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M E C M U A S I

Tıpkıbasım ve Çeviriyazı

İ S T A N B U L

1 Kânunusani 1341 [Ocak 1925]





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 yayınlamaya başladığımız 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.

 





Şehremaneti Mecmuası’nın beşinci sayısı 1 Kânunusani 1341 (1 Ocak 1925) tarihinde yayınlan-
mıştır. Önceki sayılarda olduğu gibi mecmua belirli kısımlara ayrılarak, ilgili dönemde şehirde yaşa-
nan gelişmelere, istatistiklere ve belediyecilik çalışmaları ve tarihine dair makalelere yer verilmiştir.

İlk yazı “Dahiliye Vekili Recep Beyefendi’nin Mecmua Hakkında Mütaalat ve Takdiratı” baş-
lıklıdır. Dönemin İçişleri Bakanı Recep Peker’in mecmua hakkındaki görüş ve önerilerini içeren bir 
mektuba yer verilen Osman Nuri Bey imzalı bu yazıda, mektupta dikkat çekilen konular ele alın-
makta ve  mecmuanın sonraki sayılarının içeriğine dair bilgi verilmektedir. Söz konusu mektubunda 
Recep Bey’in dile getirdiği, mecmuada Anadolu belediyelerine de yer verilmesi yönündeki önerisine 
cevaben, bunun yapılmaya çalışıldığı ama henüz bir netice alınamadığı belirtilmekte ve “Şimdiye 
kadar hiçbir belediyeden yarım satır bir yazı alınamamıştır” denmektedir. Osman Nuri Bey yazının 
devamında zaruri ihtiyaçlar, iş ücretleri, kambiyo piyasaları gibi konulara dair ekonomik istatistikle-
re bu sayı itibarıyla yer verilmeyeceğini, bu tür bilgilerin yayınlanacak olan Ticaret Odası ve iktisat 
mecmuaları ile piyasa gazetelerinden edinilebileceğini belirtmektedir. 

Mecmuanın ikinci yazısı, Alman profesör Detweiler’in İstanbul’daki hayat pahalılığının gide-
rilmesine dair önerilerinin yer aldığı rapordur. Tanınmış Alman amiral Alfred von Tirpitz’in leva-
zım reisliğini de yapan  Detweiler “gayr-ı tabii” bulduğu pahalılığın sebeplerini sıraladıktan sonra 
“Ekmek Meselesi”, “Albüminli Mevadd-ı Gıdaiye” (Albüminli Temel Gıda Maddeleri), “Süt Tedariki” 
ve “Mahrukat” (Yakacak) olarak tasniflenen başlıklar altında önerilerini sunmuştur. İstanbul’daki 
hayat pahalılığının nedenlerini ise ekmek ihtiyacının karşılanması için gerekli hububatın azlığı ve 
ticaretin yokluğu olarak sıralamıştır. 

“İstanbul’da günün meselesi ekmeği ucuzlatmaktır” diyen ilk sayıdan bu yana ele alınan İstan-
bul’daki “Ekmek Meselesi”ne Detweiler’in önerisi, buğday yokluğu nedeniyle ekmek tedariki zorlaş-
tığından, bunun yerine patates gibi alternatiflerin tedarikinin üzerinde durulması gerektiğidir. Dün-
ya piyasalarının çok üzerinde fiyatlandırılan temel gıda maddeleri konusundaki sorunların aşılması 
için de İstanbul’a Anadolu’dan daha çok miktarda fasulye ve nohut ithal edilmesini tavsiye eden 
Detweiler, kestanenin de bu bağlamda İstanbul piyasalarında değerlendirilebileceğini belirtmiştir. 
Özellikle çocuklar için piyasada ucuz süt bulundurmanın zorunluluğuna dikkat çekmiş, süt tedariki 
için de hayvancılık ve meracılık faaliyetlerine büyük sermaye gruplarının girişini tavsiye etmiştir. 

Mecmuanın bu sayısında Yenikapı’dan Saraçhane’ye uzanan ve Mustafa Kemal Caddesi adı 
verilen caddenin açılışına geniş bir yer ayrılmaktadır. 26 Ağustos 1924’te inşaatına başlanan ve 29 
Ekim 1924’te birinci kısmının açılışı yapılan bu cadde ve Belediye’nin konuya dair çalışmaları hak-
kında bilgi verilmiş ve sonunda da Osman Nuri imzalı bir açıklama notuna yer verilmiştir.

“Umrani Kısım”da yani bayındırlık kısmında, İstanbul sur duvarlarının yıkılması konusunda-
ki tartışmalar ele alınmıştır. Türkiye kültür tarihi çalışmalarının önemli isimlerinden Halil Edhem’in 
imzasıyla yayınlanan “İstanbul’un Surları Meselesi” başlıklı yazıda, Sarayburnu’ndan Yedikule’ye ka-
dar sur duvarlarının yıkılması hakkında gazetelerde yer alan ve ağızdan ağıza dolaştığı belirtilen 
iddialara yer verilmiştir. Söz konusu surları tarihsel ve işlevsel anlatısıyla aktaran Edhem, dönemin 
siyasal atmosferi ve kültür politikaları bağlamında da değerlendirmelerde bulunarak, surları yıkma-

Bu Sayıda
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nın tarihi yıkmakla eş anlamlı olacağı ve kentin hafızasının büyük yara alacağı üzerinde odaklan-
maktadır. Belirtmek gerekir ki Edhem’in bu yazısı  İstanbul’un kültür ve mimarlık tarihi belleğine 
dair kaleme alınan ilk çalışmalardan  biri olma özelliğine sahiptir.

Mecmuanın “tetkik ve tetebbu” yani inceleme ve araştırma kısmında, belediyecilik çalışmaları 
hakkında gözlemler yaparak rapor hazırlamak üzere Avrupa ülkelerine gönderilen Heyet-i Fenniye 
Makine ve Sanayi Şubesi Müdürü Mustafa Hulki ve Heyet-i Sıhhiye Umur-ı Baytariye Müdürü Esat 
Bey’in 22 Ağustos ile 16 Aralık 1923 tarihleri arasında Sofya, Bükreş, Budapeşte, Viyana, Berlin, 
Dresden, Kolonya (Köln), Ogsburg (Augsburg), Liyej (Liège), Monès, Brüksel, Paris ve Marsilya şehir-
lerinde yaptığı gezilerin sonucunda hazırladığı rapora yer verilmiştir. Oldukça ayrıntılı hazırlandığı 
belirtilen bu raporun sonraki sayılarda da bölümler halinde yayınlanacağı bildirilmektedir. Raporun, 
beşinci sayıya girmiş kısmında mezbahalar, soğuk hava depoları, teştithane (kesime uygun olmayan 
ya da hastalıklı hayvanların imha edildiği birim), şehir dahilinde et nakliyatı, haller, süt kontrol 
müesseseleri, ekmekçilik ve tenzifat (temizlik) işleri gibi belediyeciliğin ilgi alanına giren meseleler 
hakkındaki gözlemler aktarılmıştır. 

İlk kez bu sayıda Şehremaneti’nin kendi tarihine dair esaslı bir çalışma yapılmış, “şehremini” 
kavramının tarihi, İstanbul’un eski idaresi ve Tanzimat’la birlikte belediye teşkilatının kuruluşu da 
etraflıca anlatılmıştır. Ayrıca 1271’den (1855) 1341 (1925) yılına kadar görev yapan şehreminlerinin 
görev sürelerini de içeren, itinayla hazırlanmış bir tabloya yer verilmiştir. İstanbul Şehremaneti’nin 
kuruluşu olarak kabul edilen 1855 yılından itibaren görev yapan şehreminlerinin biyografilerinin 
yayınlanmasının hedeflendiği belirtilmiş, bu kapsamda İstanbul’un ilk şehremini Salih Paşa’nın bi-
yografisi de yayınlanmıştır.

Mecmuanın bir sonraki bölümünde belediye işleriyle ilgili kanunlar, nizamlar ve talimatlara 
yer verilmiştir. Bu kapsamda belediye suçlarının ne suretle cezalandırılacağına dair bir yönetme-
liğin (“Ceraim-i Belediyenin Suret-i Tecziyesine Dair Talimatname”) yanı sıra,  biri rakı ve konyak 
üretimi hakkında (“Suni ve Doğal Rakı ve Konyaklar Hakkında Talimatname”), diğeri de saç kesimi 
ve berberler hakkında (“Perukâr ve Berberlerin İttibaa Mecbur Oldukları Şerait-i Sıhhiye Hakkında 
Talimatname”) olmak üzere iki yönetmelik daha yayınlanmıştır.

Bu sayıdaki “İhsai Kısım”da yani istatistiki bilgiler kısmında ise İstanbul’da nakliye ve te-
mizlik için kullanılan hayvanlar, nakliye araçları ve işlemekte olan tramvaylar hakkında istatistiki 
bilgilere yer verilmiştir.

Beşinci sayıyla birlikte mecmuanın konu ve kapsam açısından genişlemekte olduğu, gerek ek-
lenen gerekse lüzumsuz görülerek çıkarılan bazı bölümlerle talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliş-
tirildiği görülmektedir. Ayrıca mecmuanın Anadolu belediyelerine açılma arzusu hem İçişleri Baka-
nı Recep Bey’in mektubunun konu edildiği kısımda hem de arka kapağa eklenen aboneler listesinde 
kendini hissettirmektedir. Sonraki sayılarda da devam edecek olan bu listeden anlaşıldığı kadarıyla, 
Anadolu’dan pek çok belediye ve belediye memuru mecmuaya abone olmuştur. 

Fatma Genç
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Dahiliye Vekili Recep Beyefendi’nin 

Mecmua Hakkındaki Mütalaat ve Takdiratı

Emanetçe mevki-i intişara konulan mecmuanın ilk üç sayısını okudum ve tetkik ettim. Her 
memlekette belediye idareleri, şehirler halkının -istihsalat, nakliyat, istihlakât, iskân gibi hususatta 
ve- bilcümle medeni ihtiyaçlarını tatminde sıhhilik, kolaylık, rahatlık, emniyet, sağlamlık, sürat ve 
intizamı istikmale hadim fenni ve iktisadi kullanışlı tertibat ve techizattan umumen, müştereken ve 
mükemmelen istifade etmelerini temin ile mükelleftir. Bu itibar ile belediyelerin uhdelerine müteret-
tip vazifeler, medeni vesaitin terakkisi ile mütenasiben çoğalmış, genişlemiş ve tekemmül etmiş ve 
şehirlerin tealisinde, belediye idarelerinin hergün biraz daha mükemmelleşen ihtiraları ve hizmet ve 
teşkilat usullerini iktibas ve tatbik eylemelerinin başlıca amil olduğu görülmüştür. 

Medeniyetin füyuzatını memleketten memlekete ve şehirden şehire tamim ve neşr etmekte 
beledi mecmuaların hizmeti gayr-ı kabil-i inkârdır.

Bu nokta-i nazardan Emanet’in:

I- Belediyelerimizi Avrupa beledi terakkiyatından ve şehir hizmetleri usul ve vasıtalarındaki 
teceddütlerden haberdar eylemek,

II- Türkiye Cumhuriyeti’nin muhtelif şehirlerindeki belediye idarelerini birbirinin faaliyet, 
teşebbüs ve tecaribinde malumatdar kılmak üzere böyle bir mecmuayı tesis ve idame etmesindeki 
“maksad”ı takdir ederim ve mecmuanın takip olunan maksada hizmet için peyderpey tekemmül 
ettirilmesini arzu eylerim. Bu arzuya binaendir ki:

a- “Resmi Kısım”da aydan aya belediyeye ait kanun nizam, talimat, mukarrerat ve şehre ait 
mukavelat-ı mühimme metinleri ile vekâletin tebligat-ı umumiyesinin,

b- “İhsai Kısım”da İstanbul’da -ve diğer şehirlerden de alınabildiği kadar muayyen merkez-
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lerde- hayat pahalılığında amil olan havaic-i zaruriye fiyatları, iş ücretleri ile kambiyo piyasalarına, 
şehrin mahrukat ve belli başlı mekûlat idhalat ve istihlakâtına, sıhhi, umrani, iktisadi, mali ve idari 
şehir hizmetlerine müteallik istatistiklerin,

c- “Garp Belediyeleri” kısmında:

1- Mütemeddin memleketlerdeki belediye teşkilatına ait tetkik ve mütalaaların,

2- Hastahane, dispanser, muavenet-i sıhhiye merkezleri ve hayri müesseselerin ihdas ve ida-
mesi gibi sıhhi ve ictimai,

3- İstimlaklarda, tevsilerde, yapı ve yollarda, kaldırım ve mecralar ve umumi şehir münakalat 
vasıtalarının tesisinde ve işletmesinde en emin ve sağlam, en ucuz ve kullanışlı usul ve tertibat gibi 
umrani,

4- Pazar, hal, sergi, mezbaha, antrepolar, mezat salonları, tartı-ölçü müesseseleri, biriktirme, 
mütekabil yardım, ihtiyat ve şefkat sandıkları ve emsali tesisat ve muamelatta memleketimiz mizac 
ve şeraitine göre kolaylıkla iktisas ve tatbik edebileceğimiz, usuller, tedbirler, müesseseler gibi iktisadi,

5- Şehrin varidat menbaları, rüsum-ı belediye sistemleri, oktrova şerait ve tedabir-i tahsiliye-
si… ilh. gibi mali hizmetlerin ıslahına, temin-i intizam ve mükemmeliyetine medar olacak malumatı 
muhtevi makalelerin, mümkünse bu babdaki Garp kavanin ve nizamatına ait esaslı ve şayan-ı isti-
fade tetebbuların,

d- “Türkiye Belediyeleri” kısmında -leffen gönderilen tamimde de münderic olduğu üzere- 
birçok şehirlerimizde yer yer belirmeye başlayan intibah ve inkişaf hareketlerini ve bu şehirlerin 
hal-i hazırda veya yakın atideki ihtiyaçlarını tasvir eder surette muhtelif ve müteaddid belediyeler-
den alınacak olan ve noksanları görülürse doğrudan doğruya mahalleriyle bilmuhabere malumat-ı 
mütemmime istihsal edilerek ikmâl-i mündericatına çalışılması icap eden rapor ve makalelerin ve 
bunlar üzerine teşvik ve tenkidi tazammun eder mulahazatın,

Mecmuaya derç edilmesi suret-i mahsusada tavsiyeye şayandır. Mecmuanın gittikçe zengin-
leşmesi memul ve muntazar olan diğer sayılarını aldıkça ve sırası geldikçe vesaya-yı mukteziyeyi 
ifadan ve lüzum gösterilecek müzahereti ibrazdan geri durulmayacağı tabiidir.

Büyük ve küçük belediye mecellelerinin, memleketimizde belediyelerin, tekâmül-i idarilerine 
-hissolunacak derecede- etmiş olduğu hizmeti devamlılaştıran ve muttaridleştiren “Şehremaneti 
Mecmuası”nın her nüshasında hedefe biraz daha yaklaşmaya muvaffak olması temennilerini tekrar 
eylerim efendim.

Dahiliye Vekili 
Recep

Emir buyurulan nevakısı itmam şartıyla vekâlet-i celilenin takdiratına ben de iştirak ediyo-
rum. İhsaiyat Müdürü Osman Beyefendi'ye fi 13 Kânunuevvel 340

Şehremini 
Operatör 

Emin
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*
*   *

İlk nüshada mecmuanın programı arz ve izah edilmişti. Recep Beyefendi bu tahriratla mec-
muanın takip edeceği gayeyi daha şümullü bir surette izah buyuruyorlar. Müşarunileyhin mütalaat 
ve takdiratı, mecmua için çizilen programda sebat edilerek aynen tatbikine cesaret bahş olmuşdur. 
Binaenaleyh mecmua muharriri imkân ve zamanın müsaadesi nisbetinde Vekil Beyefendi’nin irae 
ve arzu ve Emin Beyefendi’nin de iştirak buyurdukları gayeye vüsule çalışacakdır.

Recep Beyefendi’nin Avrupa teşkilat ve müessesat-ı belediyesi hakkında tavsiye buyurduk-
ları tedkikat ve tetebbuatta Emanet’in münevver ve kıymettar memurlarının mecmua muharririne 
muavenet edecekleri şüphesizdir. Ve esasen bu gibi hususat için hayli mehaz ve menbalar da vardır. 
Fakat Türkiye belediyelerinden malumat almak hususunda aynı muavenet ve müzaherete ihtimal 
verilmemektedir. Çünkü bidayet-i intişarından beri mecmuanın her nüshası Türkiye’nin 350 kasaba 
ve şehri belediyesine gönderildiği ve mecmuada açılan bir sütunda Türkiye Cumhuriyeti’nin muh-
telif şehirlerindeki belediye idarelerini birbirinin faaliyet, teşebbüs ve tecaribinden haberdar etmeye 
vesatet edileceği ve bu babda vürud edecek muharrerata mecmua sütunları açık bulunduğu beyan 
olunduğu halde şimdiye kadar hiçbir belediyeden yarım satır bir yazı alınamamışdır. Halbuki An-
kara gibi, İzmir gibi, Konya gibi şehirlerde hayli beledi faaliyetleri, imar ve tezyin teşebbüsleri vaki 
olduğu ara sıra gazetelerde –bittabi havadis kabilinden nakıs bir surette– okunmaktadır.

Türkiye belediyelerine tebliğ olunan tamimler, emirler ve kararlar da –İstanbul belediye teşki-
latının hususiyeti dolayısıyla– Emanet’e tebliğ edilmediğinden bittabi mecmuada bulundurulamıyor. 

Binaenaleyh bu gibi mukarrerat ve evamir neşr edilmek üzere umur-ı mahalliye-i vilayat mü-
diriyet-i umumiyesince mecmuaya irsal buyurulduğu takdirde maaşşükran derç olunacağı tabiidir. 1

 İhsai kısımda bulundurulmasına lüzum gösterilen havayic-i zaruriye fiyatları, iş ücretleri ile 
kambiyo piyasaları İstanbul’da intişar eden Ticaret Odası ve Türkiye iktisat mecmuaları ve piyasa 
gazetesi ile muntazaman ve daha esaslı bir surette neşr edilmekte olup dördüncü defa olarak şehir 
mecmuasıyla bu gibi malumat-ı ihsaiye ve iktisadiyenin intişarı ticaret ve belediyecilik âleminde bir 
yenilik husule getirmeyeceğinden bundan sarf-ı nazarla diğer sıhhi, umrani, iktisadi ve mali istatis-
tiklerin mümkün olduğu kadar mecmua ile neşrine itina olunacaktır.

Bidayet-i intişarından beri gerek mecmuanın, gerek matbaanın tekemmülü hususunda Ope-
ratör Emin Beyefendi hiçbir muavenet ve müzahereti esirgememiş olduğundan mecmua bu suret-
le vekâlet-i celilenin de kıymettar müzaheret ve teşvikatına mazhar oldukça bu gibi muavenet ve 
müzaheretlerin her nüshada hedefe biraz daha yaklaşmayı temin edeceğini arz eder ve bu vesile ile 
takdim-i teşekkürat eylerim.

Osman Nuri

1 Ezcümle Vekil Beyefendi’nin tahriratlarında leffen gönderildiği beyan buyurulan tamim vürud etmemiştir. Bir su-
retinin irsali umur-ı mahalliye-i vilayat müdir-i umumisi Akif Beyefendi’den rica olunur.
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Havayic-i Zaruriye

İstanbul’da Hayat Pahalılığı

Bir Alman Profesörünün Tavsiye Ettiği Çareler ve Bazı Mülahazalar

İstanbul’da hayat pahalılığının tehvini için Herr Detweiler isminde bir Alman profesörünün Emanet’e 

takdim etmiş olduğu raporun suret-i mütercemesi atiye derç edilmiştir. Herr Detweiler harb-i umu-

mide Almanya’da Amiral Tirpitz’in levazım reisliğini ifa etmiş ve bir müddet İstanbul’a gelerek bura-

daki donanmanın da levazım riyaseti vazifesini yapmıştır. Bizim her gün içinde çırpındığımız hayat 

pahalılığı hakkında bir ecnebinin mütalaası her halde şayan-ı istifade olmak icap eder. Bu mülahazaya 

binaen mecmuada bulundurulmuştur.

İstanbul’daki gayr-ı tabii pahalılığın esbabı araştırılırsa, hasıl ettiğim şahsi kanaate göre, muh-
telif cinsten iki sebep nazara çarpar. Birincisi: Bu sene ekmek imaline salih olan hububatın mevsim 
icabı olarak her yerde çok fena ve pek az olmasından ve Rusya gibi memalikin buğday ihracatında 
bulunamamasından mütevellid ve bütün cihana şamil umumi buhrandır. Buna bulunacak çare de 
yeni mahsul yetişinceye kadar ekmek yerini tutabilecek mevadd-ı gıdaiyenin tedarikidir.

İkinci sebep mahallidir. Bu da ticaretin fikdanından ileri gelmektedir. Benim anladığıma göre 
İstanbul’da her gün için lüzumu olan mevadd-ı gıdaiyeden birçoğunun fiyatı bütün dünya piyasa-
sının fevkindedir. Harice daha iyi fiyatla satılabilecek bu gibi şeyler İstanbul’da kaldığı gibi hariçte 
çok ve daha ucuz olan şeyler de İstanbul’a celp edilememektedir. İşte bu esbabdan dolayı Türkiye 
hükümetinin bütün vesaitiyle İstanbul’da mevadd-ı gıdaiyenin tekessürüne çalışması zaruri görün-
mektedir. Memlekette gayr-ı tabii olarak yükselmiş olan fiyatlar ancak bu suretle tenzil edilmiş olur.

Ekmek Meselesi

Bu sene buğday her yerde mefkuddur. Bunu ucuz fiyatla tedarik etmek ümidini derhal kes-
meli, yerini tutacak şeylerin tedarikine bakmalıdır. Bu meyanda akla en evvel patates gelir. Patatesin 
halk için mükemmel bir gıda olduğuna bu memlekette nedense daha kanaat getirilememiştir. Patates 
burada oynaması lazım gelen rolü icra edememektedir. İstanbul’da patates fiyatı Almanya’daki fiyatın 
beş misli yüksektir. Adapazarı çok iyi patates yetiştirdiği halde bunun tekessürüne katiyen teşeb-
büs edilmemiştir. Bu sene için tabii bir şey yapılamaz. Fakat gelecek seneye hazırlanmak lazımdır. 
İstanbul şehri, Almanya’nın birçok yerlerinde olduğu gibi, Adapazarı çiftçileriyle mukaveleler akd 
etmeli, onları muayyen vüsatdaki araziye patates ekmeye ve alacağı mahsulü getirip İstanbul’da sat-
maya icbar eylemelidir. Fiyat ya evvelden tespit edilir veya sonunda kararlaştırılır. Bu suretle tedarik 
edilecek külliyetli miktardaki patatesler tespit edilecek ucuz fiyatla satılmak üzere bazı tüccara devr 
olunur ve diğer bütün tüccarlar da fiyatlarını buna göre tenzile mecbur kalır. Bu tarzda hareket edi-
lecek olursa gelecek sene için fakir ahaliye ekmek yerini tutacak ucuz bir gıda tedarik edilmiş olur. 
O vakte kadar hariçten yaş patates celbi şayan-ı tavsiye değildir. Çünkü patateste tahminen yüzde 
75-80 su vardır ki bu hem nakliye fiyatını tezyid eder, hem celp edene zarar verir. Ekmeğe karıştırıl-
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mak üzere un halinde kuru patates celbi ve bu suretle ekmek fiyatnın bir hayli tenzili mümkündür. 
Mısır unu da aynı işi görebilir. 

İhtimal benim bu gibi mülahazatıma karşı “Bu tedbirler ancak harp zamanlarında düşünüle-
bilir. Şimdi harp bitmiş ve sulh başlamıştır” diye bir itiraz serd edilebilir. Bu iddia bence yanlıştır. 
Biz hâlâ harp içindeyiz ve bilhassa Türkiye iktisadi müşkilatı tahfif edecek yerde teşdid için çalışan 
bir sürü düşmanla uğraşmaktadır. Böyle bir hal karşısında ise Türkiye mevcut müşkilatı bütün ve-
saitiyle bertaraf etmek vazifesiyle mükelleftir.

Albüminli Mevadd-ı Gıdaiye

Bu sınıf mevadd-ı gıdaiyenin fizyolojik ehemmiyeti gayr-ı kabil-i inkârdır. Bu mevadd dahi 
İstanbul’da bütün dünya piyasasının fevkinde bir fiyat ile satılmaktadır. Bu hususa da ehemmiyet 
verilecek olursa piyasayı kırmak üzere İstanbul’a Anadolu’dan daha çok miktarda fasulye ve nohut 
idhal edilebilir. Maahaza bu mesele daha yakinde muhtac-ı tetkiktir. 

Bu meyanda kestaneyi de zikr edebiliriz. Türkiye’de çok miktarda kestane çıkar. Bunları dı-
şarıda çürümeye terk edecek yerde İstanbul piyasasına celp etmek mümkündür. Mesela İstanbul 
kapıları önünde Belgrad ormanlarında mahsulleri toplanmayan birçok kestane ağaçları vardır. İşsiz-
lerden 45-50 kişi oraya gönderilip bunlar pekâlâ toplattırılabilir. Fakat bunun hâlâ eski halde olduk-
larını bilmiyorum. Bu hususun tahkiki her halde haiz-i ehemmiyet bir mesele değildir. Bu ağaçlar 
Enver Paşa veya Avram Paşa çiftliklerinde bulunur. Ormanın ortasından Ayazma’ya maden dekovil 
hattı geçer. Bu hatla oradan nakliyat pek kolaydır. 

Kestane fiyatı burada onu İtalya’dan celp eden Almanya’ya nisbetle üç kat fazladır. Buradaki 
fiyatı kırmak için İtalya veya İspanya’dan daha ucuzca kestane celbi de mümkündür. Kestane albü-
mini mebzul bir madde-i gıdaiyedir.

Bursa, Karamürsel, Sapanca gibi yerlerdeki müstahsillere verilen para ile burada satılan fiyat 
mukayese edilecek olursa meyve ve sebze piyasasının da çok yüksek olduğu görülür. Bu kadar yakın 
memleketlerden getirilen eşyanın bu derece yüksek bir fiyatla satılması İstanbul’a uzaktan gelenler 
için anlaşılması muhal bir meseledir. Meyve diğer memleketlerde halkın belli başlı gıdalarından 
birini teşkil eden ucuz bir maddedir. Burada ise bir lüks eşyası gibidir. 

İstanbul’da fiyatın yükselmesine amil olan bir hadiseden daha bahsetmek istiyorum. Bu da 
gece ve gündüz sokaklarda bağırarak halkı izac eden seyyar satıcılardır. Bunların hepsi bilaistisna 
güçlü, kuvvetli, sahihülbünye adamlar olduğu halde taşıdıkları yükler çok küçük ve cüsselerine göre 
nispetsizdir. Fakat bu satıcılar filhakika kolay olmayan ve bir hayli yorgunluk veren meşgaleleri 
için zahmetleriyle mütenasip bir mükâfat beklediklerinden sattıkları şeylerin fiyatını yükseltmeye 
mecbur olurlar. Seyyar satıcıların bu suretle eşyaya koydukları fiyatı gören dükkâncılar ise daha az 
masraf ve zahmetle işlerini görmüş olmalarına rağmen fiyatı biraz daha yükseltmekte kendilerini 
nispeten haklı bulurlar ve böylece her iki esnaf da belki istemeyerek pahalılığa sebep olurlar.
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Süt Tedariki

Müşkil meselelerden biri de büyük şehirlere süt tedarikidir. Etrafındaki vaziyet-i ziraiye mü-
sait olmadığı için bu mesele İstanbul’da daha ziyade kesb-i müşkilat eder. Yoktur. Bütün bunla-
ra rağmen çocuklarının muhafaza-i sıhhati için şehir, piyasada ucuz fiyatla çok süt bulundurmak 
mecburiyetindedir. Süt hayvanatını besleyip bakmak zor bir iş olduğundan büyüklerinden ziyade 
küçük küçük grupların bu işlerle meşgul olması müreccahdır. Fakat hal-i hazırda küçüklerin de mef-
kudiyeti büyüklerin tesisine lüzum göstermektedir. Bugün burada bulunan bir Alman grubunun 
vekili ile bu babda bir itilaf imkânı vardır. Bundan başka tanıdığım bir Amerika sermayesi de bu işe 
girişmekten çekinmez. Yeter ki bana bu hususta bir salahiyet verilmiş olsun.

Bu münasebetle en evvel hatırıma gelen şey Ayastefanos civarındaki çiftliktir. Bunun kâfi 
derecede meraları olduğundan yazın ucuz fiyatla buradan ot tedariki mümkündür. Yalnız büyük bir 
sermayedar işin içine giremediği takdirde bu çiftliğin bir kişi için çok büyük olması mahzuru vardır. 
Bunun refi için dahi çiftlik arazisi parça parça muhtelif eşhasa mukavele ile tevzi ve ita edilebilir. 
Bir sermayedar bulunamasa bile İstanbul şehri bunu satın almalı veya süt yetiştirmek maksadıyla 
ucuzca kiralamalıdır. 

Bundan başka Küçükçekmece civarında süt yetiştiren araziyi de ele geçirmek şıkkı vardır. 
Fakat bu arazi sahipleri sütün satışıyla meşgul ve alakadar olamayacaklarından çıkaracakları sütle-
rin parası verilerek derhal kendilerinden alınması teklifinde bulunacaklardır. Bu maksat için dahi 
Avrupa’nın bütün büyük şehirlerinde olduğu gibi toptan satış yapan bir süt şirketi tesis etmek icap 
eder. En mühim iş, süt uzun süren nakliyata mütehammil olmadığından İstanbul civarında istihsal 
edilen miktarı tezyid etmekten ibarettir. 

Mahrukat

İstanbul’da mahrukat da pahalıdır. Şehremaneti’nin Ayazma madenlerini işletmeye teşebbüsü 
bu pahalılığı izaleye ehemmiyet verildiğine delildir. Bununla kömüre olan ihtiyaç bertaraf edilebilir. 
Sonra ortada yalnız odun ile odun kömürü meselesi kalır. Bunlar için de yine Belgrad ormanlarını 
gösterebilirim. Şehre olan kurbiyetine rağmen bunlardan şimdiye kadar layıkı vechile istifade edi-
lememiştir. Aldığım malumata göre ormanın büyük bir kısmı merhum Enver Paşa’nın haremine ve 
Avram Paşa’nın vârislerine aittir. Ormanın her iki kısmı da şimdiki halde pek ucuz elde edilebilir 
veya uzun müddetle kiralanabilir. Kendileri ormanlardan hiçbir irad temin edemediklerinden Av-
ram Paşa ailesi kendi hissesini satmak için bir şirket aramakta ve Enver Paşa çiftliği için de bir Al-
man grubuyla müzakerat cereyan etmektedir. Bu iki orman şehrin odun ve kömüre olan ihtiyacının 
kısm-ı azamını tatmin eder. Ve mahrukat fiyatını da mutedil bir seviyede tutar. Avrupa’da bütün 
şehirler bu gibi ormanları ele geçirmeye çalışırlar ve böylelikle hem para kazanırlar hem de piya-
sayı intizama sokarlar. Türk kanunlarının İstanbul gibi büyük ve ehemmiyetli bir şehrin böyle bir 
fırsattan istifadesine mani olabileceğini hiç zannetmem. Ayazma’ya giden dekovil hattının orman 
içinden geçmesi odun ve kömür nakliyatına da büyük bir hizmet etmiş olacaktır.1

1 Ağaçlı linyit kömürleri hakkında mecmuanın müteakip nüshalarının birine derç olunacak makalede izahat verile-
cektir. O.N. [Osman Nuri]
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Vaz-ı Esas, Resm-i Küşat

Mustafa Kemal Caddesi Birinci Kısmın Resm-i Küşadı

Haliç’i en kestirme bir tarik ile Marmara’ya rapt edecek bir yolun lüzumu Aksaray harik ma-
halli haritasının hin-i tanziminde nazar-ı dikkate alınarak Yenikapı’dan Saraçhane’ye müntehi ol-
mak üzere harita üzerinde 50 metre genişliğinde bir cadde güzergâhı irae ve yeri ihzar olunmuş, 
fakat 329 [1914] senesinden beri bu caddenin zemin üzerinde tatbikatına ve kaldırımıyla mecrasının 
inşasına başlanamamıştır.

Buna ancak on bir sene sonra yani 340 [1924] senesinde imkân bulunabilmiş ve sene-i 
mezkûrede Emanet’in biraz vüsat peyda eden sia-i maliyesi dolayısıyla bu caddenin lağım ve kaldı-
rımlarının inşasına başlanmıştı. Sene iptidasında başlanan tesviye-i türabiyenin ikmalinden sonra 
26 Ağustos 340 tarihinde başlanan kaldırım ve lağım inşaatı ahiren hitam bularak 29 Teşrinievvel 
340 tarihine müsadif Cumhuriyet’in sene-i devriyesinde resm-i küşadı icra olunmuştur.

Bütün inşaat Emanet’e 58.790 liraya mal olmuş ve caddenin ortasında kaldırımsız bırakılan 
yerin inşası da mukavelename mucibince tramvay şirketine bırakılmıştır.

Parke tefriş olunan kısımlar, caddenin her iki tarafında ancak altışar metreden ceman on iki 
metredir. Tramvay kumpanyasına ait olan ortadaki kısım da on iki metredir. Caddenin kaldırımları 
ikmal olunan kısmının tulü 485 metredir. Tretuvarları inşa edilememiştir.

Bu caddenin Saraçhanebaşı'ndan Zeyrek’e giden 30 metrelik cadde ile iltisakı bidayette takar-
rur etmiş idiyse de Çırçır harik mahallindeki caddenin aynı istikamette Haliç’e müntehi olamaması 
ve bilahire zuhura gelen Vefa harik mahallinde daha müsait şerait altında ve daha az meyilli ve 
yine 30 metrelik diğer bir caddenin açılmış bulunması esas caddenin istikametini değiştirmeyi icap 
ettirdiğinden elyevm elli metre vüsatında Valide Camii’ne ve Aksaray tramvay yoluna kadar ikmal 
edilmiş olan cadde aynı istikamette fakat 30 metre genişliğinde olarak Selim Paşa Yokuşu'nu takiben 
Şehzade Karakolu’na gelecek ve oradan tesviye-i turabiyesi icra edilmiş bulunan 30 metrelik Hızır-
bey Caddesi’ni takip ederek Zeyrek’te nihayet bulacaktır.

Zeyrek’ten Unkapanı’na kadar olan kısmın istikameti de gayet muvafık ve pek az istimlakı 
icap ettirecek surette evvelce tayin ve tespit edilmiş olduğundan bu kısmın da küşadı halinde İstan-
bul en güzel, en muvafık bir caddeye malik olmuş olacaktır.

329 [1914] senesinde Yenikapı’dan İstanbul’un ortasına doğru 50 metrelik bir cadde küşadına 
karar verilerek tanzimat ve tatbikatına harita üzerinde başlanması liman ve istasyonun behemehal 
o civara kaldırılacağı mülahazasına mebni idi. Bu takdirde İstanbul’a karadan ve denizden gelecekler 
iptida bu noktadan şehre girecekleri için bu vüsatte bir caddeye lüzum derkârdır. Balkan Harbinden 
ve neticede Rumeli’nin ziyaından evvel takarrur eden bu planın yani liman ve istasyonun Yeni-
kapı’ya kaldırılmasının halen ve atiyen tatbikine imkân görülememektedir. Çünkü şimdi İstanbul 
sabıkına nispetle iktisaden dehşetli surette sukuta uğramıştır. Bunun en büyük delili Balkan Har-
binden evvel İstanbul’a gelen vapurların tonesi 17.000.000 iken bugün 10.000.000’a inmiş olmasıdır. 
İstanbul’un şimdiki limanı senelerce 17 milyon tonluk vapurun tahmil ve tahliyesine müsait olmuş 
iken bugün 10 milyon tonluk münakalat ve muamelata ferah ferah kifayet edeceği binaenaleyh lima-
nın Yenikapı’ya kaldırılmasının İstanbul iktisaden harpten evvelki vaziyetini almadıkça hatta onu 
da tecavüz etmedikçe mümkün ve muvafık olmayacağı tabiidir.
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Şurasını da ilave edeyim ki Balkan Harbinden evvel burada liman ve dalgakıran inşasının hü-
kümetce yaptırılan resm ve keşfe göre 100.000.000 altın para ile mümkün olabileceği anlaşılmıştı. 
Şimdiye kaça mal olacağı edna bir hesapla anlaşılır.

Sirkeci’deki istasyonun Yedikule’ye değilse bile Yenikapı’ya kaldırılmasına gelince: Bu elzem-
dir. İstanbul iktisaden ne kadar sukut ederse etsin şimendiferi ta İstanbul’un göbeğine ve Sirkeci’ye 
kadar sokmak hiçbir medeni şehirde görülmeyen bir keyfiyettir. İstasyonun Yenikapı’ya naklinin bir 
faidesi daha olacaktır ki o da bugün harabe halinde bulunan Langa ve Aksaray civarını imara vesile 
olmasıdır. 

Burada müteaddit vasi bostanların ve birçok hâli arazinin bulunması vücuda getirilecek tesi-
sat ve inşaat için de başkaca kolaylıklar bahşetmektedir. 

Yenikapı’dan başlayıp Unkapanı’nda nihayet bulacak olan bu cadde İstanbul’un yegâne geniş 
ve az meyilli caddesi olacaktır. Yolsuzluktan dolayı İstanbul’un bütün münakalatı İstanbul tarafında 
Sirkeci ve Eminönü ve Galata tarafında Karaköy’e intikal ederek bu taraflardaki caddelerin ihtiyaca 
kifayet etmediği ve binaenaleyh er geç oraların istimlak suretiyle tevsii cihetine gidileceği şüphesiz-
dir. Buna ise emanetin bütçesi ile daha asırlarca imkân bulunamayacaktır. Halbuki istasyon Yenika-
pı’ya kaldırılırsa münakalatın mühim bir kısmı Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne intikal edeceğinden 
ve o zaman yeni köprüye muhtaç olmadan Unkapanı Köprüsü'yle de karşı tarafa daha müsait bir 
yoldan geçmek mümkün olacağından Eminönü ve Galata taraflarındaki caddelerin tevsiine de pek o 
kadar lüzum kalmayacaktır. İstanbul’un şekl-i müstakbeline taalluk eden bu mesele Umran Komis-
yonu'nda layık olduğu ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınacağını ümit ederim. 

Operatör Emin Beyefendi tarafından Cemiyet-i Umumiye-i Belediye azasıyla birçok rical ve 
memurin huzuruyla caddenin resm-i küşadı icra olunduğu sırada irad buyurulan nutuk bu caddenin 
tarihçesini de ihtiva ettiği görüldüğünden ehemmiyetine binaen bervech-i zir derc-i sütun-ı mefha-
ret kılınmıştır:

“Muhterem huzzar-ı kiram ve muhterem İstanbul halkı!

Muhterem Reis-i Cumhur ve Büyük Halaskârımız Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin 
muhterem isimleriyle tesmiye kılınan bu mesut caddenin resm-i küşadını icra etmekle müşerref ve 
bahtiyarım. Bu şerefin azamet-i tesirini bütün şevk ve heyecanıyla duyduğum bu mesut günde şunu 
düşünüyorum ki gazi-i namdarın Türk milletine, Türk mefkûresine açtığı büyük yolun yanında 
bizlerin açmaya çalıştığımız şu cadde ne kadar küçüktür. Efendiler! Mesai-i umranperveranemizin 
istediğimiz derecelerden henüz çok uzak bulunduğunu itirafla beraber o mübeccel rehber ve halas-
kârın çizdiği yolda ve daima hep o tarik-i necatta yürüdükçe, mübarek vatanın her yeri gibi sevgili 
İstanbul'umuzun da er geç ve mutlaka tezeyyün ve tecemmül edeceğine kuvvet-i kalple kani bulu-
nuyorum. Bu şerefli caddenin o yüksek isme layık müessesat ve inşaata, feyiz tesmiye ile asırlardan 
asırlara intikal eden sermedi bir hat ve sürur duyacak mesut yurtlarda bir mehd-i binazir olmasını 
temenni ediyorum. 

Muhterem efendiler! Bu kıymettar eserin lüzumunu çok evveli takdir ve bize ihzar eden muh-
terem selefim Haydar Bey ile müşarunileyhi bu hususta teşvik ve takviye eden Cemiyet-i Belediye 
aza-yı muhteremesinin hizmetlerini şükranla yâd ve dört kısımdan mürekkep olan bu caddenin 
birinci kısmının inşaatını ikmal ve resm-i küşadını icrayı bana nasip eden Cenab-ı Kibriya’dan mü-
tebaki üç kısma ait inşaatın intacı saadet ve şerefini de benden esirgememesini niyaz ve tazarru 
eylerim.”
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Hamiş: 

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ni 50 metre genişlikte Saraçhane başına kadar temdide imkân 
kalmayınca evvelce bu nokta-i nazardan caddenin ikinci kısmında Valide Camii’nden Selim Paşa ve 
Ağa yokuşları alt başına kadar yine 50 metre genişliğinde yol için bırakılmış olan mahallerin de 30 
metreye tenzili zaruri ve bu cihet Emanet’in menfaat-i iktizasındandır.

Bu tarzın ihtiyarında başlıca iki faide mevcuttur. Birisi cadde üzerine tesadüf eden Fosfor 
Mustafa Paşa’nın cesim konağı ile daha birkaç binayı istimlake lüzum kalmamak diğeri Valide Ca-
mii’ne muttasıl cephede tasarruf edilecek 20 metre derinliğinde ve 30-40 metre tulünde -ki 600-
800 metre murabbaı kadar bir şey tutar- bir mahalli evkafa irae ederek yola tesadüfü hasebiyle is-
timlakı icap eden vakfa ait mektep ve türbe ile birkaç dükkânın bu suretle tasarruf edilecek mahalde 
inşasını temindir. Her ne kadar türbe geri çekilerek yine orada inşa edilecek ise de türbenin böyle 
50 ve 30 metrelik iki mühim caddenin nokta-i telakisinde ve köşe başı gibi şerefli bir mahalde uzun 
müddet bırakılmayarak bilahire tekrar bir başka mahalle kaldırılacağı şüphesizdir.

Binaenaleyh servet-i milliyeden velev ki birkaç bin liradan ibaret ufak bir kısmının böyle 
şerefli bir mahalde iki defa mezar inşasına sarfedilememesi için türbenin Valide Camii harimindeki 
mezarlığın caddeye tesadüf edecek cephesinde bir köşeye şimdiden inşası daha muvafık olacak-
tır kanaatindeyim. Buna Evkaf da hiç şüphesiz razı olacaktır. Çünkü istimlak edilecek mektep ve 
dükkân yerlerine bedel aynen arsa alacağı gibi türbe kaldırıldıktan ve caddenin istikameti hadd-i 
muayyene getirildikten sonra orada artacak köşeye de muhteşem ve kıymettar bir bina inşa ettirerek 
vakfın istifadesini temin edebilecektir.

İstanbul’un şekl-i müstakbelinin hin-i tayininde ve hususuyla caddenin ikinci kısmının 341 
senesinde hal-i hazıra göre inşasından evvel bu noktanın ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınacağını 
ümit eylerim.

 Osman Nuri
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Umrani Kısım
Mecmuanın üçüncü sayısında münderic Şehremini Emin Beyefendi’nin İstanbul’un on senelik imar 

ve iktisat programının sonunda “İstanbul surlarının Sarayburnu’ndan Yedikule’ye mümted deniz ke-

narındaki kısmının mimari noktasından bir kıymeti olmaması ve tarihi kıymeti dahi pek az bulunma-

sı itibariyle bu kısmı hedm edilerek enkazından aynı mahalle rıhtım yapılmasına şahsen taraftarım. 

Komisyon-ı alileri bu fikrime iştirak buyuracak olursa bu fikri Emanet’e mal ederek ifa-yı muktezası 

esbabını istikmal etmeye çalışacağımı arz eylerim” fıkraları mevcut idi.

Emanet fahri müşaviri ve Umran Komisyonu azasından Süreyya Paşa da aynı nüshada münderic ra-

porlarında “Sarayburnu’ndan Yedikule’ye kadar duvarları sökülerek pek güzel bir rıhtım vücuda gele-

bilir” fikrini dermeyan etmişlerdi.

Kanaat-ı şahsiye olduğu tasrih edilmiş bulunduğu halde bu mütalaalar matbuatta hayli münakaşayı 

ve surların emanetçe hemen yıkılacağı tarzında neşriyatı mucip olmuştu. Halbuki bu gibi hususat he-

nüz Umran Komisyonu’ndan tezekkür edilmekte olduğundan telaş ve endişe edecek bir cihet yoktur. 

Herkes kanaat-ı şahsiyesini irad ve izhar edebildiği gibi baladaki mütalaaların da o suretle dermeyan 

edilmiş olduğu şüphesizdir.

Mamafih İstanbul surlarının hedmi keyfiyeti esas itibariyle son derecede mühim bir vaka olacağından 

kati karar verilmeden evvel daha pek çok münakaşa edileceği tabiidir. Servet-i Fünun’un bir numaralı 

nüshasından naklen atiye derç olunan makale bu meselede söz söylemekte en ziyade haiz-i salahiyet 

olması lazım gelen aynı zamanda esbak bir şehremini olan Müze Müdürü Halil Edhem Beyefendi’nin-

dir. Bu makale mündericatı da İstanbul surlarının hedm edileceği şayiasından mütevellit heyecanı 

göstermektedir. İstanbul’un umranen ve iktisaden ihyası programı tertip edilirken makale münderi-

catının ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınacağı mütalaasıyla mecmuaya derç edilmiştir.

-4-
İstanbul’un Surları Meselesi

Bu bitmez tükenmez bir meseledir. Kendimi bildim bileli temcit pilavı gibi vakit vakit meyda-
na çıkar. Sonra bir müddet durur, fakat yine uyanır. İşte geçenlerde güya şehremini beyefendi surla-
rın hedmi taraftarı olduğunu beyan buyurmuş olduğundan bu mesele yine gazetelerde ve ağızlarda 
uzun uzadıya dolaştı. Ben Doktor Emin Beyefendi’nin böyle bir şeyi ileri süreceğini katiyen zan-
netmem. Kendisiyle ne vakit görüştüm ise daima İstanbul’un her türlü asar-ı atikasının muhafazası 
lüzumundan bahs buyurmuştu.

Hele şükür birkaç gündür bu mesele yine unutuldu. Eğer hakikaten surları yıkmak gibi sakim 
bir işe kalkışacak olursak değil yalnız tarihimizi yıkarız, aynı zamanda bütün dünyanın itirazına da 
düçar oluruz. Fakat maddeten bunu icrada da aciz kalacağız. Zira bu duvarları yıkmak kolay bir şey 
değildir. Dinamitle mi berheva edeceğiz? O duvarlara mülasık veya hemcivar olan birçok hane ve 
emakin ne olacak? İstanbul’un o kısımları bombardımana uğramış bir hal kesp eder. Elhasıl icrası 
kabil olmadığından surların yıkılmayacağından eminim.

Niçin yıkmak istiyoruz? İki şey ileri sürülüyor: Biri Bizantinlerin asarı imiş! Diğeri de sakil 
bir manzara irae edip şehri telvis ediyor imiş! Bunların ikisi de doğru değildir. Gerçi bidayette bu 
surların kısm-ı azamını badelmilat dört yüz seneleri evailinde İmparator II. Teodos inşa etmiştir. Fa-
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kat şehrin Türkler tarafından fethinden sonra o kadar çok, o kadar esaslı bir surette tamir ve termim 
edilmiştir ki bu duvarlar artık Bizantin abidatı olmaktan çıkıp Türk asarı halini almış ve tarihimize 
geçmiştir. İstanbul’un fethini de unutmayalım. Surların Türkler tarafından tamirini cabeca mahkuk 
kitabeler ve müverrihlerimiz de teyit etmektedirler. Şimdi böyle bir şeyi elimizle biz mi yıkacağız? 
Sonra denilebilir ki Avrupalıların bu babda vuku bulacak itirazlarını nazar-ı dikkate almaya mecbur 
değiliz. Fakat Avrupalıların itirazı bunların sırf Bizans asarı olmasından dolayı değildir. Ancak bu 
surların dünyanın en mühim ve en eski asar-ı sınaiye ve tarihiyesinden olduğuna mebnidir. Süley-
maniye Camii’ni yıkmaya kalkışacak olsak aynı hücumlara düçar oluruz. İkinci mesele ki bu kırık 
dökük duvarların şehrin manzarasını telvis etmesidir. Bu asla ve kata vaki değildir. Bunlar bilakis 
şehri tezyin etmektir. Yedikule’den Ayvansaray’a kadar hariç ez sur ki tahminen yedi kilometrelik 
bir mesafedir, işte belediyemiz buraya iki tarafı ağaçlı güzel bir şose inşa edecek olsa emsalsiz bir 
gezinti mahalli olur. Bir de elimizde iki nüsha olarak yetmiş paftalık kadar büyük mikyasta surların 
mufassal bir haritası vardır. Biri Şehremaneti’nde, diğeri Müzeler İdaresi’nde mahfuzdur. Bunda sur-
lar üç renk üzere ayrılarak muhafazası labüd olan, tamiri lazım gelen veyahut muhafazasına lüzum 
olmayan aksam gösterilmiştir. Bu keyfiyet resmi bir karara müstenittir. Elimizde fazla olarak bir de 
asar-ı atika kanunu vardır. Tabii bu kanun meri oldukça asar-ı atikadan olan surlara dokunulamaz.

Deniliyor ki Sarayburnu’ndan Yedikule’ye kadar olan duvarları yıkıp onların enkazıyla sahile 
bilmem kaç metre arzında bir rıhtım bir şahrah yapılmalıdır. Sekiz kilometrelik bir mesafe! Ne gü-
zel hülya! Vakıa bu lazımdır ve bir gün elbet yapılacaktır. Fakat enkaz ile değil, asrın icap ettirdiği 
usul ile yapılacaktır. Eski Türkler de bunu düşünmüşler ve buraya bir güzel rıhtım yapmışlardır. 
Fakat kaleleri yıkmak ile değil, bilakis o esnada kaleleri de beraber tamir etmişlerdir. Bakınız Evliya 
Çelebi birinci cildin 56’ncı sahifesinde Murad-ı Rabiin 1044 [1635] senesinde Revan Seferi’ne hin-i 
azimetinde kaimmakam olarak bıraktığı Koca Bayram Paşa’nın İstanbul’daki icraat-ı nafiasını nasıl 
tarif ediyor:

“… Derhal İslambul, Eyüp, Galata, Üsküdar mollaları cem olunup mimarbaşı, sekban ve şeh-
reminine fermanlar olunup İslambul’un cemi 4700 mahallesinin imamlarına tenbih ve tekit olunup 
tamir-i kala için imdat teklif olundu. Ummal ve ustalar celbiyle padişah Revan Seferi’nden gelinceye 
kadar bir sene içinde İstanbul ve Galata kalelerini ve bilcümle selatin-i izam camilerini tamir ve ter-
mim ve reng-i sefid ile şehr-i İslambul güya bir dürr-i yetim olup ahali-i İslambul’dan kesafet gitti. 
Tarih-i tamir-i kale-i İslambul bedest-i kaim-i makam Bayram Paşa:

Dua edip dedim tarihini ey daniş bu mebnanın 

Zemin durdukça dursun bu bina-yı asuman-âsâ

      1044

Ol esnada Revan Fethi’nin müjdesi gelip cümle halkın geceleri leyle-i sürûr ve ruzları id-ı 
adha olup yedi gün yedi gece Hüseyin-i Baykara fasılları oldu. Ol mahalde Sarayburnu’ndan Yedi-
kule’ye varınca leb-i deryada kalenin esası önüne yirmi zira ariz bir set bina edip kaleden taşra bir 
şahrah-ı azim oldu. Cümle keştibanlar ol mahalden gemilerini isparçena alt ipler ile keşan ber keşan 
çekip Sarayburnu’ndan içeri dahil olurlar idi ve kalenin enderun ve birununda kale üzere ve kaleye 
muttasıl ne kadar ayan ve eşraf haneleri var ise cümlesini istimlak ile hedm edip tarik-i ammlar ile 
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kale dairen madar-ı rayegan oldu...” Bundan sonra Evliya Çelebi surların ölçülerini de verip “Ahur-
kapı’dan taşra nev bina olan tarik-i amm üzere ta Yedikule köşesine kadar 10000 adımdır” diyor ve 
sonra “Bayrampaşa hin-i tamirde zira-i mimari üzere hesap isteyip cümlesi seksen yedi bin zira ol-
mak üzere hesap edilmiştir” sözlerini de ilave ediyor. İbret alınacak bir ameliye-i azime olduğundan 
Evliya Çelebi’nin beyanatını buraya derç ettik. Fakat en garibi de şudur ki baladaki beyitte görüldüğü 
vechile üç yüz sene evvel surların ilelebet bekası temenni olunduğu halde şimdi biz onları hedm et-
mek istiyoruz. Bakımsızlıktan dolayı Bayrampaşa’nın rıhtımı mahvolmuştur. Fakat asarı elan deniz 
kenarlarında görülür. Ben Boğaziçiliyim. Her gün düşünürüm. Acaba Arnavutköyü, Rumelihisarı, 
Kandilli, Büyükdere gibi uçurum mahallerdeki rıhtımları kim ve hangi belediye yapmıştır? Herhal-
de bunları Türkler yaptılar. Bugün muhafazasından aciziz. Ben Çubuklu’da ikamet ederim. Kanlıca 
tarafından Çakal Burnu’na doğru çimento ile ahiren tamir olunan rıhtım bir sene geçmeden bozulu-
yor. Üst tarafındaki güzel rıhtım iki sene evvel üçyüz liraya tamir olunabilirken şimdi üç bine olmaz. 
Marmara sahilinde sekiz kilometrelik bir rıhtım yapmadan evvel Boğaziçi’ni biraz imar etmek üzere 
ufak tefek rıhtımları iyice tamir etmek evladır zannederim. İnşallah bunlara ve İstanbul’un yegâne 
medar-ı iftiharı olan abidat-ı tarihiyemizin vikaye ve muhafazasına muvaffakiyet hasıl olur.
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Tetkik ve Tetebbu Kısmı

Mecmuanın ilk nüshasında belediyeye ait tedkikat ve tetebbuatta bulunmak üzere Emanetçe ara sıra Avru-

pa’ya gönderilmiş olan heyet ve zatların takdim edeceği raporların da mecmua ile neşredileceği arz olun-

muştu. Kesret-i mündericat hasebiyle ancak bu nüshadan itibaren bu arzu kuvveden fiile çıkabilmiştir. İlk 

tedkik ve tetebbu raporu Heyet-i Fenniye Makine ve Sanayi Şubesi müdürü Mustafa Hulki ve Heyet-i Sıhhiye 

Umur-ı Baytariye müdürü Esat Beylerindir. Mumaileyhima mezbahalar, soğuk hava depoları, teştithane, şehir 

dahilinde et nakliyatı, haller, süt kontrol müesseseleri, ekmekçilik ve tenzifat işleri gibi her belediyeyi alaka-

dar eden mühim meseleler hakkında tetkikatta bulunmak üzere 22 Ağustos 339 [1923] tarihinde İstanbul’dan 

müfarakatle Sofya, Bükreş, Budapeşte, Viyana, Berlin, Dresden, Kolonya, Augsburg, Liyej, Mones, Brüksel, 

Paris ve Marsilya şehirleri müessesat-ı belediyesini gezmiş ve 16 Kânunuevvel 339 [16 Aralık 1923] tarihinde 

İstanbul’a avdet etmişlerdir. Rapor mufassal olduğundan mecmuanın birkaç nüshasına müteferrikan derç 

olunacaktır. 

Mezbahalarda Umumi Muamelat

Gezdiğimiz şehirlerin mezbahaları, bir ikisi müstesna olmak üzere, bir baytar müdürün taht-ı 
idaresinde memurin-i fenniye, idariye ve inzibatiyeden mürekkep bir heyet marifetiyle idare edil-
mektedir. Mezbahalar bilaistisna şimendifer güzergâhında inşa edilmiş olduğundan trenlerle geti-
rilen hayvanat vagonları suret-i mahsusada yapılmış olan rampa mahalline yanaştırılarak suhuletle 
ihraç edilmekte ve hükümet baytarları tarafından muayene-i iptidaiyeleri icra edilerek emraz-ı sari-
yeden malul veya şüpheli olmayanları pazar ahırlarına ithal edilmektedir. Emraz-ı sariyeden şüpheli 
olanlar ayrıca bu gibi hayvanatın zebh edilmesine mahsus mezbahaya sevk edilmek üzere mezkûr 
mezbaha yakınında ve sağlam hayvanların zebhine mahsus salonlardan müteferrik bulunan ahır-
lara ithal edilmektedir. Pazar mahalli ahırlarına ithal edilen hayvanatın yirmi dört saat sonra şehir 
baytarları tarafından muayenesi icra edilmekte ve badehu muhtelif şehirlere göre haftada birkaç 

Esat Bey Mustafa Hulki Bey
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gün kurulmakta olan pazar mahalline girmesine müsait olunmaktadır. Pazar mahalline giren hay-
vanat, ashab-ı hayvanatın her birine ayrı ayrı tahsis edilmiş olan hücrelere dahil olarak orada satış 
yapılmakta ve satılan hayvanattan damızlık veya ziraat ve nakliye için mübayaa edilmiş olanlar 
vesika-i mahsusasını alarak mezbaha ile hiç alakası olmayan mukabil taraftaki kapıdan şehre sevk 
edilmektedir. Kasaplık için mübayaa edilmiş olanların rüsumu ahz edilip zebh salonlarına yakın 
olan mezbaha ahırlarına getirilerek memurin-i baytariyenin muayenesinden geçtikten sonra ahırla-
ra idhal edilmekte ve bir defa mezbaha ahırlarına girmiş olan hayvanatın zebh edilmeksizin harice 
çıkarılmalarına müsaade olunmamaktadır. 

Rüsum

Rüsum, “Dresden” gibi asri mezbahalarda hayvanatın nevine göre muhtelif renklerde ve za-
tülhareke tab makineleriyle matbu ve şimendifer biletlerine müşabih, her bir hayvan için ayrı birer 
bilet verilmek suretiyle tahsil edilmektedir. Bu makinelerin pek kullanışlı olması hasebiyle Dresden 
mezbahasında kullanılan makinenin fabrikasından celp edilen katalog takdim ettiğimiz evrak me-
yanında bulunmaktadır.

Zebh Usulü

Bu suretle mezbaha ahırına giren hayvanatın en nihayet birkaç gün zarfında zebh edilmesi 
mecburi tutulmakta ve uzun müddet kalmasına meydan verilmemektedir.

Mezbaha ahırlarında bulunan hayvanat her gün muayyen olan zebh saatlerinde salonlara ithal 
edilmektedir. Zebhiyat alelumum mezbahalarda esnafın kendi zabihleri tarafından icra edilmekte 
ise de zabihlerin mezbaha idaresine merbut olması usulünün daha muvafık olacağı birçok mezbaha 
müdürleri tarafından söylenilmiştir.1

Büyük hayvanat başlarına vurulan darbelerle küçük hayvanat ise bazı şehirlerde başlarına 
hafif bir darbe ile sersemlettirildikten sonra ve bazı şehirlerde de bizde olduğu gibi doğrudan doğ-
ruya zebh edilmektedir.

Küçük hayvanat -danalar da dahil olduğu halde- hususi masalar üzerinde zebh edilmektedir. 
Zebh için bıçak vurulduğu anda büyük hayvanat için hususi şekilde yapılmış küvetler boyunları al-
tına vaz edilerek kanları toplanılmakta ve hayvanatın harekâtı iptal edilmiş olduğundan kan fışkır-
maksızın suhuletle küvet derununda toplanmaktadır. Küçük hayvanat hususi masalar üzerinde ve 
başları masanın haricine gelmek üzere yatırılıp kesildiğinden kanları başları hizasına getirilen çinko 
kaplar, hususi fıçılar derununa akıtılmaktadır. Hayvanatın zebhleri ve kanlarının toplanması hitam 
bulduktan sonra büyük hayvanatın ihzaratı yerde yapılması zaruri olan kısmı badelikmal hayvan 
hususi tarzda imal edilmiş ve tafsilatı plan ve kataloglarda gösterilmiş olan gerici ve asıcı makaralı 
çengellere asılarak manivelalı kollar vasıtasıyla istenilen yüksekliğe kaldırılmakta ve yüzme key-
fiyeti ikmal edilmekte ve deri, baş ve ayaklar derhal vesait-i hususiye ile zebh salonu haricindeki 
mahall-i mahsusa sevk olunmaktadır. Bu muamelenin hitamından sonra ahşa-yı dahiliyeyi çıkar-
mak üzere hayvanatın karnı yarılarak ahşa-yı dahiliye ayakları makaralı veya sabit masalar üzerine 

1 Zebh usulü hakkında Emanet mezbahası serbaytarı Nevzat Bey’in mecmuanın dördüncü sayısında bir makalesi 
vardır. Bu vesile ile onun da mütalaası faydadan hali değildir. O.N.
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alınarak muayene-i fenniyesi icra ve üzerindeki yağlar ayrıldıktan sonra asri mezbahalarda hususi 
şekilde madeni arabalara muhteviyatıyla birlikte ithal edilerek işkenbelerin boşaltılmasına mahsus 
binaya sevk edilmektedir. Badehu hayvan ikiye taksim edilip yukarıda zikredilen çengel tertibatıyla 
ve basit bir ameliye-i mihanikiye ile zebh mahalli üzerinde tesis edilmiş olan hatt-ı havai ile nakliye 
çengellerine devr ve muayene-i fenniye salonuna itilerek sevk edilmektedir.

Şişirme

Küçük hayvanat badezzebh yüzülmezden evvel bizde olduğu gibi şişirilmemektedir. Bilhassa 
Berlin mezbahasında şişirmenin mutlak surette lüzumi olup olmadığı keyfiyeti istizah edilmiş ve 
alınan cevapta ve mukaddema oralarda da kasapların hayvanatı şişirmek itiyadında bulundukları 
ve elyevm bu usulün lüzumsuz ve hatta mazarrat-ı fenniyesi olduğu tahakkuk ettiği ve eski kasap 
esnafının vaki olan itirazlarından hiçbirisinin varit olmadığı tecarible anlaşıldığı ifade olunmuş ve 
elyevm icra-yı sanat etmekte olan esnaf da şişirilmeksizin ihzarın daha sehil olduğunu bildirmişler-
dir. Mamafih bu şişirme itiyadı yalnız Fransa’da danalara elektrik ile işler hususi hava tulumbaları 
ile yapılmaktadır. 

Yüzülme

Küçük hayvanatın yüzülmeleri, şişirme keyfiyeti müstesna olmak üzere bizde olduğu gibi el 
ile icra edilmektedir. Büyük hayvanata gelince bunlar da ekser şehirlerde el ile yüzülmediği halde 
Paris mezbahalarında yüzmeye mahsus ve elektrik ile işler cihazlar da görülmüştür. Edilen tecaribe 
nazaran bu cihazların istimali ile bir adam daha fazla hayvan yüzmeye muvaffak olamamaktadır. 
Fakat cihaz deriyi kesilmeden vikaye ettiği cihetle derinin fiyatını yüzde on beş kadar tezyit etmek-
tedir. Bu terfi-i fiyat münasebetiyle cihazların istimalinin teammüm edeceği memuldür. 

Ciğerlerin şişirilme adet-i sakimesini ziyaret ettiğimiz şehirlerin hiçbirisinde mevcut değildir. 

Nakliyat

Bu vechile ihzar edilmiş olan küçük hayvanat da hutut-ı havaiye üzerinde hareket eden husu-
si çengellere dört ila sekiz adet asılarak muayene-i fenniye salonuna sevk edilmektedir. 

Hatt-ı havai ile yekdiğerine merbut olmayan mevki arasında nakliyat icap ederse hususi şe-
kilde yapılmış arabalarla yapılmaktadır. Bunlardan Berlin’de gördüğümüz ve hayvanları asılı olarak 
nakline mahsus olan ve fotoğrafisi takdim edilen arabalar en iyi bir numunedir. 

Lühum muayene-i fenniye salonunda baytarlar tarafından muayene edildikten sonra soğuk 
hava deposunun ittisalinde vaki ekseriya hatt-ı havai şebekesi ile mücehhez hem hal-i tabiide etin 
soğumasına hem de satış icrasına mahsus salona sevk edilmektedir.

Mezkûr salonda satılan ve harice çıkarılması lazım gelen lühum vesait-i nakliye ile şehre sevk 
edilmekte ve soğuk hava deposuna gidecek olan lühum da deponun “avan frigo” ismi verilen ve de-
rece-i suhuneti +8 ila +10 santigrat olan salonuna hatt-ı havai vasıtasıyla sevk edilerek burada yirmi 
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dört saat kadar bırakıldıktan sonra derece-i suhuneti +2 ila +4 olan asıl soğuk hava salonlarına ithal 
edilmektedir. Bu salonlarda et bozulmaksızın bir ay kadar hıfz edilebilmektedir. Hayvanatın pazar 
mahallinden itibaren et olarak harice ihracına kadar bütün harekât ve nakliyatta daima ileri hareketi 
vaki olmakta hiçbir vakit ne geri hareketine ve ne de mütekati harekâta tesadüf edilmektedir. Bu 
usulün mükemmelen tatbikatı bilhassa Dresden mezbahasında görülmüştür.

İdare Binası

Mezbahaların muamelat-ı umumiye ifasına mahsus celp dairesine olan binaları bilhassa ne-
zafet ve tahareti ile nazar-ı dikkati etmektedir. Bu mebani dahilen adeta bir hastahanenin etibba 
dairesine benzemekte ve her odasında lavabolar ve gardroplar bulunmakta olup cümlesi kârgir ve 
tathiri kolay levazımdan inşa edilmiş, duvar kapıları yağlı boya ile tıla edilmiş, zemin “karo” veya 
çimentodan yapılmıştır. İdarehane ekseriyetle birkaç binadan terekküp etmekte ve bunlardan mu-
hasebe ve kontrol ile alakadar olan memurine ait bina hayvanatın duhulüne mahsus olan cihette ve 
müdür ve etibba-yı baytariye ve bunlarla alakadar olan memurin daireleri de lühumun ihraç edildiği 
tarafta inşa edilmektedir. Bu sayede muamele muntazam cereyan etmekte ve müdür dairesinde izdi-
ham husulüne mani olmaktadır. Laboratuvarlar kâffe-i vesait-i fenniyeyi ve her memur-ı fenninin 
çalışmasına mahsus echizeyi ihtiva etmektedir. 

Memurinin İkametine Mahsus Ebniye

Memurinin vaktinde iş başında bulunabilmeleri için ekseri mezbahalar civarında bunların 
maaile ikametlerine mahsus mebani mevcuttur. Dresden mezbahasında memurin dairesinin üst katı 
müdürün maaile ikametine tahsis edilmiştir.

Pazar Ahırları

Ekser şehirlerde araziden tasarruf maksadıyla ahır iki kat üzerine mebnidir. “Nitekim Bu-
dapeşte mezbahasındaki ahırlar bodrum katı bir sath-ı mail ile zemin seviyesine rapt ve bodrum, 
camlar ile tenvir edilmek üzere büyük hayvanata mahsus ahır olarak inşa edildiği gibi zemin katı da 
aynı tipte ahır olarak bina edilmiştir.” 

Budapeşte’deki pazar ahırları 1600 kadar hayvan istiabına kâfidir.

Berlin’de ise bodrum katı mevcut olmayıp zemin katı büyük hayvanata mahsus ahır olup üze-
rindeki kat ise küçük hayvanata tahsis ve bu kata hayvanatın sevki için sath-ı mail inşa edilmiştir. 

Ahırlarda hayvanları bağlamak için sabit zincir tertibatı vardır. 

Gördüğümüz ahırlar meyanında en iyisi ve fennisi olan Dresden ahırlarının bir projesi alına-
rak takdim edilmiştir. Bazı şehirlerde ahırların üst katları yem anbarı ittihaz olunmuştur. 

Ahırlar emraz-ı sariye-i hayvaniye vukuunda dezenfeksiyonun kolaylıkla kabiliyet-i icraiye-
sini temin edecek vechile ufak mikyasta inşa olunmuş ve 40-60 hayvan istiab edecek vüsatte bir 
sıra ahırlardan ibarettir.
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Mezbahaların Mevkii

Fennin bütün terakkiyatını cami olan mezbahalar artık muzırussıhha müessesat meyanına 
ithal edilmemekte ve hatta bunların şehir ortasında dahi inşalarına cevaz verilmekte ise de gördü-
ğümüz şehirlerin mezbahaları şehrin haricinde fakat şehrin hududundan uzak olmayan mevakide 
inşa edilmiştir. Hayvanatın mezbahaya kolaylıkla ve şehri telvis etmeksizin nakli ve etlerin nakliyatı 
ile kasap esnafının suhuletle gidip gelmelerini temin için mezbahalar şimendifer veya nehir veya 
kanal ve büyük yollarla şehre merbut arazi üzerinde mebnidir. Diğer cihetten mezbaha için intihap 
edilecek mahallin ileride tevsii kabil olması nazar-ı itibara alınmaktadır. (Bir milyon nüfuslu bir 
şehrin mezbahası için icap eden mesaha-i sathiye hesab-ı vasati ile iki yüz elli bin metre murabbaı 
olarak kabul edilmektedir.)

Asri mezbahalar yalnız hayvanatın kesilip yüzülmesine mahsus olmayıp hayvanat ahırları, 
satış pazarları, muayene-i fenniye mahalleri, heyet-i teftişiyeye mahsus mebani laboratuvarlar ve 
hayvanattan istihsal edilen mevadd-ı taliyenin işletmesine mahsus müesseseler ile borsa vesaire 
gibi mebaniyi ihtiva etmektedir. Bunlar da:

1- İdare binası ve laboratuvar

2- Memurların ikametine mahsus ebniye

3- Pazar ahırları

4- Pazar mahalleri

5- Mezbaha ahırları (kasaplık hayvanat için) 

6- Büyük ve küçük hayvanat için zebh salonları 

7- Bağırsakhane

8- İşkenbe ve paçahane

9- Kan deposu

10- Derilerin hıfzına mahsus mahal

11- Hastalıklı hayvanat zebh salonu ve ahırı

12- Müsadere olunan lühumun hıfzına mahsus mahal

13- Muayene-i fenniye salonu

14- Et satış salonu

15- Soğuk hava deposu ve müştemilatı

Ahırların ufak olması emraz-ı sariye vukuunda tathir için fazla mesarif ihtiyar olunmamasını 
temin ettiği gibi böyle ahırlarda hayvanatın nezareti de daha sehildir. Aynı zamanda ahırlar kışın 
daha ziyade sıcak olur. Gördüğümüz ahırların hepsinde zemin gayr-ı kabil-i nüfuz mevaddan inşa 
olunmuş, idrar vesair müfriğatın suhuletle akması için kâfi derecede meyl verilmiş, duvarların ze-
minden iki metre irtifaına kadar aksamı yıkanabilen ve tathir edilebilen mevaddan inşa olunmuştur. 
Tecdid-i hava tertibatı gayet iyi yapılmış, yemlikler suhuletle yıkanabilecek ve temizlenecek mevad-
dan imal olunmuş ve asri mezbahalarda ve her hayvan için ayrı yemlik yapılmıştır. Ekser ahırlar 
elektrik ile tenvir olunmuştur.
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Şimendifer Rampa Mahalleri

Seyahat edilen mahallerde şimendifer rampalarıyla ittisal peyda etmemiş hayvan pazarlarına 
hiç tesadüf edilmemiştir. Avrupa’da kaide-i umumiye olarak “şimendifersiz hayvan pazarı olmaz” 
fikri mevcuttur. Aynı zamanda hayvanatın pazar mahallerinden mezbahaya sevk edilmesi için de 
hususi hutut-ı hadidiye “dekovil şeklinde” tesis olunmuştur. Bu hutut-ı hadidiye yalnız hayvanatın 
sevki için değil aynı zamanda mezbahaya lazım olan mahrukatın, hayvanatın, ağdiyesinin ve mez-
baha mahsulatının nakl ve sevkinde müstameldir. Hasılı mezbaha için turuk-ı hadidiye ile ittisal ilk 
evvel nazar-ı itibara alınacak bir ihtiyac-ı mübremdir. 

Gördüğümüz rampa mahalleri o kadar vasi yapılmıştır ki hayvanatı nakl eden tren kaç va-
gondan mürekkep olursa olsun tamamıyla yanaşabilmektedir. Rampa mahallerinin uzunluğu trenin 
akab-i vürudunda az zaman zarfında vagonların tahliyesi imkânını hazırlamaktadır. Rampa mahal-
leri şimendiferlerin tarik-i seyrine muvazi olarak yapılmıştır. Mezbaha rampa mahallerinde ufak 
istasyon binaları bulunmakta ve burada memurin ve amele gayr-ı müsait mevsimlerde barınmak-
tadır. Ekser yerlerde rampa mahalleri mezbaha zemini ile aynı seviyede yapılmışlardır. Rampalar 
vagonların zemini ile rampa hemen aynı müstevi teşkil edecek vechile inşa olunmuşlardır. 

Rampalar ve Rampa Üzerinde Bulunan Bölmeler

Pazar mahalleri ne kadar uzun olursa rampa mahalleri de o nispette uzundur, rampaların ze-
mini gayr-ı kabil-i nüfuz mevaddan inşa olunduğu gibi mülevvesatın terakümüne hadim şukuk ve 
yarıklar da mevcut değildir. Bu sebepten rampaların izale-i afeniyesi suhuletle kabil-i icradır. Hay-
vanatın vagonlardan rampalara çıkmasına hadim iskele ve köprüleri de gayet muntazam ve kabil-i 
tathir mevaddan yapılmıştır. Huysuz hayvanatın doğrudan doğruya rampalar üzerindeki bölmelere 
sevklerini temin için medhal ve mahreci açılır ve kapanır tertibatı haiz iskele köprüleri yapılmıştır. 
Rampalar üzerindeki bölmelerin zemini hafif meyillidir. Bu meyiller umumi bir kanala kadar imti-
dad eder. Bazı rampa mahallerinde hayvanatı sulamak için su tertibatının da yapıldığı görülmüştür. 
Fakat hayvanlar az müddet sonra ahırlara sevk edildiği için su tertibatının yapılması pek elzem bir 
husus değildir. Rampalar iki kısımdan mürekkeptir. Bölmeler ve bölmelerin ön tarafında bulunan 
vasıl-ı rampa hizmetini gören “platform” sahanlıktır. Platformların asgari vüsati üç metreden aşağı 
değildir. Bölmeler ise hayvanatın ilk muayene-i sıhhiyesinin icra edildiği mahaldir. Dresden’den 
alınan ahır planlarında bu rampa mahalleri ve suret-i tevzii tafsilatıyla gösterilmiştir.

Pazar Mahalleri

Hayvanatın satılmasına mahsus olan mahaller yekdiğerinden müstakil olmak üzere koyun, 
sığır ve canavarlara mahsus olarak inşa edilmiştir. Bu mahaller üzerleri demirden [bir veya birkaç 
yüksek çatı ile örtülüdür.]2

2 Bu yazının devamı mecmuanın 6’ıncı sayısında, “Avrupa Belediyeleri Mezbahaları” başlığı altındadır (s. 147). Yarım 
kalan cümlenin anlaşılması için köşeli parantez içinde eklenen kısım belirtilen sayıdan alınmıştır (yayına hazırlayanların notu).
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Şehreminleri

Mecmuanın “1” numaralı nüshasında takip edilecek program izah edildiği sırada Emanet’in 
bidayet-i tesisi olan 1271 [1855] tarihinden beri makam-ı Emanet’i ihraz etmiş olan zevatın ter-
cüme-i halleriyle resimleri mecmuaya derç edilerek müşarunileyhimin hidemat ve muvaffakiyatı 
hakkında bazı izahat verileceği dermeyan olunmuştu.

Kesret-i mündericat hasebiyle bu arzunun tatminine ancak bu nüshadan itibaren imkân bu-
lunabilmiş ve badema yine imkân müsait oldukça her nüshada şehreminlerinden birinin tercüme-i 
halinin bulundurulması tasmim edilmiştir. Maahaza tercüme-i hallere başlanmadan evvel Şehrema-
neti’nin teşkili ve bu ana kadar şehremini olan zevat hakkında mukaddime mahiyetinde bazı tarihi 
ve ihsai izahat itası faydadan hali görülmediğinden bu hususta istihsal olunan malumat ile tertip 
edilen cetvel atiye derç edilmiştir:

İstanbul’un fethinden 1247 [1831-1832] tarihine gelinceye kadar, İstanbul’da “şehremini” na-
mıyla bir memura tesadüf edilmekte ise de bunun şimdiki manasıyla belediye ile bir alakası mevcut 
olmayıp ancak pek ehemmiyetsiz hususatta “mimarbaşı”ya muavenetle mükellef olduğu ve esas va-
zifesi saraya ait bazı hususat ve havayici ifadan ibaret bulunduğu tarihlerimizin ifadesinden anla-
şılmaktadır. 

Yeniçeriliğin lağvıyla devletin teşkilat-ı idariyesinde esaslı bazı tadilat icra ve teceddüdat vücu-
da getirildiği sırada hem şehreminliği hem de mimarbaşılık lağv edilerek her ikisinin makamına kaim 
olmak ve İstanbul ile taşranın ebniye umuruyla da iştigal etmek üzere yeniden bir “Ebniye-i Hassa 
Müdürlüğü” ihdas olunup müdiriyet-i mezkûre 1265 [1848-1849] senesine kadar müstakilen ifa-yı 
memuriyet etmiş ve 1265’te Ticaret ve Nafia Nezareti’ne rapt olunmuş, 1285 [1868-1869] senesinde ise 
ebniye muamelatı vezaif-i belediyeden olduğu beyanıyla Emanet’e ilhak edilmiş, nihayet 1293 [1877] 
Belediye Kanunu’yla da namı elyevm heyet-i fenniye olan “hendesehane”ye tahvil kılınmıştır. 

Binaberin mülga Osmanlı Devleti’nin teşekkülünden asr-ı hazıra gelinceye kadar Türkiye’de 
vezaif-i belediye başlıca kadılar, muhtesibler, mimar ağalar vesair rical-i devlet tarafından rüyet edi-
lerek kâffe-i umur-ı belediye ile meşgul olacak müstakil ve salahiyettar bir memuriyet ihdas olun-
mamış ve buna lüzum dahi görülmemiştir. 

Gerçi yeniçeriliğin lağvından sonra vezaif-i belediyenin bir kısm-ı mühimmi olan esnaf, er-
zak ve esar işleriyle muvazzaf olmak üzere 1242 [1826] tarihinde bir “İhtisab Nezareti” teşkil olun-
muş ise de İhtisab Nezareti’nin o zamanki şekli kısmen şehreminliği olmakla beraber kısmen de 
İstanbul valiliği, Zabtiye nazırlığı ve -Asakir-i Mansure-i Muhammediye teşkili mesarifi karşılığı 
olan varidatın cibayeti dolayısıyla- Maliye nazırlığı gibi bir şeyden ibaret olduğu 1242 tarihli İhtisab 
Nezareti Nizamnamesi’nden anlaşılmaktadır. Ancak İhtisab Nezareti’nin bu şekli çok devam ede-
medi. Tarih-i teşekkülünden itibaren kesb-i ehemmiyet ve cesamet eden tahsil-i varidat meselesi 
tedricen uhdesinden nez ve hatta bir kısmı devletçe afv edildiği gibi 1262 [1846] tarihinde Zabtiye 
müşiriyetinin ihdası üzerine zabıta ve valilik umuru da İhtisab nazırı uhdesinden ref olunmuştur. 
Kala kala esnaf ve esar işleriyle halen emanetçe de cibayet edilmekte bulunan ihtisab rüsumunun 
tahsili gibi ehemmiyetsiz birkaç vazifeye inhisar etmişti. 

1269-1270 [1853-1854] Kırım Muharebesi’nden sonra Avrupalılar ile temas ve ihtilat ziyade-
leşerek devair-i hükümetin teşkilat ve muamelatı memalik-i mütemeddine-i garbiyeye benzetilme-
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ye uğraşıldığı sırada münhasıran belediye umuruyla meşgul olmak üzere ayrıca bir idare teşkiline 
lüzum hissedilip Avrupalıların bu makamda kullanmakta oldukları “Prefecture de la ville” mukabili 
olarak 1271 [1855] tarihinde “Şehremaneti” namıyla bir memuriyet-i cedide ihdas olunmuştur. 

“Prefecture de la ville”in mukabili “şehir valiliği” demek olursa da ona yakın tarihi bir tabir 
yani “şehir eminliği” evvelce müstamel fakat metruk olduğu için şehreminlerinin vazifeleriyle bu 
defa ihdas olunanların vazife ve salahiyetleri arasındaki fark o zaman nazar-ı dikkate alınmayarak 
tabir-i mezkûr ihya olunmuştur.

Mezkûr unvanın ihyası ve Emanet’in bidayet-i teşkili olan 1271’den 1341 [1855’ten 1925] se-
nesine gelinceye kadar 70 sene zarfında makam-ı Emanet’i ihraz ve işgal etmiş olanların bir listesi 
bittertip atiye derç olunmuştur. 

Tetkikinden anlaşılacağı üzere 70 sene içinde 54 şehremini gelmiştir. Bunlardan altısı iki defa 
aynı makama gelmiş olduğu için yekûn-i umumiden tenzil edilirse şahıs itibariyle şehreminlerinin 
adedi 48 olmuş olur. 48 şehremininden 26’sı bey, 19’u paşa ve 3’ü efendidir.

Yine bu 48 şehremininden 1’i mühendis, 3’ü doktor (ve üçü de operatör), 1’i asker ve 43’ü mül-
kiye ve idare memurudur.

Yine bu 48 şehremininden 5’i bu makamı vekâletle işgal etmişlerdir. Evvelce vekâletle başla-
yıp da bilahire asaleten tayin olunanlar asil sayılmışlardır. 

Şehreminlerinin müddet-i memuriyetleri de şayan-ı tetkiktir. Makam-ı Emanet’te en çok ka-
labilen Rıdvan Paşa ve en az kalan da Şerif Rauf Paşa’dır. Meşrutiyet’ten sonraki şehreminleri içinde 
bu makamda en çok kalan Cemil Paşa’dır. O da iki defada ancak üç sene kadardır. Umumi bir nisbet 
yapılmak üzere mükerrerler hesaba katılmayarak 70 sene 54’e taksim edilirse her şehremininin 1 
sene 5 ay ve 5 gün kadar makam-ı Emanet’te kaldığı anlaşılır. 

Şehreminleri meyanında bir seneden fazla makam-ı Emanet’te kalanlar sırasıyla şunlardır:

Sene Ay Gün

1 Rıdvan Paşa 15 6 12

2 Mazhar Paşa 10 6 19

3 Hüseyin Bey 7 8 28 iki defada

4 Cemil Paşa 2 11 26 iki defada

5 Reşid Mümtaz Paşa 2 4 7

6 Osman Paşa 2 3 24

7 Server Paşa 1 5

8 Bedri Bey 1 4 6

9 İsmet Bey 1 3 7

10 Ali Haydar Bey 1 1 25

11 Sezai Bey 1 1 19

11 Suphi Bey 1 1 17

12 Ziya Bey 1 1 8

13 Rıza Paşa 1 6

14 Galip Paşa 1
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Bu cetvelden anlaşılıyor ki yetmiş seneden beri 48 şehremini içinde ancak 14’ü bir seneden 
fazla bu memuriyette kalabilmişlerdir.

Bunların içinde pek talihli oldukları anlaşılan Hüseyin Bey ile Mazhar ve Rıdvan Paşalara 
isabet eden 34 sene 70’den tenzil edilir ve kalan 36 sene 51 şehreminine taksim olunursa beherinin 
ancak 8 ay 4 gün kadar şehreminliği ettiği tezahür eder.

Şu nokta da şayan-ı dikkattir ki 1296’dan 1324 [1880’den 1908] senesine kadar geçen 28 sene 
zarfında ancak üç şehremini tayin edilmiş olduğu halde 1324’den 1340 [1908’den 1924] senesine 
kadar 16 senede ikisi mükerrer olmak üzere 24 şehremini gelip geçmiştir. Bunların da beherine 
alesseviye 8 ay 7 gün isabet etmektedir.

Sıra 
nu-

marası
İsmi

Zaman-ı Emaneti Müddet-i Emaneti

Min İla Sene Ay Gün

1 Salih Paşa 10 Zilkade 1271 
13 Temmuz 1271

4 Ra 1272 
2 Teşrinisani 1271 - 3 20

2 Hacı Hüsam Efendi 5 Rebiülevvel 1272 
3 Teşrinisani 1271

28 C 1272 
23 Şubat 1271 - 3 20

3 Osman Paşa (Mektubizade) 29 Cemaziyelahir 1272 
24 Şubat 1271

18 Ra 1274 
18 Haziran 1274 2 3 24

4 Hüseyin Hasip Bey (İhtisap Ağası) 19 Zilkade 1274 
19 Haziran 1274

Ra 1276 
Eylül 1275 1 3 10

5 Ahmed Şükrü Bey Safer 1276 
Ağustos 1275

21 Muharrem 1278 
17 Temmuz 1277

Müddet ve zaman-ı 
emaneti iyice 

tahkik ve tespit edile-
memiştir.

6 Hacı Ahmed Efendi 22 Muharrem 1278 
18 Temmuz 1277

22 Ra 1278 
15 Eylül 1277 - 1 27

7 Hüseyin Hasip Bey (Saniyen) 23 Rebiülevvel 1278 
16 Eylül 1277

22 Za 1284 
4 Mart 1284 6 5 18

8 Server Paşa 23 Zilkade 1284 
5 Mart 1284

16 Ca 1287 
4 Temmuz 1286 1 5 -

9 Haydar Efendi 1278 C 1288 
Ağustos 1287

Müddet ve zaman-ı 
emaneti iyice 

tahkik ve tespit edile-
memiştir.

10 Ali Rıza Bey (İngiliz Ali Bey) 6 Recep 1288 
9 Eylül 1287

10 Ra 1289 
6 Mayıs 1288 - 7 27

11 Besim Bey 11 Rebiülevvel 1289 
7 Mayıs 1288

23 Ca 1289 
16 Ağustos 1288 - 3 7

12 Ali Paşa (Şarapçı) 24 Cemaziyelahir 1289 
17 Ağustos 1288

14 Ca 1290 2
8 Haziran 1289 - 11 11

13 İsmail Paşa (Hekim, Ekselans) 15 Cemaziyelevvel 1290 
29 Haziran 1289

2 Ramazan 1290 
12 Teşrinievvel 1289 - 3 11

14 Feyzi Bey 8 Ramazan 1290 
18 Teşrinievvel 1289

Z 1290 
Kânunusani 1289 - 3 12

15 İsmail Paşa (saniyen) 30 Zilhicce 1290 
5 Şubat 1289

24 Muharrem 1291 
29 Şubat 1289 - - 24

16 Ahmed Şevket Bey 25 Muharrem 1291 
1 Mart 1290

16 R 1291 
21 Mayıs 1290 - 2 21

17 Mehmed Kabuli Paşa 17 Rebiülahir 1291 
22 Mayıs 1290

21 Ca 1291 
3 Temmuz 1290 - 1 25

18 Kadri Paşa 22 Cemaziyelahir 1291 
4 Temmuz 1290

19 Ş 1292 
8 Eylül 1290 - 2 4
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19 Mehmed Halet Paşa 20 Şaban 1292 
9 Eylül 1291

Z 1292 
Kânunuevvel 1291 - 2 21

20 Refik Bey (Refik Ali Rıza Bey) Zilhicce 1292 
Kânunuevvel 1291

Muharrem 1293 
Kânunusani 1291 - 1 -

21 Kadri Paşa (saniyen) Muharrem 1293 
Kânunusani 1291

Muharrem 1294 
Kânunusani 1292 - - 20

22 Abdullah Galip Paşa 21 Muharrem 1294 
24 Kânunusani 1292

30 Muharrem 1295 
12 Kânunusani 1293 1 - -

23 Ahmed Rasim Paşa 1 Safer 1295 23 
Kânunusani 1293

15 R 1295 
6 Nisan 1294 - 2 13

24 Reşid Paşa 16 Rebiülahir 1295 
7 Nisan 1294

16 Ca 1295 
6 Mayıs 1294 - 1 -

25 Yusuf Rıza Paşa 1 Zilkade 1295 
15 Teşrinievvel 1294

11 Ca 1296 
21 Nisan 1295 - 6 6

26 Mehmed Arif Paşa 12 Cemaziyelevvel 1296 
22 Nisan 1295

26 N 1296 
31 Ağustos 1295 - 4 21

27 Yusuf Rıza Paşa (saniyen) 29 Ramazan 1296 
3 Eylül 1295

4 Ca 1297 
2 Nisan 1296 - 6 -

28 Ahmed Mazhar Paşa 5 Cemaziyelevvel 1297 
3 Nisan 1296

19 Safer 1308 
21 Eylül 1306 10 6 19

29 İsmail Rıdvan Paşa 20 Safer 1308 
22 Eylül 1306

27 Muharrem 1324 
10 Mart 1322 15 6 12

30 Mustafa Reşid Mümtaz Paşa 28 Muharrem 1324 
11 Mart 1322

2 Recep 1326 
18 Temmuz 1324 2 4 7

31 Şerif Mehmed Rauf Paşa 3 Recep 1326 
19 Temmuz 1324

11 Recep 1326 
27 Temmuz 1324 - - 8

32 Mustafa Ziver Bey 12 Recep 1326 
28 Temmuz 1324

26 Safer 1327 
6 Mart 1325 - 7 9

33 Ebubekir Hazım Bey 7 Mart 1325 
27 Safer 1327

13 Temmuz 1325 
8 Recep 1327 - 3 20

34 Halil Edhem Bey 15 Recep 1327 
20 Temmuz 1325

7 Muharrem 1328 
6 Kânunusani 1325 - 5 25

35 Ahmed Tevfik Bey (vekil) 9 Muharrem 1328 
8 Kânunusani 1325

26 Ca 1328 
20 Mayıs 1326 - 3 28

36 Ali Suphi Bey 27 Cemaziyelevvel 1328 
21 Mayıs 1326

12 Ş 1329 
26 Temmuz 1327 1 1 17

37 Hüseyin Kazım 13 Şaban 1329 
27 Temmuz 1327

16 N 1329 
28 Ağustos 1327 - 1 -

38 Ahmed Tevfik Bey (saniyen) 17 Ramazan 1329 
29 Ağustos 1327

7 N 1330 
7 Ağustos 1328 - 1 5

39 Cemil Paşa (operatör) 8 Ramazan 1330 
8 Ağustos 1328

2 Muharrem 1332 
7 Teşrinisani 1330 2 2 -

40 Mehmed İsmet Bey 3 Muharrem 1332 
8 Teşrinisani 1330

11 R 1334 
3 Şubat 1331 1 3 7

41 İsmail Canbolat Bey 12 Rebiülahir 1334 
4 Şubat 1331

9 B 1334 
29 Nisan 1332 - 2 22

42 Osman Bedri Bey 10 Recep 1334
30 Nisan 1332

30 N 1335 
7 Temmuz 1333 1 4 6

43 Mehmed Sezai Bey (vekil) 1 Şevval 1335 
8 Temmuz 1333

3 Z 1336 
17 Ağustos 1334 1 1 19

44 Süleyman Kâni Bey (vekil) 4 Zilhicce 1336 
28 Ağustos 1334

4 Ra 1337 
15 Kânunuevvel 1334 - 4 13

45 Yusuf Ziya Bey (vekil) 14 Rebiülevvel 1337 
18 Kânunuevvel 1334

3 Ş 1337 
4 Mayıs 1335 - 4 16
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46 Cemil Paşa (saniyen) 4 Şaban 1337 
5 Mayıs 1335

19 C 1338 
28 Şubat 1336 - 9 26

47 Hayreddin Nedim Bey (vekil) 11 Cemaziyelahir 1338 
2 Mart 1336

27 B 1338 
17 Nisan 1336 - 1 18

48 Selim Paşa 6 Şaban 1338 
25 Nisan 1336

23 Ra 1339 
4 Kânunuevvel 1336 - 7 29

49 Yusuf Razi Bey 24 Rebiülevvel 1339 
5 Kânunuevvel 1336

15 C 1339 
23 Şubat 1337 - 2 18

50 Mehmed Ali Bey (vekil) 16 Cemaziyelahir 1339 
24 Şubat 1337

23 L 1339 
5 Temmuz 1337 - 4 9

51 Celal Bey 1 Zilkade 1339 
7 Temmuz 1337

5 B 1334 
4 Mart 1338 - 7 27

52 Mehmed Ziyaeddin Bey 5 Mart 1338 13 Nisan 1339 1 1 8

53 Ali Haydar Bey 14 Nisan 1339 8 Haziran 1340 1 1 20

54 Emin Bey (operatör) 9 Haziran 1340 -

Bu cetvelde isimleri muharrer 48 şehremininin tercüme-i hallerini yazmak, icraat ve mu-
vaffakiyatını tahkik edebilmek ve resimlerini bulmak için on bir seneden beri iştigal etmekteyim. 
Bu hususta ne kadar müşkilat çekildiği bu memlekette tetebbuat ve neşriyat ile meşgul olanlarca 
malumdur. 

Asıl müşkilat 1271’den 1296 [1855’ten 1879] senesine kadar makam-ı Emanet’i ihraz etmiş 
olan zevatın tercüme-i hallerinde yüz göstermiştir. Çünkü Türkiye’de sicill-i ahval memurin teşki-
latına ancak 1296’dan sonra başlanmış olduğundan o tarihten evvelki tercüme-i haller için mehaz 
bulmak pek müşkildir.

Bu babda mehaz olabilecek Kamusü’l-Alam ancak pek meşhur rical-i siyasiye ve ilmiyenin ter-
cüme-i halini ihtiva edip derece-i saniye ve salisede kalanlar hakkında meskût bulunmaktadır. Yine 
bu kabil eserlerden Sicill-i Osmani ise meşhur, gayr-ı meşhur hemen kâffesini cami olmakla beraber 
müellifinin tetkikatı sathi ve eserin mündericatı da pek muhtasardır.

Binaenaleyh 1271’den 1296 senesine gelinceye kadar şehreminliği etmiş olan zevatın tercü-
me-i hallerini tanzimde çok müşkilat çekilmiştir. 

Bu devre ait şehreminlerinin tercüme-i hallerini yazmak için alelekser evlat ve ahfadı tahkik 
edilerek bunlardan elyevm berhayat olanların malumat ve mesmuatına müracaat edilmiş ve nitekim 
bu nüshaya derç edilen Salih Paşa’nın Sicill-i Osmani’de dört beş satırdan ibaret ve nakıs tercüme-i 
hali bu suretle yani oğlunun muavenetiyle itmam olunabilmiştir. 

Bu uzun tetkikat ve tahkikat neticesinde tercüme-i haliyle evlat ve ahfadı henüz tamamıyla 
malum olamayan yalnız üç şehremini kalmıştır ki onlar da Mehmed Kabuli Paşa, Mehmed Halet 
Paşa ve Mehmed Arif Paşa’dır. Bu meyanda ikinci şehremini Hacı Hüsam Efendi’nin tercüme-i hali 
de arzu edildiği gibi yazılamamıştır. Gerçi Hüsam Efendi’nin de Sicill-i Osmani’de muhtasar bir ter-
cüme-i hali görülmekte ise de Abdülmecid ve Abdülaziz devrinin mühim simalarından olan bu 
zatın tercüme-i halinin muhtasar değil bütün tafsilatıyla bilinmesi icap eder. Bağdat’ta intişar eden 
Zevra gazetesinde mufassal bir tercüme-i hali münderic bulunduğu haber alınmış ise de gazetenin 
bu nüshası buldurulamamıştır. Maahaza Hüsam Efendi’nin hafidi müze hafız-ı kütüb Fazlı Ali Be-
yefendi, müşarunileyhin tercüme-i halinin en hurde nikatına kadar vakıf bulunduğundan büyük 
pederinin ihya-yı nam ve ibka-yı hatıratına vesile olacak mufassal bir tercüme-i hal tahrir ve lütf 
edeceklerine eminim ve buna muntazırım. 
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48 şehremininden beşinin resmi elde edilememiştir. Bunlardan Salih Paşa ile Ahmed Şevket 
ve Refik Beylerin resim çıkartmamış olduğu ailelerinden bittahkik anlaşılmıştır. Şu halde bu ana 
kadar resimlerine destres olunamayan Mehmed Halet Paşa ile Mehmed Arif Paşa’dır. Şu satırları 
yazmaktan maksat, mumaileyhimanın evlat ve ahfadı yahut diğer akrabası malum ve mevcut ise 
bilmüracaa tercüme-i haline ait malumat ve resim talep edilmek üzere mecmua muharririne bildir-
melerini karilerden rica etmektir. Mecmua karilerinin bu lütfu esirgemeyeceklerini ümit ederim.

-1-
Salih Paşa

10 Zilkade 1271 – 4 Rebiülevvel 1272 [25 Temmuz-14 Kasım 1855]

Müddet-i emaneti: 3 ay 24 gün 

Zabtiye Müşiri Pepe Mehmed Paşa’nın büyük oğludur. 1229 [1813-1814] tarihinde Dersaa-
det’te tevellüt etmiştir. Tahsilini o zamanın yegâne mekteb-i edep ve marifeti olan Enderun-ı Hü-
mayun’da bilikmal bidayeten silk-i askeriye intisap ile bu meslekde tedricen süvari miralaylığına 
terakki etmiştir.

1248 [1832-1833] senesinde Hafız Paşa kumandasındaki ordu ile Mısır Valisi Mehmed Ali 
Paşa askeri arasında Nizip’te vukua gelen muharebede bir süvari fırkası kumandanlığında yararlığı 
görülmesi ve bozgunlukda maiyetindeki askerleri kayd-ı esaretten kurtarması hasebiyle rütbesi mir-
livalığa terfi olunmuştur. Bilahere rütbe-i askeriyesi mülkiyeye bittahvil mirmiran olmuş ve 1258 
Rebiülahirinde [Temmuz-Ağustos 1842] pederi Mehmed Paşa Trablusgarb valiliğine tayin olunduğu 
zaman mumaileyh dahi Bingazi mutasarrıflığına bittayin beraberce gidip hizmet-i mülkiyeye iptida 
bu suretle başlamıştır. 1263 [1846-1847] tarihinde Mehmed Paşa Dersaadet’e celp edilerek Zabtiye 
müşiriyetine tayin olunduğu sırada sahib-i tercüme dahi beraber gelip Beyoğlu mutasarrıflığında 
ifa-yı vazife etmiştir. 

1268’de [1851-1852] Mehmed Paşa Sayda valiliğine tayin olunarak Dersaadet’ten müfarakat 
ettiği zaman Salih Paşa dahi 7500 kuruş maaşla Canik mutasarrıflığına tayin edilmiş ve 1269’da 
terfian 15.000 kuruş maaşla Amasya mutasarrıflığına tahvil-i memuriyet etmiş ve burada iki sene 
kaldıktan sonra istifa ederek Dersaadet’e gelmiştir. 

1271’de [1855] Şehremaneti teşkil olunduğu zaman ilk defa olarak şehreminliğine tayin olun-
muştur. Keyfiyet-i tayininden bahis olan ve 10 Zilkade 1271 [25 Temmuz 1855] tarihinde irade-i 
seniyeye iktiran eden arz tezkiresinde “Şehremaneti memuriyet-i cedidesine Tırhala Valisi devletlü 
Mehmed Paşa hazretlerinin mahdumu olup ezher cihet iktidar ve ehliyet vesair hatıra gelenlere 
rüchaniyeti bedihi bulunan” gibi ifadelerle sena edilmiş olduğu halde o zamanlarda Şehremaneti 
cerbeze ile idare olunur memuriyetlerden olmuş olacak ki 4 Rebiülevvel 1271’de [14 Kasım 1855] 
Hacı Hüsam Efendi’nin makam-ı emanete tayini hakkında yazılan arz tezkiresinde “Saadetli Salih 
Paşa zaten afif ve müstakim bendegân-ı padişahiden olup ancak kendisinin şu memuriyetin matlup 
vechile idaresine havsala-i cerbezesi mütehammil olamadığı bittecrübe anlaşılmasıyla saye-i ihsan-
vaye-i hazret-i mülükânede ileride başka işle bekam olmak üzere Şehremaneti’nden affına” lüzum 
gösterilmesine binaen ol suretle azline irade-i seniye sadır olmuştur. 

Emanet’ten azl edildikten sonra bir müddet Filibe, Tırnova, Varna ve Gümülcine, saniyen Fi-
libe kaimmakamlıklarında bulunmuş ve 1276 Zilkadesinin 16’sında [5 Haziran 1860] memuriyeti 
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ikinci defa olarak Amasya’ya tahvil edilmiştir. Amasya’da dört sene kaldıktan sonra gözlerine arız 
olan zaaf dolayısıyla memuriyetten çekilmek arzusunu izhar etmesi ve o sırada Deavi Nazırı Ziya 
Bey’in (şair-i meşhur Ziya Paşa) Dersaadet’ten uzaklaştırılması iktiza eylemesi üzerine 1280 senesi 
Recebinde [Aralık 1863-Ocak 1864] Salih Paşa’nın memuriyeti Balıkesir livasına bittahvil yerine 
Ziya Bey gönderilmiş ve sahib-i tercüme dahi Dersaadet’e avdet etmiş ise de gözlerini tedavi ettir-
mek üzere memuriyet-i cedidesine gitmeyerek bilahere istifa etmiştir.

1283 [1866-1867] senesine kadar maaşsız ve memuriyetsiz olarak hanesinde oturmakta iken 
sene-i mezkûre Şevvalinin on birinde [16 Şubat 1867] pederi Mehmed Paşa’nın vefatı vuku bulma-
sına binaen Sultan Abdülaziz Han tarafından pederinin yerine Zabtiye müşiriyetine tayini arzu bu-
yurulmuş ise de gözlerinden muzdarip bulunduğu ve bir gûne maaş ve memuriyeti de olmadığı arz 
edilmesi üzerine matbah masrafı namıyla hazine-i maliyeden dört bin kuruş maaş tahsis olunarak 
vefatına kadar bu maaşı almıştır. Son zamanlarda rütbesi Rumeli beylerbeyiliğine terfi olunmuştu. 

1287 senesi Muharreminin 18’inci [20 Nisan 1870] günü elli sekiz yaşında olduğu halde vefat 
ederek Süleymaniye Cami-i şerifi haziresindeki makbere-i mahsusasına defn olunmuştur. Süleyma-
niye Cami-i şerifi avlusuna atik Mekteb-i Nüvvab sırasındaki ve Süleymaniye Kışlası tarafındaki 
kapıdan girilince kapının yanındaki birinci pencere önünde kitabesinin mezarı görülmektedir. Maz-
har ve Rıdvan Paşalar zamanında devair-i belediye müdürlüklerinde ve bilhassa Yedinci Büyükdere 
Dairesi Müdürlüğü’nde bulunarak Büyükdere ve Sarıyar ile diğer mahallerin imar ve tezyininde ve 
sahile rıhtım inşasında ve cadde küşadında hidematı sebk ettiği rivayet edilen ve 1318 [1900-1901] 
senesinde vefat eden Sağır Mehmed Ali Bey, Salih Paşa’nın büyük mahdumu, istinaf mahkemesi 
azalığında bulunan Mehmed Talat Bey de küçük mahdumudur. 

Müddet-i hayatında resim çıkartmamış oldukları Talat Bey’den bittahkik anlaşıldığı için ma-
atteessüf resmini mecmuaya derç edemeyeceğiz. Mehmed Talat Bey pederinin son dem-i hayatını 
nakl ettiği sırada diyor ki:1

“Peder uzun boylu ve yakışıklı idi. Vücudu zinde, gözlerindeki rahatsızlıktan başka hastalığı 
yoktu. Zayiçesinde2 ‘87 sal-i muammer’ yazılı olduğu ve o zamanlar bu gibi şeylere pek ziyade itikad 
edildiği ve bir de büyük peder 107 yaşında vefat ettiği için bunlardan istidlalen seksen yedi sene mu-
ammer olacağını hem kendisi hem de biz zannetmekte idik. Halbuki hafif bir zatürreye tutularak üç 
gün içinde vefat etti. Meğer müneccimin istihracı ‘seksen yedi sene muammer’ olmak değil ‘seksen 
yedi saline kadar muammer’ olacağını ihbardan ibaret imiş.

Maraz-ı mevt alaimi zahir olduğu zaman validenin telaş ettiğini görünce:

- Ne telaş ediyorsunuz? (Entarisinin kolunu işaret ederek) çıkarın bunları. Ben tebdil-i came 
tahvil-i mekân ediyorum.

Dedi ve o sırada istifsar-ı hatır için büyük valide odaya girip nasılsınız oğlum demesine mu-
kabil de:

1 Talat Bey 16 Kânunusani 334 [16 Ocak 1918] tarihinde vefat ederek Süleymaniye’de pederi yanına defin olunmuştur. 
Hal-i hayatında iki defa görüşmüş ve tercüme-i hale derç olunan malumatı kısmen kendisinden istihsal etmiştim.

2 Zayiçe: Vakt-i muayyende kevakibin vaz ve heyetlerini ve ahkâmını gösterir defter-i nücumi demektir. Şimdiki ter-
cüme-i hal evrakı gibi o zaman ricalinin de doğduğu tarihten öleceği zamana kadar başından geçecek vukuata dair münec-
cimlerin haber verdikleri vukuatı mübeyyin birer zayiçesi vardı. Her sene müneccimbaşı dahi bir takvim ile bir de ahkâm-ı 
nücumiyeden bahis risale neşr ederdi.



İstanbul Şehremaneti ̇Mecmuasi44

- Nasıl olacağım anne! Demirden leblebi çiğniyorum cevabını verdi. Badehu celp edilen Rifai 
şeyhi ile beraber evrad ve ezkâra devam ederek tekmil-i enfas eyledi. 

Mütedeyyin, müstakim, sahi, fukaraperver bir zat idi.”

Emanetin hin-i tesisinde ilk defa sadarete yazılan ve atik muhaberat defterinin baş tarafında 
görülen iki kıta tezkire sureti hem bir hatıra olmak hem de Emanet’e mahsus mühürlere taalluku 
bulunmak itibariyle bervech-i ati aynen derç olunmuşdur:

Memuriyet-i bendegâneme mahsus olan mühür emirname-i seniye-i cenab-ı vekâletpenahi-
leriyle şerefvüsul bulmuş ve mahallat odalarından verilen tezakire ve derbendat memurları yedinde 
olup mürur tezakirine basılmakta olan mühürlerin dahi tebdil ve tecdidi icab-ı maslahattan görül-
müş ve bu babda emr ü ferman-ı vekâletpenahileri ne merkezde şerefsudur buyurulacağının istizanı 
vacibe-i zimmet-i ubeydanem bulunduğu cihetle zikr olunan mühürler bir varaka üzerine bastırılıp 
manzur-ı meali-mevfur-ı cenab-ı vekâletpenahileri buyurulmak üzere leffen takdim-i hakipa-yı ali-i 
vekâletpenahileri kılınmış olmağla ol babda ve her halde emr ü ferman hazret-i menlehü’l-emrindir.

Fi 22 Za 1271 [6 Ağustos 1855]

Diğer

Rehin-i ilm-i ali-i vekâletpenahileri buyurulduğu üzere memuriyet-i bendegânem dahilin-
de bulunan bazı memurlar marifetleriyle basılmakta olan kadim mühürlerin tebdiliyle ne vechile 
hükmü lazım geleceği hakipa-yı ulya-yı sadaretpenahilerinden akdemce istizan kılınarak ibare-i sa-
bıkasının ibkasıyla İhtisab Nezareti yerine Şehremaneti ilave olunması emr ü ferman buyurulmuş 
olduğuna imtisalen lazım gelen mühürler ol vechile hakk ettirilmekte bulunmuş ve fakat mürur ve 
ubur eden Hristiyan ve Yahudi milletleri için Patrikhane ve Hahamhane ve esnaf kahyaları tarafla-
rından verilmekte olan ilmuhaber evrakı üzerine “vergi-yi cizyeleri tediye ve kaydı tesviye olundu-
ğunu” mübeyyin cizye odasında temhir olunan mühür bir varaka üzerine bastırılıp manzur-ı ali-i 
vekâletpenahileri buyurulmak üzere leffen takdim kılınmış ve derununda cizye tabiri bulunmak 
mülabesesiyle mühr-i mezkûr ibaresinin ne vechile hakk ettirilmesi istizanına ictisar kılınmış idiği 
muhat-ı ilm-i vekâletpenahileri buyuruldukta ol babda emr ü ferman hazret-i menlehülemrindir.

Fi 26 Za 1271 [10 Ağustos 1855]

Atiye derç olunan üçüncü tezkire dahi İhtisab Nezareti’nin yalnız lafzen değişmiş olduğunu 
göstermek itibariyle şayan-ı kayd ve tezkârdır. 

Dersaadet ve bilad-ı selasede bulunan bilcümle esnafa tebdilen ve müceddeden beher sene 
esnaf tezkiresinin itası nizamı iktizasından olduğuna binaen yetmiş bir senesi için dahi malumul-
miktar tezakirin tab ve temsiliyle itası hususu atufetlü Hüseyin Beyefendi hazretleri bendeleri ta-
rafından bundan akdem batakrir ifade olunmuş olduğundan tezakir-i merkume derununda İhtisab 
Nezareti tabiri bulunacağından tabir-i mezkûrun Şehremaneti’ne tahvili hususu mücerred emr ü 
irade-i nezaretpenahilerine menut ve mütevakkıf idiği muhat-ı ilm-i devletleri buyuruldukda ol 
babda emr ü ferman hazret-i veliyyülemrindir.

29 Za 1271 [13 Ağustos 1855]

Osman Nuri   
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Kanunlar, Nizamlar, Talimatlar
Ceraim-i Belediyenin Suret-i Tecziyesine Dair Talimatname

Madde 1 – Belediyeye müteallik kavanin, nizamat, talimat ve mukarrerata muhalif bulunup 
cezası muayyen olmayan ceraim-i belediye hakkında zabıta-i belediye memurları tarafından numu-
nesi vechile bir zabıt varakası tanzim edilecektir.

Madde 2 – Zabıt varakalarına maznunun isim ve sıfatı, sinni, pederinin ismi, ikametgâhı veya 
icra-yı sanat eylediği mahal, cürmün nev ve mahiyeti ve hangi talimatname veya nizamname veya 
kanunun hangi maddesine temas eylediği sarahaten derç edilecek ve ziri memurin-i aidesi tarafın-
dan imza edildiği gibi behemehal maznuna da imza ettirilecek, istinkafı halinde keyfiyet-i istinkâfı 
mübeyyin şerh verilerek ziri kezalik memurin-i aidesi tarafından imza edilecektir.

Madde 3 – Zabıt varakalarının doğrudan doğruya cürmü ika eden şahıs namına tanzimi la-
zımdır. Yani talimatnameye mugayir harekette bulunan bir şoför için otomobil sahibi namına, mua-
yene-i sıhhiyesini icra ettirmemiş bir bakkal çırağı için bakkal namına, kirli önlük iksa eden bir fırın 
amelesi için fırıncı namına… ilh. zabıt varakası tanzim edilemez. 

Madde 4 – Zabıt varakalarına ceraim-i mükerrere ashabı hakkında evvelki hükmün tarihi zikr 
edilmek şartıyla ve mümkün ise kırmızı yazı ile şerh verilecektir. Şayet evvelce bir cürm-i beledi ika 
edip de mahkûmiyeti tebliğ edilmemişse evvelki cürmüne müteallik zabıt varakasının tarih ve nu-
marası baladaki fıkra mucibince işaret olunacaktır. Mezkûr varakalara hiçbir vechile şahsi mütalaat 
ilavesi caiz değildir. Daire müdürü veya merkez memurunun ilave edecek bir mütalaası bulunduğu 
takdirde bu cihetin ayrı bir varakaya yazılarak zabıtnameye leff edimesi lazımdır.

Madde 5 – Baladaki maddelerde mezkûr şerait dairesinde tanzim edilen zabıt varakalarının 
ziri ait olduğu merkez memuru veya komiser tarafından imza edilerek kaydı badelicra doğrudan 
doğruya devair muhasebelerine tevdi edilecektir. Merkez memurları ve komiserler zabıt varakaları-
nın mündericat ve tarz-ı tanziminden mesuldür. Bunların şerait-i mebhusa dahilinde tanzim edil-
memesi aledderecat mucib-i cezadır. 

Madde 6 – Zabıt varakaları devair muhasebelerinde ayrıca tutulacak deftere kayd edildikten 
ve ziri badettedkik müdiran tarafından imza edildikten sonra hükme rapt edilmek üzere Emanet’e 
gönderilecektir.

Madde 7 – Zabıt varakaları Encümen-i Emanet’te deftere kayd ve encümence badelmüzakere 
cezası tayin ve takdir edildikden sonra kararnamesi bittanzim zabıt varakasıyla birlikte tenfiz ve icra 
edilmek üzere derhal ait olduğu şube-i idariye müdiriyetine irsal edilecektir.

Madde 8 – Bu suretle devaire iade edilen zabıt varakaları üzerine Encümen-i Emanetçe hükm 
edilen ceza miktarı muhasebelerde tutulan ceza defterindeki kaydı yanına işaret edildikten sonra 
bunlar kararnameleriyle beraber lieclittenfiz ait olduğu merkez memurluğu veya komiserliğe iade 
edilecek ve merkez memurluğu veya komiserlik dahi kararnamelerde muharrer ceza-yı nakdinin 
itasını veya sanat ve ticaretten meni hakkında bir hüküm mevcut ise onun da icra olunacağını mü-
beyyin numunesi vechile maznuna derhal bir ihtarname tebliğ edecektir. 
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Madde 9 – İhtarnamelerde muharrer ceza-yı nakdiler ihtarnamenin tarih-i tebliğinden niha-
yet üç gün zarfında ait olduğu şube-i idariye veznesine teslim edilecektir. Şuubat-ı idariye muhase-
beleri ceza defteri kaydına işaretle beraber hergün behemehal cezalarını teslim-i vezne eden ashab-ı 
ceraimin isimleriyle zabıt varakaları numaralarını ait olduğu merakize veya komiserliğe bildirecek-
lerdir. Merakiz ve komiserlikler de ona göre kayıtlarını kapatacaklardır. 

Madde 10 – Tedkikat-ı lazıme bilicra ihtarnamenin tebliğinden itibaren üç gün zarfında maz-
nunun ceza-yı nakdiyi tesviye eylediği tebeyyün ettiği takdirde zabıta-i belediye merkez memurlu-
ğu veya komiserliğince suret-i muameleden bahisle kanunun yedinci maddesi mucibince ceza-yı 
nakdinin hapse tahvili müzekkiresi tanzim kılınarak şuubat-ı idariye muhasebe kalemlerine tevdi 
edileceklerdir. Muhasebe kalemlerince tedkikat bilicra hakikaten maznunun cezayı teslim-i vezne 
eylemediği anlaşıldığı takdirde hapis müzekkiresi ziri müdiriyet tarafından imza edilerek makam-ı 
Emanet’e takdim edilecektir. 

Madde 11 – Haklarında hapis müzekkiresi tanzim ve makam-ı Emanet’e takdim edilmiş olan-
ların ceza-yı nakdileri daire veznelerince kabul edilemez. Binaberin her türlü yanlışlığa mahal kal-
mamak üzere ashab-ı ceraim mahkûm olduğu ceza-yı nakdiyi beray-ı tesviye daire muhasebesine 
müracaat eyledikte evvela ceza kayıt defterinden haklarında celp müzekkiresi tanzim ve takdim edil-
mediği anlaşılanların yedine bir pusula verilerek veznece ceza kabul edilecek ve hapis müzekkireleri 
tastir edilenlerin cezaları kabul edilmeyerek müddeiumumiliğe lüzum-ı müracaatları kendilerine 
tefhim edilecektir. Bu hususta tahaddüs edecek her türlü yanlışlıktan devair muhasebecileri ile ala-
kadar muhasebe memurları aledderecat mesul edileceklerdir. 

Madde 12 – Encümen-i Emanet Kararnamesi’nde maznunun başkaca icra-yı ticaret ve sanat-
tan meni hakkında bir kayıt mevcut olduğu takdirde merkez memurluğu veya komiserlik ihtar-
namenin tebliğini müteakip maznunu icra-yı ticaret ve sanattan men edecek ve bu babda lüzum 
gördüğü takdirde polisten dahi muavenet taleb edebilecektir. Memurin-i mumaileyhim icra-yı sanat-
tan men olunmuş olan esnafı memnuiyet müddetince taht-ı nezarette bulundurarak icra-yı ticaret 
etmesine meydan vermeyecektir. 

Gerek maznunun icra-yı ticaret ve sanattan meni muamelesi gerek müddet-i muayyenenin 
hitamında tekrar mübaşereti bir zabıt varakasıyla tevsik olunacaktır. 

Madde 13 – Kavanin ve nizamat-ı mahsusasında bazı efal ve ceraim-i belediyenin mücazatı 
muayyen ve musarrah ve bu cezaların tayin ve takdiri şuubat-ı belediye encümenlerine ait bulu-
nanlar mesela Ekmekçilik Nizamnamesi’nin ikinci, üçüncü ve 25’inci maddeleriyle kanun-ı cezanın 
254’üncü maddesinde musarrah ceraim erbabı hakkında tanzim kılınacak zabıt varakaları üzerine 
icap eden ceza-yı nakdilerin şuubat-ı idariye encümenlerince taht-ı hükme alınması ve bu yolda 
hükm olunacak ceza-yı nakdilerin adem-i istifası dolayısıyla hapse tahvili icap eylediği takdirde işbu 
talimatın onuncu maddesi mucibince hapis müzekkiresi tanzim edilmeyip Dersaadet Belediye Ka-
nunu’nun 64’üncü madde-i muaddelesinin fıkra-i ahiresine tevfikan ol babdaki şube-i idariye en-
cümeni mazbatasının evrak-ı müteferriasıyla beraber müddeiumumiliğe lieclittevdi sabıkı misillü 
Emanet’e irsali ve daire encümenince hükm edilen bu kabil cezaların işbu talimatın altıncı madde-
sinde muharrer defterde kayıt edilmeyerek sabıkı vechile ayrıca bir defter-i mahsusa kaydı icap eder. 

Madde 14 – Kavanin ve nizamat-ı belediyede cezaları muayyen olmakla beraber hükm ve tak-
diri şuubat-ı idariye encümenlerinin salahiyeti haricinde bulunan veya kavanin ve nizamat-ı mez-
bure haricindeki mevzuat-ı kanuniye ve nizamiye ile memnu olan efalden belediyeye taalluk eden 
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ceraim hakkında alelusul tanzim kılınacak zabıt varakaları, ikametgâh senetleri ve icabı takdirinde 
tahlil veya etibba raporları gibi vesaik ile birlikte bir tezkire-i mahsusa ile müddeiumumiliğe tevdi 
edilecektir. Ancak bu gibi ceraimi tefrik hususunda tereddüt vukuunda Emanet Umur-ı Hukukiye 
Müdiriyeti’nin tavsiti caizdir. 

Madde 15 – İşbu talimatın tamami-i tatbikinden devair müdiranı, muhasebecileri ve alakadar 
muhasebe memurlarıyla zabıta-i belediye merkez memurları veya komiserleri ve zabıta-i belediye 
memurları doğrudan doğruya mesuldür.

Suni ve Tabii Rakı ve Konyaklar Hakkında Talimatname

1- Taze veya kuru üzüm ve meyveden veya cibresinden bittahmir doğrudan doğruya veya bir 
miktar anason veya sakız ile beraber taktir tarikiyle istihsal olunan rakılara “tabii rakı” ve müstahzar 
ispirtoya bir miktar anason ruhu veya anitol ilave edilerek yapılan rakılara “suni rakı” tabir edilmiştir.

2- Üzümden müstahsal şarabın taktir edilerek mahsul taktiri mülevven ve ıtri bir ağaçtan 
mamul fıçılarda eskiterek lazım gelen koku ve rengi aldıktan sonra kapalı şişelerde pazar-ı füruhta 
çıkarılan meşrub-ı küuliye “tabii konyak” ve müstahzar ispirtoyu şeker yanığı veya diğer bir madde 
ile telvin ve pek cüzi miktarda bir hülasa-i ıtriye ile tatir edilenlere “suni konyak” namı verilmiştir. 

3- Tabii rakı ve konyaklar mutlaka küul-i etili ile imal olunacaktır.

4- Havi olduğu furfural, aldehit, eter ve âli küulleri litrede “0,75” nisbetinin fevkinde bulunan 
ve ya da nature ispirto ile mamul olan veyahut terkibinde kireç gibi mevadd-ı ecnebiye veyahut mu-
zır boyalar ve muzır-ı sıhhat esanslar bulunduğu bittahlil anlaşılan rakı ve konyaklar müsadere ve 
imha ve ashabı Ceraim-i Belediye Kanunu’na tevfikan tecziye edilir. 

5- Suni rakı ve konyakların tabii yerine satılması memnu olduğundan kapların ve şişelerin 
üzerinde suni veya tabii olduğunu natık etiket bulundurmak mecburidir. 

Perukâr ve Berberlerin İttibaa Mecbur Oldukları Şerait-i Sıhhiye Hakkında Talimatname

1- Perukâr dükkânlarının zemini çini kare veya beton ile mefruş olacak ve elyevm tahta döşe-
meli olanların zemini mutlaka linoleum ile tefriş edilecektir. 

2- Perukâr dükkânlarında nezafet ve taharete son derece riayet olunacak ve mobilya ve ayna ve 
levhalar tozdan muarra bulundurulacaktır. Saç kırpıntıları yerlere saçılmayacak saçılmış olanlar dahi 
ıslak süpürgelerle süpürülecek ve çöpçünün vüruduna kadar ağzı kapalı kaplarda bulundurulacaktır. 

3- Perukârlar ve çıraklar talimatname-i mahsus mucibince her üç ayda bir kere muayene-i 
sıhhiyeye tabidir. 

4- Perukârlar icra-yı sanat ederken beyaz gömlek giyecek ve gömleğin daima temiz bulunma-
sına itina edecekler ve her müşteriyi tıraşa başlamadan evvel ellerini sabunla yıkayacaklar, tırnakla-
rını kesik ve temiz tutacaklar, baş taraklarını ekseriya görüldüğü vechile iş arasında kendi başlarına 
takmayacaklardır. 
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5- Havlular, peşkirler ve önlükler temiz olacak ve bir müşteride ıslananlar kurutulup ütülen-
medikçe başka müşteriye kullanılmayacaktır. 

6- Tahta saplı usturalarla lastik sabunlukların istimali memnudur. 

7- Pudra tüyleri (ponpon) istimali memnudur. Pudra temiz ve kapalı bir kavanozda muhafaza 
edilecek olan temiz bir pamuk parçasıyla sürülecek ve pamuk hemen atılacaktır.

8- Ustura ve makas gibi madeni alat otoklavlarda bulundurularak veyahut yüzde dört nisbe-
tinde sani-i karbonit sudlu suda kaynatılarak tahareti temin olunacağı gibi her tıraşta usturayı ya 
ispirto alevinden geçirerek veyahut yüzde iki lizol mahlulüne batırdıktan sonra kullanacaktır. 

9- Fırçalar ve boynuz taraklar ara sıra kaynar su ve sabunla yıkanacak ve her tıraşta muattar 
ispirto ile silinecektir.

10- Tıraş esnasında ustura ve takımlar daima temiz bez veya Japon kâğıdı parçalarıyla siline-
rek bu parçalar atılacaktır.

11- Perukâr dükkânlarında kâfi irtifada bir bölme ile bölünmüş olmadıkça başka bir sanat icra 
edilemeyeceği gibi kapalı camekânlarda da ıtriyat ve tuvalet ve bazı tuhafiye eşyasından başka bir 
şey teşhir ve füruht edilemeyecektir. 

12- Kahve ve gazinolarda icra-yı sanat eden perukârlar icra-yı sanat edecekleri mahalleri kah-
ve ocağından uzak bir noktada tesis ve bu mahalli havlu silkintilerinin aşamayacağı irtifada camlı 
veya sağır bölme ile tefrike mecburdurlar.

13- Kundura boyacı salonlarında bölme ile tefrik edilmiş olsa dahi perukârlık etmek memnudur. 

14- Sokaklarda seyyar berberlik memnudur.

Encümen-i Emanet kararı tarihi 

13-14 Kânunuevvel 1340 [1924]
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İhsai Kısım

İstanbul’da bulunan bir kısım vesait-i nakliye ve tanzifiyenin envaıyla miktarı hakkında cem 
ve istihsal olunan erkam ve malumat atiye derç edilmiştir. Bu husustaki istatistik tamam olabilmek 
için vapurlarla diğer merakib-i bahriyeye taalluk eden erkam ve malumat dahi derdest-i tahkiktir. 
İkmalinde yine mecmua ile neşri mukarrerdir.

Mevcut Nakliye Hayvanatı

At, bargir Ester Merkeb Öküz ve manda

Bayezid

Fatih

Beyoğlu

Yeniköy

Hisar

Üsküdar

Kadıköy

Adalar

Makriköy

1037

1816

2878

302

183

452

736

47

323

-

-

50

-

28

-

30

13

-

4

387

195

151

130

-

91

101

6

36

152

106

52

86

88

117

-

-

[Yekûn] 7774 121 1065 637

Harb-i umumiden evvel İstanbul’da daha çok nakliye hayvanatı vardı. O zamanlarda tramvay-
lar dahi hayvanla cerr olunurdu. 329 [1913-1914] senesinden sonra merkeplerle moloz taşınmasının 
meni, merkeplerin ve tramvayların elektrikle cerri bu işte istihdam olunan hayvanların azalmasını 
mucip olmuş ve harp esnasında bilumum vesait-i nakliyeye vaz-ı yed edilmesi İstanbul’un kadim 
ve müteamil olan vesait-i nakliyesini üçte bire indirmiştir. Maahaza seneden seneye miktarı artan 
otomobil ve kamyonlar ile tramvay arabaları şehrin vesait-i nakliye noksanını telafi edebilmektedir. 

İstanbul’da Mevcut Vesait-i Nakliye 

Çift atlı 
yük 

arabası

Tek atlı 
yük 

arabası

Öküz ve 
manda 
arabası

Çift atlı 
binek 

arabası

Tek atlı 
binek 

arabası

Merkep 
arabası

Otomobil Kamyon

Bayezid 314 162 18 122 3 - 93 20

Fatih 426 290 76 97 28 - 8 3

Beyoğlu 544 221 53 687 57 - 356 57

Yeniköy 29 23 28 7 81 - 9 4

Hisar 42 24 56 - - - - -

Üsküdar 33 79 44 23 153 - 20 -

Kadıköy 600 Çift, tek binek ve nakliye dahildir - 59 Kamyon dahildir

Adalar 4 - - 23 - - - -

Makriköy 72 68 - 27 5 6 3 1

Yekûn 2064 867 275 986 327 6 548 85
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İşlemekte Olan Tramvay Arabaları

Hatların  isimleri
Motris: 
Birinci

Muharrik 
İkinci

Romörk: 
Müteharrik 

Adet

Mecmuu 
Adet

Nakl ettiği 
yolcu 
Adet

Beher arabaya 
isabet eden 

yolcu nisbeti

Şişli-Tünel 19 - 18 37 30000 810

Tatavla-Tünel 4 4 7 15 7000 466

Harbiye-Fatih 13 14 - 27 34000 1259

Maçka-Tünel 2 3 - 5 3600 820

Sirkeci-Taksim 10 4 - 14 4400 314

Beşiktaş-Karaköy - 9 - 9 10800 1200

Eminönü-Bebek 16 - 16 32 16400 512

Ortaköy-Aksaray 5 6 - 11 7000 727

Fatih-Sirkeci - 4 - 4 4400 1100

Topkapı-Sirkeci - 12 9 21 13200 628

Yedikule-Sirkeci - 13 13 26 14200 546

[Yekûn] 69 69 63 201 145000

Tramvay idaresinin 178’i muharrik ve 96’sı müteharrik olmak üzere ceman 274 arabası vardır. 
Bunlardan ancak 139 muharrik ile 72 müteharrik ki ceman 211 araba hatlarda işlemektedir. Bu ara-
baların mevsime nazaran daima yüzde 10 ila 22’si teftiş, boyanmak, kontrol vesaire gibi bahanelerle 
işletilmemektedir. İdarenin yük nakliyatı ve tecrübe arabaları bu yekûnde dahildir. Yine bu araba-
lardan 108’i Beyoğlu ve 103’ü İstanbul cihetlerinde işlemektedir. Ahiren ihdas olunan Fatih-Beşiktaş 
hattında diğer hatlardan alınan arabalar işletilmektedir.

Nezafet Hayvanatı
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Yerli hayvan (bargir) 25 42 45 14 18 15 7 11 12 - 2 6 4 201

Macar hayvanı 3 - 4 - 3 - - - 1 - - - - 11

İngiliz esteri 23 11 56 - 1 2 15 - - - - - - 108

Yerli ester 4 1 6 - - 1 - - 1 - - - - 13

Merkep 12 11 20 8 12 4 15 4 3 1 2 - - 92

Yekûn 67 65 131 22 31 25 37 15 17 1 4 6 4 425
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Vesait-i Tanzifiye
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Kamyon - - 5 - - - - - - 5

Tek hayvanlı nezafet arabası 53 45 68 8 10 17 21 11 17 250

Tek hayvanlı merkep arabası 2 3 - - 2 4 7 - 2 20

Çift hayvanlı merkep arabası 5 4 - 2 6 - - - - 17

Çift hayvanlı nakliye arabası 5 - - - - 1 1 - 2 9

Tek hayvanlı nakliye arabası - - - - - - 1 - 2 3

Sulama arabası - - - - 5 5 - - 6 16

Süpürme arabası - - - - - 1 - - - 1

Süpürme kamyonu - - - - - - - - - -

Lağım arabası - - - - - 1 - - 1 2

Cenaze arabası - - - - - 1 - - - 1

Hasta nakliye arabası - - - - - - - - 1 1

El arabası 82 65 - 19 25 29 38 20 13 291

El arabası (Avrupakârı) - - 58 - - 3 - - 3 64

El arabası kapağı 48 - - - - - - - - 48

Saç çöp küfesi (bargir) - - 13 - - - - - - 13

Ağaç çöp küfesi - 5 40 6 12 - - 8 - 71

Ağaç çöp küfesi (merkep) - - - 4 16 - - - - 20

Demir çöp sepeti - - - - - 17 - - - 17

Sac süprüntü sandığı 29 12 50 - - - 12 4 - 107

[Yekûn] 224 134 234 39 76 79 80 43 47 956



İstanbul Şehremaneti ̇Mecmuasi52

Sıra 
Numarası

Sıra 
Numarası

1 Şehremini Yeniköy Şube-i İdariyesi Muhasebesici 
Cemal Bey 36 Kasaba Kazasının Ahmedli Nahiyesi Belediyesi

2 Şehremini Yeniköy Şube-i İdariyesi Muhasebe Kâtibi 
Ali Rıza Bey 37 Sungurlu Belediyesi

3 Şehremini Yeniköy Şube-i İdariyesi Veznedarı Ali Bey 38 Gülpazarı Belediyesi

4 Şehremini Yeniköy Şube-i İdariyesi Nezafet-i Fenniye 
Memuru Nevres Bey 39 Koçhisar Belediyesi

5 Şehremini Yeniköy Şube-i İdariyesi Heyet-i 
Fenniyesinden Mühendis Şevket Bey 40 Sivrihisar Dahilinde Günyüzü Nahiyesi Belediyesi

6 Şehremini Yeniköy Şube-i İdariyesi Heyet-i 
Fenniyesinden Mühendis Halil Bey 41 İskilib Belediyesi

7 Konya Belediyesi 42 Gekbuze Belediyesi

8 İnegöl Belediyesi 43 Çubukabad Belediyesi

9 Edirne Belediyesi 44 Dursunbey Kazasına mülhak Sariç Nahiyesi Belediyesi

10 Küplü Nahiyesi Belediyesi 45 Kozan Vilayeti dahilinde Kars Zülkadiriye Belediyesi

11 Osmaeli Nahiyesi Belediyesi 46 Bilecik Belediyesi

12 Akşehir Belediyesi 47

Büyükçekmece Belediyesiyle ona tabi iki belediye13 Edirne-Havsa Belediyesi 48

14 Susığırlık Nahiyesi Belediyesi 49

15 Saideli Belediyesi 50 Tavas Belediyesi

16 Mudurnu Belediyesi 51 Ilgın Belediyesi

17 Nallıhan Belediyesi 52 Ilgın Kazasında Argıdhanı Belediyesi

18 Nallıhan Kazası Kaymakamı Esad Bey 53 Tavşanlı Belediyesi

19 İzmit Belediyesi 54 Sivas-Aziziye Belediyesi

20 Karacabey Belediyesi 55 Lapseki Kazası dahilinde Çardak Nahiyesi Kazası

21 Yumurtalık Belediyesi 56 Kilis Belediyesi

22 Manisa Belediyesi 57 Bayramiç Belediyesi

23 Beyşehir Belediyesi 58 Akhisar Belediyesi

24 Menemen Belediyesi 59 Kütahya-Gümüş Nahiyesi Belediyesi

25 Söke Belediyesi 60 İmroz Belediyesi

26 Ceyhan Belediyesi 61 Tavas Kazasına merbut Kale-i Tavas Nahiyesi 
Belediyesi

27 Sandıklı Belediyesi 62 Zaferanbolu Belediye Kâtibi ve Sandık Emini 
Mehmed Vefai Efendi

28 Hendek Belediye Reisi İsmail Efendi 63 Amasya Belediyesi

29 Hendek Belediye Azasından Hatib İsmail Efendi 64 Nazilli-Atca Nahiyesi Belediyesi

30 Mecidiye Belediyesi 65 Zonguldak-Devrek Kazası Belediyesi

31 Alaşehir Belediyesi 66 Dikili Belediyesi

32 Lapseki Belediyesi 67 Aydın Vilayeti Umurlu Karyesi Belediyesi

33 Karesi Vilayetine tabi Dursunbey Belediyesi 68 Alaiye Belediyesi

34 Gerede Belediyesi 69 Artvin Belediyesi

35 Beypazarı Belediyesi -Mabadı var-

Şehremaneti Mecmuası'na Abone Olanlar
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