1-1 _A. 13 ]H_,' R. IL E 1:1 :
TÜRK TARIH KURUMU UMUMI MENFAATLERE HADIM
CEMIYETLER ARASINA ALINDI
Türk Tarih Kurumunun on y~ldanberi Türk tarih ve kültürüne yapt~~~~
hizmetleri ve gerek içerde, gerekse ars~ ulusal ilim âleminde kazand~~~~ ~erefli
mevkii gözönünde bulunduran Cümhuriyet Hükümeti 21 - 10 - 1940 tarih ve
2 - 14556 say~l~~ kararname ile Kurumun umumî men faatlere hddim cemiyetler
aras~na al~nmas~na karar vermi~tir. ~~bu kararla buna esas olan Devlet ~ firas~~
kararlar~n~~5 - 11 - 1940 tarih ve 4652 say~l~~Resmi Gazeteden aynen naklediyoruz :
Kararname No.2-14556
Türk tarihini tetkik ve elde etti~i neticeleri ne~retmek gayesiyle kurulmu~~
olup ilmi çal~~malar~~dünya ilim fflemince takdir edilmekte bulunan Türk Tarih
Kurumu» nun Cemiyetler Kanununun 37 nei maddesine teyfikan menafii umumiyeye hC~dim cemiyetler meyan~na ithali hakk~nda Devlet Sfiras~~ ~kimci Dairesiyle
Umumi Heyetinden yaz~lan 25 - 7 - 1940, 12 - 9 - 1940 tarih ve 2471 - 2522, 300 - 303
say~l~~mazbatalar icra Vekilleri Heyetince 21 - 10 - 1940 tarihinde tetkik ye mütalea
olunarak ad~~geçen cemiyetin menafii umumiyeye hddim cemiyetler meyan~na
ithali kabul olunmu~tur.
21- 10 - 1940
Reisicümhur
~smet Inönü
Ba~yekil
Adliye Vekili
Dr. R. Saydam Fethi Okyar
Hariciye Vekili
~. Saraco~lu
~kt~sat Vekili
H. Çak~r
Ziraat Vekili
M. Erkmen

Milli Müdafaa Vekili
S. Ar~kan

Maliye Vekili
F. A~ral~~
S~hhat ve ~. M. Vekili
Dr. H. Alata~~
Münakalât Vekili
A. Çetinkaya

Maarif Vekili
Yücel

Dahiliye Vekili
Faik Öztrak
Naf~a Vekili
A. F. Cebesoy

Gümrük ve ~nhisarlar Vekili
R. Karadeniz
Ticaret Vekili
N. Topçuo~lu
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DEVLET ~f1RASI ~K~NC~~DA~RES~N~N 25 - 7 - 1940 TARIH VE
2471 / 2522 SAYILI MAZBATASI
Özii:
Türk Tarih Kurumunun menafii umum iyeye
hüdim cemiyetler meyamna ithali h.

Türk Tarih Kurumun un menafii umumiyeye hddim cemiyetler meyan~na
ithali talebini havi evrak~n gönderildi~ine dair Dahiliye Vekâletinin 19 - 7 - 1940
tarih ve 33860 say~l~~tezkeresi ve merbutlar~~dairemize tevdi olunmakla okundu
ve i~in gere~i dü~ünüldü.
~cra edilen tetkikat neticesinde, gayesi Türk tarihini tetkik ve elde edilen
neticeleri ne~ir ve tamimden ibaret bulundu~u ve bu maksad~na ermek için kuruldu~u gündenberi mesaisini hergün bir az daha artt~rarak elde etti~i ilmi
neticelerin dünya ilim ülemince takdirle kar~~land~~~~ve bir taraftan üzalarma ve
tarihin muhtelif sahalar~ndaki otoritelerine Türk tarihi üzerinde tetkikler yapt~rarak bunlar~~ne~retti~i ve di~er taraftan on bir yerde geni~~mikyasta hafriyat
yaparak en eski devirlerden bugüne kadar Türk tarihinin ve memleket tarihinin meçhul kalm~~~noktalar~n~~ ayd~nlatm~ya çal~~t~~~~anla~~lmasma binaen bu
Kurumun menafii umumiyeye kadim cemiyetler meyan~ na ithali muvaf~ k
olaca~~na 25 - 7 - 1940 tarihinde ittifakla karar verildi.
DEVLET ~fIRASI UMUM~~HEYETININ 12 - 9 - 1940 TAR/H
VE 300 - 303 SAYILI KARARI
Türk Tarih Kurumun un menafii umumiyeye &idim cemiyetler meyan~na
ithali talebini havi evrak~n gönderildi~ine dair Dahiliye Vekületinin 19 - 7 - 1940
tarih ve 33860 say~l~~tezkeresi ve merbutlar~~üzerine ~kinci Dairece mûttehaz karar~~havi 25 - 7- 1940 tarihli ve 2471 - 2522 say~l~~mazbata okundu.
Bu mazbataLla; icra edilen tetkikat neticesinde, gayesi Türk tarihini tetkik
ve elde edilen neticeleri ne~ir ve tamim den ibaret bulundu~u ve bu maksad~na
ermek için kuruldu~u gündenberi mesaisi~~i hergün biraz daha artt~rarak elde
etti~i ilmi neticelerin dünya ilim ülemince takdirle kar~~land~~~~ve bir taraftan
üzalarma ve tarihin muhtelif sahalar~ ndaki otoritelerine Türk tarihi üzerinde tetkikler yapt~rarak bunlar~~ne~rettigi ve di~er taraftan on bir yerde geni~~mik,yasta hafriyat yaparak en eski devirlerden bugüne kadar Türk tarihinin ve
memleket tarihinin meçhul kalm~~~noktalar~n~~ayd~nlatm~ya çal~~t~~~~anla~~lmas~na
binaen bu Kurumun menafii umumiyeye hüdim cemiyetler meyan~ na ithali muvaf~k
olaca~~na 25 - 7 - 1940 tarihinde ittifakla karar verildi~i yaz~l~d~r. ~cab~~müzakere
olundu. Daire karar~~istinat etti~i mucip sebebe binaen 12 - 9 - 1940 tarihinde ittifakla tasvip edildi.

M/LLI ~EFIN TÜRK TARIH KURUMUNU ZIYARETLERI
Milli ~ ef Reisiciimhur ~ smet ~ nönü yüksek himayeleri alt~nda çal~.
~an Türk Tarih Kurun~unun Dil - Tarih ve Co~rafya Fakültesindeki yeni merkezini 11 ikincite~rin 1940 pazartesi günü saat on alt~da yüksek huzurlariyle
~ereflendirmi~lerdir. Kendilerini Kurumun Fahri Reisi ve Maarif Vekili 11asa n-
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Ali Y üe el ile Kurumun Reisi Bolu Meb'usu Hasan Cemil Çambel ve
di~er Kurum azas~~ kar~~lam~~t~r. M illi ~~e f, evvela Kurumun 40 bin cilde yak~n
kitab~~ihtiva eden ve mühim k~sm~n~~de~erli tarih eserleri te~kil eyliyen kütiiphanesini gezerek izahat alm~~lar ve bu kiitüphaneden Dil - Tarih ve Co~rafya
Fakültesi profesör ve talebelerinin de istifade etmesini memnuniyetle kar~~lam~~lard~r. Bunu müteakip Milli ~~e f, kiltilphanenin okuma k~sm~nda Kurum
Reisi Hasan Cemil Ça m be l'in Kurumun muhtelif faaliyetleri hakk~nda
verdikleri izahat~~büyük arka ile dinlemi~ler ve Kurumun ~nesaisi ile en ince
noktalara kadar me~gul olarak birçok suallerle miltemmim izahat alm~~lard~r. Bu
izahattan sonra Kurumun müstakbel faaliyeti hakk~nda dikkate sayan direktifler
veren Milli ~ e f, milletin milli benli~ini kuvvetlendirmek ve milli karaktere
azami inki~af vermek hususunda tarihin yüksek ve müessir rolünü bilhassa tebarûz ettirmi~ler ve bu de~erli terbiye amilinden geni~~ölçüde istifade edilmesi
lüzumuna i~aret buyurmu~lard~r. Milli ~ e f, ayni zamanda tarih programlar~n~n
tanziminde ve okul kitai lar~n~n tertibinde tarihi teferruattan ziyade Türk tarihinin umumi seyrini gösterecek devirlerin tebariiz ettirilmesine ve her devrin
karakteri gösterilirken muas~r milletlerin de umumi vaziyetini gözönünde bulunduracak ve Türk tarihi ile di~er milletlerin tarihi aras~ndaki mûnasebetleri bir
arada kavratacak bir metot takip edilmesi meselesinin ehemmiyetle gözönünde
bulunduruhnas~na da i~aret buyurmu~lard~r.
Kurum merkezini dört saat kadar ~ereflendirmi~~olal~~ Milli ~ efimiz
saat yirmiye dogru ayr~l~rlarken Kurumun çal~~malar~~ hakk~ndaki yüksek takdirlerini de lütfen ibzal buyurmu~lar; te~riflerinde Kurum mensuplar~~ve Dil Tarih ve Co~rafya Fakültesinin yüzlerce talebesi taraf~ndan ya~a, varol sesleri
ve candan tezahürleriyle te~yi edilmi~lerdir.
t

TÜRK TARIH KURUMUNUN YILLIK UMUMI TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumunun y~ll~k umumi toplant~s~~18 ve 19 ikincite~rin 1940
ta Ankarada Dil - Tarih ve Co~rafya Fakültesindeki merkezinde yap~lm~~t~r. ~lk
toplant~ya Kurumun Fahri Reisi ve Asil Azas~~Maarif Vekili Bay Hasan - Ali
Yüce 1, ikinci toplant~ya da Kurumun Reisi Bay Hasan C emil Çambel
reislik etmi~tir.
Birinci toplant~ da celseyi açan Bay Hasan - 'Ali Yücel ruznameye geçilmeden önce Kurumu yüksek himayelerine alm~~~olan Milli ~ ef Reisicûmhur
~ smet ~ nön irnün son hafta zarf~nda Kurumu te~rif ettiklerini ve Kurumun
mesaisiyle yak~ndan alakadar olarak k~ ymetli direktifleriyle çal~~malar~m~za yeni
bir h~ z verdiklerini beyan ile bu direktifler hakk~ nda genel sekreterin umumi
heyet ~lzalarma izahat verece~ini söylemi~tir. Müteak~ben söz alan genel sekreter
Bay Muz af f er G ök er, Milli ~ e f'i n direktifleri hakk~nda azay~~tenvir
etmi~ler ve milli varl~~~ n en mühim iki mesnedi olan Milli Tarih ve Dil çal~~ malar~na bir kat daha h~ z vererek müspet neticelere var~lmas~~liizumunu tebarüz
ettiren sözleri üzerinde bilhassa durmu~lard~ r.
Bu k~ ymetli arakadan pek ziyade mütehassis olan umumi heyet, Milli ~~eVi mize sonsuz ~ükran ve sayg~lar~mn arz~na ittifakla karar vermi~tir.
Bundan sonra ruznamedeki maddelerin müzakeresine geçilmi~, Kurumun
1938 mali y~l~~hesaplar~n~~tetkik eden murakabe heyetinin raporu ok~~nn~u~~ve
Belleten C. V F. 12
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ittifakla tasvip, idare heyeti ibra edilerek 1939 y~l~~mali hesaplar~n~~tetkik etmek
üzere ayni heyet seçilmi~tir. Müteak~ben genel sekreterin Kurumun 1939 y~l~ndaki
il mi faaliyetiyle Türk Tarihinin Anahatlar~~eserinin durumu hakk~nda verdi~i izahat
dinlenmi~~ve bu izahat üzerine müzakere aç~larak Anahatlar~nda vazife alm~~~olan
ilzan~n önümüzdeki y~l içinde verebilecekleri yeni eserler tesbit edilmi~tir.
Bu arada gençlerimize tarih terbiyesi ve tarih kültürü verecek garp eserleriyle büyük otoritelerden cihan tarihine ait mühim eserlerin de dilim ize çevrilmesi hakk~ndaki temenni memnuniyetle kabul edilmi~~ve önümüzdeki y~l içinde
ne~riyat faaliyetinin geni~letilmesi kararla~m~~t~r.
Bundan sonra ruznamenin son maddesine geçilmi~tir. Bu madde Kurumun
bu y~l yedi yerde yapt~~~~hafriyatlar hakk~nda hafriyat direktörlerinin verecekleri izahat~ n dinlenmesi idi. Hepsi de mühim neticeler veren bu hafriyatlar iizay~~
yak~ndan alâkadar etti~inden ve vaktin de gecikmi~~olmas~ndan dolay~~ bugünkü
içtimada yaln~z Samsundaki Dündartepe Hafriyaltnin raporu okunarak direktönin ayr~ca verdi~i izahat dinlenmi~, di~er hafriyatlara ait izahat~n ikinci toplant~da okunma na karar verilerek toplant~ya saat 18,30 da son verilmi~tir.
inc toplant~~18 Ikincite~rin 1940 ta yap~lm~~~ve bu içtimada di~er hafriyatlar~n raporlar~~okunmu~~ve ruzname haricinde eizan~n yapt~klar~~teklifler müzak r.; olunmu~tur.

TÜRK - ~SLAM DEVRI K~TABELER~~DERLEME HEYETI
Anadolu Ye Rumelide ilk Selçuk istilâs~ndan Osmanl~~Imparatorlu~unun
ink~raz~na k adar 9 as~r devam eden Türk - ~sldm Devrinin yadigûr~~olan binlerce kitabe ve mezar ta~~~tarihimizin en k~ymetli vesikalar~d~r. Bu kitabeler zaman
zaman birçok gayretli zevat taraf~ndan toplanm~~~ve ne~redilmi~se de daha binlercesine el de~memi~tir. Türk Tarih Kurumu birçoklar~~gün geçtikçe kaybolan
bu ecdat yadigâ.r~~eserleri sistemli bir çal~~ma ile toplamak, tasnif etmek ve nihayet Corpuslar halinde ne~retmek lûzumunu hissetmi~~ve 19 Ikincite~rin 1940
tarihli Umumi Heyet içtima~nda verilen bir kararla bu i~i organize etmek üzere
ihzari bir komisyon te~kil eylemi~ti. Bu komisyon 9 maddelik bir program ~emas~~
ile 6 maddelik te~kilût projesi haz~rl~yarak idare heyetine vermi~, idare heyetinin
17 - 12 - 1940 tarihli içtima~ nda müzakere edilen bu projelere göre « Türk - Isldm
Devri Kitabeleri Deneme Heyeti ~~adiyle bir heyet te~kiline karar verilmi~tir.
Istanbul üniversitesi Tarih Profesörlerinden ve Türk Tarih Kurumu âzas~ndan
Bay Profesör Mükrimin Halil Y ~ nan ç'~n riyaset edece~i bu heyetin ba~l~ca vazifesi ~unlar olacakt~r:
.Anadoluda ye Trakyada bulunan bütün Türk-~sldm devrine ait kitabeler
kayit ve tesçil edilecektir.
Anadoluda Selçuk ye Osmanl~~ devirlerinden kalma tarihi ve iktisadi
yollar~n ve kervansaraylar~n mevkileri ve gilzergâhlar~~tesbit olunacakt~r.
Edirne, Istanbul, Bursa, Konya gibi büyük ~ehirlerde daimi heyetler tesçil
i~ine devam edecekler ve en evvel üzerinde az çal~~~lm~~~olan m~ntakalardan ba~lamak üzere di~er ~ehir ve kasabalara müsait mevsimlerde seyyar heyetler gönderilecektir.
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ç) Derlenen kitabelerin kopyeleri, estampajlar~~ ve foto~raflar~~Kurum merkezinde kronoloji, mevki ve mevzu bak~ m~ ndan tasnif edilerek fi~leri haz~rlanacakt~r.
d) Tasnif edilen kitabeler ayr~~ bir seri dahilinde ~ehir veya m~ ntakalara
göre k~s~m k~s~m ne~redilecektir.

AYLIK ILMI TOPLANTILAR
Türk Tarih Kurumu gerek âzas~na ve gerekse tarih, arkeoloji ve antropoloji ile me~~ ul ilim adamlar~m~za yeni ara~t~ rmalarla elde ettikleri ilmi neticeler
hakk~nda konu~ma f~ rsat~n~~vermek maksadiyle ayl~k ilmi toplant~lar yapma~a
karar vermi~tir Anlcaramn ilim muhitinde alâka ile kar~~lanan bu toplant~lar~n
ilki 1941 ~ubat= birinci günü, ikincisi Mart~ n dördüncü günü, üçüncüsü de
Nisamn be~inci günü yap~lm~~t~r. Birinci toplant~da Türk Tarih Kurumu C~zas~ ndan Yeni Zamanlar Tarihi Doçenti E n v er Ziya K ar al «Üçüncü Selimin
Hatt~~Hümayunlarz», ikinci toplant~da Antropoloji Döçenti Bay Dr. Mu z a f f er
~ enyürek Anadolu Bakzrça~z ve Eti Sekenesinin Antropolojik tetkilci »
üçüncü toplant~da Bay N us r et H ~ z ~ r «nimlerin vahdeti hakk~ndaki modern
nazariyenin tenkidi» mevzular~~üzerinde konu~malar yapm~~lard~r. Bu konu~malar~n hulâsalar~n~~ di~er nüshalar~m~ zda ne~redecep;i z.

I!!

AL~~ ~IR NEVAI'NIN 500 ÜNCÜ DO~UM YIL DÖNÜMÜ
1441 de Herat'da do~an ve yaln~z Orta Asya
clerinin, yeni Ça~atay edebiyat~n~n de~il, eserlerinin bütün Türk dünyas~' . okunmas~, tesirinin geni~~

Türk ülkelerinde hissedilmesi bak~m~ndan, bütün Türklerin büyük ~air ve edibi
olan Ali ~ l r Neva rnin 9-~ubat-1941 tarihine tesadüf eden 500 ~incii do~um
y~l döniimil miinasebetlyle Türk Tarih Kurumu Dil - Tarih ve Co~rafya Fakül.
tesiyle mü~tereken bir ihtifal tertip eyle~ni~tir. Bu ihtifalde Türk Tarih Kurumu
âzas~ndan Profesör Fuat K öpr ül ü, Ali ~~ir Neval hakk~nda bir müsahabe yapm~~, fakülte talebelerinden baz~lar~~ ~airin eserlerinden parçalar okumu~lar ve Türk Tarih Kurumu da bu münasebetle bast~rd~~~~bro~iirü ve Neval
minyatörünû ihtifalde bulnnanlara hediye etmi~tir. Bu y~l dönilmünü Türk matbuat~~ da lây~ k oldu~u alâka ile kar~~lam~~~ve bu suretle büyük ~air milletçe sevgi
ve sayg~~ile an~lm~~t~r.
Türk Tarih Kurumu, Türk dilinin farsçaya faik oldu~unu iddia etmek ve
bunun için eser yazmak suretiyle ayni zamanda ~uurlu bir milliyetçi oldu~unu
ispat eden, büyük ~airin hayat ve eserleri hakk~nda tamamiyle orijinal iki ciltlik
bir eser ne~retme~e de karar vermi~~ve bu eserin haz~rlanmas~ n~~ - Neval hakk~nda senelerdenberi tetkikat yapmakta olan - zamdan Prof. F u at K öp r üI ü ye hayale eylemi~tir. Bu eserin birinci cildi ba~l~ca ~u bahisleri ihtiva edecektir.
Neval hakk~nda büyük bir tenkitli bibliyo~rafya.
Neva l'nin aNefehat - el - üns> terciimesinde kendisi taraf~ ndan Türk müte-
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savv~flar~~ hakk~nda ilave edilen mühim parçalar~n türkçeye ha~iyelerle tercümesi. (~imdiye kadar hiç istifade edilmemi~tir).
Ne va Pnin tercümei haline ait mühim tafsilat~~ihtiva eden iki risalesi. ( Birisinin aynen metni ne~redilecek ve türkçeye tercümesi ilave olunacakt~r. ikincisinin yaln~ z muhteviyat~~türkçeye geni~~surette hulasa edilerek tercüme ol~~nacakt~r. ~imdiye kadar bu eserlerden istifade dahi edilmemi~tir).
ç) Hamsetülmütehayyirin. (Ne v a l'nin Cami ile münasebetlerini gösteren risalesi). Bunun tenkitli metni ile beraber türkçe terciimesi, yahut sadece geni~~
hulasa suretiyle tercûmesi. (gayri matbudur).
Mecalisünnefais'te Türk ~airleri hakk~ndaki maliimat türkçeye tercüme edilerek geni~~ha~iyelerle ne~rolunacakt~r.
Hüseyin Baykar a'n~~~~ Neva I' hakk~ndaki takdirlerini gösteren küçük
bir risalesi. (~imdiye kadar meveudiyeti dahi kimsenin malûmu de~ildir).
Neva i'ye ait büyük bir mono~rafi mahiyetinde olan eserin ikinci cildi ise
onun her türlü faaliyet cephelerini ayr~~ayr~~meydana koyarak Türklerin umumi
kültür tarihindeki rolünü tebarüz ettirecektir.

NE~R/NE KARAR VERILEN ESERLER
HALIL ETHEM — DÜVEL~~ ~SLÂM/YE : Tarih tahsil eden talebenin
ve tarihle u~ra~anlar~n elinde daima milracaat edilen bir eser olarak k~ ymetini
muhafaza etmekte olan rahmetli Halil Ethem 'iri Stanley L ane-Pool e'
dell geni~~ilavelerle tercüme etti~i «Düveli ~sIdmiye» adl~~eserini Türk Tarih
Kurumu yeniden bast~rm~ya karar vermi~tir.
Merhum Halil Et h e m, bu kitab~n~~tashih ve ilavelerle yeniden bast~r~nay~~
çok arzu etmi~~ve ölümünden birkaç y~l önce de eserin mühim bir k~sm~n~~Türk
harflerine çevirerek tashill ve ilavelerini yapm~~~fakat ikmale ömrü vefa etmemi~ti. Bu de~erli eser ilk f~rsatta matbaaya verilecektir.
~ZZEDD~N ALA ÇAM — ESKI YAZILAR KLAVUZU : ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lektörlerinden ve Ba~vekalet Ar~ivi Tasnif Heyeti azas~ndan Bay Iz zed din A la çam muhtelif ~ekil ve nevideki eski Osmanl~-Türk
yaz~lar~n~n okunma tarz~n~~ gösteren bir klavuz haz~rl~ yarak bas~lmak üzere
Türk Tarih Kurumuna tevdi etmi~tir. Bilhassa Ar~ivde çal~~acak genç tarihçi•
lerimize pek k~ymetli bir rehber vazifesini görecek olan bu eserin derhal bas~lmas~~kararla~m~~t~ r. Eser muhtelif cins yaz~lardan örnekleri ve bunlar~ n rika ile
yanl~~~ ~ekillerini ihtiva etti~i gibi ayr~ca transkripsiyonlar~~~~~ da muhtevi
bulunmaktad~ r.

TÜRK TARIH KURUMUNUN YENI ASALARI
Türk Tarih Kurumu ~dare Heyeti 12 - Mart - 1941 tarihli içtima~nda Türk
tarihi hakk~nda de~erli ne~riyatlariyle tarih ilmine yapt~klar~~hizmetlerden dolay~~
Ankara Dil - Tarih ve Co~rafya Fakültesi Yeni zamanlar Tarihi Doçenti Bay
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E n ver Z i y a K a r al ile Istanbul Üniversitesi Orta Zamanlar Tarihi Doçenti
Bay C av i d Bay s u nu ittifakla Türk Tarih Kurumunun asil azal~~~na seçmi~tir.

YAZILIKAYA'NIN MUHAFAZASI TEDBIRLERI
Bütün dünyada ders kitaplar~na geçecek kadar me~hur bir eser olal~~ Bo~azköydeki Yaztl~kaya adl~~ Eti ~nabedinin tahripten korunmas~~için Türk Tarih
Kurumu baz~~tedbirler alma~a karar vermi~tir, ilk tedbir olarak ~imdiye kadar
bar~nacak bir mahal olmad~~~~için bekçi bulundurulam~yan bu yerde bir bekçi evi
yapt~r~lacakt~r. Bu evin in~as~~için kafi tahsisat ayr~lm~~~ve Alacahöyük Hafriyat~~
Direktörüne salahiyet verilmi~tir. Eserin tabii tesirlerden korunmas~~ için de baz~~
tedbirler dü~ünülmektedir.
1F

FARABI'N/N 1000 INCI YIL DÖNÜMÜ
1950 y~l~~F ar a b Pnin 1000 ninei ölüm y~l dönilmüne tesadüf etmektedir.
Türk Tarih Kurumu bu münasebetle büyük Türk alim ve filozofu hakk~nda bir
ihtifal tertip etmeyi ve hayat~na dair eserler ne~reylemeyi dü~ünerek azas~ndan
Profesör ~~em s e t t i n G ün alt a y'~n reisli~i alt~nda hususi bir heyet seçmi~tir.
eserlerinden bas~lmas~, tercüme edilmesi icap edenleri tesbit
Bu heyet F ar ab
ve F ar abi hakk~nda geni~~bir bibliyo~rafya tertip edecek; ve ayr~ca büyük
alimin hayat~na ve eserlerine dair etütler yazd~racakt~r. Bu suretle önümüzdeki
10 y~l içinde Türk filozofuna lay~k bir ölçüde ne~riyat yap~lm~~~olacakt~r.
IE

TRAKYADA TAMIR EDILEN TARIHI ESERLER
Trakya'n~n çal~~kan ve tarih sever Umumi Müfetti~i ve Türk Tarih Kurumunun fahri azas~~General K ü z ~ m Dirik bu yöredeki tarihi eserlerle pek yak~ndan alâkadar olmaktad~r. S~k s~k bu yak~n alakamn hay~rl~~sonuçlar~n~~sevinçle
haber almaktay~z. Say~n generali~~~ himmetleriyle son y~llarda kurtar~lm~~~olan
tarihi eserlerimizden baz~lar~~ ~unlard~r:
1 — ED~RNEDE MIMAR S~NAN ESER~~RÜSTEM PA~A HANI:
170 oday~~ihtiva eden bu güzel eser hususi ~ah~slar elinde bulundu~undan
y~llardanberi tamir yüzü görmemi~~ve bu yüzden birçok yerlerinden y~k~lm~ya
ve çökmiye ba~lam~~ken devletçe istimlak edilerek mütehass~s ustalar~n yard~miyle
tamirine ba~lanm~~t~r.
2 — ARASTA:
Selimiye camiinin biti~i~indeki Arasta (çar~~) da sahipsiz oldu~undan kimsenin alakas~n~~celbetmemi~, üzerinde a~açlar büyümü~, kur~unlar~~çalmm~~~ve bir
harabe haline gelmi~tir. Bu eser de devletin yard~miyle kurtar~lm~~t~r.
3 — SOKULLU HAMAM~~:
Mim ar Sina n'~n k~ymetli eserlerinden Sokullu Hamam da yukar~ki
eserlerin ak~betine u~ram~~t~r. Say~n general bu güzel eseri de korumay~~ tasar-
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uyarak 6.500 liraya istimlâk ettirmi~~ve tamiri için de bütçeye 25,000 lira tal~sisat konarak bankaya yat~r~lm~~t~r. Eserin tamirine derhal ba~lanacakt~r.
4 — AL~~PA~A ÇAR~ISI:
Yine Büyük Sina n'~n eseri olan Ali Pa~a çar~~s~~ da Maliye Vekâletinin ve
Evkaf Umum Müdürlü~ünün himmetiyle ba~tan ba~a tamir edilmi~tir.
5 — EKMEKÇIO~LU KERVANSARAYI :
Edirnenin de~erli eserlerinden Ekmekçio~lu Kervansaray:. bir Maliye memurunun dikkatsizli~i yüzünden 1935 te 6.500 liraya ve enkaz olarak sat~lmakta
iken buna mâni olunmu~~ve ~imdi tamirine ba~lanm~~t~r. ~çinde otuzdan fazla
oca~~~olan bu tarihi bina da bu suretle kurtar~lm~~~bulunmaktad~r.
6 — HAVSADA SOKULLU CAMII:
Sinan eserlerinden Havsa'daki Sokullu Camii de kurtar~lan eserler aras~ndad~r. ~stanbul - Avrupa asfalt yolu üzerinde bulunan Havsa'mn tarihi eserlerinden Sokullu Hamamm~n da tamiri için ke~ifler yap~lm~~t~r.
Bunlardan ba~ka Babaeski'deki Si n an eseri olan Cami ve Köprü de Evkaf
Umum Müdürlü~ünün ve Naf~ a Vekâletinin himmetleriyle tamir edilmi~tir.
U. I.

