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TURK TARIH KURUMU'NUN 1957 YILI
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1957 y~l~~Genel Kurul toplant~s~~ 21 Nisan 1957
pazar günü saat 9,30'da Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi binas~ndaki
Kurum merkezinde yap~lm~~t~r.
Toplant~y~~Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. Semsettin Günaltay açm~~, yoklama
sonunda ço~unlu~un bulundu~u anla~~ld~~mdan genel kurul Ba~kanl~ k divan~n~n
seçimine geçilmi~tir. Ba~kanl~~a Prof. Muzaffer Göker, Ikinci Ba~kanl~klara Bay
Tevfik B~y~kl~o~lu ve Bay Re~ it Saffet Atabinen, sekreterliklere Prof. Dr. Tahsin
Ozgüç ve Doçent Dr. Bahad~r Alk~m seçilmi~lerdir.
Birinci oturum Prof. Muzaffer Göker'in ba~kanl~~~nda aç~lm~~~ve Kurum
üyelerinden ebediyete göçmü~~olan Aziz Ogar~~ve Prof. Sadri Maksudi Arsal'~n
hât~ralar~~an~ larak 3 dakika ayakta tâzim duru~u yap~lm~~t~r.
Bundan sonra Kurum ve Bas~ mevi Yönetim Kurullariyle Denetleme Kurulu
raporlar~~okunmu~tur. Prof. Dr. Halil Demircio~lu'nun 35 bin liral~k münakalenin
sebepleri, Bay Tevfik B~rkl~o~lu'nun bütçe tahmininden noksan olan gelir bölümleri
ve bunlar~n sebepleri hakk~nda sorduklar~~suallere kar~~~Ba~sekreter Ulu~~I~demir
gerekli aç~klamay~~yapm~~ , Ord. Prof. Dr. Suhey1 Ünver, Floransa kongresine
döviz müsaadesinin geç gelmi~~olmas~ndan dolay~~kat~lamad~~~n~~ aç~klam~~, Bay
Faik Re~it Unat, Bas~ mevi Yönetim Kurulu raporunun alt~ na Kurul üyelerinin
adlar~n~n yaz~lmas~n~~istemi~~ve iste~i kabul edilmi~tir. Raporlar üzerinde ba~kaca
söz isteyen olmad~~~ ndan oya konmu~~ve her üç rapor oybirli~iyle kabul edilerek
Yönetim Kurullar~~ te~ekkurle alk~~lanm~~lard~r.
Gündemin dördüncü maddesine geçilerek Yönetim Kurulunca haz~rlanm~~~
olan 1957 y~l~~bütçe tasar~s~n~~incelemek üzere Bayan Fakihe Öymen, Prof. Dr.
Bekir S~tk~~Baykal ve Prof. Dr. Halil Demircio~lu'ndan mürekkep üç ki~ilik bir
komisyon seçilmi~tir.
Daha sonro Yönetim, Haysiyet, Denetleme, Bas~mevi Yönetim Kurullariyle
Kütüphane komisyonu üyelerinin seçimine geçilmi~, tasnif sonunda bu kurullara
oy s~rasiyle a~a~~daki üyelerin seçildi~i anla~~lm~~t~r :
YONET/M KURULU ÜYELERI
Ord. Prof. Semsettin Günaltay, Prof. Dr. Afet inan, Prof. Dr. Tahsin özgüç, Prof.
Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Cemal Tukin, Prof. Tayyip
Gökbilgin.
YONET~ M KURULU YEDEK ÜYELER/
Prof. Dr. ~inasi Altunda~, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu.

650

HABERLER
HAYSIYET KURULU ÜYELERI

Prof. Hikmet Bayur, Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Ord. Prof. ~evket Aziz Kansu, Ord.
Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver (Oy birli~i ile).
HA YSIYET KURULU YEDEK ÜYELER/
Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat, Bay Tahsin Öz (Oy birli~i ile).
DENETLEME KURULU ÜYELER/
Bayan Fakihe Öymen, Bay Hasan Ali Yücel, Prof. Enver Ziya Karal (Oy birli~i
ile ).
BASIMEVI YÖNETIM KURULU ÜYELERI
Bay Tevfik B~y~kl~o~lu, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Prof. Dr. Muzaffer
~enyurek (Oy birli~i ile).
KÜTÜPHANE KOMISYONU ÜYELER/
Dr. Hâmit Ko~ay (Eski Ça~), Prof,. Dr. Ayd~n Say~l~~(Orta Ça~), Prof. Dr Hamit
Sadi Selen (Yeni-Ça~), (Oy birli~i ile).
KÜTÜPHANE KOMISYONU YEDEK ÜYELERI
Prof. Dr. Muzaffer ~enyürek (Eski Ça~), Bay Abdülkadir ~nan (Orta Ça~), Prof.
Dr. ~inasi Altunda~~(Yeni Ça~) (Oy birli~i ile).
Genel Kurulun ikinci oturumu ö~leden sonra saat 15 de Ba~kan Muzaffer
Göker'in ba~kanl~~~nda aç~ld~.
Bütçe komisyonu taraf~ ndan incelenip kabul edilen 1957 bütçe tasar~s~~ ile
bütçe yönetmeli~i okundu ve oy birli~i ile kabul edildi.
Bundan sonra Yönetim Kurulu ile Kollar~ n ve Üyelerin tekliflerine geçilerek
~unlara karar verildi:
1— Rahats~z olduklar~ndan dolay~~ Genel Kurul toplant~s~na gelemiyen
Üyelerimizden Bay Osman Ferit Sa~lam ve Bay Efdalettin Tekiner'in iki-üç ki~ilik
bir heyet halinde ziyaret edilerek Genel Kurulun sa~l~k ve esenlik dileklerinin
iletilmesine,
2- Bundan önceki Genel Kurulda bir y~l süre ile kabul edilen Bas~mevi
Yönetmeli~inin nihai olarak kabulüne,
Belleten hakk~nda bir y~l önce Yeni Ça~~Kolunca haz~rlanm~~~olan Yönetmelik tasar~s~n~n di~er Kollarca da görü~ tildükten sonra Genel Kurula getirilmesine,
Milletleraras~~ Tarihi Ilimler Komitesi Türkiye Milli Komisyonu'nun
Kurulmas~~ için Yönetim Kurulunun te~ebbuse geçmesine,
Lozan'da toplanacak olan Milletleraras~~ Tarihi Ilimler Komitesi Genel
Kurulunda Kurumumuzu Ord. Prof. Ömer Lutfi Barkanla Prof. Enver Ziya Karal'~n
temsil etmesine,
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6-- UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil edecek
delegeli~e Prof. Dr. Afet Inan'~n seçilmesine,
7— Türk Tarih Kurumu'na al~nacak yeni üyeler hakk~nda mümasil Avrupa
ilim Kurumlar~n~n tüzlikleri incelenmek suretiyle Yönetim Kurulunca bir tasar~~
haz~rlanarak gelecek Genel Kurula getirilmesine,
8-- 1957 y~l~nda Avrupa'da toplanacak olan Kongreler için Kollar emrine
a~a~~daki miktarda ödenek ayr~lmas~na
Eski Ça~~Koluna
Orta Ça~~Koluna
Yeni Ça~~Koluna
Lozan Toplant~s~na

3000 Lira
3600
11
5400
3000

Gündemde görü~ülecek ba~ka bir ~ey kalmad~~~ndan Genel Kurul toplant~s~na
saat 18,20 de son verilmi~tir.

YÖNETIM KURULU ÜYELERI ARASINDA IS BÖLÜMÜ
Genel Kurulca Türk Tarih Kurumu Yönetim Kuruluna seçilmi~~olan Üyeler
Kurul toplant~s~n~n sona ermesinden hemen sonra toplanarak gizli oyla aralar~nda
~u ~ekilde i~~bölümü yapm~~lard~r:
Ba~kanl~~a Ord. Prof. Semseddin Günaltay, Asba~kanl~klara Prof. Dr. Afet
Inan ve Prof. Dr. Cemal Tukin, Genelsekreterli~e Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Saymanl~~a Prof. Dr. Tahsin özgüç seçilmi~lerdir.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1956 YILI ÇALISMA RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulu'nuzun 1956 y~l~~çal~~malar~na ait raporumuzu yüksek kat~n~za
sunuyoruz:
MALI DURUM

Kurumumuzun 1956 y~l~~ gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir:
a) GEL~RLER

Bölüm

Gelirin cinsi

Bütçeye konan
Lira
K.

Tahsil olunan
Lira
K.

I

Kurum art~r~m~ndan
Hükümet yard~m~~
Atatürk tesisi geliri
Üye aidat~~
Yay~n gelirleri
Türlü gelirler

90.800
90.000 —
28 ~~. 000
~~oo —
15.000 —
54.900 —

90.800
90.000 —
281.793 25
138 —

531.800

505.354 72

II
III
IV
V
VI

Toplam

39.229 02

3.394 45
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b) GIDERLER
Bü tçeye konan
I
II
III
IV
V

Lira

Giderin cinsi

Bölüm

Görevli giderleri
Idari giderler
Bilimsel giderler
Yat~r~mlar ve yat~nmla ilgili giderler
Yay~n zararlar~~

_
K.

33
12.774 66

11 5-339

12.500 —
263.000 —
84.000 —
48.000 —
531.800 --

Toplam

Harcanan
K.
Lira

244-772 06

13.002 19
58.800 77

444.689 ol

Böylece gelirlerinüz giderlerimizden 60.665 lira 71 kuru~~fazla olmu~~ve bu
fazlal~k Kurum art~r~nuna almm~~ur.
YAYIN ~~LERI
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m' bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r :
IBN-t Mat : El-Evilmir~rl-Ald'iyye fi'l-Un~uri'l-Ald'iyye, L cilt t~pk~~bas~m.
Rn~zt Oöuz Ast~m : Ankara-Konya ve Eski~ehir-I-aza:kaya gezileri raporu.
PROF. DR. EKREM AEURGAL ve DR. L. BUDDE : Vorklufiger Bericht Ober die

Ausgrabungen in Sinope.
PROF. DR. A. M. MANsm., G. E. BEAN, Doç. DR. J. INAN : Side Agorast

ve civar~ndaki binalar (1948 y~l~~kaz~lan« dair rapor).
A~Lk~~~SIRRI LEVEND : Gazavat-nllmeler ve Mihalo~lu Ali Bey'in vurma&
nâmesi.
PROF. DR. AFET INAN : Eski M~s~r Tarih ve Medeniyeti.
ORD. PROF. I. H. UzuNçA~t~~n : Osmanl~~Tarihi IV. cilt ~. k~s~m.
PROF. E. Z. KARAL : Osmanl~~Tarihi VI!. cilt.
Belleten, say~: 78-80.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~mma ba~lannu~t~r:
~ — ADNAN ERZI : El-E~d~nirü'l-Abl'iyye fi'l-Umuri'l-Akrirye II. cilt (Tahlill

indelcs ve eser hakk~nda bir ara~t~rma).
IBN-I KEL (haz~rhyan: ~erafettin Turan): Tevarih-i ifl-i Osman VI!.
defter (Türk harfleriyle tenkitli bask~).
Hh~tT Ko~Ay : Büyük Güllikek kaz~s~~raporu.
E. Boson : Pan~filya Tarihine dair ara~t~rmalar.
Kn~tAL BALKAN : Mama K~ral: Anwn-Hirbi'nin K~ral Wariama'ya gönderdi~i
mektup.
PROF. Onun Tun~a~~: Sekundar Tiirkiyesi'ne ait resmi vesilcala~.
~u eserlerin bas~m~~bitmek üzeredir:
~ — ALt FUAT Ten~con.nt (haz~rhyan: Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal): Mesail-i

Mühimme-i Siyanye. II. cilt.
Da. RIFAT Os~~AN (Haz~rhyan: Ord. Prof. Dr. Sithey1 enver): Edirne

Saran.
KA~IF! (haz~rhyan: Prof. Dr. Ahmet Ate~~ve Doçent Dr. Adnan Erzi):

Gazand~ne-i Rum.
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Kanunnâme-i Sultani ber

Mucib-i Orf-i Osmani.
PROF. DR. EBERHARD :

Uzak Do~u Tarihi.

Bu y~l içinde ~u eserlerin Kurum yay~nlar~~aras~nda bas~lmas~na karar verilmi~tir :
ORD. PROF. ZEKI VEL~D~~TOGAN :

Tarih-al-bab va'l-ebvab.
Ç~~~: Eski Babil devrine ait iki okul kitab~.
ORD. PROF. ~SMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI : Nizam-~~Cedit Erkân~ndan Kad~~
Abdurrahman Pa~a.
DOÇENT DR. ADNAN ERZ~~ : raz~c~o~lu'nun Selçuk Tarihi.
DOÇENT DR. ADNAN ERZ~~ : Anonim Sekt~knâmeler.
DOÇENT DR. ~ERAFETTIN TURAN : Kanunrnin o~lu ~ehzgrde Bayezid'in isyan~.
MUAZZEZ

Bunlardan ba~ka merhum Mabeyin Ba~kâtibi Ali Cevat Bey'in Me~rutiyet
devrine ait hat~ralar~= yay~nlanma hakk~n~, o~lu Büyük elçi Cevat Aç~kal~n, Kurumumuza terketmi~~ve bu hât~ralar Üyelerimizden Bay Faik Re~it Unat taraf~ndan
bask~ya haz~rlanm~ya ba~lanm~~t~r.
M~~LLETLERARASI KONGRELER

3-9 Eylül 1956 da Italya'n~n Floransa ~ehrinde toplanan Milletleraras~~VIII.
Ilimler Tarihi Kongresine Orta-Ça~~Kolundan Prof. Dr. Ayd~n Say~lrn~n, YeniÇa~~Kolundan da Ord. Prof. Dr Sühey1 Ünver'in kat~lmas~~Genel Kurulca kararla~m~~t~. Ltizumlu dövizin geç tahsis edilmi~~olmas~ndan dolay~~Ord. Prof. Dr.
Süheyl Ünver kongreye kat~lmaktan yaz geçmi~, yaln~z Prof. Dr. Ayd~ n Say~l~~i~tirak
ederek "Kuuhrnin s~n~rl~~zamanda sonsuz hareket hakk~ndaki yaz~s~" adl~~ bir
tebli~ini kongreye sunmu~tur.
V. TÜRK TARIH KONGRESI

1955 y~l~~çal~~ma raporumuzda 1 2 Nisan 1956 da toplanaca~~n~~bildirdi~imiz
V. Türk Tarih Kongresi Genel Kurul'dan bir hafta önce toplanm~~~ve neticeleri
geçen y~lki Genel Kurulumuzda gözden geçirilmi~ti. Bu neticeleri Yönetim Kurulumuz'un raporunda da tesbit etmeyi lüzumlu buluyoruz:
Kongre 12 Nisan 1956 per~embe günü saat ~~o.3o da Maarif Vekili Prof. Ahmet
C~zerin bir söyleviyle aç~lm~~~ve bunu Kurum Ba~kan~~Ord. Prof. ~emseddin Günaltay'~n konu~mas~~ve Üniversitelerle, ilim ve kültür kurullar~n~n mesajlar~~ takip
etmi~tir. Bundan sonra Münster Üniversitesi Profesörlerinden Dr. G. Jaschke
"Büyük Ink~lâpç~~ve Diplomat Atatürk" ba~l~kl~~tebli~ini okumu~tur.
Kongre 17 Nisan sal~~günü sona errni~tir.
Alt~~gün süren ve dört seksiyon halinde çal~~an Kongremize yerli ve yabanc~~
ilim adamlar~~ taraf~ndan 96 tebli~~sunulmu~tur. Bunun 15 tanesi yabanc~~ ilim
adamlar~ na aittir. Kongrenin dikkate ~ayan di~er bir hususiyeti, tebli~lerden yar~ya
yak~n k~sm~n~n Üniversitelerimizin yeti~tirdi~i genç elemanlar taraf~ndan yap~lm~~~
olmas~d~r.
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Kongremiz, gerek organizasyon ve gerekse tebli~lerin muhtevas~~bak~m~ndan
yerli ve yabanc~~ilim adamlar~n~n takdirini kazanm~~t~r. Bilhassa yabanc~~Profesörler bu hususu müteaddit defalar ifade etmi~lerdir.
Kongrenin bütün masraflar~~22.048 lira tutmu~tur. Bunun da 19.781 liras~~
Kongreye bir tebli~le kat~lm~~~olan yerli ve yabanc~~ilim adamlariyle Kurum Üyelerinin yolluklanna ait bulunmaktad~r.
Kongreye ait tebli~ler kitab~~henüz tamamlanmad~~~~için bask~ya verilememi~tir. 1957 y~l~~içinde bask~~ i~inin bitirilmesine gayret edilecektir.
LMI KONFERANSLAR

Bu y~l memleketimizi ziyaret etmi~~olan iki yabanc~~ilim adam~n~n bu ziyaretlerinden faydalan~larak kendilerinden Kurum ad~ na birer konferans rica edilmi~~
ve bu ricam~z kabul edildi~inden 24 May~s 1956 per~embe günü Efes haf iri Prof.
Dr. Franz Miltner taraf~ndan "Efes'te Yeni Kaz~lar", 29 Kas~m 1956 per~embe
günü Birle~ik Amerika'n~n Johns Hopkins Üniversitesi Profesörlerinden W. F.
Albright taraf~ndan da "Yak~n ~ark Arkeolojisinde Karanl~k Ça~" konular~nda
birer konferans verilmi~tir.
UNESCO

TÜRKIYE MILLI KOMISYONU'NDA ÇALI~MALAR

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda Kurumumuzu temsil etmek üzere
Genel Kurulca seçilmi~~olan Üyelerimizden Prof. Dr. Afet Inan, 1956 y~l~~çal~~malan hakk~nda verdi~i raporda, UNESCO'nun X. y~l~~münasebetiyle Fransa
Milli Komisyonu'nun Aix-en-Provence'da tertip etti~i Avrupa Milli Komisyonlan
toplant~s~nda Türkiye Milli Komisyonunu temsil eden delegeler aras~nda bulundu~unu, 1956 Kas~m~ nda UNESGO'nun X. kurulu~~y~ldönümü münasebetiyle
UNESCO faaliyetlerini memleketimizde tan~tmak için haz~rlanan programda
vazife alarak Ankara, Istanbul ve Izmir'de birer konferans verdi~ini bildirmi~~ve
bu çal~~malara ait raporlarla sair belgeleri dosyas~nda saklanrnak üzere Kurumumuza vermi~tir.
KATIP ÇELEBI'NIN 300 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Büyük Türk âlimi Katip Çelebi'nin ölümünün 300 üncü y~ldönümü münasebetiyle 1957 Sonbahar~nda bir tören yap~lmas~~ve bu münasebetle Katip Çelebi'nin
hayat ve eserleri hakk~nda yaz~lm~~~etüdlerden mürekkep bir arma~an kitap ç~kar~lmas~~Üyelerimizderi Ord. Prof. Dr. Süheyl Cnver taraf~ndan Kurumumuza
teklif edilmi~~oldu~undan, keyfiyet Yeni-Ça~~Koluna havale edilmi~~ve teklif Kolca
da uygun görülmek gerekli haz~rl~klar~~yapmak üzere bir komisyon kurulmu~tur.
Komisyon arma~an kitaptan ba~ka Katip Çelebi'nin yay~nlanmam~~~bir eserini
de basmaya karar vermi~~bulunmaktad~r.
KOL ÇALI~/L4LARI

Kollar~= Yönetim Kurulunca kendilerine havale edilen ilmi i~leri görmü~ler
ve mutat toplant~lar~n~~yaparak çal~~ma programlar~n~~haz~rlam~~lard~r.
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KÜTÜPHANE

Bu y~l içinde kütüphanemize 46 s~~sat~n al~nmak, 305 i mübadele ve hediye
yoluyle 351 cilt kitap girmi~~ve ayr~ca bir yazma eserle Anadolu'ya ait 31 parça
islâmi kitabe estampaj~~sat~n al~nm~~t~r. Bundan ba~ka 91 i sat~n al~nmak ve 422 Si
hediye ve mübadele yoluyle 513 periyodik eser gelmi~tir. Bütün bu eserlerin alfabetik, sistematik ve kitap adlar~na göre fi~leri yaz~larak kataloglara geçirilmi~tir.
Bu y~l içinde, 625 i kitap, 75 i dergi, 65 i gazete koleksiyonu olmak üzere, 765
cilt yap~lm~~~ve 8 eski cilt tamir edilmi~tir.
~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü Ba~kam
Prof. Dr. Paul Moraux Kurumumuza müracaat ederek E. F. Syllogos Kütüphanesinden Kurumumuza devredilmi~~olan kitaplar arasmda bulunan 18o parça
Rumca yazma eserin bir katalo~unu haz~rlamaya teklif etmi~~ve bu teklif Yönetim
Kurulumuzca kabul edildi~inden, Prof. Moral~,' çal~~maya ba~lam~~t~r. Içlerinde
maddi k~ymeti çok büyük ve par~ömen üzerine yaz~lm~~~bir kaç kitap da bulunan
ve muhtevalar~~bak~m~ndan ço~u dini olmakla beraber ihtiva ettikleri baz~~kay~tlar
dolay~siyle tarihi bir k~ymet de ta~~yan bu eserlerin bas~lacak olan katalog"' dünya
ilim âlemince büyük bir alâka tophyacakt~r san~yoruz.
Geçen y~lki raporumuzda Ford vakf~ndan temin edilen bir b~~rsla Amerika'n~n
Michigan üniversitesinde kütüphanecilik ihtisas~~yapmaya gitti~ini haber verdi~imiz kütüphane müdürümüz Mihin Eren, 1956 yaz~n~n sonunda tahsilini bitirerek yurda dönmü~~ve tekrar vazifesine ba~lam~~t~r. Bu tahsil sonunda Master
derecesini alm~~~ve ayr~ca bir çok Amerikan kütüphanelerini gezerek mesleki görgüsünü de artt~rm~~~olan Mihin Eren'in bilgi ve görgüsü sayesinde kütüphanemizin
bir kat daha tekamül edece~ine ~üphe etmiyoruz. Nitekim kütüphanemizi ziyaret
eden yerli ve yabanc~~bilginler her defas~nda gördüklerinden takdirle bahsetmi~lerdir.
KAz~Leal
Bu y~l da Eski ve Yeni-Ça~~Kollar~n~n kabul etti~i ödeneklerle eski kaz~lar~m~zdan Kültepe, Karahöyük, Side, Perge, Ergili kaz~lariyle Karatepe'deki restorasyon i~leri ve yay~n haz~rl~klar~na, tarih öncesi ara~t~rmalar~na devam edilmi~,
Edirne Saray~~harabelerinde yeni bir kaz~~yap~lm~~t~r. Bundan ba~ka Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi hesab~na Antalya civar~ndaki K.arain ma~aralar~nda ara~t~rma
yapan Doçent Dr. K~l~ç Kökten'e 1782 liral~k yard~m yap~ld~~~~gibi, Afyon Karahisar civar~ndaki Frik devrine ait Y~k~k Arslanta~~abidesinin mulaj~~al~narak
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesine hediye edilmi~tir. Maarif Vekaleti bu y~l da
kaz~lar~m~za para ve eleman vermek suretiyle yard~mlar~na devam etmi~tir. Bakanl~~~n bu yak~n ilgisine huzurunuzda te~ekkür etmeyi vazife biliriz.
Yap~lan kaz~lar ve ara~t~rmalar hakk~nda kaz~~Direktörlerinden ald~~~m~z k~sa
raporlar' aynen sunuyoruz :
~~— Samanda~'sndan Prehistorya ve Paleoantropoloji ara~hr~nalan :
eyelerimizden Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kürsü Profesörü Dr.
Muzaffer ~enyürek ve Paleoantropoloji Asistan~~Dr. Enver Bostanc~, 1956y~l~~
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Eylul ay~nda Samanda~'~nda Kurumumuz ad~na kaz~~yapm~~lard~ r. Prof. Dr.
~enytirek ve Dr. Bostanc~~bize bu hususta a~a~~daki raporu vermi~lerdir :
1956 y~l~~Haziran ay~nda Hatay'da Samanda~~~kazas~n~n Ma~rac~k köyü
yak~n~nda ve antik Seleucia (Selevkeia Piereia) ~ehrinin kenar~nda bulunan bir
ma~arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ad~na yapt~~~m~z
kaz~ya Eylül ay~nda Türk Tarih Kurumu ad~na devam ettik.
Bu ma~arada yapt~~~m~z kaz~larda be~~kültür kat~~tespit ettik. En eski kültür
kat~n~n alt~nda deniz kumu tabakalar~~ile kar~~la~t~k. Üst sath~~ bugünkü deniz
seviyesinden 36.70 metre yüksek olan bu kum tabakalar~n~n 285 cm.lik bir k~sm~n~~
kazd~k. Önümüzdeki kaz~~ mevsiminde bu kum tabakalar~n~n ma~aran~n taban~na
kadar inip inmedi~ini tesbit etme~e çal~~aca~~z. Bu kum tabakalar~~bu ma~aran~n
dördüncü zamanda deniz tarafindan istilâ edilmi~~oldu~unu göstermektedir.
En altta bulunan be~inci ve bunun üzerindeki dördüncü kültür kat~~Yak~n
Do~u'nun Üst Lövaluvazo-Musteriyen kültürüne (Orta Paleolitik) aittir. Bu kültür
yan kaz~y~c~lar~~ve tipik uçlar~~ ihtiva etmektedir. Bu ma~arada yapt~~~m~z kaz~lar
Üst Lövaluvazo-Musteriyen insanlar~n kemikten yap~lm~~~aletler de kullanm~~~
olduklar~n~~göstermi~tir. Üçüncü ve bunun üzerinde bulunan ikinci kültür kat~~
Üst Paleolitik (Orinyasiyen) kültüre aittir.
En üstte bulunan birinci kültür kat~~Roma ça~~na ait çanak-çömlek kal~nt~lar~n~~ihtiva etmektedir. Yapt~~~m~z kaz~larda bu ma~ara içinde ta~~kesmi~~olan
Roma ça~~~insanlar~n~n ma~aran~n baz~~k~s~mlar~nda Üst Paleolitik kültür kadar~n~~
tahrip etmi~~olduklar~n~~mü~ahede ettik. Kar~~t~r~lmam~~~olan k~s~mlarda keramik
kal~nt~lar~~birinci kültür kat~ndan a~a~~ya inmemektedir.
Haziran ve Eylül aylar~nda yapt~~~m~z kaz~larda fosil memeli hayvanlara
ait bir çok kal~nt~~ bulduk. Bunlar aras~nda gergedana, yabani domuza, kirpiye
(Hystrix), ma~ara aslan~na, ma~ara ay~s~na ve ba~ka memeli hayvan çe~iderine
ait kal~nt~lar bulunmaktad~r. Haziran ay~nda yapt~~~m~z kaz~da oldu~u gibi bu
yeni kaz~da da fosil insana ait kal~nt~lar bulduk 1. Ayr~ca karada ya~ayan Gastropod'Iara ve denizde ya~ayan omurgas~z hayvanlara ait kavk~lar toplad~k.
Ma~aran~n ön k~sm~n~n tavan~nda ve duvarlar~nda görülen ve karada ya~ayan
hayvanlara ait kemik ve kavk~lar ihtiva eden sertle~mi~~kum ta~~~kal~nt~lar~~ bir
vakitler bu ma~aran~n tatl~~su istilâs~na u~rad~~~n~~ve dolduruldu~unu ve daha
sonra bu dolgunun a~~nm~~~oldu~unu göstermektedir. Bu sertle~mi~~kum ta~~~kültür
katlar~n~n alt~ndaki deniz kumundan daha eskidir.
Kültepe kaz~lar~ :
Eski Kani~~kaz~lar~na Kurumumuz ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün ba~kanl~~~ndaki ayn~~
heyet taraf~ndan devam edilmi~tir. Karum'da her dört yap~~ kat~nda yap~lan ara~t~rmalar, bu m~ntakada Protohistorik devirden Tarih devrine geçi~in kabul edildi~i ~ekilde vuku bulmad~~~n~, hâdiselerin ba~ka türlü cereyan etti~ini göstermi~tir.
Yap~~katlar~n~n, birbirlerine nazaran arzetti~i hususiyetleri ifadeye yeter miktarda
2-

Fosil memeli hayvan ve fosil insan kal~ nt~lar~~ M. ~enyurek taraf~ndan incelenmektedir.
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toprak, ta~, tunç, gümü~~ve alt~ndan yaz~l~, yaz~s~z, resimli bir çok eser meydana
ç~kar~lm~~, bunlar Anadolu'da Tarih devrine giri~i haz~rl~yan olaylar~n tasvirine
yeni bilgiler getirmi~tir. Kani~~karumu uzun ö~niirlü bir ~ehirdir; ana toprak üstündeki IV. kat M. C~. III, binin sonundaki yerli- Anadolu medeniyetinin orijinal
eserlerini vermekte ve III kat vas~tasiyle, tarihi ba~latan devre tabii bir tekâmül
ile ba~lanmaktad~r.
Ar~ivlerinde 350 tabletin ve bir çok silindir mühür bask~s~n~n bulundu~u II.
yap~~kat~~eski zenginligini muhafaza etmi~, mezarlar da benzerlerine hiçbir yerde
raslanm~yan ölü-hediyeleriyle temayüz etmi~tir. 8o-~~oo y~ll~k ömrü olan bu tabakan~n arkeoloji ve filoloji bak~m~ndan mâna ve zenginli~i ayn~~devre ait di~er
~ehirlerin kaz~~neticeleriyle mukayese edildi~i zaman daha iyi anla~~lmaktad~r.
Ib kat~yle II aras~nda 30-40 y~ll~k bir zaman geçmi~~olmas~na ra~men, yaz~l~~vesikalar~nda, silindir ve damga mühürlerinin üslübunda, evlerin, caddelerin istilcametinde bir de~i~iklik meydana gelmi~~ve bu arada ~ehrin baz~~k~s~mlar~~mezarl~klara tahsis edilmi~tir. Koloni devrinin bu ikinci sa.has~ndaki eserler II. ~ehirde
bulunmamaktad~r. Ayr~ca Kani~~karumu bu safhada ilkinden daha fakir, daha
basit bir medeniyeti temsil etmemektedir. Buradaki yerli, Hitit'li unsurlar~n hususiyetini ikinci kattalcilerden ay~rmak ve yeni mayan~n kudret derecesini anlamak
imkan dahiline girmi~tir. Bu katta kal~p olarak kullan~lan ta~lar üstündeki tanr~~
resimlerinin pi~mi~~toprak ve alt~n e~yan~n üslüp ve ~ekilleri eski tabakan~nkinden
farkl~d~r. Ib'yi takip eden la çok tahribe u~ram~~~olmas~na ra~men, bunun Eski
Hitit Devletinin kurulu~~ça~~na kadar ya~ad~~~n~~tayin edebiliyoruz.
Tabletleri tetkik etmi~~bulunan kaz~~dilcilerinden Dr. Kemal Balkan'~n raporuna göre, ço~u Kani~'in büyük tüccarlar~ndan E n n a-S uin'in ve k~smen tan~d~~~m~z
U z u a'n~n ar~ivine aittir. Bu vesikalar : En na-Su in ile ajanlar~~ve ortaklar~~aras~nda
teati edilen ticari mektuplardan, elbise ticaretine ait orijinal tabletlerden, Assurgu
ve yerlilere verilen borç gümü~~hakk~nda senetlerden, be-ulâ t u denilen pey akçesinden, I i m &lar~n kronolojik s~ralanmasmda ehemmiyetleri büyük olan memorandum vesikalar~ndan, sarfiyat ve bir çok ev e~yas~n~n adlar~n~~ihtiva eden ve
leksikografi yönünden enteresan malinnat veren demirba~~e~ya listelerinden ve
bilhassa hukuki vesikalar bak~m~ndan çok mühimdir.
Ib kat~n~n enkaz~nda bulunan bir tablet Kani~~karumuna yaz~lm~~~bir r u b a'u
(k~ral) mektubudur. Bunda Kani~~karumu ile k~ral aras~nda bir anla~ma dolay~siyle
ortaya ç~kan ihtilaf bahis konusu edilmektedir. Tablet Assurgularla yerli k~rallar
aras~ndaki münasebetleri ayd~nlatan ve ~imdiye kadar ancak bir kaç nümunesi
bilinen k~ymetli vesikalara bir yenisini daha ilave etmi~tir. Di~er bir tablet ise,
Kültepe'de pek az tan~nan neviden, yani kad~nlar aras~nda teati edilmi~~çok ilgi
çekici bir mektuptur. Bunda bir kad~n (gelin?) ba~ka bir kad~na (görümce?) Kani~'te
muhatab~n~n annesinin (kay~n valide?) ölmekte oldu~unu yazmakta ve onu ça~~rmaktad~r. Zengin Kani~'te, mamurede yaln~zl~ktan ve sefaletten ~ikayet eden bu
sat~rlar, ifade bak~m~ndan çok alâka çekicidir.
Höyük kaz~lar~n~~da ~u ~ekilde hulâsa edebiliriz :
a) Höyükte, karum tabakalar~n~n parallelleri ve oradaki IV kattan daha
eski, Ia'dan daha muahhar medeniyetler tespit ve tahkik edilmi~, çok güzel müzelik eserler bulunmu~tur.
Belden C. XXI, 42
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b) Höyük'te Kani~~k~ral~~ War~ama'n~n saray~ nda bulunan tarihi tabletlerle,
k~ral Anitta'n~n hançerinden ba~ka, bu sene çok iyi korunmu~~monümental binalarda, yerliler aras~ nda cereyan eden esir sat~~~~vesikas~, Assur'lular taraf~ndan
yaz~lm~~~ticari mcvzuda tabletler ke~fedilmi~ tir. Bunlar Höyükte de her nevi tabletin bulunabilece~ini göstermekte ve Kani~~ ~ehri, ilim aleminin go y~ldanberi
bekledi~i ve zaman-zaman sistemsiz bir ~ekilde arad~~~~vesikalan cömertçe ortaya
koymakla, s~rlar~n~~yaln~z sisteme if~a etmi~~olmaktad~ r. Protohistorik devrin
sonuncu safhas~n~~ temsil eden katta Bat~~ - Anadolu yap~lar~~tipinde in~a edilmi~~
ve büyük salonu dört sutunlu, geni~~te~kilâtl~~ bina, plan~ na, mermerden tanr~~
heykelciklerine göre mabetten ba~ka bir ~ey olamaz. Suriye men~eli ve yerli malzeme mabedin tarihlendirilmesini mümkün k~lm~~t~ r.
Hitit'lerin ba~~ ~ehri ve okunabilir 53 tabletin bulundu~u Ali~ar bir yana b~rak~l~rsa, ~ ç - Anadolu'da y~ llardanberi harcanan emeklere ra~men, yaz~l~~vesika
bulunamamakta, Hitit ~ehirleri dahi Protohistorik birer merkez gibi tetkik edilmekte idi. Bundan ba~ ka, ortaya konan arkeolioji eserleri dil ve tarih problemlerini
çözme~e, esasl~~ ~ekilde yard~m edemedi~i gibi, a~a~~~yukar~~ayn~~tip malzemeye
inhisar etmesi dilcilerden ba~ka, arkeologlar~~dahi sab~rs~zland~ nyordu. ~~te Kültepe
hafriyat~~ yaz~l~~vesikalar~n~n bollu~u, çe~itlili~i, resim sanat~na kitabenin i~tirakini
gösteren eserlerinin zenginli~i ile M. ö. ~kinci binin ilk çeyre~ine ait bu bo~lu~u
doldurmu~~ve Anadolu tarihinin ba~lang~ ç devri için en mühim bir kaynak, verimi
her y~l artan malzemesi de~i~ en bir merkez olmu~tur.
3— 1956 y~l: Karatepe çal~~malar~ :
dönemi Karatepe kaz~, yay~ n ve restorasyon faaliyeti (12 nci mevsim)
1956
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ve ~stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinin de i~tirakiyle üyelerimizden Doç. Dr. U. Bahad~r Alk~m ile Doç. Dr.
Halet Çambel, Ark. Mimar Mahmut Akok, Dr. Eva-Maria Bossert, Roma'daki
Merkezi Restorasyon Enstitüsü uzmanlar~ ndan Eliseo Zorzetto, Sergio Lancioni,
yap~~ teknisyeni Fehmi Zeybek ve stajiyer yard~mc~~Refik Duru'dan müte~ekkil
bir kurul taraf~ndan ~~ A~ustos - 26 Ekim tarihleri aras~nda geli~tirildi. Hafriyat
Direktörü Dr. U. Bahad~ r Alk~m ve Restorasyon I~leri Ba~kan~~Dr. Halet Çambel'den
ald~~~m~z rapor özeti a~a~~dad~r :
A) Kaz~~ ve yay~ n çal~~malar~ :
Karatepe kalesinin do~u d~~-sur kal~nt~lar~~takip sondajlar~~ ile tamamen
tespit edilmi~ ;
Bat~~ve kuzey-bat~~yönlerindeki iç-sur boyunca 13 kule ile tahkimat duvar~~
seyri sondaj sonucunda aç~l~p topografik plana i~lenmi~ ;
A~a~~~giri~in 6o m. kadar güney-do~usunda raslay~p geçen sene ba~lanan
sondaj geli~tirilerek burada do~u iç-suruna 14 basamakla yükselen merdivenvari
bir in~a bloku meydana ç~kar~lm~~~ve bunun, —henüz çal~~ malar bitmemi~~olmakla
beraber— muhtemel bir giri~~rampas~ na veya istinat blokuna aidiyeti tahmin
edilmi~tir.
A~a~~~giri~ in 300 m. kadar kuzey-do~usunda, bugün Ta~liktarla ad~n~~
alan ufak bir türnse~in üst düzlü~linde kesif orman temizlendikten sonra —geçen
sene istik~af~~ yap~ lan— büyük bir yap~~ kal~nt~s~~ hafredildi. Münferit ve müstakil
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bir tahkimatla ilgili olup M.ö. VIII, yüzy~la aidiyeti anla~~lan bu bina kale d~~~nda
meydana ç~kar~lan ilk yap~~olmas~~itibariyle ayr~~ bir önemi haizdir.
5) Karatepe'nin pek dik olarak Ceyhan nehrine inen kayal~k do~u yamac~ndaki
tabii ma~arada bir sondaj yap~lm~~, buran~n M.ö. VIII. yüzy~ldan itibaren son
zamanlara kadar vakit vakit muhtelif maksatlarla kullan~ld~~~~fakat herhangi bir
mezar veya daha eski iskâ n~n mevcut olmad~~~~tesbit edilmi~tir.
B) Tayin için restorasyon çal~~malar~ :
a) A~a~~~giri~~alan~nda :
) Giri~~geçidinde ve bat~~yan hücresinde bulunan bazalt ortostatlar~n ve kaidelerinin dörtte üçü temele kadar yerlerinden kald~r~lm~~, istinat zemini çimento
ile takviye edildikten ve restorasyonlar~~da tamamland~ktan sonra yeniden eski
yerlerine oturtulmu~ ;
Bu giri~in do~u yan hücresindeki heykeltra~l~k eserlerinin restorasyonlar~~
ve kaide ta~lar~n~n eski yerlerine oturtulmas~~ i~i bitirilmi~ ;
Giri~-geçidinin ve do~u ve bat~~yan hücrelerinin arka istinat ve tecrit duvarlar~~ile dolgular~~ tamamlanm~~ ;
Bat~~arka-kule ile bat~~ ön-kulenin kesin s~n~flar~~derin sondaj ameliyesi
neticesinde tespit edilmi~, bu burçlar~n duvarlar~~ kule zemini seviyesine kadar
mimari rekonstrüksiyona tabi tutulmu~, o devir tekni~ine uyar bir tarzda yükseltilmi~~ve bu arada iç dolgular~~ da yap~lm~~ ;
Bu giri~e ç~kan rampan~n teras duvar~~—gelecek mevsimde restore edilmek
üzere -yine derin sondajlarla tamamen aç~lm~~, rampa k~vr~m~n~n mukavves
olmay~p yer yer k~r~k aç~lar te~kil eden kesik hatlar~n birle~mesiyle te~ekkül eden
bir kapan~~~ oldu~u tesbit edilmi~tir.
b) Yukar~~ giri~~alan~nda:
Yaz~tl~~ve kabartmal~~bazalt ortostatlar ile yaz~ts~z kaide ta~lar~n~n birle~tirme ve yap~~t~rma i~leri —pek az~~müstesna— tamamlanm~~ ;
Giri~-geçidinin do~u ön-kulesinin do~u duvar~n~n mimari rekonstrüksiyonu
yap~lm~~ ;
Tanr~~heykeli ve çifte bo~al~~kaidesinin restorasyonu, tanr~~heykelinin ba~~~
hariç, ikmal edilmi~ ;
Geçidin ve do~u ve bat~~ yan hücrelerin dolgular~~ tamamlanarak zemin
tesviyesi i~i bitirilmi~tir.
c) Parça arama faaliyeti :
Karatepe'nin hemen her yönünde yer yer sondajlarla parça arama i~ine devam
edilmi~~ve yeni bir çok yaz~tl~~ve kabartmal~~parçalar bulunmu~, bunlar~n büyük
bir k~sm~~ ait olduklar~~ yerlere yap~~t~r~lm~~t~r.
On ikinci mevsim Karatepe çal~~malar~n~n kesin sonuçlara yakla~an bir geli~me
kaydetti~ini belirtmeliyiz.
4— 1956 Perge ve Side kaz~lar~na dair k~sa rapor:
Pamphylia bölgesinin iki önemli ~ehri olan Perge ve Side'de 1956 Eylül ve
Ekim aylar~nda Türk Tarih Kurumu, Edebiyat Fakültesi Antalya Arkeoloji ~stasyonu ve Y. Mühendis Rag~p Devres'in sa~lad~klar~~tahsisat ile Prof. Dr. Arif
Müfid Mansel'in idaresi alt~nda kaz~lar ve ara~t~rmalara devam edilmi~tir.
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Perge'de ~ehir kap~s~~avlusunun gerisindeki tak~n etraf~nda yap~lan ara~t~rmalar
sona ermi~, bu önemli an~ta ait bir hayl~~mimari parça elde edildi~i gibi, tak~n
kuzey taraf~nda durduklar~~anla~~ lan ve Divus Nerva, Diva Matidia, Sabina Augusta
ve Genius Civitatis'e tak~ n bânisi Plancia Magna taraf~ ndan ithaf edilmi~~heykellerin
Grekçe ve Latince yaz~l~~kaideleri bulunmu~, eldeki mimari parçalar üzerinde
yap~lan tetkikler neticesinde tak~ n, Antalya'daki Hadrianus kap~s~~gibi, iki katl~~
oldu~u ve en üst k~sm~nda, ortas~nda ithaf kitabesini ihtiva eden bir kesik al~nl~k
ihtiva etti~i tesbit edilmi~tir.
Ayn~~zamanda tak~n gerisinde yer alan ve ~ehrin belkemi~ini te~kil eden direkli
ana cadde aç~lma~a ba~lanm~~, ortas~nda 2 m. geni~li~inde aç~k bir su kanal~~ihtiva
eden 2o m. geni~li~indeki kald~r~ml~~orta k~sm~n sa~~nda ve solunda 5 m. derinli~inde
portikler bulundu~u, bunlar~ n gerisinde de dükkanlar yahut resmi dairelerin yer
ald~~~~anla~~lm~~t~r. Bu k~s~ mda 8o m. kadar ilerlemek mümkün olmu~tur. Bu esnada
baz~~enteresan kitabe ve heykellere de raslamak mümkün olmu~tur ki bunlar~n
aras~nda geç bir devirde cadde kald~r~ m~n~n alt~na yerle~tirilmi~~olan, ba~~~da dahil
olmak üzere gayet iyi bir durumda kalm~~~tabii cesamette ve "Kapitol Afroditi"
tipinde bir Afrodit heykeli bilhassa zikre de~er.
~ehir kap~s~n~n do~usunda bulunan Agora'da da sondajlar yap~lm~~, dört
taraf~~portikler ve bunlar~ n gerisinde dükkanlarla çevrili kare bir meydan halinde
olan Agora'n~n plan~~tesbit edilmi~, bu binan~n dört taraf~nda dört methal ihtiva
etti~i, ortas~ndaki yuvarlak binan~n geç bir devirde bir çe~me olarak kullan~ld~~~~
ortaya konmu~tur.
Side'de tiyatronun sahne binas~n~n kaz~lmas~ na devam edilmi~, binan~n cephesini örten ta~~y~~~nlar~~ve bunlar~n alt~ nda bulunan mermer mimari parçalar~n
buyuklük ve a~~rl~~~~kar~~s~nda ameliye yava~~ilerlemek mecburiyetinde kalm~~t~r.
Bununla beraber logeion'un alt~ nda arkadaki Agora meydan~na aç~lan bir kap~~
bulunarak buradan binan~ n bodrum kat~na girilmi~, üzerleri tonoz kemerlerle
örtülü kompartimanlardan müte~ekkil olan bu bodrumun toprakla dolu oldu~u,
arkaya, yani Agora'ya aç~lan di~er kap~lar~n da, geç devirde buradan ~ehir suru
geçirildikte örüldti~u anla~~lm~~t~ r. Gerek bodrumun temizlenmesi, gerek kap~lar~n
aç~lmas~~neticesinde enkaz~~ d~~ar~ya nakletmek, böylece kaz~~temposunu h~zland~rmak ve "scaenae frons"un bir kap~s~~ile bir parças~n~~meydana ç~karmak mümkün
olmu~tur. Enteresan olan husus, cephede alt katta 1,5 m. yükseklikte kabartmalarla
süslü bir, frizin mevcudiyetidir. Burada bulunan heykeller aras~nda bir Augustus
büstü bilhassa zikre de~er.
Side'nin iyi bir durumda bulunan ve muhtemelen hellenistik devre ait olan
kara surlar~~üzerinde bu sene de Y. Mimar Mübin Beken tetkiklerde bulunmu~,
bu tetkikleri ve yapt~~~~röleve i~lerini tamamlam~~t~r.
5— Karahayük kaz~s~ :
Kurumumuz ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Orta
Anadolu Ara~t~ rma Istasyonu ve Müzeler Umum Müschirlü~ü ad~na mü~tereken
yap~lmakta olan Konya Karahöyük hafriyat~na 1956 y~l~nda da devam edilmi~~
ve hafriyat 17.7.1956 tarihinde ba~lam~~~ve 3.10.1956 tarihinde sona ermi~tir.
Prof. Dr. Sedat Alp'~n ba~kanl~~~ndaki kaz~~heyetine Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Arkeoloji Asistan~~Dr. Baki Ö~ün, Hititoloji Asistan~~Hayri Ertem, Hititoloji
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ö~rencisi Ya~ar Co~kun, Fakülte Desinatörü Hüseyin Demiralp, Müzeler Umum
Müdürlü~tinden Arkeolog Nihal Dönmez ile foto~rafa Selahattin Coztartan ve
Kurum Mimari Mübin Beken ile Müstahz~r Abdullah Gök kat~lm~~lard~r.
1956 kaz~~mevsiminde Karahöyük'te üç muhtelif sahada ara~t~rmalar yap~lm~~t~r. 1953 y~l~ndan beri çah~~lmakta olan C çukurunda bu defa çukurun KuzeyBat~~k~sm~nda 5. tabakaya kadar inilmi~tir. ~imdiye kadar yap~lan ara~t~rmalardan
Karahöyük'te 4 eski Hitit tabakas~n~n mevcut oldu~u anla~~lm~~t~r. 5. tabakada
mahdut ölçüde çarkl~~seramik yan~nda yüksek kaliteli bak~r ça~~~serami~ine rastlanmaktad~r.
1955 y~l~nda bir eski Hitit saray~~ve bir cadde meydana ç~kar~lan L ç~~kurunda
saray~n etraf~~ara~t~r~lm~~~ve planda baz~~noktalarda tashihat yapmak mümkün
olmu~tur. 1955 y~l~nda bulunan zengin mühür bask~s~~koleksiyonununa ilave olarak
daha bir miktar bulla bulunmu~tur. Bunu müteakip saray~n alt~ndaki ikinci tabaka
kaz~lm~~~ve Syro-Hitit tipte yüksek kaliteli bir mühürle birlikte daha baz~~bullalar
bulunmu~tur. Buluntular ~imdiye kadar pek az ara~t~r~lm~~~olan Konya bölgesinin
Mezopotamya, Suriye, Bat~~ve Güney Anadolu-ile Akdeniz medeniyetleri aras~nda
münasebetlerini ortaya koymaktad~r.
Karahöyük'te 1956 y~l~ndaki mesainin en mühim k~sm~~höyük d~~~nda yap~lan
sonciajlar neticesinde elde edilen bina kal~nt~lar~na ait sahalardan birine tahsis
edilmi~tir. Höyü~ün güneyinde 1955 y~l~nda Kara Yollar~~Umum Müdürlü~ünün
tahsis etti~i bir ekskavatörden istifade edilerek 20 X 20 eb'ad~ncia bir sahada sellerin
getirdi~i dolma toprak ilk kültür tabakasma kadar kald~r~lm~~t~. 1956 y~l~ndaki
çal~~malar neticesinde burada Höyü~e takriben loo metre mesafede ve tarla sathmdan 6,5 metre derinlikte 55 metrelik bir cephe üzerindeki eski Hitit devrine
ait ~imdiye kadar bilinen en büyük ~ehir suru meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu sur Eski
Anadolu'nun ikinci bine ait Bo~azköy ve Truva VI gibi müdafaa tesisleri yan~nda
önemli bir yer i~gal edecektir. Sur birbirine ba~larla merbut iki d~~~duvar ile bunlara
parallel ve irtibat halinde olan muhaf~z hücrelerinden terekküp etmektedir. D~~~
duvarda alt~~ar metrelik aral~kla tekerrür eden ve cepheleri be~er buçuk metre
eb'ad~nda olan so cm.lik takviye ç~k~nt~lar~~mevcuttur. Sur tesisinin kal~nl~~~~9,5
metreyi bulmaktad~r. ~imdiye kadar iki takviye ç~k~nt~s~~meydana ç~kar~lm~~~ve
güneyde bir adet takviye ç~k~nt~s~~daha tesbit edilmi~tir. Ayr~ca kuzeyde d~~~duvara
nazaran 2,5 metrelik bir çilunt~~ihtiva eden ve cephesi g metreyi bulan bir kule
tesisi meydana ç~kar~lm~~t~r. Yap~lan ara~t~rmalar neticesinde güneyde kuzeydeki
kuleden tahminen 40 metre mesafede di~er bir kulenin tekerrür etti~i anla~~lmaktad~r.
Sur tesisine ait odalar~n alt~nda yap~lan ara~t~rmalara nazaran sur, bak~r ça~~~
iskam üzerine in~a edilmi~tir. Muhaf~z odalar~n~n zemin k~s~mlar~n~n alt~nda bak~r
ça~~~meydana ç~kar~lm~~t~r. Sur tesisinin Karahöyük'te en eski Hitit iskan' ile ilgili
oldu~u anla~~lmakta ve surun Karahöyük'te bütün eski Hitit iskan~~boyunca kullan~lm~~~olmas~~muhtemel bulunmaktad~r. Ta~~duvarlar üzerindeki kerpiç duvarlar~n muazzam bir yang~nla birlikte surun d~~~k~sm~~istikametinde çökmü~~olmas~~
keyliyeti, Karahöyük sur~mun bir zelzele neticesinde tahrip edilmi~~olmas~~ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Höyükte birinci tabakada baz~~ k~s~mlarda duvarlarda görülen meyiller ayn~~zelzele neticesinde Karahöyük'teki iskan~n sona erdi~ini
tahmin etmemize yol açmaktad~r.
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Eski Hitit surunun hemen önünde farkl~~ karakterde ve seviyede iri ta~lardan
yap~lm~~~bir duvara raslanm~~t~r. E~er bu duvar Hitit suru için bir takviye duvar~~
olarak in~a edilmemi~se bak~ r-ça~~~iskân~na ait bir sur kal~ nt~s~~olacakt~r.
Önümüzdeki mevsimde kaz~~ sahas~ ndaki sur tesisinin güney kulesini, sur
civar~nda höyü~ün ete~ine ait sahay~~ve höyük ile etekteki tabaka munasebetlerini
ara~t~rmak gerekecektir.
Ergili kaz~s~ :
Ergili (Daskyleion) kaz~s~~ çal~~malar~na 1956 y~l~~ A~ustos ve Eylül aylar~nda
Profesör Ekrem Akurgal'~n ba~kanl~~~nda Istanbul Arkeoloji Muzesinde Nezih
F~ratl~~ ve Istanbul Universitesinden Dr. A~k~dil Akarca ile devam edilmi~tir. Hafriyata Arkeoloji ö~rencilerinden Cevdet Bayburtluo~lu ile A. Soylu da kat~lm~~lard~r..
1955 y~l~~ çal~~malar~~ s~ras~nda Ahamenid mühür bask~lar~n~n bulundu~u mahalde bir büyük bina kal~nt~s~na raslanm~~, 1956 y~l~ nda da bu yap~n~n geri kalan
temelleri ortaya ç~kar~lm~~t~r. Elde edilen eser bir Yunan mâbedi plan~~arzetmektedir.
Evvelce bu yap~~kal~nt~lar~n~n X en ophon taraf~ ndan zikredilen Basileia'ya ait
Oldu~u kanaatinde idik. Fakat iran saray~n~n bir megaron plân~~göstermesi beklenemiyece~i için, mezkür temellerin bir mâbede ait olmas~~ lâz~m geldi~i belirmektedir. Bununla beraber bu mahalde herhangi bir Votif hediyesine raslanmam~~~
olmas~, söz konusu yap~n~n mâbed olmas~~hususunu ~upheye dü~ürmektedir. Yap~n~n
do~u k~sm~~ henüz aç~lmam~~t~ r. Gelecek y~l çal~~malar~nda yap~lacak hafriyatla
bu noktada bir sunak bulunup bulunmad~~~~tesbit edilecek ve mesele halledilecektir.
Geçen y~lki raporumuzda iki y~l zarf~nda ortaya ç~kan kal~nt~lar aras~nda
Yunan ve Ahamenid kültürleri d~~~ nda hiç bir esere raslanmad~~~n~, bununla beraber
Daskyleion sözünün Lidya'hlarla olan münasebetlerini ara~t~ rmak gayesi ile yeni
sondajlar yap~laca~~n~~ kaydetmi~tik. 1956 y~l~ nda bu amaçla Helenistik surun
d~~~nda cenup etekte "Daskylos Çukuru" ad~~ alt~nda açt~~~m~z çukurda Lidya'l~lara ait seramik ortaya ç~kar~lm~~t~r. Sardes civar~ndaki Bintepe mevkiinde Lidya
k~ral~~Alyattes'e ait büyük tümüluste elde edilmi~~olan renkli çizgilerle suslü Skyphos'lar~n burada da ortaya ç~km~~~olmas~~Daskyleion'un gerçek olarak Lydia'hlar
taraf~ ndan kurulmu~~oldu~unu teyit etmektedir. Hero do t'un anlatt~~~na göre,
Da sk ylos me~hur Lidya k~ral~~ Gyg es 'in babas~d~r. Böylece yaz~l~~vesikalar
Arkeoloji çal~~malariyle teyit edilmi~~bulunmaktad~r.
Daskylos çukurunda zengin seramik buluntularla birlikte bir Lakonia taba~~~
ve Gorgo tasvirli bir Korinth vazosu elde edilmi~tir.
Gelecek y~l çal~~malar~nda büyük yap~n~n do~usunda ve Daskylos çukurunda
çal~~~lacak, ayr~ca civardaki tumuluslerden bir ikisi ara~t~r~lacakt~r.
1956 y~l: Edirne kaz~s~ :
Sivil Türk Mimarisinin en mühim eserlerinden olan Edirne Saray~~bakiyeleri
üzerinde Türk Tarih Kurumu'nun tasvibi ile heyetimiz (Y. Mimar Fikret Yücel,
Arkeolog Adnan Pekman Müze Müdürü Muzaffer Batur) bu sahada ara~t~rmalar
yapt~.
I. Cihannüma Kasr~ , Fatih devrine ait olup mimari hüviyeti dolay~siyle en
nadir eserlerden olan bu bina bir moloz y~~~n~~halinde iken ön cephesinde yap~lan
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ara~t~rma ve temizlemede binan~n merdivenleri, bodrum kat~~meydana ç~kar~ld~.
Di~er üç cephesindeki ara~t~rma ve tran~elerle de geçirdi~i istihaleler ve duvar
bakiyeleri bulunarak kasr~n ~imdiye kadar malûm olmayan bodrum kat~~plan~~
yap~ld~. Tehlikeli olan iki methal kemeri de beton lentolarla takviye ettirildi.
Kum Kasr~, bu binan~n yerinde yap~lan ara~t~rmada son zarnanlardaki
sedde ameliyesi dolay~siyle taraklar geçirildi~inden tesadüf edilen kal~nt~lar~n
mimari hüviyetini belirtecek mahiyette olmad~~~~anla~~ld~.
Kum Kasr~~Hamam~, Fatih devri eseri olan ve mimari hususiyeti bulunan bu binan~n içi temizlettirilerek plan ve kesiti yapt~r~ld~.
Su maksemi, ~imdiye kadar hiçbir ne~riyata intikal etmemi~~olan ve
cidden nadir bulunan bu binan~n etraf~nda da ara~t~rmalar ve etüdler yap~l~nakla
beraber, müteaddit foto~raf ilerle hüviyeti belirtildi.
Namazgah, kezalik ~imdiye kadar ne~riyata girmemi~~olan bu nefis binan~r~~
da fotolar~~yapt~r~larak mahiyeti tesbit edildi.
Bulunan çinilerle, selscbil ta~~~parças~~Edirne Müzesine teslim edildi.
Bu husus için gönderilen 5.000 Türk liras~ ndan 4.680 lira 35 kuru~~sarfedilmi~,
geri kalan 313 lira 65 kuru~~iade olunmu~tur.

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI'NIN 1956 YILI
ÇALISMA RAPORU
Bas~mevimiz, bu y~l bask~~kapasitesinde bir art~~~olmamas~na ra~men, çal~~ma
metodlar~n~n ~slah~~sayesinde geçen y~ la nazaran daha yüksek bir verim elde
etmi~tir.
Bas~mevimiz 1956 y~l~~ içinde 253 i~~günü çal~~arak 5-45 forma büyüklü~ünde
85 kitab~n bask~s~n~~tamamlam~~t~r. Böylece üç günde bir kitab~n tertip, bask~~ve
cilt i~ini bitirerek teslim etmi~~demektir.
Bas~mevimiz 1956 y~l~nda i~çi ücretlerine yüzde yüze yak~n bir zam yaparak
1955'in 102.614,04 liras~na mukabil 2 I 2.228,02 lira i~çi, müstahden~~ve memur
ücreti ödemesine, 29.301,47 lira amortisman ay~rmas~na, i~çi ve memurlar~na bir
ayl~k tutar~nda 13.916,50 lira ikramiye vermesine ra~men, geçen y~ldan devredilen
11.053,99 lira zarar~~kapatm~~~ve 14.024,04 lira safi kar elde etmi~tir. E~er geçen
seneki zarar olmasayd~, bu y~l~n kar~~25.078,03 lira olacakt~. Bu sonucu, günden
güne tekâmül eden i~letme metodlar~n~n sa~lad~~~~verim yüksekli~ine borçluyuz.
1956 y~l~~ kar ve zarar tablomuzun incelenmesinde en büyük masraf~m~z~n
personel masraflar~~ oldu~u görülür (Ikramiye dahil 226.144,52 lira). Bu miktar
gayri safi gelirin (317.387,54) %71,25,idir. Bu yükseklik 50 ki~ilik personel kadrosundan 13 ki~inin sabit idareci kadrosunda bulunmas~ndand~r. Halbuki Bas~mevi
idareci kadrosu ~ imdiki kapasitesinin dört rnisline göre kurulmu~~oldu~undan ilerde
tam kapasite ile çal~~~ld~~~~zaman i~çi kadrosunda % 6o civar~nda bir art~~a mukabil idareci kadrosunda büyük bir de~i~iklik olm~yaca~~ ndan, gayri safi gelire nazaran
personel ücretleri %4o,a dü~ecek, böylece kar haddi yükselerek maliyet fiyatlar~~
azalacakt~r.
Bas~mevimiz, bir çok maddi imkans~zl~klara ra~men, bask~~ i~inin daha yüksek
bir kalitede yap~ labilmesi için Almanya'n~n en iyi bir bask~~mütehass~s~m getirmeyi
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dü~ünmü~~ve Almanya'n~n Oldenburg ~ehrinde Brockhaus Ansiklopedisini basan
ve Almanya'n~n en iyi matbaalarmdan biri olan Gerhard Stalling matbaasuun
bask~~dairesi ~efi Bay E. Mertens'le bir anla~maya var~lm~~t~r. Bay Mertens Ocak
aym~n ba~mda Ankara'ya gelerek Bas~mevini görmü~~ve i~e ba~lamak için ~smarlanm~~~olan makinelerle beraber kli~e atelyesinin de kurulmas~~~art~n~~ileri sürmü~tür.
Böyle bir mütehass~sm gelmesiyle bask~~bak~m~ndan Bas~ mevimizin, Avrupa'daki
emsallerinin derecesine yükselmesi ve i~çilerimizin de mükemmel bir mütehass~sm
yan~nda yeti~tirilmesi imldn dahiline girmi~~olacakt~r.
Raporumuza son verirken, Bas~mevimizin bu y~lki verimli çal~~malar~nda ve
i~letme metodlanuun tekAmülünde Bas~mevi Müdürü Gökmen I~demir'in gösterdi~i
gayret ve muvaffakiyeti takdirle anmak isteriz.
Türk Tarih Kurumu Bas~mevi
Yönetim Kurulu

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TARIH KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA

Türk Tarih Kurumu ile Bas~ mevinin 1956 y~l~~hesaplar~, gelir, gider kay~tlar~~
23-3-1957 tarihinde müspit evrak üzerinde taraf~m~zdan incelenmi~, var~lan sonuçlar
a~a~~da gösterilmi~tir:
Tütk Tarih Kurumu i~leri:
1— 1955 y~l~~defteri kay~tlar~~ve bilânços~ma göre 1956 y~l~na devredilmesi
icabeden k~ymetlerin 1956 hesaplar~na aynen devir ve nakledildi~i görCdmü~tür.
2- Genel Kurulca kabul edilen 1956 y~l~~gelir bütçesi 53 z.800, lira olarak
tahmin okumu~, buna mukabil 505.354,72 lira tahsil edilmi~tir.
a) Gelir bütçesinde tahmin üstü has~lAt elde edilen kumlar:
793,25 Atatürk tesisi
38,00 Üye aidat~~
24.229,02 Yay~n gelirleri olmak üzere
25.060,27 lirachr.
Tahminden noksan olan kumlar ise:
~~. of~g, ~~6 Faizler
1.9oo,00 Bas~mevi gelirleri
48.536,39 Di~er gelirlerclen olmak üzere
51.5425,55 lirad~r.
Gelir bütçesinde y~l içinde herhangi bir de~i~iklik yap~lmas~na lüzum ve zaruret
hani olmanu~tax.
3— Genel Kurulca gelir bütçesine muvazi ve 531.800 lira olarak tesbit edilen
gider bütçesinde y~l içinde in~aat faslu~dan 35.000 lira al~narak;
15.000,00 Kaz~~ve istik~adar
3.000,00 Maliyet zararlar~~
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9.500,00 Paras~z da~~t~m
3.500,00 Bask~~ücretleri
.000,00 Tazminat ve ikramiyeler
.000,00 Elbise ayakkab~~bedelleri
2 . 000,00 P. T. T. maddelerine cem'an
35. 000,00 lira eklenmi~tir.
Gider bütçesinin muhtelif maddelerinde 87.11°,99 lira tasarruf sa~lanm~~t~r.
1956 y~l~~ avans bak~yesi 62.025,02 lirad~r.
Y~l içinde 113.973 lira yeniden verilmi~~ve 102.404,01 lira tahsil ve mahsup
edilmi~tir Tediye ve mahsup veya tahsil i~lerinin gere~i gibi yap~ld~~~~görülmü~~
ve merhum Remzi O~uz Ar~k'a ait ~~oo liran~n bu y~l içinde mahsup edilece~i ve
Mükrimin Halil Y~nanç'~n üzerinde görünen 4.249,99 liran~n da 1957 y~l~~ba~mda
tasfiyesinin tamamland~~~~ifade edilmi~tir.
6-- 1956 y~l~~denetleme raporumuzun 5 nci maddesinde zikredilen ve tasfiye
edilmesi temenni olunan;
~~o6,6 ~~ Berrak Kitapevi
2 . 242, I 2 Güstav Fok
769,01 Varo~lu Yay~nevi
168,07 Mimar Pronin
8o5,00 Zihni Ta~k~ran üzerinde görünen cem'an
4.090,81

liran~n da 1957 y~l~~ içinde tas~ iye edilece~i anla~~lm~~t~r.

7— 1955 y~l~~Denetleme Kurulu raporunun 6 nc~~ maddesinde: "Türk Tarih
Kurumu kitapl~~~na 1953 y~l~~ ba~~ndan 1954 y~l~~sonuna kadar muhtelif suretlerle
ithal edilmi~~olan eserlerin k~ymeti Kurum muhasebesine intikal ettirilmi~~ise de,
1931 y~l~~ ba~~ndan 1952 senesi sonuna kadar bu kitapl~~a konulmu~~olan eserlerin
ve ciltlerinin k~ymeti hesap harici kalm~~~oldu~u anla~~lm~~t~r. Sillogos ve Tarih
Encümeni kütüphanelerinden müdevver eserler de bu meyandad~r. Bu mühim ve
muazzam k~ymetin hesap harici bulundurulmas~~ do~ru olam~yaca~~ndan te~kil
olunacak mütehass~s bir heyet marifetiyle yukar~da bahsolunan devrede kütüphaneye al~nm~~~ve ciltletilmi~~olan eserler k~ymetlendirilmek suretiyle bali~i
Kurum k~ymetler hesab~na nakil ve kaydedilmelidir" denilmi~ti.
1956 y~l~~hesaplar~n~n tetkiki s~ras~nda, Kurumda esas muhasebenin tesis
edildi~i 1953 ba~~ndan 1956 sonuna kadar kütüphaneye gerek bedelleri ödenmek
gerek iç ve d~~~ilim müesseselerinden hediye veya mübadele suretiyle gönderilmi~~
olan eserlerin muharrer k~ymetleri üzerinden hesaba al~nd~~~~ve bu suretle dört
y~l içinde Kurum kitapl~~~na cem'an 31.670,56 liral~k eser girmi~~oldu~u ve fakat
193 1-1952 y~llar~~ aras~nda Kurum'a maledilmi~~olanlar~n muhasebeye intikal
ettirilemedi~i mü~ahede edilmi~tir.
~~in ehemmiyeti ve ehemmiyeti nispetinde arzetti~i mü~külât Kurulumuzun
dikkat nazar~ndan kaçmamakla beraber, te~kil olunacak mütehass~s heyetin 22
senelik müddet içinde muhtelif ~ekillerde kutuphaneye al~nm~~~olan bu de~erli varl~~~~
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hiç olmazsa senelere taksim suretiyle peyderpey muhasebeye intikal ettirmesi zaman~~
gelmi~~bulunmaktad~r.
8— Telif, tercüme suretiyle muhasebe tesisinden evvelki senelerde Kurumca
sat~n al~nm~~~olan k~ymetlerin de muhasebeye intikali muamelesine ba~lanm~~~olmas~~
memnuniyetle görülmü~tür. Ancak muamelelerinin tekemmül ettirilerek bu i~in
de iyi bir sonuca ba~lanmas~~hususundaki dileklerimizi tekrarlamakta fayda mülâhaza etmekteyiz.
9-- Yine geçen y~lki raporumuzun 7 nci maddesinde Kurum anbarlar~nda
mevcut olan k~ymetlerin y~l sonunda bir heyet marifetiyle tadat ve tesbit olunarak
bulunacak miktar~n muhasebe kay~tlariyle kar~~la~t~r~lmas~n~n gerekti~i ifade edilmi~ti. Tesbit keyfiyetinin bu y~l neticelendirilece~i bildirilmi~tir
Türk Tarih Kurumu Bas~mevi
:
1 o— Bas~mevinin 1956 bilânçosunun tetkikinden; 14.024,04 lira k ~ r elde
edildi~i memnuniyetle mü~ahede edilmi~tir.
Kâr ve zarar tablosuna göre:
317.387,54 liradan ibaret bulunan umum masraf meyamnda;
29.301,47 lira amortisman
7.834,47 lira muamele vergisi
13.916,50 1956 ikramiyesi.
11.1353,99 1955 zarar~~gibi mühim ve zaruri tasfiyelerden madas~n~n i~letme
için yap~lm~~~olan masraflardan ibaret oldu~u ve kâr k~sm~nda
266.634,28 Bask~~ ucretileri
29.234,85 Küçük i~ler
19.625,61 Döküm bedelleri
I.892,80 Müteferrik kârlar~n bulundu~u görülmü~tür.
Matbaa için verilmesi zaruri olan mütedavil sermayenin 1957 den itibaren tediye edilmek üzere Kurum bütçesine gerekli tahsisatm konmu~~oldu~u
ve bütçe meyamnda Genel Kurula arzedilece~i memnuniyetle ö~'renilmi~tir.
Bas~mevi muhasebesinin Kurum'dan ayr~ld~~~~1951 y~l~ndan 1956 y~l~~
sonuna kadar alt~~ y~l içinde, on bin küsur liras~, ilk defa olarak I956 y~l~nda tefrik
edilen bina amortisman~na ait olmak üzere, bugüne kadar 123.40 ,2 ~~lira amortisman elde edildi~i memnuniyetle görülmü~tür. Bas~mevi amortisman bedelinin
Kurum hesaplar~na al~nmas~~hakk~nda bundan önceki Denetleme Kurulu raporlar~nda izhar edilen temenni yeniden incelenmi~~ve gerek muhasebe bak~m~ndan,
gerekse Bas~mevi demirba~lar~n~n mütemadiyen yenilenme ihtiyac~~bak~m~ndan
amortisman bedelinin Bas~mevi hesaplar~nda kalmas~n~n daha uygun olaca~~~sonucuna var~lm~~t~r.
Gerek Kurum ve gerekse Bas~mevi muhasebe kay~tlar~~ her y~l oldu~u
gibi çok muntazam ve itinal~~bulunmu~~ve vesikalar~n muhafaza ve tertibinde
gösterilen dikkat yine takdirle kar~~lanm~~t~r. ilgililere te~ekkür ederken Yönetim
Kurulu ile Bas~mevi Yönetim Kurulu'nun 1956 y~l~~hesaplar~ndan dolay~~ibras~m
yüksek tasvibinize sunar~z.
FAK~HE ÖYMEN

HASAN AL~~YÜCEL

T. T. K. Üyesi

T. T. K. "üyesi

PROF. ENVER Z~YA KARAL

T. T. K. Üyesi
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TÜRK TAR/H KURUMU'NUN 1956 TAKVIM YILI
BILANÇOSU
AKT~F
23. 3 ~~ ,45
69 . 2 16,32

PAS~F
KASA
BANKALAR
69 . 039,41
176,91

KURUM ARTIRIMI
. 786. 084,99
MUHTEL~F ALACAKLILAR
5 . 583, I o

~~~
Merkez

BANKALAR

190 .000,00
150 . 000,00

22 . 440,73

CAR~~HESAP

~~~

1 .649.496,81

KIYMETLER
HESABI

Emlak Kredi

504. ~~54,27
382 384,42
61. 156,97
3 ~~67o,56
65. 785,46
602 . 3 ~~7,63
2. 027,50
217.202,78

~~. 981.668,09

40 .000,00

Ba~~mevi binas~~
Bas~mevi demirba~lar~~
Kurum demirba~lar~~
Kütüphane
Malzeme anbari
Kitap anbari
Telif ve tercümeler

BORÇLU HESAPLAR
62 . 025,02
Avanslar
Bas~lmakta
olan eserler
48 236,40
65 . 133,00
Kitapç~lar
50.808,36 Muhtelif
TOPLAM

31.12.1956

Muhasebeci
S. HÜNEL

. 98 . 668,09
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TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1956 B~LANÇOSU
PASIF

AKTIF
Türk Tarih Kurumu

7.469,04 Kasa
28.402,32 Anbar

Cari hasap

908.979,42

22.440,73

Tesisat hesab~~8E16.538,69
886.538,69 Bina ve demirba~~
504.154,27 Bina

Muhtelif alacakl~lar

382.384,42 Demirba~~Kül-

164.125,18
14.024,04

~~3 ~~. 758,29 Mü~teriler
32.960,30 Muhtelif borçlular
~~.087.128,64

~~.o87.128,64

Yekün

31-12-1956
Kurum Muhasebecisi
S. HONEL

1956 TAKVIM YILI KAR VE ZARAR TABLOSU
MATLUP

ZIMMET
Personel masraflar~~

Bask~~ücretleri

~~ oo ~~,80

Sigorta primleri

Sair i~ler

29.234,85

7.834,47

Muamele vergisi

Dül~tim i~leri

~~9 . 625,61

29. 3o1,47

Amortisznan

Müteferrik kürlar

~~3.126,50

1956 ikramiyesi

29.029,05

I~letme masraflar~~

201.226,22

11.053,99

1955 zarar~~

14.024,04

Kür.

317.387,54.

Yekün

Kurum muhasebecesi
S. Hü~on.

266.634,28

~~.892,80

31 7.387,54

