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M E C M U A S I

Tıpkıbasım ve Çeviriyazı

İ S T A N B U L

1 Teşrinisani 1340 [Kasım 1924]





Değerli İstanbullular;

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

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

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

Eski harfli tüm sayılarını yayınlamayı planladığımız derginin, disiplinler arası 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-
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 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.

 





1924 yılının Kasım ayına ait Şehremaneti Mecmuası, önceki sayılarda olduğu gibi, çeşitli kısım-
lara ayrılmıştır. Mecmua İstanbul’daki mahrukat (yakıt) sorununun ele alındığı “İhsai Kısım” yani is-
tatistik bölümü ile başlar. Kış başlangıcında, özellikle ısınma amaçlı kullanılan odun, taşkömürü ve 
kok kömürü tedarik verileri ile bunların işlenme, depolanma ve vergilendirilmesine dair istatistiğin 
yanında, tarihi süreçler ve dönem hakkında geniş ve açıklayıcı bilgiler verilir. Makalede, önceki yılla-
ra dair verilerin yanında İstanbul’un nüfusu hakkında net bir rakamın bulunmamasından ötürü, söz 
konusu mahrukatın İstanbul halkına yetip yetmediği konusunda kıyaslama yapılamadığı ifade edilir.

1 Ekim 1924’te Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin (Belediye Meclisi) toplantısını konu alan 
ikinci fasıl, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin tanıtımıyla başlamaktadır. Şehremini Emin (Erkul) 
Bey’in toplantıda önceki yılı değerlendirdiği konuşması 1923-1924 yılları için önemli bilgiler içer-
mektedir. Konuşmasında öne çıkan mevzular Şehremaneti’nin ehil personel sıkıntısı, borçlar, ekmek 
buhranı gibi sorunlardır. Bunlardan başka mezbaha açılışları, şehrin ekonomik faaliyetlerine dair iyi-
leştirmeler, Belediye gelirleri, Eyüp ve Kasımpaşa’da meydana gelen sel baskınına yapılan müdahale, 
1923’te açılan belediye matbaasının yeni teçhizatlarla güçlendirilmesi, basımına başlanan Şehremaneti 
Mecmuası’nın önemi gibi konulara değinilmiştir. Emin Bey konuşmasında İstanbul’da yaşanan “ek-
mek buhranı”na ve Şehremaneti’nin buna yönelik aldığı tedbirler arasında Beyoğlu’nda iki francala 
fırınının işletilmeye başlandığına da değinmiştir. İstanbul Halk Ekmek’in öncülerinden biri olan bu 
uygulamanın francala üreten fırınların tekrar imalata başlamasıyla son bulduğu anlaşılmaktadır. 

Gerek Emin Bey’in nutkundan gerekse Mecmua’daki “Kanunlar, Nizamlar, Talimatlar” adlı 
bölümde yer alan “Fırınlarla Ekmek ve Francalaların Suret-i Teftişi Hakkında Talimatname"den o 
dönem yaşanan ekmek buhranının gündemi epey işgal ettiği, Şehremaneti’nin bu soruna yönelik 
çözümler geliştirmeye çalıştığı görülmektedir. Ekmek üretim sürecinin ıslahı ve ürünün standart-
laştırılmasına yönelik bu talimatnamede ekmeğin kimyevi içeriğinden nakil, muhafaza ve diğer aşa-
malarına değin süreçler etraflıca açıklanmaktadır. Bu sayının kapak görseline de taşıdığımız İstan-
bul'daki ekmek sorunu belli ki her dönem faklı şekillerde yaşanagelmiştir.

Mecmua’nın devamında Şehremaneti ile Şark Teşebbüsat-ı Nafia Şirketi arasında imzalanan 
ve Haliç sahilinde haller, Boğaziçi’nde yanıcı maddeler için tanklar ve kömür depoları yapım işini 
konu alan bir mukavelename yer almaktadır.

“Garp Belediyeleri” başlıklı kısımda Avrupa’da sokak temizliği için kullanılan elektrikli süpür-
gelerden bahisle büyük şehirlerde tozdan kaynaklı kirliliğin giderilmesi için kullanılan yeni teknikle-
re, bu sahada elektrikten faydalanılabileceğine dair Batılı belediyelerin tecrübelerine değinilmektedir.

“Umrani Kısım”da bayındırlık işleriyle ilgili görüşlerin aktarıldığı iki yazı yer almıştır. Şeh-
remini Emin Bey’in kaleme aldığı ilk yazı, İstanbul’un ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi 
gerektiği üzerinde durur ve bunun için limanların yenilenmesi, yolların açılması, tramvay hatlarının 
geliştirilmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması, oteller ve eğlence yerleri açılması gibi birtakım 
önerilerde bulunur.

Bu Sayıda
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İstanbul’a değerli katkılarıyla tanınan Şehremaneti Fahri Müşaviri Süreyya (İlmen) Bey de 
aynı minvalde fakat daha teferruatlı yazısında “İstanbul bir ticaret şehri midir?”, “İstanbul bir sanayi 
şehri midir?”, “İstanbul bir zevk ve sefa şehri midir?”, “İstanbul seyyah şehri midir?”, “İstanbul bir 
sayfiye şehri midir?” gibi sorular sorup bunlara dair görüşlerini bildirerek şehrin bu alanlardaki 
potansiyelini ele alır.

“Merasim, İhtifal, Ziyafet” kısmı 6 Ekim 1923’te İngiliz işgalinden kurtulan İstanbul’un ilk 
kurtuluş günü kutlamalarına ayrılmıştır. Şehremaneti için özel bir anlamı olan bu kutlamaların en 
büyük özelliği, daha sonra her yıl yapılacak kutlamaların ilki olmasıdır. Yazıda İstanbul’un işgal 
yılları ve 6 Ekim 1923’e kadarki tarihi gelişmeler genel olarak aktarıldıktan sonra Şehremaneti tara-
fından ordu erkânı şerefine Tokatlıyan Oteli’nde tertip edilen ziyafette Emin Bey’in yaptığı konuş-
maya yer verilmiştir. Ziyafette hazır bulunan Kâzım Karabekir Paşa da ordu adına kısa bir konuşma 
yapmıştır. Şehremaneti kutlama maksadıyla Reisicumhur Mustafa Kemal’e, Başvekil İsmet (İnönü) 
Paşa’ya ve Dahiliye Vekili Recep (Peker) Paşa’ya telgraflar çekmiş, bu telgrafların cevapları 8 Ekim’de-
ki Cemiyet-i Umumiye-i Belediye toplantısında okunmuştur. 

Mecmua'da Ali Haydar Midhat ve Doktor Hüseyin Suad'ın Reisicumhur'un İstanbul halkı-
nı selamlamadığından duydukları rahatsızlıklarını ifade ettikleri bir telgrafı Dahiliye Vekili Recep 
Bey’e çekmeleriyle başlayan bir polemiğe de yer verilir. Söz konusu olayın taraflarından Ali Hay-
dar Midhat Hâtıralarım 1872-1946 adlı otobiyografisinde (Güler Basımevi, İstanbul 1946, s. 356-357) 
Mustafa Kemal'in Reisicumhur olduktan sonra Hamidiye gemisiyle İstanbul Boğazı'ndan geçerken 
halkı selamlamadığı, hatta “bir çatanaya binerek, Hamidiye'nin arkasında koşan Şehremini Doktor 
Emin beyi bile" kabul etmediğini, buna rağmen Emin Bey'in Şehremini sıfatıyla, Ankara'ya İstanbul 
halkının teşekkürünü bildirdiği bir telgraf çektiğini aktarır. Ali Haydar Midhat gerek seçimle işba-
şına gelmeyen Emin Bey'in şehir namına telgraf çekemeyeceğine, gerekse çekilen telgrafın içeriğine 
katılmadığına dair bir telgrafı Dahiliye Vekili Recep Bey'e göndermiş, bunun duyulması üzerine 
İstanbul ve Ankara basınında konu yer bulmuştur. Belli ki telgraftan son derece rahatsız olan Emin 
Bey de olayı Belediye Meclisi gündemine taşımış, Mustafa Kemal'in Ali Haydar Midhat ve Doktor 
Hüseyin Suad'ı yerdiği cevabi mektup mecliste okunmuştur.

Mecmua’nın devamında “İstanbul’un Kurtuluş Bayramı Programı” adlı 16 maddelik bir tali-
matname yayınlanarak, her sene kutlanacak kurtuluş bayramının ne surette kutlanacağı açıklanır.

Mecmua’nın son bölümü İstanbul’un hıfzıssıhha çalışmalarına ayrılmıştır. Hıfzıssıhha mü-
tehassısı Lebid Abdüşşükür tarafından kaleme alınan “Halkın Şehre Karşı Vezaifi” başlıklı yazıda, 
halkın şehrin temizliğinden, hijyeninden ve sağlığından sorumlu olduğuna vurgu yapılır, bunun 
için üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği, bunun medeniyetin de bir göstergesi olduğu 
belirtilir. Mezbaha başveterineri Ahmed Nevzad’ın “Sıhhi Musahaba” adlı yazısında da aynı sorun 
mezbahalar üzerinden konu edilerek, mezbahalarda tenya ve hastalık yayılmasının önüne geçmek 
için yapılması gerekenler üzerinde durulur.

Şehramenti Mecmuası’nın üçüncü sayısı, Emin Bey meclis konuşmasında ifade ettiği üzere “be-
lediyeciliğe ait makalat ve asar ile memurin-i Emanet’i tenvir ve malumatlarını tezyid” ettiği gibi, 
yaklaşık yüz yıl sonra bizlere de İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e geçmiş İstanbul’un yakıt sıkıntısın-
dan ekmek buhranına, kurtuluş kutlamalarından turistik projelerine kadar oldukça geniş alanlarda 
birinci elden bilgiler vermeye devam ediyor.

İrfan Çağatay
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İhsai Kısım

İstanbul’un Mahrukatı

Dünyada vaziyet-i coğrafiyesi ve civarındaki arazinin kabiliyeti itibarıyla odunsuz, kömürsüz 
kalmayacak yegâne bir belde varsa o da İstanbul’dur. Halbuki tabiatın İstanbul için şükrü ödenmez 
bir atıfeti olan bu mevki ve kabiliyetten hiçbir zaman istifade edilememiştir. 

Bugün İstanbul’da müdehhar mahrukat ihtiyaca kâfi midir? Şehirde hayat ve maişet hal-i ta-
biide iken ne kadar odun kömür celp ve istihlak ediliyordu? Bu suallere hakiki ve müspet cevaplar 
bulmak imkânına maalesef malik değiliz. Çünkü Türkiye’nin her şube-i idaresinde olduğu gibi İs-
tanbul Şehremaneti’nde de istatistikin kıymet ve ehemmiyeti anlaşılarak evvelce bu tarzda ihsaiyat 
cetvelleri tertip ve neşredilmemiş ve şimdiye kadar her şey tesadüfe ve tabii cereyana bırakılmıştır. 
Gelecek senelerde olsun mukayeseye medar olacak ihsaiyat cetvelleri neşri imkânını ihzar etmek 
üzere İhsaiyat İdaresi bu seneden itibaren İstanbul’un bir senelik mahrukatını imkân derecesinde 
tahkik ve tespit ve bunu mecmua ile neşre karar vererek bu mühim noksanın telafisine azmetmiştir. 

Maahaza İstanbul’da mahrukat buhranı zamanımıza ve bugünlere mahsus bir şey olmadığın-
dan atiyen bazı mühim tedabir ittihazına medar olmak üzere İstanbul’a mahrukat celbinin biraz da 
tarihi safahatını izaha mecburiyet hasıl olmuştur:

İstanbul’a odun ve kömür celbiyle ahaliye mutedil fiyatla füruhtu keyfiyeti öteden beri 
hükümet ve belediyeyi işgal eden mühim bir meseledir. Divan-ı Hümayun kuyudatıyla İstanbul 
kadılığı sicilatında görülen evamir ve ahkâm bu hususa Tanzimat’tan evvel hükümetçe ne derece 
ehemmiyet verildiğini sarahaten göstermektedir.

Bu kadar takayyudat ve mesaiye rağmen yine İstanbul’un mahrukat hususunda daima sıkıntı 
çekmekte olduğu, mezkûr evamir ve ahkâmın tarz-ı tahririnden ve esnaf ile ahalinin bizzat kendi 
nam ve hesaplarına odun ve kömür celbine teşebbüs eylemelerinden anlaşılmaktadır.
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Tanzimat’tan evvelki devirlerde İstanbul’a mebzul odun ve kömür celp edilememesinin se-
bebi, bir dereceye kadar teşkilatsızlığa ve vesait-i nakliyenin adem-i kifayesine atfolunabilirse de 
“İstanbul Ağası” denilen bir yeniçeri zabitinin bu işe memur olarak halkın getirdiği odun ve kömürü 
müsadere veya yok pahasına mübayaa edişinin de en mühim amil olduğu şüphesizdir. 

İstanbul ahalisi, harb-i umumi içinde “İstanbul Ağası” ruhunu levazım reisinin şahsında ve 
esnaf cemiyetiyle kantariye şirketinde görmüş ve ufak esnafın ihtikârı ve insafsızlığı bu şehri harb-i 
umumide Tanzimat’tan evvelki [de]virleri bütün acılıkları, bütün mahrumiyetleriyle yaşatmış 
olduğundan ağanın mahrukata ne suretle müdahale ettiğini beyan için verilecek izahatı İstanbul 
ahalisi o devirlerde yaşamışlar gibi anlayacaklardır.

İstanbul ağası, acemioğlanlar kışlasında bir ortanın zabiti idi. Vazifesi saray ile Matbah-ı 
Âmire’nin yaz-kış muhtaç olduğu odunları civar ormanlardan kestirmek, esnaf ve tüccarın gemilerle 
getireceği odunun bir kısmını narh-ı cari yani hükümetçe mevzu fiyat üzerinden alıp mütebakisini 
ahaliye hükümetin aldığı fiyattan üç dört misli fazlasıyla satmaya müsaade vermekten ibaretti. 
Ağanın bu işte istihdam ettiği yeniçerilerin bir kısmı Eskiodalar’da (şimdiki Direklerarası’nda) diğer 
kısmı Topkapı Sarayı’nda Yalı Köşkü ile Sepetçiler Kasrı’nda ve üçüncü bir kısmı da Karaköy’de 
şimdiki Seyr-i Sefain acentesinin binasında bulunurdu. Topkapı Sarayı’ndakiler yalnız ağanın gerek 
kendi vesaitiyle celp ettirdiği gerek tüccardan asgari narh üzere aldığı odunların naklinde kullanılırdı. 
Karaköy’dekilere “şadi” denilmekte olup bunlar uzun kırmızı fes giymekte idiler. Vazifeleri odun 
yüklü olarak İstanbul’a gelen sefineleri ta Boğaz’da karşılayıp içlerine atlayarak Karaköy’e getirmek, 
orada saraya ve matbaha lüzumu olan odunu cebren tefrik ettirip almaktan ibaret idi. 

Eserinde her şeyden bahseden Türklerin en büyük seyyahı Evliya Çelebi, İstanbul ağası oca-
ğını şu tarzda tarif etmektedir: “Karaköy Kapısı haricindedir. Cümle acemiyan bundan miriye odun 
taşımağa mecburdurlar. Odabaşıları fes üzere bir gûna turfe destar sarıp nefti dolama giyip ayak-
larına siyah tombak ve kırmızı pabuç giyerler. Kol kayıklarına süvar olup ta Karadeniz Boğazı’na 
varınca odun gemilerini cem edip cümle gemilerden kol akçesi alıp kayıklarında beyaz gömlekler 
giyerek ayak üzere kürek çekerler.”

Çelebi’nin bu canlı ifadesi saltanat ve mutlakiyet devrinde İstanbul esnaf ve ahalisinin 
çekmekte olduğu zulüm ve işkenceyi gösterdiği gibi aynı tarzı harb-i umumide yalnız mahrukata 
değil bilumum eşya ve havayiç-i zaruriyeye daha şiddetle tatbik edenleri de hatırlattığı için 
hâkimiyet-i milliyesini istirdat eden şimdiki Türkiye halkının tarihin bu gibi tekerrürlerini nazar-ı 
dikkate alarak badema bu gibi hâlâta meydan ve herhangi bir şahısta İstanbul ağasının habis ruhunun 
ne suretle olursa olsun bir daha canlanmasına mahal bırakmamaları menfaatleri icabındandır.

İstanbul ağasıyla maiyetinin gösterdiği bu gibi müşkülat ve zulümden dolayı sefine sahipleri 
bir daha odun getirmeye cesaret edemez ve bu yüzden İstanbul ahalisi fevkalade müzayakaya duçar 
olurlardı.

İstanbul ağasının bu fuzuli ve zalimane müdahalesi ahaliyi kendi başlarının çaresine bakmaya 
mecbur etmiş ve bunlardan bilhassa toplu bir halde bir çarşıda icra-yı sanat ve ticaret edenler birer 
ikişer sefine tedarik ederek bunlarla odun ve kömür celbine başlamışlardı. Kendi sefineleriyle 
getirecekleri odunlara ağanın bilmüdahale müsadere etmemesi için Divan-ı Hümayun’a müracaatla 
hüküm aldıkları tabir-i aharla irade-i seniyye istihsal ettikleri halde sefinenin İstanbul’a vürudunda 
eldeki hüküm ve irade hilafına olarak İstanbul ağası yine “derya mübayaası” usulünü tatbik eder ve 
odunları tüccardan gayet ucuz bedelle alırdı. 
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Divan-ı Hümayun defterlerinde bu gibi mezalimden şikâyeti havi yüzlerce hükümlere tesadüf 
edilmektedir.

İstanbul’a en ziyade Karadeniz’in Rumeli ve Anadolu sahilleriyle Marmara havzasından ve 
bilhassa İzmit, Yalova ve Karamürsel taraflarından odun getirildiğini söylemeye hacet yoktur. Her 
sene mevsimi hululünde Divan-ı Hümayun’dan havali-i mezkûre kadılarına birer ferman gönderilir 
ve bu fermanda İstanbul’un mahrukata şiddetle ihtiyacı bulunduğu zikr ve tasrih edilerek behemehal 
odun sevkiyatında bulunulması tebliğ edilirdi. Kadılar tarafından vaki olan vesaya ve tebligat üzerine 
Filibe, Fanoz, Ahyolu vesair taraflardan birkaç bin Rum ve Bulgar katırlarıyla beraber Istranca 
taraflarına gelerek ormanlardan kestikleri odunları sahile indirirler ve orada intizar etmekte olan 
sefain rüesasına satarlardı. Anadolu ve Marmara cihetlerinde de kadılar tarafından dağlara reaya 
baltacılar sevk edilerek odun kestirilir ve İstanbul’a gönderilirdi.

İstanbul’a kömür celbinde odun kadar müşkülata tesadüf olunmadığı Divan-ı Hümayun 
kuyudatında bir gûna şikâyet kaydına tesadüf edilmemesinden istidlal olunmaktadır. Rumeli’nin 
Istranca ormanlarının kömür ve odunu diğer yerlere ve bilhassa Anadolu cihetinden getirilenlere 
nazaran daha makbul olduğundan halk Rumeli’den en ziyade deve ile getirilen kömürlere rağbet 
ederdi. Halkın bu rağbetini gören tüccar, Anadolu’dan ve Rumeli’nin sair yerlerinden gemilerle 
getirdikleri kömürü Ayastefanos’ta mahzenlere koyarak Istranca kömürü diye satar ve ihtikâr 
yaparlardı.

Tanzimat’tan evvelki odun ve kömür fiyatları da kayda şayandır. 1138 [1725-26] senesinde o 
zamanın belediye reisi demek olan İstanbul kadısının vaz ettiği bir narhta: “Ruz-ı hızırdan ruz-ı ka-
sıma değin pak ve halis ve taşsız, tozsuz, kuru kömürün beher kıyyesi bir akçeye ve ruz-ı kasımdan 
ruz-ı hızıra değin yüz kıyyesi yüz yirmi beşer akçeye gırbalden geçmiş gibi pak bey etmek üzere 
ittifak ve taahhüt edilmiştir” kaydına tesadüf edilmektedir.

1190 [1776-1777] senesinde kadılıkça matbah odununun çekisine otuz, elleme ekmekçi odunu-
nun çekisine otuz beş ve kütük tabir olunan hamamcı odununun çekisine kırk para narh verilmişti.

1213 [1798-99] tarihinde odun çekisinin altmış paraya ve 1213 senesinde kömürün kıyyesinin 
dört akçeye ve araba ile getirilen beher yüz kıyyesinin de dört buçuk kuruşa sattırıldığı İstanbul 
kadılığı sicillerinde mukayyed narh suretlerinden anlaşılmaktadır.

Eski zamanlarda kömürün bir kıyyesinin bir akçeye, odunun çekisinin otuz paraya alınıp 
satıldığını görüp de o devirleri hasretle yâd edenler aldanırlar. O zamanki akçe ve paraların kıymeti 
ne bugünkü ne de harpten evvelki para kıymetlerine kabil-i kıyas değildir.

İsmail Galip Bey’in Takvim-i Meskûkat’ında, Süleyman Sudi Efendi’nin Defter-i Muktesid’inde 
ve Mecelle-i Umur-ı Belediye’nin birinci cildinde verilen izahat kanaatbahş olacak derecededir. Bu-
rada şu kadar denilebilir ki bin tarihlerinde bir liranın kıymeti iki kuruş raddesinde idi. O tarihten 
sonra tedricen artmıştır. Yine bu tarihlerde bir kıyye şekerin yüz paraya alınıp satıldığı anlaşılıyor 
ki bu fiyat hiç de ucuz değildir. Binaenaleyh İstanbul’un erzak bolluğu ve havayic-i zaruriye mebzu-
liyeti hususunda tehassürle yâd edilecek bir mazisi yoktur.

Velhasıl İstanbul gala ve ihtikârı Tanzimat’a kadar olanca şiddetiyle görmüş, Tanzimat’tan 
sonra ticarette inhisar ve gedik usulünün kalkması veya eski takayyüdatın gevşemesi, vesait-i nak-
liyenin tekessürü ve Avrupalıların Türkiye’de daha serbest bir surette ticaret ve seyahat edebilmeleri 
erzak ve eşyada ve bu meyanda mahrukat fiyatlarında tedrici bir surette tenezzül husule getirerek 
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bu tenezzül 10 Temmuz 1324 [23 Temmuz 1908] inkılabına kadar devam etmiş ve tarih-i mezkûrdan 
Harb-i Umumi’nin ilanına kadar hafif bir surette yine terfie başlayarak Harb-i Umumi’de tedricen 
Tanzimat’tan evvelki devirlere yetişmiştir.

İlan-ı Meşrutiyet'ten evvel odunun çekisi toptan 13-14 ve perakende suretiyle 15-18 kuruşa 
alınabilirdi. Bu fiyat ilan-ı Meşrutiyet'ten sonra ve Harb-i Umumi’ye kadar 20-25 kuruşa çıkmıştır.

Yine harpten evvel kayık kömürünün yüz kıyyesi 35-36 ve şimendifer kömürünün yüz kıyye-
si de 40-45 kuruşa kadar alınabilirdi.

Harb-i Umumi esnasındaki fiyatlar fevkalade zamanlara ait olduğu için bittabi muhtac-ı kayd 
ve tezkâr görülmemiştir. 

Bu seneki odun ve kömür fiyatlarına gelince:

Kömürün yüz kıyyesinin fiyatı 450-550 arasındadır. Odunun çekisi de ağustosa kadar 220-
250 kuruş raddesinde idi. Hasat ve kavun-karpuz mevsiminin hululüyle amele fıkdanı husule gele-
rek ağustostan sonra fiyatlar terfie başlamıştır. Bu tarihten sonra odunun çekisi 260-320’ye çıkmış-
tır. Bu fiyatlar toptan alım satım fiyatıdır. Mahalle arasındaki oduncu ve kömürcülerin perakende 
satış fiyatları bittabi biraz farklıdır.

Yarım asırdan beri odun ve kömür ticaretiyle iştigal eden bazı maruf tacirlerin ifadelerine na-
zaran bugünkü odun ve kömür sarfiyatıyla meşrutiyetten evvel ve sonraki odun ve kömür sarfiyatı 
arasında mühim farklar vardır.

Meşrutiyet'ten evvel yalnız Şimendiferler İdaresi İstanbul’a senede 1000-1500 vagon kömür 
getirirmiş. Meşrutiyetten sonra bu miktar 7-8 yüz ve şimdi de 5-6 yüz vagona tenezzül etmiştir.

Karadan deve, araba vesair vesait-i nakliye ile getirilenlerle denizden getirilenler hakkında 
tüccar tarafından bir miktar beyan edilemiyor ise de 20-25 sene evvel İstanbul’un umum kömür 
sarfiyatının 75.000.000 kıyye olduğuna dair bir kayıt dermiyan olunmaktadır.

Hatta bu meyanda Hazine-i Hassa idaresince her sene münakasaya vaz edildiği beyan olu-
nan 3.300.000, cihet-i askeriyece 2.700.000, Maarif Nezareti’nce 120.000 ve Evkaf Nezareti’nce de 
100.000 kıyyenin o devirlerdeki israf ve sefahat düşünülürse pek de istibad edilecek birer miktar 
olmadığına kanaat getirilmektedir.

Yine o devirlere ait mazbutattan olmak üzere Zeynep Hanım Konağı’na senede 100.000 kıyye 
kömür alınırmış. Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa Konağı’nda da günde 1000 kıyye kömür sarf edilirmiş. 
Daha sonraları devr-i Hamidi'de vükela konaklarına en azdan birer vagon kömür alınırmış.

Beyan olunan bu rakamların ne dereceye kadar mevsuk olduğunu kontrol edecek istatistikle-
re maalesef malik değiliz. Yalnız resmi ve doğru bir menba olan Şark Şimendifer İdaresi’nden alınan 
malumat-ı ihsaiye, tüccarın şimendiferle gelen kömürler hakkında söylediği miktarın pek de indî 
ve hayali olmadığını göstermektedir. Ezcümle Şimendifer İdaresi’nin verdiği malumat-ı ihsaiyeye 
nazaran Türkiye’nin mutlakiyetle idare olunduğu senelerin sonunda ve 1907 senesinde İstanbul’a 
şimendiferle 1916 ve Harb-i Umumi’den evvel 1913 senesinde 334 ve 1923 senesi Ağustosundan 1924 
senesi Temmuzuna kadar bir sene zarfında da 709 vagon kömür getirilmiştir. 1913 senesinde kömür 
mevrudatının birdenbire böyle fahiş nispette tenezzül etmesi sene-i mezkûrenin Balkan Harbi’ne 
tesadüfünden ileri gelmektedir.
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Bir vagon 10.000 kilo olmasına göre bir sene zarfında yalnız şimendiferle 7.090.000 kilo kö-
mür gelmiş demek olur.

Şu kadar var ki gerek sarayın gerek cihet-i askeriye ve sair nezaretlerin bilmünakasa mübayaa 
edileceğini ilan ettikleri kömürün denilebilir ki ancak yarısı ambarlara girmekte idi. Bilhassa Hazine-i 
Hassa’nın her sene münakasaya vaz ettiği kömürü ancak Kaptan Yani isminde birisi verirmiş. Kâtib-i 
sani İzzet Paşa’nın adamı olan bu Rum daha kömürleri teslim etmeden Hazine-i Hassa’dan tamamen 
parası çıkarmış. Diğer tacirlerin münakasaya girmemesi için hatır ve hayale gelmedik müşkülatlar 
gösterilir ve vereceği kömürün yarı bedeli nispetinde teminat akçası istenilerek mutlaka Yani’nin 
uhdesinde bırakılırmış. Binaenaleyh bu rakamlar da herhalde mübalağa olsa gerek.

*
*   *

Muhtelif menbalardan istihsal olunan malumat-ı ihsaiyeyi mübeyyin bir cetvel makalenin so-
nuna ilave edilmiştir. Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere İstanbul’a bir sene içinde memalik-i 
ecnebiyeden 28.500.000 kilo maden kömürü1 vürud etmiştir. Türkiye beldelerinden ve bittabi Ereğli 
ve Zonguldak havzasından getirilen 309.810.000 kilo kömürden 160.698.000 kilosu İstanbul’da 
sarf edilmeyerek ihracat yapılmıştır.2

Maden kömürlerinin yalnız mahrukat makamında istimal edilmeyerek ekseriyetle vapurlarda 
ve fabrikalarda sarf ve istihlak edildiğini burada izaha hacet yoktur.

Şu kadar var ki gazhanelerde bu kömürlerden istihsal olunan “kok”ları da İstanbul’un mahrukatı 
meyanında saymak icap eder. Elyevm İstanbul’da kok istihsal eden müesseseler Dolmabahçe ve 
Kadıköy gazhaneleridir. Bir sene zarfında Dolmabahçe Gazhanesi’nce 4.716.000 kilo ve Kadıköy 
Gazhanesi’nce de 6.243.000 kilo ki ceman 10.859.000 kilo veya 10.859 ton kok istihsal ile şehirde 
sarf ve istimal edilmektedir.

İstanbul’da hanelerde eşhas tarafından en çok kullanılan odun kömüdürür. Bir sene zarfında 
İstanbul’un dokuz daire-i belediyesi hududu dahilinde 32.562.458 kilo kömür celp ve istihlak 
edilmiştir. Bunun 22.955.918 kilosu Türkiye beldelerinden ve 9.606.540 kilosu da memalik-i 
ecnebiyeden getirilmiştir. 

Yine bir sene zarfında İstanbul’da 224.349 çeki odun sarf edilmiştir. Bunun 11.246 çekisi me-
malik-i ecnebiyeden ve 213.103 çekisi de Türkiye beldelerinden getirilmiştir. Çeki, mahrukatta 195 
kıyye veya 250 kilo add ve itibar edildiğine nazaran bir sene zarfında dahil ve hariç memleketten 
getirilen odunun kilo hesabıyla miktarı 56.087.250 olmuş olur.

Şurasını da nazar-ı dikkate almak icap eder ki son zamanlarda yani odun ve kömürün 
pahalandığı ve mesken buhranı hasıl olarak birçok halk matbah ve ocağı bir tane olan bir hanede 
müştereken ikamete mecbur kaldıkları şu sıralarda bilmecburiye yiyeceklerini gazla pişirmekte 
olduklarından mesakin ve ticarethanelerde mahrukat meyanına külli miktarda gazı da ithal etmek 

1  339 [1923] senesi zarfında getirilmiş olan bu miktar Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyesi ticaret-i hariciye istatisti-
kinden mehuzdur.

2  339 [1923] senesi Mayısından 340 [1924] senesi Mayısına kadar bir sene zarfında getirilen bu miktar Rüsumat 
Müdüriyet-i Umumiyesi ticaret-i dahiliye müdüriyeti kömür masasından mehuzdur.
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icap eder. Fabrika, vapur vesairede ise yine mahrukat meyanında ham petrol, baküra mazot ve ben-
zin istimal edilmektedir. Maahaza ne miktar gazın tenviratta ve ne kadarının teshin veya motor 
tahriki hususunda kullanıldığı ve ham petrolle mazotun ve benzinin maden kömürüne nispetle ne 
raddede bulunduğu tahkik ve tespit edilememiştir.

Tertip olunan cetvellerden bir sene veya bir ay zarfında İstanbul’un herhangi bir semtine ge-
len odun ve kömürlerin miktarı ve binnetice İstanbul’un hangi semtinde daha çok veya az mahrukat 
sarf edildiği de anlaşılabileceğinden bu noktalara bilhassa nazar-ı dikkat celp olunur.

Odun ve kömürlerden ne miktarının ahali, ne kadarının fabrika ve müessesat tarafından sarf 
olunduğu maalesef anlaşılamamıştır.

Evvelce de söylenildiği vechile elde sinin-i sabıkaya ait istatistikler mevcut olmadığı için bu 
sene celp edilenle evvelki senelerde celp edilenler arasındaki nispet de bulunamamıştır. Bu muka-
yeseye ancak sinin-i atide imkân bulunabilecektir.

Bir de şehrin hakiki nüfusu bilinemediği için bu miktar odun ve kömürün şehrin ihtiyacına 
tekabül edip etmediği de maalesef anlaşılamamaktadır.

Bu cetvellerdeki yekûna Makriköy ve Adalar daireleri dahilinde sarf olunan odun ve kömür 
dahil değildir. Buralarda kantar merkezi olmadığından odun ve kömür kaydedilmemektedir. Bun-
lardan başka yine bu cetvele mühim miktarda gümrükle kantar merkezine uğratılmaksızın satılmış 
olan mahrukatı da ilave etmek icap eder. Bilhassa Boğaziçi köylerinde hayvan sırtında köylere indi-
rilip satılan odun ve kömür bu cümledendir. Kantar merkezlerinde resmi noksan alınarak geçirildiği 
ve bittabi noksan makbuz verildiği rivayet edilmekte olan odun ve kömürlerin miktarı ise erbab-ı 
vukuf ve ihtisas tarafından %10 ile %25 arasında tahmin edilmektedir. Mecmua muharriri bu hu-
susta azami miktarı kabule taraftar olduğundan bâlâdaki cetvellerin yekûnuna yüzde yirmi beş ila-
vesiyle ona göre hesap yürütülmesi iktiza eder.

Mahrukattan alınan resm: Hükümetçe mahsulat-ı dahiliyeden resm alınmadığı malumdur. 
Yalnız belediyelerce 340 [1924] senesi Martına kadar kömürün yüz kilosundan beş ve odunun bir 
çekisinden 2,5 kuruş kantar resmi alınmakta idi. 26 Şubat 340 [1924] tarihli belediye vergi ve resm-
leri kanunun sene-i mezkûre Martında mevki-i tatbike vazından sonra yüz kuruş kıymetindeki 
odundan ve kömürden (yüz kilosundan değil) 10 para kantariye ve 250 kilosundan yüz para oktruva 
alınmaya başlanmıştı.

Bilahare kömürden “20” para kantariye alınıp oktruva alınmaması takarrür etmiştir.

Bu miktarın hiç mesabesinde olduğunu beyana hacet [yok]tur. Hatta resm-i mezkûr bu işte 
istihdam olunan memurların maaşının onda birine bile tekabül etmemektedir.

Memalik-i ecnebiyeden getirilen maden kömürünün gümrük resmi beher yüz kiloda “10” ve 
odun kömürünün gümrük resmi beher yüz kiloda “50” ve odunun gümrük resmi de keza yüz kiloda 
“24” kuruştur.
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Odun

Galata Balat Yedikule Üsküdar Beşiktaş
Anadolu 

Hisarı
Hatabkapı Kadıköy Yekûn

Çeki Çeki Çeki Çeki Çeki Çeki Çeki Çeki Çeki

Ağutos 339 6947 3650 488 4554 8628 6465 3490 34222

Eylül 7363 4570 1289 1514 7560 3871 2767 28934

Teşrinievvel 4385 3934 11 4701 5391 3160 1953 23535

Teşrinisani 3864 1837 9 2579 5989 3807 1553 19454

Kânunuevvel 1622 1508 139 2314 3386 3631 1007 13607

Kânunusani 340 2045 833 189 2123 2029 3355 595 11169

Şubat 289 296 85 1047 1029 2393 120 5259

Mart 597 1023 452 2035 1442 1082 894 7525

Nisan 3889 1773 951 552 3287 1395 1200 1351 14398

Mayıs 1807 2720 1195 1030 1679 1674 2204 1315 13525

Haziran 2040 3927 539 3160 5450 2597 2686 2797 23196

Temmuz 1680 2554 1336 2532 3990 1833 1686 2668 18279

36249 28625 6683 28137 49860 35263 7776 20510 213103

Memalik-i ecnebiyeden vürud eden 11246

224349

Kömür

Galata Balat Yedikule Üsküdar Beşiktaş
Anadolu 

Hisarı
Hatabkapı Kadıköy Yekûn

Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo

Ağutos 339 812329 232013 243374 683795 357788 16200 35822 2381321

Eylül 1257888 331588 463830 553986 461438 13800 40557 3123087

Teşrinievvel 1810961 395531 272913 400380 346187 20000 35318 3281290

Teşrinisani 795581 298484 219145 385696 247936 8000 19569 1974411

Kânunuevvel 597261 172831 151760 252240 125490 4500 18499 1322581

Kânunusani 340 307824 112980 70455 106200 64772 5600 42138 709969

Şubat 179556 110691 130925 154800 170450 5300 17117 768839

Mart 547655 158401 214703 172960 150924 890 16339 1261872

Nisan 488728 116094 267615 21700 112870 17000 55318 29955 1109280

Mayıs 621208 128827 354650 320550 185137 16500 739164 53744 2419780

Haziran 444504 152128 243100 471200 249569 1820 275423 128834 1966578

Temmuz 1055745 190007 232500 442695 268486 1900 342216 103361 2636910

8919240 2399575 2864970 3966202 2741047 111510 1412121 541253 22955918

Memalik-i ecnebiyeden vürud eden odun kömürü 9606540

32562458

Bir sene zarfında İstanbul'a gelen maden kömürü

Ton Kilo

Memalik-i ecnebiyeden gelen 28500 28500000

Türkiye beldelerinden gelen 309810 309810000

İstanbul'dan ihrac edilen 160698 160698000

İstanbul'da sarf olunan 149112 149112000

Bir sene zarfında İstanbul gazhanelerinde istihsal olunan koklar

Kilo

Dolmabahçe Gazhanesi 4716000

Kadıköy Gazhanesi 6243000

10959000
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Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin 
Teşrinievvel İctima-ı Kanunisi

Cemiyet-i Umumiye-i Belediye, Şehremini Operatör Emin Beyefendi tarafından irad olunan 
sureti zirde münderic nutk-ı iftitahi ile teşrinievvelin birinci çarşamba günü öğleden sonra saat 
ikide küşat edilerek Dersaadet Belediye Kanunu’nun otuz altıncı maddesi mucibince sene-i haliye 
teşrinievvel içtima-ı kanunisi müzakeratına ibtidar eylemiş ve mezkûr kanunun otuz beşinci mad-
desine tevfikan birinci reis-i saniliğe yirmi sekiz rey-i izafi ile Hakkı Şinasi Paşa ikinci reis-i saniliğe 
Sadeddin Ferid Bey ve encümenlere de azadan zirde esamisi muharrer zevat rey-i ekseriyetle intihap 
edilmişlerdir.

Bütçe Encümenine: Cemal, Rıfat, Hasan Tahsin, Rasim Hafız Kemal, İhsan, Abdülvahid, Ab-
durrahman Naci ve Nail beyler.

İdare Encümenine: Hafız Raif, Muhami İhsan, Kâzım, Hayri, Hüsameddin Paşa, Halid Ziya, 
Hafız Ali Rıza, Celal ve Hüseyin bey ve efendiler.

Kavanin Encümenine: Ali Rıza, Sadeddin Ferid, Hacı Evliya, Ziya Menla, İhsan, Necati, Halis, 
Şerif, Celal bey ve efendiler.

Sıhhiye Encümenine: Hakkı Şinasi Paşa, Necmeddin Arif, Nafiz, Hikmet, Şükrü, Talha Yusuf, 
Server Kâmil, Refik ve Cafer Fahri beyler.

Heyet-i İdareye: Hakkı Şinasi Paşa, Sadeddin Ferid, Hasan Tahsin, Hayri, Hüsameddin Paşa, 
Halid Ziya, Rasim, Talha Yusuf ve Ulvi beyler.

Şehremini Operatör Emin Beyefendi’nin İrad Buyurdukları Nutuk

Muhterem Beyefendiler,

Bimennihilkerim heyet-i celilenizin teşrinievvel içtimaını kanun-ı mahsusun otuz altıncı 
maddesindeki sarahat mucibince İstanbul için hayırlı ve feyizli hizmetler ifası temenniyatıyla küşat 
ve 341 [1925] bütçesinin varidat kısmını piş-i tetkikinize arz ediyorum. Bütçenin masarıf kısmı dahi 
tespit edilmiş ise de henüz kati bir şekil iktisap etmediğinden takdim edilmemiştir. Mamafih heyet-i 
muhteremeniz varidat kısmına ait tetkikatı ifa ederken kısm-ı mezkûr dahi ikmal ve huzurunuza 
isal olunacaktır.

Vakıa içtimaı bir müddet tehir ile bütçeyi tamam olarak takdim etmek de mümkün idi ve bu-
nun sinin-i sabıkada emsali de mevcuttur. Fakat ruh-ı kanuna daha ziyade sadık kalmak arzusu bu 
ikinci şıkkın ihtiyarını mucip olmuştur.

Takdim edilen varidat bütçesi hakkında tafsilat vermezden evvel iki içtima kanunu arasında 
güzeran eden müddet zarfındaki icraat-ı Emanet'e dair kısaca bazı malumat itasını münasip görmek-
teyim. Akdemce de müteaddit vesilelerle arz ettiğim vech üzere memurin-i Emanet'i kısmen büyük 
bir lakaydi ve laubalilik içinde bulmuştum. Devamsızlık, işi benimsememek ve dikkatsizlik  bu ma-
razın irazından idi. İşte makam-ı Emanet bu fasıla arasında da bu illetin izalesine çalışmaktan hâli 
kalmamıştır. Suihali, suiidaresi ve vazife naşinaslığı görülenleri azil de dahil olmak üzere suver-i 
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muhtelife ile tecrübe ettim. Elyevm matlub-ı intizam imkân mertebesinde temin edilmiş bulunmak-
tadır. Gayem Şehremaneti’ni intisap arzu edilir muntazam ve dürüst bir müessese haline getirmektir 
ve himmetinizle inşallah bu emelime de muvaffak olacağım. Heyet-i muhteremenizi temin ederim 
ki bu tensikatı icra ve ara sıra bazı memurinin azil evrakını imza ederken çok müteessir olurdum. Fa-
kat selamet-i umumiye karşısında bunun da bir vazife olduğunu düşünerek nefsimi teslih ederdim. 
Her halde şahsi ve hususi garazlarla hiçbir kimsenin elinden ekmeğini çektiğimi hatırlamıyorum. 

Makam-ı Emanet'e müteveccih müşkülattan biri de zaman-ı itası hulul etmiş borçlar meselesi 
idi. Bedalatı tecil edilmek suretiyle Tepebaşı Bahçesi’nin istimlakından dolayı evkafa, Borsahanı is-
tikrazından dolayı da emval-i eytama ve muhtelif inşaat dolayısıyla müteahhitlere yapılan borçların 
behemahal tediyesi zarureti vardı. Emanet'in şerefi ve menafii taht-ı tehlikede idi.  Bu vaziyet kar-
şısında heyet-i muhteremenizin malumat ve müsaadesi mucibince Osmanlı Bankası'ndan -bankaya 
alenen teşekküre mecburum- gösterilen büyük hüsn-i niyet sayesinde alınan beş yüz bin lira avans 
ile bu borçların bazısı tamamen ve bazısı kısmen tesviye ve şehrin ve Emanet'in şerefi tahlis edil-
miştir. Evkafa 235000, eytama 54201, müteahhitlere 211269 ve istimlakata 48367 lira tediye olun-
muştur. Bilhassa istimlakat bedelatı ashabının uzun zamandan beri teehhür eden borçları verilmek 
suretiyle hem hükm-i kanun yerine getirilmiş hem de alakadarlar paralarını toptan istifa eylemiş 
olduklarından bu suretle onlar için iktisadi bir menfaat de temin edilmiştir.

Şurasını da kayıt ve beyan etmek isterim ki mezkûr beş yüz bin lira altı ayda ödenilmek üzere 
alınmış olduğu ve bugün muamelenin altıncı haftası içinde bulunduğu halde bunun 297041 lirası 
tesviye edilmiş ve Emanetinizin şeref ve itibarı hesabına ayrıca bir zafer daha temin olunmuştur.

Fasıla-i içtima esnasında 339 [1923] senesi nısf-ı ahirinde mukaddema bir “pedal” ve iki kasa 
hurufatla işe başlattırmış olan matbaanın son sistem bir tab makinesi ve on bir kasa muhtelif hu-
rufat ve sair levazım-ı tabiye ile vesaiti teksir edilmiş ve Emanet'in en faydalı bir müessesesi haline 
ifrağ olunmuştur. 

Bu suretle Emanet eli altında her an için kabil-i istifade bir matbaa bulundurulmaktadır. Ema-
net'in bütün tab işlerini bu matbaaya gördürmek fevkalade tasarrufu ve suhuleti mucip olduğundan 
bu faideli müessesenin hal ve ihtiyaç ile mütenasip bir surette levazımının ve vesaitinin bütçenin 
esbab-ı mucibe mazbatasında tafsilen arz edildiği vechle tezyidine heyet-i muhteremelerince müsa-
ade buyurulacağı şüphesizdir. 

Geçen aydan beri hususi bir heyet-i tahririye marifetiyle bir de mecmua neşr etmeye başladık. 
Her medeni şehir belediyesinin bu kabil vesait-i neşriyesi vardır. Bu mecmua belediyeciliğe ait ma-
kalat ve asar ile memurin-i Emanet'i tenvir ve malumatlarını tezyide hadim olacaktır.

Geçen ay zarfında hadis olan ekmek buhranı meselesi de makam-ı Emanet'i ehemmiyetle işgal 
eden hususat meyanındadır. Kısm-ı azamı ağraza müstenit, kısm-ı diğeri vukufsuzluğun mevlüdü 
bulunan nihayetsiz hücumlar, şikâyetler, tenkitler arasında makam-ı Emanet tayin ettiği gayeye 
-ekmek fiyatını hakikat ve tabiatin icabından ziyade yükseltmemek gayesine- doğru metanetle 
yürümüş ve nihayet muvaffak olmuştur. Heyet-i muhteremenizi temin ederim ki küçük bir zaaf 
eseri İstanbul halkına ekmeği daha çok pahalıya yedirtecek idi. Emanetiniz bu mücadeleden de 
muvaffakiyetle çıkmıştır dersem mübalağa etmediğime inanmanızı rica ederim.

Ekmek işi umumi piyasalara, kambiyolara hatta ahval-i havaiyeye tabi hususattandır. Maa-
mafih alakadaran daima müteyakkız ve intibah halindedir. Takdir buyurulur ki bu derece hassas bir 
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iş yalnız hüsn-i niyetle, yalnız samimiyetle arzu edilen şekle ifrağ edilemez. Biz ekmek işinde dahi 
vukuf, fikr-i takip ve namus ile çalışıyoruz. Efkâr-ı umumiye-i muhteremeye bunu vaat ve temin 
ediyorum.

Cümlenizin malumudur ki İstanbul tarihinde de vakit vakit ekmek buhranlarına maruz kal-
mıştır. İstanbul tarihinde de şimdiki gibi müstehlik vaziyetinde kalmıştır. Hariçten buraya un gel-
mediği zamanlar daima müşkülat baş göstermiştir. Bizanslılar zamanından itibaren zamanımıza 
kadar zahire buhranına maruz kalan İstanbul daima gemilerin getireceği erzak ile geçinmiştir. Ve 
bu hal İstanbul müstehlik sınıfından müstahsil sınıfına geçinceye yani zengin ve müreffeh olacağı 
zamana kadar hissedilecektir.

Bendeniz burada ekmek buhranının safahat-ı muhtelifesi ve ittihaz edilen tedabir hakkında 
tafsilat-ı atiyeyi vermeyi münasip gördüm: Toptan un ve buğday fiyatlarında memalik-i sairede ol-
duğu misillü tereffu hasıl olması üzerine ekmek ve francala fiyatlarının tedricen tezyidine mecbu-
riyet hasıl olmuş ve bu sırada fiyat hususunda vaki olan ihtilaftan dolayı francalacılar bir müddet-i 
muvakkate için francala çıkarmamışlardır. Bunun üzerine Emanetçe Beyoğlu’nda iki fırın işletilerek 
mezkûr fırınlarda imal  ettirilen francalaların sattırılması suretiyle francalacılar tekrar imalata baş-
layıncaya değin hastegânın ihtiyacatı temin edilmiştir.

Buğday ve un fiyatlarının tedricen tezayüt etmekte olması hasebiyle terakkiye müstait görünen 
ekmek fiyatlarını daire-i itidalde tutabilmek için iki nevi ekmek çıkarılmaktan sarf-ı nazarla her ikisi 
arasında mutavassıt bir halita tayini ve bittabi müteaddil bir fiyat tespiti ile yalnız bir nev ekmek 
çıkarılması düşünülmüş ve değirmencilerle de bilmüzakere bu tasavvur fiilen tatbik edilmekte 
bulunulmuştur. Bu mukarrerata göre unun randımanı %80 olarak kabul edildiğinden ekmeğin tabhı 
da tebeddül edeceği nazar-ı itibare alınarak daha pişkin olmasını teminen vezni kiloya ve şekli de 
müdevvere tahvil ettirilmiştir. Unlar ve ekmekler hakkındaki ahkâm bervech-i maruz tebeddül 
edince değirmenlerin ve fırınların teftişi hakkında evvelce mevcut olan talimatnamenin de tebdil  ve 
tadili icap eylemiş ve bunun için müfettiş-i umumilikçe yapılan muaddil talimatname beray-ı tedkik 
encümen-i Emanet'e havale edilerek derdest-i tedkik ve tasdik bulunmuştur. 

Biraz da İktisat Müdüriyeti'nin geçirdiği istihale ve esnaf işleri ile gediklerin ilgası hakkında 
arz-ı malumat edeyim: 9 Haziran 340 [1924] tarihinde  İktisat Müdüriyeti'nin faaliyetine nihayet ve-
rilmiş idi. Müdüriyet-i mezkûrenin idare eylediği esnaf işleri evvelce de olduğu gibi teşkilattan evvel 
rüyet ve idare edildiği vechle müfettiş-i umumiliğe ve iaşe ve iktisat işleri de müfettiş-i umumiliğin 
riyaseti altında teşkil edilen komisyona verilmiş idi. Esnaf işleri meyanında en ziyade calib-i dikkat 
olan ve memleketin iktisadiyatı üzerinde suitesir yapması itibariyle ehemmiyet-i mahsusayı haiz 
bulunan ücret-i hammaliye ve gedikler meselesi ile iştigal edildi. Ücret-i hammaliye için şimdiye 
kadar bir tarife yapılmamış olduğundan yine müfettiş-i umuminin riyaseti altında teşkil eylediğim 
diğer bir komisyon tarife ile meşgul oldu ve bugün tatbik edilmekte ve faide-i ameliyesi meşhut 
bulunmakta olan tarife vücuda getirildi. Gedikler esasen on beş sene evvel kanun-ı mahsus ile ilga 
edilmiş iken fiilen esnaf arasında cari idi. Kanunen memnu olan gediklerin artık devam edemeye-
ceği ve tarih-i ilandan itibaren gedik tanınmayacağı bir beyanname ile ilan edildi. Ve yevmi kazancı 
neden ibaret olduğunu bilemeyen zümrenin öteden beri hakkını gasp etmekte olan mütegallibe-i es-
nafın gayr-i meşru olan menfaatlerine hatime çekildi ve her hammalın mesai-i yevmiyesi mukabili 
bihakkın alması lazım gelen ücret neden ibaret ise doğrudan doğruya bunun kendi cebine girmesi 
tatbik edilen bordro ve makbuz usulleriyle temin edildi. Ve on beş seneden beri her nedense tatbik 
edilemeyen 325 tarihli Hammallar Nizamnamesi'nin bu suretle tatbikine muvaffakiyet hasıl oldu. 
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Kezalik bu komisyona mavaneciler için de bir tarife ihzar ettirildi. Bazı aksamı tedkik edilmekte 
olan bu tarifenin yakında mevki-i tatbike konulmasıyla temin edilecek istifadenin pek mühim oldu-
ğunu arz etmeyi zait addederim.

Arabalarla otomobillere taksimetre vazı teemmül olunarak münasip bir talibine ihalesi için 
ilan edildi. Bu hususun yakında teminine muvaffakiyet hasıl olacağını ve bu suretle vesait-i nakliye 
ücretlerinde halkın uğradığı müşkilatı bertaraf edeceğimizi temin edebilirim.

“328” [1912-13] tarihinde yapılmış olan Zabıta-i Belediye Talimatnamesi'nin ihtiyac-ı hazıra 
göre tadili için yine Müfettiş-i Umumiliğin riyaseti altında bir komisyon teşkil ettim. Bu komisyon 
mesaisini hayli ilerletmiş ve muaddil talimatnameyi kariben ikmale sai bulunmuştur.

Eyüp ve Kasımpaşa felaketleri ve bunlar dolayısıyla yapılan işler de şayan-ı kayıttır. Felaketin 
esna-yı vukuu ile ferda-yı vukuunda Emanet tarafından sarf edilen mesai ile müftehirim.

Memurlarımız günlerce yağmur altında mütenevvi mehalik içinde felaketzedelerin tahlis ve 
tehvin-i ıstırabatı için cansiperane bir surette çalışmışlardır. Makam-ı Emanet heyet-i celilenizin 
verdiği yüz otuz bin lira tahsisatı bu iki müdüriyet dahilinde bozulan caddelerin, yolların vesai-
renin tamir ve inşasına sarf etmiştir. Buralarda sinin-i atiyede böyle kazaların men-i vukuu için 
Mösyö Scholtz isminde bir Alman mütehassısına bir plan ihzarı hususu havale olunmuştur. Plan 
ikmal edilince ihtizası icra edilecektir. Yine bu fırtına yüzünden şehrimize misafir gelen üç askeri 
teyyarenin kazazede olduğu ve heyet-i celilenizce bunların İstanbul namına tecdidi zımnında otuz 
bin lira tahsis ve bu meblağın da taraf-ı Emanet'ten Müdafa-i Milliye vekâlet-i celilesi emrine arz 
olunduğunu hatırlatırım.

Efendiler; makam-ı Emanet muhterem İstanbul matbuatı ile ahali-i muhteremeden yükselti-
len muhik şikâyata bigâne kalmamış ve her birini suret-i mahsusada takip ettirerek tahakkuk eden-
lerin tashihi ve men-i tekerrürünün temin-i esbabı ile iştigal etmiştir.

Makam-ı Emanet iki ictima arasındaki müddet zarfında şehrin vaziyet-i sıhhiyesini imkân 
mertebesinde terfiada sai olmuştur. 340 [1924] bütçesinde inşası derpiş edilmiş müessesattan Şişli 
Zükûr Hastahanesi, Haseki Nisa Hastahanesi, Operatör Nureddin Bey Paviyonu, Fatih Kimyahanesi 
gibi müesseselerin inşaatı ikmal ve resm-i küşatları icra olunduğu gibi mesai programında mevzu-
bahis olmadığı halde inşasına imkân görülen daha bazı ufak tefek sıhhi ve umrani teşebbüsatta da 
bulunulmuştur.

Kasımpaşa ve Eyüp Dispanserleri tesisi, yol silindirleri, süpürme (?) arabası, itfaiye motorları 
mübayaası, muhtelif mahallerde helalar inşası, Reşadiye Caddesi’nin küşadı, Teneke mahallelerinin 
izalesi, Fatih'te Emanet vesait-i itfaiyesinin kâffesini istiab edecek vusatta bir garajın vaz-ı esası ve 
nihayet zabıta-i belediye memurlarının seviye-i ilmiyelerini matlup dereceye isale hadim olacak, ile-
ride bir hal-i mükemmeliyete ifrağı kaydıyla şimdilik muvakkaten ve tecrübe maksadıyla bir zabıta-i 
belediye mektebi ve bir kantar mektebi küşadı bu cümledendir. Bu kantar mektebi bila-masarif açıl-
mıştır. Atiyen açılacak münhallata tayin edilmek isteyen zevat bu mektepte kantar resminin suret-i 
cibayeti ile kantarcılığa ait hususatı tederrüs edeceklerdir.

Geçen hafta mezkûr darüttedrisin otuz beş efendiden mürekkeb ilk talebeleri şehadetname 
almışlardır. İçlerinde beş kişi muvaffak olamamıştır.
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Yine bu esnada Karaağaç’taki mezbaha ittisalinde 30x60 ebadında ve echize-i fenniye ile mü-
cehhez bir bağırsakhane ile şimdiye kadar memleketimizde daima nazar-ı ihmal ile telakki edilme-
sine rağmen memalik-i saire-i mütemeddine de bir vasıta-i servet makamına isal edilmiş bulunan 
kandan da istifade çaresi düşünülmüş ve bunun için de 7,00x72,00 ebadında kezalik vesait-i mukte-
ziyeyi havi bir kan fabrikası yaptırılmasına tevessül olunmuştur.

Muhterem beyefendiler, icraat-ı Emanet hakkındaki maruzatımı biraz da erkamın belagat ifa-
desiyle teyit ederek tamam etmek istiyorum: Fasıla-i içtima arasında köprüler hasılatında 25 Eylüle 
kadar 26.343 lira, kantar hasılatında Ağustos gayesine kadar 20.039 lira ve mezbaha varidatında 
geçen senenin aylarıyla mukayesesi yapılan Ağustos ve Eylül aylarında ceman yirmi bin lira fazla-i 
varidat olduğu kuyud ile sabittir. Emanet'in yüz bin lirayı mütecaviz mektum olan bir menba-ı va-
ridatının tahakkuk etmek üzere bulunduğunu da ilave ve başkaca iki milyon lira tahmin edilen yeni 
bir menba-ı varidatın temin edilmek üzere olduğunu ve bu iki milyonun mutasavver fevkalade büt-
çenin tatbikine tahsis edileceğini arz ederim. Muhamminatı mümkün olduğu derece hakikate karip 
olarak tanzim olunan mütekaddim 5.481.319 liralık varidat bütçesinin tetkikine ibtidar olunmasını 
rica eder ve her vesile ile Emanet'e müzaheret buyuran Hükümet-i Cumhuriyemize arz-ı şükran ile 
muvaffakiyetine duahan olarak maruzatıma nihayet veririm efendim. 

Cemiyette nutkun hitam-ı kıraatini müteakip bir encümen teşkiliyle mündericatının tedkik 
ve bir mazbata ile arzı Ali Rıza Beyefendi tarafından teklif edilmiş ve teklif-i vaki kabul edilerek 
azadan Nezhet, Hacı Evliya, Ziya Menla, Sezai, Muhami İhsan, Rasim, Halis, Velid ve Ali Rıza bey ve 
efendiler rey-i aleni ile encümene intihap edilmiştir.

  Encümenin mazbata-i cevabiyesi gelecek nüshamıza derc edilecektir.
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Cemiyet-i Umumiye-i Belediye Müzakerat 
ve Mukarreratı

Garbın mütemeddin ve müterakki belediyeleri gibi İstanbul’un da mezbaha, hal, gaz ve kö-
mür depoları misillü bir takım sıhhi ve iktisadi müessesata ihtiyacı bulunduğu belediyelerin hak-ı 
tabiisine sahip ve malik oldukları 10 Temmuz 324 [23 Temmuz 1908] tarihinden beri mevzubahis 
edilmektedir. Bu sözlerin söylenildiği ve işitildiği on altı seneden beri lüzum gösterilen müessesat-
tan ancak 339 [1923] senesinde mezbaha yapılabilmiş ve 1296 [1878-79] senesinden beri müesses ve 
mevcut fakat gayr-i kâfi ve gayr-ı fenni olan gaz depolarına da yine sene-i mezkûrede üç tank ilave 
edilebilmiştir.

Gerçi Emanet'in “hal” denilen bir varidat menbaı da mevcut ise de bu müessese İstanbul gibi 
dünyanın en güzel bir beldesine varidat ve şeref değil ancak şin getirecek bir salaştan başka bir şey 
değildir.

Kömür depoları da Belediye'nin sıhhi ve iktisadi hatta umrani müessesatından olduğu ve şeh-
rin en namüsait yerinde yüzlerce hususi kömür depoları bulunduğu halde Belediye'nin umumi ve 
fenni bir depoya malikiyeti için şimdiye kadar müsmir bir teşebbüs vaki olmamıştır. Vapurlara su 
verilmesi ve tahmil ve tahliye işlerinin de Belediye'ye aidiyeti şüphesizdir.

Hepsi sermayeye ve biraz da azme ve fikr-i teşebbüse tevakkuf eden bu işlerin ahiren fiiliyata 
inkılap etmek üzere olduğu memnuniyetle görülmektedir. Bunun için Emanetçe mühim bir ecnebi 
şirketi ile bir de mukavelename akdine muvaffakiyet hasıl olmuştur.

Sureti atiye derc olunan mukavelename Şehremini Operatör Emin Beyefendi ile Lozan’da Şark 
Teşebbüsat-ı Nafia Şirketi mümessili Mösyö Dumas arasında akd ve teati edilmiştir.

Mukavelename Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'den müntehab bir heyet tarafından ariz ve amik 
tedkik ve heyet-i umumiyenin 30 Eylül 340 [1924] tarihli içtimaında da bilkıraa kabul edilmiştir. 

Mukavelename Sureti

Bir taraftan İstanbul Şehremaneti'ne izafeten Şehremini Emin Beyefendi ile diğer taraftan Lo-
zan’da Şark Teşebbüsat-ı Nafia Sendikası namına hareket eden sendika reis vekili Mösyö Dumas bey-
ninde şerait-i atiye dairesinde mukavelename akd edilmiştir:

Madde 1- Mumaileyh Mösyö Dumas Haliç sahilinde kapalı haller ile Boğaziçi’nde Emanet’in 
irae edeceği mahallerde mevad-ı müştaile için tanklar ve kömür depoları masarif-i inşaiyesini ve in-
delicap bunun mebni olacağı arazinin istimlak bedelatını tesviye için senevi yüzde sekiz buçuk faizli 
olarak yirmi milyon frangı tecavüz etmemek ve nihayet beş sene müddet zarfında imha edilmek ve 
ondan evvel dahi mümkünü'l-itfa bulunmak üzere İstanbul Şehremaneti’ne Emanet-i müşarünileyha-
nın tayin edeceği miktarda bir meblağ ikraz ve tediyesini taahhüt etmiş ve Şehremini Emin Beyefen-
di dahi işbu mukavelenamenin Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'ye müstacilen arz olunarak bilumum 
ahkâm ve mündericatı oraca kabul ve tasvip olunmak ve Dahiliye Vekâleti’nce de tasdik edilmek şar-
tıyla kabul eylemişlerdir.
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Madde 2- Müsyö Dumas işbu mukavelenamenin Cemiyet-i Umumiye-i Belediyece tasvip ve 
Dahiliye Vekâlet-i Celilesi'nce tasdikinin kendisine tebliğini müteakip üç gün zarfında yirmi milyon 
Fransız frankının işbu mukavelename şeraiti dairesinde tesviyesini mübeyyin Osmanlı Bankası'ndan 
ahz edilecek bir kefalet mektubunu Emanet'e tevdi edecektir.

Madde 3- İşbu mukavelenamenin Dahiliye Vekâleti’nce tasdiki gününden itibaren yirmi dört 
saat zarfında Mösyö Dumas tarafından Emanet’e nakden ve defaaten beş yüz bin frank tediye olu-
nacaktır. Mösyö Dumas işbu mukavelenamedeki taahhüdatını kısmen veya tamamen ifa etmediği 
takdirde mezkûr meblağ hükm-i hakime, protesto keşidesine ve bir gûna merasim-i kanuniye ifasına 
hacet kalmaksızın tazminat olarak irad kayd olunacak ve bundan dolayı Mösyö Dumas’ın itiraz hakkı 
olmayacaktır.

Madde 4- İşbu mukavelenamenin Dahiliye Vekâleti’nce tasdikini müteakip nihayet bir ay zar-
fında hal, kömür depoları ve tanklar için üç ay müddetle ayrı ayrı birer plan müsabakası küşat ve ilan 
edilecek ve Mösyö Dumas’ın projesi de dahil olduğu halde bütün projeler bittedkik muvafık görüle-
cekleri inşaat için küşat edilecek münakasalara esas ittihaz edilecektir.

Madde 5- Netice-i münakasada Emanet, inşaatı en nafi şerait dermiyan eden müteahhide 
müctemian veya münferiden ihale hakkına maliktir. Ancak indelmünakasa şerait-i mütesaviye 
vukuunda inşaatın sendika namına Mösyö Dumas’a ihalesini Emanet taahhüt eyler. Şerait-i 
mütesaviyeden maksat indelmünakasa kapalı zarfların küşadında aynı fiyatı teklif eden bir veya birkaç 
talip meyanında mumaileyh Mösyö Dumas’ın dahi aynı şeraiti dermiyan eylemiş bulunmasından 
ibarettir. Şerait-i mütesaviyeyi tayin ve takdir münhasıran Emanet’e aittir.

Madde 6- Bedelat-ı istimlakiye ve inşaat ahar bir talibe ihale olunduğu takdirde tahakkuk ede-
cek masarif-i inşaiye Emanet'in yazacağı bir mektup üzerine banka tarafından Emanet’e veya emir 
ve havale edeceği zat veya müesseseye Mösyö Dumas hesabına tesviye edilecektir. Ancak bu halde 
sendika tarafından yapılan tedkikat ve keşfiyat vesaire masarifine mukabil Mösyö Dumas’a yalnız üç 
bin Türk lirası evrak-ı nakdiye ita edilecektir.

Madde 7- İnşaat-ı mezkûre sendika uhdesine ihale olunduğu takdirde masarif-i inşaiyenin 
yüzde altısına muadil bir meblağ başkaca ita olunacaktır. İşbu meblağ keşf ve nezaret va hak-ı temet-
tu mukabilinde inşaatın kısmen veya tamamen ahara ihalesi halinde dahi işbu yüzde altı uhdesinde 
takarrür eden müteahhide verilecektir. Şu kadar ki ahar bir müteahhit tarafından yapılacak inşaata 
mukabil vuku bulacak tediyat için Mösyö Dumas’a birinci maddede muharrer faizden maada yüzde 
bir nispetinde komisyon itasını Emanet deruhte eder.

Madde 8- Şehremaneti ya resülmalın takasit-i seneviyesiyle faizlerinin miadında tesviyesini 
mübeyyin Osmanlı Bankası’ndan tanzim edilmiş bir beyannameyi mumaileyh Mösyö Dumas’a ita 
edecek veyahut işbu mukavelenamenin Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ve Dahiliye Vekâleti’nce tas-
vip ve tasdik olunarak kesb-i katiyet ettiğinin ferdasından itibaren elyevm mevcut hal ve Çubuklu 
gaz depolarının Mösyö Dumas tarafından ikraz olunacak mebaliğ ile işbu mukavelename mucibin-
ce inşa kılınacak hal ve kömür depoları ve mevad-ı müştaile tanklarının hasılat-ı safiyesini Mösyö 
Dumas namına Osmanlı Bankası’na tevdi eyleyecektir. Mösyö Dumas veya diğer inşaat müteahhidi 
inşaata mübaşeretle işbu mukavelenameye tevfikan ilk sitüasyon bedelinin Mösyö Dumas tarafından 
tesviyesi tarihine kadar mumaileyh Mösyö Dumas işbu mevduata yüzde sekiz buçuk faiz ita edecek 
ve tarih-i mezkûrden itibaren mevduat-ı mezkûre tahakkuk etmiş resülmal ve faizlerinin itfası hesa-
bına geçirilecektir. Şurası da mukarrerdir ki yüzde sekiz buçuk ve mevduat miktarına muadil inşaat 
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yapıldığı veya diğer müteahhitlere bu miktar inşaat bedeli tesviye olunduğu Emanetçe tahakkuk ede-
rek bankaya işar edilmedikçe Mösyö Dumas işbu meblağı kabz edemeyecektir. İşbu maddenin fıkra-i 
evvelisi mucibince Mösyö Dumas’a banka kefaleti ita olunduğu takdirde birinci maddede muharrer 
faiz yüzde sekiz olacaktır. 

Madde 9- Mukavele-i katiye tarihinden itibaren iki sene nihayetine kadar bankaya tevdi edilen 
kömür ve gaz depoları ile hallerin varidatı tediye olunmuş resülmal ve faizlerinin mecmuunun sülü-
sanına tekabül etmediği veyahut beşinci sene nihayetinde kezalik tediye olunmuş resülmal akçesiyle 
fazileri tediye edilememiş bulunduğu takdirde Emanet diğer varidatından bakiye-i deyni ifa etmeyi 
taahhüt eyler.

 Madde 10- İnşaat bedelatı mevki-i inşaatta Emanetçe bulundurulacak mühendisler ve ledelicap 
memur edilecek heyetle müştereken ihtiyaca göre on beş günde veya ayda bir tanzim kılınacak 
sitüasyonlar heyet-i fenniyece bittetkik tasdik olunduktan sonra tesviye edilecektir. 

Madde 11- Mumaileyh Mösyö Dumas Türkiye dahilinde bir ikametgâh göstermeye mecbur 
olduğu gibi işbu mukavelenameden mütehaddis bilumum ihtilafat ve deavi Türkiye Cumhuriyeti me-
hakiminde hal edilecektir.  

Madde 12- İşbu mukavelename nüshateyn olarak tanzim ve teati olunmuştur.       

30 Eylül 1340 [1924]
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Garp Belediyeleri

Sokak Tozlarını Toplamak İçin Elektrikten İstifade

İstanbul sokaklarının hususiyle kaldırımsız veya şose olanlarında ne kadar toz ve toprak bu-
lunduğu malumdur. Rüzgârlı zamanlarda ve otomobil gibi vesait-i nakliyeler hızlı hareket ettikleri 
sırada yahut nezafet-i amelesi tarafından sulanmadan süpürülürken bu tozların adeta bulut gibi 
havalanarak gelip geçeni ve sokak üzerindeki sekeneyi ne kadar bizar ettiklerini ve bunun sıhhat-i 
umumiyeye ne derece mazarrat iras ettiğini izaha hacet yoktur.

Müterakki memleketlerde evvelce sulanmadan sokak süpürülmediği gibi sokak süprüntü ve 
tozlarını cezb ve mass suretiyle toplayan ve halkı hiç izaç etmeyen aletler kullanıldığı anlaşılmak-
tadır. Cemil Paşa’nın zaman-ı emanetinde İstanbul’a bu aletlerden yalnız süpürücü ve süpürüntüyü 
bir kenara yığıcı otomatik birkaç alet getirilmiş ise de tozları cezb edenleri alınmamıştı. Halbuki bu 
makinelerin ufak mikyastakileri hanelerde, vesait-i nakliye döşemelerinin tathirinde de kullanıl-
maktadır.

Türkiye belediyeleri içinde en vasi teşkilatı ve en çok varidatı olan İstanbul Şehremaneti’nin 
pek yakın zamanlarda bu gibi vesait-i medeniye ve sıhhiyyeyi celp ve istimal edeceği şüphesizdir. 
Buna muvaffakiyet husulüne kadar da sokakların sulandıktan sonra hatta geceleri süpürülmesi, şose 
ve adi kaldırımların bir an evvel parkeye tahvili ve parke kaldırımlarının da arozozlarla sık sık yı-
kanması halkın muhafaza-i sıhhati için nazar-ı dikkate alınacak tedabirdendir. Bayezid’deki havuz 
da esasen Emanetçe bu maksat için inşa edilmiştir.1

Maahaza Türkiye belediyeleri ve ezcümle onların her manasıyla ilk safında bulunan İstanbul 
Şehremaneti bile henüz bu gibi tedabiri ittihaz ve tatbik etmeyi düşündüğü bir sırada memalik-i 
Garbiye belediyelerinde sokaklardaki toz ve dumanların fen dairesinde ne suretle imhası araştırıl-
dığı görülmektedir.

Gerçi Türkiye belediyeleri aşağıda bahs olunacak ihtiraat ve tatbikat-ı fenniyeden ancak bir-
kaç asır sonra istifade edebilirlerse de velevki şimdi Türkiye için nazariye veya hayal halinde olsun 
bu gibi hususattan da mecmuada bahs edilmesi faideden hali görülmemiştir.

Fransa’da yirmi yedi seneden beri on beş günde bir muntazaman neşr edilmekte olan “Revo 
Munisipal”in [Revò Municipality] 768’inci nüshasında bu meseleden bahis bir makalede deniliyor 
ki: San Fransisko Darülfünunu talebesinden bir zat bir hayli tedkikat ve taharriyattan sonra toz ve 
dumanla meşbu bulunan büyük şehirlerin havasını elektrik ile tathir etmeyi düşünmüş. Bu hususta 
nokta-i istinadı havanın beher santimetre mükaabinde müsbet ve menfi elektrik ile mücehhez bin-
lerce “iyon” mevcut olmasıdır. Mücerrebin muayyen miktarda havayı muhtelif kuvvette iki elektrik 
cereyanı arasına alması kâfidir. Bu cereyanların kuvvet farkını on bin “volt” farz edelim: O vakit 
müsbet elektrik ile mücehhez iyonlar bir cihete, menfi elektrik ile mücehhez iyonlar aksi cihete 
giderler ve binnetice havada iyon kalmaz. Talebe iyonlarda tecrübe olunan bu nazariyeyi toz ve 
duman habbeciklerine de tatbik edip bunların da muhtelif kuvvette iki cereyan arasına vazı kabil 
olup olmadığını araştırmıştır. Halbuki bu habbecikleri esasen elektrik ile techiz etmek çaresini araş-

1 Şu satırlar yazıldıktan bir hafta sonra Emanet-i celilenin “3500” liraya bir süpürme ve sulama otomobili getirtmiş 
ve tecrübesinin icra edilmekte bulunmuş olduğu gazetelerde görülmüştür. Gazetenin ifadesine nazaran tecrübe muvafık 
çıkarsa bu otomobillerden on adet daha mübayaa edilecektir.
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tırmalı idi. Bu da müşkül değildir. Elektrik ile mücehhez bir cisimde sivri bir uç olduğu takdirde 
elektrik bu sivri uçtan çıkar ve elektrik rüzgârı tabir olunan cereyan hasıl olur. Birçok sivri uçlardan 
çıkan elektrik havadaki toz habbeciklerinin etrafında bir elektrik sahası vücuda getirebilir. Binaena-
leyh mesela bir odanın içindeki bütün tozu madeni levhaların üzerine tevcih etmek ve bu suretle o 
odanın havasını tathir etmek mümkündür. Sırf laboratuvarda yapılan bir tecrübede muvaffak olun-
muş ise de büyük mikyasta tatbik olunarak şehirlerin havası ne suretle temizleneceği meselesi hal 
olunmamıştır. Elimizde 250000 volt kuvvetinde alat vardır. Bu aletler kuvvetli cereyanların nakili 
olan tellerin etrafında harice sızan elektrikten hasıl olan bir aydınlık çenberi husule getirir. Gerçi 
bu tecrübede elektrikten mühim miktarda ziyan husule geliyor ise de muhteri ziyaa uğrayan bir 
kuvvetten de istifade ediyor. Şöyle ki tellerin üstüne birçok sivri uçların vazıyla cereyandan harice 
sızan miktarı tezyit ediyor. İşte o vakit iyonlar üzerinde tecrübe olunduğu gibi müsbet elektrikle 
mücehhez habbeciklerin bir cihete ve menfi elektrik ile mücehhez habbeciklerin de makûs cihete 
cereyanı temin olunabilir.
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Kanunlar, Nizamlar, Talimatlar

Fırınlarla Ekmek ve Francalaların Suret-i Teftişi Hakkında Talimatname

Madde 1- Alelumum ekmek ve francalalar veznolunarak satılacaktır. Bu mecburiyet ekmekçi-
lere, francalacılara, tablakârlara, ekmek ve francala satan bilcümle dükkânlara şamildir. Lokantalara 
satılacak francala ve ekmeklerin dirhemi miktarıyla narha muvafık fiyatları listelerde gösterilecektir.

Madde 2- Ekmekler yüzde seksen randımanlı ve zirde gösterilen evsaf-ı muayyeneyi havi 
ondan imal edilmek şartıyla bir nev ve şekli müdevver olacaktır.

Onların evsaf-ı külliyesi: Manzarası esmerimsi ve rakik gubar halinde olup sırf buğdaydan 
müstahsal; mevadd-ı turabiye ve remliyeden rayiha-i gayr-ı tabiiyeden ari; acılık, ekşilik, taham-
mür ve tagayyürattan beri olacak; fik, karamuk, delice, belebir gibi aksam-ı ecnebiyenin enkaz ve 
sefufundan tamamen ari ve kurt, böcek gibi haşerat-ı tıfıliyeden ve beynelesnaf püskül tabir olunan 
aksam-ı gayr-ı tabiiyeden muarri bulunacaktır.

Evsaf-ı kimyeviyesi:

Gram S

12 77 derece-i rutubet

13 gluten yabis (kâfi derece elastik olarak)

0 142 derece-i hamziyet

1 51 süllüloz

68 madde-i nişaiye

1 88 madde-i sekriye

1 26 mevadd-ı şahmiye

1 399 mahiyeti gayr-ı kabil-i tayin mevadd

0 498 remad

100 00

Ekmeklerin ortalarına bir uzun veya kapaklı veyahut dört bıçak vurulacaktır. Bıçaklar çizgi 
halinde kalmayarak açılmış olmalıdır. Bir ağızdan çıkan ekmek ve francalar meyanında yüzde yedi 
nispetinde açılmamış bıçak mazur addedilir. Bundan fazla bıçağı açılmamış olmayacak ve hamur 
çıkarılmayacaktır.

Madde 3-  Fırıncılar ekmek ve francaların üzerine hangi fırının malı olduğunu bilmek için her 
fırına mahsus olarak tertip edilen numara ve fırının ismini havi etiketi vaz edeceklerdir.

Madde 4- Ekmeğin sıkleti tam bir kilo veya bir kilodan elli gram kadar fazla olacaktır.

Madde 5- Fırınlarda destgâh üzerinde gram taksimatını havi tamülayar birer terazi bulundu-
rulmak mecburidir. Tablakârlar dahi terazi bulunduracaktır.

Madde 6- Francalalar malum ve muayyen olan tulani şeklinde imal edilecek ve her parçası bir, 
nısf ve rub kilodan dun bulunmayacaktır.

Madde 7- Ekmekler ve francalalar taze ve bayat itibariyle ayrı ayrı yerlerde vaz olunacaktır. Ve 
her kısma taze ve bayat olduklarını mübeyyin etiket vaz edilecektir.
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Madde 8- Tablakârlarda ve dükkânlarda satılacak ekmek ve francalanın hangi fırının malı ol-
duğu bilinmek için ekmek taşıdıkları küfeler ve dükkânlar üzerine o fırının mahallini ve numarasını 
havi levhalar yapıştırılacaktır. Ve ekmeklerin bulunduğu küfe ve saire üzeri daimi surette müşemmi 
veya örtü ile mesdud bulunacaktır. 

Madde 9- Francala fırınlarında ekmek ve ekmek imal olunan fırınlarda francala imal ve füruht 
olunamaz. Kazalik francala fırınlarında ekmek ve ekmek fırınlarında francala unu bulundurulmaya-
caktır. Tertibat-ı mahsusayı haiz olan çifte fırınlar müstesnadır.

Madde 10- İmal zamanından yirmi dört saat sonraya kalan ekmekler ve francalalar bayat ad-
dolunur ve taze ekmeklere karıştırılamaz. Bunların fiyatı narhtan dun olmak şartıyla bayi ile müşteri 
arasında takarrür eder.  

Madde 11- Hamur olan ekmek ve francala tabib tarafından bilmuayene verilecek rapor üzerine 
mahallinde tanzim olunacak zabıt varakasını müteakip müsadere olunur. Ekmekçilik nizamnamesi-
nin 25’inci maddesi mucibince şube-i aidesi encümenince ashabına ceza-yı nakdi hükm olunur. Bu 
ekmekler tekrar Belediye'ce fırınlattırılarak nısf bedelle füruht ve esmanından masarifi badettenkis 
mütebakisi Darülaceze'ye gönderilir.

Madde 12- Acı, ekşi, küflü, rayice-i gayr-ı tabiiye hissolunan, mevadd-ı turabiye bulunan ve 
mazarrat-ı sıhhiyesi sabit olan francala ve ekmekler tabib raporuyla imha edilir ve ayrıca ceza ka-
nununun 257’nci maddesi mucibince takibat yapılmak üzere evrakı mahkemeye verilir. Derununda 
hamura kalb olmamış un topakları, böcek, haşerat enkazı veya herhangi bir cism-i ecnebi zuhur 
eden ekmekler münferiden müsadere olunur.

Madde 13- Mazarrat-ı sıhhiyesinin derecesi etıbbaca tayin edilememesi dolayısıyla bittahlil 
derecesi anlaşılacak olanlar taht-ı muhafazaya alınmakla beraber numuneleri ahz ve hemen esbab-ı 
mucibe-i fenniye beyanıyla tahlilhaneye sevk olunur. Ve alınacak rapora göre ashabı hakkında ceza 
kanunu mucibince takibat-ı kanuniyeye tevessül edilir. Bu babda kimyahaneye gönderilecek tezki-
reye ekmeklerin taht-ı muhafazaya alındığı kaydı ilave edilecektir.

Madde 14- Her ekmekçi fırını müretteb olan ekmeği hergün bila-noksan tabh ve ihraç etmeye 
mecburdur.

Madde 15- Şehremanetince muayyen randıman ve evsaf dununda ekmek ve francala imali 
memnudur. Memurin-i Belediye müstemirren teftişat icra ile halita ve evsafı itibariyle alacakları ek-
mek numunelerini tahlilhaneye sevk ve oradan gelecek rapora nazaran ekmek ve francalalar muay-
yen randıman ve evsaf dununda olduğu takdirde fırın ashabı umur-ı belediyeye müteallik ahkâm-ı 
cezaiye kanunu mucibince tecziye olunacaktır. 

Madde 16- Sokaklarda ve pazar yerlerinde sergi kurmak yani ruhsat-ı resmiyeye merbut fırın 
veya dükkân mahiyetini haiz bulunmayan şekilde ekmek satmak memnudur.

Madde 17- Noksanülvezn olduğu bilvezn anlaşılan francala ve ekmekler gerek fırınlarda gerek 
şubelerinde gerekse ekmekçi ve bakkal dükkânlarında ve tablakârlarda ve lokantada dahi görülse 
tanzim olunacak zabıt varakası üzerine zabt olunur ve fırıncılara tatbik olunan ahkâm işbu bayiler 
hakkında da tatbik olunur. (Bu misillü ekmeklerden dolayı ayrıca ceza-yı nakdi alınmaz.)
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Madde 18- Mevzu narh fevkinde ekmek ve francala satanlar hakkında iaşe kararnamesinin 
dokuzuncu maddesinin fıkra-i ulası mucibince muamele ifa edilir. Yani ekmek ve francalaları tan-
zim kılınacak zabıt varakası üzerine müsadere ve indelicap ticarethaneleri sedd edilmekle beraber 
takibat-ı kanuniye ifa edilmek üzere mezkûr zabıt varakaları ikametgâh senetleriyle birlikte mahke-
me-i müteallikasına sevk edilmek üzere Şehremaneti'ne irsal olunur. 

Madde 19- Değirmenlerde ekmek için ihzar edilen %80 randımanlı ve Emanetçe muayyen 
evsafı haiz unların üzerine etiket vazı mecburidir. Etiket üzerine değirmen ile ashabının ismi ve 
unun yüzde seksen randımanlı ve evsaf-ı muayyeneyi haiz olduğu tahrir kılınacaktır. Etiketlerin 
arzı beş ve tulu sekiz santimetreden az olmayacak ve bunlar çuvalların ağzındaki dikiş üzerine vaz 
olunacaktır. Buna riayet etmeyen değirmenciler umur-ı belediyeye müteallik ahkâm-ı cezaiye kanu-
nu mucibince tecziye olunur.

Madde 20- Fırınların esna-yı teftişinde elde edilecek unlar %80 randıman dununda ve ev-
saf-ı muayyeneyi gayr-ı haiz olduğu indet-tahlil tebeyyün eylediği takdirde hangi fabrikanın unu 
olduğuna dair üzerinde etiket mevcut ise o değirmen sahibi hakkında iaşe kararnamesi mucibince 
tayin-i ceza edilmek üzere ol babda tanzim kılınacak zabıt varakaları tahlil raporları ve ikametgâh 
senetleriyle birlikte mahkeme-i aidesine sevk olunur. Mezkûr unlardan ekmek imal olunamaz.

Madde 21- Fırınlarda indet-teftiş çuvalı etiketsiz un bulunursa umur-ı belediyeye müteallik 
ahkâm-ı cezaiye kanunu mucibince fırıncılar tecziye olunur. Böyle etiketsiz zuhur eden unlar taht-ı 
muhafazaya alınmakla beraber cinsinin adedine göre numunesi alınarak ol babda tanzim kılınacak 
zabıt varaksıyla irsaliyesine cins ve markası işaret olunarak tahlile sevk olunur ve netice-i tahlilde 
ekmek imaline salih olmadığı tebeyyün ederse umur-ı belediyeye müteallik ahkâm-ı cezaiye kanunu 
mucibince muayyen ceza tatbik olunur.

Madde 22- Ekmeklerde rutubet derecesi otuz beşi tecavüz etmeyecektir. Eder ise hamur add edilir.

Madde 23- Değirmenlerde mevcut un çuvalları üzerinde etiket bulunduğu halde derunundaki 
unlar %80 randımandan dun veya evsaf-ı muayyeneyi gayr-ı haiz zuhur ederse fabrika ashabı hak-
kında iaşe kararnamesi mucibince muamele-i kanuniye ifasına tevessül olunur.      

Madde 24- Yukarıki maddelerde tadad edilip cezası tayin edilmemiş olan hususata muha-
lif harekâtta bulunanlar hakkında umur-ı belediyeye müteallik ahkâm-ı cezaiye kanunu hükmüne 
tevfikan tecziye olunmak üzere tanzim kılınacak zabıt varakaları encümen-i Emanet'e sevk olunur.

Madde 25- Ekmek ve fırınlar hakkında evvelce neşr ve ilan edilmiş olan talimatnamelerin 
işbu talimata mugayir olan ahkâmı ilga edilmiştir.
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Umrani Kısım

-1-
İstanbul şehrinin umranen ve iktisaden ihyası için merkez Emanet'te Şehremini Operatör 

Emin Beyefendi'nin riyasetlerinde bir komisyon teşekkül ettiği “2” numaralı nüshamıza 

yazılmış ve bu işin geçirmiş olduğu tarihi safahat da mufassalan izah edilerek komisyona 

vürud edecek proje ve layihaların peyderpey mecmuaya derc edileceği de beyan olunmuştu. 

Tarih-i teşekkülünden beri gerek komisyon azasının tanzim ettikleri projeler gerek hariçten 

gönderilenler ve gerekse matbuat sütunlarında intişar edenler hayli bir yekûna baliğ oldu-

ğundan mecmuanın birçok nüshasına bunlardan bir veya birkaçı birden derc edilecek ve en 

sonunda bunlardan telhis ve telfik edilmiş bir mütalaaname mecmua ile neşr olunacaktır. 

Şimdilik bu nüshaya Emin Beyefendi'nin umran komisyonuna tevdi buyurdukları tezkire 

ile komisyon azasından Emanet fahri müşaviri Süreyya Paşa’nın raporu derc edilmiştir.

Tabiatın haddizatında güzel yaratıp daha güzelleştirilmesi imkânını da mebzulen bahş etmiş 
olduğu İstanbul’un imar ve tezyinine ait on senelik bir mesai programı tanzimi ile iştigal edecek 
olan heyet-i muhteremenizin geçen günkü birinci içtimaında bu husustaki kanaatlerimi kısmen ve 
şifahen arz etmiştim. Bu kere bu nukatı tahriren de tespit ediyorum:

Kanaatime göre İstanbul’un imar ve tezyinine matuf mesai-i müstakbelede iki nokta-i asliye 
istihdaf olunmalıdır. Biri İstanbul’u bir ticaret şehri, diğeri İstanbul’u bir tenezzüh ve seyyah şehri 
yapmak.

İki büyük denizin ve iki kıta-i arzın telaki noktasında müesses olan İstanbul, tabiaten cihan 
harekât-ı ticariye ve iktisadiyesinde çok şümullü vazifeler ifasıyla da mükellef bulunmaktadır. İs-
tanbul’u bir taraftan süslerken bir taraftan da bu vazife-i asliyeyi ifaya muktedir kılacak vesait-i 
maddiye ile techiz etmeliyiz.

Liman, bu vesaitin birincisidir. Zamanın ihtiyacatını katiyen tatmin etmediği müttefikunaleyh 
olan limanımızı yerli ve ecnebi tüccarı memnun edecek, bunların faaliyetini teshil ve tesri eyleyecek 
seviyeye isal eylemek muktezidir.

Liman mevzubahis olunca Haliç de varid-i hatır olur. Limanın en ziyade muhtac-ı ıslah kısmı 
da burasıdır. Haliç’in tathiri, sahillerinin derinleştirilmesi tarafeynine rıhtımlar ve bu rıhtımlar üze-
rine antrepolar, mağazalar ve emsali müessesat inşası on senelik programa idhal edilecek hususat-
tandır kanaatindeyim. Bu inşaat aynı zamanda çok tarihi vakayi ile ve bi-nazir güzelliğiyle meşhur 
olan Haliç’in sahtını ve civarındaki semtlerin mamuriyetini de intac edecektir.

Limanın gaz, kömür, benzin depoları gibi asıl şehirden uzak bulundurulacak tesisatı için de 
Boğaziçi'yle şehrin garp sahili tahsis edilmelidir.

Bütün bu tesisatın denizden ve karadan birbirine rabtı, aralarında münakalatın azami derece-
de tesrii de nazar-ı dikkate alınmalıdır.
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Tezyinat bahsine gelince: Bendeniz ihzar edilecek on senelik programda yalnız asıl İstanbul 
ile Anadolu cihetinde, Üsküdar’dan ve Rumeli tarafında Beşiktaş’tan itibaren Boğaziçi sahilleriyle 
iştigal edilmesini ve Beyoğlu ile bir dereceye kadar da Kadıköy ve civarının bu müddet zarfında 
yalnız hüsn-i muhafazasına çalışılmakla iktifa olunmasını tavsiye edeceğim.

İstanbul’un imarına matuf mesai, şehrin bu kısmında şimdiye kadar ihmal edilmiş olan şera-
it-i sıhhiyenin tespiti cihetine tevcih olunmalıdır. Kanalizasyon, su isalesi, caddeler, parklar bir iki 
çocuk bahçesi ve emsali.

Yani İstanbul cihetinin temin-i umranı için:

1- Yenibahçe civarında bir spor meydanı tesisi, buraya müntehi yolların inşasıyla tramvay 
hattının temini, tenviratın icrası.

2- Karagümrük, Sarıgüzel, Sarıyar, Topkapı, Cerrahpaşa, İshak Paşa, Süleymaniye, Zeyrek, Fe-
nar, Eyüp ve Fethiye semtlerine birer çocuk bahçesi tesis ve bunların inşası.

3- Bayezid, Süleymaniye, Sultan Ahmed, Yeni Cami, Rüstem Paşa ve Firuz Ağa Cami-i Şerif-
leri etrafında tufeyli olarak mevcut mebani ve dükkânların refi ile bu gibi asar-ı eslafın meydana ve 
enzar-ı umumiyeye ihracı bu meyandadır.

Şehri böyle vesait-i sıhhiye ile techiz ederken, ona seyyah celp ve para davet edecek kudreti de 
vermeliyiz. İstanbul’da mevcut asar ve abidat-ı tarihiyenin bu hususu temine kâfi olmadığı meydan-
dadır. İstanbul’a nisbetle bu gibi tarihi vesaika daha az malik bulundukları halde züvvarı cezbedecek 
vesaite malikiyet dolayısıyla daha ziyade rağbet gören şehirler mevcut bulunduğu heyet-i muhtere-
menize meçhul değildir. Binaenaleyh asar-ı kadimeyi muhafaza etmekle beraber ecanibin rağbetini, 
seyyahinin esbab-ı istirahat ve tenezzühlerini temin suretiyle de celbetmeliyiz.

Bu suretle İstanbul vaziyetinin başka bir mahalle intikaline müsaade etmemeliyiz. Bu itibar-
ladır ki İstanbul’da mükemmel oteller, gazinolar, muhtelif oyun ve eğlence mahalleri, hatta kumar 
gibi her nevi zevk ve safahat vasıtalarını da tesis etmeye mecburuz. Öyle ki şehrimize ayak basan 
her yabancı, birkaç saat zarfında cevami-i şerife, müze ve emsali abidatı görüp dönmek değil, belki 
bu güzel ve sıhhi şehirde uzun müddet kalmak için bir heves, bir mecburiyet hissetsin. Şehir bu gibi 
vesait ile mücehhez olduğu takdirde her sene yüz binlerce erbab-ı zevk ve safahatin koşacağı ve bin-
netice şehre ve halka milyonlarca para getireceği cümlemizin her gün tekrar ettiği kanaatlerdendir.

Şahsi emellerimden biri de Boğaziçi’nin her iki sahilinde denize muvazi caddeler küşad et-
mektir. Bu caddelere esas olacak yollar ve rıhtımlar kısmen mevcuttur. Bu caddeler her halde nispe-
ten kolay ve ucuz açılabilir.

Bu caddelerin küşadından sonra Rumeli cihetinde elyevm Bebek’e kadar giden tramvay hattı-
nın daha ilerilere kadar temdidi mümkün olacağı gibi Üsküdar’dan bed’ ile bir taraftan Kadıköy ve 
Moda’ya ve diğer taraftan Beykoz’a kadar bir tramvay hattı tesisi de lazımdır. Esasen böyle bir hattın 
imtiyazı 332’de Evkaf'la müştereken Emanet'e ita olunmuştur.

Evkaf ile Emanet arasında muhtelifünfih bulunan Üsküdar-Kısıklı hattı meselesi de nihayet 
itmam ve bu hat temdit olunmak şartıyla her ne pahasına olsa küşad olunmalıdır.

Bu işaret ettiğim caddeler ve tramvay hatları güzergâhlarını imar, oralardaki arazi ve mebani 
kıymetlerini terfi, halkı terfih edecek avamildendir. Boğaziçi’nin bugün kıymetsiz olan topraklarıyla 



Sayı: 3 1 Teşrinisani 1340 [Kasım 1924] 41

Çamlıca ve havalisinin eski kıymetini şimendifer hasebiyle Haydarpaşa-Pendik havalisine kaptırmış 
olan kısımları da iade-i itibar ve şeref edecektir.

Heyet-i muhteremenizden bir şey daha rica edeceğim, o da program münasebetiyle imaret ve 
inşaatın tesbiti sırasında bunların hangilerinin Emanet'in kendi vesaitiyle yapılabileceğinin ve ne 
gibilerin teşebbüsat-ı hususiyeye terk olunacağının işaret edilmesidir.

Şehremini Operatör Emin

 

Zeyl: İstanbul’un Sarayburnu’ndan Yedikule’ye mümted deniz kenarındaki kısmının mimari 
noktasından bir kıymeti olmaması ve tarihi kıymeti dahi pek az bulunması itibariyle bu kısmının 
hedmiyle enkazından aynı mahalle rıhtım yapılmasına şahsen taraftarım. Komisyon-ı alileri bu fik-
rime iştirak buyuracak olursa bu fikri Emanet'e mal ederek ifa-yı muktezası esbabını ikmal etmeye 
çalışacağımı arz eylerim.

Fi 14 Eylül 340 [1924]



İstanbul Şehremaneti ̇Mecmuasi42

-2-
Süreyya Paşa’nın Layihası

Huzur-ı Ali-i Emanetpenahilerine

Gazetelerde manzurumuz olan Şehremaneti ilanında:

“İstanbul’un umrani ve iktisadi ihyasını temin edecek on senelik bir program tanzimini mev-
ki-i müsabakaya vaz ediyoruz. En ameli programı vücuda getirecek zat veya şirkete bin lira mükâ-
fat-ı nakdiye verilecektir. Müsabaka müddeti iki aydır. Kapalı zarflar 25 Eylül 340’tan [1924] itibaren 
kabul edilecek ve 3 Teşrinievvel 340 [Ekim 1924] günü akşamı zevali saat altıda hitam bulacaktır” 
deniliyor.

İstanbul’un umrani ve iktisadi ihyasını temin edecek on senelik bir program tanzimi cüm-
lesinden bendenizin anladığına göre, İstanbul’un umrani ve iktisadi ihyası için evvela bu maksatla 
şehrin esas planını tanzim etmek, ondan sonra bu planı on seneye taksim ederek imar için teklifte 
bulunmak veyahut hal-i hazırı nazar-ı itibara alarak bu halde imar için on senelik bir program ihzar 
etmekten ibaret olsa gerektir.

Hal-i hazırı imar birçok paraların boşa sarf edilmesi demek olup şehrimizin ise esas plana 
ihtiyacı bulunduğundan müsabakaya dahil olacak zevatın mutlaka bir esas planı evvela tertip ve 
tanzim edecekleri ve ondan sonra on senelik programı ihzar eyleyecekleri tabiidir.

Her zatın fikir ve içtihadı aynı olmadığı cihetle tanzim edecekleri esas planlar katiyen birbi-
rine benzemeyeceklerinden birbirine benzemeyen esas planlar üzerinde on senelik program müsa-
bakası güç bir keyfiyettir.

Bunun için fikr-i kasıraneme göre evvela esas plan hakkında bir müsabaka açılmalı ve bu mü-
sabakada kazanan plan bir kere resmen tespit edildikten sonra on senelik imar programı hakkında 
ikinci bir müsabaka küşad edilmelidir.

Malum olduğu üzere İstanbul şehri nefs-i İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar olmak üzere üç kı-
sımdan müteşekkildir. Bu kısımlar arasında deniz bulunduğundan hemen ayrı ayrı birer kısımdan 
ibarettir denilebilir.

Binaenaleyh İstanbul’un imarı planında her kısım için ayrı ayrı düşünmek icap etmektedir. 
Maamafih umumi bir surette düşünüldüğü halde bilad-ı selaseden mürekkeb olan işbu şehrin istik-
balde nasıl bir şehir olması lazım geleceği meselesi esas olarak evvela nazara çarpar.

1- İstanbul bir ticaret şehri midir?

2- İstanbul bir sanayi şehri midir?

3- İstanbul bir eğlence, zevk ve sefa şehri midir?

4- İstanbul asar-ı atikasıyla ecanibi celp edecek bir seyyah şehri midir?

5- İstanbul bir sayfiye şehri midir?

Avrupa şehirleri nazar-ı tetkikten geçirildiği halde ekser şehirlerin bu maddelerden birisiyle 
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veya birkaçıyla alakadar bulunduğu görülmekte ve şehrin dahi ona göre imar edildiği nazar-ı dikkati 
celp eylemektedir.

Evvela şehrimizin cinsi ve nevi bir kere tespit edilmeli ve bu beş maddeden hangileriyle ala-
kadar ise o maddelere göre kısımlara, mıntıkalara taksim olunmalı ve bu mıntıkalar üzerinde esas 
planlar umumi surette vücuda getirilmelidir.

Esas planlardan maksat-ı acizanem:

Mesela, liman olarak Haliç mi kalacak yoksa liman Yedikule taraflarına mı nakledilecek?

Ve yine mesela, Sarayburnu parkı medhalinde kale duvarları muhafaza edilecek mi? Yoksa 
sökülüp atılacak mı?

Ve keza, Üsküdar’da Karaca Ahmed Mezarlığı muhafaza mı edilecek yoksa kaldırılıp orası park 
mı olacak?

Ana caddeler nerelerden geçecek, bahçeler, meydanlar nerelere tesadüf edecek? ilh. Bu ve 
buna mümasil birçok noktalarla muhafazası elzem sabit noktalar tespit ve tayin edildikten sonra 
işbu nukata göre çerçeveler tanzimi esas planı vücuda getireceğinden mezkûr çerçeveler dahilinde 
kalan mıntıkaları on senede imar için taksim etmekten başka bir şey kalmaz. Binaenaleyh müsaba-
kaya dahil olacak zevata işbu direktif ita edilmelidir.

Yoksa harita üzerinde birbirine muvazi çizgiler çizerek elli metrelik caddeler küşad etmekten 
ve önüne tesadüf edecek camileri, çeşmeleri söküp almaktan ve halkın ihtiyacı olan ana caddelerini 
ve çarşı pazarların mevkiini hiç nazar-ı itibara almayarak İstanbul’u muntazam murabbalara, musta-
tillere taksim etmekten bir şey çıkmaz. 

İstanbul’da büyük camiler tepeler üzerinde bulunduğundan büyük camileri birbirine vasıl 
edecek surette birinci ve ikinci sınıf caddelere mümkün olduğu kadar istikamet verilmesi pek mü-
nasip olsa gerektir.

İstanbul’u imar hususunda sırf şahs-ı acizaneme ait bazı içtihat ve fikir ve mütalaatımı da bu 
vesile ile arz etmek istiyorum:

İstanbul Belediye varidatı itibariyle pek fakir bulunduğu cihetle imar için en büyük vasıta 
olan parayı evvela nazar-ı dikkate almak lazımdır. Şehremaneti küçük bütçesiyle ne dereceye ka-
dar şehrimizi imar edebileceği düşünülerek ameli bir surette şehrimizi az masrafla güzelleştirmeye 
çalışmak en büyük bir vazife olup bir kere esaslar tayin ve tespit edildikten ve imar programı dahi 
tanzim kılındıktan sonra badettasdik hiçbir suretle mezkûr esas planıyla imar programının değişti-
rilmemesi ve sebat ve gayretle işbu programın takibi iktiza eder.  

İstanbul balada arz eylediğim beş maddeyi dahi kendisinde cem eylemiştir:

1- İstanbul’un Şark âlem-i ticaretinde bir mevki-i mahsusu vardır. Gerçi ticareti Avrupa’ya 
karşı mühim değilse de Avrupa’dan gelen pek çok ticarete ait mevad ekseriya İstanbul’un delaletiyle 
Anadolu’ya sevk edilmekte ve Anadolu’dan pek çok tüccar İstanbul’a gelerek ihtiyaçlarını burada mü-
bayaa eylemektedir. Bir milyon nüfusu olan İstanbul’un kendisi de esasen müstehlik bir şehir olup 
aynı zamanda dahi bir transit merkezidir.   

2- İstanbul sanayi için dahi bir merkezdir. Ve sanayiin teksir ve tevsiine de pek müsaittir.
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3- İstanbul bir eğlence ve zevk ve sefa şehridir. Bu nokta-i nazardan şehir imar edildiği takdir-
de Avrupa’dan ve Anadolu’dan pek çok seyyah beray-ı zevk ü sefa İstanbul’a geleceklerdir.

4- İstanbul asar-ı atikasıyla ecanibi celbeden bir şehirdir. Seyyahlara pek çok teshilat gösteril-
diği ve şehir o suretle imar edildiği halde İstanbul’a pek çok seyyahın letafet-i mevkiiyesinden dahi 
istifade etmek üzere geleceği tabiidir. Ecnebilere azami teshilat göstermek, hammalları, araba üc-
retlerini ve kayık ücretlerini tanzim etmek ve gümrükçe muamelatı teshil eylemek lazımdır. Asayiş 
meselesi dahi son derecede temin edilmelidir. Gece ve gündüz her tarafta tabancalar atıldıkça şeh-
rimize kimse gelmeyecektir. Sular temizlenerek tifo vesaire hastalıkları İstanbul’dan kaldırılmalıdır. 
Ecnebileri korkutan meselelerden birisi dahi bu gibi hastalıklardır.

5- İstanbul aynı zamanda bir sayfiye şehridir. Yazın sıcaklarda Avrupa’dan ve bilhassa Mı-
sır’dan pek çok zenginler İstanbul’a gelip yazı geçireceklerdir. Hatta Kadıköy tarafları binnesibe kışın 
da mutedil olduğundan seyyahlar kışın bile eksik olmayacaklardır.  

Şu beş maddeyi nefsinde cem etmiş olan ve aynı zamanda ilim ve irfan merkezi dahi bulunan 
İstanbul’u şu beş maddeye göre mıntıkalara taksim etmek lazım gelirse ticaret için İstanbul, Eminö-
nü ve civarı ile Galata taraflarını; sanayi için Haliç’i ve şehrin haricinde deniz sahillerini ve eğlence 
ve zevk ve sefa için Beyoğlu taraflarını; asar-ı atika için nefs-i İstanbul’u, sayfiye için dahi Boğaziçi 
ve tepeleriyle Üsküdar ve havalisini nazar-ı itibara almak lazımdır.

Ticaret için: İstanbul Köprübaşı civarıyla Galata tarafları oldukça imar edilmiş olup bazı so-
kakları bir miktar daha tevsi etmek ve intizam vermekle maksadın istihsali kabildir. 

Sanayi için: Haliç tarafları pek müsait olup keza tanzim ve imar edilmeli ve şehrin haricinde 
deniz kenarlarında bazı mahallerde fabrikalar tesisi zımnında erbab-ı sanayi teşvik edilerek amele-
nin vesait-i nakliyesi dahi düşünülmelidir.

Eğlence ve zevk ü sefa için: Umum İstanbul’un her tarafında bu gibi mahaller ihdas edile-
bilirse de Beyoğlu ve civarı bu nokta-i nazardan pek müsait olduğundan en ziyade nazar-ı itibara 
alınacak bir meseleyi İstanbul teşkil etmektedir. Bu vasıta ile İstanbul’a pek çok para gireceğinden 
İstanbul’u adeta Şark'ın bir Parisi haline getirmek iktiza etmektedir. Asar-ı atikası hasebiyle seyyah 
celbi için: Bizans ve Osmanlı devrinden kalan bilcümle asar-ı atika nefs-i İstanbul’da cem edilmiş 
gibidir. Bizans devrinden kalan surlar Ayasofya ve Kariye camileri, dikili taşlar, sarnıçlar vesaire 
ile Osmanlı devrinden kalan Yeni Cami, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih gibi camiler müteaddit 
çeşmeler, sebiller, saraylar her köşede tesadüf edilen türbeler, mezarlar nefs-i İstanbul’dadır. Binae-
naleyh İstanbul’un bu kısmını yalnız yolları tanzim; sebilleri, çeşmeleri, mezarlıkları tamir etmekle 
iktifa ederek eski halini bozmamaya çalışılmalıdır. Gelen seyyahlar köşe başlarında çeşmelere, sebil-
lere, mezarlıklara, girintili çıkıntılı sokaklara Şark usulü evlere tesadüf etmelidirler ki tarihi bir şehri 
ziyaret ettikleri anlaşılsın. Bu uğurda ne yapmak lazım gelirse yapılıp ecnebi parasıyla İstanbul’u 
yaşatmaya çalışmak en büyük bir meseledir.

Sayfiye şehri olmak için: Boğaziçi’nde her türlü vesait ikmal edilmelidir. Her iki tarafta güzel 
rıhtımlar yapılmalı. Galata’dan Sarıyar’a, Kadıköyü’nden Beykoz’a kadar rıhtımlı caddeler açılarak 
hem vapur ve hem de tramvaylar işlemeli. Yazı geçirmek için gelen ecnebiler ve Mısırlılar her türlü 
istirahat ve vesaiti buralarda bulmalıdır.

Boğaziçi’nde Anadolu ve Rumeli hisarları tamir edilmeli ve içlerinde bulunan haneler kaldı-
rılmalıdır.
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 Üsküdar ve havalisinde ise geniş caddeler, tramvaylar mevcut olmalı. Çamlıca sırtlarına her 
türlü vesait-i nakliye ile gidilmeli. Alemdağı'na ve daha dahile doğru tramvay hatları temdit edil-
meli. Bu tarafta bulunan Erenköy, Maltepe, Pendik, Yakacık vesaire gibi köyler güzelleştirilmelidir.

Velhasıl İstanbul’a gelen bir seyyah ticaret için ticaret mahallini, sanayi için sanayi mahallini, 
zevk ü sefa için eğlence mahallerini, asar-ı atika için asar-ı atika mahallerini, sayfiye için de sayfiye 
mahallerini gayet kolaylıkla bularak gezmeli, eğlenmeli ve para sarf eylemelidir.

Bir kere bu esaslar hakkında karar verildikten sonra şehri imar kolaylaşmış olur. Dünya üze-
rinde en büyük bir şehir sahasını işgal eden İstanbul’u Avrupai bir tarzda imara kalkmak ve bunun 
için de bahusus nefs-i İstanbul’da büyük caddeler küşadıyla önüne tesadüf eden camileri, sebilleri, 
çeşmeleri yıkmak, mezarlıkları kaldırmak, muvafık olmasa gerektir. Asıl iş ameli bir surette az mas-
rafla şehri güzelleştirmek ve şehrin kıymetini tezyit eylemektedir.

*
*   *

İstanbul’a Ait Bazı Mütaalat:

Yedikule’den Eyüp’e kadar kalenin her iki tarafında büyük caddeler açıp kaleyi tamir etmek, 
Yedikule’yi bir müze haline koymak, seyyahlara İstanbul’un zaptı hakkında bu suretle bir fikir ver-
mek ve diğer deniz kenarında mevcut yıkık dökük kale duvarlarını kaldırmak, yalnız tarihi kale ka-
pılarını yıkmayarak meydan ortasında bırakmak, Sarayburnu Parkı etrafında Soğukçeşme tarafında 
bulunan kale duvarlarını muhafaza etmek.

Ayasofya’ya çıkan Soğukçeşme Caddesi’nin sol tarafında bulunan haneler kaldırıldığı halde 
tepe üzerinde Ayasofya Camii ile işbu kale duvarları pek güzel nazara çarpacağından şu noktayı 
nazar-ı itibara almak faydalıdır ve işbu hanelerin mahalline bir bahçe yapılabilir.

Sarayburnu Parkı Hakkında:

Sarayburnu’ndan Yedikule’ye kadar kale duvarları sökülerek pek güzel bir rıhtım vücuda ge-
lebilir. Park Ahırkapı’ya kadar temdit edilmelidir. Şimendifer hattı bir tünel altına alınarak üzeri 
yukarıda bulunan saraydan deniz kenarına kadar çadır eteği halinde toprakla doldurulup muntazam 
bahçeler tesis edilmelidir.

Transit Hakkında:

Liman Yedikule, Kumkapı taraflarına nakl edildiği halde orada transit ambarları vücuda ge-
tirileceği gibi Haydarpaşa Rıhtımı Kız Kulesi’ne kadar temdit edildiği takdirde dahi deniz üzerin-
de hasıl olacak arazide ambarlar ve kömür depoları inşa olunabilir. Haydarpaşa dalgakıranı bir iki 
kilometre daha temdit edildiği halde kışın lodoslardan pek muzdarip olan Kadıköy ve Haydarpaşa 
ahalisi bu sayede işbu dalgakıran dahilinde hareket edecek olan vapurların yalnız Kız Kulesi’nden 
Sarayburnu’na kadar geçerken cüzi bir müddet zarfında lodosa maruz kalmalarından başka bir müş-
külata tesadüf etmeyecekleri cihetle pek ziyade istifade edecekleri tabiidir.
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Tramvaylar Hakkında:

Şişli’den tramvay Kâğıthane’ ye inmeli, Kâğıthane Vadisi’ni takip ederek Sünnet Köprüsü’nden 
ikiye ayrılmalıdır. Buradan ayrılan bir hat Silahtar Ağa tarafına geçerek Eyüp’e müntehi olmalı ve 
orada köprü başından gelecek olan tramvayla birleşmelidir. Sünnet Köprüsü’nden ayrılan diğer hat 
ise Sütlüce, Hasköy ve Kasımpaşa’dan geçerek Galata’ya gelmelidir. Galata ile Kasımpaşa arasında 
yapılacak hat Azapkapısı’ndan tersane havuzlarının arkasında hafredilecek bir tünelle doğrudan 
doğruya kestirme tarikle Kasımpaşa’ya geçmelidir. Bu tünel geniş hafrettirilerek bir kısmından 
ahali dahi istifade eylemelidir ki bu veçhile gayet kestirme tarikle piyadeler Kasımpaşa’dan Galata’ya 
gelebilsinler. Mezkûr tünel mühim bir mesele olup her halde nazar-ı itibara alınmalıdır. Kâğıthane 
tramvayları inşa edildiği halde İstanbul’umuzun ilk ve son baharda başlıca ve mühim bir tenezzüh 
mahalli olan Kâğıthane mesiresinin şehirle irtibat hasıl edeceği ve ahalinin pek ziyade müstefit 
olacağı bedihidir.

İstanbul’un imar ve ihyası için tertip edilen müsabaka hakkında fikir ve içtihat-ı acizanem 
bervech-i bala arz edilmiş olmakla hoş görünen ve işe yarayabilecek olan bazı maddelerinin nazar-ı 
itibara alınması menut-ı rey-i ali-i emanetpenahileridir.

Şehremaneti Fahri Müşaviri Süreyya
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Merasim, İhtifal, Ziyafet

İstanbul’un Kurtuluş Bayramı

İstanbul ahalisi teşrinievvelin altıncı pazartesi günü büyük bir sevinç ile kurtuluş gününü 
tasid etti. Aynı merasimi bir gün evvel Üsküdar ve Kadıköy halkı da yapmıştı.

İhtifal ve merasim zirde sureti münderic program dairesinde ve muntazam bir surette icra 
kılınmış ve tarz-ı icrası yevmi gazetelerde tafsilen muharrer bulunmuş olduğundan bu babda izahat 
itasından sarf-ı nazarla bazı mühim noktaların mecmuaya derciyle iktifa edilmiştir.

İhtifalin sebebi, İstanbul’un İtilaf Kıtaatı'nın işgal ve esaretinden kurtuluşudur. Fransızlarla 
Almanlar arasında açılan harp dolayısıyla 10 Temmuz 1330 [23 Temmuz 1914] tarihinde seferberlik 
ilan ve 15 Teşrinievvel 1330 [28 Ekim 1914] tarihinde, harbe fiilen iştirak eden mülga imparatorluk 
dört sene cidalden sonra mağlup ve münhezim olmuş ve 31 Teşrinievvel 1334 [31 Ekim 1918] tari-
hinde Mondros’ta mütarekenameyi imzaya mecbur kalmıştı.

Mütarekenin akdini müteakip mütarekenamenin bazı mevaddına istinaden İstanbul’a ordu ve 
donanmalarını göndermiş olan İtilaf Devletleri İstanbul’u dört sene taht-ı işgallerinde bulundurarak 
bu müddet zarfında İstanbul ahalisini tarihte görülmemiş ve işitilmemiş eziyetler, hakaretler, nefyler 
ve idamlar ile tazip etmiştir.

Mütareke, sulh muahedenamesini tanzim ve imza için akd edilen muvakkat bir müsalahana-
me olduğuna nazaran ve emsaline kıyasen bu mütarekenin de pek az devam edeceği, imparatorlu-
ğun mağlup olmakla beraber kuvve-i hayatiyesini büsbütün kaybetmeyeceği, binaenaleyh az vakit 
zarfında millet ve hükümetin zayiatı telafi edeceği zannedilmiş iken teamülün, tarihin ve memulün 
hilafında mütareke dört sene yani harp kadar devam etmiş ve işte bu müddet zarfında İstanbul aha-
lisi harp zamanından daha çok acı vakalar görmüş, daha elim günler yaşamıştır.

Maahaza Düvel-i İtilafiye ordu ve donanmasının İstanbul’da mevcudiyeti; 336 [1920] senesine 
kadar pek o kadar şiddetini hissettirmemiş iken 16 Mart 336 [1920] tarihinde İngilizlerin işgali teş-
dit, hükümet nüfuzunu sıfıra tenzil, Meclis-i Mebusanı basarak hal-i müzakerede iken bazı mebus-
ları ve hariçte de birçok Türk rical ve muharririni tevkif ederek Malta’ya sürmeleri Anadolu’da reis-i 
cumhurumuz Gazi Paşa Hazretleri'nin idare-i dahiyaneleri altında milleti ve hükümeti kurtarmak 
için çalışan vatanperverleri daha ziyade faaliyete sevk etmiş ve işte bu tarihten sonradır ki Anado-
lu’da bugünkü milli hükümetimiz teessüs etmeye başlamıştır.

Velhasıl işgalin şiddeti kahraman ve milli ordumuzun Yunan sürülerini Dumlupınar 
tepelerinde yakalayıp İzmir’de denize döktüğü tarihe ve Mudanya’da mütarekenamenin akdine kadar 
devam etmiş ve ancak bu tarihten sonra işgalin şiddeti tahaffuf ederek nihayet 4 Teşrinievvel 338’de 
[4 Ekim 1922] işgal ordu ve donanmasının senelerden beri tahkir ettikleri Türk bayrağını merasim-i 
mahsusa ile selamlayarak İstanbul sularını ve toprağını ebediyen terkinden bir gün sonra hasretlerle 
ve gözyaşıyla beklenen şanlı ordumuz teşrinievvelin beşinci günü Anadolu cihetinde İngilizlerin 
siperler kazdığı Göztepe meydanında tecemmü etmiş ve altıncı günü İstanbul’a ayak basmıştır. Bu 
kudsi hatırayı teyiden mezkûr meydanın istimlakı ile etrafına ağaçlar dikilerek tahdidi ve ortasına bir 
abide rekizi Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin 8 Teşrinievvel tarihli içtimaında karargir olmuştur.
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İşte İstanbul halkının tesit ettiği ve her sene aynı günde tekrar edeceği ihtifalin esası budur.

İhtifal icra edildiği günün akşamı Tokatlıyan Oteli’nde şehir namına ordu erkânı şerefine bir 
de ziyafet verilmiştir.

Ziyafette mütekabilen irat olunan nutuklar ve makalat-ı aliyeye keşide olunan telgraflarla 
bunlara gelen cevaplar şehrin kurtuluş tarihinde birer mühim mevki işgal ettiğinden bervech-i zir 
aynen derc edilmişlerdir:

Şehremini Beyefendi'nin Nutku

“Mukaddes ordunun 29 Ağustos 338’de [1922] Yunan müstevlilerini Dumlupınar tepelerinde 
tutup Akdeniz’e fırlattığı dakikadan itibaren mübarek Türk ülkesinin senelerce düşman pay-ı zul-
münden inleyen güzel şehirleri birer birer ana vatanın müşfik sinesine avdet etmeye başlamıştı. İs-
tanbul bu büyük saadete ancak 39 senesi Teşrinievvelinin beşinci ve altıncı [5-6 Ekim 1923] günleri 
nail olmuştur. Geçen sene bugünler şafakla beraber halaskâr ordu güzel hilali, bu kahramanlık ve 
asalet remizini dört sene sonra İstanbul’a tekrar sokuyordu.

Efendiler, bu hadise Türkün İstanbul’u ikinci defa fethetmesidir. Bu fetih öyle bimisal şerait 
altında vaki olmuştur ki torunlarının bu kudret-i muvaffakiyetini hiç şüphesiz bizzat İstanbul’un 
birinci fatihleri bile takdir etmişlerdir.

5-6 Teşrinievvel 39 [5-6 Ekim 1923] sabahı İstanbul ve onun faziletkâr Türk halkı dört sene 
imtidat eden kara rüyanın nihayet bulduğunu görmüşlerdir. Biz buraya münci-i azamın idare-i da-
hiyanesine bizi eriştiren arslan orduya, devletin ve milletimizin büyük reisine, ordumuzun erkân 
ve efradına minnet ve şükranlarımızı takdime geldik. Büyük milli davada sevinerek feda-yı hayat 
eden kahramanlarla alelumum Türk şühedasına muzafferiyetler niyaz eder ve Fatihalar ithaf ile de 
bu mesut yıldönümü günlerinin İstanbul’da her sene tesit edilmesi arzusunu izhar eylerim.”

Bu nutuk şiddetle alkışlanmıştır. Müteakiben Kâzım Karabekir Paşa şu nutukla Şehremini 
Beyefendi'ye mukabelede bulunmuştur:

“Aziz İstanbul’un orduya karşı gösterdiği bu nişane-i ihtiramdan ve Şehremini Bey'in bunu 
müeyyit beyanatından fevkalade mütehassıs bulunuyorum. Zaferi Türk milletinin azim ve iradesine 
istinaden onun bir cüzü olan ordu kazanmıştır. Bugün burada ve her köşede toplanan İstanbul hal-
kının, yeni neslin bağıracağı söz ancak şu cümle olacaktır: Bu millet artık ayaklar altında ezilemez. 
Hür yaşar; hür ölür.

Muhterem İstanbul’un, ordu hakkındaki bu hissiyat-i muhabbetkâranesini gerek orduya iblağ 
ve gerek icap eden makamat-ı aliyeye ref edeceğim tabiidir. Cenab-ı Hak, aziz İstanbul’u ilelebed 
mesut ve müreffeh eylesin.”

Paşa'nın bu nutkunu da halk alkışlamıştır. Bundan sonra merasime nihayet verilmiştir. Bun-
lardan başka Emin Beyefendi tarafından Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne İstan-
bul namına şu: 

“Türklüğün her cüzü gibi halasını mahza azm-ı hüdapesendane-i riyasetpenahilerine medyun 
bulunan ve iki günden beri kurtuluş bayramını nihayetsiz sürur içinde tesit etmekte olan İstanbul 
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namına zat-ı riyasetpenahilerine hissiyat-ı minnetdaranemizi takdim ve selametler ve sıhhatlar dua 
eylerim efendim.”

Telgrafname çekilmiş ve Başvekâlet canib-i alisiyle Dahiliye Vekâlet-i Celilesi'ne de aynı me-
alde izhar-ı hissiyat ve şükran edilerek bunlara cevaben vürud eden telgrafnameler bervech-i ati 
derc-i sütun müftehiret kılınmıştır:

Gazi Paşa Hazretleri'nin cevapları

 İstanbul kurtuluş gününün yıldönümü münasebetiyle İstanbul halkı namına izhar buyurulan 
hissiyata teşekkür ederim.

Reisicumhur

Gazi Mustafa Kemal

İsmet Paşa Hazretleri'nin cevapları

İstanbul’un kurtuluş bayramını hep beraber fart-ı meserretle tesit etmekte olduğumuzu arz 
ederiz.

Başvekil

İsmet

Receb Beyefendi'nin cevapları

İstanbul’un halâsının mesut hatırasıyla mahmul olan bu günü mütehassisane geçiriyorum. 
Arz-ı tebrikât eylerim efendim.

Dahiliye Vekili

Recep

Bu cevaplar Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin 8 Teşrinievvel 340 [8 Ekim 1924] tarihli iç-
timaında okunup teşekkürle mukabele edilmek suretiyle makam-ı Emanet'in hareketi şehir halkı-
nın mümessilleri olan cemiyet-i mezkûre tarafından müttefikan tasvip edildiği halde diğer taraftan 
Doktor Hüseyin Suad ve Midhat Paşazade Ali Haydar Beylerin Reisicumhur Gazi Paşa hazretlerine 
bir telgraf çekerek bu telgrafnamede Şehremini ahali tarafından müntehip olmadığı için ahali namı-
na telgraf çekmeye salahiyeti olmadığını dermiyan ettikleri gazetelerde görülmüştür.

Şehremini Operatör Emin Beyefendi bu babdaki nokta-i nazarlarını matbuata bildirdikleri 
gibi 15 Teşrinievvelde içtima eden Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'de Hakimiyet-i Milliye bayramı 
tebrikâtına cevaben Reisicumhur hazretlerinden varit olan telgrafnamenin kıraati sırasında azadan 
Ali Ulvi Bey söz alarak: Şehir halkının mümessilleri olan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin de 
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reis-i evveli bulunan Şehremini Beyefendi'nin İstanbul’u esaret ve istiladan kurtaran büyük 
münciye şehrin hissiyat-ı minnetdaranesini iblağ için telgraf keşidesi hak ve salahiyeti dahilinde 
olup ancak bunu yapmadığı takdirde kendisinin muaheze edileceğini ve kendi nokta-i nazarlarına 
göre telgraf çeken zatların bu hususta tenkidata hakları olmadığını beyan etmiş ve heyet-i umumiye 
bu mütalaata ittifakla iştirak etmiştir.

Halbuki bilahare mündericatına ittila kesp edilen telgrafname daha başka bir mütalaayı ihtiva 
ettiği görüldüğünden telgrafname ile ona verilen cevabı ihtiva eden Dahiliye Vekâleti telgrafnamesi 
de bervech-i zir derc edilmiştir:

Telgrafname sureti

İstanbul’un kurtuluş bayramı münasebetiyle makam-ı alilerinden çekilen ve Gazi Paşa haz-
retlerine şehrin hissiyat-ı minnetdaranesinden bahis bulunan telgrafname üzerine Ali Haydar ve 
Midhat ve Doktor Hüseyin Suad imzalarıyla ve aynı ifade ile yazılmış iki telgrafname alınmıştı. 
Mezkûr telgrafnamelerin sureti ile bu mesele münasebetiyle Reisicumhur hazretlerinden alınan 
telgraf sureti atidedir:

Hüseyin Suad ve Ali Haydar Beylerin telgrafnameleri 

Bugün İstanbul ahalisi namına Şehremini tarafından keşide edilen telgrafa iştirak etmiyo-
rum. Çünkü Reisicumhur hazretleri şehrimin önünden geçerek bizi selamlamamıştır.

Reisicumhur Hazretleri'nin cevapları

Ali Haydar Midhat ve Doktor Hüseyin Suad namındaki zatların kendileri selamlamadıkla-
rından dolayı Şehremini'nin halk namına olan telgrafnamesine iştirak eylemediklerini Dahiliye 
Vekâleti'ne telgrafname ile bildirdiklerinden haberdar oldum. İstanbul’dan geçerken rakib olduğum 
sefine usulü dairesinde İstanbul’un muhterem halkını selamlamıştır. Eğer ayrıca Ali Haydar Midhat 
ve Hüseyin Suad namındaki zatları selamlamamış ise mumaileyhümün esasen selamlanmaya layık 
bulunmamalarından ileri gelmiş bulunacaktır.

Telgrafname Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin 22 Teşrinievvel tarihli içtimaında okunarak 
Gazi Paşa hazretlerinin kendilerine müştak bulunan İstanbul’u teşrifleri için davet edilmeleri arzusu 
müttefikan izhar edilmiş ve Şehremini Beyefendi cemiyetin hitam-ı müzakeresinde bazı işler için 
Ankara'ya gideceklerinden bu vazifeyi müftahiren ifa edeceklerini beyan buyurmuşlardır. 

İstanbul’un Kurtuluş Bayramı Programı

1- İstanbul’un kurtuluş bayramının yıldönümüne tesadüf eden teşrinievvelin altıncı pazartesi 
günü bir ihtifal tertip olunacaktır.

2- İhtifal, gündüz ordunun geçit resmi yapması, cemiyetlerle halkın bu resme iştiraki ve gece 
de fener alayı tertibi suretiyle olacaktır.

3- Yevm-i mezkûrda sabah saat yediden itibaren bilumum emakin-i resmiye ve hususiye, 
mağazalar, dükkânlar, vapurlar ve tramvaylar donatılacaktır.

4- Emanetçe Taksim'de tramvay tevakkuf mahallinde bir tak-ı zafer yaptırılacaktır.
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5- İhtifale ordudan bir piyade alayı, üç makineli tüfek bölüğü, bir topçu taburu, bir jandarma 
kıtası iki süvari bölüğü, Mekteb-i Harbiye’den bir talebe bölüğü, bir bahriye bölüğü, iki mızıka takı-
mı iştirak edecektir.

Alay şu tertipte hareket edecektir:

a- Harbiye Mektebi

b- Piyade alayı

c- Topçu taburu

d- Jandarma bölüğü

e- Bahriye bölüğü

f- İzci taburu

g- Süvari bölüğü

h- Cemiyetler

i- Esnaf cemiyetleri

j- Piyade polis müfrezesi

Alayın elli metre ilerisinde bir ve kıtaat-ı askeriye ile izciler arasında keza elli metre mesafede 
diğer bir süvari polis müfrezesi hareket edecek ve esnaf cemiyetlerinin önünde mehterhane mızıkası 
bulunacaktır.

6- İhtifale ilk, orta ve âli mektepler namına izciler iştirak edecektir.

7- Teşrinievvelin altıncı pazartesi günü kolordu kumandanının Sirkeci’de İstanbul toprağına 
ayak bastığı tam saat onda Bayezid, Selimiye ve Taksim meydanından yirmi birer pare top atılacak 
ve ilk top sesi duyulduğu dakikada bilumum vesait-i nakliye düdükleriyle merasimi tesit edecekler 
ve halk dahi iki dakika olduğu yerde tevakkuf ederek İstanbul’u bu saadete kavuşturan şehitlerin 
ruhlarını Fatihalarla takdis eyleyeceklerdir.

8- Kıtaat, izciler ve cemiyetler saat [  ] Sultan Ahmed Parkı muhitinde tamamen toplanmış 
bulunacaklar ve saat 10’da ikinci topla parktan hareketle tramvay güzergâhını takiben Eminönü’ne 
ve oradan Köprü, Voyvoda, Şişhane ve Tepebaşı caddeleriyle Beyoğlu Cadde-i Kebiri’nden geçerek 
Taksim’e gidecek ve Taksim tramvay mevkıfında kolordu kumandanının önünde geçit resmi yapa-
caklardır.

9- Kıtaat, izciler ve cemiyetler köprüden geçerken orada bulunan bilumum vapurlar bunları 
düdüklerle selamlayacaklardır.

10- Alayın harekete başladığı zamandan yarım saat evvel, yani tam saat 10’da bu güzergâhtaki 
tramvaylar, bilhassa “Fatih-Harbiye” ve “Taksim-Sirkeci” arabaları tatil-i seyr ü sefer ederek mutlaka 
güzergâhın haricinde kalacaklardır.

11- Öğleden sonra saat dörtte Meclis-i Umumi-i Vilayet ve Cemiyet-i Umumiye-i Beledi-
ye'den müntehap birer heyetle cemiyetlerin mümessilleri kolordu merkezine giderek kumandan pa-
şaya vazife-i şükrani eda edeceklerdir.
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12- İstanbul cihetindeki fener alayı mülga Harbiye Nezareti Meydanı’ndan saat sekizde hare-
ketle Divan Yolu’nu takip ederek Şehremaneti önüne gelecek ve oradan “Mahmudiye” ve “Babıâli” 
caddelerini takip ederek Sirkeci-Eminönü ve köprüden geçip Karaköy’de Beyoğlu cihetinden gelecek 
alaya intizar edecektir.

13- Beyoğlu cihetindeki fener alayı Taksim Meydanı’nda tecemmü eyleyerek saat sekizde ora-
dan hareketle Cadde-i Kebir, Tepebaşı, Şişhane ve Voyvoda Caddeleri’ni takiben Karaköy’e gelecek 
ve orada İstanbul alayı ile birleşerek tramvay caddesinden Tophane’ye kadar gidecek ve oradan rıh-
tım tarikini takiben yine “Karaköy”e gelerek köprüden geçip Eminönü, Soğukçeşme ve Divan Yo-
lu’ndan “Fatih”e gidecektir.

14- Geceleyin saat sekizden on ikiye kadar kolordu mızıkası Bayezid Meydanı’nda terennüm 
edecektir.

15- Alaya iştirak edecek cemiyetlerin sıraları huruf-ı heca tertibi üzere tanzim ve kendilerine 
tebliğ edilmiştir.

16- Temin-i intizam için icap eden tertibat alınmıştır.
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Sıhhi Kısım

Halkın Şehre Karşı Vezaifi

“Şehir, şehirlilerindir” sözü maruf ve zebanzettir. Hatta bir dereceye kadar kanuni olduğunu 
da zannetmekteyiz. Esasen eşhasın maskat-ı re’slerine veya tavattun ettikleri şehre tabii ve celbi bir 
meyil ve rabıtası vardır. Şu halde şehirle sakinleri arasındaki manevi rabıta ve münasebet kendili-
ğinden tezahür ve tavazzuh eder. Bir şahsın aba ve ecdadından müntakil hane, dükkân vesaire nasıl 
mal-i mevrusu ise bir şehir de, o şehirde doğup büyüyenlerin veya o şehri kendine vatan ittihaz 
edenlerin ecdatlarından kalma mülk-i mevrusları demektir.

Şu halde şehirliler, şehirle alakadar oldukları kadar o şehrin terakki ve tealisi, nezafet vesaire-
siyle de o nispette vazifedardırlar.

Fakat maatteessüf halkımızın şehre taalluk eden hususattaki imhal ve ihmalleri o kadar çok-
tur ki tahrir ve tadadı binlerce sahifeler işgal edebilir.

Evvelen şehir ne demektir? Şehre mahsus hıfzıssıhha nedir? Şehirde hangi şerait dahilinde 
iskân olunur? -Niçin doğrusunu söylemeyelim- Halkımız ekseriyet-i azime ile bu malumattan he-
men tamamen gafildirler. Bu tegafül ve tecahülün zararı pek çok ve pek büyüktür. Bu sözleri biraz 
izah edelim:

İnsanlar yekdiğerinin yardımına ve bu sebeple de cemiyetle yaşamaya muhtaç olduklarından 
kafile kafile muhtelif mahallerde iskân eylemişlerdir. Bunların iskânıyla bittabi şerait-i muhtelifeye 
göre köyler, kasabalar, şehirler, büyük şehirler… ilh. vücuda gelmişlerdir. Ancak ahalisinin kesreti, 
mesakininin çokluğuyla bir şehir, şehir addolunamaz. Şehirde şerait-i iskâniyenin mevcudiyeti la-
zımdır. Bu şerait-i iskâniyenin ehem kısmı sıhhi, mühim kısmı da umrani ve içtimaidir. Bu sözü de 
biraz izah edelim: İnsanlar cemiyetle yaşadıkları zaman sıhhatlerini idame edebilmek için birtakım 
şerait-i sıhhiyeye ittibaa mecburdurlar. Tecemmü ve kesret bazı emrazın hususiyle emraz-ı sariye-
nin aralarında zuhuru ve süratle intişarını mucip olmak gibi mazarrat da ika edebilir. Binaenaleyh 
bunlardan tevakki, ancak şerait-i sıhhiyeye riayetle kabil olur. Bilhassa şehirlerle büyük şehirlerde 
tecemuun mucip olduğu mazarratı men ve tahdit için hıfzıssıhha âleminin ilhamatıyla bir takım 
tedbirler ve çareler ibda ve ihtira olunmuştur. Ancak bu sayededir ki mazarrat-ı içtimaiyeye galebe 
çalınır. Mesela su celbi, lağımlar tesisi, muzahrafatın ortadan kaldırılması… ilh. bu kabilden olan 
tedabirdendir. Bir şehir, şehir olabilmek için bu tedabir tatbik olunmak iktiza eder. Yoksa şehrimiz 
gibi laalettayin birçok haneler inşa ve buna bazı abidat zammetmekle şehir teşekkül etmiş olmaz. 
Şehir, sekenesinin sıhhat ve istirahatını kâfil olmalıdır. Böyle olan şehirleredir ki “medeni” deniyor.

Medeni bir şehre lazım olan tesisatı meydana getirmek için evvela bir teşkilat lazımdır. O 
da belediyeler ve büyük şehirlerde şehremanetleridir. Zira tadat olunan bu tesisatı ferden ferda 
meydana getirmek mümkün değildir. Bundan başka şehrin heyet-i umumiyesine tatbik olunacak 
planlar bu teşkilat sayesinde hem bir menbadan yeknesak olarak çıkar ve hem de muhtaç oldukları 
azim masarif-i tesisiye temin edilmiş olur. Bir şehrin muhtaç olduğu tesisat ve teşkilat-ı sıhhiye ve 
umraniye başka türlü temin edilemez. Gerçi bizde de öteden beri bir şehremaneti teşkil olunmuş-
tur. Fakat bu bir emanet taşkilatından ziyade bir makam ihdası addolunabilip şimdiye kadar şehrin 
umuruyla adeta alakadar olmamıştır denilebilir. 
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Şayan-ı mahmedettir ki son zamanlarda bu idare vakıf ve muktedir ellere tevdi olunmuş ve 
şimdiye kadar medeni bir şekle kalbı mümkün olamayan şehrimizin az çok yakın bir istikbalde 
tarz-ı matlubu iktisap edeceği hakkındaki ümitlerimiz de kesb-i kuvvet eylemiştir.   

Hülasa Emanet henüz bir nevzat olup gayeyi bilen vâkıf ellerde tenmiye olunacaktır. Buna 
kuvvet-i kalb ile emin olmaktayız. Sadede rücu edelim:

Şehrin iktisap, intizam ve terakki eylemesinde efradın dahi şahsen birtakım vazifeleri vardır. 
Ancak yukarıda da söylediğim gibi hıfzıssıhhat-ı şahsiye ve ferdiyeleri hususunda halkımız maatte-
essüf tecahül ve tegafül göstermektedirler. Şurada misal olarak birkaç şeyden bahsedeceğiz: 

Derununda imrar-ı hayat edeceği, evlat ve ensalini büyütüp yetiştireceği me’vasının inşa-
sında -teslim edelim ki- hemen yüzde doksanımız evin inşa olunacağı arzın kabiliyet-i nüfuziyesi 
matlup derecede olup olmadığını, hava cereyanlarına nasıl maruz olduklarını, güneşe maruz olup 
olmayacaklarını, sonra da taksimat-ı dahiliyelerinin muvafık surette olup olmadıklarını ve sıhhat 
nokta-i nazarından ne gibi malzeme-i inşaiye istimali lazım geleceğini mütalaa ve mülahazadan 
ziyade binanın ehven çıkması gibi nukat-ı iktisadiyeyi piş-i enzar-ı tedkike almaktayız. Halbuki 
hane yapmaktan murat, meydana ucuz ve fakat derununda kabiliyet-i iskâniyesi olmayan bir bina 
çıkarmak değildir. Hanelerin ekserisinde kapının ya mücavirine veya üst cihetine kademhane geti-
rilmiştir. Fakat bunun ne derece dai-i mazarrat olduğu asla düşünülmemiştir. Evlerimizin inşasında 
ve tarz-ı taksimatında olduğu gibi nezafet-i dahiliyelerinin icrasında dahi birtakım mübalatsızlık-
larımız vardır. Ezcümle eskiden kalma tahta silme meselesi bunun bariz bir misalidir. Tahtaları te-
mizlemek maksadıyla kovalarla suları dökerek tavanla döşeme arasında senelerin teraküm ettirdiği 
toz tabakasını çamura tahvil ederek bunun rutubet-i daimesi altında günlerce kalarak sıhhatimizi 
ihlal eyleriz. Şehrimizin hakikaten ferahbahş ve sıhhataver mahalleri durup dururken bilemeyiz ne 
maksatla seyl mecralarına, kuru dereler güzergâhına, batak çorak arazi üzerine evler inşa etmekteyiz. 
Bu yerlerin yalnız sıhhatimizi haleldar etmesi değil ara sıra seylap husulü ile bir takım fecayaa da 
sebebiyet verdiğine şahit olduğumuz halde hâlâ buralarda iskân etmekten feragat eylemeyiz.

Hele sokaklarımızı o mertebe ihmal eyleriz ki halkımız adeta kapılarının dışarısını haric-i 
ez-memleket adderler. Süprüntülerimizi sokağın ortasına atmak, çirkâp sularını kapının eşiği altın-
da sokağa akıtmak, kedi, köpek, fare, tavuk laşelerini sokağın ortasına atmak, sokakta tavuk, koyun 
beslemek itiyadat-ı daimemizdendir. Rastgelen mahalli mebal ittihaz etmekte mahzur görmeyiz. 
Sözlerimize bariz bir misal daha göstermek için karilerimize bir kerecik geç vakit Balıkpazarı ci-
varından geçmelerini tavsiye ederiz. Bir taraftan peynircilerin bir taraftan balıkçıların salamuralı, 
kokulu suları ile iska edilen bu ve emsali sokaklarda gelen geçen araba hayvanlarının muzahrafatı, 
seyyar ve yerli sebzecilerin süprüntüleri, çürük kavun, karpuz ve kabukları öbek öbek yığılmış ve 
buna hatıra gelmeyen daha bin türlü levsiyatın da inzimam etmiş olduğunu görürsünüz. Bunların 
uzun zamanın mahsul-i levsiyatı olduğunu zannetmeyiniz. Belediyenin mesai-i mütemadiye-i ne-
zafetkâranesine rağmen ancak yarım saat kadar kısa bir zamanda hasıl olur. Hiçbir dükkâncı dükkâ-
nının bir tarafına bir küfe yahut bir sandık koyup süprüntüleri bunun içine koyarak gelen nezafet 
amelesine tevdi etmeyi hatıradan geçirmez. Tenbihat, ihtarat, mücazat bunlara hiçbir vakit müessir 
olmamıştır. Onlar bildiklerini yapmaya devam ederler. Misal olarak zikrettiğimiz bu mevkide ol-
duğu gibi şehrimizin her tarafında daha bir takım eşkâl-ı telvisiye mevcuttur. Sokağa tükürmek, 
hayvanların yatak gübrelerini sokağa serip kurutmak cümle-i itiyadatımızdır. Fakat bunların ihti-
mar ve tefessühüyle cabeca fena kokular ve muzır gazlar neşrederek şehrimizin latif havasını ihlal 
ve sıhhat-i umumiyemizi rahnedar ettiğini ve fazla olarak ecanip nazarında da şehrimize mülevves 
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bir şehir nazarıyla bakıldığını bilmeli ve tecahül ve tegafülü terk etmeliyiz. Halkımızın nigehban-ı 
sıhhatleri olduğumuz cihetle sözümüzün hüsn-i telakki edileceğini ümit ve aba ve ecdadımızın biz-
lere terk ve tevdi eyledikleri bu latif şehri mülevvesiyetten ve bir menba-ı maraz olmaktan vikayeye 
gayret lüzumuna kanaat getireceğini ümit ederiz.

Hıfzıssıhha Mütehassısı Lebid Abdüşşükur

Sıhhi Musahaba

Son seneler bize tababetin hıfzıssıhha demek olduğunu öğretti. Bugünkü tababet bir hastayı 
kurtaramamaktan değil bir şahsı bir hastalığa maruz bırakmaktan mesul olmaktadır. Yani matlup 
olan, bilfarz bir mütederrini kurtarmaktan ziyade tederrüne maruz kalmamanın esbabını taharri 
ve onu tatbik etmektir. Tababet-i baytariye ise ekseri cihetlerde başlı başına sıhhat-i beşer için bu 
noktayı bütün şümulüyle kâfildir. Bofon’un “Hayvanat olmasa idi tabayi-i beşeriye anlaşılamazdı” 
sözü pek eskiden söylenmiş bir hakikattır. Baytari tababet, sıhhat-i hayvanat, emraz ve tedavi-i 
hayvanat, teksir-i hayvanat… ilh. ile meşgul ayrı ve vasi bir şube-i tıp olmakla beraber aynı zamanda 
ve bilmünasebe umumi bir hıfzıssıhha-i beşerdir. Hastalığı insanlara kabil-i intikal bulunan mariz 
bir hayvanın tedavisi bittabi birçok eşhasın o hastalığa maruz kalmamasını intac edeceği aşikârdır.

Mesela: Köpeklerde Taenia Echinococcus namı verilen gayet küçük ve ancak bir mütehassısın 
gözü seçebilecek bir tenya yaşar. Bu tenyanın kemale gelmiş yumurtaları mevadd-ı gaita ile harice 
ihraç olunur. Ve şayet bu yumurtalar mevadd-ı gıdaiye, meşrubat vasıtasıyla insanlar tarafından alı-
nırsa insanların her uzvunda, her nahiyesinde fakat ekseriyetle karaciğer ve bazen de akciğerlerinde, 
tıhalinde içerisi su ile dolu ve gerilmiş bir halde ve hacmi bidayetlerde küçük iken bilahare bir fın-
dık, bir ceviz, bir elma ve hatta daha ziyade bir büyüklük iktisap eden birtakım keseler husule gelir. 
Ve karaciğerde tevazzu etmiş ise karın sağ cihetinde behemehal ameliyeyi davet eden ve ameliyatın-
dan da çok meşkûk netayic melhuz olan şiddetli bir veca hasıl eder. Demek ki tedavisi de kati değil-
dir. O halde bu hastalığa tutulup da neticesi meşkûk ve ekseriyetle vahim olan bir ameliyeye maruz 
kalmaktan ise bu hastalığa tutulmamak esbabının taharrisi icap eder ki o da bu mariz köpeğin tedavi 
edilmesidir. Tenyalarının imha ve ıtrahıdır. Köpek bu hastalıktan kurtulursa binnetice birkaç kişinin 
ve bilfarz bir ailenin sıhhatine hizmet edilmiş olur.

İşte tababet-i baytariye, tedavi suretiyle veyahut kasaplık hayvanatın zebhlerinden sonra 
mazarrat-ı sıhhiyyesi mevcut lühum ve ahşası hakkındaki tedabiriyle böyle bilavasıta intikal eden 
birçok emrazın önüne geçtiği gibi bilvasıta insanlara vaki marzi intikalatı da derpiş ederek beşe-
ri sıhhate nigehban olur. Yine aynı misali alalım: Bilfarz köpeğin mevadd-ı gaitasıyla harice ihraç 
olunan bu Taenia Echinococcus yumurtalarını koyunlar, keçiler, sığırlar da alırlarsa onlarda da ay-
nen insanlarda olduğu gibi bu su keseleri, bu ekinokok keseleri husule gelir. Ve hem de bunlarda 
insanlardakinden daha büyük bir hacim, istila ve vüs’at kazanır.1  İşte bu keseler şayet köpekler 
tarafından yenilirse onlarda tenya şekli husule gelerek tekrar bunların yumurtalarıyla insan ve mü-
cterratta keseler hasıl olup intan teakup ve teselsül edeceğinden mezbahalarda bu hastalığa musap 

1 Fatih mezbahanesinde üç yüz otuz sekiz senesinde Salim namındaki bir kasabın asfeksi nöbeti içinde mezbahaya 
getirilen bir ineğinin otopsisinde yirmi kilo siklete baliğ olmuş kebdinin bir çocuk başı hacmine yakın ekinokok keselerini 
ihtiva ettiğini ve bu keseleri havislat-ı taliye-i dahiliyeleri ikinci defa ve salise-i dahiliyelerini biz de ilk defa olarak gördük…
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yani ekinokoklu  bilumum ahşa imha olunur. Daha birçok emraz mevcuttur ki gösterilen şu misal 
gibi bilvasıta veya bilavasıta insanlara intikal eder. Yani birçok emraz vardır ki insanlarla hayvanatta 
müşterektir. Bu müşterek emrazdan maada doğrudan doğruya lühumun da tagayyüratından müte-
vellit (mütegayyir, semmi, müdemmem, yerekani, humevi, mütehammir ve saire gibi...) midevi, miai 
bazı vahim arızalar vardır ki bunlar mütederrin bir etin veya şarbonlu bir ahşanın yenilmesi kadar 
mühim netayic verir.

Mide ve em’ada saprofit “mevlidülmaraz olmayan” bir halde yaşayan milyonlarca mikrop mev-
cuttur. Bunların patojen (mevlidülmaraz) bir hale inkılabı için mide ve em’anın veya uzviyetin bir 
vehni, bir zafiyeti, tagayyürü lazımdır. İşte mütehammir veya mütehayyir bir et bu müsait vasatı pek 
mükemmel bir surette ihzar ederek tagayyürat muiddi miailerle birlikte bazen tesemmümat bazen 
de uzviyetin binlerce mikroplarla istilasına sebebiyet verir. Binaenaleyh görülüyor ki sıhhat-ı beşer 
sıhhat-ı hayvanatla kaimdir. Hayvanattan insanlara intikal eden emraz-ı muhtelifeyi ve bahusus 
hayvanatın zebhinden sonra lühum ve ahşa vasıtasıyla kabil-i intikal bulunan hastalıkları bilaha-
re ayrı ayrı makalelerde mevzubahis etmek üzere bugün yalnız bargirlerden insanlara intikal eden 
ruam vakayiine nazar-ı dikkati celbetmek istedik.

İstatistikler yoklanılırsa maalesef insanlarda da -muhtelif eşkâliyle ruam vekayiinin mevcudi-
yeti görülür. Ruam, beynelavam mankafa denilen ve ağraz-ı hariciyesi bazen ciltte “lenfansit” şeklin-
de bir tezahürle mevsuf veyahut seylan-ı enf, burnun içinde şankr ile çene altı çukurluğu ukdatının 
teverrüm ve dahamesiyle müterafik bulunan bir hastalıktır. İnsanlara ekseriyetle mariz hayvanatın 
seylan-ı elfiyle intikal eder. Ve insanların en mühlik bir hastalığıdır. Buna en ziyade maruz bulunan 
sayisler ise de bunlardan da diğer eşhasa intikali gayet basittir. Hasta hayvanatın gışa-yı munzaması 
gışa-yı tehamisi -bilfarz tımar edilirken, temizlenirken- karıştırılırsa veyahut hayvanın aksırığına 
maruz kalınıp da mikrop alınırsa sekiz gün sonra ekseriyetle fevkalhad ağraz-ı humeviye ve bargir-
lerde görülen diğer aynı ağrazlı hastalık başlar ve yüzde doksan dokuz netice ölümdür… Hastalık 
hayvanatımız meyanında maalesef gizlice icra-yı hüküm etmektedir. Zira merkepler ve ekseriyetle 
esterlerde hastalık had bir şekilde seyr edip bargirlerde en ziyade görülen müzmin şeklidir.

Binaenaleyh gerek hayvanat meyanındaki intikalatın ve gerek insanlara vaki olan sirayetin 
önüne geçmek lüzumu hissediliyor. Bunun için de İstanbul’daki bilumum araba ve fayton bargirleri 
üç ayda bir defa -bu kabil olmadığı takdirde- hiç olmazsa altı ayda bir defa daire baytarları tarafından 
muayene edilerek salim görülenlere birer rapor verilmelidir. Ve esnafın şahıslarına ait sıhhat rapor-
larıyla ve sair rüsum ve ruhsatiye varakalarıyla birlikte bu raporlar da kontrol edilmelidir.

Bu muayenenin diğer bir faydası daha hasıl olacaktır ki o da ihtisap rüsumunun daha emni-
yetle tahsili ve İstanbul dahilinde araba ve fayton hayvanatının kati bir surette adet, enva ve ecnası-
nın tespitidir. Her muayenede hayvan başına muayene ve rapor ücreti olarak on, on beş kuruş dahi 
tahsil edilebilir. Bu da hayli varidat temin eder.

Binaenaleyh araba ve fayton hayvanatının muayenesiyle hazine-i Emanet'e hem küçük bir 
menba varidat daha temin edilmiş ve hem de sıhhat-ı hayvanat ve binnetice sıhhat-ı beşer vikaye 
edilmiş olacaktır.

Mezbaha Serbaytarı Ahmed Nevzad
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Belediye Umur ve Muamelatı Hakkında

Şehremaneti’nin Neşrettirdiği Eserler

Büyük Mecelle-i Umur-ı Belediye

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

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

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

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

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

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

Küçük Mecelle-i Umur-ı Belediye

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

Belediye Vergi ve Resmleri Kanunu

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