezbahası” başlığıyla yer almıştır. Osman Nuri 
(Ergin) imzalı makalenin mezbahalar üzerinden bir kent tarihi okuması olduğu da söylenebilir. Yazı-
da, Fatih devri İstanbul’undan Tanzimat ve sonrasına uzanan geniş bir zaman dilimine, şehirdeki et 
sarfiyatından etlerin saklanma koşullarına ve mezbahanın mimarisine uzanan geniş bir kulvar de-
ğerlendirilmiştir. Karaağaç (Sütlüce) mezbahasında hayvanların muayene edilme usulleri ve mezba-
halarda hayvan kesimi, halkın yaşadığı şehrin temizliğine özen göstermesi gibi sağlıkla ilgili çeşitli 
konuları görmek de mümkündür.

Osman Nuri’nin yazısındaki bir diğer önemli nokta, endüstri mirası kapsamında değerlendi-
rilen Karaağaç (Sütlüce) mezbahasının ayrıntılı bir biçimde anlatılmış olmasıdır. Endüstri yapıları, 
inşa edildikleri dönemin teknolojisini ve ekonomik düzenini aktarmaları açısından büyük bir öne-
me sahiptir. Temeli 1919’da atılan bu mezbaha, maddi olanaksızlıklar ve işgal koşulları sebebiyle an-
cak 1924’te tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Türkiye mimarlık tarihinin önde gelen isimlerinden 
Vedat Tek’in projelendirdiği ve uyguladığı mezbaha binasıyla bir taraftan da bir modernite temsili 
sunulur. Dergide kullanılan görsellerin sadece mezbaha binasıyla ilgili olması dikkat çekicidir. Fo-
toğraflarda modernitenin vitrinini oluşturan çağdaş malzeme, steril bir ortam ve asri insan öne çıkar.

Bu bölümde diğer bir dikkat çeken konu İstanbul’da 1924 yılı itibariyle kişi başı aylık et tüke-
timinin 2,5 kg olduğu verisidir. Osman Nuri (Ergin) bir taraftan da dünyanın farklı ülke ve şehirler-
den de bazı istatistiki bilgileri İstanbullularla paylaşır ve az da olsa yorumlar da yapar. Bu tüketim 
miktarının sadece kırmızı eti ve büyükbaş hayvanı kapsadığını belirtmek gerekir. Güncele dair bir 
ilişki kurmaya çalışırsak, yaklaşık yüz yıl öncesinin kişi başına düşen et tüketiminin, tüm yokluklar 
ve zorluklara oranla günümüzden çok daha fazla olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Mecmuanın ikinci konu başlığı bir önceki sayıda yayınlanan Cemiyet-i Umumiye-i Beledi-
ye’nin (Belediye Meclisi) 1 Ekim 1924 tarihli toplantısına dairdir. Toplantıda Şehremini Emin (Erkul) 
Bey’in konuşmasına Encümen-i Mahsus’un vermiş olduğu yanıtlar ve değerlendirmeler on bir mad-
de halinde sıralanmıştır. Ekmek meselesinden personelin niteliğine, borçlardan zabıta talimatname-
sine uzanan geniş bir kulvar ele alınmıştır. Yazının devamında Emin (Erkul) Bey tekrar söz alarak 
özellikle nitelikli personel noktasındaki kaygılarını dile getirmiş ve aslında günümüzde de devam 
eden “liyakat” meselesine dikkat çekmiştir. Diğer bir başlık olan ekmek fiyatlarının ucuzlaması nok-
tasında ise, başka ülkelerin verilerinin bulunduğu bir tabloyla soruları yanıtlamıştır. Konuşmanın 
devamında diğer sorulara da yanıt verilmiştir. Yaşanan süreç dönem şartlarında meclis çalışmalarını 
görünür ve bilinir kılarken eleştiri mekanizmasının işleyişine dair de bilgi vermektedir. 

Bu Sayıda
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Mecmuanın sabit konu başlıklarından bir diğeri “Umrani Kısım”dır. Bölümün yazıları imar, 
bayındırlık ve medenileşme konularını içermekle birlikte, raporlardan nizamnamelere ve tercüme-
ler kadar geniş bir yelpazede ele alınmıştır. Bu sayıda, Paris Belediyesi azasından Henri Turot’nin 
İkdam’da daha önce yayınlanmış, İstanbul hakkında yazmış olduğu makalenin tercümesine yer ve-
rilmiştir. İlk olarak 1908 tarihinde yayınlanan ve dönemin gözlem ve değerlendirmelerin bulunduğu 
makale, şehircilik ve planlama tarihine dair önemli bir veridir. Osman Nuri (Ergin)’in takdimi ile 
başlayan tercüme, Avrupa’nın ve özelde Paris’in yaşadığı pratik üzerinden bir öneri metni olarak da 
okunabilir. Raporda dile getirilen öneriler ve zikredilen isimler şehircilik ve planlama tarihi açısında 
önemli olmanın yanında meclisin konuya takip etmesi adına da kayda değerdir. Paris Belediyesi aza-
sı Henri Turot yaptığı uzun değerlendirmeler sonucunda yaşadıkları tecrübeyi paylaşma noktasında 
destek vermeye hazır olduklarını arz eder. Raporda İstanbul planlaması için örneklendirilen ismin 
şehir ve planlama tarihinin tartışmalı isimlerinden Haussmann olması da kayda değerdir. Bu süre-
cin devamında 1936’da içlerinde Fransız planlamacı Henri Prost da olmak üzere yüz elli kadar kent 
planlamacısı-mimar Türkiye’ye davet edilmiştir. Bu çeviri, İstanbul ile ilgili yüz yılı aşan ve devam 
edegelen bir tartışma alanının tarihsel arka planı açısından önemli bilgiler sunar. 

Bir sonraki konu başlığı Mezbaha Serbaytarı Ahmed Nevzad tarafından kaleme alınmıştır. 
Sıhhi bir hayvan kesimine dair görüşlerin yer aldığı yazıda Avrupa ve Türkiye özelinde mukayeseli 
bir değerlendirme yapılmıştır.  

Mecmuada ele alınan son konu başlığı Balat’ta 23 Temmuz 1914 tarihinde hizmete giren bir 
atölyeyi konu alır. Burası, temizlik arabalarından hastane dolabı ve çocuk iskemlesine kadar oldukça 
zengin çeşitlilikte üretim yapan bir marangozhane ve demir imalathanesidir. Anlatılan imalathane bir 
taraftan da küçük ölçekli bir sanayi üretimin bilgisini sunar. Çalışan sayısı, ekipmanlar, donanım ve 
üretim bandına dair verilerle lokal bir emek tarihi okumasını mümkün kılar. Bu okuma aynı zamanda 
İstanbul’un temizlik işçilerinin tarihi açısından da bir referans noktası olarak değerlendirilebilir. 

Mecmua bir yıl sonu bilançosu olarak da değerlendirilebilecek bazı istatistiki tablolarla son-
lanır. Bu tabloların ilkinde belediye bünyesinde görev yapan memurların maaşları, eğitim durumları 
ve unvanlarına göre bir cetvel oluşturulmuştur. 

İstanbul Belediyesi’nin yıl sonu gelir tablosu mecmuanın son bölümünü oluşturur. Bilanço 
dahilinde inşaat ruhsatından köprü gelirlerine, piyango dairesinden kira gelirlerine İstanbul Beledi-
yesi’nin gelir kalemleri işlenmiştir. Bu döküm belediye tarihi çalışmaları açısından önemlidir.

İstanbul Şehremaneti Mecmuası gerek İstanbul tarihi çalışmaları gerekse son dönem Osmanlı ve 
erken Cumhuriyet dönemi çalışanlar için önemli bir kaynaktır. 21. yüzyıldan açılan bir pencereden 
yaklaşık yüz yıl öncesine bakmak, geçmişten günümüze sürekliliklerin, kopuşların ya da dönüşüm-
lerin izini sürebilmek çok kıymetlidir. Gündelik hayattan şehircilik faaliyetlerine, kültür tarihinden 
mimariye zengin ve detaylı birçok malumata ulaşmayı mümkün kılan mecmua, kent belleğini mu-
hafaza etmeye devam etmektedir.

İzzet Umut Çelik
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İstanbul’un İaşesi
-2-

İstanbul’un Bir Senelik Et Sarfiyatı ve Karaağaç Mezbahası

Şimdiye kadar İstanbul’un bir sene zarfında istihlak ettiği et hakkında kati ve mevsuk bir 
malumat istihsaline imkân bulunamıyordu. Çünkü İstanbul Belediyesi son senelere gelinceye kadar 
Garp’ın müterakki ve medeni memleketleri gibi umumi ve fenni bir mezbahaya malik değildi. 12 
Temmuz 1339 [1923] tarihinden itibaren İstanbul Belediyesi de şehrin ötesinde berisinde mevcut 
ve şerait-i fenniye ve sıhhiyeden ari hususi mezbahaları kapattırarak Karaağaç’ta yeni umumi bir 
mezbaha inşa ve küşadına muvaffak olduğu için badema Emanet İhsaiyat İdaresi de şehrin senelik 
et sarfiyatı hakkında mevsuk malumat verebilmek imkânına destres olmuştur.

Umumi ve fenni bir mezbaha inşasının malumat-ı ihsaiye tanzimine imkân bahş olmak husu-
sunda temin ettiği kolaylıktan başka, bu müessesenin sıhhaten, umranen ve iktisaden İstanbul şeh-
rine daha ne gibi hizmetler ifa ve menfaatler temin ettiği de şayan-ı kayıt ve tespit bulunduğundan 
bu bapta tarihi, iktisadi ve ihsai bazı izahat itasına lüzum görülmüştür:

Nazarlarımızı dört asır evvele irca edecek olursak Osmanlı Türklerinin İstanbul’u fethettikleri 
zaman şehir dahilinde mevcudiyetini gördükleri mezbahaları Yedikule’ye kaldırmış ve aynı zaman-
da elyevm Balkapanı denilen handa bir de umumi hal vücuda getirmiş olduklarını kemal-i memnu-
niyetle görürüz. Haller diğer bir makalede mevzubahis edilmek üzere burada yalnız mezbahalara 
dair izahatla iktifa olunacaktır. 

Fatih’in şehir dahilindeki mezbahaları Yedikule’ye ne suretle ve niçin nakletmiş olduğuna dair 
elimizde 1109 [1697-1698] tarihli mühim bir hüküm, bir vesika mevcuttur. Bu vesikada deniliyor ki  
“…Sultan Mehmed Han aleyhü’l-rahmet ve’l-gufran İstanbul’u feth edip mahmiye-i mezbure ma-
karr-ı ehl-i İslam oldukta şehir içinde koyun ve sığır boğazlanması makul ve münasip görülmeyip 
Yedikule’nin taşrasında lebideryada kârgir bina ile otuz üç bap salhane bina ve pastırma için gelen 
sığırlara dahi 'tokat' tayin olunduktan sonra Ayasofya-i Kebir Camii’ne vakfedip cümle İstanbul’un 
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koyun ve sığırı mahall-i mezburede boğazlanıp ve sığır zebh ve füruht eden kassab taifesi dahi isim 
ve resimleriyle defter olunup cümlesi bir yerde mazbut olmağla başcılar başın, debbağlar derilerin 
ve mumcular yağın alıp bir nesnesi harice gitmemekle zaruret ve müzayaka çekilmediğinden ma-
ada şehre günde ne miktar koyun kifayet ettiği de malum ve müzayaka zamanlarında müteayyin 
olan kassablar vakt ü zamanıyla koyun tedarik ve şehre eriştirmekte iken … kassab taifesi kanun-ı 
kadime muhalif Yedikule salhanelerini terk ve her biri İstanbul’da vaki mahallat ve çarşı araların-
da salhane ihdas edip şehir içinde koyun ve sığır zebh etmeleriyle revayih-i keriheden şehir halkı 
müteezzi olduğundan gayrı fazalat-ı müntinesinden mütekevvin ufunet-i hevadan veba ve humma 
gibi nice illet ve emraz mütevellid ve bunun emsali kabayıh-ı kesiresi beynennas zahir ve mutmain 
olmağla fimabad zebh olunacak koyun ve sığır kemafissabık Yedikule’de zebh olunup muhdes olan 
salhhanelerin cümlesi ref...”

İstanbul’un umumi ve fenni bir mezbahaya malikiyetinden tam 233 sene evvel yazılmış olan 
bu vesikanın gayet açık olan ifadesi mezbahaların şehir haricine kaldırılması için yirminci asırda 
erbab-ı fen ve ihtisasın gösterdikleri lüzum-ı sıhhiyi sarahaten irae etmekte olduğundan Fatih’in 
İstanbul’a gelir gelmez bu lazıme-i sıhhiye ve iktisadiyeyi düşünmüş olması ve iki asır zarfında bo-
zulan esasatı ihlafının düzeltilmek için bu vesikada muharrer tarzda teşebbüslerde bulunmaları her 
halde takdirden başka haklarında söz söylemeye imkân bırakmamaktadır. Şu kadar var ki 12 Tem-
muz 339 [1923] tarihine kadar şehir dahilinde yine mezbahaların kalmış olması 1109 [1697-1698] 
tarihinden sonra tekrar bu lazıme-i sıhhiye ve iktisadiyenin ihmal edilmiş olduğunu gösterdiğinden 
son zamanlarda İstanbul şehrini böyle gayri sıhhi bir hale getirmiş olanlara da layık oldukları levm 
ve takbihi dermiyan etmeye hakkımız derkârdır.

Maahaza mezbahaların şehir dahiline büsbütün dağılmaları Tanzimat-ı Hayriyeden ve bil-
hassa gediklerin lağvından sonradır. Bunun da sebebi basittir. Çünkü Tanzimat’ın ilanına kadar 
Türkiye’de sanayi ve ticarette inhisar ve gedik usulü cari idi. Mesela bir bakkal dükkânı kasap ve bir 
helvacı dükkânı mezbaha olamazdı. Tanzimat’tan ve bilhassa gediklerin büsbütün refi tarihi bulu-
nan 1278’den [1861-1862] sonra bilakayd u şart herkes istediği yerde istediği dükkânı açmış ve orada 
arzu eylediği sanat ve ticareti işlemiştir. İşte ancak 1278 senesinden sonradır ki şehir dahilinde gayrı 
sıhhi ve gayrı fenni mezbahalar çoğalmağa başlamış, hatta her kasap dükkânının yanında veya ar-
kasında bir de mezbaha açılmıştır.

Bu tarihlerde İstanbul’da ne kadar mezbaha ve kaç adet kasap dükkânı mevcut olduğuna dair 
maalesef mevsuk bir kayda destres olamadık.

Yalnız Meşrutiyet’ten evvel İstanbul’un Dersaadet ve Bilad-ı Selase denilen aksamında ceman 
1260 kasap dükkânı olduğuna dair bir kayıt dermiyan olunur ise de bunların kaçının mezbaha ile 
beraber bulunduğu ve ne miktarının yalnız mezbaha veya yalnız kasap dükkânı olduğu anlaşılama-
maktadır.

Yine bu tarihlerdeki icraat-ı belediyeden olmak üzere kasap dükkânları arkasında veya yanın-
daki mezbahalar kapattırılarak kasap dükkânlarında zebhiyat ve mezbahalarda et satışı men edil-
miştir.

Mezbahaların şehir haricine nakliyle oralarda belediyece umumi ve fenni mezbaha inşasına 
1293 Belediye Kanunu’yla da lüzum gösterilmiş ve bu hususta Belediye’nin hak ve salahiyeti teslim 
edilmiş olduğundan umumi mezbaha inşası için ilk atılan adımı bu tarihten sonra takip etmek lazım 
gelir.
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Tophane mezbahalarından bir numune 
Resimden anlaşılacağı üzere şehir dahilindeki mezbahalar ekseriyetle ahşap ve dar sokaklarda mebni idi. 

Harici manzaraları böyle olduğu gibi derunları dahi son derecede pisti. 

Filhakika belediyenin hukuk ve vezaifini cami olan 1293 Belediye Kanunu’nun üçüncü mad-
desinde mevcut:

“…Hasta ve zayıf hayvan lühumu satılmamasına ve münasip mahallerde mezbahalar inşasıyla 
dahil-i şehirde hayvan kestirilmemesine ve umumi mezbahaların inşasına değin derun-ı şehirde 
salhanelerden başka hayvan zebh olunur dükkân ve salhane inşa ettirilmemesine ve mevcut salha-
nelerin hıfz-ı sıhhat kaidesine tevfikine” fıkrasına istinaden 93 Harbi’nden sonra İstanbul’a hicret 
eden Rumeli eşraf ve ağniyası başta Silistre eşrafından Rıza Efendi ile Rumeli hanedanından Osman 
Bey olduğu halde aralarında bir şirket teşkil ve bir de mukavelename tanzim edip hükümete takdim 
ederek İstanbul’da mezbaha inşası ve işletilmesi imtiyazını talep etmişler ve bunların talepleri hükü-
metçe de hüsn-i telakki edilip mukavelenamesi beray-ı tetkik Şura-yı Devlet’e kadar gidebilmiş ise 
de Şura-yı Devlet’te bu işin müzakeresi sırasında zuhura gelen Çırağan Sarayı-Ali Suavi vakasında 
Rumeli muhacirlerinin medhaldar olması onlar tarafından bu işin takibine cesaret olunamamasını 
ve Şura-yı Devletçe de bu işin bir daha mevzubahis edilememesini mucip olarak bu faideli teşebbüs 
bu suretle akim kalmıştır.

Müteşebbislerin mezbaha imtiyazını istihsalden bir maksatları da mezbaha hasılatıyla Ok-
meydanı’nda muntazam ve medeni bir şehir tesis edip Rumeli muhacirlerini burada iskân etmek ve 
bu şehrin her mahallesine Rumeli’nin zıyaa uğrayan maruf şehirlerinden birisinin ismini vererek 
ihya etmek idi. Mezbaha inhisarı elde edilemeyince bittabi bu umran teşebbüsü de akim kalmıştır.
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1309 [1891-1892] tarihinde mezbahanın Langa bostanında Emanetçe inşası için bir teşebbüs 
vaki olmuştur.

Yaptırılan plan ve keşifnameye nazaran inşaatın istimlak olunacak yerin bedeliyle beraber 
80.000 lira ile mümkün olabileceği anlaşılmış ve mezbahanın iki senelik hasılatıyla bu paranın itfası 
da kabil olacağı tahmin edilmişti. 

Gerek inşaata lüzumi olan paranın istikraz suretiyle tedariki gerek mezbahanın bu suretle 
Emanetçe inşası Babıâli’den istizan edilmiş ve fakat teşebbüs-i vakiin et fiyatına tesiri olacağı baha-
nesiyle Babıâli muvafakat etmemiştir.

Halbuki mezbaha için gösterilen inşaat masrafına mukabil elde edilecek menfaat o devrin 
nafiz ricalinin tamaını ve nazar-ı hırsını celp ederek bu kadar kârlı bir işin Emanet’e bırakılmaktan 
ise imtiyazı alınarak kendileri tarafından yapılması için bir heves uyandırmış ve rakiplerin çokluğu 
neticede hiçbirisine imtiyazın verilmemesini mucip olarak şehir de bu mühim ve faideli işten mah-
rum bırakılmıştır.

O zaman yapılan bir hesaba göre 80.000 liraya yapılabilecek mezbahadan bir senede 40.000 
lira hasılat elde edilecek ve bunun 18.500 lirası İdare masrafıyla, faiz ve resülmalın itfasına ayrıl-
dıktan sonra senede 21.500 lira da Emanet’e kalacaktı. Yine o zaman yapılan bir hesaba göre hususi 
mezbahalarda bir koyunun kesilip kasap dükkânına gidebilmesi ancak 3,75 kuruşa mümkün olabile-
ceği halde Emanetçe umumi mezbahada bu 2,50 kuruşla temin olunuyordu.

Mezbahaların tevhidine doğru ikinci teşebbüs 1315 [1899] tarihinde vaki olmuştur. Sene-i 
mezkûre Teşrinievveli ibtidalarında celepler kethüdası bulunan mabeyinci Faik Bey Şehremaneti’yle 
Zaptiye Nezareti’ne tebliğ ettirdiği bir irade-i seniye ile şehir dahilinde hayvan zebhini men ettire-
rek bütün zebhiyatı Yedikule’de nizamiye lahm müteahhidi İsmail Efendi ile Canbezli Dimitri’nin 
mutasarrıf olduğu sığır mezbahasına nakle muvaffak olmuş ve bedayeten etin kıyyesinin beş paraya 
Yedikule’den dükkânlara naklini de esnafa karşı taahhüt etmiş iken esnafın bu fiyatı istiksar etmele-
ri üzerine nakliye ücretinin tenziline mecburiyet hasıl olarak nakliye müteahhidi de bu tenzil-i fiyatı 
kabul etmediğinden neticede İstanbul bir gün etsiz kalmış ve esasen mezbahanın Yedikule’ye nak-
line muarız bulunan kasapların bundan bilistifade Mabeyn’e telgraf çekmeleri o devrin zihniyetine 
göre Saray’ın malum olan vesvesesini tahrik edip teşebbüsün haftasından itibaren hal-i sabıka rücu 
edilmiştir. Senede 40.000 lira getirecek şehre ait bir müesseseyi Faik Bey’in bir irade ile kendisine 
mal edebilmesi o devir hakkında iyi bir fikir verebilir. 

Bu tarihlerden ilan-ı meşrutiyete kadar mezbahalar hakkında esaslı ve faideli bir teşebbüs 
vukuuna dair kayıt ve malumat yoktur.

10 Temmuz 324’te [23 Temmuz 1908] şekl-i hükümetin meşrutiyete tahvili üzerine hakk-ı 
kanuni ve tabiisine sahip olan İstanbul Belediyesi’nin ilk düşündüğü iktisadi ve umrani işlerden bi-
risi de kanunun 32 sene evvel vermiş olduğu bir haktan istifade ederek mezbahaların şehir haricine 
nakli olmuş ise de 324’ten 329 [1913-1914] tarihine kadar da bu hususta mühim bir hatve atılama-
mıştır. 329 senesinde ve Cemil Paşa’nın zaman-ı emanetinde İstanbul’da bir umumi ve fenni mezba-
ha inşası ve varidatıntan Emanet’e hisse tefriki kapalı zarfla müzayedeye konarak iştirak edenlerden 
yalnız E projesi kabul edilip bu proje mucibince inşaata talip olan Antonyadis’e mezbaha inhisarı 
verilmek istenilerek keyfiyet İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu’nun yetmiş sekizinci maddesine 
tevfikan Meclis-i Umumi-i Vilayet’in nazar-ı tasvibine arz edilmiş ise de Meclis-i Umumi-i Vilayet 
teklif-i vakii menafi-i memlekete muvafık görmeyerek reddetmiş ve araya Harb-i Umumi girerek 
talibi tarafından takip edilemediğinden bir şey yapılamamıştır. 
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E projesi sahibi bidayette Emanet’e senevi 34.910 lira itasını kabul etmiş ve Emanetçe bu 
miktar az görülerek hiç olmazsa 50.000 liraya iblağı teklif edilmesi üzerine tarifenin tezyidi şartıyla 
buna da muvafakat ederek senevi elli lira itasını kabul etmişti. 1

İnhisar ve imtiyaz teşebbüsü bu suretle akim kalmakla beraber Harb-i Umumi içinde sevk 
mecburiyetiyle mezbahaların tevhidini ve umumi mezbaha inşasını teshil edecek mühim bir teşeb-
büs vaki olmuştur ki onu da burada bilhassa kayda lüzum vardır:

Harb-i Umumide diğer erzak ve havayic-i zaruriyede olduğu gibi et tedarikinde de müşkülat 
çekildiğinden ve hükümetin yegâne düşüncesi orduyu iaşe olup ahali ikinci derece-i ehemmiyette 
kaldığından bu meyanda ordunun iaşesi için şehre getirilen hayvanlardan bir miktarının muayyen 
günlerde ve muayyen mezbahalarda zebhiyle vesika mukabilinde halka tevzii usul ittihaz edildiği 
için birçok mezbahalar kapatılmış ve yalnız hükümet ve Belediye’nin tensip ettiği mahallerde zeb-
hiyat icrasına müsaade edilmişti.

Yine bu sırada 13 Mart 1330 [26 Mart 1914] tarihli kanunun bir maddesinde “Belediyeler ta-
rafından tesis edilmiş veya edilecek olan umumi mezbahalarda zebh olunacak hayvanattan Meca-
lis-i Umumiye-i Vilayat kararıyla tayin edilecek miktar dairesinde ayrıca mezbaha ücreti dahi istifa 
olunabilecektir” fıkrasına istinaden Emanet, Askeri Levazım Dairesi’nin muavenet ve müzaheretiy-
le zebhiyatı istediği mezbahalara hasredebilmiş ve bazı mezbahaları isticar ederek bunları umumi 
Belediye mezbahası addedip buna istinaden Emanet İaşe İdaresi tarafından 27 Teşrinisani 1333’te 
[27 Kasım 1917] neşrolunan bir tebligatnamenin beşinci fıkrasıyla etin beher kilosundan yirmi para 
mezbaha ücreti istifadesine de başlamıştı.

Daha sonra 11 Nisan 1334’te [1918] neşrolunan “Çifte ve Damızlığa Elverişli Hayvanat-ı Bakri-
ye Vesairenin Suret-i Muhafazası” hakkındaki kanunun dördüncü maddesinde “Şehir ve kasabalar-
da mezbaha ittihaz olunacak mahaller Belediye heyet-i sıhhiyesi veya tabibi raporuyla tayin olunur 
ve tayin olunan mezbahalardan gayri mahallerde hayvan zebhi suret-i katiyede men edilir.” fıkrasına 
istinaden Emanetçe zebhiyat şehrin muhtelif nukatında yalnız 22 mezbahaya inhisar ettirilmişti.

Bundan evvel İstanbul’da mevcut mezbahaların adediyle semtleri ve bilahare yirmi ikiye inhi-
sar ettirildiği sıradaki mezbahaların adedi ve semtleri şunlardır:

Semt Adedi Semt Adedi Semt Adedi

Beykoz 2 Kadıköy 8 Beşiktaş 6

Kandilli 2 Göztepe 2 Tophane 14

Göksu 1 Erenköy 2 Yenişehir 3

Hisar 2 Sarıyar 2 Beyoğlu 25

Kanlıca 2 Büyükdere 3 Kasımpaşa 2

Paşabahçesi 3 Kireçburnu 1 Tavukpazarı 6

Çengelköyü 4 Tarabya 2 Balıkpazarı 3

Beylerbeyi 3 Emirgan 1 Fatih ve muhiti 8

İstavroz 1 Boyacıköy 1 [Yekûn] 145

Kuzguncuk 5 Arnavutköy 6
Canavar 

mezbahası
2

Üsküdar 17 Ortaköy 5 [Umumi yekûn] 147

1 Müzayedeye iştirak edenlerin projeleriyle erbab-ı vukuf ve ihtisasın mütalaanamelerini ve mukavele suretlerini ve 
bu mesele hakkında İstanbul vilayeti meclis-i umumisinin kararını havi olmak üzere 1329 senesinde “Dersaadet Mezbahası 
ve Umumi Hayvanat Pazarı” namı altında 138 sahifelik bir kitap tertip ve tab ettirilmiştir. Bu kitap mezbahalar hakkında 
mühim tafsilat ve mütalaatı ihtiva etmektedir.
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Bunların tevhidiyle zebhiyatının bazı mahallere hasrında mezbahalar şu vaziyeti almıştı:

Semt Adedi

Tavukpazarı 3

Fatih 2

Tophane 12

Yenişehir 2

Beykoz 1

Sarıyar 1

Canavar mezbahası 
(Şişli)

1

[Yekûn] 22

Biraz evvel Cemil Paşa’nın Antonyadis’e inhisar ve imtiyazını vermek istediği mezbahanın 
şartname ve mukavelenamesi Meclis-i Umumi-i Vilayetçe reddedilmiş ve araya da Harb-i Umumi 
girmiş olduğundan bir şey yapılamamış olduğu zikredilmişti. Mütareke esnasında Fransa Fevkalade 
Komiserliği Babıâli’ye bir nota vererek mezbaha imtiyaz ve inhisarının evvelce takarrür eden şerait 
dairesinde Antonyadis’in temsil ettiği Periye Bankası’na itasını talep etmiş ve Babıâli ile Emanet o 
zaman icap eden cevabı vermişti. Binaenaleyh mezbahanın Emanetçe inşasını tesri ve icap ettiren 
esbaptan birisi de budur. 5 Mart 1335 [1919] tarihinde ikinci defa şehremini olan Cemil Paşa mez-
bahanın imtiyaz ve inhisar tarzında bir ecnebi şirkete verilmekten ise Emanetçe ufak mikyasta bir 
mezbaha yaptırılmasına taraftar olmuş ve şimdiki mezbahanın yerini cihet-i askeriyeden üç sene 
için isticar ederek inşaata başlamıştı.

Karaağaç mezbahasının manzara-i umumiyesi
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Memalik-i Garbiyede gördüğü mezbahalar gibi birkaç milyon lira sarfıyla pek muhteşem bir 
müessese-i sıhhiye vücuda getirmek fikrinde olan fakat parasızlıktan dolayı yapamayacağı tabii bu-
lunan Cemil Paşa’yı bu fikre imale eden sabık Emanet muavini Hafız Raif Bey’dir. Hafız Raif Bey 
birçok mücadele neticesinde mezbahanın Emanet tarafından inşası kararını Encümen-i Emanet’ten 
istihsal etmekle beraber yerini de cihet-i askeriyeden ucuz bir bedelle isticara muvaffak olmuştur. 
Bu hususta Emanet’e muavenet ve müzaheret eden o zamanki Harbiye Nazırı Topçu Mirlivası Ferid 
Paşa’yı ve Erkân-ı Harbiye Dairesi’ni lisan-ı hürmetle yâd etmek kadirşinaslık icabındandır.

İşte bütün bu müşkülatlar bertaraf edildikten ve mezbahanın Emanetçe inşası takarrür ettik-
ten sonra 335 senesi Teşrinisanisinin yirmi dokuzuncu [29 Ekim 1919] perşembe günü saat on birde 
Mimar Vedad Bey’in vücuda getirdiği plan dairesinde merasim-i mutade ile Karaağaç mezbahasının 
esası vaz edilmiş ve merasim esnasında Cemil Paşa bilhassa şu sözleri söylemişti:

“Mezbahanın inşasına muarız olanlar iki sene sonra hiç de böyle düşünmeyeceklerdir. Ben-
ce müddet-i emanetim esnasında yapılan en hayırlı iş budur. İstanbul’u bu koyun sürülerinden ve 
onların muzahrafatından kurtararak halka sıhhi et yedirirsem bu benim için en büyük bir muvaf-
fakiyettir. Daha dün İstanbul vilayeti Tophane’deki mezbahalarla hayvanatın pisliklerinden şikâyet 
ediyordu. Bu mezbahanın hitamında ümit ederim ki bunların da hepsi hitam bulacaktır.”

Karaağaç mezbahasında zebh salonlarının yandan görünüşü
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Cemil Paşa’nın inşa ettirdiği mezbaha yalnız zebh salonlarından ibaret idi. Su tesisatı, memu-
rin dairesi vesaire bilahare yapılacaktı. Bu tesisat bidayette 255.000 liraya ihale edilmiş ise de sonra-
dan Emanet’in müteahhide para verememesi hasebiyle inşaatın uzamasından ve malzeme fiyatında 
hasıl olan fark-ı fiyattan dolayı tahsisat-ı munzama itasına mecburiyet hasıl olmuş ve inşaat masrafı 
min-haysi’l-mecmu 348.000 liraya baliğ olmuştur.

Cemil Paşa’nın ikinci defa Emanet’ten infikâkından sonra diğer levazımının mubayaası ve 
nevakısının ikmaliyle mezbahanın açılmasına ahlafı bir türlü imkân bulamıyordu. Cemil Paşa’dan 
sonra gelen şehreminleri içinde yalnız Mehmed Ali Bey’in zaman-ı emanetinde mezbahanın lü-
zum-ı esasiye ve hayatiyesinden olan su tulumbaları Üsküdar ve Kadıköy gaz şirketinin delalet ve 
kefaletiyle 16.000 liraya Belçika’ya sipariş edilmiş ve bir müddet sonra tulumbalar da getirilip yerine 
konmuş ise de ahval-i maliye dolayısıyla parası verilememişti. Ziya Bey de mezbahanın ikmal-i in-
şaatıyla iştigal ve bir yandan da mezbahada alınacak resm vesaire için kanun layihası tanzim ederek 
mevki-i meriyete vaza gayret etmiştir. Fakat bu kanun daireden daireye havale edilerek ve ayrıca 
Şura-yı Devlet’te kalarak bir türlü intac edilemiyor ve buna mezbahanın küşadından dolayı muta-
zarrır olanların takibi ve mezbahanın açılmaması için sarf ettikleri mesai de haiz-i tesir olmaktan 
hâli kalmıyordu.

Mezbaha inşaatına başlandığı 335 [1919] senesi Teşrinievvelinden beri 348.000 lira sarf edil-
diği halde masarif-i esasiyeye nispetle pek az olması lazım gelen biraz daha masraf ihtiyar edilerek 
nevakısı ikmal edilip açılmasına bir türlü muvaffakiyet hasıl olmamıştı. Bütün bu mevanii bertaraf 
ederek inşaatı ikmal eden ve kanun veya nizamnameye de hacet görmeden mezbahayı açan Haydar 
Bey’dir. Haydar Bey’in Emanet’e memuriyetinden mezbahanın zebhiyata müsait bir hale getirilerek 
küşadı tarihine kadar sarf olunan meblağ ancak 32.000 liradır. Bu suretle inşaatı ikmal edilen mez-
bahanın resm-i küşadı 339 senesi Temmuzunun on ikinci perşembe günü icra edilmiştir.

12 Temmuz 339’dan sonra gerek doğrudan doğruya gerek dolayısıyla mezbaha için ihtiyar 
olunan masarifi burada kayıt ve tespite lüzum görmedim. Çünkü mezbahanın tekemmülü için daha 
senelerce masraf ihtiyar olunacaktır. 

Ezcümle halen devam etmekte olan bazı mubayaat ve inşaata tahsis ve kısmen tesviye edilmiş 
olan şu rakamlar bilhassa zikre şayandır:

Lira

Adet

203.000 Soğuk hava depoları inşaatı

295.100 Soğuk hava depoları alat-ı fenniyesi

257.118 Hayvan pazarı ve pay mahalli inşaatı

29.118
Mezbahaya ve soğuk hava deposuna isale olunan Kâğıthane menba suları deposu 
inşaatı

25.970
Mezbahaya ve soğuk hava deposuna isale olunan Kâğıthane menba suları boru 
tesisatı

26.475 Soğuk hava depoları önüne rıhtım inşası

2.376 Laboratuvar alat ve edevatı

839.162 [Yekûn]

Bunlardan başka daha bazı ufak tefek masraflar var ise de onlar hesaba katılmadığı gibi gerek 
hayvan pazarı gerekse soğuk hava depoları için istimlak olunan yerler için verilen paralar ve mez-
baha civarında inşa edilen kaldırım ve yol masrafları da nazar-ı dikkate alınmamıştır. Çünkü daha 
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asıl mezbahanın yeri bile istimlak olunamamış ve diğer istimlak edilen mahallerin bedeli tamamıyla 
tesviye edilememiş olduğundan min-haysi’l-mecmu birkaç yüz bin liraya baliğ olması muhtemel 
bulunan bu masraflar ancak taayyün ve tahakkuk ettiği zaman anlaşılabilecektir.

Şu izahattan mezbahanın kaça mal olduğu bir dereceye kadar anlaşılabileceği için başkaca 
serd-i mütalaaya lüzum görülmemiştir. Şu kadar denilebilir ki başlanmış olan inşaatın ikmali, mez-
bahanın işgal ettiği arazinin istimlaki vesaire için ihtiyarı tabii ve zaruri olan masarifat dahi hesaba 
katılırsa mezbahanın iki milyon liraya mal olacağı anlaşılır. Senede yarım milyondan fazla varidat 
getiren ve bundan başka sıhhat-i umumiyeye de büyük hizmetler ifa eden bir müessesenin bu kadar 
az para ile vücuda getirilmiş olması herhalde takdire ve teşekküre şayan bir meseledir.

Umumi mezbahanın İstanbul’un neresinde inşası -fennen ve iktisaden- daha muvafık olacağı 
meselesiyle, mezbahanın bir mi yoksa müteaddit mi olması keyfiyeti hayli münakaşayı mucip olarak 
bu fikirlerin leh ve aleyhinde evvelce birçok sözler söylenmiş, müteaddit makaleler yazılmıştır. Fa-
kat neticede umumi mezbahanın bir tane olarak Karaağaç’ta yapılmış olması ve bu uğurda şimdiye 
kadar bir buçuk milyon lira sarf edilerek yarım milyon liranın da derdest-i sarf bulunması binnetice 
iki milyon liraya vücuda geleceği tahmin edilen bu müessese-i sıhhiye ve iktisadiyenin ilelebet ora-
da kalmasını icap ettirecektir.

Makale muharririnin kanaati de Karaağaç’ın mezbaha için en muvafık bir yer olduğu merke-
zindedir. Şu kadar var ki Sütlüce’den Karaköy’e kadar yirmi beş-otuz metre genişliğinde bir cadde 
açılması ve Sütlüce ile Eyüp arasına kârgir bir köprü yapılarak İstanbul ciheti nakliyatının da bu 
tarikle yine karadan yapılması lazım gelmektedir. Sütlüce Azapkapı Caddesi’nin küşadında er geç 
İzmit’e nakledileceği ve binnetice metruk kalacağı tabii olan tersanenin yerinden istifade olunabilir. 
Sütlüce-Eyüp köprüsü Kâğıthane’yi de İstanbul’a rapt edeceği için İstanbul’un şekl-i müstakbelinin 
tayininde de nazar-ı dikkate alınacağı şüphesizdir. 

Zebh salonlarının cepheden görünüşü
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Karaağaç mezbahası zebh salonlarından birisinin manzara-i dahiliyesi

 Sütlüce-Azapkapı Caddesi’nin açılması bir dereceye kadar köprüye ihtiyaç bırakmazsa da 
köprü herhalde şehrin asırlardan beri metruk kalan o civarının imarına da hizmet edecektir. Esasen 
bu köprü yeni bir şey olmayacaktır. Çünkü daha evvel Balat’la Hasköy arasında kazıklar üzerine dar 
bir köprü inşa edilmişti. Yahudi Köprüsü denilen bu köprü 1279’da [1862-1863] bir harikte yandık-
tan sonra bir daha inşa edilmemiştir.

Mezbahanın bir değil, müteaddit oluşu fazla memur istihdamını ve her mezbahanın yanında 
ayrıca soğuk hava mahzeni, kan fabrikası ve bağırsakhane inşasını icap ettirecektir ki bunlar da 
mezbahanın bir olmasını icap ettiren avamildendir. Hele umumi hayvan pazarı ve pay mahallinin 
Karaağaç’ta vücuda getirilmiş olması şehrin başka mahallerinde hayvan alım satımına hitam vere-
ceğinden bu da mezbahayı o civarda inhisar ettirecek hususattandır.

Mezbaha Ücreti Tarifesi

Bağırsak mezbahaya terk edildiği 
takdirde alınacak resm

Bağırsak mezbahaya terk 
edilmediği takdirde alınacak resm

Zebh olunacak hayvan

Kuruş Kuruş

900 1010 Ecnebi hayvanat-ı bakriyesi

500 610 Yerli hayvanat-ı bakriyesi

600 710 Manda

250 360 Dana, malak

75 165 Karaman, dağlıç

75 135 Kıvırcık, keçi

40 70 Kuzu, oğlak
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Bu tarifeden anlaşılıyor ki Emanetçe hayvan bağırsaklarına bir kıymet takdir edilerek ücret 
yerine aynen nakit gibi kabul edilmektedir. Yani sığır, manda, dana bağırsakları 110, karaman-dağlıç 
bağırsakları 90, kıvırcık-keçi bağırsakları 60 ve kuzu-oğlak bağırsakları da 30 kuruşa alınmaktadır.

Karaağaç mezbahasının küşadının faidelerinden birisi de bu bağırsaklara kıymet verişidir. 
Mezbahanın küşadından evvel bağırsaklar pek dun bedellerle esnafın elinden alelekser mezbahacı-
lar tarafından alınmakta ve bu yüzden servet-i milliyede mühim ziyanlar husulüne sebebiyet veril-
mekte idi. Bu ziyan yalnız İstanbul’a değil Türkiye’nin diğer beldelerine de dokunuyordu. Emanetçe 
bağırsağa bu derece kıymet ve ehemmiyet verilmesi Anadolu’nun gözünü açmış ve oralarda da bağır-
sak aşağı yukarı İstanbul’da alınıp satılan kıymeti bulmuştur. Binaenaleyh İstanbul’da mezbahaların 
tevhidi memleketin iktisadiyatına bu yüzden de azim tesirler yaparak mühim ihracat emtiamızdan 
olan bağırsaklardan memlekete birkaç milyon lira girmesine hizmet etmiştir. Türkiye’de en makbul 
bağırsak evvela Adana, sonra Konya’da yetişen hayvanlarınkidir. Bunların hepsinden daha makbulü 
de İran hayvanları bağırsakları imiş.

Gerek mezbaha ücreti yerine Emanet’e bırakılacak, gerek kasapların kendi uhdesinde kala-
cak bağırsakların israf ve telef edilmeden ve şehrin başka mahallerine nakledilip oraları telvis ve 
sıhhat-i umumiyeyi ızrar etmeden işlenmesi ve temizlenip kurutulması için Emanetçe mezbaha 
civarında bir de fenni bağırsakhane inşa ettirilmektedir. Emanet’e ait olan yere inşa edilecek bağır-
sakhane binası on sene sonra şehre terk edilmek ve orada işlenecek beher bağırsak başına Emanet’e 
iki kuruş ve bunlardan başka mezbahadan verilecek su vesaire karşılığı olarak senevi maktuan bin 
lira verilmek şerait-i esasiyedendir.

Umumi ve sıhhi bir mezbaha vücuda getirilerek şehir dahilindeki hususi mezbahaları kaldır-
makla sıhhat-i umumiyeye ne derece hizmet edilmiş ise yine mezbaha civarında bir umumi ve fenni 
bağırsakhane vücuda getirmekle de o derece mühim bir hizmet edilmiş ve şehir sekenesi bağırsak-
ların pis kokusundan kurtarılmıştır.

Bağırsakhanenin Alacağı Ücret Tarifesi

Tathiriye Tuz bedeli 

Kuruş Kuruş

40 10 Sığır bağırsağı tathiri

55 0 Sığır bağırsağı tathiri ve kurutulması

14 2 Kuzudan maada hayvanat-ı ganimiye tathiri (Tasnif edilmeksizin yani karışık sarfı)

18 2 Kuzudan maada hayvanat-ı ganimiye tathiri ve kurutulması (Tasnif edilerek)

9 1 Kuzu bağırsağı tathiri

12 0 Kuzu bağırsağı tathiri ve kurutulması

Umumi mezbahalarda vücudundan istifade edilen maddelerden birisi de “kan”dır. Kandan bil-
hassa sanayide istimal olunan birçok maddeler istihsal ve imal edilmektedir. Ezcümle “bağa” denilen 
ve kendisinden kehriba gibi tespih, ağızlık vesaire yapılan madde ile kemik zannedilen elbise düğ-
meleri hep derununa boya konularak tehassür ettirilmiş kandan başka bir şey değildir.

Karaağaç mezbahası kandan da istifade edilmesine imkân bahş olunmuştur. Bunun hakkında 
Emanet’le tüccardan Vehbi Bey arasında bir mukavelename akdolunarak mezbahada hasıl olacak 
kanlardan istifade hakkı senevi “120” Osmanlı altını bedel mukabilinde on iki sene müddetle muma-
ileyhe terk olunmuş fakat müteahhidin kendi masarifiyle inşa edeceği fabrikanın müddet-i mezkû-
renin hitamında Emanet’e terki cümle-i mukavelattan bulunmuştur.
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Mezbahaya bağırsak ve kan fabrikalarını ilave ettiren ve şehre bu müesseseleri kazandıran 
Operatör Emin Beyefendi’dir. Emin Beyefendi evvelce başlanmış olan soğuk hava depoları ve umu-
mi hayvan pazarı inşaatını da ikmal ettirmektedir. Bu suretle bir operatörün temelini attığı bir mü-
essese-i sıhhiye ve iktisadiyeyi yine bir operatörün ikmal etmiş olması güzel tesadüflerdendir.

Hulasa şehir dahilindeki şerait-i sıhhiyeden ari mezbahaların kapattırılarak Karaağaç’ta umu-
mi ve fenni bir mezbaha küşadına muvaffakiyet husulü hem şehre varidat temin etmiş, hem sıh-
hat-i umumiyeye hizmet eylemiş hem de bu mesele hakkında ihsai muamelat cemine imkân bahş 
olmuştur.

Mezbahanın temin ettiği varidat ve bu sayede istihsaline imkân bulunan malumat da şayan-ı 
kayıt ve tezkârdır. Mezbahanın resmi ve muntazam kuyudatından çıkarılan şu cetvel bir senelik 
muamelat hakkında kâfi derecede belagatı haizdir:

Aylar Sığır
Koyun 

Keçi
Kuzu 

Oğlak

Alınan zebh ücreti

Lira Kuruş

Eylül [339] 3483 43.919 24 66.791 89

Teşrinievvel 3360 42.727 16 62.583 56

Teşrinisani 3421 40.226 20 61.993 45

Kânunuevvel 3568 41.057 27 62.790 50

Kânunusani 340 3154 34.925 74 53.110 11

Şubat 2865 18994 8065 41.739 11

Mart 2597 18.231 17.508 45.926 00

Nisan 2314 13.499 29.974 46.027 00

Mayıs 1676 13.867 44.433 52.260 00

Haziran 1717 28.603 26.642 60.461 74

Temmuz 1957 39.244 5474 62.296 77

Ağustos 2178 41.624 634 71.014 20

[Yekûn] 32.286 376.916 132.889 686.993 92

Kesilen hayvanatın yekûnu 552.081

Cetvelin tetkikinden müsteban olacağı üzere bir sene zarfında 552.081 hayvan kesilmiş ve 
686.993 lira mezbaha ücreti alınmıştır.

Mezbahada kesilen hayvanat, yekân yekân tartılmadığından İstanbul’da bir senede kaç kilo 
et sarf edildiğinin gayet doğru bir surette tespitine imkân bulunamamıştır. Şu kadar var ki kesilen 
hayvanattan sığır ve emsali kasaplar ile nakliye müteahhitleri arasında vasati olarak 100, koyun-keçi 
16, kuzu-oğlak 8 kıyye tahmin edilerek nakliyatta ve alışverişte bu hesap üzerinden muamele yapıl-
dığına nazaran İstanbul’da bir senede:

3.228.600 Sığır ve emsali

6.030.656 Koyun ve keçi

1.063.112 Kuzu, oğlak

10.322.368 [Yekûn]

Ceman on milyon üç yüz yirmi iki bin üç yüz altmış sekiz kıyye veya 13.212.631 kilo et sarf 
ve istihlak edilmekte olduğu anlaşılır.

Maahaza Karaağaç mezbahası açılmazdan evvel Emanetçe derunlarında zebhiyata müsaade 
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edilmiş olan yirmi iki mezbahada bir sene zarfında kesilen etler -beher kıyyeden yirmi para mezba-
ha ücreti alındığı için- bilmecburiye tartılmış olduğundan balada vasati hesapla bulunduğu beyan 
olunan 13.212.631 kilonun az çok hakikate yakın bir hesaba istinat ettiğini irae için 336, 337 ve 338 
[1920, 1921 ve 1922] senelerindeki istatistiklerin hülasasını da derce lüzum hasıl olmuştur.

Senesi Kesilen hayvanat Yekûn-i umumi sıklet

336 [1920] 549.662 11.465.984

337 [1921] 548.265 12.351.306

338 [1922] 609.125 12.714.539

Bu rakamlardan gerek kesilen hayvanat adedi, gerek sıklet-i umumiye yekûnları aralarında 
pek az fark olduğu binaenaleyh vasati bir hesap üzerinden bulunan baladaki miktarın hakikatten 
pek uzak olmadığı tezahür eder.

Bir senelik zebhiyat, İstanbul’un beş yüz bin raddesinde tahmin edilen2 nüfusuna taksim edi-
lirse: Senede nüfus başına 26 kilo et isabet ettiği görülür. Bu miktar etin memalik-i saire et sarfiya-
tına nispetle ne raddede bulunduğu anlaşılabilmek için bazı rakamlar iraesine lüzum vardır. 

Ezcümle Fransa’nın bazı mühim şehirlerinde senevi nüfus başına isabet eden et şudur:

Kilo

Paris 93

Ruen [Rouen] 85,4

Bordo [Bordeaux] 82,2

Havr [Le Havre] 59,5

Lyon 57,9

Marsilya 53

Umumiyetle yani hükümet ve millet itibariyle et sarfiyatı da şu nispetlerdedir:

Kilo

Arjantin Cumhuriyeti 1280
Konserve yapılıp memalik-i saireye ihraç edilen 
miktar da dahildir.

Avustralya 1110 »

Cemahir-i Müttehide-i Amerika 640 »

İngiltere 474 »

Kanada 406 »

Norveç 353 Pek az ihracat yapmaktadır.

Fransa 339 »

Belçika 310 Yalnız memlekette sarf olunan miktardır.

Avusturya 296 »

Almanya 290 »

2 Nüfus Müdüriyet-i Umumiyesi’nce İstanbul’un nüfusu 1.065.866 raddesinde gösterilmektedir. Bundan Emanet hu-
dudu haricinde kalan kaza ve nahiyelerin nüfusu çıkarıldığı takdirde İstanbul’un munkasım bulunduğu dokuz daire-i be-
lediye dahilinde ceman 999.583 nüfus mütemekkin olması lazım geliyor. Bittabi ecanib bu yekûnda dahil değildir. Halbuki 
İstanbul’da bu kadar nüfus olmadığı muhakkaktır. İstanbul’un nüfusu olsa olsa 500-600 bin arasındadır. Maahaza nüfus 
bir milyon kabul edilirse İstanbul’un iktisadi felaketi daha ziyade tezahür eder. İstanbul’un nüfusu ileride ayrı bir makalede 
mevzubahis ve münakaşa edilecektir.
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Danimarka 290 »

İsveç 281 »

İsviçre 281 »

Hollanda 258 »

İspanya 220 »

Rusya 211 »

İtalya 118 »

Şu rakamlar gösteriyor ki dünyada en az et sarf eden şehir ahalisi İstanbul’dur. (Ayda 2,50 
kilodur.)

Mamafih İstanbul’un istihlak ettiği etler arasında: Hariçten gelen konserve, pastırma ve su-
cuklarla mezbuh olarak gelen koyun ve kuzu etlerini ve balıkları da dahil-i hesap etmek iktiza eder 
ise de bunlar hakkında malumat istihsal edilememiştir. Yine bu miktara bilhassa Boğaziçi’nde ve hat 
boylarındaki köylerle İstanbul’un ücra mahallerinde gizli zebh edilen ve kasap dükkânlarında satılan 
etleri de idhal etmek lazım gelir. Bunlarla beraber senede kesilen hayvan adedinin 600.000’e baliğ 
olduğu şüphesizdir.

Et istihlakâtının mahalle ve semt itibariyle de miktarını bu meyanda zikretmek icap ederse 
de bu malumat, menbaından istihsal edilememiş olduğundan maalesef gösterilememiştir. Herhalde 
İstanbul’un en az et yiyen sınıfı Müslüman ve Türk unsuru ve bunların da maaşla geçinen sınıfı 
olduğuna şüphe yoktur.

Osman Nuri
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Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin 
Teşrinievvel İctima-ı Kanunisi

Teşrinievvelin birinci günü küşat edilen Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’de Şehremini 
Operatör Emin Beyefendi’nin irad buyurmuş oldukları nutuk mecmuanın “3” numaralı nüshasıyla 

neşredilmiş ve Encümen-i Mahsus’un cevabı bu nüshaya derç edileceği de beyan olunmuştu. 
Encümen’in cevabı Şehremini Beyefendi tarafından Cemiyet-i Umumiye’de kıraat olunan izahname 

ile beraber aynen atiye nakledilmiştir.

Nutk-ı iftitahi hakkında Encümen-i Mahsus mazbatası

1- Bin üç yüz kırk senesi teşrinievveli içtimaının küşadı münasebetiyle Şehremini Beyefen-
di’nin irad ettikleri nutkun mukaddemesinde izah edildiği veçhile henüz 341 [1925] senesi bütçe-
sinin masarifat kısmı ikmal edilmediği halde teşrinievvelin birinci günü meclisi küşat etmekteki 
ruh-ı kanuna mutabaatlarını Encümen musib görmekle bilcümle icraat-ı emanetpenahinin ahkâm-ı 
kanuniye dairesinde cereyanı temenniyatını mukaddeme-i filhayr addeylemiştir.

2- İcraat-ı Emanet’e dair olan temhidat meyanında memurin arasındaki adem-i mübadelatın 
izalesi ve suiistimali görülenlerin azil ve tebdili gibi tedabir ile matlup olan intizamın imkân merte-
besinde temin edildiği gösterilmektedir.

Hidemat-ı belediyeyi ifa edecek memurinin küçükten büyüğe kadar inzibat ve intizam da-
iresinde bulundurulması vezaif-i esasiyeden olmağla umur-ı memuresinde her ne suretle olursa 
olsun kayıtsızlık ve laubalilik gösterenlerin tecziyesi ve suiistimali müşahed olanların da usul ve 
kavanin-i mevzua dairesinde azil ve tebdili tabii ise de memurinin bilamucip ve hilaf usul-i tebdili 
emr-i idareyi daha ziyade ihlal edeceği gibi günden güne çoğalmakta olan mazulin-i Emanet için 
bütçenin artık kabul edemeyeceği mertebe tahsisatı tezyit ederek bar-ı azim teşkil eylediğinden bu 
bapta iltizam ihtiyat ve basiret olunması ne derece şayan-ı temenni ise vezaif-i belediyenin malu-
mata müstenit uzun tecrübelerle mücehhez ellerde tedviri lazımeden olduğu cihetle başlıca memu-
riyetlere umur-ı belediyede sahib-i ihtisas olmayan zevatı geçirmek o derece hüsn-i telakkiye layık 
görülemese sezadır.

3- Emanet’in acilen tediyesi muktezi olan borçlarının bankadan alınan beş yüz bin lira ile te-
diye ve itfası muvafık ve faizinin tediyesi ve Cemiyet-i Umumiye’nin müsaadesine iktiran eden işbu 
hesab-ı carinin sene-i cariyeye maksur olması hasebiyle sene nihayetinde behemehal kapatılması 
lazımdır.

4- Sene-i cariye bütçesinin hin-i tanziminde tesisi kabul edilen matbaanın Emanet’e müfit 
bir şekil kesp etmesi mucib-i memnuniyet olduğundan tahsisat-ı mevcude dahilinde ifa-yı vazife 
eylemesi münasiptir. Bu matbaada tab ve neşr edilmeye başlanılan mecmua tarz-ı tab ve münderica-
tı itibariyle müstahsen görüldüğü gibi daha müfit ve şehrimiz halkını daha ziyade alakadar edecek 
asarı muhtevi olmak üzere tekemmülü şayan-ı arzudur.

5- Ekmek meselesine dair olan beyanat-ı emanetpenahi üzerinde Encümen biraz tevakkuf ve 
bu bapta Cemiyet-i Umumiye’nin nukat-ı nazarını izah etmeyi vecibeden görmüştür. Ekmek buhra-
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nının zevaline dair olan tatminat-ı emanetpenahi pek de kanaat-ı kâfiye ile karşılanmasa yeri vardır. 
Çünkü yer yer ve vakit vakit tabh edilen ekmeklerin hamurundaki bozukluk halkın cidden şikâye-
tini mucip olduğu gibi ara sıra başgösteren ekmek sıkıntısı buhranın zail olduğunu değil muvakka-
ten uyutulmuş bulunduğunu ispat etmektedir. Filhakika ekmeklerin konulduğu şekil ve vezin ahiri 
Cemiyet-i Umumiye’nin mukarrerat-ı adide-i katiyesine mugayir olmakla beraber halitasının eski 
birinci ile ikinci arasında çıkarılacağı müteaddit defalar temin kılındığı halde bugün fırıncıların pi-
şirip sattıkları ekmekler eski ikinci nev ekmeklerin dunundadır. Kaldı ki Cemiyet-i Umumiye-i Be-
lediye ekmeklerin layıkıyla pişkin çıkarılması için eski baston francalaları şeklinde tulani ve halkın 
veznen almasını teminen kati bir vezinde olmamak üzere çıkarılmasına ve bilcümle asarda makbul 
ve mütearif olduğu veçhile milli veznimiz olan eski okkayı ihtiyara karar vermiş iken mukarrerat-ı 
mezkûre hilafında bir kiloluk ve müdevver şekilde ekmek tabhına Emanetçe müsaade edilmiştir. 
Mukarrerat-ı müttehaze hilafında iltizam-ı hareketin sevaiki her ne olursa olsun hüsn-i neticeyi 
temin değil belki halka ekseriyetle daha ziyade bozuk ekmek yedirmeye bais olmuştur.

Encümen siyak-i hal vukuatdan atiyen ekmek buhranının teşeddüd etmek ihtimalini derpiş 
ettiği cihetle şehrimizin her zaman için maruf kalacağı bu gibi buhranlara karşı ne gibi tedabir-i 
ciddiye ittihaz kılındığını öğrenmek istemektedir.

6- İktisad Müdüriyeti’nin istihaleleriyle şehrin iktisadiyatına müteallik izahat ve nazariyat 
ve betahsis hamallar tarifesinin tanzimi hakkındaki muamelat kemal-i dikkat ve ehemmiyetle ta-
kip olunarak yalnız bu teşebbüsat-ı müfide ve mühimmenin nazariyatta kalarak saha-i tatbikatta 
müsmir netayic iktitaf edilemediği cihetle beldemizin rağbat-ı ticariye ve iktisadiyesini muhal olan 
vesait-i tahmiliye tarifelerinin müstemirren tatbiki hakkında icraat-ı katiyeye intizar olunur.

7- Şehir dahilindeki otomobillerle arabalar ücretlerinin keyif ve talebe göre yüksekliği yalnız 
züvvar-ı memleketi ızrar değil sükkân-ı belediyeyi de her zaman bizar etmekte olduğu cihetle taksi-
metre usulünün tatbiki hakkındaki vaad-ı emanetpenahinin bir an evvel hayyizara-yı husul olması 
cümle-i temenniyatımızdandır.

8- On iki sene evvelki zamana göre yapılmış olan Zabıta-i Belediye Talimatnamesi’nin ihtiyac-ı 
hazıra nazaran tadili hakkındaki mesainin de bir an evvel bilintac daha ziyade ıslah ve tanzime 
muhtaç olan zabıta-i belediyede asar-ı tekemmül temini icraat-ı emaneti tetvic edecek vesaildendir.

9- Eyüp Sultan ve Kasımpaşa felaketlerinin esna-yı zuhuru ile ferda-yı vukuunda memurin-i 
belediyenin sarf ettiği hikâye olunan mesai-i cansiperane şayan-ı takdir ise de mazallahuteala sey-
labın tekerrürü halinde men-i mehalik ve def-i mazarrat edebilecek ne gibi tedabir-i acile ittihaz 
edilmiş olacağına dair cemiyet-i umumiyeyi tatmin edecek izahat mevkut olduğundan bu bapta 
tevessül edilmiş olması tabii bulunan tedbir ve teşebbüslere dair iknaiyatta bulunulması matlup ve 
mültezem görülmüştür.

10- Makam-ı Emanet’in iki içtima arasındaki müddet zarfında şehrin vaziyet-i sıhhiyesini 
terfi kastıyla 340 [1924] bütçesine dahil olan müessesat-ı sıhhiyenin küşadından maada mesai prog-
ramında mevzubahis olmadığı halde inşasına imkân görülen dispanserler tesis ve muhtelif mahal-
lerde helalar inşası gibi icraatı memleketin muhtaç olduğu tesisata masruf olmak itibariyle şayan-ı 
şükür ve sena ise de mesai programı cemiyet-i umumiyece tanzim edilen bütçeye rapt ve tezyil 
edilmiş olmakla aynı bütçe demek olduğundan bu programdaki işlerin aynen ve tamamen tatbiki 
lazımeden olup halbuki bazı devairde bu programların yüzde ellisi metruk kaldığı anlaşılmaktadır. 
Binaenaleyh mesai programındaki mesai ve icraat-ı belediyenin hangileri yapılmış ve hangilerinin 
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nakıs kalmış olduğu ve her daireye muhassas havalatın tamamen tediye ve sarf ve istimal edilip 
edilmediğini encümen istiknah kastında bulunmaktadır.

Program haricinde tadat olunan müessesattan zabıta-i belediye mektebinin de heyet-i tali-
miye vesairesi tahsisatının nereden ve ne suretle tesviye kılındığına dair tevzihat olmadığından bu 
ciheti de encümen muhtac-ı izah görmüştür.

11- Köprüler hasılatında geçen seneye nispetle bu senenin yedi ayında yirmi bin lira fazla 
muvaffakiyat Emanet’e atıf olunmakla beraber bu sene zarfında Unkapanı Köprüsü’nün açılmış ol-
ması tesiratının da dahli bulunduğuna ve mezbaha varidatı tezayüdatındaki esbab-ı müessirenin bir 
kısmını da askeri mezbahaların seddiyle bağırsakların geçen seneye nispetle kıymetinin artmasında 
ve kantar varidatının geçen sene kantariye resminin ihtiyari alınmakta iken Rüsum-ı Belediye Ka-
nunu’nun mevki-i icraya vazından sonra mecburi olarak tatbik edilmesinde aramak muvafık-ı hal ve 
maslahat olacağı mütalaa edilmiştir.

Hatime-i beyanat-ı emanetpenahide yüz bin lirayı mütecaviz mektumat-ı belediye tahakkuk 
etmek ve başkaca iki milyon liralık bir menba varidatın temin edilmek üzere bulunduğu gösterilerek 
ve tasrihat-ı lazımede bulunulmayarak her ikisi de  mektum tutulduğu cihetle beyan-ı mütalaaya 
şimdilik imkân görülememiştir. Ancak menafi-i mezkûre-i Emanet saha-i vücuda geldiği takdirde 
müstelzim-i şükür ve mahmedet olacağı tabiidir. Muhammenatı hakikate karib olduğu beyan olunan 
beş milyon dört yüz küsur bin liralık 341 [1925] senesi varidat bütçesi hakkında salahiyetdar olan 
muvazene encümenini dinlemek iktiza eder. Encümen Şehremini Beyefendi’nin beyanat-ı aliyeleri 
üzerindeki tetkikat ve mütalaatını bu noktada ikmal ederek sevgili beldemizin seviye-i memuriye-
tini yükseltecek ve sükkân-ı beldenin refah ve istirahatını temin edecek müessir hasafet ibrazına 
muvaffakiyetlerini temenni ile hatm-ı güftar eyler.

Reis 
Evliya

Matbaa muharriri 
Nezhet

Aza 
Mütalaamı şifahen arz 

edeceğim 
Ziya

Aza 
İhsan

Aza 
Ali Rıza

Aza
Sezai

Aza 
Mehmed Rasim

Aza 
Abdullah Halis

Mazbata-i Cevabiye Üzerine Emin Beyefendi’nin İzahatnameleri

Muhterem Beyefendiler,

Encümen-i mahsusun okunan cevapnamesine cevap vermezden evvel bir ciheti hatırlatmak 
isterim: Malum-ı alinizdir ki cemiyetler huzurunda kıraat edilen küşat nutuklarına bir encümen-i 
mahsus marifetiyle cevap vermek ancak mecalis-i teşriiyece ve yalnız hükümdaranın nutk-ı ifti-
tahilerine arıza-i cevabiye unvan-ı mütevazii altında cari ve mutaddır. Yoksa bu usul bizimki gibi 
parlamento mahiyetini haiz bulunmayan belediye meclislerinde müteamil ve bilhassa bizim Cemi-
yet-i Umumiye-i Belediyece her zaman mesbuk bir şey değildir. Bu böyle olmakla beraber, küşat 
merasimi münasebetiyle verdiğim tahriri izahata behemehal bir encümen tarafından cevap verilme-
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si arzusu izhar olunduğu gün itiraz etmeyişim, mahza harekât ve icraatımın hesabını vermekten çe-
kinmiş zannının -velev mahdut zevat üzerinde ve kalil bir müddet için olsun- husulüne mani olmak 
arzusundan neşet etmiştir. Filhakika beyefendiler, icraatım hakkında yalnız heyet-i muhteremenize 
değil heyet-i muhteremenizden müfrez encümen-i mahsusa ve belki bütün İstanbul halkına her 
zaman hesap vermeye ve göstermeye hazırım. Muhterem encümen-i mahsusun cevapnamesi esas 
itibariyle taltif ve teşvik eder mahiyette bulunmakla beraber bunda şüphe ve tereddüdü ifade eden 
fıkra ve kelimata da müsadif oldum. Ezcümle azledilen memurin bahsinde bu tereddüt ve şüphe 
bariz bir şekilde nümayan olmaktadır. Tekrar temin ediyorum ki hiçbir memur bila-sebeb-i kanuni 
tecziye ve azil edilmemiştir. Bu bapta heyet-i muhteremenize amelinin cezasını görmüş kimseleri 
teşhir etmemek için isim ve vaka zikretmekten içtinap edeceğim. Heyet-i muhteremeniz bu ihtiya-
tımı elbette hüsn-i telakki buyururlar.

Aziller dolayısıyla bütçenin kabaracağı endişesine gelince: Heyet-i muhteremenize hatırlat-
mama müsaade buyurunuz ki azledilenlerin kâffesi mazuliyet maaşına istihkak bahş edecek müd-
det-i hizmeti doldurmamışlardır. Nihayet doldurmuş olsalar da bütçede senevi birkaç yüz lira bir 
fark yapacak diye herhangi bir icra memur-ı mesulünün müstahak-ı azl bir memur hakkında hükm-i 
kanunu tatbikten ihtiraz etmesinde isabet ve hikmet bulur musunuz? Kaldı ki memuriyet-i aciza-
nemin ilk gününden bugüne kadar esbab-ı muhtelife hasebiyle azil edilen memurin miktarı hiç de 
encümen-i muhteremce gösterilen endişe ile mütenasip değildir. Azledilenlerin mecmuu 61 kişiden 
ibaret olup bunların yirmi dördü idareten, onu ehliyetsizliğine, altısı adem-i devamına, yirmi biri 
de suiistimal ve suihallerine binaen azledilmiştir. Maazalik bu mazullerden yirmi birinin başka me-
muriyetlere tayin olunduklarını söylemek ve bunları beyan olunan altmış bir kişiden tenzil etmek 
lazımdır. Yine mezkûr bahsin vezaif-i belediyenin malumata müstenit uzun tecrübelerle mücehhez 
ellerde tedviri lazımeden olduğu hakkındaki fıkrasına karşı diyeceğim ki makam-ı icra bunu çok 
evvelden takdir ve sırf bu emel ve endişe iledir ki memurin-i belediye arasında bazı tadilat icra 
etmiştir.

Beyefendiler, arzu eder misiniz ki memurin müdürü bey heyet-i muhteremenize memurin-i 
Emanet’in yüzde kaçının tahsil-i aliye malik veya ona karib bir seviye-i ilmiyede bulunduğuna dair 
izahat versin. O zaman encümen-i mahsus aza-yı muhteremesiyle aramızda bu hususta mutabakat-ı 
efkâr bulunduğu rana tezahür eder. Memurin bahsi üzerinde bulunduğumuz şu sırada makam-ı 
Emanet’in, belediyeciliği mekâtib-i mahsusada tederrüs etmek üzere Avrupa’ya talebe izamı için he-
yet-i muhteremenizden bütçede tahsisat talep edeceğini arz etmeyi münasip görüyorum. Bu talebe 
mekâtipten birincilikle çıkacak gençlerden intihap olunacaktır.

Bank-ı Osmani ile açılan hesab-ı cari, encümen-i muhteremenin temennisi veçhile inşallah 
sene nihayetinde kapatılmış bulunacaktır. Bugüne kadar bankaya tevdiatımız üç yüz altmış yedi bin 
liradır.

Matbaadan azami faide temini ve tabedilmeye başlanılan mecmuanın -tarz-ı tab ve münderi-
catı itibarıyla- daha müfit ve şehrimiz halkını daha ziyade tenvir ve alakadar edecek asarı muhtevi 
olmak üzere tekemmülüne çalışılacağını ilk beyanatımda vaat etmiştim. Bu ciheti tekrar eylerim. 
Encümen-i mahsus tarafından ekmek bahsinde mukaddema vaki olan beyanatımın kanaat-ı kâfi-
ye ile karşılanamadığı zikr ve vakit vakit tabh edilen ekmeklerin tabhlarındaki bozukluğun halkın 
mucib-i şikâyeti olduğu ve buhranın zail olduğu değil muvakkaten uyutulmuş bulunduğu beyan 
olunuyor. Ekmek buhranının hüsn-i niyetle, arzu ile kabil-i hall hususattan olmadığını akdemce 
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arz etmiştim. Ne hacet bu cihet umumun malum ve müsellemidir. Bu buhranın halli için bir çare 
vardır ki o da un ve buğday piyasasına rekabet etmek için unun laakal yüzde altmışına hakim olmak 
icap eder. İnanmanızı isterim ki makam-ı Emanet ve alakadar rüfeka ekmek işinde azami gayret ve 
maharetle çalışmaktadırlar. Ekmeğin bugün daha çok pahalıya yedirilmemesini ancak bu gayret ve 
himmete medyunuz.

Beyefendiler, bazı menabiden alınan bervech-i ati bir listeye göre muhtelif ecnebi şehirleriyle 
yapılan bir mukayeseye nazaran ucuz ekmek yenilmesi noktasından şehrimiz üçüncü dereceyi ihraz 
etmiştir. Bu listeyi aynen okuyorum:

Bir Kilo Ekmek

Frank Kuruş 

Fransa 1,30 13

Belçika 1,42 14,20

İstanbul 0 17,50

İtalya 1,42 20,20

Danimarka 3,60 36,10

Almanya 2,55 25,50

İsviçre 2,80 28,00

İngiltere 2,00 20,00

Bu memalik-i ecnebiyeye nispetledir. Kendi şehirlerimize nispet edersek İstanbul’u lehül-
hamd yine en mesutları meyanında görürüz. Mesela Ankara’da ekmeğin kıyyesi yirmi beş, Bursa’da 
yirmi dört, İzmir’de yirmi altı kuruştur. Mamafih makam-ı Emanet’in bu hususta ve her ihtimale 
karşı daha bazı esaslı istihsarat ve teşebbüsatı vardır ki bunları burada alenen söylemeyeceğim. Bu 
ihtiyatımdaki lüzum ve isabeti takdir buyuracağınız şüphesizdir. Ekmeğin şu veya bu şekilde olma-
sı idari bir meseledir. Encümenin kanaatine rağmen ekmeği kiloya tahvil etmekle iktisadi ve sıhhi 
birçok fevaid elde ettiğimiz kanaatinde musırrım.

Hamallar tarifesi nazariyatta kalmayıp fiiliyat sahasında mühim ve müessir bir surette tat-
bik edilmektedir. Asırlardan beri kökleşmiş sakim bir teşkilatın altı ayda, bir senede, iki senede 
arzu edilen tarzda netice vermesi pek tabiidir ki mümkün olamaz. Hamallar ve kayıkçılar tarifesinin 
hüsn-i tatbikini bir derece daha temin ve takviye maksadıyla önümüzdeki bütçe ile bir deniz mer-
kez memurluğu teşkili lüzumuna kani olduk. Bu hususu bütçe tarikiyle heyet-i muhteremenize arz 
edeceğiz.

Şehir dahilindeki otomobillerle araba ücretlerinin zapturapta alınmasını teminen teşebbüs olu-
nan taksimetre vazı işi de ikmal edilmek üzeredir. Yakında bu emelimizi tahakkuk etmiş göreceğiz.

On iki sene evvelki zamana göre yapılmış olan Zabıta-i Belediye Talimatnamesi’nin ihtiyac-ı 
hazıra nazaran tadili hakkındaki mesai ikmal edilmiş ve muaddil talimatnamenin tatbikine ibtidar 
edilmek üzere bulunmuştur.

Eyüp mıntıkasında seyllerin tahribatı dolayısıyla verilen tahsisat nispetinde yapılan işler üç 
kısma kabil-i tefriktir.

Birincisi doğrudan doğruya seyllerin getirmiş olduğu toprak ve enkazı ref ve mecrayı tathir 
ameliyesidir. 
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İkincisi içtima miyah hatlarının tarafeynindeki sutuh-ı mailenin yağmurlarla tahrip edilmele-
rine mani olmak için bunların üst taraflarına açılan hendeklerdir ki bunların faidesi bilhassa bu son 
yağmurlarda görülmüştür.

Üçüncüsü de içtima miyahların mansıplarına yakın ve münhat mevakide mevcut mecarinin 
tarafeyn duvarlarından mürur-ı zamanla yıkılmış olanlarının tamir ve inşasıdır.

Bunlardan birincisi tamamen enkazın tathirinden ibaret ve ikinci ile üçüncüsü de seyllerin 
atideki tesiratını tahfif ve izaleye muktezi tedabir cümlesindendir. Yani hulasa olarak on dört bin 
metre mikabı tathirat, bin üç yüz elli yedi metre mikabı hafriyat ve yüz yetmiş beş metre mikabı 
duvar yapılmıştır.

Bu işin asıl mühim kısmını Eyüp iskelesi ile Ayvansaray ve Defterdar istikametlerinde Ha-
liç’in tathiri teşkil etmektedir ki buna da teşebbüs edilmiş ve Kasımpaşa’nın önü tathir edildikten 
sonra buraya başlanması takarrür etmiştir. Fakat bütün bu mahazirin izalesi ancak İstanbul’un me-
cari-i umumiyesinin inşası ile kabil olabilecektir ki Emanet bu işte inşallah 341 [1925] senesinde 
başlayabilmek üzere bütçeye lazım gelen tahsisatı vaz ve heyet-i muhteremenize arz eylemek üze-
redir. Encümen-i muhteremce gösterilen arzuya tebaan mesai programı muhteviyatının yapılan ve 
yapılmayan kısımları hakkında bervech-i ati izahatı veriyorum: Fatih’te mesai programı tamamen 
tatbik edilmektedir. Fazla olarak Balat ve Kariye civarı İslam mahallatı yollarının tamiratına da mü-
başeret edilmiştir.

Bayezid: Çukurçeşme Ağa Yokuşu Caddesi tehir edilmiş, fazla olarak Acıhamam Sokağı Tavuk 
Pazarı Sarac İshak Sarı Bayezid ve Zeyrek yokuşları kısmen tamir ve kısmen yeniden yapılmıştır.

Hisar: Mesai programı dahilinde olduğu halde Çengelköy ve Hisar-Cevizlik yolları yapılma-
mış buna mukabil Beykoz Kavakdere, Beykoz Arpacı Çiftliği yolları ve Anadolu Kavağı Deresi ya-
pılmıştır.

Kadıköy: Üç yüz kırk senesine dahil olduğu halde Mühürdar Caddesi yapılmamış buna muka-
bil fazla olarak Telefon Şirketi Sokağı mecrası, Bahçe, Tulumba ve Yağlıkçı sokakları Libade Caddesi, 
İstiklal Sokağı, Süleyman Bey Sokağı yapılmakta bulunmuştur. Moda Caddesi ile Kalamış Cadde-
si’nde kısmen yol tevsiatı yapılmaktadır.

Yeniköy Dairesi: Burada da bir iki terke mukabil İstinye İskelesi civarında yolun ıslahen tebdil 
güzergâhı, Kalender Köşkü önündeki duvar ve setin refiyle güzergâhın ıslahı, Rumeli Hisarı rıhtımı-
nın tamiri ve Sarıyar’da çocuk bahçesi tesisi yapılmak üzeredir.

Adalar: Mesai programına dahil olduğu halde Burgaz Adası’nda mezarlık yolu yapılmamış ve 
Kınalı Adası’nda on adet lüks feneri yerine yalnız beş tane vaz edilmiştir. Fakat buna mukabil Hey-
beli garaj önündeki yol, Libade şosesi yapılmış, küçük tur, tephirhane, garaj binası tamir edilmiş ve 
ayrıca dört yüz metre kaldırım yapılmıştır.

Makriköy: Mesai programı dahilinde olduğu halde Makriköy iskelesi ile Ayastefanos belediye 
mevkii ve parkı yapılmamış, buna mukabil Kilise Caddesi ile Makriköy çeşmesine su isalesi ameli-
yesi yapılmıştır.

Beyoğlu: Cadde-i Kebir’de üç binanın yüzünün kat’ı ile hatt-ı istikamete ircaı sene-i atiyeye 
terk olunarak mesai programına dahil bulunan diğer inşaatın kısm-ı küllisi ikmal ve diğerlerinin 
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inşasına da teşebbüs edilmiş ve bundan başka mesai programı haricinde Azapkapı Meydanı’ndan 
İskender Caddesi’ne kadar Meyyit Yokuşu parke ve adi kaldırım inşası, Nişantaşı’nda ekmek fabri-
kasına kadar Meşrutiyet Caddesi’ne parke ve adi kaldırım inşası, keza Nişantaşı’nda Yeni Sokak’ın 
adi kaldırım tamiratı ikmal edilmiş ve Şişli’de Harman ve Hasu sokakları ile İzzetpaşa Sokağı’na adi 
kaldırım ve lağım hal-i inşada bulunmuştur. Üsküdar dairesi de gerek mesai programı ve gerek dai-
re-i mezkûre aza-yı muhteremesinin muvaffakiyetiyle inşası tensip olunan yollar inşaatı peyderpey 
ikmal edilmektedir.

Köprüler hasılatında geçen seneye nispetle bu senenin dört ayı zarfında görülen fazla-i vari-
datın Emanet’in bir eser-i muvaffakiyeti olmaktan ziyade bu sene zarfında Unkapanı Köprüsü’nün 
açılmış olması tesiratının da dahli bulunduğuna dair olan encümen nokta-i nazarı, köprülerin 339-
340 [1923-1924] senelerinde Haziran nısf-ı ahiriyle Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları hasılatını mü-
beyyin şimdi tevzi ve takdim olunan mukayeseli cetvelin belagat-ı ifadesi karşısında gayri varid ol-
duğu anlaşılıyor. Esasen binek ve yük otomobil ve arabaları 339 [1923] senesinde Unkapanı Köprüsü 
muattal olduğu esnada kâmilen Karaköy Köprüsü’nden geçmiş olduklarından 340 [1924] senesinde 
Unkapanı Köprüsü’nden geçen araba ve otomobiller pek tabii olarak kâmilen Karaköy Köprüsü he-
sabına kaydedilmiş ve tetkikata nazaran Unkapanı’ndan geçen piyadelerin dahi sülüsanı daima köp-
rülerden geçmek mecburiyetinde bulunan ahaliden müteşekkil olduğu cihetle Unkapanı’nın sülüsan 
piyade hasılatı Karaköy hesabına geçirilmiştir. Mamafih 340 senesinde şu üç buçuk ay zarfında 
ancak iki ay on iki gün mürur ve ubura küşade olunan Unkapanı Köprüsü’nün, cetvelde irae edil-
diği üzere, piyadelerin sülüs hasılatı yekûnu 154.553 kuruş olmasına nazaran hasılatın tamamı da 
mühim bir yekûn teşkil etmediği takdir buyuruluyor. Şurasını da bilhassa nazar-ı dikkat-i alilerine 
vaz ederim ki 339 senesinin o aylarındaki İstanbul nüfus-ı umumiyesine nispetle 340 senesi nüfus-ı 
umumiyesi ehemmiyetli surette tenakus etmiştir. Bu vaziyetin köprüler varidatı üzerindeki tesirini 
izaha lüzum görmüyorum. Mamafih bütün bu gayr-i müsait ahvale rağmen cetvelin tetkikinden 
anlaşılacaktır ki Unkapanı Köprüsü’nün sülüs piyade hasılatı tenzil edildiği halde geçen senenin son 
üç buçuk ayı ile bu senenin aynı ayları arasındaki fark-ı varidat 711.852 kuruşa baliğ olmuştur.

Mezbaha varidatındaki fazlalıkta bağırsak fiyatındaki tereffuun tesiri bulunduğundan bahis 
olunmakta ise de bugün erkam ile müspet bulunan fazla-i varidatın tezayüdünde asıl müessir olan 
cihet, tahsil-i varidatta gösterilen fikr-i takip ve ciddiyetten ve ihtisap usullerinin ıslahından müte-
vellittir.

Kantar varidatına gelince: Muhterem encümeninizin, mezkûr varidattaki tezayüdü de mesai-i 
masrufeden ziyade kantar resminin mecburiyyüt-tahsil bir şekle ifrağ edilmiş olmasına atfetmek 
istediği anlaşılmaktadır. Gerçi geçen sene resm-i mezkûr kısmen ihtiyari idiyse de odun, kömür ve 
yaş meyve ve sebze gibi havayic için mecburi olduğu gibi geçen sene kilo başına on para resm alın-
makta iken bu sene kıymetinin yüzde yarımı üzerinden resm alınmakta ve mesela evvelce kilosu 
beş kuruşa olan bir şeyden on para kantariye alındığı halde bu sene bunun ancak on kilosundan on 
para istifa edilebilmekte olmasına göre fazla-i varidatın tahsilatın sıkı bir murakabe altına alınarak 
şiddetle takip edilmesinden münbais bulunduğu da derkârdır. Binaenaleyh geçen seneye nispetle ve 
eylül gayesi itibariyle bu senenin kantar hasılatında görülen 17.141 lira kırk kuruş fazla-i varidat da 
masruf olan mesaiyi tevsik etmektedir.

Menbaı derdest-i tahakkuk bulunduğunu arz etmiş olduğum mektumata ve başkaca temin 
edilmek üzere bulunduğu gösterilerek bazı mülahazata binaen yirmi gün mukaddem tasrihini ilti-
zam etmemiş bulunduğum iki milyon liralık menabi-i varidata gelince: Bunların birincisi, Manizade 
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Hacı Hüseyin Efendi ile şeriki Yeşuva Efendi’den Emanet’in matlubu olması lazım gelip şimdiye ka-
dar talep edilmemiş olan ve ahiren tahakkuk ettirilerek kabil-i istifa bir hale getirilmiş olan doksan 
sekiz bin liradır. İkincisi ise bunun bir milyon lirası Emanet’e devri memul olan liman suları hizme-
tinden alınması icap edecek olan bir milyon lira, diğeri de keza Emanet’e devri kuvve-i karibeye isal 
edilmiş bulunan Yıldız bahçelerinde tesis edilecek eğlence mahallerinden alınacak bir milyon liralık 
varidattır. Bu teşebbüsatın her ikisinin de şehrimize karşı diriğ-i atıfet etmeyen hükümet-i cum-
huriyemizin lütuf ve inayetiyle yakın zamanda intaç edileceğini kaviyen ümit ediyorum. Efendiler, 
muhterem encümenin, sevgili beldemizin seviye-i mamuriyetini yükseltecek ve muhterem sükkân-ı 
beldenin refah ve rahatını temin edecek hidemata muvaffakiyetimiz hakkındaki temenniyatına sa-
mim-i kalple iştirak eder ve bu kelimat-ı teşvikiye dolayısıyla teşekküratımı takdim eylerim.
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Umrani Kısım
İstanbul'un Umranı Hakkında Bir Fransızın Fikri

İstanbul şehrinin umranen ve iktisaden ihyası için gerek komisyon azasının tanzim ettikleri projeler 

gerek hariçten gönderilenler ve gerekse matbuat sütunlarında intişar edenlerin mecmua ile neşredi-

leceği ikinci ve üçüncü nüshalarda beyan olunmuştu. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’u ziyaret 

etmiş olan bazı ecnebi ricaliyle hassaten İstanbul hakkında fikirleri istifsar edilmiş olan bazı zevatın 

mütalaaları da vardır ki bunlardan muttali olabildiklerimi de mecmua ile neşrediyorum. Bu nüshaya 

324 [1908] senesinde tebrik-i meşrutiyet için Paris Şehremini tarafından suret-i mahsusada şehri-

mize gönderilmiş olan Paris Cemiyet-i Umumiye-i Belediyesi azasından Henri Turot'nin yazdığı bir 

makalenin İkdam’da görülen suret-i mütercemesi derç edilmiştir.

Burada tavsiye edilen şeylerin çoğu yapılmış olmasına göre on altı sene evvele nispetle hayli terakki 

etmişiz demektir.

Osman Nuri

-3-
Paris belediye murahhası sıfatıyla Dersaadet’i ziyaretimde nail olduğum hüsn-i kabul ve 

asar-ı muhaleset, bende o kadar derin bir tesir hasıl etti ki Osmanlı payitahtının belediye nokta-i 
nazarından mevkii hakkında -sırf bir Fransız nokta-i nazarından- fikr-i mahsusumu beyan ederek 
bir misafire terettüb eden hizmeti ifayı kendimce vazife addeyledim.

Bu memlekete henüz pek yeni gelmiş olduğum için nasihat vermek iddiasında bulunamam. 
Ancak nice fedakârlık ve acı tecrübeler ve nice şanlı mücahedat mukabili olarak memleketlerine 
saadet ve azimet bahşedenler hakkında ta öteden beri perverde eylediğim muhabbet-i uhuvvetkâra-
neden mütevellit hissiyat-ı kalbiyyemin naçizane bir surette beyan ve ilanına müsaade buyurulsun.

Evvela, hidemat-ı mühimme-i belediyenin tensik ve teşkili nokta-i nazarından Dersaadet’in 
sair payitahtlara nispetle hiç şüphesiz pek geride kaldığını teessüflerle yâd eden Osmanlılara teselli 
vermek isterim.

Birçok defa söyledim, Dersaadet’te belediye tensikatının şimdiye kadar teehhür etmesi bir 
cihetten fena ise diğer cihetten iyi olmuştur.

Fena olmuş, çünkü ahali belediyenin adem-i intizamından muzdariptir. İyi olmuş, çünkü her 
şey yeniden tesis ve ihdas edileceği cihetle Dersaadet belediyesi sair belediyelerin nice fedakârlıklar 
ihtiyarıyla icra ettikleri tecaripten istifade eyleyeceği gibi fünun-ı hazıranın bütün tekemmülat ve 
bedayiini de mevki-i fiil ve tatbike vaz edebilecek bir mevkidedir. Çünkü bir şeyi yoktan ihdas, mev-
cudu tahvil ve tebdilden asandır. Eğer Şehremaneti kemal-i metanetle çalışır ise yirmi sene geçmez 
payitaht-ı Osmani bütün emsaline gıptaaver bir hale gelir.

Bu maksada nasıl vasıl olmalı? İşte bu mesele, bu mesele-i mühimmedir ki burada mümkün 
mertebe muhtasar ve vazıh bir surette anlatmağa çalışacağım.
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Hidemat-ı belediye tensikinde ve bilhassa şehir tanziminde ilk yapılacak iş, fikrimce teferru-
at-ı ıslahata kapılmayarak umumi bir plan üzerinde çalışmak ve iyice tetkik ve münakaşa edilmiş 
tadilattan terakki etmektir. Aksi takdirde atiyen icrasına lüzum görülecek olan icraat ve ameliyat-ı 
cesime sekteye uğrayarak belediyenin o parlak istikbali tehlikeye girmiş olur.

Asya ile Avrupa’nın nokta-i iltisakında müesses olan İstanbul şehr-i şehiri mevki ve vaziye-
tiyle dünyada yegâne bir şehirdir. Letafette bir misline daha tesadüf olunamayan abideleri camidir. 
Mevkiin ulviyeti, sanatın ihtişamı gibi iki meziyeti zatında cem etmiş demek oluyor.

Binaenaleyh ilk tefekkür edilecek şey her cephede uyunara olan menazır-ı muhteşeme-i ta-
biiyeye karşı müteaddit vasi caddeler açmak, cevami-i şerife ile sarayları havailden kurtarmak ve 
şehrin nadir ve giran-kıymet bütün asarını irae ve teşhir etmek suretiyle hem asar-ı celile-i tabiat-
ten hem de asırların yadigâr-ı mesaisi olan bedayi-i sanattan istifade hususu olmalıdır. Bu veçhile 
ahalisi kesir-i mahallata heva ve ziyanın cereyan ve nüfuzu temin ve aynı zamanda da fevaid-i hıfz-ı 
sıhhat-ı umumiye ve kavaid-i bedayi-i mimariye tatbik ve icra edilmiş olur.

Buna müşkül ve masraflı bir program denilecektir. Fakat ben, yapılacak şeyler evvelce taht-ı 
karara alınmak ve bütçenin müsaadesi nispetinde sırasıyla icra edilmek şartıyla kabil-i icra bir prog-
ramdır cevabını veririm.

Biz Fransızlar Paris’te Şehremini meşhur Haussmann’ın planını elli seneden sonra da hâlâ 
tatbik ve icra etmekteyiz. İstanbul’da dahi aynı usul tatbik olunmalı ve şehrin istikbalde alması lazım 
geleceği şekil, tekrar ediyorum, evvelce vasi bir mikyasta takdir ve keşfedilerek öyle bir plan tanzim 
edilmelidir ki şehir kendisine has olan menazır-ı bediasını, ahval-i sıhhiyesini ve letafet-i binihaye-
sini, başka bir plan tertip ve tatbikine ihtiyaç messetmeyecek bir halde, muhafaza etsin.

Böyle mühim ve elzem bir iş için Paris Belediyesi, değil yalnız Fransa’da belki bütün dünya-
da şan ve şöhret kazanmış erbab-ı ihtisastan muktedir mühendislere malik olduğundan muhibb-i 
samimimiz olan Dersaadet belediyesince arzu edildiği takdirde celp edilebilip onların maharet-i 
sanatkârane ve tecarib-i medidelerinde istifade edilebilir.

Asıl mühim olan mesele halledildikten yani umumi plan meydana geldikten sonra nöbet 
onun icraat cihetine gelir. Bunun için aradan geçecek zamana bakılmaz. O plan ister on senede tatbik 
edilsin, ister yirmi veya yüz senede icra olunsun, ne ehemmiyeti olabilir? Burada asıl nazar-ı dikkate 
alınacak madde sarf edilecek akçenin miktarı ve bir de ehemmin mühimme takdimi keyfiyetidir. 
Herhalde arzu olunur ki ilk yapılacak en mühim iş çok gecikmemelidir. Plan bir kere takarrür etti mi 
onun icrası yukarıda söylendiği üzere bütçe menabiine tabi olur. 

Burada büyük bir mania baş gösteriyor. Denilebilir ki bugünkü günde şehir sırf kendine ait 
olması lazım gelen varidatın kâffesini henüz taht-ı tasarrufuna geçirmek imkânını elde edememiştir. 
Anlaşıldığına göre idare-i müstebide-i sabıka belediyeyi ıslahat yapacak vesaitten külliyen mahrum 
ederek onu adeta madum bir hale getirmiştir. Şayan-ı taaccüp değil midir ki şehir ne Galata Köprüsü 
varidatından ne de tramvay ve gaz kumpanyalarından velhasıl dahilen müteşekkil diğer şirketlerden 
hiçbir vergi almasın. Halbuki bunlar belediye varidatının başlıcasını teşkil eder.

İşte millet meclisine arz edilecek mesailin en mühimlerinden biri de bundan böyle belediyeye 
ait vezaif ve hidematı tahdit etmek ve sırf belediyeye mahsus olan varidatın cins ve nevini tayin 
eyleyip onu belediye bütçesine tahsis eylemek velhasıl yeniden bazı varidat bulunmak üzere beledi-
yeye müsaade ita etmektir. 
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Ecanibin idare-i hazıranın menafi-i umumiyeye hizmetten başka bir maksadı olmadığına ve 
varidat-ı belediyenin hakikaten belediye bütçesine tahsis edildiğine itminan-ı kalp hasıl eyledikleri 
anda kapitülasyonları kaldırmağa yine kendileri ön ayak olacaklarına eminim.

Mesela vesait-i münakalat, tenvir ve telefon… ilh. gibi belediyeye ait bütün hidemat-ı belediye 
bütçesi menfaatine olduğu ve bundan başka belediye bazı vergiler ile mezbaha, umumi pazar ma-
halleri... gibi müessesat-ı umumiyede menfaatdar bulunduğuna karar verildiği zaman Şehremaneti 
varidatının hesabını yapmağa başlayabilir. Bu hesap yapıldıktan sonra varidatın bir kısmı karşılık 
gösterilerek belediye namına bir istikraz akdedilip bu suretle adi bütçeye bar olmaksızın en mühim 
ameliyatın ati-i karibde vücuda getirilmesi temin edilip hemen en müstacel ameliyata mübaşeret 
edilmiş olur.

Hidemat-ı belediyeden bazıları da mahdut bir zaman için ciddi ve emin kumpanyalara ihale 
edilebilir. Elverir ki belediye onlara mühim menabi-i varidat temin edebilsin.

Vakıa ben Paris’te daima tenvirat, münakalat gibi belediyeye ait hidemat-ı mühimmenin doğ-
rudan doğruya Şehremaneti tarafından işlettirilmesi usulünün en büyük müdafilerindendim. Fakat 
burada tensikatın henüz başlangıcında bulunduğu bir zamanda bu usule tabaiyet işi teşvişten başka 
bir şeye yaramayacağı cihetle gayri caiz olduğu fikrinde bulunurum. İşte bunun için kâra iştirak 
etmek ve hiçbir gûna suiistimale veya intizamsızlığa mahal vermemek için şiddetli kontrol altında 
bulundurulmak üzere ihale usulünü tercih ederim.

Şehirde ve bahusus civar şehirde bulunup da elyevm hiçbir varidat temin etmeyen bazı araziyi 
satarak dahi mühim menabi-i varidat elde edilebilir. Ancak bunun için yukarıda tarif ettiğim umumi 
planın evvelce tanzim edilmesi lazımdır. Zira böyle olmadığı takdirde plan mucibince atiyen belki de 
satın alınması lazımgelen arsa bugün satılmış olmak gibi bir mahzur tevlit eylemesi ihtimali vardır. 
Bütün bu şeyler, yine tekrar ediyorum, bugünün işi değildir. Belki uzun bir zamana mütevakkıftır. 

Sakın yanlış anlaşılmasın. Umur-ı belediyenin sürat-i mümküne ile tensik ve ıslahı lazımdır. 
Zira bu ıslahat yalnız payitahtın değil belki bütün hükümet-i Osmaniye’nin saadet-i halini azv-ı 
ikbalini muciptir.

Sermayedaranın emniyetini kazanmak, ecnebileri, seyyahları celp eylemek, ticarete bütün vü-
satını vermek ve idare-i sabıkanın irtikâp eylediği hata-yı esefengizin avdetine artık korku kalma-
dığını bütün âlem-i medeniyete ispat eylemek için en müessir tedbir, efkâr-ı umumiyeyi en ziyade 
tatmin ve teskin edecek hekimane tedabir ile âlemde bir nazırı daha bulunmayan payitaht-ı Osma-
niye’yi temeyyüz, sıhhi ve latif bir şehr-i şehir haline koymaktır.

Payitahtın manzarasıdır ki, mana-yı vasiiyle, memleketin bütün heyet-i umumiyesinin usul-i 
idaresine bir muakes-i intizamdır. Eğer şehir hal-i pürmelal-i metrukiyete bırakılırsa hidemat-ı be-
lediye fena bir surette ihmal edilmiş demek olur. Eğer bilakis zekâ ve irfan ile, gayret ve himmetle 
idare olunduğuna delalet eder bir manzara arz eyler ise usul-i idare-i hazıranın memalik-i Osmani-
ye’nin her tarafında icra-yı ıslahata teşebbüs ve tevessül ettiğine de bir burhan-ı mücessem olmuş 
olur.
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Sıhhi Kısım

Hayvanatın Suret-i Zebhi

Zebh kelimesi muayene-i lühum lisanında, müdahale ile yani bilameliye “hayatın nihayete er-
dirilmesi” manasını mutazammın umumi bir tabirdir. Bizde kasaplık hayvanat, boğazından bıçakla 
kesilmek -boğazlanmak- sureti ile zebh edilir.

Koyun, keçi, dana gibi küçük hayvanat bir muavin vasıtasıyla sol tarafına yatırılır. Zabih, hay-
vanatın arka cihetine geçer, hayvanın başını arkaya, fıkarat-ı unkiyesi üzerine gerer. Bade keskin ve 
kâfi derecede büyük ve geniş bıçağını hançerenin gazruf-ı halkavisiyle birinci halka-i şezniye ara-
sından yürütür. Bu suretle cilt, azalat, şiryan şezn ve her iki cihetteki evride-i vidaciye ve şerayin-i 
sübatiyeler müstarizen kat edilir. Ve kanın cereyanıyla mevt-i tam husulü beklenilir ve kan mükem-
melen seyelan eder. Salim bir hayvanda kesimi müteakip mevtin husulüne kadar birkaç devir tadat 
edilebilir:

Birinci devir – Şerayin-i sübatiye ve evride-i vidaciye kesilir kesilmez hayvanda bir sükûn-ı 
alaimi görülür. Ve eviyeden kan fışkırarak seyelan eder.

İkinci devir – Aza ve etrafın gerginlik devridir. Hayvanat, ayaklarını gererler, başlarını uzatır-
lar ve ensicede salabet vardır.

Üçüncü devir - Titreme devridir. İlyelerde, hasıralarda, sadırda, unkda vecihde mevzii titreme-
ler, ıspazmozlar görülür.

Dördüncü devre – İhtilacat devridir. Bu devirde hayvanlar çırpınırlar. Mamafih bu çırpın-
malar kanın vücuttan daha sühuletle seyelanını temin eder. Bu devri müteakip mevt-i tam, sükûn-ı 
ebedi görülür (Nevzad). Bu edvarın her biri azami ikişer dakika sürer. Büyük hayvanlar dahi aynı 
tarzda zebh olunursa da başlarından zeminde bulunan bir halkaya rabt edilip ya resleri bükülerek 
veyahut ayaklarına bir antravon tatbik edilmek suretiyle yatırılarak icra olunur.

Fakat Garp mezbahalarında bizim bu usulümüz takip edilmiyor. 

İspanya’da nuha-i şevkinin tahribi “Énucage”; Fransa, Belçika ve Almanya’da muhtelif şekiller-
de tokmaklar “Assommement”; bazen de bir nevi tabanca istimali suretiyle zebhiyat icra edilmekte-
dir. İstimal edilen tokmaklar da muhtelif nev ve muhtelif şekillerdedir. Bazıları alelade ağaç saplı bal-
yozlardır. Fakat en ziyade müstamel olanlar “Mérlin anglais” denilen bir topuzla truşonun (Truchot) 
tokmağıdır. Bunlar, bir uçları çengelvari kıvırılmış diğer uçları cephede birer sukbe açacak tarzda 
miskabvari veya zımba şeklinde yapılmış -ve birbirinden, truşonun tokmağının içinde yaylı bir ka-
lemin mevcudiyetiyle tefrik edilen- demir tokmaklardır. Bunlarla hayvanatın cephesine -cephe-i 
izamının vasatına bazen de nukre-i kafaya- şedid darbeler indirilir. Bu darbeler tesiriyle dimağda 
muvakkaten duran şiryanı inkıtaa uğrar -fakrüddem dimağı- ve hayvan, ihtilacat-ı vahime ile ser-
semleşir. Aynı zamanda topuzun zımbası cephede yani dimağın azami mahfazası üzerinde bir sukbe 
açar. İşte bu sukbeden içeri bir çubuk idhali suretiyle dimağ ve merakiz-i asabiyeyi tahrip ederler. 
Bu saniyeden itibaren uzviyetteki münakis-ı efal ve efal-i hayatiye tevakkuf eder. Bunu müteakip 
medhal-i sadra ve azm-i kasa yakın olarak cildi şak ederler; mizabe-i vidaciyeyi bularak evride-i vi-
daciye ve şerayin-i sübatiye, şuabata taksim olundukları mahalden kat ederek fasd (damarlardan kan 
akıtmak) icra ederler. Kanın daha fazla çıkmasını temin için de ön ayakları ileri geri hareket ettirirler. 
Fakat bu takti ameliyesi esnasında şiryan-ı şezn veya plevra zedelenirse kan medhal-i sadra dolar ve 
sadr ve ahşasında demevi selalat husule gelir.
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Lakin bu tokmakları vurmak da hayli maharete vabestedir. Çok defa topuzlar ya boşa sallanır 
veyahut hayvanın başının diğer kısımlarına tesadüf eder. Veyahut da bazen kâfi derece ve kuvvette 
vurulmaz da deveran-ı dimağı hemen yeniden teessüs ederse bu defa devvar baş gösterir. Hayvan 
çılgın bir halde her şeyi koparır ve kırar, koşar ve kaçar. Binaenaleyh bu zamanda birçok kazalara da 
meydan verilir.

Bunun önüne geçmek için de birtakım maskeler icat edilmiştir. Bunlardan “Brunau”nun mas-
kesi en ziyade istimal edilenidir… Bu, boynuzlardan ve kulağın arkasından geçirilmek üzere tatbik 
edilir. Tam cepheye isabet eden kısmında ve bir sabke üzerinde müteharrik bir zımba vardır. Adi bir 
tahta tokmakla bu zımbaya vurulunca -bu demir çubuk cepheden merakiz-i dimağiyeye doğru 5 ile 
6 santim girmekle- matlup elde edilir.

Avrupa’da zebhiyatta, zımba şeklindeki kurşunu tekrar namlusunun içine avdet etmek üzere 
otomatik bir tarzda bulunan “Behr” tabancaları da kullanılmaktadır. “Nant”da elektrik ile zebhiyat 
icrası tecrübe edilmişse de pratik görülememiştir.

Avrupa’da tokmak ve tabancaların istimaline sebep, zabih ve muavinlerini hayvanatın tedafii 
harekâtından ve harekât-ı ihtizariyesinden vikaye etmek, aynı zamanda hayvanların hissedecekleri 
ıztırabatı hadd-i asgariye indirmek maksat ve fikriyledir. 

Bu maksat ve fikir, yeknazarda mantıki gözükse dahi bu usulün fen ve sıhhate mugayir bulu-
nup bulunmadığını tetkike mani teşkil etmez. Hangi usul zebhin insani hissiyatı daha ziyade tatyib 
ettiğini düşünemeyiz. Ne suretle olursa olsun bir vücudun imha ve itlafı daima elimdir. Bizler yüz-
binlerle hayvanatın zebhinde bulunduğumuz ve hâlâ da görmekte olduğumuz halde, kan ve ölüme 
ünsiyet kabil olamayacağından, yine her bıçak darbesinden ayrı bir hiss-i haşiyet ve nefret duyarız.

Fakat vuku bulacak ihtilacatın önüne geçmekle beraber tokmakla icra edilen zebhiyat, her 
halde daha feci ve rikkati daha ziyade tahriş edicidir.

Bu iki usulün cihet-i fenni ve sıhhiyesine gelince:

Tokmakla icra edilen zebhiyatta kanın dörtte üçü vücut-ı hayvanide kalır. Filvaki tokmak dar-
besinden sonra medhal-i sadra yakın cildi açarak yine fasd icra ediyorlar. Fakat bu, hemen orada, o 
eviyedeki kanın akmasını teminden başka bir netice veremez. Zira merakiz-i asabiye ve dimağ tahrip 
edildiğinden münakis efal-i uzviye ve bilhassa kalp tevakkuf etmiştir. Çünkü kalbin harekâtı, basala 
ile ezvac-ı rakabiyeden gelen senpatik asablarla icra edilmektedir.

Bunların merakizi tahrip edilince huyut-ı asabiye de felce uğrar. Kalp tevakkuf edince kan da 
o eviyede rükûdete maruz kalır. Boğazlanma suretiyle zebhi icra edilen salim bir hayvanın derhal 
batnı açılır. Ve hayvan sağ tarafına yatırılıp sol cihetinden hicab-ı haciz şak edilirse henüz kalbin 
muntazaman ve fakat süratle harekâtının devamı görülür (Nevzad). Fakat merakiz tahrip edilince 
kalp tevakkuf eder. Filhakika nuha-ı şevkinin tahribinden sonra da kalp az bir müddet daha ha-
rekâtına devam ederse de bu intibah merkezi değildir. Bir itiyad-ı hissiyat ve kalbin azalesi içerisin-
de bulunan kendi ıkdat-ı asabiyesi vasıtasıyla icra edilmektedir. Hicab-ı hacizi şak edilip kalbinin 
muntazam harekâtı görülmekte iken nuha-ı şevkisi tahrip edilen bir hayvanın ani surette ve derhal 
kalbinin harekâtında bir adem-i intizam ve fevkalade zafiyet hissedilir. Ve artık kalp ancak kendi 
ıkdat-ı asabiyesiyle hareket etmektedir. Zira bu kalp kesilip harice de alınsa bir müddet aynı şekil ve 
tarzda hariçte de takallusatına devam eder. Fakat bu, kanın seyelan ve sevkine hizmet edecek mahi-
yet ve kuvvette değildir ve çabuk tevakkuf eder.
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Bizim zabihlerimiz bazen hayvanatın fazla ihtilacatına mani olmak için boğazlamayı mütea-
kip bıçaklarını kafanın lokmaları hizasından sokarak nuha-ı şevkiyi de tahrip ederler.

Boğazlanma icrasını müteakip olduğu halde ihtiyar edilen bu gibi vakayide bile nuha-ı şevkisi 
tahrip edilen hayvanat lühumunun fazlaca kanlı bulunduğunu, yani uzviyetten matlup derecede 
fasdın husule gelmediğini daima görmekteyiz. Binaenaleyh ve binnetice görülüyor ki tokmakla icra 
edilen zebhlerde kanın mühim kısmı uzviyet dahilinde kalmaktadır.

Bu kabul edildikten sonra, ikinci bir mesele tebarüz ediyor. O da:

Acaba eviyesi kan dolu yani kanlı etlerin yenilmesi daha sıhhi değil midir?

Kan, uzviyete, hucurata gıda getiren ve fakat aynı zamanda muzır hasılatı da yüklenen, yani 
uzviyetin gayr-i kabil-i temessül mevaddını ihtiva eden ve birçok mikrop ve mikrop toksinlerinin 
-herhangi bir azaya gitmek üzere vücut-ı bedene dahil olan bir mikrop ekseriyetle nakil vasıtası 
olarak kanı intihap eder. Ve istediği uzva kadar kanla gider- makarı bulunan bir vasat olması ha-
sebiyle tehlikesiz bir mayi değildir. Ve bu muhteviyatı hasebiyle gayet çabuk tefessüh ve tagayyüre 
müsaittir.

Binaenaleyh kansız bir et kanlı bir etten mühlik amiller itibariyle daha şayan-ı kabul olaca-
ğından maada kanlı bir et kansız bir etten çok daha çabuk tefessüh eder ve kansız bir ette saml daha 
sühulet ve süratle husule geldiği gibi manzarası da daha parlak olur. Buna binaendir ki et konserve-
leri bilhassa ve ancak kansız etlerle yapılabilir.

Bunlardan maada kanın henüz kabiliyet-i hazmiyesinin de halledilmiş bir mesele olmadığını 
söyleyelim.

Bugüne kadar yapılan tecarib, kanın hazmedilemediği ve usare-i mideviyeden hiç müteessir 
olmadığı merkezindedir.

Baytar Mekteb-i Âlisi fizyoloji müderrisi baytar Sabri Bey gayet saf ve temiz olarak istihsal 
ettiği tabii bir usare-i mideviyeye müsavi miktarda yumurta akı ile mütehassir kan parçası koymuş 
fakat bu yumurta akı yirmi dört saat zarfında tamamen hazmolunduğu halde kan aylarca hazmolun-
madan usare dahilinde kalmıştır. Gayr-i kabil-i hazm mevad ise mideyi işkâl ve tahrişten başka bir 
vazife ifa edemeyeceğine nazaran kanın yenilmesi bilakis sıhhaten de muzır bir şekle giriyor.

O halde ve binaenaleyh bizdeki boğazlama usulünün hem biraz daha insani ve hem de en 
muvafık ve en sıhhi ve fenni bir usul-i zebh olduğu anlaşılıyor.

28 Ağustos 340 [1924] günü şehri ve o meyanda mezbahamızı da ziyarete gelen Paris Ce-
miyet-i Belediyesi azasından iki zat bizim bu suret-i zebhimizi gördükleri zaman bunun yalnız bir 
mecburiyet-i diniye ve şeriyeden mi mütevellit olduğunu sormuşlardı.

Biz bu mecburiyetle beraber yukarıdaki mahaziri de arz edince onlar da bu usulün salimiyet 
ve isabetine o derecede kanaat getirmişlerdi ki memleketlerinde bile bu usulün tatbik ve tamimine 
çalışacaklarını saklayamamışlardı.

Her zaman Garp’ın metot ve faaliyetleri müspet değildir ya…

Mezbaha Sertabibi Ahmed Nevzad
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Ada Çamlarını Kurtarmalıdır

Adaları ne vakit gezsem ruhumda bir sızı duyarım. Bu sızı tıpkı tedavisi kabil bir hastalığa 
tutulduğu halde sırf ebeveyninin ihmali yüzünden günden güne fenalaşan bir çocuk karşısında du-
yulan elemin aynıdır. Filhakika güzel İstanbul’un bu kıymettar incileri bugün hastadır. Bu hastalık 
çok zaman evvel görüldüğü ve tedavisi çaresi de malum bulunduğu halde hasta ile meşgul olacak 
müşfik bir baba, bir ana bulunamadığı için adalar bilhassa Büyükada ile Heybeli her gün bir parça 
daha bozuluyor, kendilerine mukadder feci akıbete bir derece daha yaklaşıyorlar. Adaları tehdit eden 
şey bunlara bugünkü kıymeti veren çamlara arız olan tırtıl hastalığıdır. Bu haşeratın senelerden beri 
çamları için için kemirdiği ve bu gidişle beş on seneye kadar büsbütün yok edeceği senelerce evvel 
gerek adalar halkı gerekse mülga ticaret nezareti tarafından alakadar addolunan bazı makamatın 
bu hususa nazar-ı dikkati celp edilmişti. Fakat ne gariptir ki bu ana kadar adalar üzerinde birçok 
makamat tarafından ayrı ayrı iddia-yı tasarruf edildiği halde, çamların tedavisi bahsi karşısında her 
biri bunun diğerine müteallik bulunduğunu söylemekle yükü üzerinden atmıştır. Bugün de vaziyet 
aynıdır.

Fakat artık marazın arz ettiği ciddiyet muvacehesinde leyte lealle ile geçirilecek vakit kal-
mamıştır. Hakikaten eğer çamların imdadına vakit ve zamanıyla yetişilmez ve tedavileri esbabı te-
min edilmezse beş on sene sonra ada çamları alelade birer baltalıktan, çalı çırpıdan ibaret kalacak… 
Adalar sönecek, harap olacak, bunların meşhur âlem-i hayatı tarihe karışacak… Adaları kurtarmak 
için yapılacak iki şey vardır. Biri çamlara arız olan haşeratı suver-ı fenniye ile izale, diğeri çamlıklar 
etrafında ciddi ve sıkı bir muhafaza teşkilatı tesis eylemektir.

Haşeratın ne suretle kabil-i izale olduğunu vaktiyle şimdiki ziraat müdür-i umumisi Ali Rıza 
Bey mahallen tetkik ve hatırımda kaldığına göre bunun beş altı bin lira ile kabil-i temin olduğuna 
dair bir de rapor tanzim etmişti. Muhafaza teşkilatından gaye ise çamlıklarda hayvan rayı, katiyat 
icrası ateş yakılması ve uluorta gezilmesi gibi hususatın meninden ibarettir ki, bu, ormancılık fen-
ninde malum ormanlıklara karşı ittihaz olunan yegâne müesser tedavi usulüdür.

Fakat bütün bu tedavi işleriyle meşgul olacak merci şu dakikada bile malum değildir. Bu vazi-
yet karşısında ada çamlarına herhangi bir dairenin nihayet vaz-ı yed etmesini ve bunların kendisine 
devrinin mütevakkıf bulunduğu muamelat-ı resmiyenin ifasına ibtidar olunmasını ve bunu mütea-
kip de şehrin en mamur bir sayfiyesi, bir kısım hastegânın bir nevi sanatoryumu olan güzel adaların 
tahlisi esbabına tevessül olunması vakti gelmiştir kanaatindeyim. 

Mübahat

Mecmua

Ada çamlarının aklen, mantıken ve memalik-i mütemeddineye kıyasen belediyeye aidiyeti 
lazımgelir. Nitekim böyle de olmuştur. Bir aralık belediye bu işe vaz-ı yed etmiş, kadrosuna bir mü-
tehassıs fen memuru koyarak çamların tedavisiyle uğraşmıştır. Fakat tedavi neticesinde çamlardan 
kesilmesine mecburiyet hasıl olan hastalıklı ve kuru odunları İstanbul’a kadar masarif ihtiyar edip 
getirdikten sonra çamların üç sahibi zuhur etmiştir ki sıra itibariyle Hükümet Orman Müdüriyeti, 
Evkaf ve Patrikhane’dir.
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Hükümet, çamlık bir orman olduğu için, Evkaf, orası sultan bilmem kimin vakfı bulunduğu 
için, Patrikhane de çamlıkların kiliseye aidiyeti iddiasıyla müdahale etmiş ve neticede Emanet’in 
emeği ve masrafı heder olduğundan Emanet de bu işten elini çekmiştir.

Hazine-i Evrak’ta bu işin muazzam bir dosyası vardır. Orada İstanbul vilayetinin 5 Mayıs 336 
[1920] tarihli bir tezkiresi vardır ki bilhassa Mübahat Bey’in okumasını arzu ederim.

Osman Nuri
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İhsai Kısım

Balat İmalathanesi

Emanet’e ait nezafet arabaları imal ve tamir edilmek için 1329 [1913-1914] senesinde Emanetçe 
Balat’ta bir imalathane inşa ve 10 Temmuz 330’da [23 Temmuz 1914] resm-i küşadı icra olunmuştu.

İmalathane marangozluk ve demirciliğin bilhassa araba imal ve tamir edecek tesisatını cami 
kârgir bir binadır. Bir tarafında da o civar nezafet hayvanları için inşa edilmiş sıhhi bir ahır ile 
nezafet ameliyesinin beytutetine mahsus odalar bulunmaktadır. İmalathanenin resm-i küşadının 
icra olunduğu gün bir su-i tali eseri olarak Türkiye’de harb-i umumi seferberliği ilan edilmiş ol-
duğundan harb-i umuminin devam ettiği müddetçe imalathanenin bilhassa demirciliğe ait alat ve 
edevatı tamamıyla mubayaa edilip yerine konamamış ve buna 339 [1923] senesi Temmuzuna kadar 
da muvaffakiyet hasıl olmamış iken tarih-i mezkûrden sonra ikmal-i nevakısına gayretle ilk icraat 
olmak üzere imalathanenin toprak zeminine beton yapılmış ve lüzumu olan destgâhlar ve makineler 
mubayaa edilip yerlerine konarak işletilmeye başlanmıştır.

Emanet’i imalathanenin nevakısını ikmale sevk eden ahval, 339 senesi bütçesine beheri 75 li-
radan 100 nezafet arabası mubayaası için konmuş olan 7500 liradır. Bu paranın dört beş bin lirasıyla 
imalathaneye lüzumi olan alat ve edevat ve destgâhlar mubayaa edildiği takdirde hem bir defaya 
mahsus olan 7500 lirayı defaaten vererek arabaları hariçte yaptırmaktan ise bununla imalathane 
ihya edilmiş hem de mütebaki meblağla matlup arabaların imal edilebileceği tahmin ve hesap edi-
lerek işe başlanıp bu husus için sene-i mezkûre zarfında ceman 5150 liralık alat ve edevat mubayaa 
edilmiştir.

304 metre murabbaı mesaha-i sathiyesinde olan imalathanenin bir tarafına 30 bargir kuv-
vetinde bir elektro motoru vaz edilip kanallar küşadıyla ve kayışlarla destgâhlara rapt edilmiş ve 
bundan başka, şerit destresi, daire destresi, tekerlek torna, planya ve el ile müteharrik miskab ve 
destgâhlar da alınmış ve bu sene zarfında bir de vantilatör vaz olunmuştur. Bunlara ilaveten zımpara 
ve elektrikle müteharrik miskab ve tekerlek tabanı makineleri de derdest-i mubayaadır.

İmalathanede elyevm daimi ve muvakkat olarak: Bir memur, bir kâtip, bir odacı, bir makinist, 
yedi marangoz, üç demirci, iki tesviyeci, bir boyacı, iki demirci çırağı ki ceman 19 kişi çalışmaktadır.

Alat ve edevat-ı mezkûrenin bilmubayaa yerlerine vazıyla imalathanenin işlemeye başladığı 
339 [1923] senesi Temmuzu ibtidasından 340 [1924] senesi Ağustosu gayesine kadar bir sene zar-
fında imalathanenin suret ve tarz-ı mesaisini ve imalatı miktarını ve hal-i malisini mübeyyin olarak 
tanzim kılınmış olan iki kıta cetvel atiye derç edilmiştir.

Bu cetvellerin tetkikinden anlaşılıyor ki bir sene zarfında imalathaneye alınmış olan bütün 
alat, edevat, destgâhlar ve demirbaş eşya bedeli çıktıktan ve devair-i belediyenin ihtiyacatı günü 
gününe mebzulen ihzar ve imal edildikten maada 5050 lira da kâr ve menfaat istihsal edilmiştir ki 
bunu temin eden imalathanenin faal ve vazifeşinas memuru İsmail Zühdü Bey ile amele ve müstah-
deminin mesaisi şayan-ı takdir bulunmuştur.

İmalathane, bugünkü şekline göre yalnız araba değil Emanet’in marangozluğa ve demirciliğe 
müteallik bir hayli levazımını da yapabilmektedir ki bu yüzden Emanet’i birçok işlerde harice mü-
racaattan vareste kılmaktadır. Binaenaleyh bu müessesenin seneden seneye terakki ve tekemmül 
edeceği şüphesizdir.
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Bilmubayaa vaz ve tespit edilen makine, destgâh ve teçhizat-ı elektrikiye esmanı

Yekûn-ı 
umumi

Yekûn Lira

Lira Lira

4500 Destgâhların mubayaa esmanıyla masarif-ı nakliye ve vazifesi

280 Elektrik teçhizatıyla telefon masarifi

170 İmalathanenin masarif-ı tamiriyesi

5150 5150 200 Demirbaş eşya esmanı

110 2 Temmuz 339 [1923] tarihinde anbar mevcudu olan eşya esmanı

13.100 2 Temmuz 339 tarihinden 31 Ağustos 340 [1924] tarihine kadar mubayaat

8400 2 Temmuz 339 tarihinden 31 Ağustos 340 tarihine kadar maaşat

170 2 Temmuz 339 tarihinden 31 Ağustos 340 tarihine kadar elektrik esmanı

105
2 Temmuz 339 tarihinden 31 Ağustos 340 tarihine kadar telefon muhabere 
esmanı

22.185 22.185 300
2 Temmuz 339 tarihinden 31 Ağustos 340 tarihine kadar demirbaş eşyanın 
%5 itibariyle masarif-ı tamiriye ve tecdidiyesi

27.335                                 [Yekûn]

İmalathaneye mal olan kıymetleri Haricden mubayaa kıymetleri

Fi Adet Fi Lira Yekûn Lira

15.540 42 370 Nezafet arabası 65 24.050

1841,25 3,75 491 El arabası 6 2946

1938 6 323 Tekerlek 7,50 2422,50

598 6,50 92 Kanape 11 1010

129,60 0,45

*

288 Hektometre tahtası 0,45 129,60

27 3 9 Dolap 3 28

25 5 5 Hastahane dolabı 5 25

15 5 3 Motor mahfazası 5 15

48 3 16 Tabura 3 48

12 2 6 Çiçek iskemlesi 2 12

1020 3 340 Muhtelif araba tamiri 5 1700

991,15 0 0
Anbar mevcudu 

malzeme

22.185 [Yekûn] 0 32.385

*İşbu altı kalem malzemenin hariçteki fiyatları tahkik edilememiş, binaenaleyh dahildeki fiyat üzerine harici kıymetleri vaz 
olunmuştur. 
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Mezkûr eşya-yı mamulenin devaire bamazbata suret-i taksimi 
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Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet

Bayezid Dairesi 78 70 52 0 0 0 0 1 0 0

Fatih Dairesi 52 78 37 0 0 0 0 0 0 0

Beyoğlu Dairesi 101 81 176 0 0 0 0 0 0 0

Makriköy Dairesi 17 33 12 0 0 0 0 0 0 0

Kadıköy Dairesi 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0

Adalar Dairesi 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0

Üsküdar Dairesi 26 41 12 0 0 0 0 0 0 0

Yeniköy Dairesi 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Hisar Dairesi 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0

Bağçeler Müdürüyeti 7 20 14 80 0 0 0 0 0 0

Sıhhiye Müdürüyeti 4 8 0 10 0 5 0 2 16 0

Mezbaha Müdürüyeti 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İtfaiye Müdürüyeti 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Tamirat Müdürüyeti 8 36 0 0 0 0 0 0 0 0

Eminönü Merkezi 0 0 0 0 288 0 0 0 0 6

Anbar Mevcudu 100 0 20 2 0 0 0 0 0 0

[Yekûn] 370 491 323 92 288 5 5 3 16 6

Nezafet Amelesi İstatistiği 
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Bayezid Dairesi 9 58 110 4 10 191

Fatih Dairesi 9 45 90 4 4 152

Beyoğlu Dairesi 18 129 220 4 4 375

Yeniköy Dairesi 7 25 30 00 00 52

Hisar Dairesi 6 25 25 00 00 56

Üsküdar Dairesi 7 25 60 3 00 95

Kadıköy Dairesi 6 33 50 2 00 91

Adalar Dairesi 5 20 28 1 00 54

Makriköy Dairesi 3 15 23 00 00 41

[Yekûn] 70 675 336 18 18 1117
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Memurin İstatistiği

1- Maaş İtibariyle
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Yekûn

500 10 0 0 0 10

600 140 18 0 16 174

700 19 0 0 10 29

750 81 49 6 18 154

800 15 2 0 14 31

900 18 0 0 0 18

950 5 0 0 0 5

1000 233 69 7 4 313

1200 3 28 0 0 31

1250 36 22 5 1 64

1500 49 31 11 19 110

1600 0 0 1 0 1

1750 2 17 4 14 37

2000 15 24 15 25 79

2250 1 0 0 0 1

2500 41 10 6 17 74

3000 10 9 8 1 28

3500 5 5 3 5 18

4000 6 0 2 4 12

4500 6 0 0 0 6

5000 8 1 2 2 13

6000 3 1 0 0 4

15000 1 0 0 0 1

Maaşlı 707 286 70 150 1213

Ücretli 21 8 5 22 85

[Yekûn] 728 294 75 172 1271

Burada ücretli gösterilen memurlar, maaş tertibinden ücret alanlardır. Esasen Emanet’in ha-
deme, odacı, park muhafızı, mubassır vesaire gibi ücret alan bir kısım müstahdemini daha vardır 
ki bunlar da memur demektir. Bu gibilerin de bir istatistiği müteakip nüshalara derç olunacaktır. 
Tanzifat ameliyesi ve itfaiye neferleri bittabi memur değildir.
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2- Tahsil İtibariyle
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Yekûn

Henüz tercüme-i hal vermemiş 
olanlar yani derece-i tahsili malum 
olamayanlar

186 72 27 16 301

Okumayıp yazması olmayanlar 50 0 6 0 56

Okuryazar olanlar 55 20 3 0 78

Kısmen ibtidai tahsili görenler 7 0 0 0 7

İbtidai tahsili görenler 47 5 4 0 56

Kısmen rüşdi tahsili görenler 74 43 14 2 133

Rüşdi tahsili görenler 105 64 7 8 184

Sanayi tahsili görenler 10 3 1 7 21

Hususi tahsil görenler 11 6 0 1 18

Kısmen idadi tahsili görenler 64 36 5 3 108

İdadi tahsili görenler 43 22 0 13 77

Kısmen tahsil-i âli görenler 14 9 2 2 27

Tahsil-i âli görenler 41 5 81 18 145

Yekûn 707 285 150 69 1211

Tenvirat İstatistiği
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Bayezid 0 0 0 196

Fatih 0 7 0 188

Beyoğlu 0 0 0 538

Yeniköy 0 0 0 75

Hisar 250 0 245 0

Üsküdar 0 0 381 0

Kadıköy

Adalar 0 0 719 0

Makriköy 0 0 0 40

Yekûn 250 66 1345 1037

340 senesi mesai programı haricinde sene-i 
mezkûrede ilaveten yaptırılan, fakat henüz daire 
itibarıyla tevziatı haritaya işaret edilmemiş olanlar

191

1228
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Lira

18,50 Radyum lambasının beherinin bedeli

11,50 Radyum lambasının beherinin masarif-ı tesisiyesi

00 Havagazı fenerlerinin masarif-ı tesisiyesi (Mukavelename mucibince şirkete aittir)

20 Havagazı fenerlerinin ücret-i işaliyesi (senevi)

40 Elektrik lambalarının ücret-i işaliyesi (senevi)

140 Elektrik lambalarının masarif-ı tesisiyesi

1228 elektrik lambasından 323’ü 1500 mumluk ve 905’i 250 mumluktur. Yine bu 1228 lam-
badan 315’i 1500 mumluk ve 713’ü 250 mumluk olmak üzere ceman 1028’i şirketin mukavelenamesi 
mucibince bilabedel yakılmaktadır. Mütebaki 8 adet 1500 mumluk ve 192 adet 250 mumluk lamba 
da balada gösterilen bedeller mukabilinde yakılmaktadır. Havagazı fenerleri içinde de 70’i mecca-
nidir. Mütebakisi ücretlidir. 340 [1924] senesi nihayetine kadar talikatı  ikmal edilecek daha birçok 
lambalar da vardır. Bunları ve 341 senesinde ilaveten ikad edilecekleri ileride yine cetvel halinde 
neşredilecektir.

Harpten evvel ve 330 [1914-1915] senesinde Yedikule gazhanesince Bayezid ve Fatih dairele-
rinde 4000, Tophane gazhanesince Beyoğlu ve kısmen Yeniköy dairesi dahilinde 1966 ve Kadıköy 
gazhanesince de Üsküdar Kadıköy ve kısmen Hisar daireleri sokaklarında 2776 ki üç gazhanece 
ceman 8742 fener yakılmakta idi.

Yine harpten evvel belediye daireleri dahilinde 2316 petrol, 277 lüks yakılmakta idi.
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İstanbul Belediyesi’nin 1341 Senesi Muhammin Varidatı

Madde Nev-i varidat
341 senesi için 

tahmin olunan lira 
adet

Birinci Fasıl

Rüsum-ı Belediye

1 Müsakkafat vergisinden belediye hissesi 500.000

2 Temettü vergisi resm-i munzamı 240.000

3 Tanzifat vergisi ve tenvirat resmi 300.000

4 İnşaat ve tamirat ruhsatiyesi 10.000

5
Oyun, temaşa ve eğlence mahallerinin tesis ve küşat harcıyla 
resm-i belediyesi

20.000

6 Numara resmi 1.000

7 Tathirat ve tebhirat-ı fenniye resmi 4.000

8 Tente, siper ve saçak resmi 10.000

9 Pazar yerleriyle panayır ve meydan mahallerinin işgal resmi 35.000

10 Levha ve ilan resmi 40.000

11 Müvellidülbuhar kazanlarla motorlar ve imbikler ruhsatiyesi 1.000

12 Sergiler hasılatı 1

13 Bilumum ölçü, tartı ve ölçülerin damga ve muayene resmi 15.000

14 Kontorato resmi 45.000

15 Kantar resmi 150.000

16 İhtisap resmi 58.000

17 Tellaliye resmi 100.000

18 Vesait-i nakliye resmi 60.000

19 Merakib-i bahriye resmi 20.000

20 Süs ve av köpekleri resmi 4.000

21 Köprüler müruriyesi 600.000

22 Piyango ve ikramiye kazançlarından belediye hissesi 1.000

23 Mevadd-ı müştaile depoları arziyesi 40.000

24 Mezbaha resmi 850.000

25 Menba suları resmi 10.000

26 Duhuliye resmi 1.500.000

27 Şerefiye resmi 20.000

28 Müceddeden yapılan kaldırım ve lağım nısf-ı masarif-ı inşaiyesi 30.000

29 İmtiyazlı şirketler hisse-i menafii 250.000

Birinci faslın yekûnu 4.954.001

İkinci Fasıl 

Emval ve Emlak-ı Emanet Hasılatı

1 Şirket-i Hayriye vapurlarının köprüye yanaşma ücreti 3.500

2 Müessesat-ı belediye üccaratı 120.000

3 Hastahaneler hasılatı 9.000

4 Kule-i Zemin bedeli 10.000

5 Köhne eşya ve enkaz bedeli 5.000

İkinci faslın yekûnu 147.500
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Üçüncü Fasıl

Varidat-ı Mütenevvia

1 Şirketler komiserliği aidatı 2.344

2 Telefon Şirketi’nin hutut-ı mevcude icaresi 385

3 Elektrik Şirketi’nin hutut-ı mevcude icaresi 100

4 Yer bedeli 10.000

5 Hasılat-ı müteferrika 100.000

Üçüncü faslın yekûnu 20.000

Dördüncü Fasıl 

Varidat-ı Fevkalade

1 Satılacak arsalar bedeli 5.000

2 Tesisat-ı cedide varidatı 250.000

Dördüncü faslın yekûnu 255.000

Yekûn-ı umumi 5.469.320
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Belediye Umur ve Muamelatı Hakkında

Şehremaneti’nin Neşrettirdiği Eserler

Büyük Mecelle-i Umur-ı Belediye

Birinci cilt:  Tarih-i teşkilat-ı belediyeden bahistir. Büyük kıtada 1876 sayfadır. 
Derununda resimler de vardır. Bu eserlerin neşriyle irfan-ı memlekete 
hizmet ettiğinden dolayı müellifine hükümetçe ikinci rütbeden maarif 
nişanı ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediyece takdirname ve mükâfat-ı 
nakdiye verilmiştir.

İkinci cilt:  Kavanin, nizamat ve talimat-ı belediyeyi camidir. 768 sayfadır.

Üçüncü cilt:  İmtiyazat ve mukavelat-ı belediyeyi muhtevidir. 876 sayfadır.

Dördüncü cilt:  Kavanin ve nizamat-ı sıhhiye-i belediyeyi ihtiva etmektedir. 658 sayfadır. 
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti bu ciltten 300 nüsha mübayaa 
ederek taşra belediye etıbbasına tevzi etmiştir.

Beşinci cilt:  Evamir ve mukarrerat-ı belediyeden müteşekkildir. 1200 sayfadır.

Büyük Mecelle'nin bir cildinin bedeli 255, beş cildinin bedeli 1275 kuruştur.

Küçük Mecelle-i Umur-ı Belediye

Büyük Mecelle’nin muhtasarıdır. Belediyenin tarihçesini, umur-ı belediyeye müteallik kanun 
ve nizamlarla talimat ve mukarrerattan her zaman müracaat edilenleri ihtiva etmektedir. Üçüncü 
defa tab olunmuştur. Mübayaasını Dahiliye Vekâleti bilumum belediyelere tavsiye etmiştir. İzmir, 
Konya gibi belediyeler 25-30 nüsha birden almıştır. 5120 sayfadır. Fiyatı bir liradır. 

Belediye Vergi ve Resmleri Kanunu

Büyük Millet Meclisince ahiren tasdik edilen 26 Şubat 1340 [1924] tarihli kanunun her maddesi 
hakkında İstanbul Cemiyet-i Umumiye-i Belediyesince tanzim edilmiş olan tarife ve talimatları, 
bilhassa duhuliye (oktruva) resmine ait tarife ve izahnameleri, tahsil-i emval kanunuyla bilumum 
belediye vergi ve resmlerinin suret-i tahakkuk ve tahsiline ait diğer talimat ve mukarreratı, rüsum-ı 
belediyenin tarihi safahatını ve suret-i tezyit ve terakkisini gösterir muhtasar bir de mütalaanameyi 
ihtiva etmektedir. Tabına devam edilmektedir. Dahiliye Vekâleti’nin emriyle taşra belediyeleri için 
ayrıca beş yüz nüsha bastırılmaktadır. Bedeli yarım liradır.
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