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TüRKİYE BÜYÜK M1LLET MECLİSİ HÜKÜMETİ'NİN, 
OSMANLI DEVLET ARŞİVİ VE MüLGA -SADARET 

EVRAKININ MUHAFAZASI HA.KırnmA ALDI<:'H 
KARAR~A .A1T BA'ZI BELGELER · 

Atı7la Çetin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi HükQmeti'nin, 1 Kasım 1922/ 
ll Rebiü'l-evvel 1341 tarihinde, Osmanlı saltanatını ilgasını mü
teakib, Ankara HükUmeti'nin mümessili Re'fet Paşa, 4 Kasım 1922 
günü Divan yolundaki Şark Mabfiliıie Nezaret Müsteşarıarını çağı
np, her türlü fa'aliyetin ta'til edilmesini, hiç bir işe bakılmamasını, 
fakat 8.mirler, memf:ı.rlar ve katibierin yeni bir karara kadar daire
lerine devam etmelerini, evrak ve eŞyanın muhafaza· edilmesini teb
liğ etti. 7 Kasım 1922 .günü, eski Sadaret Dairesi Re'fet. Paşa'nın 
·um:umi karargahı ittihaz edildi ve. Türkiye Büyük Millet Meclisi'-
nin kararları uygulanmaya başlandı. · · - -

Osmanlı Devleti'nin ilgası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kfuneti'nin temsilcisi Re'fet Paşa'nın İstanbul'da idareyi ele 3lması, · 
özellikle Mülga Sadiret evrak ve eşyasının ve devletin Hazine-i Ev
rakı'nın ne olacağı, nasıl muhafaza. edileceği ve ne gibi bir statüye 
kavuşturulacağı hususunda hukuki ve idari bakımdan bir konu ola
rak kendini gösterdi. Bu konunun çözümü yoltinda ele alınan ted
birleri,- belgelere dayanarak ortaya .koymaya çalışacağız. 

Başkumandanlık mümessili olan Re'fet Paşi, Mülga Daire~i Sa
daret evrak ve eşyasından müteselsilen mesru ·olacak memurların 
bildirilmesi hakkında, Sadaret Müsteşar-ı s§.bıkı Aii Fuad Bey'e bir 
tezkire ile durumu sordu. Ali Fuad Bey tarafından yazılan c~vab
·riamede, diğer bazı memiırfar riıeyarunda, son Hazine-i Evrak Mü
dürü olan Mahmud Nediılı Bey de, haiz-i itinıB.d ve emniyyet bir dev
let memilru olarak tavsiye edildi. Bu tavsiye üzerine; Hazine-i Ev
rak 'muhteviyatı ile Daire-i Sadaret'e ·a,it bilcU.mle evrak, ·o zamana 
kadar Hazine-i Evrak Müdürlüğü görevini :yürüten Mahmud Nedim 
Bey'in Uhdesiiıe tevdi ve ·teslim edilniiŞtir. Mahmud ·Nedim Bey, 
dalına memf:ıriyetlne devariı ile, cereyan-ı mesalihin lfasına bezl-i 
ihtimam etmiştir. - · · · · · 

Bu silretle, Türkiye· Büyük Millet ~eclisi Hükilm~ti; Osmanlı 
Devleti'İıin Mülga Sadaret evrak ve: eşyası ile~- Ha:zi:ne-i · Evra.k'ına 
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hiçbir zarar verm~den ve dağılmadan aynen korunmasını t-e'ınin hu-
susunda ilk uygulamayı gerçekleştirmiştir.· . . 

İstanbul devairiniri 4 Teşrin-i sam 1338 -tarihinde sedd ve il
gasından, 1 ·Mart 1339 tarihille kadar geç.en dört aya.· yakın sürede 
yeni bir karar almdığına rastlaniıyoruz. Bu dÖİıeİnde: Mahmud Ne
dim Bey ve iki odacı Hazine-i Evrak'ı ve eşyaları korumuşlardır. 

Yeni devlet, ilk anda Ösma.iılı Deviet Arşivi ve Mülga Sadaret 
evrak ve eşyası hakkında idari ve hukuki bir karar alm~mış, sa
dece itimada şayan bazı menıiirlarla koruma görevini sağlamıştır. 

1 Mart 1339 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Ve
killeri Hey'eti Riya_seti'nin Kalem-i Mahsus Müdiriyeti kadros~da 
.«Mahzen-i :Wvrak Mümeyyizliği>> ihdas ediidi. MümeyYizliğ~ esas 
.görevi; Hazine-i Evrak'la birlikte Mülga Sadaret Dairesi'nin bilcüm
le eşyasını ve evrakını muhafaza etmekti. Mülga Hazine-i Evrak 
Müdürü. Mahmud Nedinı, Bey, _iki bin beş yüz kuruş maaşla Mah
.zen-i Evrak Mümeyyi~liği'ne tayin edildi. Mahzen-i Evrak Mümey
yizliği Kitabetine, Bab-ı ili Mülga Beğlikçiliği memurlarından .Arif 
Reşid Bey,. bin beş yüz ~:uruş maaşla görevlendirildi. B'!l yeni tayin
ler, İstanbul Vilayeti taraiıİıd~ adı geçeniere tebliğ edildi. (Belge . 
. ı, 2). Yukarıda görüldüğü üzere, esasen, MaJ;ı.mud Nedim Bey, 4 aya 
y~kın· süredir, maaş almadan, aYnı g9J:eyj, yürütüyorq.u. Yeni kar~r, 
bir bakıma yürütUlen hizmetin ve görevin tasdiki manasını taşıyo~ 
ve konuyu hukuki bir zemine · oturtuyordu. Göreve başlayış yazısı, 
ayrıca, Kalem-i Malısus Müdiriyeti'ne gönderildi (Belge. 3) . 

. . Türk~ye Bij.yük Millet Meclisi İcra VekilJeri Hey'eti Riyaseti 
Kalem-i Mahsus Müdiriyeti'nden, Ma~en-i Evrak Mümeyyizl.jği'ne 
gönderilen ve Mümeyyizliğin teşkili ve görevleri hakkındaki 1.3.1339 
tarihli ilk emre _göre; . 

«Mahzen-i 'Evrak Mümeyyizliği, İcra Vekilieri Hey'eti Ri
yaseti Kalem-i Malısus Müdiriyeti'ne bağlıdır: İşierin ta'ki
bi içün gereğinde kullanılmak üzere bir şifre miftahı gön
derilmiştir. Mümeyyiz ye ka tip · merkezce ta'yin · edilmişt~ . 
.İki ·oaacı Mülga Sadaret odacıları . aras~dati intihab ·edile
z:ek işe başlatılacaktır~ Ma'aşlar merkezden alınarak Bank-ı 

. Osriı.am vasıtasıy.'la ay başlarında gönderilecektir. İcra Ve
killeri Hey'eti Riyaseti Kalem-i Mahsus Müdürü ·Hayati 

· Bey mutemed ta'ylıi ediliniştir. · Durıim MuJıasebat }I.Iüdiri- · 
. yetine bildirilecekt~. Mesa'i sa'atleri İcra Vekilieri Hey'eti 
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kararıyla mevsime göre ta'yin edilecektir. Me'IQ.iirlarm ve 
müstahdemlerin mu'ayyen sa'atde vazife başmda bulunma.,. 
ları muktezi dir>> (Belge. 4). · 

Aynı emre ekli ta'limat-nameye göre, Mahzen-i Evrak Mümey
yizliği'nin görevleri de şu şekilde tesbit ed.ilıİı.iştir; 

«1 - Mülga Sadaret Dairesi ve Konağı ile bilumfun eşyasına 
nezaret . 

a) Mülga Sadaret Dairesiyle konağına ve bilcümle eşyası
na diğer dairelerce el konm~sa, derhal'"el konula-
caktır. . 

b) Binalarm birer kıta krokisi ve eşyanın eski teşkilata 
nazaran mufassal ve musaddak bir listesi derhal An
kara'ya gönderilecektir: 

c) Binalar ve eşya, evrak müstesna olmak üzere, eskisi 
gibi muhafaza oiunacaktır. 

d) «a» fıkrasında yazıldığı üZere bina ve eşyaya el konul
duğu takdirde, muhafazası için polis ve jandarma 
dairelerince yardınf te'mini zımnında durum müdiri
yete bildirilecektir. 

e) Devairve eşyaya, diğer dairelerce resmen veya husiisi 
sf1retde el konulmuş ise, ·hangi bina~ara veya kısımla
rma ve ne gibi eşyaya hangi daireler tarafından vaz'-ı 
edildiğini mi,ibeyyin bir rapor «b» _fıkrasında istenilen 
ma'lfımata eklenecektir. 

2-Mül-ga Sadaret Dairesine ait bilumfun evrakın tesellüm ve 
muhafazası. · 
a) Mülga kalemlerde evrak kalmış ise ilgililer buldum

larak, işbu evrak tesellüm edilecek ve Mahzen-i Ev
rak'a usıilü üzere konulacaktır. 

b) Halen Hazine-i Evrak'da mevciid~ bulunan ve «a» fık
rasında yazılı olduğu üzere konulacak olan evrak mü.:. 
kemmel sfıretde t?Snif edilerek eheinmiyetle muhafaza 
kılınacaktİr . 

. 3 -İcr~ Vekifıeri Hey'eti Riyaseti'nin htanbul'daki işler~den 
emr verilecek · Olanları ta 'kip etmek. 

4- Merkezden verilecek diğer emirleri ifa etmek» (Be~g7. 4) . 

. Bu il.K emir ve görev fa'llmat-namesine cevaben, Mahzen-i Ev-
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rak Mü.meyyizi Mahmud Ned.iJl;ı Bey'in 7 Mart ı339 tarihli ve ı nu
maralı arizasl.J?.da şunlar _yazılmıştır; 

«- Mülga Sada.ret binası, eşyasıyla beraber, Re'fet Paşa 
tarafından . eski me'murlardan tahliye edildiği sırada, 
mevcut b~lumum evrakı bendenize teslim olunmuşdu. 
Bu def'a 1 Mart ı339 tarihli emre nazaran gerek bina 
ve ger~ks~ eşyaya tarafımdan el konuldu. Tanzim edi
lece~ defteri ayrıca takdim edilecektir. 

- Sadaret Konağında Kadriye Sultan'ın ikaznet etdiği 
ta.hlrlk edildiğinden, bu husiısda ne yapılması gerektiği 
hakkında .emir beklenmektedir . 

. - Sada.r~t pairesinin ve Konağının krckileri bilahare 
gönderilecektir. 

- Sadare~ Dairesinin muhafazası Re'fet Paşa'nın Edir
ne'ye gidişinden sonra polise tevdi' edilmiş, iki gün 
önce de polis karakolu lağv edilerek, muhafaza işi Vi
layet Jandarma Karakol Kumandanlığına tevdi edil
miştir. 

- Gönderilen şifre m.iftahı icabında kullanılacakdır. 
- Kadroya dahil olan iki odacılıkda, öteden beri müstab-

dem olup, şimdiye kadar vazifelerine devam eden Malı
zen-i ·Evi-ak odacılarından Musa ve !hsan Ağalarm ib
kası ~ünasib olacağından, işe başlamaları tarihinin 1 
Mart ·ı339'da itibar· edilmesi temenni edilir. 

- Ma'aşlarımızın alınması hususunda Zatıniza itimadım.ız 
der kardır. 

. - LüzU.mu ihtimaline mebni tasdikti biyografim, en son 
alınan fotoğrafımla takdim ed.ilmişdir» (Belge. 5). 

Belgelerde görüldüğü üzere, Türkiye BUyük Mill~t Meclisi Hü
JPlıneti, Osnıanlı Devleti'nin Hazine-i Evrakı ile Mülga Sadaret 
p.airesi ve evrakını muhafaza etmek için, da.p.a ilk andan itibaren, 
devlete v.e millete ~adik bir memfu Ç>lan Millga Hazine-i Evrak Mü
dürü Mahmud Nedim Bey'i isübda.m etmiştir. Vazifesini bUyük bir 
sorumlulul!: ve görev anlayışı içind~ yii!üten bu zat, ~desine tevdi 
edilen arşivi ve arşiv ~emelerini titizlikle korumuştur. !ık dört 
ayda n;ıaaşsız olarak görevine devam etmiştir. 

ı Mart ı339 tarihinde Hazine-i Evra.k'a yeni bir düzen getiril
miştir. Artık Mülga Hazine-i Evrak, «Ma.bzeJ:!.-i Evrak Mü.meyyiz-
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liği» adı altmda yeni teşkil edilen, bir statüye kavuşturulan ve doğ
rudan doğruya Ankara'd~ İcra ·Vekilleri· Hey'eti Riyaseti'ne bağla
nan bir daire olmuştur. Yeni Devlet, ilga edilen Devletin arşivini ve 
bütün evrakını muhafaza. etmek azminde olduğunu gösteren tedbii-
leri almıştır. . . . . 

Aynı zamanda, önemli bazı huSUslarda kııllanılmak üzere bir 
şifre m.iftalu gönderildiği gibi, Mahzen-i Evrak. Mümeyyizliği'nin, 
İcra Vekilieri Hey'eti Riya~eti'nin istanbul'daki işlerinden emir ve
rilecek olanlarm takibi için irtibat göre"?ini yürütmesi düşünülmüş
tür. 

Başlangıçta İcra Vekiller~ Hey'e~· Riyaseti Kalem-i Ma.hı:;ıls 
Müdiriyeti'ne bağlı olan M$.en-i ~vrak Mümeyyizliği, 31 Mayıs 
·1341 tarihinden itibaren, Başvekalet E:alem-i Mahsıls Müdiriyeti'ne 
dahil olarak adı «Hazine-i Evrak Müme~liği» ne çevrilmiş, 1 Ha
ziran 1927'de de «Hazine-i Evrak Müdir Muav~» olarak Başve-

~ . . . 

kalet Müsteşarlığı'na bağlanmıştır. Böylece, Cumhuriyet idaresi, Os-
manlı Devleti zamanında Sadarete bağlı bulunan De.vlet a.rşivini, te
varüs ettiği bu tarihi zenginliği, önce _ İcra Vekilieri Hey!eti Riya
seti'ne ve sonra Başvek.alet'e bağlamak suretiyle, korunması hustı.-. 

sunda verdiği önemi göstermi§tir. Bu ar:[Ld:[L, Ankara'da yeni bir Ha
zine-i Evrak binası inşası ve iJrn:?.alini müteakib İstanbul'dan nakle
dilmesi düşünülmüş ise de bu gerçekleşememiştir.· Arşiv Genel Mü
dürlüğü'nün, Başbakanlığa bağlı olarak, İstanbul'da bulunmasının 
sebepleri böylece tzah edilebilir. . 

İlk Mahzen-i Evrak Mümeyyizi Mahmud Nedim Bey, sonra Ha
zine-i Evrak Mümeyyizi ve nihayet ·Hazine-i Evrak Mj.i~. Muavini 
unvanlarıyla Devlet arşivinin amiri olar3.k 21.10.1931 tarihine kadar . . 
hizmet etmiş ve emekli olmuştur. Tarihimizin önemli bir dönüm nok-
tasında, bu f~dakar Türk arşivcisinin hizme~lerini takdirle karşıla-
mak ger~kir inancındayız. . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'İ$1, ilga ~dilen Osman
lı Devleti'nin Hazine-i Evrakı'nı, diğer bir deyişle Devlet arşivini, 
ve Sadaret evrakını korumak hustı.sundaki giriş~erini gösteren ve 
p;ı.illi arşivcilik tarihimi~ ve Devlet arşivimiz bakımından önemli ka
rarları ihtiva eden ve alınan tedbirleri gösteren belgeleri, ilk defa 
olarak, aşağıda aynen yayınlİyoruz. 

Ayrıca, bir süre sonra, Mülga Şura-yı Devlet arşivinin de Malı
zen-i Evrak Mümeyyi.Zliği'nin idaresine' verildiğini belirtelim. 
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·. .BELGELER 

1 .. belge: Ma.hmud !fedim Beyin ta(yinine ait yazı; 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükfımeti 
istanbul Vilayeti 
Mekttı.bculuğu 

Ade d 
UmUmi 1492 
Hustı.si 453 

· C 25.2.(13)39 Millga SadAret Diliesi bi'l-cümle eşya ve ev
rakını muhafaza etmek üzere !cra Vekilieri He'yeti Riya
seti Kalem-i Mahsfıs Evrak Kalemi kadrosunda ihdas kılı
nan iki bin beş yüz guruş ma'aşh Mahzen-i Evrak Mümey
yizliğine 1 Mart sene (1) 339 tarihinden itibaren Bab-ı ali 

· MüJga Hazine-i Evrak Müdiri Mahmud Bey ta'yin edildi
ğinden derhal işe müb3.şeretinin ve Kalem-i Mahstı.s Müdi
riyeti ile irtibat te'stsinin kendisine tebliğini ve va.zifeye 
tarih-i mübaşeretinin iş'arını rica ederim. 

Mahzen-i. Evrak Mümeyyizi Mahmud Bey'~ 

!cra Vekilieri Hey'eti Riyaset-i Celilesinden ş eref-varid 
olan 28 Şubat seıie 1339 tarihli telgrafname-i sami stı.reti 
bala.ya nakl edilmiş olmağla, ber-mucib-i iş'ar-ı aii riyaset-i 
müşa.rün-ileyha. Kalem-i MahsUs Müdiriyetiyle te'sis-i irti
bat ile vazifeye tarih-i mübaşeretinizin inbası tavsiye olu.: 
nur efenc:liJ:iL · 

Fi 3 Mart sene (1) 339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi HükUmeti 
!stanbul Vali Vekili 

Miralay 
Es'ad » 
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2. belge : Arif Re§id Bey'in ta~yinine did yazı~· 

«Türkiye Büyük Millet Me_clisi :Hükfııneti 
· İstanbul· Vilayeti · · 

Mektubcultiğu 
Ade d 

UmUmi 1492 
Husftsi ·452 

~ . . ... 
Mülga Sadaret Daire~i bi'l.:c~e. eşya ve evrakını muhafa-
za etmek üzere, İcra Vekilieri ··Hey'eti Riyaseti K8.lem-i 
Mahsfts Evrak Kalemi kadrosunda ilidas kılınan bin beş 
yüz guruş ma'aşlı Mahzen-i Evrak Kitabetine ı Mart sene 
(1) 339 tarihinden itibaren Bab-ı ali Mülga Beğlikçiliği me'
rolırininden Arif ·Reşid Bey··taiYin edildiğinden ·derhai iŞe 
mübaşeretinin kendisine ol-vechile ta..vzifiyle vazffeye ta-· 
rih-i mübaşeretinin Kalem-i Mahsfts Müdiriyetme iş'arınm 
Mahzen-i Evrak Mümeyyizliğine ta'yin kilıiidığı 28.2. (13) 39 
tarihli telgrafname bildirilen Mah.niud Bey'e tebliğini rica 
ederim. 

Mahzen-i Evrak. Mümeyyizi · Mahmud Bey' e 

İcra Vekille~~ Hey'eti Riyaset-i Celilesinden şeref-varid olan 
28 Şubat sene (1) 339 tarihli telgra.fnaıiıe-i sami s tıreti ba
la ya nakl edi]+niş olm~ğla, _Riyaset-i. · müşa:rün-ileyha ile 
te'sis-i irtibat ile işe: mübaşeretin.i.Z ~a~i~nin inbası tavsi
ye olunur efendim. 

. . . 
Fi 3 Mart sene (1) 3~9 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi. ~ü.kftmeti 
!stanbul Vali Vekili 

Miralay 
Es'ad » 
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. . 
3. belge : Mahzen-i Ew~k mümeyyizi ve katibinin göreve başlay-ış 

yazısı; 

«Millga Sadaret Dairesindeki evrak ve eşyarun muhafazası 
için ihdas huyurulan Hazine-i Evrak Mümeyyizliğine çaker
lerinin ve kitabetine Arif Reşid Beyiiı ta'yin buyurolduğu
muza dair olan 1 Mart sene (1)339 tarihli emr-i ali-i veka
let-penahileri üzerine her ikiiniz de bi-tevfik:ihi-te'ala he
man işe mübaşeret eylediğiıİıiz ma'riızdur. Emr ü irade haz
ret-i veliyyü'l-emrindir. 

İcra Vekilleri Hey'eti Riyaseti 
Kalem-i MahsU.S Evrak Kalemi 
İstanbul Hazine-i Evrakı Mümeyyizi» 

~- belge : Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği'nin te§kili ve görevleri 
hakkında emir ve eki talirrıiitname; 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi 
t~ra Vekilieri Hey'eti Riyaseti 

Kalem-i Mahsus Müdiriyeti 
Ade d 

1-3-(1)339 

Mahzen-i Evrak Mümeyyizliğine 

1-Vezaifi merbut iki numerolu ta'limat-namede muharrer 
Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği İcra Vekilieri Hey'eti 
RiyasetA Celilesi Kalem-i MahsU.S Müdiriyetme mer
bfitdur. Ta'limatname haricinde veya dahilinde lüzfim 
göreceği bi'l-umfim evamiri mezkfır müdlriyetden te
lakki edecektir. 

2 - İŞierin ta'kibi için ikti~asmda kullanılmak üzere bir 
şifre İİıi:ftahı leffen gönderilmişdir. Şifre ile muhabere 
için müsa'ade i'tası Dahiliye Vekaleti'ne Riyaset-i Ce-
lile .tarafından emr edilmişdir. " 
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-· .3-M~eyyiz ve katib merkezce taryın edilmişdir. Kad
roda mevcud maktfı' ·on _sekiz lira maıaşlı iki odacı 
Mülga Sadaret odaeriarı meyarundan intihab edilerek 
işe başlatdırılacak ve yazifeye tarih-i mübaşeretleri, 

ta'yin edilmek üzere Müdiriyete_ bildirilecekdir. 

4- Ma'aşat merkezden alınarak Bank-ı Osmani vasıtasıy-
. la ay başlarında gönderileceğinden İcra Vekilieri He

yeti Riyaseti Kalem-i Mahstıs Müdiri Hayati Bey'in 
mutemed olarak ta'yin edildiği memfirin ve müstahde
min taraflarmdan devair-i merkeziyye Muhasebat Mü
diriyetin~ telgraf veya tahriren bildirilecekdir. 

5-Vakt-i mesai İcra Vekill~ri .Hey' eti karariyle mevsime 
göre ta'yin ve ta'mim edilir. 

Şimdiki vakt-i mesai 9.30 evvel ila 12.00 zeval ve 
1.30 sonra ila 4.30· dır." 

Tebeddül vukfı'unda Müdiriyetden telgrafla bildiri
lecekdir. Cum'a ve eyyam-ı mübareke ve resmiyyeden, 
ma'ada her gün memfırin ve riıensfıbinin murayyen 
sa'atde vazife başmda bulunmaları muktezidir efendim. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilieri Hey'eti Riyaseti 
Kalem-i Mahsus Müdiriyeti 

Ad ed 
Merbfıtat numerosu · 

2 

Mü dir 
Hayati» 

:Iı4ahzen-i Evrak MJiıneyyizliğinin Vezaifi 
ı-Mülga Sadaret Dairesi ve Konağı ile bi'l-umfım eşya

sı,na_ nezare_t :. 

· a) Mülga Sadaret Dairesiyle Sadaret Konağına ve bi'l
cümle eşyasına devair-i sairece resmen vaz'-ı yed 
edilmemiş ise derhal vaz' -ı yed edilecekdir. 
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b) Bina.ların birer kıt'a krokisi ve eşyanm eski teşki
lata nazaran mufassal ·ve musaddak bir listesi der
hal Ankara'da Müdiriyete gönderilecekdir. 

c) Birialar ·ve eŞya, eVrak müstesna olmak üzere sa
bıkı vechile muhafaza ohinacakdır. · 

d) «a» fıkrasında yazıldığı :vechile bina ve eşyaya 
vaz'-ı yed edildiği takdirde, muhafazası için polis 
ve jandarma dairelerince mu'avenet te'mini zım.
nmda keyfiyet telgrafla Müdiriyete ~ildirilecekdir. 

e) Devair ve eşyaya devair-i sairece resmen veya su
ret-i husfuıiyede vaz'-ı yed edilmiş ise hangi bina
lara veya kısımlarına ve ne gibi eşyaya hangi de
vairin resmen veya silret-i husftsiyede vaz'-ı yed 
eylediklerini niübeyyin bir ( ?) «b» fıkrasında is~ 
tenilen ma'lftmata leffi lazımdır. 

2-Mülga Sadaret Dairesine aid bi'l-umftm evrakın tesel
lüm ve muhafazası : 
a) Mülga kalemlerde evrak kalmış ise alakadaran bul

durılarak işbu evrak tesellüm edilecek ve Mahzen-i 
Evrak'a ale'l-usul vaz' edilecekdir. 

b) Elyevm Mahzen-i Evrak'da mevcftd bulunan ve <<a» 
fıkrasında muharrer olduğu vechile konulacak olan 
evrak silret-i mükemİnelede tasQ.if edilerek ehem
miyetle -ıniıhafaza _kılınacakdır. · 

3- İcra Vekilieri Hey' etiRiyaset-i Celilesinin Dersa'adet'
deki işlerinden emr ve~ecek olanları ta'ki:b etmek 

4-Merkezden verilecek diğer bi'l-umftm evamiri ifa et
mek 

(Mühür) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 

İcra Vekilieri Hey'eti Riyaseti 
Kalem-:i Mahsfuı Müdiriyeti 

1-3-1339 . 
Mü dir 

Hayati>> 



Kalem-i 
M.ahsfıs 

Kalem-i 
M.ahsfıs 

Ev amir 
ve M.üfre- . 
dat Ka
lemi 

Kalem-i 
Mahsfıs 

Evrak 
Kalemi 

. . 
Kalem-i 
MahsUs 
Mahzen-i 
Ewalcı 
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«Merhutat nuwaerosu 

3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilieri Hey'eti Riyaseti 
Kalem-i M.ahşfts M.üdiriyeti · 

Aded. 1 

İcra Vekilleri Hey'eti Riyaset-i Celilesi kadrosu 
İcra Vekpleri Hey'eti Re'isi 
İcra Vekilieri Hey'eti Riyaseti Kalem-i 

MahsUs Müdiri 4000 

İcra Vekilieri Hey'eti Riyaseti Kalem-i 

Şifre memUru 
Kati b 
Kati b 

Mahsus Baş katibi 2500 

1750 
1300 
1300 

İcra Vekilieri Hey'eti Riyaseti Kalem-i 
Mahsus Evamir ve Müfredat Kalemi 

Baş Katibi 2500 
Müsevvid 1750 
MübeyyiZ 1300 
Mübeyyiz 1300 

İcra Vekilieri Hey'eti Riyaseti Kalem-i 
MahsUs Evrak Kalemi Baş Katibi 2500 

Dosya Me'mılru 1750 
Mukayyid 1300 
Mukayyid 1300 

603 

Mahzen-i Ewak Mümeyyizi 2500 B~ 7cısım için on 
Katib · .. 1500 sekiz lira ücret-i 

MaktU/a-i şehriy
yeli iki odaoı var
dır · 
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Hazine Müdiriyeti «Enderun Hazinesi» 8000 
Hazine Katibi 2500 

aded · 
Bi.rin,ci ~ımf me'mtır 2000 

4 2000 
!kinci sınıf ıp.emur 4 1500 
Üçüncü sınıf memur 4 1000 

Makam-ı Hilafet Ba.§ Mabeyincisi 
İkinci Mabeymci 4000 
Üçüncü Mabeyinci 3000 
Dördüncü Mabeyinci 3000 

Makam-ı Hiiafet Baş Katibi 
!kinci Katib · 
üçüncü Kati b 
Dördüncü Katib 

4000 
3000 
3000 

(Mühür) 

10000 

10000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi HükUmeti 
İcra Vekilieri Hey'eti Riyaseti 

Kalem-i Mahsus Müdiriyeti 
1-3-1339 

Mü dir 
Haya~i » 

5. belge: Mahzen-i· Evrak Mümeyy·izi Mahmud Nedim Bey'in 7 
Mart 1339 tarihli ve 1 numaralı arizası : 

«Nu.mero 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilieri 
Riyaset-i Celilesi Kalem-i MahsU.s Müdiriyet-~ 
aliyyesine 
Arlza fi 7 Mart (1) 339 

- Şeref-varid olan 1-3-(13) 39 tarihli tahrirat-ı aliyyeleri 
ariza-i cevabiyesidir : 
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Mülga Sadaret binası eşyasıyla beraber, Re'fet Paşa 
hazretleri tarafından işgal ve me'mfırin-i sabıkadan tah
liye edildiği sırada mevcfı.d bi'l-umfı.m evrak-ı resmiyye 
çakerlerine teslim edilmişcli. iş'ar-ı alileri üzerine gerek 
bina ve gerek eşyaya dahi taraf-~ çakeranemden bu kere 
derhal vaz'-ı yed olundu. Şimdiye kadar eşyaya nezaret 
eden Levazım M"üdiri İhsan Bey'in Re'fet Paşa karar
gahı ve zabıta iştiriliyle tanzim etdiği defterle eşya-yı 
mevcfı.de tatbik edilmekde bulunduğundan neticesi ay
rıca arz ve mezkfır defterin sfıreti takdim edilecekdir. 

- Sadaret K~nağı'na gelince, mevcud dosyasından ihrac 
ve merbutan takdim edilen sfıretler me'alinden dahi 
münfehim olacağı vechile mezkfır konakda elyevm ha
nedandan Kadriye Sultan'ın ikamet etmekde o-lduğu 
lede't-tahkik: anlaşılmakla, bu b§.b~a ne suretle hareket 
etmek lazım geleceğinin ~mr ve iş'arı mütemannadır. 
Ma'mafih bu hususa 8:id bi'l-cümle mu'amelat ile mine'I
kadim Vilayet Emlak-i Emiriyye Müdiriyeti iştigal et" 
miş olduğundan, bu babdaki ma'lfunat-ı muamele Müdi
riyat-i mezkfırede mevcuddur. 

- Sadaret Dairesi krokisi için Makam-ı Vilayete ba-takrir 
müraca'at edilmiş olduğundan, tanzim ve çakerlerine 
tevdi' edildiği anda takdim edileceği ve Sadaret Konağı 
krokisinin tanzimi dahi bu babdaki em.r ve iş'ar-ı aliy
yelerinin vürfıduna ta'lik edildiği ma'rfızdur. 

- Sadiret Dairesinin muhAfazası Re'fet Paşa Hazretleri
nin Edirne'ye azımetlerinden sonra polise tevdi' edildiği 
halde bundan iki gün mukaddem polis karakolu lağv 
edllib emr-i muhafaza Vilayet Jandarma Karakol Ku
mandanlığına tevdi' edilerek bir çavuş ve on beş nefer
den ibaret olan mezkfır karakol hey'eti tarafından el
yevm gece gündüz devriye gezdirilmek sfı.retiyıe ·Daire-i 

mezkfıre muhafaza edilmekde ise de, bu babda buradan 
Vilayete bir emr-ü iş'arda bulunulması te'min-i inzibat 
nokta-i nazarından daha ziyade mucib-i muhassenat ola
cağı varid-i hatır-ı kemteranem olmuşdur. 
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- İrsal huyurulan şifre miftahı icabmda isti'mal oluna
cakdır. 

- Kadroya dahil olan iki · odacılıkda, öteden beri m üstah
dem olup şimdiye kadar vazifelerine devam eden MaJı-

. zen-i Evrak odacılarından Musa ve İhsan Ağaların ib
kası münasib olacağından işe mübaşeret tarihinin ı 
Mart (1) 339 itibar edilmesi hususunun icab edenlere 
elll! ve tebliği mütemennadır. 

- Ma'aşatımızm ahzı huşf.tsund;:t Zat-ı kerimanelerine 
i'timadımız derkar bulunduğu cihetle, keyfiyet iş'ar-ı 
aıneri vechile devair-i merkeziyye Muhasebat Müdiriye
tme yazılmışdır. 

- Makam-ı alilerince liizfu:nu ihtimaline mebni musaddak 
tercüme-i hal varakası en son alınan fotoğrafımla bera
ber takdim kılınmış olmağla, ol-babda emr ü irade efen
dim luızretlerinindir.» 

.• 
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(Belge 1) 
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(Belge 2) 
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(Belge 4/1} 

Tarih. Etıstitüsü Dergisi - F. 89 
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(Belge 4/ 2) 
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