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M E C M U A S I

Tıpkıbasım ve Çeviriyazı

İ S T A N B U L

1 Şubat 1341 [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.

 





İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın 1 Şubat 1341 (1925) tarihli altıncı sayısı, birçok konunun 
ele alındığı bütüncül bir hüviyetle karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa Osman Nuri Bey’in “İstanbul 
Nüfusu” adlı başlangıç yazısı, İstanbul’un fethinden başlayarak çeşitli yıllarda gerçekleştirilen nüfus 
tahrirlerini ayrıntılı bir şekilde mütalaa ederek söz konusu dönemlerdeki yerli ve ecnebi nüfusa dair 
mevsuk bilgiler sunmaktadır. İstanbul’da yaşayan İslam, Rum, Ermeni, Bulgar, Katolik, Musevi, Pro-
testan, Latin, Ecnebi vb. topluluklarla birlikte cinsiyet ayrımının da (zükûr-inas) dikkate alındığı bu 
mütalaada, başvurulan kaynakların çeşitliliği ve tarihi önemi göz önüne alındığında (Tursun Bey’in 
Târîh-i Ebu’l-Feth’i, Kritovulos’un Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani’si, Tacizade Cafer Çelebi’nin Mah-
ruse-i İstanbul Fetihnamesi, Tarih-i Lutfi, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si, Alphonse de Lamartine’in 
Osmanlı Tarihi1 gibi) yazının uzun bir mesai ürünü olduğu anlaşılmakla birlikte verilen nüfus cetvel-
leri ile de yazının istatistiksel önemi arttırılmaya çalışılmıştır.

“Umrani Kısım”da ise Paris Belediyesi Başmimarı Mösyö Bovar’ın özel bir davetle İstanbul’a 
getirilip şehrin imarı üzerine yaptığı tahkikat metni sunulmaktadır. Mösyö Bovar, İstanbul arazisi-
nin kıymetlendirilmesini ve iyice korunmasını gözeterek bulunduğu önerilerde, şehrin iyi bir tetki-
kattan önce tadil edilmesi durumunda eksik muameleyle karşılaşılacağını vurgulamaktadır. Çünkü 
bir plan haricinde gerçekleşecek ameliyatlar, şehrin yapılanmasını sakil göstermekle kalmayacak 
daha sonra yapılacak yollar ve binalar için de büyük bir tanzim sorunu teşkil edecektir. 

İstanbul’un imar meselesi dışında, “asar-ı atika”, “mebani-i emiriye ve mukaddese” gibi bi-
naların vaziyetinden de bahseden Mösyö Bovar, şehirdeki işe yaramaz ve lüzumsuz olarak tarif 
edilebilecek her türlü binanın işlevsel bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini söylemektedir. Ancak 
bu binaların restorasyonu veyahut tadilatı esnasında haiz oldukları manevi hissiyat kaybedilirse 
teşebbüsler başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bovar’ın önem gösterdiği başka bir mesele de bütçe me-
selesidir. Şehrin zaruri ihtiyaçlarına göre bir bütçe tanzim edilirse hem kaynak israfının önüne ge-
çilecek hem de ahalinin menfaati korunacaktır. Bu nedenle şehirde yapılacak icraatlar planlanmalı, 
harcamalar da zaruret ve fayda nispetinde olmalıdır. “İstanbul öyle bir şehirdir ki onun bir küçük 
taşına kemal-i ihtiram ile dokunmak lazım gelir” diyen Mösyö Bovar, İstanbul ahalisinde/şehrinde 
eksik kalan noktalara temas ederek, bir ecnebî nazarından, bizlere millî bir kritik yaptırmaktadır.

Şehremini Muavini Şükrü Ali Bey’in İngiliz belediyeciliğini incelediği “tetkik ve tetebbu” kıs-
mında ise asri belediyelerdeki işleyiş ve görev tanımları üzerinde durulmaktadır. Yine “Fukara Ka-
nunu Devairi” üzerinde ciddi okumalarda bulunan Şükrü Ali Bey, söz konusu teşkilatın hiyerarşisini 
beş fasılda özetleyerek, ki esasında on kısımdan oluşmaktadır, Türkiye belediyelerinin ibret alması 
gereken bir oluşumdan bahseder. İngiliz belediyelerindeki köy dairelerinin bizdeki köy kavramıy-
la karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Şükrü Ali Bey, İngilizlerin “parish” adını verdikleri bu 
dairelerin belediyelerin tamamını oluşturduğunu söylemektedir. “Parish” adı verilen oluşumlardaki 
vergilerden de bahsedilen yazıda, bilhassa, “fukara resmi”, vergilerin en mühimi olarak görülmekte-
dir. Söz konusu verginin fukara memurları (nezaretçiler) tarafından toplandığını aktaran Şükrü Ali 

1 Osman Nuri Bey, Lamartine’in eserindeki sayısal veriye yer vermiş olsa da Lamartine’in verdiği sayının hayli abartılı 
olduğunu söyler. Bunun altında yatan yegâne sebep, İstanbul’un kaybına ve şehirdeki ecnebi nüfusun sefaletine Hristiyan 
halkı açısından dikkat çekmektir.

Bu Sayıda
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Bey, oturulan emlakin değeri ne olursa olsun verginin lira başına ödenen miktarının asla değişmedi-
ğini ifade ederek zorunlu ihtiyaçlara göre köy meclisinden ek vergi kararı çıkabileceğini de ekler. Bu 
kanuna göre yoksulların her türlü işi gönüllü olarak görülecek ve yardıma muhtaç insanlar hükümet 
tarafından iaşe olunacaktır. 

Yine beşinci nüshadaki “Avrupa Belediyeleri Mezbahaları” serisine devam edilerek Dresden, 
Berlin, Kolonya (Köln), Viyana, Paris şehirlerindeki mezbahaların ayrıntılı bir tahlili yapılmaktadır. 
Mezbaha ahırları, kesim salonları, zemin, duvarlar, pencereler, kapılar, çengeller, bağırsakhaneler, 
işkembe ve paçahaneler üzerinde durularak ilgi çekici olan “kandan istifade müesseseleri”ndeki faa-
liyetlerden bahsedilir. Bazı mezbahalarda kandan yararlanılarak sanayide kullanılan albümin, pep-
tonlu hayvan gıdaları, hematojen, hematin ve çeşitli malzemelerin (albümin, kepek, ezilmiş keten 
tohumu, kemik tozu ve tuz) taze sıcak kanda frite edilmesiyle beygir ve bakarat için mühim bir gıda 
elde edilmektedir. Yazıda bu faaliyetlerin aşamaları ayrıntılı bir şekilde açıklanarak Türkiye mezba-
halarının bundan istifa etmesi amaçlanır.

“Sıhhi Kısım”da bilgiler veren Serbaytar Ahmed Nevzad’sa mezbahalardaki sıhhi icraatlere 
büyük önem verilmesi gerektiğini anlatan bir yazıyla karşımıza çıkmaktadır. Nevzad, ülkemizdeki 
mezbahaların hala Avrupa mezbahalarındaki donanıma sahip olmadığını belirterek bu eksikliğin 
ivedilikle giderilmesini önerir. Çünkü hayvanlardan bulaşan türlü hastalıkların önüne geçmek ve 
halkın sıhhatini korumak, fenni ve Avrupaî mezbahaların açılmasıyla doğru orantılıdır. “Karaağaç 
Mezbahasında Hayvanatın Usul-ı Muayenesi” alt başlıklı yazı; söz konusu tezler, çeşitli mukayeseler 
ve sayısal verilerle tıbbî bir etüt haline getirilir. 

Mecmûada başka yazılarıyla da öne çıkan Hıfzıssıhha Mütehassısı Lebid Abdüşşekür, altıncı 
sayıda “Patatesle Tesemmüm” konusunu ele almaktadır. Dünya genelinde sıkça kullanılan bir gıda 
olan patates üzerinde ayrıntılı bir incelemede bulunan Abdüşşekür, patatesin içinde bulunan “sola-
nine” adlı madde sebebiyle gıdadan zehirlenme olasılığının yaz mevsiminde hayli arttığından bah-
setmektedir. Bu nedenle herkesin sıkça tükettiği patatesin tüccarlar tarafından gereksiz miktarlarda 
istiflenmemesi ve tüketici ahalinin de patatesi uygun koşullarda saklaması gerekmektedir. Abdüşşe-
kür’un yazısıyla mecmuadaki gıda meselesinin iyice yerleştiği görülmekle birlikte karşılaşılabilecek 
rahatsızlıkların semptomları tarif edilerek ahali bilinçlendirilmeye çalışılır.

Mecmuanın, bu sayı için, en dikkate şayan kısmı ise Türkiye’nin Demirci ve Elmalı gibi bazı 
kazalarının belediyelerinden  dergiye yazılar gelmeye başlamasıdır. Şehremaneti Mecmuası, daha önce 
vermiş olduğu sözü tutup, Türkiye’deki diğer belediyelere de yer ayırarak söz konusu kazaların me-
ramlarının gerçekleştirilmesi için açık çağrıda bulunur. Bu hizmet, yalnız, mecmuanın yazı çeşitlili-
ğini genişletmekle kalmamış; hükümet merkezi hüviyetini kaybetmiş İstanbul’un hala Türkiye için 
en mühim karar mercii olduğunu da gözler önüne sermiştir. Bu minval üzere düşünüldüğünde Şeh-
remaneti Mecmuası, altıncı sayısında da şehrin umrani, ihsai, sıhhi ve beledi yönlerini tahlil etmeye 
çalışan misyonunu sürdürmektedir.

Tolga Karahan
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İstanbul’un Nüfusu

Emanet İhsaiyat İdaresi; İstanbul nüfusu hakkında hemen her taraftan -hatta Amerika-yı Ce-
nubi gibi uzak memleketlerden bile- şifahen ve tahriren bazı suallere maruz kalmaktadır. Şifahi 
malumat talebine karşı: Türkiye’de belediyelerin nüfus muamelatıyla vazifedar olmadığı binaenaleyh 
nüfusun hakiki miktarının belediyelerce meçhul bulunduğu yine şifahen izah edilmekte ve bittabi 
bu izahat hayretle karşılanmaktadır. 

Fakat bu gibi sualler tahriren vaki olur ve menşei de beynelmilel nüfus idaresi ve sair mema-
lik-i müterakkıye-i Garbiye belediyeleri bulunursa tahriren verilecek cevapta izzet-i nefs-i milliyi 
vikaye maksadıyla ne derece müşkülat çekilmekte olduğunu izaha hacet yoktur. Binaenaleyh bade-
ma vaki olacak talep ve müracaatlara umumi bir cevap mahiyetinde olmak üzere İstanbul nüfusu 
hakkında mecmua ile bazı izahat itasına mecburiyet hasıl olmuştur.

İstanbul’un dört buçuk asırdan beri nüfus muamelatındaki noksanı makaleye mevzu ittihaz 
etmekle hal-i hazırda bununla vazifedar olan hiçbir idareyi, hiçbir şahsı tenkit veya tahtie muharri-
rin aklından geçmemiştir. Nitekim bu noksan hükümetçe de ehemmiyetli bir surette nazar-ı dikkate 
alınmış ve 341 yahut 342 senelerinden itibaren Türkiye’de memalik-i müterakkıye-i Garbiye tarzın-
da umumi bir tahrir-i nüfus icrası için meclisten tahsisat talep edilmiştir. Bu makaleyi tahrirden 
maksat badema nüfusu ister hükümet, ister merci-i tabiisi hatta kanunisi olan belediyeler tahrir 
etsin, başlayacakları işin dört buçuk asırdan beri ne derece müzebzeb ve müşevveş olduğunu ve bu 
babda ne kadar hayali erkama istinat edildiğini ispat ve izah ederek işin tesriine nazar-ı dikkati celp 
etmektir. Bu noktayı tavzihten sonra esasa geçebiliriz:

Umumiyetle Türkiye’nin nüfusundan sarf-ı nazar, daha düne kadar hükümet merkezi olan 
İstanbul’un nüfusu hakkında muayyen ve ihsaiyat ilmi nokta-i nazarından mevsuk addolunabilecek 
erkam ve malumata maalesef malik değiliz.
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Halbuki İstanbul’un nüfus muamelatı Türkiye’nin diğer şehirlerine nispetle bütün tafsilat ve 
teferruatıyla malum ve mukayyet olmak lazım gelirdi. Çünkü yakın zamana kadar İstanbul’da bir 
nüfus müdüriyet-i umumiyesi mevcuttu. İstanbul'da tahrir-i nüfus keyfiyeti de Türkiye’nin diğer 
şehir ve kasabalarından birçok sebepler dolayısıyla daha iyi bir surette yapılabilirdi.

Bu meçhuliyet ve adem-i mazbutiyete rağmen her ne zaman İstanbul’un nüfusundan bah-
solunmak lazım gelse bilaistisna herkes “bir buçuk milyon nüfuslu şehrimiz” klişesini tekrar eder. 
Fakat bir buçuk milyon ne gibi bir hesaba veya malumat-ı ihsaiyeye müstenittir? İstanbul’un mevcut 
mebanisi, vaziyet-i iktisadiyesi bu kadar nüfusu iaşe ve ibate edebilir mi? Bu noktaları hiç kimse 
sorup araştırmaz. Sorup araştırmak isteyen birisi çıksa bile asıl bu işlerle alakadar olan daireden 
istediği malumatı alamaz. 

Velhasıl İstanbul’un hakiki mikdar-ı nüfusu bugün bir muammadır. Harbin ve mütarekenin 
acı günlerinde düşmanlarımız İstanbul’un nüfus istatistiklerini kendi işlerine yarayacak şekilde tertip 
ederek bu miyanda gayrimüslim sekeneyi Müslümanlardan fazla göstermiş ve bu suretle İstanbul’un 
tayin-i mukadderatını mevzu-ı bahis olduğu günlerde bu şehir üzerinde bir hak kazanmak istemiş-
lerdi.

Siyasi muhterislerin hakikati tahrif etmelerine rağmen bu sıralarda Paris’te neşredilen Guide 
Sam’da İstanbul’un nüfusu 1.345.934 raddesinde bulunduğu ve bunun 603.310’u Müslim, 218.846’sı 
Rum, 88.209’u Ermeni, 55.133’ü Yahudi ve mütebakisi de ecnebi olduğu tasrih edilmektedir.

Yine bu sıralarda hükümetçe neşredilen istatistiklerde ve sulh konferanslarında müdafaa edi-
len esaslarda ise -bittabi mülhak kazalarla beraber- İstanbul vilayetinde 1.203.000 nüfus bulunduğu 
beyan olunmakta idi. Gerek düşmanlarımızı gerek siyasi ricalimizi nüfus miktarını bu raddelerde 
göstermeye saik olan sebepler de yok değildir. Rus Çarlığı’nın izmihlali ve Yunanlıların Anadolu’ya 
geçmeleri neticesi olarak her taraftan İstanbul’a tehacüm eden Müslim, gayrimüslim Türk tebaasıyla 
ecnebilerin İstanbul’un nüfus yekûnunda pek mühim tebeddüller husule getirdiği ve bilahare Rus-
ya’da iyi kötü bir idarenin teessüs etmesi üzerine Rus muhacirlerinin İstanbul’u terk ederek kısmen 
Rusya’ya ve kısmen diyar-ı saireye gitmeleri ve bir de gerek Anadolu’da Türk’ün zaferi, gerek müba-
dele dolayısıyla İstanbul’a gelmiş olan birçok Müslim ve gayrimüslim Türk tebaasının da Anadolu’ya 
ve Yunanistan’a sevk edilmeleri zaten malum olmayan İstanbul nüfusunun hakiki miktarını tayin 
hususunda bilaistisna herkesi şaşırtmıştı.

1324 [1908] tarihinden beri İstanbul’da zuhur eden büyük yangınlar neticesinde en azdan 
20.000 hanenin yanmış olması ve bunların yenisini yaptırmak kudretini haiz olmayan harikzedeler-
den pek çoğunun hayatın daha ucuz olduğunu zannettiği Anadolu’ya geçmesi de İstanbul nüfusunda 
mühim bir tebeddül husule getirmiştir. Elyevm her şey düzelmiş yani İstanbul işgalden kurtulmuş, 
sulh takarrür etmiş, mübadele keyfiyeti bitmek üzere bulunmuş ve binnetice nüfus muamelatında 
bir dereceye kadar hal-i tabiiye yaklaşılmış olmakla beraber yine İstanbul’un hakiki nüfusunu tayin 
ve tespit etmeye imkan bulunamamıştır. Alakadar ve vazifedar memurlar da bu hususta tatminkar 
malumat ita edememekte ve meselenin asıl ehemmiyeti de bundan sonra başlamaktadır. 

Gerçi vuku bulan müracaat ve talep üzerine İstanbul Nüfus Müdüriyeti elyevm İstanbul vi-
layeti dahilinde 1.065.866 nüfus bulunduğuna dair bir cetvel irae ve ita etmekte ise de makalenin 
sonunda ispat ve izah edileceği üzere bu cetvelde gösterilen erkam asla doğru telakki edilemez. 

Muharririn kanaatine göre İstanbul nüfusu bugün ancak 500 ile 600 bin arasındadır. Ve ka-
tiyen bundan fazla değildir.  
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Bu kanaat ve istidlalde neye istinat edildiğini makalenin sonunda izah etmek üzere evvel 
emirde daha uzak zamanlarda mesela İstanbul'un fethinden bulunduğumuz tarihe gelinceye kadar 
muhtelif asırlarda İstanbul’un surları dahilinde barındırmış olduğu nüfus hakkında cem ve istihsal 
olunabilen bazı malumatı neşretmek ve badehu İstanbul’un hal-i hazırdaki nüfusî miktarına intikal 
ederek en sonunda da memalik-i sairede ilmi ve ihsai bir tarzda tahrir-i nüfusun ne suretle yapıl-
makta olduğuna dair bazı izahat vermek meselenin anlaşılmasına hayli yardım edecektir. 

Fetihten evvelki İstanbul sekenesinin ne miktarda olduğuna dair pek mevsuk ve etraflı malu-
mata malik değiliz. Esasen bu nokta bizi o kadar alakadar da etmez. Fakat şehrin fethedildiği zaman 
ile ondan sonraki nüfusu safahatını tetkik etmek faydadan hali değildir. Bu tetkikat neticesinde 
görülecektir ki İstanbul’un nüfusunda her devirde hayale ve tahmine sapılmıştır. Fetihten sonra ta-
rih yazan binaenaleyh meşhudata değil mesmuata ve hayalata bina-yı malumat eden müverrihlerin 
mütalaalarından sarf-ı nazarla yalnız fetih zamanında yaşamış hatta bizzat muhasarada bulunmuş 
olan müverrihlerin yazdıklarını gözden geçirmek temin-i maksada kifayet edecektir. 

Bu müverrihlerden Tursun Bey “İşaret-i aliye şöyle oldu kim bu şikeste-dil kalemiyle defter 
oluna. Hezar taablar çekülüb hane-be-hane, hücre-be-hücre, ulviyat ve süfliyat, bağçe ve bağat yazu-
lub mukataa vaz”1 olunduğunu yazıyorsa da nüfusun miktarını söylemiyor. 

Mamafih hin-i fetihte İstanbul’da bulunan ve bittabi heyet-i mecmuasıyla esir edilen seke-
nenin adedini Türk müverrihlerden ziyade Rum müverrihlerden dinlemek daha muvafık olacaktır. 
Bu sonrakiler saika-ı milliyetle herhalde Rumları hakikatten çok fazla gösterecekleri şüphesizdir. 
Mesela Comte de Ségur; Roma Şark İmparatorluğu tarihinde: Bidayet-i muhasarada imparatorun 
emriyle İstanbul ahalisi tadad olunarak şehirde 200.000 kişi bulunduğu ve sekiz ciltten ibaret bir 
Osmanlı tarihi yazmış olan Fransız şair-i meşhuru Lamartine de hin-i muhasarada şehirde 300.000 
ahali sakin olduğunu beyan ediyorsa da bunlar Hristiyanlık gayretiyle yazılmış ve şehrin zıyaına ve 
binnetice bu kadar nüfusun esaret ve sefaletine alem-i nasraniyeti daha ziyade acındırmak için kas-
ten izam edilmiş miktarlardır. Bununla beraber bu hususta en mevsuk malumatı yine Rum müver-
rihlerden “Kritovulos”tan alacağız. Kritovulos fetihten sonra İstanbul’da yaşamış ve Fatih namıma 
bir tarih yazmıştır. Yazdığı tarih Topkapı Sarayı Kütüphanesinde görülerek son zamanlarda tercüme 
ve neşredilmiştir.

Bu zatın ifadesine göre: Esna-yı muhasara ve zaptta erkek, kadın, çocuk ve ecnebi olmak üze-
re Rumlardan 4000 telefat vaki olmuş ve şehirde 50.000 kişi esir edilmiştir.2 Bütün müverrihlerin 
şehri müdafaa eden Rum askerlerini 4-5 bin raddesinde göstermesi3 ve muhasara başladığı zaman 

1 Tarih-i Ebü’l-Feth (Tarih Encümeni Neşriyatından) Tursun Bey Bursa Beyi Cebe Ali Bey’in birader zade-
sidir. İstanbul’da ilk defa tahrir-i emlak ve tahrir-i nüfus icrasına amcasıyla beraber Tursun Bey memur edilmiş-
tir. Fatih namına yazdığı tarihte baladaki fıkranın da delalet ettiği üzere tahririn kendi kalemiyle yazıldığını Tur-
sun Bey beyan eder. Bu iki zatın isimleri maliye ve belediye tarihlerinde menkuş olmak iktiza eder. Cebe Ali Bey 
namına İstanbul’da Cibali isminde bir semt ve mahalle mevcuttur.        
Sebep-i tesmiye Ali Bey’in surun o kısmında şehri müdafaaya memur edilmesi ve hin-i fetihte o noktadan şehre girmiş 
olmasıdır. 

2 Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani. Karolidi Efendi tercümesi sahife 84 (Tarih Encümeni Neşriyatından).

3 Hatta bir kısım müverrihler Rumların askerlerini 4973 gibi kesirli bir rakam olarak göstermektedirler. Gerek bu 
kesirli rakam, gerek 500 adedi olsa olsa imparatorun muvazzaf ve hassa askerini gösterir. 50-60 bin ahali arasında laakal 20 
bin kişinin şehirlerini müdafaaya iştirak ettikleri şüphesizdir. Akıl ve mantık da bunu icap ettirir. Bunu edna bir hesapla da 
ispat edebiliriz: İstanbul surları 16 kilometredir. 150-200 bin raddesinde olduğu söylenen muhacimine karşı şehri müdafaa 
edebilmek için surların her metresine bir adam konmak lazım gelse 16000 askere ihtiyaç olduğu tezahür eder. Bundan başka 
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Rumların her taraftan imdat talep etmeleri de şehirde fazla ahali bulunmadığını göstermektedir. 
Binaenaleyh şüphesiz olan mübalağasıyla beraber İstanbul’un Bizanslılar zamanındaki nüfusunun 
50-60 bin arasında olduğunu kabul etmek muvafık olur.   

Nitekim kıymet-i ilmiyesi gayr-ı kabil-i inkar olan Grand Ansiklopedi dahi şehirde esir edi-
lenlerin miktarını 60.000 gösteriyor ki mübalağa sayılmaz. Mahaza Osmanlı müverrih ve müel-
liflerinin İstanbul’un Rum ahalisini 200.000 raddesinde göstermeleri bu kadar çok ahalinin hiç 
olmazsa rubunun eli silah tutar takımdan olup müdafaaya iştirak ettiğini ve binaenaleyh bundan 
dolayı muhasaranın 53 gün uzadığını göstermek için olsa gerek. Halbuki hin-i fetihte İstanbul’da bu 
kadar nüfus olsa idi -biraz evvel de işaret edildiği üzere- Rum müverrihleri üseranın adedini yük-
sek göstermek suretiyle bundan herhalde istifade ederlerdi. Esasen Kurun-ı Vusta’da 50-60 binden 
fazla nüfuslu şehirlerin iaşesi de müşküldü. Bahusus İstanbul gibi bütün havayicini, mahrukatını 
hariçten getirtmek mecburiyetinde olan ve etraf-ı erbaası daha doğrusu surlarının dışarısı diğer bir 
devletin (Osmanlıların) eline geçmiş bulunan bir şehir daha fazla nüfusu barındıramazdı. 

Rumlardan birçoğunun kaçması, bir haylisinin esir edilmesi gibi sebeplerle sekenesiz kalan 
şehri ahali ile doldurmak bir lazıme-i siyaset ve idare olduğundan Fatih’in derhal bu esbaba tevessül 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Tursun Bey Fatih için “Kılıcıyla fethettiği memalik-i küffardan sebaya-yı üsara getirtip etraf-ı 
İstanbul’a kondurup köyler ve mezari vaz etti. Şöyle ki hâlî bir yer kalmayıp tamam mamur oldu.” 
diyor.4 Tursun Bey’in bu ifadesinden İstanbul’da eksilen ve kaçan Rumların yerine Rum ve sair Hris-
tiyanlar getirilip İstanbul’un etraf ve civarına iskan edilmiştir. İstanbul etrafında Belgrad, Kemer-
burgaz, Petnahor, Küçükköy ve saire gibi mübadelenin vukuuna kadar Rumlarla meskun köylerin 
mevcudiyeti bu ifadeyi teyit etmektedir.         

İstanbul’un fethi haberini etrafındaki müluk ve ümeraya münşiyane bir tarzda yazmış olan 
Tacizade Cafer Çelebi diyor ki: “Karıştıran Süleyman demekle maruf bir yarar er ve mutemet kulunu 
subaşı nasp eyleyip buyurdu ki memalik-i mahruseden her kim ki gelüp bu belde-i tayyibede vatan 
tutup ikamet niyetin ede ve her kangı evi murad ve ihtiyar ederse sabıküzzikr subaşından tezkire 
alıp südde-i murad-bahşa gele. Mülk-name-i hümayun sadaka oluna."5

Bu gibi müsaadat ve teşvikat üzerine İstanbul’a gelip birer evi işgal edenlerin tayin olunan mu-
kataayı veremedikleri ve bilahare bu gibilerin mezkur hanelerden çıkarılarak mukataasını verebile-
cekleri halleriyle münasip diğer evlere yerleştirildiklerini Tursun Bey söylemekte ve sonraları Rum-
lar esaretten azad olunarak kendilerine kısmen haneleri verildiğini de Kritovulos beyan etmektedir. 

Fetihten sonra Fatih’in Okmeydanı’nda ve Tersane Bahçesi’nde verdiği ziyafette bulunanların 
ve haneler ve atiyeler ile taltif edilenlerin 170.000 kişi olduğunu Osmanlı müverrihleri haber ver-
mektedirler.6 Bu nüfusun ne kadarının şehirde ihtiyar-ı ikamet ettiği malum değildir. 

Tarihlerin izahatı İstanbul nüfusundaki boşluğun ne suretle doldurulduğunu göstermektedir. 
Yine tarihler Anadolu ve Rumeli’nin nerelerinden ne miktar ahali kaldırılıp İstanbul’un hangi mahal-
lesine yerleştirilmiş olduğunu birer birer hikaye etmekte ve elyevm müstamel olan bazı mahalle ve 

surlarda 1225 adet kule (burç) vardır. Her kuleye müdafaa için onar adam ikame edilse 12250 kişiye de bu suretle lüzum 
vardır. Müdafilerin adedi Hristiyan müverrihlerin iddia ettikleri gibi 4-5 bin değil laakal 20000’dir.

4 Tarih-i Ebü’l-Feth. Tarih Encümeni Mecmuası. 30.

5 Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi. Tarih Encümeni Mecmuası. Numara 21.

6 Feth-i Celil-i Kostantiniyye. Ahmet Muhtar Paşa. Sahife: 26.



Sayı: 6 1 Şubat 1341 [1925] 23

semt isimleri de müverrihlerin ifadelerini teyit eylemektedir. Ezcümle Üsküp’ten gelen ahali Üsküplü 
Mahallesi'ne, Mora Rumları Fener’e, Yahudiler Hasköy ve Balat semtine, Konya Aksaray’ından gelen-
ler Aksaray’a, Tokat ve Sivas Ermenileri Sulu Manastır’a, Bursalılar Eyüpsultan’a, Karaman ahalisi 
Büyük ve Küçük Karaman semtlerine, Trabzon’dan gelenler Beyazıt civarına iskan edilmiş ve daha 
sonra Kasımpaşa’da tersane tesis olunduğu zaman Gelibolu’dan gelen ve gemi yapmakta mahir olan 
bir kısım ahali de Kasımpaşa’ya yerleştirilmiştir. İstanbul’un mahalle teşkilatına verilen isimler ve 
camilerin banileri tetkik edilirse Fatih zamanı ricalinin ne derece fikr-i imar ile mücehhez bulunduğu 
ve ancak bu fikir ve azim sayesinde bin küsur seneden beri başka bir medeniyete ve başka bir dine 
matla ve makar olmuş olan bu şehrin az zaman içinde ne suretle Türkleştirilmiş olduğu tezahür eder.

Gerek hükümetin tergip ve teşviki, gerek İstanbul’un dillerde destan olan zenginliği ve güzel-
liği ve bahusus merkez-i hükümette her türlü memuriyet, sanat ve hizmetin mebzuliyeti, ve buna 
mukabil Anadolu ve Rumeli’de ise fakr ve sefalet ve asayişsizliğin mevcudiyeti bilahare binlerce hal-
kın işini gücünü, çiftini çubuğunu terk edip İstanbul’a gelmesini mucip olmuş ve bidayette hükümet 
ahaliyi teşvik etmiş iken sonraları Anadolu ve Rumeli’nin boşaldığını görünce İstanbul’a muhacereti 
men’e mecbur olmuştur. 

Tarihlerimizde, kanunnamelerde “resm-i çiftbozan" çifti, ziraati, terk edip İstanbul’a gelenlere 
tarh edilen verginin ismidir.

İstanbul’a fazla nüfusun tehacüm etmemesi İstanbul’un iaşesi ve asayişi nokta-i nazarından 
da lazım idi. Vakit vakit hanlar ve bekar odaları yoklanarak İstanbul’da aile teşkili suretiyle yerleş-
memiş olanlar memleketlerine iade edildiği gibi “öğücü" denilen bu gibi muhacim ve muhacirlerin 
İstanbul’a gelmesine müsaade edilmemesi hakkında her zaman divan-ı hümayundan vilayata tebli-
gat vaki olduğu da görülmektedir. 

Tarihlerden, divan-ı hümayun vesaikinden pek eski zamanlara ait istihraç olunacak malu-
mattan sarf-ı nazarla yalnız muahhar bir devirde, 1244 [1828] senesine ait olan Tarih-i Lutfi’nin şu 
fıkrasını nakl ile iktifa ederim. “Bekar takımından ve on seneden akal müddette İstanbul’a gelmiş 
olan reayadan tahfif-i zaruret için dört bin (40.000 değil) kadar nüfusu memleketlerine iade kılın-
mışlardır.”7

Dört bin nüfusun İstanbul’dan ihracı suretiyle şehrin iaşesinde bir salah beklenmesi de gös-
terir ki İstanbul’un nüfusu o devirlerde pek az imiş. Acaba hükümetçe İstanbul’un kalabalığından 
şikayete başlandığı zamanlarda İstanbul’un nüfusu kaça baliğ olmuştu? Ve şehir esasen ne miktar 
nüfusu barındırabilir ki fazlası istenmiyor? Bu suallerin cevaplarını tarihlerimizde bulacağımıza ih-
timal vermiyorum. Evvelce diğer hususat hakkında yaptığım tedkikat esnasında da böyle bir ista-
tistiğe tesadüf ettik mi hatırlayamıyorum. Bilahare ıttıla peyda edilir, yahut karilerden birisi lutfen 
ihbar ederse mecmuaya derç olunacağı tabiidir. Şu satırları yazarken yeniden uzun boylu tetkikata 
imkan kalmadığından ve esasen kütüphanelerimizin fihristleri de muntazam, daha doğrusu mevcut 
olmadığından bu hususta şöyle hatırda kalmış olan üç müverrih müellifin tetkikatından istifade ile 
iktifa edilecektir. Bunlardan birisi Evliya Çelebi’dir.

Evliya Çelebi’nin eserindeki tafsilata göre: 1048 tarihinde İstanbul’da Murad-ı Rabiin ferma-
nıyla bir tahrir-i emlak ve bu münasebetle bir de tahrir-i nüfus yapılmıştır. Selim-i Sani zamanında 
İstanbul kadısı Zekeriya Efendi marifetiyle de bir tahrir-i emlak ve nüfus yapıldığını yine Evliya 
Çelebi haber vermektedir. 

7 Tarih-i Lutfi. Cilt: 2, sahife 62.
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Zekeriya Efendi 998-1000 [1590-1591] tarihlerinde İstanbul kadılığında bulunmuş olmasına 
göre mevzu-ı bahis tahririn bu senelerde yapılması lazım geliyor ise de mezkur senelerin en mühim 
vakayiini ihtiva etmesi lazım gelen Tacü’t-Tevarih ve Naima bu hususta sakit bulunmaktadırlar. Esa-
sen Osmanlı müverrih ve vakanüvisleri tarihlerini yalnız harb ve darp ile ve padişahların bi-lüzum 
medhiyeleriyle doldurup ictimaiyat ve iktisadiyata ehemmiyet vermez; ihsaiyata -hala olduğu gibi- 
o zaman hiç kıymet vermezlerdi.  

Murad-ı Rabi Bağdat’ın fethine ve imam-ı azamın merkadını kurtarmaya azmettiği sırada bu 
gazaya İstanbul’un bilumum halkının iştirakini arzu ederek bu münasebetle İstanbul’da ne kadar 
asker ve ne kadar esnaf mevcut olduğunun tahkik ve tespitini Şeyhülislam Yahya Efendi’ye havale 
etmiş ve Bayram Paşa’nın zaman-ı sadaretinde İstanbul’un münkasım bulunduğu dört mevleviyet 
(kadılık) dahilinde üç ay zarfında bir tahrir muamelesi yapılmıştır. Yapılan tahrir neticesi Evsaf-ı 
Kostantiniye namı altında cem ve tedvin edildiği ve Evsaf-ı Kostantiniye'yi Müverrih Solakzade’nin 
Murad-ı Rabi huzurunda kıraat ederek pek ziyade takdir eylediğini ve eserin o zaman Murad-ı Ra-
bi’in silahtarlığında bulunan ve Bağdat fethi üzerine Bağdat ve Diyarbekir valiliğine tayin edilen 
Melek Ahmet Paşa nezdinde kaldığını ve kendisinin de bu eserden ihtisar suretle malumat verdiğini 
Evliya Çelebi uzun uzadıya beyan ve hikaye etmektedir.

Eserin aslının ne derece tafsilat ve izahatı ihtiva ettiği anlaşılamıyor ise de alayın esna-yı mü-
rurunda Evliya Çelebi’nin kendi meşhudat ve mütalaatını ilave ettiği müsteban olmaktadır. 

Müverrih Solakzade’nin yazdığı tarih 1053 [1643-44] senesine kadar geçen vakayii ihtiva etti-
ği ve müverrih Evsaf-ı Kostantiniye'yi gördüğü halde şayan-ı hayret ve teessüftür ki eserinde bundan 
asla bahsetmez. Solakzade hiç olmazsa İstanbul’daki emlak ile nüfus-ı mevcudenin yekûnu hakkında 
eserine bir rakam derç etmiş olsa idi bununla Evliya Çelebi’nin pek mübalağalı görülen beyanatı 
kontrol edilebilir ve bu sayede hakikat anlaşılırdı.        

Evliya Çelebi “İstanbul’un dört mevleviyet yerinde cümle ehl-i hıref 57 fasıl ve 1100 sınıf” 
olduğunu tasrih ve eserinde fasıl teşkil edenlerle sınıfları birer birer tadat ediyor. Bu suretle kayıt ve 
tahrir edilen asker, memur, ulema, meşayih, talebe, esnaf, tüccar velhasıl bilumum ahali-i belde Mu-
rad-ı Rabi sefere çıkmadan evvel kıyafet-i mahsusalarıyla Alay Köşkü önünden ve Murad-ı Rabi’in 
huzurundan geçerek hünerlerini göstermişlerdir.8

Evliya Çelebi alayın geçişini bütün tafsilatıyla eserine yazmış ve alaya iştirak edenler hakkın-
da da mühim malumat vermiştir. Her ne kadar alaya iştirak edenlere dair umumi bir yekûn göster-
memekte ise de eserinden cem ve iltikat suretiyle bir yekûna destres olmak mümkündür. Ezcümle 
bu nokta-i nazardan yapılan bir hesaba göre İstanbul’da 550.000 eli silah tutar ve orduya hizmet 
edebilir nüfus-ı zükur kaydedilmiştir. Bu miktara çocuklarla kadınlar tabiatıyla dahil değildir. 

Yine Evliya Çelebi’nin eserinde mevcudiyetinden bahsettiği halde miktar-ı nüfusunu göster-
mediği esnaf ve ahali de vardır. Bugün bile Türkiye’de kadınlar erkeklerden fazla değilse de çocuk-
lar da dahil-i hesap edilerek ikisi erkeklerin iki misli farz olunursa o zamanki İstanbul nüfusunun 
1.500.000’i tecavüz edeceği edna bir hesap ile tezahür eder. Fakat buna imkan ve ihtimal var mıdır? 
Yani İstanbul’un bu asırdaki vaziyet-i iktisadiyesi ve sahası bir buçuk nüfusu istiab ve iaşe edebilir 

8 Bu nevi alayları ve esnafın alaya suret-i iştirakini Meşrutiyet’ten sonra bir iki defa ezcümle 10 Temmuz’da ve Bulgar 
Sırp krallarının İstanbul’a vürutlarında İstanbul ahalisi görmüştü. Tıpkı Evliya Çelebi’nin eserinde hikaye ettiği gibi her 
esnaf bulunduğu semtten takım takım kalkarak Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ne kadar gitmişler ve esna-yı rahda her esnaf 
sanatını ve hünerini göstermişti. Hatta At Meydanı’ndaki dokumacı esnafı bir araba içine tezgah koyarak ve tezgahın başına 
da ak sakallı bir ihtiyar oturtarak bez dokunmak suretiyle geçmişlerdi.
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mi? Sık sık iaşe buhranına maruz kalan İstanbul ‘da 1244 [1828-29] tarihinde yani bundan 196 sene 
sonra yapılan diğer bir tahrirde ancak 359.089 küsur nüfusu ihtiva ettiği anlaşılmasına nazaran Ev-
liya Çelebi’nin gösterdiği miktarın çok fahiş olduğu anlaşılır. 

1048 [1638-139] ve 1244 [1828-29] seneleri arasında İstanbul’da sari bir hastalık zuhura gelerek 
bir buçuk milyon nüfusu beşte bir raddesine indirdiğine veyahut bir zelzele olarak şehrin bir tarafı-
nın hak ile yeksan olduğuna dair tarihlerimiz hiçbir fevkalade vakadan bahsetmiyorlar. Binaenaleyh 
Evliya Çelebi’nin gösterdiği rakamlar çok fahiş ve son derece de mübalağalıdır. Mübalağanın dere-
cesini yine Evliya Çelebi’nin beyan ettiği bazı rakamlardan anlamak mümkündür. Ezcümle Evliya 
Çelebi İstanbul’da 57.000 çiftçi, 43950 bağcı, 27.000 kayıkçı, peremeci ve şaykacı, 6000 meyhaneci 
olduğunu eserine kaydetmiştir. Bu rakamlara Evliya Çelebi’nin de itimadı olmadığı yine kendisinin 
şu ifadesiyle sabittir: “Esnaf-ı pasbanan-ı İstanbul: 12.000’dir. 40.000 derler. Fakat mübalağadır. 300 
neferi bedestan-ı atik ve bedestan-ı cedid pasbanlarıdır ki gedikli, ulufeli adamlardır."9 Çelebi’nin şu 
ifade ve itirafı bu makalede müdafaa olunan nokta-i nazarı teyit eder. Hatta burada 12.000 gösterdiği 
pasbanlar bile 1000’i geçmez. Muharrir şuna kanidir ki Çelebi’nin gösterdiği rakamların daima birer 
sıfırı fazladır. Binaenaleyh İstanbul’un 1048’deki nüfusu ancak 250-300 bin raddesindedir ve asla 
bundan fazla değildir.

Biraz evvel de bilmünasebe bahsi geçtiği üzere tarih, üçüncü bir tahrir-i nüfusun 1244 sene-
sinde icra olunduğunu gösteriyor. 1244 tarihinde İstanbul’da zuhur eden bir kıtlık dolayısıyla nü-
fus-ı mevcudeye göre ekmek tevziine mecburiyet hasıl olarak bu maksatla bir tahrir-i nüfus yapılmış 
ve neticede İstanbul’un Dersaadet denilen sur dahiliyle bilad-i selase tesmiye olunan Üsküdar, Gala-
ta ve Eyüp dahilinde 359.089 nüfus kayıt ve tespit edildiğini Müverrih Lutfi Efendi söylemektedir.10 
Nüfusun saik-i tahriri ekmek olmasına ve harb-ı umumide yine ekmek tevzii dolayısıyla mahalleler-
ce defaatla yapılan tahrir-i nüfus keyfiyetleri elan unutulmamasına nazaran müverrihin beyan ettiği 
rakam eksik değil, hakikatten fazladır bile. Süt emen ufak çocuklar hesaba katılmamış ise o başka. 
Lakin buna da ihtimal verilemez. Mamafih bu miktar 196 sene mukaddem Evliya Çelebi’nin mevcu-
diyetinden bahsettiği bir buçuk milyon nüfusa nispetle akla yakın görünmektedir. 

1244’ten [1828-29] ve Tanzimat’ın ilanından sonra İstanbul nüfusunda tedricen tezayüt vukua 
geldiği şüphesizdir. Tanzimat-ı hayriye o zamana kadar mer’i olan birçok kuyudatı kaldırmış ve 
bunun üzerine İstanbul’a her taraftan bir nüfus akını başlamıştır. İstanbul’da Abdülmecid devrinde 
başlayan ve Abdülaziz zamanında derece-i kusvaya varan -istikrazdan mütevellit- umran ve refahın 
da İstanbul nüfusunu hayli tezyit ettiği zannedilmektedir. Vakanüvis Lutfi Efendi “Ol vakitten hin-i 
tahrir-i vakayi olan 1288 [1871-72] senesine kadar 44 sene zarfında İstanbul ile bilad-ı selase ahalisi 
dört misline yaklaşmıştır” demesine bakılırsa 1288’de İstanbul nüfusunun 359.89X4=1.436.356’ya 
baliğ olması iktiza ederse de bundaki mübalağa Evliya Çelebi’yi de geçmektedir. Mamafih 93 
Harbi’nden ve Rumeli’nin kısmen zıyaından evvel İstanbul’un nüfusunu bilmek herhalde çok faydalı 
olacaktır. Fakat bu hususta da kafi derecede malumata destres olunamamıştır. Bu babda yegane 
mehaz Sadr-ı Esbak Cevad Paşa’nın 1289’da [1872-73] binbaşı iken neşrettiği Malumatü’l-Kafiye fi 
Ahval-i Memaliki’l-Osmaniyye adındaki eserdir. 

Cevad Paşa Almanya’da neşrolunan istatistiklere atfen İstanbul’un o zamanki nüfusunu 
629.520’si İslam ve 330.480’i Hristiyan olmak üzere ceman 960.000 raddesinde gösteriyor. Vaka-

9 Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Cilt: 1; sahife 52.

10 Tarih-i Lutfi: Cilt 2. Sahife 62.



İstanbul Şehremaneti ̇Mecmuasi26

nüvis Lutfi Efendi’nin hemen aynı senede mevcudiyetini farz ve tahmin ettiği 1.436.356 ile Cevad 
Paşa’nın vasati bir hesap olarak diğer miktarlara tercihen eserine aldığı 960.000 arasındaki fark 
476.356’dır ki bu miktarda tefavüt husulü de İstanbul nüfusunu tayinde en alakadar kimselerin de 
hakikatin çok fevkinde tahminlerde bulunduklarını gösterir.11 Yine bu eserin 110. sahifesinde mül-
hakatıyla beraber İstanbul vilayeti nüfusunun 1.350.000 olduğu beyan olunmakla beraber Duson'un 
tahkikine atfen de İstanbul’da yerli olarak 225.000 Müslüman, 200.000 Ermeni ve 100.000 Rum ki 
ceman 525.000 nüfus olduğu ve diğer bir istatistik kitabına atfen de 855.000 yerli, 245.000 ecnebi 
sakin bulunduğu tasrih edilmektedir. 

Cevad Paşa bu rakamları kitabın metnine derç ettikten sonra haşiye olarak da diyor ki: “Def-
terhane-i amireden aldığım cetvel-i resmiye göre yetmiş üç tarihinde Dersaadet ve bilad-ı selasede 
73.093 nüfus-ı gayrimüslim ve 19.015 gayrimüslim hanesi ile 62.373 nüfus-ı Müslim ve 29.383 hane-i 
Müslim ki ceman yekûn 135.466 nüfus ve 48.398 hane gösterilmiş ise de bu hesap yerli ve tebaa-ı 
devlet-i aliyyeden mülk sahibi olanlar hakkında itibar olunub han ve hamam ve cevami ve oteller 
ve tebaa-ı ecnebiye ve sair mahal müstesna tutulmuş ve bahusus tarih-i mezkurdan beri İstanbul’da 
beher sene nüfus yüzde ondan ziyade terakki edegeldiğinden miktar-ı mezkura balada işar olunan 
müstesnalar ile nüfus-ı inas dahi zammolunduğu halde yine bir milyonu tecavüz edeceği derkar 
bulunmuştur.”

İstanbul’da Cevad Paşa’nın gerek ecnebi istatistiklerinden naklen gerek defterhane-i amire 
kaydına atfen vücudundan bahsettiği miktarda nüfus olmadığına en büyük delil 93 Harbi’nden son-
ra İstanbul’a laakal 150-200 bin raddesinde muhacir geldiği ve Dersaadet ve bilad-ı selase dahilin-
den maada Boğaziçi’nde, Eyüp civarında, hat güzergahlarında birçok köyler ve yeni yeni mahalleler 
teşekkül ettiği halde bu tarihten yedi, sekiz sene sonra, 1300 tarihinde yapılan ve ilmi manasıyla 
Türkiye’de ilk defa icra olunduğu şüphesiz bulunan tahrir-i nüfusta bile muhacirler ve ecnebilerle 
beraber nüfus-ı umumiyenin 873.565’i tecavüz etmemesidir. Ecnebi istatistiklerden birisinin İstan-
bul’da 200.000 Ermeni ve 100.000 Rum göstermesi diğerinin de 245.000 ecnebiden bahsetmesi de 
gösterilen rakamların tahmini ve hayali olduğunu ispat eder. Çünkü İstanbul’da her devirde Rumlar 
Ermenilerden fazla bulunmuş ve ecnebilerin miktarı da yüz yirmi bini geçmemiştir. Binaenaleyh 
93 Harbi’nden evvel İstanbul’un nüfusu 450-500 binden fazla olmadığı kuvvetle zannedilmektedir. 

İstanbul’un fethi tarihi olan 857’den [1453] 444 sene sonra ilk defa olarak 1300 [1882-83] sene-
sinde eskilere nispetle iyi addolunabilecek bir tahrir-i nüfus yapılmış ve herkese bir nüfus tezkiresi 
verilmiştir. Binaenaleyh buraya kadar beyan olunan istatistikler ve rakamlar arasında ancak bu tahrir 
muamelesine itibar edebiliriz. Aşağıya aynen derç olunan nüfus cetveline göre 1300 senesinde İstan-
bul’da 508.814 zükur, 364.751 inas ki ceman 873.565 nüfus bulunmuş ve bunun 129.232’sini ecnebiler 
teşkil etmiştir. 

1300 senesindeki nüfusun o zamanki devair-i belediye ve milliyet taksimatına göre miktarları 
atide ayrı ayrı iki cetvelde gösterilmiştir:

11 Adetle madud arasındaki nispeti her nedense memleketimizde asla nazar-ı dikkate almayız. Mesele muntazam yü-
rüyüşle bir tabur askeri bir caddeden geçerken görsek yahut birkaç yüz kişinin bir yere toplandığını müşahede etsek derhal 
binlerce askerin geçtiğinden yahut binlerce ahalinin toplandığından bahsederiz. İranilerin mübalağaya meyyal olduklarını 

işitiriz ve buna  “mübalağa-i Acemane" deriz. İran hars, adat ve ahlakı Farisi lisanı vasıtasıyla lisanımıza ve ahlakımıza da 
tesir etmiş olacak ki bizde de sadaret mevkiine çıkmış en büyük bir asker ile vakanüvis gibi en münevver bir adamımız bile 
bu gibi mübalağalara saparak adetle madud arasındaki nispeti hatırlarına getirmemişlerdir.



Sayı: 6 1 Şubat 1341 [1925] 27

Daireler Erkek Kadın Yekûn

Birinci Beyazıt 84.882 67.081 151.963

İkinci Fatih 64.021 60.524 114.545

Üçüncü Samatya  63.541 59.496 123.037

Dördüncü Beşiktaş 39.935 30.672 70.607

Beşinci Yeniköy 7.494 6.353 13.85012 

Altıncı Beyoğlu 165.905 80.388 237.293

Yedinci Büyükdere 8.694 5.951 14.645

Sekizinci Kanlıca 16.070 13.088 29.158

Dokuzuncu Üsküdar 53.216 42.455 95.671

Onuncu Kadıköy 14.053 8.743 22.796

508.814 364.751  873.565

Erkek, Kadın

İslam 384.910
Rum 152.741
Ermeni 149.590
Bulgar 4.377
Katolik 6.442
Musevi 44.361
Protestan 819
Latin 1082
Ecnebi 129.242

873.565

Her iki cetvelin muhteviyatı miyanında ecnebilerin de dahil olduğu görülmektedir. 129.242 
ecnebi, nüfus-ı umumiye yekûnu olan 873.565’ten tenzil edilirse İstanbul’da tebaadan olmak üzere 
ancak 744.323 nüfus bulunduğu tezahür eder.

Biraz evvel de beyan edildiği vechle 93’ten sonra İstanbul’a bir hayli muhacir gelmiş, şehir bir 
yandan Ayastefanos’a bir yandan Pendik’e kadar tevessü etmiş ve Eyüp civarıyla Boğaziçi’nde ve Be-
yoğlu cihetinde yeniden yeniye birçok köyler ve mahalleler teşekkül etmiş olduğu halde son yapılan 
bir tahrir-i nüfusta İstanbul’da ancak 744.323 nüfus bulunmuş olması makalenin bidayetinden beri 
müdafaa edilen esasatı yani İstanbul nüfusunun tahmini bir surette daima hakikatten bir iki misli 
fazla gösterilmiş olduğunu beliğ bir tarzda irae ve ispat etmektedir.

Şu halde 1244’te [1829-30] bir iaşe zaruret ve mecburiyeti dolayısıyla hükümetçe icra edildiği 
tarihin şahadetinden anlaşılan tahrir-i nüfusta 359.089 nüfus bulunmuş iken 57 sene sonra yapılan 
bir tahrirde nüfusun 385.234 fazlasıyla ve muhacirlerle beraber  “744.323"e baliğ olması da gösterir 
ki bir şehrin nüfusu öyle birdenbire yarım milyon veya birkaç yüz bin raddesinde artmaz. Artan 
nüfusun 200.000’ini muhacirlere tefrik edersek İstanbul nüfusunun 57 senede ancak 85.000 radde-
sinde arttığını teslim etmek zarureti karşısında kalırız. Binaenaleyh yegane mehazımız olan Cevad 
Paşa’nın eserinde bu devirlerde İstanbul nüfusunun bir milyondan fazla gösterilmiş olması emsali 
gibi hayalden başka bir şey değildir. 93’ten [1877-78] evvelki İstanbul nüfusu ancak 450-500 bin 
raddesinde olduğu da şüphe götürmez hakikatlerdendir. 

12 Yeniköy'deki erkek ve kadın nüfusu toplamının 13.847 olması gerekir (yayına hazırlayanların notu).
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*
*   *

1300’den [1884-85] 1324 [1908] senesine yani Meşrutiyet'in ilanı tarihine kadar İstanbul nü-
fusunun ne miktarda arttığına dair bir kayıt ve malumata tesadüf edilememiştir. Bu müddet zarfında 
nüfusun 65-100 bin raddesinde arttığı şüphesiz ise de iddia ve zannedildiği gibi bir milyonu tecavüz 
ettiğine ihtimal verilemez.

Mahaza bu devirlerde neşredilen bazı eserlerde ezcümle Bahriye Binbaşısı İhsan Bey’in ma-
ruf takviminde 1318-1320 [1902-1904] senelerine doğru İstanbul’da 1.080.000 nüfus bulunduğu 
mukayyettir. Meşrutiyetten sonra ve Balkan Harbi’ne kadar İstanbul nüfusunun tenakustan ziyade 
tezayüde meyyal bulunduğu muhakkak ise de nüfus idaresinin verdiği kayıt ve malumat bu devir-
lerde de İstanbul nüfusunun milyona baliğ olmadığını göstermektedir. 

322 [1906-1907] senesinde icra olunan tahrir-i nüfus neticesiyle İstanbul’un meşrutiyetin ila-
nından sonraki nüfusuna dair izahat ikinci makaleye bırakılmıştır.

Osman Nuri
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Umrani Kısım

Türkiye’de meşrutiyetin ilanından İstanbul’un müstakbel şeklini irae ve tayin edecek programın tan-

zim ve ikmaline kadar İstanbul’un umranen ve iktisaden ihyası hakkında gerek ecnebiler gerek mü-

tehassıslarımız tarafından emanete tevdi edilmiş, gerekse gazetelerle neşrolunmuş ne kadar rapor, 

layiha ve risale var ise kaffesinin mecmua ile neşri mukarrerdir.

Bunlardan dördü evvelce neşredilmişti. Bu nüshaya konan rapor; İstanbul’un imarı hakkındaki mü-

talaası alınmak üzere 325 [1909] senesi Mayıs’ında üç hafta müddetle İstanbul’a davet edilmiş ve ken-

disine masarif-i seferiyeden maada 10000 frank verilmiş olan Paris Belediyesi ser-mimarı Mösyö 

Bovar'dır. On altı seneden beri her ne zaman İstanbul’un umranı ve şekl-i müstakbelinin tayini için 

bir komisyon teşekkül etse azanın ilk tahattur ettikleri mesele ve tercihen talep eyledikleri vesika 

Mösyö Bovar’ın raporu veya raporlarıdır.

Fakat her zaman rapor aranır, öteye beriye tezkireler yazılır, sorulur. Neticede vücuduna destres 

olunamaz. Hala merkez-i emanette toplanarak İstanbul’un umran ve iktisadiyatını tanzimle iştigal 

eden heyet de ilk içtimaında bu raporu talep etmiş olduğundan tekrar icap eden yerlerde aranarak 

kendilerinde bulunması muhtemel olan zevattan istifsar edilmiş nihayet raporlardan birisinin esbak 

şehremini Tevfik Bey Efendi’de bulunduğu anlaşılmış ve müşarünileyh vuku bulan rica üzerine neş-

redilmek üzere mecmua muharririne tevdi buyurmuşlardır. Raporun mündericatına muttali olduktan 

sonra inkisar-ı hayale uğramadım desem vicdanıma karşı yalan söylemiş olurum. Hele tercümesi o 

kadar berbat ki insan bu tercümeyi görünce: “Bir eserin aslı bir kanaviçe işlemenin yüzüne ve tercü-

mesi tersine benzer" sözünün ne kadar doğru olduğunu bir defa daha tasdik eder.

Mösyö Bovar'ın bundan akdem bir rapor daha tanzim ve takdim etmiş olduğu anlaşılıyor ise de uğra-

dığım inkisar-ı hayal karşısında onu da arayıp bulmak zahmetini ihtiyara cesaret edemedim. Mösyö 

Bovar'ın İstanbul’a gelmesinden dolayı hatırda kalacak olan yalnız şu “İstanbul öyle bir şehirdir ki 

onun bir küçük taşına kemal-i ihtiram ile dokunmak lazım gelir" cümlesini burada yad ile raporun 

metnine geçiyorum.   

O. N.

-5-
Mülahazat-ı ibtidaiye: Şifahen evvelce arz etmiş olduğum gibi bu defa da tekrara lüzum görü-

rüm ki letafet-i mevkiyesiyle yegane olan İstanbul şehri hakkında ittihaz olunacak tedabir-i umra-
niyede şehrin haiz olduğu ehemmiyet-i tarihiye ve mimariyesine halel getirmekten begayet tevakki 
olunması istikbal-i memleket namına lazımedendir. Fikrimce hal-i hazıra nazaran ittihaz olunacak 
her türlü tedabir-i umraniye şu iki maksada matuf olmalıdır ki biri terakkiyat-ı hazıranın tatbiki 
ve hal-i hazırda bir renk-i tarihiyi haiz mebaninin muhafazasıyla daha kıymettar bir hale ifrağıdır.  

Memleket bugün yeni bir devre girdiği cihetle yeni bir hatt-ı hareket tayini icap eder. Her ne 
kadar efkâr-ı umumiye ve ahali çoktan beri kuşe-i nisyana atılmış birçok ameliyatın serian tatbik ve 
icrasını görmek arzu eder ise de herhalde onları usul ve kaide tahtında takip etmek icap eder. Vakıa 
sürat-i icrasında hiçbir mahzur olmayan bazı masalih var ise de buna mukabil birçok ve mühim 
muamelat vardır ki derin ve makul tetkikat ve tetebbuat ve basiretle hareket iktiza eder.
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Program: Evvelce umumiyet itibarıyla arz etmiş olduğum gibi burada da daha dikkatle tekrar 
edeceğim vechle ihtiyarı zaruri olan külfetler program tanziminin kolay bir şey olmadığını ispata 
kâfidir:

- Rıhtım, liman, ticaret borsası, şehrin iktidar-ı ticari ve sınaisinin tevsii.

- Sokakların hıfzıssıhhaya mutabakatı, inşaat ruhsatiyesi, bahçeler, tenezzühgah, esquare, gaz, 
su ve sokakların iska ve tathiri.

Hal ve pazar mahalleri teşkili, salhaneler teşkil ve inşası, seyyar esnaf mevkifi (istasyon-man).

Tüneller (metropoliten) (füniküler) tramvay, omnibüs, kira arabaları.

Amele meskenleri, hizmetkaran idarehaneleri.

Hastahane, ve darülaceze, muhtacine meskenlerde muavenet. 

Mekâtib-i ibtidaiye, küçük çocuklara mahsus mekâtib

Araziyi Kıymetlendirmek ve Hüsn-i Muhafazası

Mebani-i emiriyenin ve şehrin asar-ı atikasını hüsn-i muhafaza ile daha lazım bir hale ifrağ 
etmek diğer binalar inşa etmek. Bu cesim programın öyle bir günde vücuda gelemeyeceği aşikar 
olmakla beraber İstanbul’un kendine mahsus olan letafeti verilmek ve kıymeti artırılmak arzu olun-
duğu takdirde programın icrası iktiza eder.

Yapılacak teşkilat ve tanzimatın icrasından evvel hiç değilse esas ittihaz edilmek üzere şim-
diden mevki-i fiile konulması istenilen icraatın zikir ve beyanı icap eder ki benim de evvela yapaca-
ğım bunların muhtasaran beyanıdır. Bundan evvel tanzim etmiş olduğum raporda dahi zikrettiğim 
vechle işbu programın tedricen kuvveden fiile ihracı için idareten yapılacak tertibattan başka birçok 
tetkikat icrası iktiza eder. 

Evvel emirde İstanbul gibi bir şehrin değil yalnız fenn-i mesahaya ait hatta mevakiin tesvi-
yesini irae eder sahih ve mufassal planı bulunamamasının muvafık olamayacağının beyanı iktiza 
eder. Zira bugün plan olmadıkça umumi bir tetkikat icrası imkan haricinde bulunacak ve umumi bir 
tetkikat icra olunmadıkça da oldukça mühim bir ameliyatı taahhüt etmek tehlike veya basiretsizlik 
olacaktır.

Su mecraları, cereyan-ı mevad-ı müstamele, yeni yollar, mebani-i emiriye ve belediye ve saire 
daireleri hususi imtiyazat ve taahhüdat ve saireye müteallik her türlü projede bizzat meseleyi müla-
haza ile beraber umumiyetini de nazar-ı itibara almak ve ondan sonra her iki mülahazanın mevki-i 
tezekküre konularak heyet-i umumiyesi nazar-ı itibara alınmalıdır.

Bu işte hiçbir zaman yalnız zat-ı mesele düşünülmeyip ve hal-i hazır nazar-ı itibara alınmayıp 
meselenin atide şehrin alabileceği tanzimat neticesinde ne dereceye kadar istifade temin edebileceği 
mümkün mertebe keşif ve tayin edilmelidir. Mesela yeni bir tarik küşadında: Mürur ve uburun hal-i 
hazır ve atisini ve onların derece-i ehemmiyetini ve ahalinin rağbet etmekte ve tercihen atide etmesi 
ihtimali bulunan mevakiin ve mezkur mevakiin hıfzıssıhhaca ne derece tekemmüle getirilebileceği-
nin ve mevkiin ziyneti hakkında ne netice hasıl olacağının civarda bulunabilen mebani-i umumiye 
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menazır-ı latife ve asar-ı atikanın daha kıymettar bir hale konulmasının ve mebani-i emiriyenin 
bazı mevakiden kaldırılarak diğerlerine nakli ve sair cihetlerin derpiş edilmesi iktiza eder. 

Mebani-i umumiye inşasında kendisine en muvafık gelebilecek havadar bir mevki tayini me-
selesi, civarı ve hal ve istikbal de nazar-ı itibara alınmalıdır. Alelhusus hıfzıssıhhaya ait bir nokta 
veya bir şeyde civarın sıhhatini ihlalden içtinap edilmesi iktiza eder.

Bazı vergilerin cibayeti hususunun da taht-ı temine alınması muntazaman yapılmış bir ka-
dastro planının tetkikinden sonra mümkün olabilecektir. 

Programın Tatbik ve İcrası

Bervech-i bala mevadın iradıyla vaz olunan programın tatbik ve icrasında takibi lazım gelen 
hatt-ı hareket:

Her şeyden evvel işi bütün bütün karıştırmamak için şimdiki istikamete riayet etmek ve çı-
kıntısı olan her nevi emlakin hin-i tamir ve inşasında geri çektirilmesine, umumi mahallerde bu-
lunan gayr-ı muntazam şeylerin kaldırılmasına mesela hükümet ve belediyeye ait mebani gibi kıy-
met-i tarihiyeyi ve sınaiyeyi haiz mebaninin tamir ve hüsn-i muhafazasına ve inşaat ruhsatiyesinin 
muntazam tetkik ve ikmal olunan inşaatın şedid bir muayeneye tabi tutulmasına itina olunması 
iktiza eder.

İşbu maruzatın müdekkikane icrası da Şehremaneti maiyetinde bir idare-i merkeziye teşkili-
ne vabestedir.

Belediyece icrası muktezi görünen umur-ı cedidede ne gibi bir hatt-ı hareket tayini bahsine 
gelince: Evvelce de arz etmiş olduğum vechle yalnız ahval-i maliyenin müsaadesine göre bazı guna 
ihtiyata riayet ve basiretkarane hareket olunduğu takdirde mesele gayet basittir.    

Kaldırım ve piyade kaldırım tamiratı, iska ve tanzifat ve saire icrası labüd olan umur için tet-
kikata lüzum yoktur. Sokağa tecavüz eden evlerin geri çekilmesi ve bazı dört yol ağızlarının lüzumu 
derece-i intizama vazı gibi bahse lüzum görmeksizin ameliyatı üçe taksim etmek mümkündür:

1- Doğrudan doğruya hasılatlı ve kısa vade ile hasılat temin edenler

2- Kendi kendilerine bir kar verebilenler

3- Ve nihayet doğrudan doğruya bir istifade temin etmeyip menfaat-ı umumiye namına para 
sarfına lüzum görülenler.

Ameliyatı umur-ı tezyiniye ve umur-ı imariye namlarıyla da taksim etmek mümkündür. 

Hal-i hazıra nazaran evvela birinciden başlayıp sıra ile diğerlerine girişmek iktiza eder ki alel-
husus bu miyanda salhaneler, hal ve pazar mahalleri, vesait-i nakliye ve sairenin zikri de icap eder.

Su mecraları ve lağımlar, gaz ve elektrik meseleleri, yeni yollar küşadı, rıhtım ve liman ve 
tenezzühgahların tavsifine aittir.

Umurun mevki-i icraya vazı : Bugünkü fenn-i ameliyeye mutabık surette tahminen yapılacak 
hesaba göre hal ve pazar mahalleri ve salhaneler inşası hakkında program tanzimi kolaydır.
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Ehemmiyetli ve güç, şayan-ı müzakere olan mesele mahall-i münasip intihabındadır.

Salhaneler meselesine gelince: Behemehal üç dört adet salhane inşası iktiza eder. Biri İstanbul 
biri Galata ve Beyoğlu ve bir de Üsküdar ciheti için olmak üzere üç tane kabul edelim. Ancak bunlar 
için şehrin ahvaline tevafuk edecek suların ve kanların ve sairenin kolaylıkla temizlenmesi mümkün 
olabilecek elhasıl sıhhat-i umumiyeyi ihlal edemeyecek bir mevki tayini iktiza eder. İstanbul’un he-
yet-i umumiyesi malum olduktan sonra hayvanatın şehir dahilinde dolaşmaması ve mahallata gerek 
bahren ve gerek berren et tevziatının teshili için kesilecek hayvanatın hangi cihetlerden geldiğinin 
de nazar-ı itibara alınması icap eder.

Hal ve pazar mahallerine gelince: Civar ahalisinin kesreti ve mekulatın tedariki ve süprüntü-
lerin suhuletle tathiri cihetleri hal ve pazar mahalleri tayin ve intihabında esas teşkil eder.  

Başkaca inşa olunacak mebani ve sairede umumiyetle ahval-i hazıra ve müstakbele nazar-ı 
itibara alınmak icap eder.

Mecralar meselesine gelince: Eğer müstakbeldeki ihtiyaç derpiş edilerek ayrıca bu mesele 
hakkında bir teşebbüsatta bulunulacak ise su mecraları inşasıyla birleştirilerek umumu hakkında 
gayet esaslı bir tetkikat icrasıyla bu babda bir mütalaa hazırlamadan evvel böyle mühim bir işe atıl-
mak basiretsizlik olur. 

Mühim olan bu meselenin en mühim kısmını tekrardan sarf-ı nazarla su ve saire mecralarına 
munsab olacak mahallerin şehrin bir veya diğer kısmının veya tekmil şehrin sıhhat-i umumiyesini 
ihlal edemeyecek mevaki intihabıdır ki bunun da suların mutat olan rüzgarların cihet-i cereyan ve 
istikametine vukuf-ı tamme olan fen memurlarından mürekkep bir komisyon tarafından kemal-i 
ihtiyat ile tayin olunması iktiza eder. Mütebakisi bu babda yapılacak muamele üzerine bina edile-
ceğinden evvel emirde maruz meseleden başlamak iktiza eder. Bu suretle elde nişane bulunduktan 
sonra su mecralarından hiç olmazsa bir müddet için bir kısmı hakkındaki muameleye dair ittihaz 
olunacak tedabir kalır.

Tevsi olunacak veya istikamete alınacak veya yeniden açılacak yollar bahsine gelince: Bunla-
rın tayin-i cihet, cins ve ehemmiyeti ancak şehirlerin umumi planının tetkikiyle mümkün olabile-
cektir. Asıl programın bir intizam tahtında peyderpey tedabir-i mümkineye tebaan icra olunacak ve 
heyet-i umumiyesinin ihatasına lüzum görülecek kısmı da budur.

Tedabir-i umumiye-i atiye her guna vuku bulacak teşkilat esbabına müreccahtır. 

İstanbul’da: Sarayburnu’na bir şube verip o bahçeyi de ahaliye bir tenezzühgah olmak üzere 
küşat ederek münasip genişlik ve vasati bir meyil ile Ayasofya’dan bed’ ile Edirnekapısı’na kadar bir 
esas cadde küşadı pek muvafık görülmekle beraber hal-i hazırdaki caddenin bir kısmından da edile-
cek istifade-i maruz esas caddenin küşadını daha teshil eder. 

Sahilde atide küşat olunacak büyük caddeden sarf-ı nazar başka bir tarafından Galata ve Un-
kapanı Köprülerine müntehi caddelere, diğer taraftan Yenikapı, Silivrikapı, ve Topkapı civarından 
gelecek caddeler birleşmek üzere yeni caddelerde gelip mezkur esas caddeye iltisak peyda edecektir. 

Ezcümle bervech-i bala maruzata tebaan hareket için şimdiden Çırçır harik mahalline henüz 
ebniye inşasına mübaşeret olunmadan evvel istifadeyi derpiş etmek iktiza eder.

Bundan başka tatbik ve icrası hemen iktiza eder bir mesele var ki o da liman muamelatına 
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ve denizin nezaretine ve alelhusus civarında bulunan mebani-i tarihiyenin etrafında hailler teşkil 
eden intizamsız hanelerin lazımı vechle ıslahıyla Haliç yol ve rıhtımlarının bir hal-i intizama vaz’ına 
dairdir. 

Beyoğlu’nda: Kasımpaşa vadisinin sıhhi bir hale ifrağıyla Haliç’ten bed’ ile Pangaaltı, Feriköy, 
Şişli, Nişantaşı ve Taksim’de yeniden teşkil olunacak mahalleden mürur ile Beşiktaş vapur iskelesi-
ne müntehi bir esas cadde küşadı ve Taksim’de arazi füruhtu hakkında karar ittihazından evvel bu 
babda münasibi vechle muntazam bir taksimat planı tanzimi ve bunda Dolmabahçe sırtlarına doğru 
bir bahçe mahalli tefriki ve Talim Meydanı’yla Topçu Kışlası ve Taksim Bahçesi arasında geniş ve 
ağaçlıklı büyük bir cadde küşadı iktiza eder.

Galata’da: dahi İstanbul’da olduğu gibi nazar-ı dikkat ve rıhtım cihetine matuf olmalıdır. 

Üsküdar’da: vapur iskelesinden bed’ ile Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye önündeki meydanlıktan 
geçerek Kadıköy denizine müntehi bir büyük cadde küşat ve yol üzerinde ortada hal-i hazırda bu-
lunan tepedeki meydanlığın münasip bir suretle muhafazası iktiza eder. Gerek İstanbul ve Beyoğlu 
ve gerek Üsküdar’da yapılacak şu yolların hin-i inşasında icabına göre inşa olunabilecek mebani-i 
cesime ve umumiyenin hatta oteller inşası ihtimalinin nazar-ı mütalaaya alınması ve bunlardan da 
payitahtın yalnız bir kısmının değil umumunun istifade edebilmesinin derpiş olunması iktiza eder.

Bundan başka yapılacak yeni yollarda tenezzühgah veya hiç değilse manzaraya dikkat edil-
mesi ve güzergahında bulunan şayan-ı istifade ve alelhusus evkafa ait mebaninin nazar-ı itinaya 
alınması ve mezkur mebani-i mukaddeseye karşı vacip olan riayette kusur etmemekle beraber hal-
kın hissiyatını da cerihadar eylememek şartıyla geçenlerin nazarına daha hoş görünebilecek bir hale 
ifrağı daha muvafık olsa gerek. Nihayet tezyinat-ı belediyeye ait ameliyata gelince bunda da tenezzü-
hgah, esquare ve bahçe ve sahil ve deniz hamamları ve yarış mahalleri meselesinin halli kalır.

Vesait-i İcra-yı Umur: Hal-i hazırda tadat olunan mevadın mümkün mertebe sürat-i icrası 
hakkında ne gibi vesait-i icraya müracaat iktiza ettiği meselesine gelince esasen cümlesinin doğru-
dan doğruya Şehremanetince icrası arzu olunur bir keyfiyettir. Ancak bu da muamelatın hal-i hazı-
rına nazaran imkan haricinde gibi görünür. Binaenaleyh az bir muamele için imtiyazat itası suretine 
tebaiyet edilse muvafık olur zannederim. Projelerden mevad-ı esasiyesi taayyün ve tahakkuk et-
mişleri ve menabi-i servetleri en kısa müddette takarrür eylemişleriyle icra-yı muamele olunmasına 
yani herhalde hükümetle icabında muayyen bir tarihte bedelini verip geri alarak doğrudan doğruya 
serbestçe icra-yı hareket edilebilmesi şeraitinin zikrine itina velhasıl bu babda ihtiyat-ı fevkaladeye 
riayet olunması iktiza eder.

-Hatime-

Dersaadet’in imar ve terakki ve tezyini hakkında fikrimce takibi icap eden kavaid mücmelen 
beyan olunur:

1- Şehremaneti idaresinin tayin olunan esaslar dairesinde tanzimi.

2- Emanetin hasılat ve emlak ve salahiyetinin muntazaman tayini.

3- İhtiyacat-ı mübreme-i zamana muvafık bir belediye bütçesi tanzimi.
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4- Şehrin tanzimine bir had ve istikamet tayini.

5- Payitahtın tepelerinin irtifaını mebani-i emiriye ve belediyenin ve mebani-i hususiyenin 
ve müteaddit şirketlere ait mebaninin muhitini hakkıyla gösterir bir planın tanzimi.

6- Yolların hal-i hazır ve atide alması mutasavver olan istikametlerinin tayini.

7- Ameliyat, verilecek imtiyazat ve saire gibi icrası tasavvur olunan umurun bir plan ve prog-
rama raptı.

8- Bir idare-i merkeziye vasıtasıyla inşaat ruhsatiyelerinin tetkiki ve inşa olunan mebani-i 
hususiyenin keşfi hususunun taht-ı temine alınması.

9- Hali yerlerin münasebetsiz çirkin ebniye inşasıyla gasptan vikayesi.

10- Yalnız ehemmin mühimme takdimi kaidesince sıra ile ve parça parça lüzumuna göre inşa 
edilmek üzere su mecraları ve lağımlar hakkında umumi bir proje tanzimi.

11- Vesait-i nakliyenin tekemmül ve tekessürü hakkında bir plan dahilinde bir program tanzimi

12- Asar-ı atika ve tarihiye ve sınaiyenin hüsn-i muhafazasına itina olunması.

13- Belediyeye ait emlakin, mebani-i mukaddese ve vakıfların tezyit-i kıymetinin temini.

14- Tekrar geri alınmak hukuku mahfuz olarak verilen imtiyazatın teftişi.

15- Elzem olan inşaatın icrasına tahsis olunacak hasılattan münasebet düştükçe Şehremane-
tince hal ve pazar mahalli, salhane, borsa, mektep ve amele ikametgahı ve saire gibi binaların inşası.

16- Mahaza bunların cümlesinde de istical gösterilmemesi ve söz ve nakıs muamele üzerine 
hareket etmeyip ancak muntazam ve kati tetkikat neticesinde icrasına teşebbüs olunması. Nitekim 
Dersaadet’i ziyaretimle ahval-i hazırası hakkında müdekkikane icra ettiğim tahkikattan hasıl olan 
takdiratım bana bir payitahtın umur-ı belediyesi hakkında medid tecrübelerle Fransa ve sâir ecnebî 
memalik umur-ı idare-i hükümet ve belediyesinin tatbikini ihtar ediyor. Mahaza bervech-i bala 
programda münderiç mevadın herhangi aksamı için olursa olsun iktiza eden proje ve mülahazayı 
itaya amade bulunduğumu beyan ederim. İşbu raporumu itmam ile kendimce esaslı kıyas ettiğim 
bir noktanın işar ve ihtarını vazifeden addeyledim ki o da: Şimdiden bir ameliyat esası icrası muta-
savver mevadın bir programının ve bu tasavvuratın umumu hakkında bir planın tanzim ve ihzarıdır.

Bunların ihzarını tavsiye edişimde işlerin kaffesine birden şüru edilmesi veya lüzumundan 
fazla istical gösterilmesi ve malum olan derece-i imkandan harice çıkılması maksadına mebni olup 
yalnız ne gibi bir harekette bulunulduğunun ve atide ne yapılacağının malum olması ve birtakım 
lüzumsuz ve münasebetsiz ameliyata, yolsuz icraata girişilmemesi ve binaenaleyh fuzuli masarifat 
ihtiyarına meydan verilmemesi esaslarına mübtenidir efendim.

Dersaadet fi 27 Mayıs 909

Paris Umur-ı Mimariye ve Turuk [ve]  Maabir ve Tenezzühgah 

ve Gars-ı Eşcar Müdüri: Bovar



Sayı: 6 1 Şubat 1341 [1925] 35

Tetkik ve Tetebbu Kısmı

Her ayın yirmi beşinde merkez-i emanette Cemiyet-i Umumiye-i Belediye salonunda erkan-ı Emanet 

ile şuabat-ı idariye müdüranı taht-ı riyaset-i emanet-penahide içtima ederek umur ve muamelat-ı 

belediyede muhtaç-ı müzakere ve ıslah görülen hususatı münakaşa etmekte ve takarrür eden cihetleri 

beray-ı tatbik devaire tebliğ etmektedir. Şimdiye kadar bu içtimalarda İstanbul belediyesinin dahili 

ve idari hususatı görüşülürken Kanun-ı Sani 341 içtimaına riyaset eden muavin-i emanet Şükrü Ali 

Bey Efendi mevzuu bir derece daha genişleterek memalik-i Garbiye-i müterakkiyeden İngiltere’nin 

belediye teşkilatını zemin-i müzakere ittihaz ettikleri gibi bu babda yazmış oldukları tetebbuname 

mecmua ile neşredilmek üzere tevdi buyurmuşlardır.

Diğer memleketlerin ezcümle Fransa, Almanya, İtalya ve Amerika belediyeleri teşkilatından da kari-

leri istifade ettirecek tetebbunamelere intizar ile maatteşekkür derç ediyoruz. 

İngiliz Belediyesi

Bu içtimaımızda mükemmel ve asrî teşkilat-ı belediyeye malik memleketlerden biri olan İn-
giltere’nin teşkilat-ı belediyesi hakkında mücmel malumat vermek isterim. Bu tetkikat; taksimat-ı 
belediye, usul-ı idare ve cihet-i maliyeyi muhtevi olacaktır.

İngiltere taksimat-ı belediyesi parish denilen köy devairi, fukara kanunu devairi (İngiltere’de 
kendini iaşe edemeyen fukara hükümet tarafından iaşe olunur) köy mıntıkaları, şehir devairi ve 
kontluk devairinden ibarettir. 

Usul-ı idarenin tetkiki sırasında: Fukara dairesi, umur-ı sıhhiye, maarif, turuk-ı umumiye, 
polis, malulin, mecanin, tedfin, köy emlaki, ziraat, iskan, mecralar ve mevad-ı muhtelife mevzu-ı 
bahis olacaktır.

Usul-ı maliyenin tetkikinde: Rüsum-ı belediyenin suret-i tayini, hesabat-ı belediye, rüsum-ı 
belediye, varidat ve masarifat, belediye istikrazları hakkında vukuf husulüne yarayacaktır.

Teşkilat-ı Belediye

İngiltere’de belediye cüz-i tammı parish dedikleri köy dairesidir. Ancak bunu bizdeki köy mef-
humu ile karıştırmamalıdır. Bütün İngiltere arazisi parishilere münkasımdır. Parishler gerek nüfus 
gerek saha itibarıyla pek muhteliftir. 1911 tahrir-i nüfusuna göre bu köy dairelerinin 2000’i 100’den 
az ve 6000-7000’i 300’den az ve 5000’i 300 ile 1000 arasında ve 270’i 2000’den ziyade nüfusu ha-
vidir. Birmingham parishinin nüfusu 770000’i mütecavizdir. Bu parishlerin mecmuu 514000’e baliğ 
oluyor. Bu daireler kontluk meclis idaresinin emri ve sıhhiye vekaletinin (İngiltere’de hala belediye 
muamelat-ı umumiyesinin mercii sıhhiye vekaletidir) tasdiki ile tevhit, taksim, tadil olunabilir ve 
parlamentoya arz olunur.

Parish teşkilatı köy parishi veyahut şehir nahiyesi olduğuna göre muhteliftir.

Köy derneği: Bilcümle beledi müntahiplerden yani o zaman mer’i olan belediye intihap def-
terinde sakin olarak mukayyet olanlardan (kadın ve erkek) mürekkeptir. Dernek her sene Mart’ın 
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biriyle Nisan’ın biri arasında içtima eder. Köy meclisi olmayan köylerde köy derneği senede asgari iki 
defa içtima eder. Dernekte her müntahibin bir reyi vardır. Dernek evvela kendi reisini intihap eder 
ve her mesele evvel emirde mevcut müntahiplerin ekseriyet-i arasıyla hallolunur. 

Köy meclisi: Asgari 300 nüfusu havi olan her köyde bir köy meclisi bulunur. Hem-civar olan 
iki veya daha ziyade köyler kontluk meclis idaresinin emriyle müşterek bir köy halinde toplanabilir-
ler. Ancak bu hususta köy derneklerinin muvafakatı meşruttur. 

Köy meclisi her üç senede bir köy derneği müntahipleri tarafından intihap olunur. Müntahip-
lerden her biri veya mal sahibi olup köy dahilinde veya köyden üç mil mesafe dahilinde sakin olanlar 
(kadınlar da dahil) kabil-i intihaptırlar. Köy meclisi azasının miktarı 5:10’dur. Bu miktar kontluk 
meclisi tarafından tayin olunur. Müddetleri üç senedir. Meclis senede laakal dört defa içtima eder. 
Bu içtimalardan birine senevi içtima tabir olunur. Bu içtimada köy meclisinin ilk vazifesi ya kendi 
aralarından yahut hariçten birini reis intihap etmektir. Köy meclisi icrai bir meclistir. Köye ait bütün 
işleri görür. Şehir dairesinin köy meclisi gibi meclisi yoktur. Fakat sıhhiye vekaletinin emriyle köy 
meclisinin bilcümle vezaif ve salahiyeti şehir nahiyesi meclisi veyahut sair bir heyet-i mümessile 
tarafından rüyet ve istimal olunur. 

Nezaretçi: Bir köy mıntıkasının belli başlı memurları köy meclisinin reisi veyahut köy der-
neğinin reisi ile fukara nezaretçisidir. Nezaretçiler her sene nisanda köy meclisi tarafından ve köy 
meclisi olmayan yerlerde senelik içtimaında köy derneği tarafından intihap ve adetleri ihtiyaç-ı ma-
halliye göre tayin olunur. Nezaretçilerin vezaif-i asliyesi fukara rüsumu ile rüsum-i saireyi tahsilden 
ve bu rüsumu tayine esas olacak kıymet cetvellerini ihzardan ibarettir. Bunların hizmetleri fahridir.

Nezaretçi muavinleri: Köy meclisi nezaretçi vezaifinden herhangi birinin ifası için lüzumu ka-
dar maaşlı nezaretçi muavini tayin edebilir. Meclis azasından biri veyahut hariçten bir şahıs tahsisat-
sız ve kefaletli olarak bir veznedar tayin olunur. Evrak-ı resmiyeyi kaideten köy meclisi muhafaza eder.  

Muhtar: 300’den ziyade nüfusu havi olan bir köy mıntıkasında sıhhiye vekaletinin emriyle 
kilise heyeti tarafından bir muhtar intihap olunabilir. Bunun vazifesi umumiyet itibarıyla kilise mü-
tevellilerine muavenet veyahut onların vazifesini ifa etmektir. 

Köy teşkilatının maksat ve masarifi: Köy teşkilatının vezaifi 1894 tarihli belediye kanunu mu-
cibince tevsi olunmuştur. Bilcümle köy emlak ve emvalinin, arsaların, oyun ve spor mahallerinin, 
devair-i resmiye ile içtima mahallerinin, umumi gezinti ve teneffüs mahallerinin, itfaiyenin, köy 
sandığının, kütüphanenin idare ve nezareti, suların idaresi, mugayirü’s-sıhha ahvalin bertaraf edil-
mesi, ahalinin menafii için hibe edilen emlakı kabul ve tesellüm, köy ianesi için mutemet tayini, iane 
hesabatının rüyet ve teftişi hakkı köy meclisine verilmiştir. Bunlar bazı ahvalde köy derneği tara-
fından teftiş olunur. Şehir teşkilatında bu vezaif şehir nahiyesi meclisi tarafından veyahut sıhhiye 
vekaletinin emriyle bir heyet-i mümessile tarafından ifa olunur. 

Tenvirat, umumi hamamlar inşası, mezarlıkların tayin ve idaresi, tenezzüh mahalleri, umumi 
kütüphaneler ve müzeler tesisi köy derneğinin içtimaında tezekkür ve kabul olunabilir. Ve kabul 
olunduktan sonra artık bu mukarrerat adeta bir kanun mahiyeti iktisap ederek köy meclisi tarafın-
dan icra tatbik olur. Köy derneği veya köy cemiyetinin sıhhate mugayir olan mebani hakkında, yol-
lar, sular ve fukara iş evleri hakkında nahiye veya kontluk meclisine şikayete ve fukaraya ev tedariki 
hususunda teşebbüsatta bulunmaya hakkı vardır. "Fukara, iş evlerinde toplanıp çalıştırılır." İhtiyaç 
olan mahallerde zira’a arazi tedariki köy meclisinin vazifesidir. Köy meclisinin veya derneğinin sala-
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hiyet-i tedrisiyesi yoktur. Yalnız köyde bulunan mekâtib-i ibtidaiyeye müdür tayin edebilir.

Fukara resmi: İngiltere’de belediye rüsumunun en mühimmi fukara resmidir ve köy mıntıkası 
dahilinde rüsuma tabi bilumum emlakten nezaretçiler “fukara memurları" tarafından tahsil olunur. 
Bu resim, emlakın kıymeti üzerinden cibayet olunur. Emlakın kıymeti ne olursa olsun lira başından 
alınan miktar değişmez. Yalnız ziraa mahsus araziden nısf olarak istifa olunur. Tahsil olunan fukara 
resminin kısm-ı azamı fukara menfaatinden ziyade sair makasid ve köy derneğinin, köy meclisinin 
makasidi için sarf olunur. Bu resim sabit değildir. İhtiyaca göre tezyit veya tenkis olunur. Köyün bazı 
makasidi için tezyit olunan resim lira başına altı peniyi (bir İngiliz lirası 20 şilin ve bir şilin on iki 
penidir) tecavüz etmeyecektir. Köy meclisi olan mahallerde resm-i munzam tezekkür ve kabul olu-
nan icraat içinde tarh olunabilir. Mamafih lira başına üç peniyi tecavüz edecek zamlar için köy der-
neğinin rızası meşruttur. Bir köy meclisi, köy derneğinin, kontluk meclisinin ve sıhhiye vekaletinin 
rızasıyla arazi iştiraki veya inşaat yapılması veya sair müessesat-ı daime için resmi tezyit veyahut 
fukara rüsumunu karşılık göstererek kontluk meclisinden veya sair bir taraftan istikraz akdedebilir. 
Köyün bütün hesabatı Sıhhiye Vekâleti tarafından tayin olunan nahiye hesabat müfettişleri tarafın-
dan teftiş edildiği gibi her müntahibin nazar-ı teftişine de açık bulundurulur. 

Fukara Kanunu Devairi

Muaddel fukara kanunu mucibince (1834) teşkilat ve teftişat hususunda salahiyet-i vasiayı 
haiz bir fukara kanunu komisyonu teşkil edildi. Bu komisyonun teşkil ettiği tali komisyonlar bütün 
İngiltere’de tetkikat yaparak bu nokta-i nazardan en münasip şekilde gruplar teşkil ettiler. Bu teşki-
lattan maksad-ı asli pazar şehirlerini merkez ittihaz ederek bu şehirlerle muamelesi olan etrafındaki 
köyleri tavsiye ederek fukara kanunu daireleri vücuda getirmek idi. Bunların hudutlarının tayininde 
nazar-ı dikkate alınan şey dairenin teferruat-ı idariyesi hakkında memurların vukufu olabilecek 
derecede küçük olarak teşkil etmek ve bilahare memurlar vazifelerini iyice öğrendikçe bu hudutları 
tevsi etmek idi. Bu suretle daireleri de saha itibarıyla pek muhtelif oldu. Sıhhiye vekaleti bu daire-
lerde her türlü tadilat yapabilir.

Teşkilat: Bir fukara dairesinin memur-ı idarisi gardiyanlar meclisidir. Gardiyanlar rey hakkı 
usulüyle belediye müntahipleri tarafından intihap olunur. Gardiyan olabilmek için ya müntahip ve-
yahut köyde mal sahibi olmak yahut intihap zamanına takaddüm eden bir sene zarfında köyde sakin 
bulunmak lazımdır. Kadınlarda gerek müteehhil, gerek mücerret olsunlar gardiyan intihap olunabi-
lirler. Müddet-i hizmetleri üç senedir. Gardiyan meclisinin memurları bir katip, bir veznedar, tahsil 
memurları, nüfus mukayyitleri bir veya birkaç sıhhiye memuru veyahut köy doktoru ve aşı memur-
larından ibarettir. Hala fukara kanunu komisyonu makamına kaim olan sıhhiye vekaleti, gardiyanlar 
üzerinde hakk-ı teftiş ve nezarete maliktir. Evvela gardiyanlar içtimaının tanzimi, muavenetin tarz 
ve şeraitini tanzim, daire memurlarının maaşı, azil ve nasbı, gardiyanların hesabatı velhasıl fukara 
kanununun tatbikine mütedair her türlü muamelat hakkında evamir-i umumiye ısdarı vezaifini ya-
par. Saniyen kendi kontrolü altında hesabat müfettişleri tayin eder.

Bu teşkilattan maksat fukara kanunlarını tatbik, fukara rüsumunun tahsiline ve rüsum-ı sai-
renin tayinine esas olan kıymet cetvellerinin ihzarına nezaret, tevellüdat ve vefeyatı kayıt ve tespit 
ve halka aşı tatbik etmektedir. 

İngiltere taksimat-ı belediyesi hakkındaki maruzatım bugün için burada hitam buluyor. An-
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cak bu münasebetle ahiren hükümetimiz tarafından mevki-i meriyete konulan köy kanunu hakkın-
da birkaç söz söylemeyi faydalı addediyorum. Hükümet-i cumhuriyemizin pek mesut ve müfit te-
şebbüslerinden biri de bu köy kanununun tatbiki olacak ve bu suretle memleketimizde yavaş yavaş 
medeni ve asri memleketlerinkine müşabih teşkilat-ı belediye vücut bulacaktır. 

On fasıla münkasım olan bu köy kanununun hin-i tanziminde Avrupa teşkilat-ı belediyesinin 
nazar-ı dikkate alınmış olduğuna şüphe etmiyorum.

Bu kanunun birinci faslı köyün hududu nasıl çizileceğini ve bu hudut çizilirken ne gibi hu-
susatın nazar-ı dikkate alınacağını gösterdikten sonra köyün başlı başına bir varlık olduğunu ve 
köyün muhtar ile heyet-i ihtiyariye tarafından idare olunacağını söylüyor ve bu suretle köylere bir 
mevcudiyet vermiş oluyor. 

İkinci fasıl köye ait işleri: Mecburi işler, ihtiyari işler namıyla ikiye ayırarak mecburi işleri 
görmeyenlere ceza tayin ediyor. Mecburi işler şunlardır: Bataklıkları, su birikintilerini kurutmak, 
köyün suyu mezarlıktan geliyorsa yolunu değiştirmek, evlerde odalarla ahırları birbirinden bir du-
varla ayırmak, evlerde hela yapmak, köyün etrafını ve sokakları temiz tutmak, köyde yol yapmak, 
meydan açmak, ihtiyar meclisi için köy odası yapmak, mescit yapmak, mektep yapmak, ağaç dikmek, 
öksüzlerin tarlalarını, bahçelerini sürüp ekmek, köy namına nalbant, bakkal, arabacı dükkânlarını 
yaptırmak, bulaşık hastalıkları haber vermek…ilh..

Görülüyor ki taavün, temeddün ve içtimaiyat ile köyün hıfzıssıhhasına taalluk eden en mü-
him hususat burada nazar-ı dikkate alınmıştır. Yapılması halkın ihtiyarına bırakılan işler de fevka-
lade nafi işlerdir ve bunlar da umumiyet itibarıyla hıfzıssıhha-i mesakin, sanayi ve iktisadiyata dair 
gayet nafi mevadı ihtiva ediyor.       

Üçüncü fasıl köye menabi-i varidat tedarik ediyor. Dördüncü fasıl köyün nasıl idare edileceği-
ni gösteriyor. Bu usul-ı idare Avrupa usul-ı idare-i belediyesi gibidir. Ancak halkın seviye-i hazırası 
nazar-ı dikkate alınarak bazı tadilat yapılmıştır.     

Her köyde bir köy derneği, bir köy muhtarı bir de ihtiyar meclisi olacak. Köy muhtarını ve 
heyet-i ihtiyariyesini köy derneği intihap ediyor. Köy derneği aşağıdaki şeraiti haiz köylülerden 
mürekkeptir. Köyün nüfus kütüğünde mukayyet on sekiz yaşını bitirmiş, altı aydan beri köyde sakin 
olanlar ve cinayetle mahkum olmayanlar.

İhtiyar meclisi köyün nüfusuna göre 12:8 kişi olacaktır. Köyün imamı ile muallimi ihtiyar 
meclisinin aza-yı daimesindendir. Müddetleri iki senedir. Seçilmeyi vakit ve zamanında yapmak 
muhtarın vazifesidir. Yapmaz ise beş liradan yirmi beş liraya kadar ceza-yı nakdi verecektir. Ceza 
kaza idare meclisince karar altına alınır ve kabil-i temyiz değildir. 

Beşinci fasıl muhtarın vezaifi ve sair fasıllar ihtiyar meclisinin işlerini, görülecek küçük dava-
ları, köy korucularını ve bunların vezaifini ve saireyi gösteriyor. Daha fazla tafsilat isteyenler kanunu 
okuyabilirler. Şurada yine tekrar etmek isterim ki bu kanunun tatbikiyle mevcudiyet-i milliyede 
büyük bir terakki ve tekamül hasıl olacaktır. Esasen inkişaf ve terakkiye mani olan bütün avamil ha-
laskarlarımız tarafından bertaraf edilmiş olduğundan terakki hususunda memleket artık hükümetin 
elinde değil terakki ve tekamül alihesinin aguşundadır.

Şehremini Muavinin Şükrü Ali
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Avrupa Belediyeleri Mezbahaları

-2-
-Beşinci nüshadan mabad-

[Pazar mahalleri üzerleri demirden] bir veya birkaç yüksek çatı ile örtülüdür. Etrafı bazı şehirlerde 
açık ve son zamanlarda yapılan asri pazar mahallerinde dairenmadar ve zeminden iki metre irtifaa 
kadar duvar ve üzeri çatıya kadar camekandır. Mezkur bina taksimat-ı dahiliyesi müstesna olmak 
üzere büyük şehir garları veya halleri manzarasını arz etmektedir. Zemini hafif pürüzlü olarak be-
ton ve çimentodan ve yıkanmaya teshil etmek üzere münasip meyillerde inşa edilmektedir. Mama-
fih çimento yerine beton temel üzerine gelmek üzere “nesci habbevî" olan ve kaygan bulunmayan 
mukavim kesme taşlardan da tesis edilmektedir. Pazar mahalli umumiyetle murabba veya mustatil 
şekilde olup mihveri istikametinde büyük ve geniş ve karşılıklı kapıları ve bunlar arasında hayvana-
tın mürur ve uburuna mahsus merkezi bir yol kısmı ihtiva etmektedir. Bu yolun arzı takriben dört 
metredir. Bu yoldan itibaren sağa ve sola iki metre kadar genişlikte arzani yollar tefrik edilmiştir. 
Yolların arasında kalan uzun ve mustatili mahaller sağlam yuvarlak demir çubuklarla hücrelere tak-
sim edilmiştir. Bu hücrelerin vüsatı tüccarların yaptıkları muameleye göre her hücrenin kapı yeri 
açık bırakılmış olup ayrıca kapısı yoktur ve hayvanlar sabit halkalara raptedilmekte olup burada 
yem verilmemektedir. Arzani yolların nihayetinde ve zebh salonları cihetinde kapılar mevcut olup 
satılan hayvanlar buradan çıkarılarak mezbahaya sevk edilmektedir. 

Koyun pazar mahalli de sığır pazar mahalline müşabihtir. Ancak tulani yolun arzı 3 ila 31/5  
metre ve arzani yollarınki ise 1 ila 1,5 metredir.  

Dresden gibi bazı mezabihte koyunlar için pazar ahırı mevcut olmadığından pazar mahalli 
hem satış için hem de ahır olarak istimal edilmektedir.

Bu sebeple hücreler derununda koyunlara yem ve su vermek üzere kafesten beşik şeklinde 
demirden mamul kabil-i nakil yemlikler vardır. Koyunların muayyen bir hücreye kolaylıkla sevki 
için merkezi yol üzerinde iki kanatlı ve her arzani yol kenarından başlamak üzere demir parmaklıklı 
kapılar inşa edilmiştir. Arzani yolların mebdelerinde de ayrıca kapılar mevcuttur. Hücrelerin kapı-
ları arzani yolların genişliğinde olmalarından ve hususi bir tarzda imal edilmiş bulunmalarından 
icabında arzani yol üzerine hin-i hacette hücre üzerine kapanmaktadır. Kapılar iki şakulü kenarları 
üzerinde devrettirilebilmekte olduğundan bir kapı sağ taraf hücresine kapı vazifesini gördüğü gibi 
sol taraf hücresine de kapı vazifesini ifa edebilmektedir. Bu kapılar veya parmaklıklar gayet sağlam 
yapılmış olduğundan en fena şerait tahtında istimal edilmelerine rağmen pek fazla muntazam bir 
surette işlemektedir. 

Her arzani yolun nihayetinde ve hayvanların çıkmasına mahsus huruç kapılarının medhalin-
de tesis edilmiş kantar hücresi mevcut olup hayvanat dışarıya çıkarken bu hücreden geçip tartılır. 
Bu kantar şimendifer idarelerince vagonların tartılmasına müşabih basküllerden ibaret olup tarih ve 
hayvanın sıkleti makine ile küçük bir kart üzerine yazılmaktadır. 

Bu kantar sayesinde ashab-ı hayvanat beyninde paydan husule gelmekte olan hata ve hilelerin 
önüne geçmekte ve gerek alıcı ve gerekse satıcılar zarardan vikaye edilmektedir. 
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Pazar mahalleri umumiyetle mezbaha sahası dahilinde fakat mezbaha ile irtibatı olmamak 
üzere inşa edilmiş olup gördüğümüz şehirlerin kaffesinde mezbahanın en mühim rüknünü teşkil 
etmektedir. Pazar mahalleri sayesinde emraz-ı hayvaniyenin tevessü-i intişarına mani olunabildiği 
gibi belediyelerin bir hakkı olan ihtisap rüsumunun da zıyadan vikayesi temin edilmektedir. Diğer 
cihetten bu sayede hayvan ve et satış fiyatlarının tespit ve tevazününe muvaffak olunmakta ve ihti-
karın önüne geçilmektedir. 

Mezbaha Ahırları

Ayniyle pazar ahırları sistemindedir. Bu ahırlarda hayvanatın uzun müddet kalmayacağı na-
zar-ı dikkate alınarak hayvanat daha sık bir surette yerleştirilmekte ve bu suretle sahadan tasarruf 
edilmektedir. Bu ahırlarda hayvanlara yem verilmez.

Büyük ve Küçük Hayvanat İçin Zebh Salonları

Avrupa’daki mezbaha lüks binalar olmaktan ziyade sınai müesseseler olduğundan tarz-ı inşa-
ları itibarıyla tamamen fabrika sistemindedir. Bu binalar Budapeşte, Paris gibi bazı şehirlerde esnafa 
tevzi edilen ufak ufak odalardan terekküp etmiş bir kül teşkil eder. Yeni inşa edilen ve bir mües-
sese-i sınaiye ıtlakına seza olan mezbahalarda ise “Dresden, Berlin, Kolonya, Viyana” zebh salonları 
büyük ve bizde olduğu gibi hayvanatın nevine göre taksim edilmiştir. Mezkur salonların teferruat-ı 
inşaiyesi bervech-i atidir:

Zemin

Zemin kolaylıkla tathir edilebilmesi, kaygan bir satıh teşkil etmemesi ve aynı zamanda delik 
ve temas neticesinde uzun bir müddet aşınmaması nazar-ı dikkate alınarak inşa edilmiştir ki tesadüf 
ettiğimiz zeminler beton bir temel üzerine çimento sıva veya üzerleri hafif pürüzlü çimento karolar 
veya nesci habbevî ve mukavim ve üst satıhları müstevi murabbaü’ş-şekil taşlar veya tazyik edilmiş 
ve dikine vaz’ olunmuş tuğlalar ile yapılmıştır. Zeminlere umumiyetle yüzde 1-2 meyil verilmekte 
ve bu meyiller lağım ağızlarına müteveccih bulunmaktadır.

Avrupa mezbahalarında kanlar küvetler derununa toplandığı gibi lağım olukları mevcut ol-
mayıp salonun muhtelif noktalarında üzerleri süzgeçli lağım delikleri mevcuttur. Zemin heyet-i 
umumiyesiyle düz bir satıh teşkil ettiğinden bunun tathiri kauçuk süpürgelerle yapılmakta ve bu 
süpürgeler kanı kazıyarak temizlediği gibi bir de suların terakümüne ve bu suretle derilerin de ıs-
lanmasına mani olmaktadır. Bu kauçuk süpürgeler tathir ameliyesinin icrasını külli surette teshil 
etmektedir.

Duvarlar

Bazı şehirlerde duvarlar, zebh salonlarının temiz tutulmasını ve tathiratın suhuletle icrasını 
temin maksadıyla zeminden iki metre irtifaa kadar çinilerle tefriş edilmiştir. Mamafih bazı şehir-
lerde çini yerine gayet mücella çimento sıva yapılmıştır. Mermer kanı massetmesi hasebiyle istimal 
edilememektedir. Bu itibar ile kabiliyet-i massiyesi olan kesme taşlar mezbahanın duvar ve sair ak-
samında meydanda olarak kullanılmamaktadır. Çinilerin her ne kadar masarif-i ibtidaiye-i inşaiyesi 
yüksek ise de masarif-i mütemadiyenin azlığı ve tathiratının daha sehil olması nokta-ı nazarından 
diğer malzeme masarifiyle tevazün husule gelmektedir. Köşeler mülevvesatın terakümüne mani ol-
mak ve tathirini teshil etmek gayesiyle yuvarlak olarak yapılmaktadır. 
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Vaz edilen çinilerin beyaz veya hafif sarı renkli olanları tercih ediliyor. Duvarların diğer ak-
samı adi kireçle badana edilmekte ve bu kirecin şapla mahlut olması sayesinde sineklerin duvarlara 
tavazzuuna mani olduğu iddia olunmaktadır. 

Pencereler ve Kapılar

Mezbahalarda teftiş-i lühum ve temizlik hususatının icra edilebilmesi için mebzul ziya mev-
cuttur. Yan pencerelerden maada çatıdan dahi ziya nüfuz eder. Pencerelerin çerçeveleri umumiyetle 
dökme demirden ve suhuletle açılıp kapanabilecek bir surette imal olunmuştur. Salon dahilinde 
çalışanların ziya-yı şemsten vikayeleri için güneşe maruz cephedeki pencereler tercihen buzlu cam-
lardan yapılmıştır. 

Kapılar

Yağlı boya ile tıla edilmiş ahşaptan veya sac levhalardan çift kanatlı olarak yapılmıştır. Bun-
lar sürmeli, alt ve üst mesnetlerinde makaralarla müteharrik olup açıldığı zaman sadmenin önüne 
geçmek üzere münasip yerlerine yaylı tamponlar vaz’ edilmiştir. Kapıların genişliği 1,5 metreden ve 
irtifaı 2 metreden aşağı değildir. Mamafih hutut-ı havaiyenin geçmesine mahsus kapıların irtifaının 
dört metre kadar olduğu da görülmüştür. 

Çengeller

Sabit çengeller alelumum hayvanat için 1,80-1,85 metre irtifaında ve yekdiğerinden yirmi be-
şer santimetre mesafede ve muhtelif şekillerdedir. Bazı mezbahalarda her hayvanın asıldığı çengelin 
karşısında ciğerlerin asılmasına mahsus ufak çengeller bulunur. Bazı mezbahalarda ise (Dresden) bu 
ufak çengeller her iki büyük çengelin arasına vaz’ edilmiştir. 

Bağırsakhaneler

Bağırsakhanelerin ne kadar itina edilir ise edilsin azıcık koku neşrettiği ve bunun önüne geç-
mek imkanı olmadığı nazar-ı dikkate alınarak mezbahadan iyice uzak mahallerde tesis edilmiştir. 
Mezkur müessese basit bir salondan ibaret olup dahilinde sıcak ve soğuk su tertibatı ve bağırsak-
ların tathiri için küvetleri ve bade’t-tathir vaz’ edilecek kapları ve bunların vaz’ına mahsus bir depo 
mahallini, sucuk için istimal edilmeyen bağırsakların mihaniki bir surette yarılmasına mahsus ec-
hizeyi ihtiva etmektedir.  

İşkembe ve Paçahane

İşkembehane esas itibarıyla iki kısımdan mürekkeptir. Birinci kısımda mezbahadan hususi 
arabalarla gelen işkembelerin muhteviyatı boşatıldıktan sonra tathirat-ı ibtidaiyesi, ikinci kısımda 
ise tathirat-ı nihaiyesi yapılmaktadır. Birinci kısım, ekser mezbahalarda, iki katlıdır. İşkembe nakli-
ne mahsus arabalar üst kata bir sath-ı mail teşkil eden rampa vasıtasıyla çıkarılmaktadır. Üst katın 
zemini mukavim ve tathiri sehil mevad-ı inşaiyeden yapılmış, orta yerinde mustatili bir menfez 
bırakılmış ve menfezin üzeri demir parmaklıklarla setr olunmuştur. Aynı zamanda üst salonunun 
muhitinde küvetler-kurnalar yapılmıştı. Araba ile üst kat salonuna getirilen işkembeler mezkur 
menfezin yanında yarılarak muhteviyatı menfezden dökülmekte ve sonra küvetlerde yıkanmaktadır. 
Bodrum katına demir yolu tefriş edilmiştir. İşkembe muhteviyatını nakle amade vagonlar menfezin 
altına getirilmekte ve menfezden dökülen gübreler bu vagonlarda cem olunmaktadır. Vagonların 
zemini meyilli ve münasip yerlerinde de delikler bulunduğundan gübreden tereşşuh eden mayiat 
bu deliklerden akarak lağım mecrasına gitmektedir. Vagonlar dolar dolmaz harice sevk olunmakta 
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ve gübreler mezbahalar için varidat temin etmekten ziyade gaile teşkil etmelerine binaen taliplerine 
bila-ücret verilmektedir. 

İkinci kısımda işkembe, baş ve paçaların haşlanma suretiyle tathiratı icra edilmektedir. Sa-
londa müteaddit ve sabit kazanlar mevcut olup bunlar derunundaki buhar borularıyla ısıtılmakta ve 
içlerine atılan işkembe, baş ve paçalar bir müddet bırakıldıktan sonra çıkarılarak üstü çinko kaplı 
büyük masalara konur ve hususi bıçaklarla kazınarak tathir edilir. Badehu ayrıca mevcut hususi 
küvetlerde yıkanır. Paris’in Vaugirard mezbahasında başların kazınması için elektrik cihazları gö-
rülmüştür. Tathiratı hitam bulan işkembe, baş ve paçalar vesait-i hususiye ile pazar füruhtuna çıka-
rılmak üzere şehre sevk edilir. İşkembehane mezbahaların en mühim aksamından birisi olmak mü-
nasebetiyle gördüklerimizin en iyisi olan Dresden mezbahasındaki işkembehane planı alınmıştır. 

Kandan İstifade Müessesesi

Kıymettar anasır-ı gıdaiyeyi ihtiva eden kandan bazı mezbahalarda istifade edilmekte ve bun-
dan sanayide müstamel albümin, peptonlu ağdiye-i hayvaniye, hematojen ve hematin istihzar olun-
makta, diğer bazı mezbahalarda ise bizde olduğu gibi kan tamamıyla kanallara akıtılmaktadır. Kanın 
en iyi müşterileri balık yetiştiriciler ve teksir-i hanazirle tevaggul edenlerdir. Sanayi için albümin 
istihsal eden müesseseler albümini kanın serumundan ihzar etmekte ve kan pıhtılarını hamız-ı kib-
ritle muamele ederek gübre imal etmektedir. Peptonlu ağdiye-i hayvaniye ise kan, hayvanat-ı ba-
kariyenin kirişlerindeki muhteviyat ile muamele edilerek yapılmaktadır. Kiriş muhteviyatı luabın 
tesirine ve usare-i kirişiyeye maruz kalarak peptonlaşmış ve fakat hazmolmamış aksamdır. İşte kan 
bu mevad ile tahlit edildikten sonra aşağı derece-i hararette kurutulursa hazmı kolay bir madde-i 
gıdaiye elde edilir. Kan çörekleri de pek ziyade rağbete mazhar olmuştur. Bunlar şu suretle ihzar 
edilir: Taze sıcak kanda frite edilir; bilahare buna albümin, kepek, ezilmiş keten tohumu, samak, ke-
mik tozu ve tuz ilave olunur. Proteinin kabiliyet-i hazmiyesi tenakus etmemek için baladaki tarzda 
ihzar edilen hamur 100’den yukarı derece-i hararette kurutulmamalıdır. Bu kan çörekleri beygir ve 
bakarat gıdası olmak üzere istimal olunmakta ve iyi netayiç elde edilmektedir.

Kanın kurutulmasına mahsus cihazlar muhtelif tertibatta yapılmıştır. Kan yayık kaplarda pıh-
tılaştırılır. Ayrılan kan suları (serum) kaynatılmak üzere buharla teshin edilen bir kazana sevk edilir.

Kaynama esnasında kanın albümini ayrılır. Kaplarda kalan pıhtılar ve buharlı kazandaki rü-
sup kurutma cihazına konulur. Kurutma cihazı muzaaf cidarlı bir üstüvanedir. Bu üstüvane bir mih-
ver etrafında müteharriktir. Mihver de müteaddit karıştırma kollarıyla mücehhezdir.

Kurutma, üstüvanenin muzaaf cidarlı muhitini teshin ile başlar. Aynı zamanda mihverdeki 
kollar, esna-yı harekette, mütemadiyen kan pıhtılarını karıştırır. Bu esnada tahassul eden buharlar 
üstüvanenin muzaaf cidarlı muhitinin nihayet-i ulviyesinde mevcut bir menfezden vantilatör iane-
siyle hasıl ve ocağa sevk olunur. 

Kan kurutma usullerinin hepsinde esas şudur: Kan tahassür ettikten sonra maslü’d-demden 
kaynatma vasıtasıyla albümini tefrik etmek, sonra bunu kan pıhtısı ile beraber kurutmaktadır. Usul 
bu. Fakat kurutma için kullanılan vesait-i mihanikiye az çok değişiyor. Belçika ve Fransa’da toplanan 
kanlar hamız-ı kibrit veya sülfat de fier ile muamele edilerek mezbahanın oldukça uzuak bir mevki-
inde hususi depolara vaz edilmekte ve mayi kısmı tereşşuh ettikten sonra kalan kısım ziraatte gübre 
olarak istimal olunmaktadır. 

-Mabadı var-
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Sıhhi Kısım

Karaağaç Mezbahasında Hayvanatın Usul-i Muayenesi 

Bir memleketin sıhhatine olan itinası mezbahalarıyla ölçülebilir ve o memlekette şerait ve 
kavait-i sıhhiyenin tatbik edildiği tarih, umumi mezbahalarının tarih-i küşadıdır denilebilir.

Çünkü mezbahalar hayvanatı sıkı bir muayene-i fenniyeye tabi bulundurarak etlerle, ahşa ile 
insanlara kabil-i intikal muhtelif emrazın önüne geçen en büyük sıhhat müesseseleridir. 

Bizde daha istatistik denilen ilim meçhuldür. Fakat Garb’ın yorulmak bilmez mütefenninleri 
mezbahaların küşadından evvel verem vakayiinin %50-60 kasap bıçaklarıyla intikalini ve mezba-
haların küşadından itibaren bu nispetin sıfıra indiğini, sistiserk1 vakayiinin, şarbon ve saire gibi 
emrazla lühum-ı mütegayyireden (mütehammir, humevi, yerekani, mütefessih…ilh gibi etlerden) 
mütevellit vahim arızat ve midi ve miai tagayyürat ve bunun neticesi vaki sair mikrobi istilaların 
da tamamen nihayete erdiğini bildiriyorlar. Sair muhtelif emraz-ı tufeyliyenin de önüne bu tarzda 
geçilmiştir. Her fırsattan bilistifade daima söylüyoruz ki bugünkü tababetin gösterişsiz, alayişsiz ve 
hakiki vazifesi, hastalık husulünden sonra tedaviden ziyade, sıhhatin vikayesidir. İşte mezbahalar 
bu emr-i mühimi bütün şümulüyle ifa ederler. Umumi mezbahaların ilk teessüsü tarihini kaydet-
mek Fransa’ya nasip olmuştur. Birinci Napolyon 1810'da, azasından birçokları pek büyük mevkilere 
kadar yükselen şımarık ve o zamanda oldukça nüfuzlu kasap ailelerini dağıtarak ilk fenni mezbaha-
ların küşadına muvaffak olmuştur. Diğer bütün medeni memleketler bu eserden mülhem olmuşlar 
ve Fransa’nın bu ilk umumi mezbahalarını kendilerine model ittihaz etmişlerdir. Ve pek az zaman 
sonra dünyanın her şehrinde umumi mezbahalar açılmış ve bahusus Almanya’da her bin nüfusa ka-
dar olan bir kasabada dahi bir umumi mezbaha açılması bir karar-ı kanuni şekline girmiştir.

Bizim mezbaha-yı umumiyemizin tarih-i küşadı -çok eskiden beri vaki teşebbüslere rağmen- 
ancak 339 yani 1923 senesidir. Bu tarihle 1810 tarihi arasında bir asrı tecavüz eden uzun ve bir 
memleketin sıhhati endişesiyle meşgul dimağlar için baş döndüren -ne diyeyim- bir devr-i gaflet 
vardır. Karaağaç mezbahası, bir mezbaha için lazım olan bütün esasat, müştemilat ve teferruatı he-
nüz tamamen cami bir halde değildir.

Zira mezbaha denilince akla bir şehir gelmelidir. Yani mezbahalar öyle birtakım müesseseler-
dir ki içerisinde zebh salonları, laboratuvarları, bağırsakhane, başhane, paçahane, pastırma, sucuk ve 
et konserve imalathaneleri, kan fabrikaları, soğuk hava mahzenleri, mesakin-i hayvaniye, hayvanat 
pazarı, halleri ve ilh…bulunduğu gibi bir şehrin bütün ihtiyacatını, bir şehir için lazım olan -sarraf 
ve bakkal dükkânlarından sulh mahkemelerine varıncaya kadar- her türlü vesait ve teşkilatı ihtiva 
ederler. 

Bizim mezbahamız henüz bir hücre-i mükemmelenin nüvesi; hatta nüvesi de değil de üç 
zebh pavyonuyla ancak bir nüvenin üç kromozomu mesabesindedir. Tamamen ikmali daha zaman 
ve gayrete muhtaçtır.

1 Taenia saginata ve Taenia solium namıyla kahil şekilleri, tenya şekilleri insanlarda yaşayan iki mühlik tenya vardır. 
Bunlardan Taenia saginatanın şekl-i sürfevisi yani ibtidai şekli, kendi yumurtasından çıktıktan sonra aldığı şekli (Cysticercus 
bovis) namıyla sığırlarda; Taenia soliumun eşkal-i sürfeviyesi (Cysticercus cellulosae) namıyla hınzırlarda yaşar. İşte bu iki ten-
yanın da eşkal-i sürfeviyesi sistiserk nam-ı müştereki tahtındadır.
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Mezbahaya getirilen hayvanat, bidayette ve hal-i hayatta bir muayene-i fenniyeye tabi tutu-
lur. Bu muayenede evvela fennen ve kanunen kesilmesi icap eden hayvanat tefrik olunur. Fennen ve 
kanunen kesilebilecek hayvanat ahvalinde bir tagayyür marazı göstermez, yani salim ise mezbaha 
ahırlarına kabul edilirler. Bu hayvanat icabat-ı fenniyeden olarak yirmi dört saat aç bırakıldıktan 
sonra kesilmek üzere zebh pavyonlarına sevk edilir.

Mariz olanlar, fennen kesilmesinde mecburiyet veya cevaz mevcut ise veyahut bu hayvanat 
mezbuhen getirilmiş iseler bir heyet-i baytariye ve mutlaka laboratuvar taharriyatından geçmek 
üzere tamamen ayrı bir mahal, ayrı bir salonda zebh veya ihzar edilir.

Bu kablezzebh muayene ile cüderi (çiçek), cereb (uyuz), şarbon (dalak), cemre-i arziye (yanıka-
ra), humma-yı kulai (şap, tabak), veba-yı bakari (malkıran), sarı piyeten (bir nevi sarı ayak hastalığı)…
ilh gibi sıhhat ve servet-i memleketle çok ehemmiyetli bir surette alakadar bulunan emraz-ı sariye-i 
hayvanatla, kırıklar çıkıklar ve bunların eşkal ve evsaf-ı muhtelifesi -bade’z-zebh lühum üzerinde 
tesadüf edilecek tagayyürat hakkında kanaat hasıl etmek üzere- uzun uzadıya tetkik, fıtık ve mehbil, 
rahim ve mia-i müstakimin inkılabatı (tersine çevrilip dışarıya çıkması) ve saire taharri edilmiş olur. 
Bade’z-zebh hayvanat daha sıkı bir muayene-i fenniyeye tabidir ve bu muayene hayvanatın ahşası 
(akciğerleri, kalbi -gırtlak boğumlarıyla, yemek mecrası da dahil- karaciğeri, kiriş, ceriyye (işkembe), 
hiffet (kırkbayır), kutne (şirden), dalak ve mesane -şarbon (dalak) ve piroplazmozda (kırçıl) idrarın 
renginin ve evsafının çok ehemmiyeti vardır- ve bağırsakları) üzerinde iken icra olunur. Bu zaman-
da muhtelif emraz-ı humeviye, intaniye, mikrobiye ve sariye ile lühumun evsafı (zafiyet, kaşeksi 
(sûi’l-kinye)), sarılık ve saire taharri edilmiş olur. 

Sistiserkten maada lühum ile alakadar olmayıp makari tavazzuat yapan emraz-ı tufeyliye bu 
muayenede -görüldüğü halde- hiçbir muameleye tabi bulundurulmaz. Fakat intani, mikrobi, sari 
veya sistiserkten mütevellit tufeyli’t-tabia hastalığa tesadüf edilince buna ait lühum derhal tecrit 
mahalline kaldırılır ve orada otopside görülen afat-ı maraziye ikinci defa bir heyet-i baytariye tara-
fından muayene edildiği gibi laboratuvarca da tufeyli, mikrobi, hayati ve kimyevi taharriyata maruz 
kalır. Ondan sonra -fennin icabatına ve hastalığın nevine göre- o lühum ya umumi veyahut kısmi 
imhaya tabi tutulduğu gibi kanuna dahil sari emraz ise o hayvanın ait olduğu sürü hayvanatına da 
muhtelif fenni tedbirler vaz’ ve tatbik edilir.

Tamamen salim görülen hayvanat lühumuna bir numara ile “Şehremaneti Mezbahası" ke-
limelerini ihtiva eden ve o lühumun emrazdan salim bulunduğunu bildiren bir damga vaz’ edi-
lir. Lühuma damgacılar tarafından damga tatbikini müteakip ahşa tahliye edilir ve doğruca “Ahşa 
Muayenehanesi"ne gönderilir. Burada muhtelif emraz-ı tufeyliye (filaryalar, istronjiller, distom ve 
ekinokoklar, sarkosporidiler ilh.) taharri edilir ve zuhuru halinde yine ya umumi veyahut kısmen 
imha edilir. Ancak bu muayenelerin hitamını müteakip lühum ve ahşa sarf ve istihlak edilmek üzere 
serbest bırakılır.2

Mezbahalar Serbaytarı

Ahmed Nevzad

2 Ahmed Nevzad Bey Efendi, mesleğine ait tetebbuat ve tetkikatta bulunmak üzere Almanya’ya gitmişlerdir. Kıy-
mettar muavenetlerinin temadisine ve Avrupa mezbahaları ve diğer müessesat-ı sıhhiye-i belediyesi hakkında mukayeseli 
makalatına intizar ediyoruz.
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Patatesle Tesemmüm

Serlevhayı okuyanlar bütün dünyada insanlar için taammüm etmiş bir gıda olan “patates” ile 
tesemmüm keyfiyetini biraz garip bulurlar ve belki de istib’ad ederler. Filhakika patates gıda bah-
sinde insanlar için tekmil nebatlardan daha mugaddidir. Bütün gıdalar miyanında altıncı dereceyi 
ihraz eder. Fransızlar her sene bilhesap yüz milyon hektolitre patates sarf ederler. Elde bir cetvel-i 
ihsaiyat olmadığı cihetle ne kadar sarf olunduğu malum ve muayyen değilse de memleketimizde 
dahi istimali seneden seneye taammüm ve tezayüt etmektedir. Patatesin bu kadar makbul olmasının 
sebebi hüceratının çok miktarda yumuşak ve pişmesi kolay olan madde-i neşaiyeyi havi olmasıdır. 
Terkibine gelince yapılan müteaddit tahlilatın neticesine göre:

Yüzde:  75 su

  20,06 mevad-ı nişaiye

  1,69 madde-i azotiye

  0,10 madde-i şahimiye ve züyut-ı esasiye

  1,69 madde-i sükkeriye

  1,45 selüloz

  1,56 tuz

maddelerini ihtiva eder. İşbu tahlil neticesinden anlaşılacağı üzere gayet güzel bir gıda olmakla be-
raber ağdiye-i azotiye ve bilhassa etle beraber pişirilecek olursa gayet mugaddi ve muvafık bir gıda 
teşkil eder. Bahusus ağdiye-i azotiyeyi ifrat ile istimal edenlerde husule gelen          "imtila-yı azotiyi" tadil 
ve bunun intaç ettiği avarız-ı bedeniyeyi imha için ekline devam faydalı neticeler verir.

Bilhassa şeker hastalığında ekmek yemesi men edilen hastalar bunun yerine, hastalıklarına 
müfit olmak üzere patates ikame ederler. Parmentier tarafından keşif ve tamim edilmiş olan patates 
gıda olmak üzere enva fevaidi camidir. Ancak bu kadar kıymetli olan bu maddeye muarız olanlar 
da yok değildir. Bu muarızların bir kısmı patatesin kafi derecede azotu havi olmadığını, diğer bir 
kısmı da su-i hazımdan bed ile tesemmüme varıncaya kadar birçok hastalıklar tevlit eylediğini ileri 
sürmektedirler.  

Filhakika patatesle tesemmüm vukuatı ender olmakla beraber vakidir. Ahiren müsadif-i na-
zarımız olan Fransızca Annales D’Hygiene mecmuasında, Mainz’te zuhur eden, patatesle tesemmüme 
ait bir vaka Doktor Alpha tarafından, Mainz içtima-ı tıbbisinde arz ve tafsil edilmiştir. Mumaileyhe 
nazaran vukua gelen bu tesemmümdeki araz aynı “humma-yı paratifoidi”de meşhut olan araza mü-
şabehet ibraz etmiştir. Bu tesemmümü mucip olan patateslerden bir kısmı farelere ekl ettirilmiş ve 
bunlar 24-26 saat nihayetinde şedit ishallerle fevt olmuşlardır. Halbuki bu patatesi ekl etmeyen aynı 
hayvanların sıhhatleri haleldar olmamıştır. 
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Diğer bazı mecmualarda da:

Mezkûr mecmua ile neşredilen bu tesemmüm vakasından maada diğer, aynı nevden, birçok 
tesemmüm vukuatı kuyudat-ı tıbbiyede mevcuttur.

Avrupa’da şüpheli veya bozulmuş patates ekli yüzünden yüzlerce vefeyatı mucip olan müker-
rer tesemmüm vakaları zuhur ettiği mezkûrdur. Binaenaleyh yukarıda arz ve tafsil olunduğu üzere 
patatesle tesemmüm vukuatı vaki ve sabittir.

Tesemmümün sebebine gelince: Patateste bazincaniye-i semdar familyasına ait olan patlıcan, 
yeşil domates gibi sebzelerde olduğu üzere gayet az miktarda solanin (Solanine) denilen madde-i 
semmiye mevcuttur. Bu madde patateste 0,044 miligram kadar bulunabilir. Mikdar-ı mezkur yaz 
mevsiminde 0,236 miligrama kadar tezayüt edebilir. Binaenaleyh şiddetli bir zehir olan solanin es-
bab-ı muhtelife-i mezkureden dolayı ziyadeleştiği takdirde insanı tesmim edebilir. Patateste bulu-
nan solaninin miktarı hal-i tabiide ancak 0,044 miligram olup Doktor Alpha’ya göre 140 miligram 
bir tesir-ı muzır iras etmezse de kendi vakasında ekl olunan ve tesemmümü mucip olan patatesin 
icra kılınan tahlilinde mezkur semmin miktarı 200 miligrama baliğ olduğu anlaşılmıştır. 

Solanin ratıp ve karanlık mağazalarda muhafaza edilmiş çürümüş ve filizlenmiş patateslerde 
tesemmüm ika edebilecek miktarda tezayüt eder. 

Solanini fazla olan patatesleri ekl edenlerde meşhut olan araz-ı tesemmümiye, gaseyan, şid-
detli baş ağrısı, göz bebeklerinin büyümesi, şedit ishal, tezayüt-i hararet ve mebzul terle ihtilacattan 
ibarettir. 

Şu hale nazaran külliyetli miktarda patates iddihar eden müesseseler ve ordularda patates 
eklinden sonra zuhur eden cüzi ve külli avarız-ı tesemmümiye nazar-ı dikkati celp etmeli ve derhal 
tahlilat icrasıyla tedabir-i lazımeye tevessül olunmalıdır. Bundan başka çarşı ve pazarlarda satılmak-
ta olan çürümüş veya filizlenmiş patatesler memurin-i belediye tarafından tetkik ve calib-i şüphe 
görülenleri tahlil ettirilerek icap eylediği surette imha eylemek lazıme-i fenniyedendir.

Hıfzıssıhha Mütehassısı

Doktor Lebid Abdüşşekür
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Emirler, Tebligatlar, Kararlar

Belediye İdarelerinin Yapacakları İşlere Dair Dahiliye Vekaletinin Tebliği

Vilayat belediye idarelerinde icra edilen teftişatı mübeyyen layihaların tetkiki üzerine husu-
sat-ı atiyenin tebliğine lüzum görüldü:

1- Vezaif-i belediyenin hüsn-i ifası için belediyeye müteallik bilumum kavanin, devair-i be-
lediye tarafından behemehal tedarik olunacak; vilayet, kaymakamlık ve belediye reisliği makamla-
rında bulunan ve bulundurulmak üzere tedarik edilecek olan kavanin-i belediye tıpkı demirbaş eşya 
gibi bir defter-i mahsusa kayıt ile seleften halefe devredilecektir.

2- Belediye intihabatına ait evrakın, yani: A- İntihap encümenleri mukarreratının, B- Rey 
pusulalarının, C- Tasnif varakalarının, D- İntihap etmek ve olunmak salahiyetini haiz bulunanlara 
ait esamiyi muhtevi cetvellerin, H- Bu cetveller üzerine alakadaran tarafından verilen itiraznameler 
ile bunlar üzerine müttehaz mukarrerat ve tebligatın ve -hasılı herhangi devreye ait olur ise olsun 
mefsuh, batıl, muteber, herhangi bir muamele-i intihabiye ile alakadar kaffe-i evrak ve kuyudatın 
behemehal hüsn-i muhafazasına itina olunmalıdır.    

3- Vilayat Belediye Kanunu’nun beşinci maddesi mucibince belediye tabip, baytar ve mühen-
disleri meclis-i belediyenin aza-yı müşaveresindendirler. Mumaileyhim ancak vazifelerine taalluk 
olan hususatın müzakeresinde meclise iştirak edebilirler. Reyleri istişari olup ittihaz edilecek ka-
rarlarda temin-i ekseriyete müessir değildir. Buna rağmen bazı yerlerde mumaileyhimin meclis-i 
idarenin aza-yı mansubesi gibi bazı belediye meclislerinin bütün celselerinde aza-yı tabiiye sıfatıyla 
iştirak ettirildikleri ve bütün hususatta mukarreratın ekseriyetini temine medar ve müessir olacağı 
vechle ita-yı rey eyledikleri anlaşılmış; bu ise ruh-ı kanuna münafi görülmüştür. Bu babda fi-mabad 
ahkam ve tarifat-ı anife-i kanuniye haricine çıkılmaması lazımedendir. 

4- Ceza-yı nakdi kararlarına hangi fiilden dolayı, hangi kanunun hangi maddesine tevfikan 
ceza hükmedilmiş olduğunun birer birer sarahaten derç edilmesi ehem ve elzemdir. 

5- Bazı yerlerde belediye reislerinin kâtip ve muhasib-i mesul vazifelerini de uhdelerine cem’ 
ettikleri görülmüştür. Halbuki belediye reisleri usul-ı muhasebe-i belediye talimatnamesinin 31. 
maddesi mucibince amir-i ita mevkiinde olup bir kimsenin hem amir-i ita hem de muhasib-i mesul 
olmasına mesağ olmadığından fi-mabad rüesa-yı mumaileyhimin bu kabil vezaifi deruhte etmekten 
tevakki eylemeleri muktezidir. 

6- Belediye bütçelerinin masarif-i gayr-ı melhuza faslından hidemat-ı belediyenin gayrısına 
akçe sarf eylediği anlaşılmaktadır. Bu fasıl bütçeye emval-i belediyenin, hidemat-ı belediyenin gay-
rısına sarfına vesile vermek için değil, bilakis hadd-i zatında ihtiyacat-ı belediyeye taalluku olup da 
bütçenin hin-i tertibinde mutasavver ve meczum olmayan nageh-zuhur sarfiyata lüzumu takdirinde 
karşılık ittihaz edilmek üzere konuşulmuştur. Bu kabil tahsisattan hidemat-ı belediyenin gayrısına 
sarfiyat yapıldığı esna-yı teftişte müşahede edilecek olursa ahkam-ı kanuniyeye tebaan sarflarına taz-
min ettirilecektir. Masarif-i gayr-ı melhuza sarfiyatının beher kaleminin cins ve nevine göre itina olu-
narak belediyeyi alakadar etmeyen mevada emval-i belediyenin sarf ve heder edilmemesi matluptur.  
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7- Belediye kanununun 49. maddesine ve usul-ı muhasebe-i belediye talimatnamesinin 28. 
sahifesindeki tarifata tevfikan sandığın her akşam tadad ve vezne defterinin her gün yekûn edilmesi, 
hem hukuk-ı belediyenin zıyaına meydan vermemek, hem de bir hayli mehazir-i maliye ve idariye-
nin önüne geçmek noktasından bilhassa haiz-i ehemmiyettir. 

8- Usul-ı muhasebe-i belediye talimatnamesinin 47. maddesi mucibince belediye kâtip ve 
muhasib-i mesulü her ne zaman işe mübaşeret ederse etsin selefinden devralmaya ve selefi de ha-
lefine devir vermeye mecbur bulunduğu halde şimdiye kadar devir muamelesini ikmal etmeyenler 
mevcut olduğu görüldüğünden işbu tebligat-ı umumiyenin vusulünden itibaren bir hafta zarfında 
devir yaptırmayanlar hakkında muamele-i kanuniyenin tatbiki zaruridir. 

9- Mevad-ı anifenin mülhakat belediyelerine tebliğ olunarak hilafına hareket edilmemesinin 
temininin bizzat takibi ve icra olunacak teftişatta hususat-ı mezkurenin nazar-ı dikkate alınmadığı 
görülecek olursa ihmal ve lakaydisi görülenlerle amirleri hakkında tevcih-i mesuliyet edilmesi tabii 
bulunduğu tamimen tebliğ olunur.     
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Türkiye Belediyeleri

Demirci Kazası Belediyesi Riyasetinden

... Memleketin umran ve terakkiyatı ile alakadar tenvirat-ı umumiyenin tekamülü için bir di-
namoya şiddetle ihtiyaç hasıl olduğundan ve memlekette şelale olduğuna nazaran yapmak, takmak 
vazifeleri de dahil olduğu halde bunun şirketler ile ne suretle meydana getirilebileceğinin ve bede-
linin kaç taksit ve ne gibi şeraitle yapılabileceğinin işarı ricasıyla teyid-i hürmet olunur efendim.

Mecmua

Bir memleketin umran ve terakkiyatının en mühim amillerinden birisi elektrik olduğunda 
şüphe yoktur. Bu hususta Türkiye’nin birçok beldeleri gibi Demirci’nin de geç kalmış olduğu an-
laşılıyor. Binaenaleyh elektrik tesisatını tesri ve her şeye tercih etmek iktiza eder. Fakat bu tesri 
ve tercih keyfiyeti bazı belediyelerin yaptığı gibi mütefennin ve mütehassıs olmayan kimselerin 
sözüyle hemen keşifsiz, plansız işe başlamak manasına alınmamalıdır. Zamanımızda ilimler, fenler 
ve sanatlar o kadar şubelere ayrılmıştır ki artık bir adamın her ilimden, her fenden ve her sanattan 
anlamasına imkan kalmamıştır. 

Demek istiyoruz ki “su kuvvetinden elektrik istihsal edilir ve mühendis unvanını haiz olan 
herkes de bu işi başa çıkarabilir” mütalaasında bulunmamalıdır. Şu halde işe ilmi ve fenni bir su-
rette başlamak elzemdir. Bunun için de evvel emirde yani inşaata talip aramadan evvel mükemmel 
bir plan ihzar ettirmek icap eder. Lüzumu olan planı orada ihzar etmek için mutlaka bir mütehassıs 
elektrik mühendisi celp edilmelidir. İstanbul’da bu işi başa çıkarabilecek Türk mühendis ve mütehas-
sısları mevcuttur. Fakat herhangi bir mütehassısın plan tanzimine başlamasından evvel de başlıca üç 
suale cevap isteyeceği tabiidir. 

Bu sualler:

1- Dereden akan suyun miktarı.

2- Şelalenin irtifaı.

3- Şehrin sahası, nüfusu, mesakin ve dükkânların adedidir.

Suyun miktarı ile şelalenin irtifaını yani sukutun kuvvet-i derecesini tayin etmek basit bir 
iştir. Orada bulunan nafia ve belediye mühendisleri bunu yapabilirler. Demirci kasabasındaki hane-
lerle dükkânlar ve fabrikaların yani elektriği gerek tenviratta gerek sanayide sarf ve istihlak edecek-
lerin adedini de belediyenin gayet doğru bir surette tahkik ve tespit etmesi lazım gelir. Bu tetkikat 
ve tahkikat yapılmadan evvel mütehassıs bir fen adamı bu mesele hakkında ne beyan mütalaa eder 
ne de bu işi deruhte eyler.

Binaenaleyh bu tarzda bir tetkikat ve tahkikat yapılır ve mecmuaya bildirilirse o zaman bu 
işin keşfini yapmaya talip olup olmadığı tahkik ettirilir. Mahaza şimdiden şu noktayı da söyleyelim 
ki suyun miktarıyla şelalenin irtifaı Demirci kasabasının elektrik ihtiyacatını telafiye kafi olacağı tet-
kikat ve tahkikat neticesinde tebeyyün ederse buna göre mahalline gidip bir keşifname ve plan tan-
zim edebilecek mütehassısa en azdan 500 lira verilmek iktiza eder. Bundan daha aşağı bir bedelle iyi 
bir mütehassısın bu vazifeyi deruhte etmesine erbab-ı vukuf ihtimal vermemektedir. Mütehassısın 
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yapacağı planda elektrik inşaat ve tesisatının ne miktar meblağla vücuda gelebileceği gösterilecektir. 
Bu plana göre keyfiyet gazetelerle ilan edilir ve en ucuz ve en muvafık şartlarla inşayı deruhte eden 
talibe ihale olunur. 

Elmalı Belediyesi Riyasetinden

Mecmua çok şayan-ı istifade bir surette ve pek mükemmel olarak intişar ediyor. Müdüriyet-i 
muhteremeyi takdir ve hürmetlerimizle alkışlarız. Yalnız çok şayan-ı himaye olan taşra belediyele-
ri de mecmuamızın bazı hususatta yardımcımız olmasını ve hiç olmazsa belediyeleri yekdiğerine 
raptetmek için iki üç sahifesinin taşra belediyelerine tahsis buyurulmasını istirham zaruretinde ol-
duğunu arz etmek isterim. Bu sene kazamız belediyesi her türlü tekamülat-ı asriyeye müstait bir he-
yetten teşekkül etmiş ise de buraca tedariki kabil olmayan bir kabile temini için İstanbul muhitinde 
muhterem mecmuamızın ve Emanet-i Celile'nin diğer gazeteler vasıtasıyla neşriyatta bulunmasına 
fevkalade muhtacız. Tanin ve Tevhid-i Efkâr gazeteleri vasıtasıyla biz ilan ettirmiş isek de makam-ı 
Emanet’in neşri herhalde daha seri ve müsmir netice istihsalini kafildir kanaatindeyiz. Kazamız ez-
her cihet ucuz ab ve havasıyla meşhur ve münevver bir muhittir. Kabileye belediye ve muhasebe-i 
hususiyeden kırk lira maaş temin edildiği gibi mevcut cemiyetlerden de birçok hususatta muave-
net ve muzaheret mevuttur. Sonra zaman zaman bazı hususatta makam-ı Emanet’in muzaheret ve 
irşadatına ve İstanbul’dan temini icap eden şeylerde delaletine arz-ı ihtiyaç ettiğimiz zaman gerek 
mecmuamızın gerek Emanet-i Celile’nin muavenet vaadi istirhamına terdifen hürmetlerimizin ka-
bulünü diler ve tasdiatımızdan dolayı afv-ı Emanetpenahilerini tazarru eyleriz efendim.

Mecmua

Mecmua hakkındaki iltifata teşekkür ve Elmalı’ya bir kabile tavsiye olunmasını İstanbul Be-
lediyesi ettibba-ı muhteremesinden rica ederiz. Mecmua sahifelerinden bir kısmının taşra belediye-
lerine tahsisi keyfiyetine gelince: Bunu bidayet-i intişarda vadetmiş ve gelecek malumata muntazır 
bulunmuştuk. Yine vaatlerimizi tekrar ederiz. Mecmua sahifeleri Türkiye belediyelerine açıktır. Yal-
nız taşra belediyeleri ahvali hakkında mecmua müdüriyetini tenvir etmeleri iktiza eder. 
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Memurin Muamelatı

Memurinin terfi, tayin, azil gibi vukuatının mecmua ile neşrine Memurin İdaresi'nce lüzum 
gösterilmiş ve 10 Haziran 340 tarihinden 31 Kânunuevvel 340 tarihine kadar yedi aylık vukuat birer 
cetvel halinde tertip edilerek tevdi edilmiştir. Bu vukuat mecmuanın birkaç nüshasını işgal edecek-
tir. Cetvellerden hülasa edilen malumat-ı ihsaiye de şunlardır:

9 Haziran 340 Tarihinden 31 Kânunuevvel 340 Tarihine Kadar

Adet Adet

103 Maaşlı
Terfi

12 Maaşlı
İhtarname alanlar

13 Ücretli 0 Ücretli

116 [Yekûn] 12 [Yekûn]

230 Maaşlı
Müceddeden tayin

19 Maaşlı Kaydı terkin 
edilenler176 Ücretli 8 Ücretli

406 [Yekûn] 27 [Yekûn]

78 Maaşlı
Aziller

83 Maaşlı
İstifa edenler

48 Ücretli 26 Ücretli

135 [Yekûn] 109 [Yekûn]

98 Maaşlı
Nakledilenler

4 Maaşlı
Vefat edenler

18 Ücretli 4 Ücretli

116 [Yekûn] 8 [Yekûn]

34 Maaşlı 
Becayiş edenler

5 Maaşlı
Tekaüt edilenler

3 Ücretli - Ücretli

37 [Yekûn] 5 [Yekûn]

64 Maaşlı
Zam görenler

41 Maaşlı Takdirname 
alanlar9 Ücretli - Ücretli

73 [Yekûn] 41 [Yekûn]

21 Maaşlı Kıstelyevm 
yapılanlar- Ücretli

21 [Yekûn]
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Sicil 
Numarası İsmi Memuriyeti Maaşı Terfi Ettiği Memuriyet Maaşı Terfi Tarihi

2945 Şerif Beyefendi Memurin Müdüri 5000 Şehremini Muavini 6000 9 Temmuz 340

2866 Hakkı Bey
Umur-ı Hukukiye 
Tenfiz-i İlamat 
Memuru

1250 Mümeyyiz 2500 16 Haziran 340

3586 Mübahat Bey
Müdevvenat ve 
İhsaiyat Şubesi 
Mütercimi 

2500 Memurin Müdüriyeti 
Sicil Mümeyyizliğine 3000 6 Teşrinisani 340

3391 Ahmed Hayreddin 
Bey

Hisar Dairesi 
Kondüktörü 1000 Merkez Heyet-i Fenniye 

Kondüktörlüğüne 1500 5 Ağustos 340

1437 İsmail Efendi Heyet-i Fenniye 
Kondüktörü 1000 Heyet-i Fenniye İnşaat 

Memuru 1250 15 Teşrinisani 340

2768 Muhiddin Sebati Bey Bayezid Dairesi 
Tahrirat Kâtibi 750

Merkez Heyet-i Sıhhiye 
Müdüriyeti Grafik 
Memurluğuna

1000 3 Temmuz 340

516 Fuad Bey Kadıköy Dairesi 
Başkâtibi 2000 Heyet-i Tahririye 

Müdüriyetine 5000 10 Temmuz 340

3013 Zeki Bey 
Heyet-i Tahririye 
Ketebesinden Vezne 
Müdürü

1500 Heyet-i Tahririye 
Mümeyyizliğine 2500 7 Temmuz 340

1646 Nuri Bey Vezne Müdürü 5000 Heyet-i Hesabiye 
Müdüriyetine 6000 19 Haziran 340

2031 Nail Bey
Bayezid Daire 
Muhasebe 
Mümeyyizi

1750 Masraf Mümeyyizliğine 2500 9 Temmuz 340

1826 Muhsin Bey Levazım Mümeyyiz-i 
Sanisi 2000 Varidat Mümeyyizliğine 2500 6 Ağustos 340

2589 Nuri Bey Üsküdar 
Muhasebecisi 2000 Defter-i Kebir 

Mümeyyizliğine 2500 9 Kanunuevvel 340

20 Ali Rıza Bey Köprü Sarrafı 1000 Köprü Kontrollüğüne 1250 9 Temmuz 340

1012 Haşim Bey Köprü Tahsildarı 900 Köprü Sarraflığına 1000 9 Temmuz 340

3019 Faik bin Hacı Osman 
Efendi Köprü Mubassırı 700 Köprü Tahsildarlığına 800 16 Eylül 340

3202 Mehmed Nazmi 
Beyefendi Köprü Mubassırı 600 Köprü Tahsildarlığına 700 9 Temmuz 340

3200 Ömer Şakir Efendi Köprü Mubassırı 600 Köprü Tahsildarlığına 700 16 Kanunuevvel 340

3187 Mehmed bin Ali 
Efendi Köprü Mubassırı 700 Tadad Memurluğuna 800 30 Teşrinievvel 340

3063 İbrahim Salih Efendi Köprü Mubassırı 700 Tadad Memurluğuna 800 16 Kanunuevvel 340

3687 Ahmed bin Mahmud 
Efendi Köprü Muhafızı Ücret 

2500 Köprü Mubassırlığına 700 8 Teşrinievvel 340

3702 Saim Efendi Köprü Muhafızı 2500 Köprü Mubassırlığına 700 30 Teşrinievvel 340

3671 Ziya bin Mehmed 
Efemdi Köprü Muhafızı 2500 Köprü Mubassırlığına 600 14 Eylül 340

3626 Vahid Efendi Köprü Muhafızı 2500 Köprü Mubassırlığına 600 24 Ağustos 340

3605 Hasan bin Recep 
Efendi Köprü Muhafızı 2500 Köprü Mubassırlığına 600 10 Ağustos 340

2989 Kemal Bey Levazım Mümeyyiz-i 
Sanisi 2000 Levazım Mümeyyiz-i 

Evvelliğine 2500 28 Haziran 340

1479 Şevket Bey Levazım 
Ketebesinden 1250 Levazım Mümeyyiz-i 

Saniliğine 1750 6 Ağustos 340

913 Hasan Basri Bey
Bayezid Dairesi 
Zabıta-ı Belediye 
Birinci Sınıf Memuru

1000 Levazım Müdüriyeti 
Kitabetine 1250 26 Ağustos 340

2862 Talat Bey Mezbaha 
Ketebesinden 1250 Mezbaha Muhasebe 

Memur Muavinliğine 1500 19 Temmuz 340
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2986 Nevzad Bey Mezbaha Baytarı 2500 Mezbaha Serbaytarlığına 3000 25 Ağustos 340 [1924]

1795 Şevket Bey Umur-ı Baytariye 
Şubesinde Baytar 1500 Mezbaha Baytarlığına 2000 22 Haziran 340

3725 Basri Bey Mezbaha Baytarı Ücret 
5000 Mezbaha Baytarlığına 2000 7 Kânunuevvel 340

625 Mahmud Bey Levazım Mümeyyiz-i 
Evveli 2500 Çarşı Mezat İdaresi 

Müdüriyetine 3500 28 Haziran 340

3052 Ramiz Bey Sicil Mümeyyizi 3000 Çarşı Mezat İdaresi 
Müdüriyetine 3500 6 Teşrinisani 340

3496 Avni Müslim Bey Makriköy Dairesi 
Tahakkuk Memuru 1000 Çarşı Mezat 

Kontrollüğüne 1500 23 Eylül 340

1775 Kemal Bey Defter-i Kebir 
Mümeyyizi 2500 Duhuliye Müdüriyetine 2500 9 Temmuz 340

3532 Ferid Recep Bey Bayezid Dairesi 
Nezafet Memuru 1500 Duhuliye Tahakkuk 

Memurluğuna 2000 18 Teşrinievvel 340

3691 Hüseyin Hüsnü Bey Duhuliye Yoklama 
Memuru

Ücret 
3000 Duhuliye Kitabetine 1500 18 Teşrinievvel 340

3709 Osman Bey Duhuliye Yoklama 
Memuru

Ücret 
3000 Duhuliye Kitabetine 1000 11 Teşrinisani 340

3339 Şakir Bey Duhuliye Tahakkuk 
Memuru 1750 Duhuliye Tahakkuk ve 

Takip Memurluğuna 2000 17 Ağustos 340

3521 Şeref Bey Beyoğlu Dairesi 
Tahrirat Kâtibi 1500 Duhuliye Tahakkuk ve 

Takip Memurluğuna 2000 12 Ağustos 340

3712 Hasan Efendi Duhuliye Yoklama 
Memuru

Ücret 
3000 Duhuliye Tahsildarlığına 1000 11 Teşrinisani 340

1641 Tarık Ziya Bey Heyet-i Tahririye 
Mümeyyizi 2500

Cemiyet-i Umumiye-i 
Belediye Umur-ı 
Tahririyesine de 
Memur Olmak Üzere 
Müdevvenat ve İhsaiyat 
Mümeyyizliğine

3000 7 Temmuz 340

2770 Haydar Bey Evrak-ı Umumiye 
Mukayyidi 1000 Müdevvenat ve İhsaiyat 

Müdüriyeti Kitabetine 1500 6 Teşrinisani 340

1659 Halid Bey Heyet-i Hesabiye 
Varidat Mümeyyizi 2500 Umur-ı İktisadiye Müdür 

Muavinliğine 3500 6 Ağustos 340

3728 Cemal Bey Umur-ı İktisadiye 
Ketebesinden 

Ücret 
5000

Umur-ı İktisadiye 
Mümeyyizliğine 3000 13 Kânunuevvel 340

3690 Rüşdü Bey 
Bayezid Dairesi 
Birinci Sınıf Zabıta-ı 
Belediye Memuru

1000 Umur-ı İktisadiye 
Kitabetine 1500 25 Kânunuevvel 340

3522 Nizameddin Bey
Merkez Birini Sınıf 
Zabıta-ı Belediye 
Memuru

1000 Umur-ı İktisadiye 
Kitabetine 1500 2 Ağustos 340

3084 Sadeddin Bey Heyet-i Teftişiye 
Kalemi Ketebesinden 1000 Duhuliye Müdüriyeti 

Yoklama Memurluğuna 1250 7 Kânunuevvel 340

3714 Rasih Bey Darülaceze Ücretli 
Tabibi 2500 Darülaceze Müdür 

Muavinliğnie 2500 30 Teşrinievvel 340

443 İhsan Bey Hisar Dairesi 
Başkâtibi 2000 Bayezid Dairesi Merkez 

Memurluğuna 2500 17 Kânunuevvel 340

3232 Muhiddin Bey Bayezid Dairesi 
Mevki Kâtibi 750

Bayezid Dairesi Birinci 
Sınıf Zabıta-i Belediye 
Memurluğuna

1000 22 Haziran 340

1399 Mehmed Hulusi 
Efendi

Bayezid Dairesi 
Birinci Sınıf Zabıta-ı 
Belediye Memuru

1000 Bayezid Dairesi Zabıta-i 
Belediye Komiserliğine 1500 16 Kânunuevvel 340
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3282 Neşet Efendi Zabıta-i Belediye 
İkinci Sınıf Memuru 600

Bayezid Dairesi Birinci 
Sınıf Zabıta-i Belediye 
Memurluğuna

1000 22 Haziran 340

1277 Osman Efendi Beyoğlu Dairesi 
Tahsildarı 750

Bayezid Dairesi Birinci 
Sınıf Zabıta-i Belediye 
Memurluğuna

1000 17 Teşrinievvel 340

1157 Mustafa Efendi Kadıköy Zabıta-ı 
Belediye İkinci Sınıf 600 Bayezid Dairesi Zabıta-ı 

Belediye Birinci Sınıf 1000 17 Eylül 340

3737 Necati Efendi Bayezid Dairesi 
İkinci Sınıf 600 Bayezid Dairesi Zabıta-ı 

Belediye Birinci Sınıf 1000 15 Kânunuevvel 340

2885 İrfan Efendi Harita Şubesi 
Kondüktörü 1000 Bayezid Dairesi 

Kondüktörlüğüne 1500 11 Haziran 340

3697 İbrahim Bey Yeniköy Dairesi 
Etibbasından 1750 Bayezid Dairesi 

Sertababetine 2500 11 Teşrinisani 340

3091 Muzaffer Bey Bayezid Dairesi 
Mevki Kâtibi 750 Bayezid Dairesi 

Muhasebe Kitabetine 1000 17 Ağustos 340

3205 Nazım Bey Bayezid Dairesi 
Muhasebe Kâtibi 600 Bayezid Dairesi 

Tahakkuk Memurluğuna 750 26 Ağustos 340

3288 Mehmed Cemal Bey Fatih Dairesi Mevki 
Kâtibi 750 Bayezid Dairesi Ambar 

Memurluğuna 1000 17 Ağustos 340

24 Hüsameddin Bey Makriköy Nezafet 
Memuru 1500 Bayezid Dairesi Nezafet 

Memurluğuna 2000 17 Temmuz 340

2539 Sadullah Bey Beyoğlu Dairesi 
Birinci Sınıf Memuru 1000 Fatih Dairesi 

Komiserliğine 1500 27 Ağustos 340

3523 Şakir Bey Kadıköy Birinci Sınıf 
Memur 1500 Fatih Dairesi 

Komiserliğine 1500 13 Ağustos 340

3531 Emin Bey Kadıköy Birinci Sınıf 
Memur 1000 Fatih Dairesi 

Komiserliğine 1500 21 Ağustos 340

1212 Ali Şakir Bey Fatih Dairesi İkinci 
Sınıf 600 Fatih Zabıta-ı Belediye 

Birinci Sınıf 1000 9 Temmuz 340

2329 Ali Kenan Bey Fatih Mevki Kâtibi 750 Fatih Zabıta-ı Belediye 
Birinci Sınıf 1000 22 Haziran 340

3577 Fuad Bey Beyoğlu Dairesi 
Etibbasından 1250 Fatih Dairesi Tababetine 2000 26 Ağustos 340

3314 Fuad Vehbi Bey Makriköy Dairesi 
Tabibi 1500 Fatih Dairesi Tababetine 1750 21 Ağustos 340

3062 İhsan Bey Mezbaha 
Ketebesinden 1250 Fatih Dairesi Muhasebe 

Mümeyyizliğine 1500 20 Ağustos 340

1072 İsmail Efendi Fatih Dairesi Mevki 
Kâtibi 750 Fatih Dairesi Tahakkuk 

Memurluğuna 1000 9 Eylül 340

62 Hüseyin Efendi Balat Kantar Cibayet 
Memuru

Ücret 
750

Fatih Dairesi Tahakkuk 
Memurluğuna 750 7 Teşrinievvel 340

2298 Kazım Efendi
Bayezid Dairesi 
Birinci Sınıf Zabıta-ı 
Belediye Memuru

1000 Beyoğlu Dairesi 
Komiserliğine 1500 1 Teşrinisani 340

2488 Raif Efendi Bayezid Dairesi 
Mevki Kâtibi 750 Beyoğlu Dairesi Birinci 

Sınıf 1000 22 Haziran 340

3651 Kemaleddin Efendi Kadıköy İkinci Sınıf 750 Beyoğlu Dairesi Birinci 
Sınıf 1000 26 Teşrinisani 340

3298 Şemsettin Bey Beyoğlu Mevki 
Kâtibi 750 Beyoğlu Dairesi Birinci 

Sınıf 1000 22 Haziran 340

2383 Tevfik Efendi Kadıköy Mevki 
Kâtibi 750 Beyoğlu Dairesi Birinci 

Sınıf 1000 22 Haziran 340

1578 Ali Rıza Efendi Üsküdar Mevki 
Kâtibi 750 Beyoğlu Dairesi Birinci 

Sınıf 1000 22 Haziran 340
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Sıra 
Numarası

Sıra 
Numarası

70 Altınova Belediyesi 106 Bozüyük Nahiyesi Belediyesi 

71 Alaçam Belediyesi 107 İncesu Kazasına merbut Develi Karahisar Nahiyesi 
Belediyesi

72 Gümenüz Belediyesi 108 Bünyan Belediyesi

73 Adagide Belediyesi 109 Bursa Belediyesi

74 Mecitözü Belediyesi 110 Erzurum Vilayetine tabi Karaköse Belediyesi

75 Menteşe-Köyceğiz Belediyesi 111 Genç Vilayeti Kulp Kazası Belediyesi

76 Tarsus Kazasının Namrun Nahiyesi Müdüriyeti 112 Kemah Belediyesi

77 Anamur Belediyesi 113 Fatsa Belediyesi

78 Taraklı Belediyesi 114 Ermenek Kazası Halimiye Nahiyesi Müdüri Abidin 
Efendi

79 Malatya Merkez Belediyesi 115 Sinop Vilayet Belediyesi 

80 Gemlik: Armutlu Belediyesi 116 Çarşamba Belediyesi

81 Of Belediyesi 117 Tosya’ya merbut Kargı Nahiyesi Belediyesi

82 Konya Kazasına merbut Sille Nahiyesi Belediyesi 118 Gelibolu Vilayeti 

83 Kengırı vilayetine tabi Orta Nahiyesi Belediyesi 119 Gelibolu Merkez Belediyesi

84 Sürmene Kazasının Hamurgan Belediyesi 120 İnöz [Enez] Kazası Belediyesi

85 Uluborlu Belediyesi 121 İpsala Belediyesi

86 İshaklı Belediyesi 122 Şarköy Belediyesi

87 Pavli Belediyesi 123 Keşan Belediyesi

88 Şile Belediyesi 124 Eceabat Belediyesi

89 Biga’nın Dimetoka Nahiyesi Belediyesi 125 Keşan Kazası Tahrirat Kâtibi İsmail Hakkı Efendi

90 Balya Belediye Tahsildarı Abdülhadi Efendi 126 Söğüt Kazasının İnhisar Karyesi Belediyesi

91 Nevşehir Belediyesi 127 Iğdır Belediyesi

92 Burhaniye Belediyesi 128 Terme Belediyesi (iki abone)

93 Ordu Vilayeti Belediyesi (iki abone) 129 Zonguldak Belediyesi

94 Denizli Vilayeti Sarayköy Kazası Belediyesi 130 Amasya’ya tabi Ilısu Kazası Belediyesi

95 Karacasu Belediyesi 131 Amasya’ya tabi Ortaköy Belediyesi

96 Karacasu Çiftlik Karyesi Belediyesi 132 Bozcaada Belediyesi

97 Yabanabat Merkez Belediyesi 133 Konya Vilayeti Kızılviran Nahiyesi Belediyesi

98 Yenişehir Belediyesi 134 Kartal Belediyesi

99 Ürgüp Belediyesi 135 Kemalpaşa Belediyesi

100 Ulukışla Belediyesi 136 Karaburun Belediyesi

101 Tercan Belediyesi 137 Konya Beyşehri Doğanbey Nahiyesi Belediyesi

102 Karaağaç-ı Şarki Belediyesi 138 Canik Vilayeti Kavak Nahiyesi Belediyesi

103 Kars Vilayeti Belediyesi 139 Kastamonu Merkez Belediyesi

104 Çemişgezek Belediyesi 140 Kırkağaç Belediyesi

105 Adapazarı Belediyesi -Mabadı var-

Şehremaneti Mecmuası'na Abone Olanlar

-Beşinci nüshadan mabad-
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