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M E C M U A S I

Tıpkıbasım ve Çeviriyazı

İ S T A N B U L

Eylül 1340 [1924]





Değerli İstanbullular;

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

Cumhuriyet’in hayatın hemen her alanında ortaya çı  kardığı 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 poli-
tikalarını düzenleyen kurumlar olarak da hizmet veren bir tarif içeriyordu. Bu tarif içerisinde 
değerlendirilmesi gereken İstanbul Şehremaneti Mecmuası incelendiğinde, gerçekten de yaşamın 
her noktasına dokunan bir içerikle karşılaşıyoruz. Şehir belleğini muhafaza eden İstanbul Şehre-
maneti Mecmuası trafik yönetmeliklerinden mimariye ve sanat tarihine, iskân ve imardan gün-
delik konulara ve sağlık hizmetlerine kadar çok kapsayıcı bir içeriğe sahip.  İlk sayıda ele alınan 
konuların başında gelen ekmeğin pahalılığı meselesi ise tarihin garip bir cilvesi olsa gerek. 

İlkini yayınladığımız ve devamı gelecek olan bu serinin, disiplinler arası güncel çalışmalar 
için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Özelde İstanbul Belediyesi kurum yayını gibi bir 
başlık taşımakla birlikte İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 20. yüzyıl Türkiye’sinin anlatısını sunu-
yor. Günümüzde yayın hayatına devam eden İstanbul Bülteni ve İST dergilerinin de böyle bir gele-
neğin 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-
64, 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 beledi-
yecilik tarihinin farklı boyutlarıyla ilgili monografiler eşlik edecektir. Bunlardan biri de 1924-26 
yıllarında şehremini olarak görev yapan ve elinizdeki Şehremaneti Mecmuası’nın yayınlanmasında 
birinci derecede rol oynayan Operatör Emin Erkul (1881-1964) ile ilgili bir monografi olacaktır. 

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

 





Mecmuanın bu ilk sayısında birinci yazı “Mecmuanın Programı” başlıklıdır ve “Müdevvenat 
ve İhsaiyat Müdüriyeti” imzalıdır (Bu dönemde Müdevvenat ve İhsaiyat müdürünün Osman Nuri 
Ergin olduğu düşünüldüğünde bu yazının onun tarafından yazıldığı düşünülebilir). Burada İstanbul 
Belediyesi’nde 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından beri birçok ilerleme sağlanmasına 
rağmen bir belediye mecmuasının yayınlanmasında başarılı olunamadığı belirtilir. Batıda mecmuası 
bulunmayan belediye idaresinin olmadığı ve II. Meşrutiyet’ten önce bile birçok idare ve nezaretin 
bu türden yayınlar yaptığı vurgulanır. İstanbul Belediyesi’nin bu alandaki eksikliği ise ancak 1924 
yılında giderilebilmiştir.

Yazıda belirtildiğine göre, 1329/1913 yılında Şehremini Cemil Paşa döneminde bu yönde bir 
kararname çıkmış ve bunun için Altıncı (Beyoğlu) Daire-i Belediye Müdürlüğü’nde bulunan Ahmed 
İhsan Bey görevlendirilmiştir. Ancak bu plan uygulamaya geçirilememiştir. Burada belirtilmemişse 
de belirtilen dönemde Şehremaneti tarafından İstanbul Beldesi İhsaiyat Mecmuası adlı bir süreli yayın 
hazırlanmış olduğu bilinmektedir. İlki tarihsiz olarak yayınlanan ve 1328/1912 yılı ve öncesi verile-
rini içeren bu mecmua, Şehremaneti İstatistik Şubesi tarafından hazırlanıp Arşak Garoyan Matba-
ası’nda basılmıştır. İstanbul şehri ile ilgili istatistiki bilgiler içeren ve Atatürk Kitaplığı olarak çevi-
riyazı basımını yayına hazırladığımız İhsaiyat Mecmuası 1329/1913, 1330/1914, 1335/1919 yıllarında 
da yayınlanmış, ancak daha sonra yayını durmuştur. Yazıda Şehremini Emin Bey’in Belediye İhsaiyat 
Mecmuası’nı tertip etmek, kütüphaneyi kurmak, hazine-i evrak ve matbaayı idare etmek gibi işlerle 
uğraşmak üzere “Müdevvenat ve İhsaiyat Müdüriyeti” adıyla bir müdürlüğün oluşturulmasına gi-
riştiği belirtilir. Bu girişimin sonucunda söz konusu müdürlük kurulmuş ve 1924 yılının başlarında 
bir matbaa açılmıştır. 16 Temmuz 1924 tarihinde de böyle bir mecmuanın yayınlanması noktasında 
emirname çıkmıştır.

Mecmuada yayınlanacak yazıların kaynağı olarak Şehremaneti’nin yüksek öğrenim görmüş, 
dil bilen, alanında uzmanlaşmış kadroları gösterilir. Fakat bu kişilerin yazacağı yazıların gelmesi 
beklenmemiş ve mecmua 1 Eylül’e yetiştirilmek istendiğinden birinci sayının içeriği Müdevvenat ve 
İhsaiyat İdaresi tarafından hazırlanmıştır.

İşin başında mecmuanın içerik çerçevesi belirlenmek/belirtilmek istenmiştir. Buna göre, 
“özel olarak belediyeleri ve İstanbul şehrini alakadar” eden her şey bu mecmuanın konusudur. 
Belediye işleriyle ilgili “fenni, sıhhi, idari ve umrani” bilginin işlenmesi önceliklidir. Ayrıca Batı 
belediyelerindeki gelişmeler Türkiye’de yerel yönetimlere aktarılmak istendiğinden bunların mec-
mualarından çeviriler yapılacaktır. İstanbul şehrinin ve idari olarak belediye teşkilatlarının tarihi 
yine mecmuanın konusudur. Şehremaneti’nin kuruluş tarihi olarak verilen 1271 [1855] yılından 
itibaren şehremini olan kişilerin tercüme-i halleri ve resimleri/fotoğrafları mecmuada yayınlacağı 
gibi, bu kişilerin yaptığı iyi ve zararlı işlerden bahsedilecektir. Doğrudan veya dolaylı belediye iş-
leriyle ilgili kanunlar, nizamnameler, talimatnameler, emirnameler ve kararlar mecmua vasıtasıyla 
memurlara duyurulacaktır. Yine iktisadi ve toplumsal işlerle ilgili bilgiler mecmuada yer alacaktır. 
İstatistik cetvellerinin yanında, araştırma ve inceleme için Avrupa ülkelerine gönderilen heyetlerin 
hazırladığı raporlardan belediye ile alakalı bilgiler içerenleri de yine mecmuada yayınlanacaktır.

Bu Sayıda
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Programının anlatıldığı giriş yazısından sonraki ilk yazı, “İstanbul’un İaşesi-1” başlıklıdır ve 
İstanbul’un iaşesi meselesini konu almaktadır. Anlaşılan, mecmuanın yayınlandığı Eylül 1924 ta-
rihinde İstanbul’da ekmeğin pahalılığı sorunu üzerine ilgili resmi kurumlar çalışmaktadır. Bu işle 
ilgili çalışanların işlerini kolaylaştırmak adına 1 Ağustos 1923-32 Temmuz 1924 tarihleri arasında 
bir yıl zarfında hafta hafta Anadolu, Trakya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Avusturalya ve Ame-
rika’dan gelen buğday ve unun istatistiği verilmiştir. Yazıda, Anadolu’dan İstanbul’a gelen zahire-
nin azlığı, 1915-1916 yıllarının savaş yılları olmasına bağlanır. Anadolu’nun zahire potansiyeline, 
İstanbul’a nakil için kullanılan Anadolu-Bağdat Demiryolları hattındaki trenlerin vagon sayılarına, 
zahirenin getirilişi esnasında alınan vergi ve masraflara değinilir. Rıhtım ve tren ücretleri ile rıhtım 
ve garlardan değirmenlere nakliyat ücretinin fahiş olduğu belirtilir ve eklenir: “Denilebilir ki ta 
Amerika ve Avusturalya’dan gelen buğdaylar Adapazarı’ndan getirilen buğdaylardan çok daha ucuza 
mal olmaktadır.” Anadolu Şimendifer İdaresi’nin bu duruma karşı geliştirdiği çözümler değerlendi-
rilir. Bununla bağlantılı olarak İstanbul’daki değirmenler ve bu değirmenlerin kapasiteleri, fırınlar 
ve fırınların yaptığı üretimin istatistiği verilir. Bu dönemde taşraya ve yurtdışına göç ve Yunanistan 
ile mübadele dolayısıyla nüfusun azaldığı ve buna bağlı olarak kullanılan unun miktarının azaldığı 
belirtilir. “Mecmuanın Programı” haricinde bu sayıdaki tek telif yazı olan bu makale imzasız yayın-
lanmıştır. Fakat, mecmuanın 4. sayısında yer alan ve bu yazının devamı olan “İstanbul’un İaşesi-2” 
başlıklı yazı “Osman Nuri [Ergin]” imzalı olduğundan, bunun da  Osman Nuri tarafından kaleme 
alındığı düşünülebilir.

Mecmuanın programında belirtilen belediye işleriyle ilgili kanunlar, nizamlar, talimatlar, 
emirler ve kararların yayınlanarak memurlara bildirileceğine dair ifadeye uygun olarak “Memurin 
Muamelatı” başlığı altında belediye atama ve terfileri, “Şehir Dispanseri Talimatnamesi” ve “Mura-
kabe-i Fenniye Heyeti Talimatnamesi” mecmuada yayınlanmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere, 1912-1919 yılları arasında Şehremaneti tarafından basımı ya-
pılan, İstanbul’a dair farklı yılların istatistiklerinin yayını sonraki yıllarda akamete uğradığı için, 
Şehremaneti Mecmuası bu açığı da kısmen doldurmayı hedeflemiştir. Nitekim bu sayıda 1924 senesi 
Haziran ayı sonundaki gelir istatistiği verilmiştir.

Bu sayının iç kapağında “Mecmuanın Müessisi” sıfatıyla Şehremini Emin Bey’in fotoğrafı 
koyulmuş, arka kapağında sonraki sayılarında da devam eden Şehremaneti’nin yayınladığı eserlerin 
listesi ve içeriği hakkında bilgiler verilmiştir. Mecmuanın dağıtım yeri “Şehremaneti Hazine-i Evrak 
binasında daire-i mahsus” olarak gösterilmiştir. 

Bu sayının nüshasının 5 kuruş, senelik aboneliğin 50 kuruş olduğu da kapakta belirtilmiştir.

Serhat Bozkurt
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Mündericat

Mecmuanın Programı

İstanbul’un iaşesi, ekmek işi:
 İstanbul’un bir senede celp ve istihlak ettiği buğday ve un ile
 İstanbul’daki değirmenler ve fırınların kuvve-i istihsaliyeleri

Şehir Dispanserleri Talimatnamesi

Murakabe-i Fenniye Heyeti Talimatnamesi

Memurin Muamelatı

Şehremaneti’nin 340 senesi Haziranı gayesindeki 
tahakkukat ve tahsilatını mübeyyin varidat icmali

Nüshası 5 Kuruş
Senelik Abonesi 50 kuruş

Merkez-i tevzii: Şehremaneti Hazine-i Evrak binasında daire-i mahsustur.

İstanbul
Şehremaneti Matbaası

1340 [1924]





Mecmuanın müessisi: Şehremini Operatör Emin Bey Efendi
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Mecmuanın Programı

İstanbul Belediyesi 10 Temmuz 1324 [23 Temmuz 1908] inkılabından beri pek çok terakkiyata 
mazhar olduğu halde bir belediye mecmuası neşrine bir türlü başlanamamıştı. Memalik-i garbiyede 
mecmuası olmayan belediye bulunmadığı gibi memleketimizde dahi değil mezkûr inkılaptan hatta 
daha evvelden beri gazete ve mecmua neşreden birçok idare ve nezaretler mevcut iken Şehremane-
ti’nin bugüne kadar belediye umur ve muamelatından bahis mevkut bir risale neşretmemesi büyük 
bir noksan teşkil ediyordu. 

Gerçi 1329 [1913] senesinde ve Cemil Paşa’nın zaman-ı emanetinde bu babda bir teşebbüs 
vaki olmuş ve Encümen-i Emanet’çe bir de kararname tanzim olunarak mecmuanın neşrine o zaman 
Beyoğlu Dairesi Müdüriyeti’nde bulunan Ahmed İhsan Bey memur edilmiş ise de her nedense bu 
teşebbüs saha-i fiiliyat ve tatbikata çıkarılamamıştı. 

Şehremini Operatör Emin Bey Efendi’nin Belediye İhsaiyat Mecmuası’nı tertip ve kütüphaneyi 
tesis etmek, hazine-i evrak ve matbaa işlerini tedvir eylemek vesair ilmi ve ihsai vezaifle meşgul 
olmak üzere Emanet’te bir “Müdevvenat ve İhsaiyat Müdüriyeti” teşkilini Cemiyet-i Umumiye-i 
Belediye’ye teklif etmesi, cemiyet-i müşarünileyhaca da bu teşkilatın kabul ve tasdik buyurulması 
ve bu sene iptidasında emanetin bir de matbaa küşat etmiş bulunması hasebiyle mecmua neşri fikri 
kuvvet kesb etmiş ve nihayet müşarünileyh hazretlerinin 16 Temmuz 340 [1924] tarihli bir emirna-
mesiyle bu faideli arzu ve tasavvur-ı hakikat ve fiiliyata inkılap ederek Türkiye belediyeleri içinde 
iptida “İstanbul Şehremaneti” bir belediye mecmuası neşrine muvaffak olmuştur. 

Mecmua heyet-i tahririyesi bu mühim noksanın telafisi için bezl-i himmet buyuran ve Ema-
net’te bir Müdevvenat ve İhsaiyat Müdüriyeti teşkili suretiyle ilmi bir muhit-i mesai ihdas eden 
emin-i müşarünileyh hazretlerine arz-ı şükran etmeyi bir vecibe telakki eder. 

Şurasını itiraf etmek icap eder ki mecmua neşrindeki şiddetli arzu en ziyade bu mecmuada 
yazılan yazıları okumak ve istifade etmek içindi. Şimdi bu vazife Müdevvenat ve İhsaiyat Müdüri-
yeti’ne teveccüh edince vazifenin ehemmiyet ve azameti karşısında uzun müddet düşünen şubemiz, 
Emanet kadrosunda tahsil-i ali görmüş, tecrübeli, lisan aşina ve ulum ve fünunun her şubesinde 
mütehassıs pek çok zevatın mevcudiyetini ve bu şubelerin göndereceği ilmi ve idari makalat ve 
malumatın Müdevvenat ve İhsaiyat İdaresi’nin vazifesini yarıdan yarıya teshil edeceğini nazar-ı 
dikkate alarak Allah’ın inayetine, makam-ı Emanet-i Celile’nin kıymetdar müzaheretine ve muktedir 
emanet memurlarının muavenet-i kalemiyelerine istinaden arzu-yı ali-i Emanetpenahinin kuvve-
den fiile çıkmasına bittevessül 1 Eylül’den itibaren ayda bir kere Şehremaneti Mecmuası’nın neşrini 
deruhde etmiştir. 

Emanet devair ve şuabatının göndereceği makalat ve malumat tamamen bu nüshaya yetişe-
memiş ve mecmuanın Eylül’ün birinde behemehal neşri tasmim edilmiş olduğundan bu nüshanın 
mündericatı Müdevvenat ve İhsaiyat İdaresi’nce alelacele cem ve tertip edilmiştir. Gelecek nüshalar 
mündericatının Emanet memurlarının daha ziyade istifadesini temine hadim olmasına gayret olu-
nacaktır. Mecmuanın bahsedeceği hususatı tamamen tayin ve tahdit - program dairesinde harfiyen 
hareket her zaman mümkün olamayacağı için- biraz müşkül olacak ise de mecmua programının - 
velev ki umumi tabirlerle olsun - şimdiden tespiti de faideden hali görülmemiştir: 
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Bir kere münhasıran belediyeleri ve İstanbul şehrini alakadar eden her türlü hadiseden mecmuada bah-
sedileceği tabiidir. Binaenaleyh umur-ı belediyeye müteallik fenni, sıhhi, idari ve umrani malumat ve 
makalat mecmuanın başlıca mündericatını teşkil edeceği gibi memalik-i garbiye belediyelerinin terakki-
yatından Türkiye belediyelerini haberdar etmek için bu gibi malumat ve makalat kısmen Avrupa beledi-
ye mecmualarından tercüme edilecektir. Bunlardan başka İstanbul şehrinin mazisine, belediyenin muh-
telif teşkilatının tarihi safahatına taalluk eden malumat da mecmuada bulundurulacaktır. Bu tarihi kısma 
emanetin bidayet-i tesisi olan 1271’den [1855] beri makam-ı Emanet’i ihraz etmiş olan şehreminlerinin 
tercüme-i halleri ve resimleri de derc edilecek ve müşarünileyhimin esna-yı memuriyette belediyeye ifa 
ettikleri hizmet yahut ika eyledikleri mazarratlardan ıttıla kesb edilenler bu tercüme-i hallerin başlıca 
mündericatını teşkil edecektir.

Gerek doğrudan doğruya gerek dolayısıyla belediye işlerine taalluk eden kanunlar, nizamlar, tali-
matlar, emirler ve kararların mecmua vasıtasıyla belediye memurlarına neşr ve tebliğ kılınacağını izaha 
hacet yoktur.

Bunlardan başka İstanbul şehrini alakadar eden iktisadi ve ictimai muamelat da mecmuada müna-
kaşa edilecek ve bu muamelatın tenvirine hadim olan ihsaiyat cetvelleri yine mecmua ile neşr edilecektir. 

Bir de emanetçe vakit vakit tetkikat ve tetebbuatta bulunmak üzere memalik-i garbiyeye heyet-
ler gönderilmektedir. Bunların kısm-ı azamı avdette Avrupa’daki müşahedat ve tetkikatlarını mübeyyin 
birer rapor tanzim ve makam-ı Emanet’e takdim ederler. Bu raporlar belediye işleri hakkında kıymettar 
mütalaat ve malumatı havi oldukları halde şimdiye kadar neşr edilmeyerek bir tarafa atılmakta idi. Mec-
mua bu gibi tedkik ve tetebbu seyahatleri neticesinde verilecek raporlar da neşr ederek mündericatından 
bilumum belediye memurlarının istifadelerini temine çalışacaktır. Elyevm elde bulunan iki raporun ya-
kında neşrine başlanacaktır.

Mecmuada bir aylık belediye vukuat ve hadisatı kayıt ve tespit olunacak ve bu babda ceraid-i yev-
miyenin umur-ı belediye hakkındaki neşriyatıntan muhtac-ı tavzih olanlar da mevzubahis ve münakaşa 
edilecektir. 

Memalik-i müterakkiye ve mütemeddine belediyelerinin teşkilatından ve başlıca kanun ve nizam-
larından Türkiye belediyelerini haberdar etmek için Avrupa ve Amerika şehirlerinin belediye, ebniye, 
rüsum-ı belediye gibi esaslı kanunları tercüme ettirilerek mecmua ile müteferrik surette neşretmek de 
şubemizin arzusu cümlesindendir. Türkiye belediyelerinin tekâmülünde ve yeni kanun ve nizam tedvi-
ninde bu tercümelerin mühim birer amil olacağı zannedilmektedir. Şubemiz çizdiği bu programı tama-
mıyla tatbike gayret edeceğini vaat ederken memurin-i Emanet’in muavenet-i kalemiyesine intizar ve 
mecmuadaki nevakısın nazar-ı afv ile görülmesini rica eyler.

1 Eylül 340 [1924]      

Müdevvenat ve İhsaiyat Müdüriyeti
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İstanbul’un İaşesi
- 1 -

Ekmek İşi

İstanbul’da günün meselesi “ekmek”i ucuzlatmaktır. Hükümet, Emanet, Ticaret Odası ve Ti-
caret Birliği bugün bu meselenin halli çaresini bulmakla meşguldür. Herkes “Anadolu İstanbul’u 
besleyebilecek mi?” sualine cevap aramaktadır.

Eylül iptidasından itibaren İstanbul ve Anadolu gümrükleri birleştirilerek hububattan ve un-
dan Anadolu’da olduğu gibi 12 misli resm alınmasının takarrür etmesi İstanbul’un temin-i iaşesin-
deki ehemmiyeti büsbütün arttırmıştır. Alakadarların tedkikatını teshil eder maksadıyla bu babda 
Müdevvenat ve İhsaiyat İdaresi’nce cem ve telfik edilmiş olan malumat-ı ihsaiyenin mecmua ile 
neşri münasip görülmüştür. 

339 [1923] senesi Ağustosunun birinden 340 [1924]  senesi Temmuzunun 31’ine kadar tam bir 
sene zarfında İstanbul başlıca Anadolu, Trakya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Avustralya ve Ameri-
ka’dan 144.840,5 ton buğday ve Bulgaristan, Marsilya, Amerika, Avustralya ve sair muhtelif memle-
ketlerden 7743 ton un ki ceman 152.583,5 ton buğday ve un celp ve istihlak etmiştir:

Nerelerden hangi haftalarda ne miktar un ve buğday geldiği müfredatıyla malum olabilmek ve 
ona göre tedabir ittihaz edilmek için tertip edilen cetvel atiye derc edilmiştir:
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Tonu Tonu Tonu Tonu Tonu Tonu Tonu

Ağustos 339 Birinci hafta . 60 . . . . 1004

» » İkinci hafta . 30 77,5 . . . 2559

» » Üçüncü hafta . 85 275 . 1500 . 1814

» » Dördüncü hafta . 45 210 . . . 2700

» » Beşinci hafta . 35 420 . . .  .

Eylül 339 Birinci hafta . 30 32 734  . . 2256

» » İkinci hafta . 55 1080 .  . . 1060

» » Üçüncü hafta . 45 1,985 .  . . . 

» » Dördüncü hafta . 12 806,5 . . . 2950

Buğday
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» » Beşinci hafta . . 798 . 2200 . .

Teşrinievvel » Birinci hafta . . 90 . . . 1200

» » İkinci hafta . 25 571,5 . . . .

» » Üçüncü hafta . 15 272 . 1200 . .

» » Dördüncü hafta . 35 1347,5 . 2000 . 750

Teşrinisani » Birinci hafta . 60 1240 . . . .

» » İkinci hafta . 25 810 . 1190 . .

» » Üçüncü hafta . . 1218 . 2950 . 705

» » Dördüncü hafta . 23 1577 . 2060 . .

Kânunuevvel » Birinci hafta . 30 2097 . . 10000 800

» » İkinci hafta . . 599,5 . . . 2300

» » Üçüncü hafta . . 3811 . . . .

» » Dördüncü hafta . . 1256 . 550 . 3750

Kânunusani 340 Birinci hafta . . 285 . 1650 . 2550

» » İkinci hafta . . 703 . . . .

» » Üçüncü hafta . . 223 . . . .

» » Dördüncü hafta . . 1000 . 5220 . 200

Şubat » Birinci hafta . . . 392 . . .

» » İkinci hafta . . . 1626 . . .

» » Üçüncü hafta . . . 500 4135 . 600

Mart » Birinci hafta . . 1442 370 . . .

» » İkinci hafta . . 109 . 1300 . 200

» » Üçüncü hafta . . 230 . 250 910 .

» » Dördüncü hafta . . . 2350  . . .

Nisan » Birinci hafta . . . 800 3062 . 1550

» » İkinci hafta . . . 221 . . 3900

» » Üçüncü hafta . . . 2571 . . 1000

» » Dördüncü hafta . . . 100 . . .

Mayıs » Birinci hafta . . . 1415,5 2737,5 . .

» » İkinci hafta . . . 450 . . .

» » Üçüncü hafta . . . 3030 1000 . .

» » Dördüncü hafta . . . 125 . . .

» » Beşinci hafta . . . 735 5600 . 600

Haziran » Birinci hafta . . . 1300 2000 .  .

» » İkinci hafta . . . 700 1008 . 4629

» » Üçüncü hafta . . . . 3678 . .

» » Dördüncü hafta . . . . 2000 . 2800
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Temmuz » Birinci hafta . . . 930 . . .

» » İkinci hafta . . . . 600 200 .

» » Üçüncü hafta . . . 42 . 3225 .

» » Dördüncü hafta 15 . 75 110 . 850 .

» » Beşinci hafta 100 . 845 2463,5 . . .

 Yekûn 115 1610 24090 22934 47890,5 6185 42016

Bu cetvele; bir sene zarfında Bulgaristan’dan 41,5, Marsilya’dan 509, Amerika’dan 6460, Avust-
ralya’dan 726 ve muhtelif memleketlerden gelen 6,5 ton ki ceman 7743 ton unun da ilavesi halinde 
İstanbul’un zahire sarfiyatının 152583,5 ton olduğu tezahür eder.

Bu cetvelin tetkikinden şu da anlaşılır ki İstanbul’a en az buğday gönderen Anadolu’dur. O 
da ancak bu sene temmuzunda gelmiştir. Halbuki Trakya Anadolu’ya nisbetle on misli fazla buğday 
göndermiştir.

Bu senenin Temmuzundan itibaren 115 vagon zahire gönderebilmiş olan Anadolu acaba bu 
sene ne kadar ihracat yapacaktır? Bazı zahire tacirlerinin gazetelerde intişar eden ifadelerine bakı-
lırsa Anadolu bu sene 12 bin vagon zahire ihraç edebilecektir. Bu ifadeyi Türk Ticaret Birliği’nin 
neşrettiği İktisat Mecmuası da teyit ediyor: Mezkûr mecmuanın tahkikatına göre:

“Anadolu – Bağdat Demiryolları İdaresi’nin 89 istasyonundan (banliyö istasyonları da dahil) 
yalnız 56 istasyonundan İstanbul’a muhakkak surette 11 bin vagon zahire sevk edecektir. Bu istas-
yonlardan yirmisine civar olan köyler ve ahali müstahsil olmadığına göre henüz miktar-ı irsalatı 
taayyun etmemiş olan 13 istasyondan da birkaç bin vagon zahire sevk edileceği şüphesizdir. Bu sene 
için İstanbul’a Anadolu’dan her halde 12 bin vagon zahire gelecektir ki bu miktar İstanbul’un ihtiya-
catını tamamen temin eyleyecek, hatta ihtiyaçtan fazla bile olacaktır. Bu sene İstanbul’un Avrupa’ya 
muhtaç olması mevzubahis olunamaz.”

Bu hesaba göre günde 35 vagon tahrik edildiği takdirde 12000 vagon zahirenin bir senede 
nakli mümkün olacaktır. Anadolu – Bağdat Yolları İdaresi’nce ne kadar vagon tahsis edilebileceği 
Emanetçe müdüriyet-i umumiyeden sorulmuş ve vürud eden 16 Ağustos 340 [1924] tarihli tezkire-i 
cevabiye meselenin tenvirine medar olacağı ve bu husus hakkında daha başkaca izahatı havi bulun-
duğu için atiye derc edilmiştir:

Hububat nakli hakkındaki izahat ber-vech-i zir ita olunur:

1- Zehair için muayyen vagon tahsisine imkân yoktur.

2- Talep edildikçe eldeki bütün boş vagonlar tahsis olunacaktır.

3- Mevakıfa vagon tefriki de imkânsızdır. Alelusul bir gün evvel talep edilecek vagonlar mev-
cut boş vagon bulundukça ertesi günü tahsis olunacaktır.

4- Halen yevmiye otuz ve yolda bulunan lokomotifler vürud ettikçe bu miktar tezyid ve kâf-
fesinin vürudunda yevmiye elli vagon nakil olunabilecektir. 

 Yekûn-ı umumi:    144840,5
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5- Haydarpaşa’da mevcut hangarlara yüz elli ve açıkta yüz vagon antrepo edilebilir.

6- Avrupa’ya sevk edilecek olan arpa mahsulünün Derince’den ihracı münasiptir. Derince’de 
üç yüz vagon arpa antrepo edilebilir.

7- Bütün bu maruzat ray ve emsali nakliyatın Derince’den ifasıyla meşruttur.

8- Tarife-i umumiyemiz mucibince zahire nakliyatından beher ton ve kilometre başına 0,55 x 
5 kuruş ücret ahzı icap ederken bundan evvel yaptığımız “301,101,1” numaralı tarifelerle bu ücretler 
mevakıfımızın mesafeleri itibariyle yüzde 20’den 45’e kadar ve bu kere mevki-i tatbikine koyduğu-
muz “310, 210, 110, 10” numaralı tarifelerle de 30’dan kezalik 45’e kadar tenzil edilmiş olduğu beyan 
ve bilvesile takdim-i ihtiram olunur efendim.

Bu tezkireden günde şimdi 34–35 vagon tahsis edilebileceği ve sipariş olunan lokomotifler 
geldikten sonra günde elli vagon verilebileceği anlaşılmaktadır.

Fakat Anadolu hakikaten bu kadar zahireyi verebilecek midir? Ve evvelce verebilmiş midir? 
Bu noktalar da muhtac-ı hal ve münakaşadır.

Anadolu şimendiferi işlemeye başladığı tarihte İstanbul’a senevi 3000 vagondan başlayarak 
20000 vagona kadar zahire sevk ettirildiği âlem-i ticarette malum bir keyfiyettir. Gerçi son senelerin 
istatistikleri münteşir değilse de matbu ve münteşir olan 1914, 1915 seneleri istatistiklerinde görülen 
şu rakamlar Anadolu’nun kuvve-i istihsaliyesi hakkında sarih bir fikir edinilmesine medar olacaktır.

Buğday 1914 Senesinde Un

ton ton

117594 Haydarpaşa-Ankara 10628

61840 Eskişehir-Konya 3776

11569 Arifiye-Adapazar 2357

191003  16761

1915 Senesinde

163464 Haydarpaşa-Ankara 16303

92221 Eskişehir-Konya 8319

3840 Arifiye-Adapazar 1841

259525  26463

Bu hesaba göre 1914 senesinde Anadolu’dan Haydarpaşa’ya 191,003 ton buğday ve 16,761 ton 
un ve 1915 senesinde 259,529 ton buğday, 26,463 ton un vürud etmiştir. On beş ton bir vagon olma-
sına nazaran 1915 senesinde 17,301 vagon buğday ve 1,660 vagon un ki ceman 18,961 vagon zahire 
vürud etmiştir.

1914 senesindeki buğday ve un vagonlarının adedi 13,850 olduğu halde bir sene sonra 5,111 
vagon fazla olmasına bakılırsa 1916 veya 1917 senelerinde alem-i ticarette söylendiği gibi vagonlar 
adedinin 20,000’e baliğ olduğu ve belki de tecavüz ettiği tahakkuk eder.
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Maahaza 1915–1916 seneleri harp senesi olmasına ve harp içinde evvela ordunun sonra aha-
linin ihtiyacı düşünülerek Anadolu’da çıkan zahirenin ancak ordu ihtiyacından fazlasının İstanbul’a 
sevkine müsaade edildiğine nazaran Anadolu’da azami miktar istihsalatının o senelerde 20,000 va-
gondan fazlaya vardığı şüphesizdir.

Hülasa: Şu ihsai malumat ve tetkikat Anadolu’nun 20,000 vagondan çok fazla kuvve-i istih-
saliyeye malik olduğunu gösteriyor. Bazı tüccar ile ticaret birliğinin 12,000 vagon verebileceğini 
söylemeleri de mahalli bir tetkike müstenit olsa gerek. Mamafih bu sene Anadolu’da mebzul zahire 
olmadığı gerçi aşar resmi bir buçuk iki misli artmış ise de bu keyfiyet zahirenin bolluğuna delalet 
etmeyeceği ve zahire mebzul olsa bile ucuz olmayacağı çünkü aşarcılar yarım İstanbul kilesini (13 
kıyyesini) şimdiden 150–180 kuruşa topladıklarını bazı tüccar söylemektedir. Temenni edelim ki bu 
ikinci rivayetler hakikat olmasın.

Resm ve Masraf:

Dahil-i memleketten gelen buğday ve undan hükümetçe bir gûna resm alınmamaktadır. An-
cak İstanbul’a vürudunda belediyece yüz kuruş kıymetindeki hububattan 20 para kantariye resmi 
alınmaktadır. Bu resm o kadar haiz-i ehemmiyet olmadığından tenzili için cidden uğraşılacak resm 
ve masraf ancak rıhtım ve şimendifer ücretleridir.

Anadolu şimendiferleri bir ton buğdayı tarife-i asliyeye ve imtiyaz mukavelenamesine isti-
naden bir kilometre üzerinden altın akçe 22 paraya nakletmektedir. Kanun-ı mahsusuna göre bunu 
beşe darb ederek beher kilometrede ton başına 2,75 kuruş almaktadır. Herhangi bir mevkiften di-
ğerine ve bilhassa Derince ve Haydarpaşa’ya nakledilecek hububat için ahiran tenzilli tarifeler ya-
pılmıştır. Bu tarifelerle nakliyat menatıka ayrılarak Haydarpaşa’dan uzaklaştıkça tenzilat o nisbette 
çoğalmaktadır. Mesela Konya’dan Haydarpaşa’ya nakliyat eski tarifelere nispetle %36 tenzilatladır. 
Azami tenzilat 45’e kadar çıkmaktadır.

Haydarpaşa rıhtımı 15 tonluk bir vagon başına 22 lira resm almaktadır. Beher ton için bir 
buçuk lira.

Haydarpaşa rıhtımından veyahut vapurdan değirmene kadar mavana, muşamba, bekçi ve sa-
ire ücreti olmak üzere ton başına iki lira masraf ihtiyar olunmaktadır.

Anadolu’dan İstanbul’a şayan-ı kayd ve tezkâr derecede deniz tarikiyle zahire gelmemektedir. 
Mamafih gelmek icap etse Samsun ve Mersin gibi uzak iskelelerden bile kıyye başına ancak 20 para 
nevl verilmek iktiza eder.

Rıhtım, şimendifer ücretleri ve rıhtımdan yahut vapurdan değirmenlere nakliyat masrafları 
da pek fahiştir. Denilebilir ki ta Amerika ve Avustralya’dan gelen buğdaylar Adapazarı’ndan getirilen 
buğdaylardan çok ucuza mal olmaktadır.

Anadolu Şimendifer İdaresi de bu noktaları nazar-ı dikkate alarak ahiren başlıca iki mühim işi 
kuvveden fiile çıkarmaya teşebbüs etmiştir. 

Birisi zürraa çuval vermek, diğeri de zürra ve tüccarın nakliyatını komisyoncuların elinden 
alarak bir mütaahhide verip buğdayları bunun vasıtasıyla değirmenlere kadar ucuzca naklettirmektir.
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Çuvallar için şimdilik Eskişehir, Konya ve Haydarpaşa’da depolar tesis edilecek ve mütaahit 
bu depolarda laakall on bin çuval bulundurulacaktır. Çuvalları Şimendifer İdaresi meccanen nakle-
decek, çuval müteahhidinin memurlarına paso verilecek, müteahhit muhaberatını Şimendifer İda-
resininin vesaitiyle meccanen yapabilecektir. Bu teşebbüsün kuvveden fiile çıkması anında zürra en 
yakın istasyondan istediği dakikada arzu ettiği kadar çuval tedarik edebilecektir.

İkinci teşebbüste İstanbul nakliyat itibariyle üç mıntıkaya ayrılacak, bu mıntıkalara Haydar-
paşa’dan hububatı değirmenlere en ucuz nakli kim teahhüt ederse ona verecek. Şimendifer İdaresi 
buna muvaffak olduğu takdirde elyevm komisyoncuların vagon başına tüccardan aldıkları beş lira 
biraz tenzil edileceği gibi 65 tonluk bir mavanenin Haydarpaşa’dan değirmene kadar aldığı 13,5 lira 
ve seferiyesi için başkaca aldığı 5 lira ve ton başına alınan 4x5=20 kuruş liman ücreti ile palamar üc-
reti olan 4,40 kuruş ve sair ufak tefek masraflarda da hayli tenzilat yapılacağı şüphesizdir. Memalik-i 
ecnebiyeden gelen buğday ve unların gümrük resmi 338 senesinde hububattan ton başına 3 undan 
9,50 ve 339 senesinde hububattan ton başına 15 ve undan ton başına 47,50 lira idi. 340 senesi muva-
zene-i umumiye kanunuyla eylülden itibaren İstanbul için Anadolu’nun diğer liman ve şehirlerinde 
tatbik edilmekte olan gümrük resminin alınması takarrür ettiğinden şimdi gümrük resmi 12 misl 
itibariyle hububatta ton başına 36 ve un da 114 liradır.

İstanbul’da değirmenler:

İstanbul değirmenlerinin şehrin ihtiyacatına tekabül edip etmediği de nazar-ı dikkate alına-
cak mesaildendir. Elyevm İstanbul ve civarında büyük küçük 17 değirmen mevcut ise de bunların 
kâffesi işlememektedir. İşleyenlerle işlemeyenler isim ve semtleri ve bunların azami ve asgari kuv-
ve-i istihsaliyeleri şunlardır:

Adet Değirmenin ismi ve bulunduğu 
semt

Azami kuvve-i 
istihsaliyesi Bugünkü tahniyatı

Çuval Çuval

Adet Adet

1 Ayvansaray 2000 1800

2 Hasköy 1300 800

3 Cibali 700 600

4 Kasımpaşa 550 500

5 Ayakapı 200 150

6 Haşim Bey 350 300

7 Malik Bey 300 250

8 Beşiktaş-Bekmezyan 350 280
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9 Beşiktaş-Saridi 200 180

10 Kabataş 60 50

4910

11 Unkapanı 1000 işlemiyor

12 Ada 800 »

13 Üsküdar-Paşalimanı 500 »

14 Göksu 180 »

15 Kadıköy 80 Bozuk

16 Pendik 250 1200 Emanet 
hududu 
haricindedir17 Darıca 400 300

Bunlardan başka Cibali’de, Unkapanı’nda ve sair mahallerde günde onbeş-yirmi çuval buğday 
tahn eden küçük değirmenler mevcut ise de bunlar kısmen işlememekte ve işleyenlerin de piyasaya 
tesiri görülmemektedir.

Elyevm hal-i faaliyette bulunan değirmenlerin bir günde 4910 çuval un çıkardıkları anlaşıl-
maktadır. İstanbul’un yevmi un satışı 4000 çuval ise de bunun içinde gerek İstanbul vilayeti hududu 
dahilindeki köylere ve hatta vilayet haricine sevk edilenlerle börek, poğaça, pasta, yufka, kadayıf ve 
saire imalinde kullanılan unlar da dahildir. Yalnız etmek tahnında kullanılan un günde 3000 çuval 
olduğuna göre işleyen değirmenlerin şehrin ve civarının ihtiyacatına baliğen mebaliğ kifayet ettik-
ten maada İstanbul memalik-i ecnebiye için değilse de Anadolu için bir un ihracat şehri de olmak 
kabiliyetindedir.

İstanbul’da fırınlar:

Emanetin 335 [1919] senesinde tab ettirmiş olduğu İhsaiyat Mecmuası’nda İstanbul’da dokuz 
daire-i belediye dahilinde 369 fırın kayıt ve tespit edilmiştir. Fakat bu adette, poğaça, börek, pasta ve 
simit fırınları da dahildir. Maahaza aradan altı sene geçmiş olmasına ve bu müddet zarfında İstan-
bul’da bir hayli inkılaplar, tebeddüller ve Fatih, Vefa harikleri gibi mühim yangınlar vukua gelmiş 
bulunmasına mebni elyevm İstanbul’daki fırınların adedi hemen yarı yarıya eksilmiştir. Ezcümle 
geçen sene fırıncılar o sırada 193 kuruştan ibaret olan ücret-i imaliyeyi tezyit için Emanete müracaat 
ettikleri zaman gerek devair-i belediyece gerek Ekmekçi Esnafı Cemiyeti’nce yapılan başka başka 
tetkikat ve tahkikat neticesinde dokuz daire-i belediye dahilinde münhasıran ekmek imal eden 248 
fırın bulunmuş ve ücret-i imaliye bu tahkikattan sonra 215 kuruşa çıkarılmıştı.

Fırınların günde kaç ağız etmek çıkardıklarına ve azami kuvve-i istihsaliyelerine gelince:

Harpten evvel İstanbul’un yevmi un sarfiyatı 5000–6000 çuval arasında idi. Harp ve müta-
reke senelerinde bu miktar ”3500” çuvala inmişti. Yine geçen sene ücret-i imaliyenin tezyidi talebi 
üzerine iaşe ve iktisat heyetince ariz ve amik icra ettirilen tetkikat neticesinde 248 fırının yevmi 
un sarfiyatının 3333 çuvala baliğ olduğu anlaşılmıştı. Geçen seneden beri de İstanbul’dan bir hayli 
nüfusun taşraya ve mübadele dolayısıyla Yunansitan’a ve memalik-i ecnebiyeye gittiği malum ol-
masına nazaran yevmi un sarfiyatı 3000 çuva[la] düşmüştür. Gerçi un tacirlerinin bir günlük vasati 
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satışı 4000 çuval raddesinde ise de biraz evvel de beyan edildiği vechile bu miktarda simit, pasta ve 
saire imalatı da dahil olduğu gibi İstanbul vilayeti dahilindeki karyelere ve Marmara havzasındaki 
kasabalara vaki olan satış da dahildir. Binaenaleyh yalnız Emanet hududu dahilindeki fırınların sarf 
ittikleri 3000 çuval un nazar-ı dikkate alınmak ve kuvve-i istihsaliye bu miktar üzerinden hesap 
edilmek iktiza eder.

Her fırının günde kaç ağız ve her ağızda ne miktar ekmek çıkardığı hesap edilerek ona göre 
İstanbul fırınlarının bir günlük kuvve-i istihsaliyelerini bulmak bittecrübe sabit olduğu üzere doğru 
bir netice vermemektedir. Binaenaleyh bunun en doğru hesabı İstanbul’un un sarfiyatı üzerinden 
yapılabilir.

71 kiloluk bir çuval undan baston şeklinde 72 ve yuvarlak şeklinde 75 kıyye etmek imal edildiği 
çaşni ve narh düsturları icabından olmasına binaen umum fırınların bir günde pişirdikleri etmek 
3000x225000=75 kıyye olması lazım gelir.

Ekmek tabhıyatı ahiren kiloya tahvil edilmiş ve bu hesaba göre 71 kiloluk bir çuval unun 
vasati olarak 95 kilo etmek imali kabul edilmiş olmasına nazaran da bir günlük ekmek adedi 
3000x95=295000 [285000] olmuş olur. Bu miktar ekmek ise İstanbul’un yarım milyon raddesinde 
tahmin edilen nüfusuna kifayet etmektedir.



İstanbul Şehremaneti ̇Mecmuasi30

Memurin Muamelatı

Terfiler

Beyoğlu Dairesi

Beyoğlu Nezafet-i Fenniye memuru Recep Ferid Bey 1500 kuruş maaşla 29 Temmuz 340 
[1924] tarihinde Kadıköy Nezafet-i Fenniye memurluğuna

Yeniköy Evzan memuru Hasan Efendi 1000 kuruş maaşla 29 Temmuz 340 [1924] tarihinde 
Yeniköy Zabıta-i Belediye birinci sınıf memurluğuna

Anadoluhisarı Dairesi

Bayezid ikinci sınıf Zabıta-i Belediye memuru Mustafa Efendi 1000 kuruş maaşla 4 Ağustos 
340 [1924] tarihinde Anadoluhisarı birinci sınıf Zabıta-i Belediye memurluğuna

Merkez Emanet kondüktörlerinden Nevzad Efendi 1000 kuruş maaşla 5 Ağustos 340 tarihin-
de Anadoluhisarı Daire-i Belediyesi mühendisliğine

Kadıköy Daire-i Belediyesi

Kadıköy Daire-i Belediyesi ikinci sınıf Zabıta-i Belediye memuru Mehmed Yaver Efendi 1000 
kuruş maaşla 21 Temmuz 340 [1924] tarihinde Kadıköy birinci sınıf Zabıta-i Belediye memurluğuna

Kadıköy Daire-i Belediyesi muhasebe ketebesinden Selahaddin Efendi 1000 kuruş maaşla 10 
Temmuz 340 [1924] tarihinde Kadıköy Dairesi tahakkuk memurluğuna

Kadıköy Daire-i Belediyesi Heyet-i Tahririye kâtibi Vasıf Efendi 1500 kuruş maaşla 10 Ağus-
tos 340 [1924] tarihinde Kadıköy Dairesi Heyet-i Tahririye Başkitabeti’ne

Makriköy Daire-i Belediyesi

Makriköy mühendisi Bedreddin Bey 2500 kuruş maaşla 3 Temmuz 340 [1924] [tarihinde] 
Makriköy Dairesi sermühendisliğine

Muavinlik

Memurin müdürü Şerif Bey Efendi’nin Şehremaneti muavinliğine 6000 kuruş maaşla terfii 9 
Temmuz 340 [1924] tarihinde irade-i aliye iktiran eylemiştir.

Merkez Heyet-i Fenniyesi

Beyoğlu Dairesi sermühendisi Hikmet Bey 4000 kuruş maaşla 12 Temmuz 340 [1924] tari-
hinde merkez heyet-i fenniye turuk ve maabir mühendisliğine terfi etmiştir.

Hisar Dairesi kondüktörü Ahmed Hayreddin Bey 1500 kuruş maaşla 5 Ağustos 340 [1924] 
tarihinde merkez heyet-i fenniyesi kondüktörlüğüne

Heyet-i Sıhhiye

Bayezid Dairesi heyet-i tahririye kâtibi Muhiddin Sebati Bey 1000 kuruş maaşla 5 Temmuz 
340 [1924] tarihinde merkez heyet-i sıhhiye grafik memurluğuna terfi etmiştir.
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Heyet-i Tahririye

Kadıköy Dairesi başkâtibi Fuad Bey’in 5000 kuruş maaşla 19 Temmuz 340 [1924] tarihinde 
merkez heyet-i tahririye müdüriyetine terfii irade-i aliye iktiran eylemiştir.

Müdevvenat ve İhsaiyat

Heyet-i tahririye mümeyyizi Tarık Bey 3500 kuruş maaşla 7 Temmuz 340 [1924] tarihinde 
cemiyet-i umumiye-i belediye umur-ı tahririyesine de memur olmak üzere müdevvenat ve ihsaiyat 
mümeyyizliğine

Heyet-i Tahririye

Heyet-i tahririye kâtibi Zeki Bey 2500 kuruş maaşla 7 Temmuz 340 [1924] tarihinde heyet-i 
tahririye mümeyyizliğine terfi [etmiştir].

Heyet-i Hesabiye

Levazım mümeyyiz-i sanisi Muhsin Bey 2500 kuruş maaşla 6 Ağustos 340 [1924] tarihinde 
varidat-ı emlak kısmı mümeyyizliğine terfi etmiştir.

Varidat-ı emlak kısmı mümeyyizi Halid Bey 3500 kuruş maaşla 6 Ağustos tarihinde umur-ı 
iktisadiye müdür muavinliğine terfi etmiştir. 

- Mabadı var - 
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Şehir Dispanserleri Talimatnamesi

Dispanserlerin Maksad-ı Teşkili ve Hidematı

Madde 1- Dispanserler her gün saat-i  muayyenede müracaat edecek hastagânı muayene ve 
tedavi ve kazazedelerle mecruhine müdavat-ı evveliyeyi bilicra hanesine veya hastahaneye kabil-i 
sevk bir hale gelinceye kadar abate etmek ve veladethanelere sevkine imkân olmayacak derecede ka-
ribültevlit fakir kadınları yatırmak maksadıyla teşkil olunmuştur. Dispanserler gece gündüz ashab-ı 
ihtiyaca küşadedir.

Madde 2- Dispanserler memurini memurin-i sıhhiye ile müstahdeminden ibarettir.

Madde 3- Dispanserlerde ikisi erkeklere üçü kadınlara mahsus beş yatak ile edviye-i basite, 
alat-ı tıbbiye ve malzeme-i timariye ve lüzumu kadar çamaşır bulunur. Ancak yatakların bu nispet-i 
muayyenesi lüzumunda tabibin rey ve muvafakatiyle tebdil edilebilir.

Madde 4- Dispanserler hastahaneye kabil-i nakil hastaları yatıramazlar ise de şedaid-i havai-
ye, veya hastahanede boş yatak bulunmaması gibi esbab-ı mücebbereden dolayı tabibin emriyle bu 
gibi hastalar muvakkaten yatırılabilir.

Madde 5- Alelumum hastagândan fakir hali tebeyyün edenlere muktezi edviye-i basite dis-
panserden ita olunacağı gibi icabı takdirinde mürekkeb ilaçların reçetesi yazılarak alelusul belediye 
eczahanelerinden meccanen ita edilir.

Madde 6- Kâffe-i memurinin vezaifi dispanser dahiline münhasır olup müstacel vukuattın 
gayri ahvalde hastaların hanelerine gitmeye vazifeten mecbur değildirler.

Sertabibin Vazifesi

Madde 7- Sertabip dispanserin fenni ve idari amir-i mesulidir. Bilumum hususatta doğrudan 
doğruya Şehremaneti Sıhhiye Müdüriyeti’ne merbut olup indelhace hususat-ı idariyede mıntıkası 
dahilinde bulunduğu şube-i idariyeye dahi müracaat eder.

Madde 8- Her gün yazın dokuz buçuk ve kışın on evvelden on ikiye ve bir buçuktan akşama 
kadar müracaat edecek hastagânı muayene ve tedavi eder. Saat-i mesai haricinde müracaat edenleri 
dahi kabul ve tedavi ile mükelleftirler. Emraz-ı sariye vukuatına tesadüf ettiğinde derakab belediye 
mevki tabibine ihbar ve hastayı hastahaneye sevk eder.

Madde 9- Zuhur edecek kazazedegân ve mecruhini müdavat-ı evveliyesini bilicra hanesine 
veya hastahaneye sevk esbabını temin edinceye kadar dispanserde yatırır.

Madde 10- Yatan hastaların iaşesi için hariçten tedarik edilecek ekmek, süt, yumurta gibi me-
vad esmanını verilecek avanstan tediye ederek ecnas ve müfredatını merbut numunedeki yevmiye 
cetvellerine imla ve zirini imza ederek evrak-ı müsbite olmak üzere Sıhhiye Müdüriyeti’ne tevdi ile 
mahsubunu icra ettirir.

Madde 11- Vefayat raporlarını imla ve mevki tebabetine tevdi eyler. Muamelat-ı sıhhiyesinin 
haftalık istatistikini bittanzim Sıhhiye Müdüriyeti’ne irsal eder.
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Madde 12- Dispanserin çamaşır ve yatak takımlarıyla alat-ı tıbbiye vesair demirbaş eşyasının 
defterini tanzim ve bunların hüsn-i muhafazası ve köhneleşenlerin tebdil ve tecdidi esbabını temin 
ile mükellef velhasıl dispanserin kâffe-i muamelatından mesuldür.

Madde 13- Sertabipler muayenelerin yevm ve saatini emraz-ı muhtelifeye göre hangi tabipler 
tarafından yapılacağını müşir bir levhayı dispanser önüne talik ile ahaliye ilan ederler.

Etibbanın Vezaifi

Madde 14- Etibba dispansere müracaat edecek bilumum hastagânı sekizinci, dokuzuncu madde-
ler mucibince muayene ve tedavi ile mükellef olup doğrudan doğruya dispanser sertabibine merbuttur.

Madde 15- Dispansere gerek ayaktan muayene ve tedavi için müracaat eden ve gerekse has-
bellüzum dispanserlerde yatan hastaların kayıt muamelesini ve teşhis ve suret-i tedavisini ve pro-
tokolünü tutmakla mükelleftir.

Madde 16- Etibba dispanserde hasta yattığı zaman münavebe ile dispanserde yatmağa mec-
burlardır.

Küçük Sıhhiye Memurinin Vazifesi

Madde 17- Sertabibin emri altında dispanserin bilcümle hususat-ı sıhhiye ve idariyesini icra 
eder. Hastabakıcı hemşire ile münavebe suretiyle nöbet ifa eder. Tabibin bulunmadığı zamanlarda 
dispanserin umur-ı sıhhiye ve idariyesinden mesuldür.

Madde 18- Dispanserde yatacak hastaların icap ettiği takdirde elbiselerinin tebdili ve üze-
rinde akçe veya zikıymet eşya zuhur eder ise tabibe ihbar keyfiyetiyle defter-i mahsusuna kaydı 
cümle-i vezaifindendir.

Hastabakıcıların Vazifesi

Madde 19- Müracaat eden hastagânı sıra ile tabip muayenesine sevk eder. Ve yatırılacak has-
talar hakkında tabibin emredeceği tathirat ve tedabiri (ledelicab sıhhiye memurinin muavenetiyle) 
bizzat icra ve hastaların mekulat ve meşrubat ve mualecatının vakit ve zamanında ita edilmesine ve 
dispanserin nezafet ve intizam-ı dahiliyesine itina etmekle mükelleftir. Hasta bulunsun bulunmasın 
dispanserlerde münavebe ile nöbet vazifesini ifa ederler. Hasta odalarındaki eşyanın yerli yerinde 
bulunmasına hüsn-i muhafazasına dikkat ederler. 

Hizmetçinin Vazifesi

Madde 20- Dispanseri silip süpürmek, çamaşırları yıkamak, indeliktiza hastabakıcıya yardım 
etmek ve hariçten aldırılacak mevaddı mübayaa etmek velhasıl gerek tabip ve sıhhiye memuru gerek 
hastabakıcı hemşirenin bu husustaki emirlerini infaz ile mükelleftir. Daima dispanserde kalmaya 
mecbur olup ancak sertabibin emriyle on beş günde bir mezuniyet verilir.

Kapıcının Vazifesi

Madde 21- Kapı vazifesinden maada tabibin emriyle mübayaası icap eden şeyleri çarşıdan 
almak ve icabında hidemat-ı dahiliyeye yardım etmek ve gece gündüz dispanserde bulunarak mu-
hafızlık vazifesini ifa etmekle mükelleftir.
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Murakabe-i Fenniye Heyetinin Vazifesini Mübeyyin  
Encümen Emanetince Musaddak Talimatname Sureti

1- Doğrudan doğruya Emanet’e merbut ve mütehassıs fen memurlarından beş aza ile bir reis-
ten ve bir reis vekilinden ibaret olmak üzere yedi kişiden mürekkeb bir murakabe-i fenniye heyeti 
teşkil edilmiştir.

2- Murakabe-i fenniye heyeti her madde için makam-ı ali-i Emanet’ten verilecek emir üzerine 
bervech-i ati vezaifi ifa eder: “A” Emanetçe halen yapılmakta olan herhangi bir inşaatı gerek esna-yı 
inşaatta gerekse ikmal-i inşaatı müteakip tetkik; “B” Emanet’in mübayaa edeceği kamyon, römorkör, 
otomobil gibi alat-ı muharrike ve müteharrikeyi muayene ve bunlara müteferri muamelatı ve ma-
kam-ı Emanetçe lüzum görülecek sair hususatı teftiş;

3- Murakabe-i fenniye heyetinin tetkik için emir telakki ettiği herhangi bir inşaat veya mua-
meleye ait evrak-ı keşfiye vesaireyi reis tarafından verilecek bir makbuz mukabilinde (hitam-ı tetki-
katta iade edilmek üzere) ait olduğu daireden alabileceği gibi memurin-i aidesinde mafevkine malu-
mat vererek izahat-ı şifahiye talep edebilecektir.

4- Heyet tarafından tetkik edilen herhangi meseleye ait raporlar laakal üç aza ile reis tarafın-
dan badel-imza Emanet’e takdim olunacaktır.
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Nev-i varidat
Haliye tahakkukatı Haliye tahsilatı Sabıka tahakkukatı Sabıka tahsilatı

kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para

1 1 Müsakafat vergisi resm-i munzamı 7296613 7296613 478625 21 1257096

2 İnşaat ruhsatiyesi 459355 30 459355 30 17305 10 4239

3 Lubiyat mahallerinin tesis ve küşat 
harcı 1718550 30 1547664 30 10295827 20 794259

4 Yaya kaldırımlarıyla sokak ve 
meydanların işgali 2630681 2588931 4690276 10 236271

5 Tente ve siper resmi 715583 20 404184 20 2757579 35 151631

6 Tathirat ve tebhirat-ı fenniye resmi 166165 166165

7 Temettu vergisi resm-i munzamı 1524650

8 Müzayede ve dellaliye resmi 2901505 2901505 114 114

9 Mevad-ı müştaile istihlak resmi 511372 511372 4740911 35 4220086

10 Mevad-ı müştaile depoları arziyesi 571325 571325 41022 41022

11 Mevlidülbuhar kazanlarla motorlar 
ruhsatiyesi 142500 142500 15299 1500

12 İhtisap resmi 736587 736587

13 Menba suları resmi 244492 20 244492 20 3143 3143

14 Vesait-i nakliye resmi 4546342 1309360 2766821 18 761584

15 Pazar, panayır ve seyir yerleriyle 
belediyeye ait mahallerin işgali resmi 1294108 30 1294108 30 91638 20 42834 20

16 Uzan, ekyal damga ve muayene resmi 497462 20 497462 20

17 Kantar, kile ve çeki resmi 4193122 30 4193122 30 74724 20 42150 20

18 Av ve saika-i merakla beslenilen 
köpeklerin resmi 231390 147590 3220 1000

19 Her nevi yazı, ilanat ve reklamlarla 
talik olunan levha resmi 2298075 20 1305448 20 4797775 512522

20 Tarik bedel-i nakdisi 60 60 7253503 33 3000000

21 İmtiyazlı şirketler hisse-i menafii 2581795 2581795 7006449 30 3066133

22 Müceddeden yapılan kaldırım ve 
lağam nısf-ı masarif-i inşaiyesi 89888 89888 36891

23 Rüsum-ı mütenevvia 2235129 20 2235129 20 52087 22 39240

24 Merakib-i bahriye resmi 934499 250317 206037 67465

Birinci faslın yekûnu 36996603 20 31474977 20 51158402 34 14242290

2 1 Köprüler hasılatı 15005961 15005961 610236 610236

2 Şirket-i Hayriye vapurlarının köprüye 
yanaşma ücreti 350000

3 Müessesat-ı belediye icaratı 10152518 3205126 1230334 11 347134 20

4 Hastahaneler hasılatı 188897 188897 38640 18

5 Kule-i Zemin bedeli 789463 49213 487100 00 1000

6 Köhne eşya ve enkaz bedeli 87113 87113 1098 1098

İkinci faslın yekûnu 26573952 18536310 2367409 959468 20

Şehremanetinin 1340 [1924] Senesi Haziran Ayı Gayesindeki Tahakkukat ve Tahsilatını Mübeyyin Varidat İcmalidir
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Nev-i varidat
Haliye 

tahakkukatı Haliye tahsilatı Sabıka 
tahakkukatı Sabıka tahsilatı

kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para

3 1 Şirketler komiserliği aidatı 224400 8500 260228 15 3750

2 Telefon şirketinin hutut-ı mevcude icaresi 8960 10

3 Elektrik şirketinin hutut-ı mevcude icaresi

4 Yer bedeli ve şerefiye hasılatı 48161 48161 10691778 36 186464

5 Hasılat-ı müteferrika 3071929 30 2587910 2413067 660287

6 Selhhaneler hasılatı 24202231 24202231 16139 26

Üçüncü faslın yekûnu 27546721 30 26846802 13390174 850501

4 1 Satılacak arsalar bedeli 213691 213691

2 Umur-ı iktisadiye teşkilat-ı cedide 
varidatı

Dördüncü faslın yekûnu 213691 213691

1 Tanzifat vergisi ve tenviriye resmi 30336547 5444216

2 Emakin ve akarat ve vesait-i nakliye 
numaralı resmi 317650 36420

3 Milli ve beynelmilel sergiler hasılatından 
belediye hissesi

4 Piyango ve ikramiye kazançlarından 
belediye hissesi

5 Zebhiye resmi 834 834 15780 05

6 Duhuliye (oktruva) resmi 50350384 30 50250910

7 Müskirat rüsumu bakayası 5801764 10 59475

8 Tanzifat vergisi ve tenviriye resmi 
bakayası 781992 399633

9 İaşe umurunun isafı için (Hazine-i 
Maliyeden) 480000

10 Tahribat-ı askeriye karşılığı olarak 
(Harbiye Nezaretinden) 3061125

11 Tebhirhaneler muhasassatı bakiyesi 4250000

12 Müessesat-ı sıhhiye için verilen 
müsamere hasılatı 5000 5000

Fasl-ı mahsus yekûnu 81010415 30 55737380 14391061 15 439108

Yekûn-ı umumi 172341384 132809160 20 81307047 25 16491367 60

183 Beyanname Numarası    
2187 Emanet hazine evrakı hıfz numarası  

Müdür-i mesul: Müdevvinat ve İhsaiyat Müdürü
Osman Nuri
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Belediye Umur ve Muamelatı Hakkında 
Şehremaneti’nin Neşrettirdiği Eserler

Büyük Mecelle-i Umur-ı Belediye

Birinci cilt: Tarih-i teşkilat-ı belediyeden bahistir. Büyük kıtada 1876 sahifedir. Derununda 
resimler de vardır. Bu eserlerin neşriyle irfan-ı memlekete hizmet ettiğinden dolayı müellifine hü-
kümetçe ikinci rütbeden maarif nişanı ve Cemiyet-i Umumiyye-i Belediyece takdirname ve mükâ-
fat-ı nakdiye verilmiştir.

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

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

Dördüncü cilt: Kavanin ve nizamat-ı sıhhiye-i belediyeyi ihtiva etmektedir. 658 sayfadır. Sıh-
hiye ve muavenet-i içtimaiye vekâleti bu ciltten 300 nüsha mübayaa ederek taşra belediye etıbbasına 
tevzi etmiştir.

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

Büyük mecellenin bir cildinin bedeli 255, beş cildinin bedeli 1275 kuruştur.

Küçük Mecelle-i Umur-ı Belediye

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

Belediye Vergi ve Resmleri Kanunu

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