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fmdan ba~'~~land~~~~gibi Kurumun çal~~malar~n~~ takdir eden
Rahmetli Halil Edhem Eldem, Rahmetli Osman Ferit Sa~lam,
Say~ n Esat Fuat Tugay, Say~ n Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Rahmetli Ali Galip Pekel ailesi, Rahmetli Zeki Oral ailesi, ve Rahmetli
Cemal Pa~a ailesi çok zengin kitapl~klariyle ar~ivlerini arma~an
ettikleri gibi, Kurum Rahmetli Enver Pa~a'n~n Birinci Dünya Sava~~'na ait çok de~erli ar~ivini de sat~n alm~~~bulunmaktad~r.
~~o) Türk ve Türkiye tarihi üzerinde çal~~an dünyaca tan~nm~~~
büyük bilim adamlar~n~ n bir ço~u Kurum'un ~eref ve Muhabir
üyesi bulunmaktad~r.
Kurum'un bütün bu çal~~malar~~gerçek bilim adamlar~~ve bütün
dünyaca bilinmekte ve takdir edilmektedir.
Kurum Atatürk'ün çizdi~i yolda Türk tarihine ve dünya bilimine hizmet etmeye devam edecek, Kurum'u bu kutsal yolda hiç bir
güç engelleyemiyecektir."
ALMAN BÜYÜKELÇILI~I'NIN TÜRK TARIH
KURUMU'NA KITAP BA~I~I
Geçen Mart ay~ nda Ankara'da Alman kütüphanesinde 300 Alman
yay~nevinin kat~ld~~~~bir kitap sergisi aç~ lm~~t~. Her y~l Almanya'da
bas~ lan 30.000 kitaptan Türkiye'yi ilgilendiren 3800 kitap bu sergide te~ hir edildi. Alman Büyükelçili~i sergide bulunan tarihle ilgili
8o eseri seçerek bunlar~~Türk Tarih Kurumu'na arma~an etmi~tir.
De~eri 8000 Türk liras~~tutan kitaplar~~Alman Büyükelçili~i Kültür
Ata~esi Dr. Ekkehard Eickhoff 27 Ekim 1969 Pazartesi günü Türk
Tarih Kurumu'na getirerek Kurum Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket
Aziz Kansu'ya — Kurum Genel Sekreteri Ord. Prof. Dr. Sedat Alp,
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Genel Müdür
Ulu~~I~demir ve Kitapl~k Müdürü Bayan Mihin Eren'in de bulunduklar~~bir toplant~da — ~u k~sa sözlerle sunmu~ tur :
"Say~n Ba~kan,
Size getirmi~~oldu~um bu küçük miktardaki kitaplar için herhangi bir merasim yap~lmas~~arzusunda de~ilim. Bu kitaplar~~Türk
Tarih Kurumu'na vermek bize bilhassa ~u sebeplerden dolay~~büyük
bir k~vanç vermektedir :
Manevi bilimler ve tarih, amaçlar~ na varmak için daima uluslararas~~i~birli~ine muhtaçt~ rlar. Türk Tarih Kurumu, bunu memle-
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ketime kar~~, devaml~~kitap ve bilim de~i~ imi ve Alman bilim adamlar~na ~ eref verici konferans davetleri ile ispat etmi~tir.
Ben ~ahsen ~ u hususu da ilave etmek istiyorum : Türk Tarih
Kurumu ile olan i~birli~ine çok önem veriyoruz; çünkü kendi millet
ve memleketinin bütün tarihini, yaln~z bir nesil zarf~ nda, tenkitli bir
~ekilde ayd~ nlatarak yeniden canland~rd~. Türk Tarih Kurumu'nun
büyük kurtar~c~~ve devrimci Atatürk taraf~ ndan bizzat kurulan
önemli bir Türk bilim kurumu oldu~unu biliyoruz. ~undan emin
olunuz ki, Kurumunuz Türk milletine kar~~~üzerine alm~~~oldu~u
büyük vazifeyi yerine getirirken Alman bilim dünyas~n~n en iyi dilekleri sizinle beraber olacakt~r."
Türk Tarih Kurumu Ba~ kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu
Kültür Ata~esi'ne ~u sözlerle te~ekkür etmi~tir :
"Say~n Kültür Ata~esi,
Türk-Alman kültür ili~ kilerinin yeni bir örne~ine ~ahit oluyoruz.
Size, say~n Kültür Ate~esi, ~ahs~m, arkada~lar~ m ve Kurumumuz
ad~na en içten te~ ekkürlerimizi sunmakla mutluluk duymaktay~m.
Hediye etti~iniz bu önemli eserler kitapl~~~m~zda de~erli bir arma~an
olarak kalacaklard~r.
ISTANBUL ARKEOLOJI MÜZESI'NDE ~~TEMMUZ 1969
TARIHINE KADAR YAPILAN TABLET ÇALI~MALARI
4 Haziran - 4 Temmuz 1969 tarihleri aras~nda Brüksel'de toplanan Asur Bilimleri Kongresine Istanbul Arkeoloji Müzeleri tablet
uzman~~ say~n Bayan Muazzez Ç~~'~ n müzedeki tablet çal~~malar~~
hakk~nda sundu~u bildiride verilen bilgilerin özeti ~öyledir :
Genel Çal~~malar:
~~— Istanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan tabletlerin numaralanmas~~ve son tanzimi bu sene tamamlanm~~t~r. Kolleksiyonumuzda 73 bin numaray~~ihtiva eden tablet mevcuttur. Ayr~ca ~~o bin
parça k~r~kl~klar~~ve bozukluklar~~ dolay~siyle numaralanmam~~t~r.
Bugün istenen her tableti, hattâ muayyen mevzudaki her tableti
hemen bulmak mümkündür. Ar~ ivin tasnif ve tanziminde Prof.
Kraus bize rehberlik etmi~tir.
2 - Laga~~tabletlerinden 6 bin, Asur kolleksiyonundan 2 bin
tablet hariç bütün tabletler konserve edilmi~tir. Kalan tabletler de

