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TÜRK TARIH KURUMUNUN KORUYUCU BA~KANI MILLI ~EF
ISMET INÖNÜ'NÜN KURUMU IKINC/ DEFA TE~RIFLER/
Türk Tarih Kurumunun Koruyucu ba~kan~~Milli ~ef Ismet Inönü 20 Haziran
1941 Cuma günü ö~leden sonra ikinci defa olarak Türk Tarih Kurumunu yüksek
huzurlariyle ~ereflendirmi~lerdir. Kurumun fahri Ba~kan~~Maarif Vekili Hasan
Ali Yücel ile Kurum Ba~kan~~ve üyeleri taraf~ndan kar~~lanan Milli ~ef, kütüphane
salonunda toplanan Umumi Heyete ba~kanhk etmi~ler ve bu s~rada Ba~kan Bay
Hasan Cemil Çambel taraf~ndan gündemdeki maddeler hakk~ nda arzolunan izahat~~
büyük bir alâka ile takip buyurmu~lard~r. Bu izahat aras~nda Milli ~efin bundan
evvelki te~riflerinde Kurumun muhtelif alanlardaki çal~~malar~na dair verdikleri
direktiflerin ne suretle tatbik mevkiine konmu~~oldu~u ve bunlardan ne neticeler
al~nd~~~~keyfiyeti de vard~. Bunun Üzerine Milli ~ef üyelerden ayr~~ayr~~çal~~t~klar~~
konular hakk~nda izahat alm~~lard~r.
Bundan sonra Koruyucu Ba~kan~n bilhassa emir buyurmu~~old uklar~~Selçuk
tarihi ile Osmanl~~tarihinin muhtelif devirlerinin tetkiki ve yaz~lmas~~hakk~nda
alman tedbirler arzolunmu~tur. Daha sonra bu y~l yap~lan hafriyatlarla bu hafriyatlardan al~nan neticeler hakk~nda hafriyat direktörlerinin verdikleri izahat~~
dikkatle takip buyuran Milli ~efe bu hafriyatlardan ç~kar~lan baz~~eserler de
gösterilmi~tir.
Milli ~efe son zamanlarda Kurumca telif ve tercüme suretiyle haz~rlanm~~~
eserlerle bas~lm~~~ve bas~lmas~~kararla~m~~~olan eserler hakk~nda da izahat verilmi~tir. Bu eserlerden Alaca-Höyük ve civar~nda köylüler taraf~ndan kilim Ye çorap
gibi ev e~yas~nda kullan~lan motifler üzerine yap~lm~~~olan etilt Milli ~efin bilhassa ilgi ve takdirlerini kazanm~~ , etnografya ve kültür tarihimizin mühim
malze~nelerinden birini te~kil eden bu kolleksiyonun bast~rdmas~n~~emir buyurmu~lard~~r.
Milli ~ef Kurumdan ayr~l~rken ba~lanm~~~olan i~lerin süratle ikmalini emir
buyurmu~lar ve ~imdiye kadar yap~lan i~lerden dolay~~yüksek takdir ve memnunluklarm~~söylemi~lerd~r.

TÜRK TARIH KURUMUNUN SON ALTI AYLIK ÇALI~MALARI
HAFR~YATLAR :
ALACAHÖYÜK HAFR~YATI — Alaca Höyük hafriyat~n~ n 1941 mevsimi
çal~~malar~~ ~u neticeleri vermi~tir. a) evvelki y~llarda k~smen meydana ç~kar~lm~~~
olan üstüste iki Eti Mâbedi bu y~l daha geni~~ölçüde aç~lm~~t~r. b) ötedenberi
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sanat tarihi mütehass~slar~~ höyükteki ~sfenksli kap~~~~~~~ muahhar bir devre ait
oldu~unu iddia etmekte idiler. Bu y~l yap~ lan tetkikler bu iddian~~~~ do~rulu~unu
teyit etmi~tir, e) höyükte Eti sitesinin t~pk~~ Bo~azköyde olduÇ,ru gibi toprak bir
set üzerine yap~lm~~~bir sur ile çevrilmi~~oldu~u meydana ç~ kar~lm~~t~ r. ç) Eti
kat~ nda ve ayr~~ ayr~~ üç yerde, fazla miktarda k~smen i~lenmi~~demir bulunmu~tur.
Maden sanayii bak~m~ ndan gerek Eti devrinde, gerek daha derinlerdeki bak~r
devri tabakas~ nda bulunan ve yüksek maden i~çili~ini gösteren buluntular~n be~er
kültür tarihi bak~m~ndan önemi ~üphesiz pek büyüktür.
KARAO~LAN HAFR~YATI — Karao~landa dört y~ldanberi devam eden
kaz~ya bu y~l da devam edilmi~~ve Firikya, Eti, Proto Eti ve bak~ r ça~~~tabakalar~ n~~ ihtiva eden höyiik sahas~~ daha geni~~ölçüde aç~larak yüzlerce kültür e~yas~,
mimari belgeler meydana ç~kar~lm~~t~r. Karao~lan hafriyat~~bize ~imal-Cenup
istikametinde oldu~u kadar Garp-~ark istikametinde de yürüyen bir Proto historik yolun varl~~~n~~ilk gösteren merkezdir. Eti medeniyetinin ~imdilik en garp
yerle~me i~tasyonudur. Anadolunun garb~ nda ve garp cenubundaki medeniyetlerle
bir rab~ta vazifesini görmektedir.
KONYA HAFR~YATI VE ~ST~ KSAFLARI — Karao~lan kaz~ lar~~n ~~ n verdi~i
neticeler Anadoludaki son kaz~lar~n ve gezilerin verdi~i neticelerle birle~tirilince
«Tuzgölü. sitepini geçmek ve mümkün oldu~u kadar cenupta bir ara~t~rma yapmak gerekmi~ti. Türk Tarih Kurumu bu maksatla 1941 mevsiminde bir kaz~~ ekibini bu i~le ödevlendirdi. Al~nan neticeler ~öyle hulüsa edilebilir: a) Ankara-Konya
aras~nda ~imdiye kadar k~smen bilinen Ithisik ça~lar yolundan ba~ka bak~r ça~~ndan beri i~leyen bir yolun varl~~~~meydana ç~ kar~ld~ . b) bu civarda yeniden bir
çok höyüklerin yerleri tesbit edildi. Bu höyilklerden Bak~r, Eti, Firikya, ve KW
sik ça~lara ait çanak çömlekleklerle kültür e~yas~~ topland~. Bu surette Tuzgölii
sitepinin ~ark~ndan Toroslara ve Kayseriye, garb~ ndan da Konyaya inen yollar
meydana ç~kar~lm~~~oldu. e) Konya ovas~n~ n çevresi s~k~~ bir ara~t~rm~ ya tâbi
tutularak buras~n~n Proto-Historik ça~larda kesif bir yerle~meye sahne oldu~u
tesadüf edilen her bilyilklükteki höyükler sayesinde tesbit edildi. ç) Konya ~ehri
içindeki Alâeddin tepesinde yap~ lan sondajlar ve Alâeddin kö~küniin etraf~ndaki
kaz~alrla bu tepenin bir höyük oldu~u meydana ç~kar~ld~. Ve Osmanl~, Selçuk
Bizans, Roma, Helenistik ve Firikya ça~lar~ nda bu tepenin kullan~lm~~~oldu~u
tesbit edildi~i gibi Ahleddin kö~kilnün plân~~ve mimari iislübiyle malzemesi hakk~ nda esasl~~fikirler elde edildi.
ÇANKIRIKAPI HAFR~YATI — Çank~ r~kap~da Milâttan sonra III iincü as~ rdan IX uncu asra kadar kullan~ld~~~~anla~~lan büyük hamam~ n meydana ç~kar~lmas~na bu y~l da devam edilmi~~ve 130 metre uzunlu~undaki cephesiyle dünyan~n
en büyük hamamlar~ ndan biri olan bu güzel eser k~ smen de restore edilmek
suretiyle arkeoloji âleminin tetkik nazarlar~na konmu~tur. Hamam~ n önümüzdeki
y~lda büsbütün aç~lmas~~mümkün olacakt~ r.
RHEG~ON HAFR~YATI — Küçükçekmece civar~ nda ve denize hâltim bir
tepe üzerinde bina edilmi~~olan Bizans devrine ait Rhegion ~ehri harabeleri üzerinde 1938 y~l~ndanberi ba~lanan hafriyata 1941 de de devam edilmi~tir. Tamamiyle
toprakla örtülerek mevcudiyeti hemen belirsiz bir hale gelmi~~olan Rhegion'un
bu hafriyatla mühim bir k~sm~~ meydana ç~kar~lm~~t~ r. Mimari bak~mdan büyük
bir önemi olan, mozayikleri, hamam~~ve di~er mii~temilâtiyle muazzam bir bina
bakiyesi ve ~ehri ku~atan surlar meydana ç~kar~ lan eserler aras~ndad~ r.
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DÜNDARTEPE HAFR~YATI VE SAIVISUN C~VARI ~ST~K~AFLARI — 1940
y~l~nda ba~lanm~~~olan Samsun civar~ndaki Dündartepe hafriyat~na 1941 y~l~nda
da devam edilmi~tir. Bak~r ça~~~ve Eti kültür tabakalar~m ihtiva eden bu höyük
Anadolunun Karadeniz sahillerinde tesbit edilen ilk sahil dura~~~olarak hususi
bir önem ta~~maktad~r. Burada tesbit edilen Bak~r ça~~~kültürü iki ayr~~arkeolojik
çehre göstermektedir. Tepenin üst k~sm~n~~te~kil eden parçada g~ ri renkli ve beyaz
çizgilerle sf~slû seramikle birlikte midye kabuklar~ndan müte~ekkil ~nutbak
bak~yesi meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu bak~r ça~~~kültürü gerek seramik ve gerekse
midye kabuklar~~bakiyesinden dolay~~tepenin kenarlar~nda bulunan ve üzerinde
Eti ça~~~kültürü ile k~rm~z~~seramik buluntular~~bak~m~ndan iç ve orta Anadolu
Bak~r ça~~~kültürünün hususiyetlerini gösteren kültürden ayr~lmaktad~r. Bu Bak~r
ça~~~kültürü mutbak bakiyelerinden dolay~~Mezolitik ve Neolitik ça~larda 'neveltdiyetini bildi~imiz Kfökönmödings kültür hususiyetinin Anadoluda sahil Bak~r
ça~~~kültüründe de devam etti~ini meydana ç~karm~~t~r. Yine bu kültür tabakas~nda ele geçirilen bir istatilet bilhassa çok güzel isteatopij bir morfoloji göstermesi bak~m~ndan önemlidir.
Dündartepe hafriyat heyeti bu eivarda yapt~~~~gezilerde ~imdiye kadar malüm
olm~yan birçok yeni höyükler, düz iskiin sahalar~~ ve kaya s~~~naklar~~da tesbit
etmi~tir.
BASILMASINA KARAR VERILEN ESERLER:
ZEHRA ÖRNEK: ALACA-HÖYÜK VE CIVAR~~ÖRME VE DOKUMA
MOT~FLER~~— Türk Tarih Kurumu Anadolu tarihinin en eski belgelerini kaz~larla meydana ç~kar~rken binlerce y~ll~k Türk kültürünün hâlâ köylerimizde ve
kasabalar~m~zda ya~amakta olan bakiyelerini de toplamay~~tarihi sentezin tamamlanmas~~bak~m~ndan faydal~~görmü~~ve bu i~e Alaca-Höyiiklen ba~lam~~t~. Ilk eseri
Kurum âzas~ndan Hü~nit Ko~ay haz~rlam~~~ve «Alaca- Höyük Madclf Kültür
Albilmii» ad~n~~verdi~i bu eserin bas~lmas~~ kararla~m~~t~. ~kinci eseri Kurumun
hafriyat mimari Süleyman örne~in e~i Bayan Zehra Örnek haz~rlam~~t~r. Bu eser
Alaca-Höyük ve civar~nda kilim, çorap, pe~kir gibi örme ve dokuma ev e~yas~nda
kullamlan üçyüze yak~n motifi orijinal renkleriyle göstermekte, bu motiflerde kullan~lan yüzlerce ~st~lah~~tesbit etmektedir. Yaln~z maddi kültür bak~m~ndan de~il,
dil bak~m~ndan da zengin bir kaynak olan bu esere e~ya= dokunmas~, kullan~lmas~, boyalar~n haz~rlanmas~~hakk~nda da mevcut bilgi ve C~detleri tesbit eden bir
önsöz eklenmi~tir. Eser ilk f~rsatta matbaaya verilecektir.
ADALET TÜZE : S~YAKAT ANAHTARI — Ba~vekf~let Ar~ivi tasnif heyeti
~eflerinden Bayan Adalet Tüze taraf~ndan haz~rlanan bu eser ar~iv vesikalar~~
üzerinde çal~~acak genç tarihçilerimize k~lavuz hizmetini görecektir. Osmanl~~imparatorlu~unun bilhassa mali kay~tlar~nda kullan~lan siyakat yaz~s~, okunmas~~hakikaten mü~kül ve okuyanlar~~da gün geçtikçe azalan bir yaz~d~r. Bu itibarla Bayan
Adalet Tüzenin eseri tam zaman~nda yaz~lm~~~faydal~~bir k~lavuz olacakt~r.
SAL2LHATT~N ELKER: DIVAN~~RAKAMLAR — Ba~vekâlet Ar~ivi Müdür
muavini Bay Salâhattm Elker'in uzun çal~~malardan sonra haz~rlad~~~~bu eser de
Siyakat anahtar~~gibi bir k~lavuz kitapt~r. Divani rakamlar yahut eski ismiyle
Erkamt dit~aniye, arapça adet adlar~n~n bir iki harfi al~nmak suretiyle vücuda
getirilen ve mikdar ifade eden bir tak~m i~aretlerdir ki bu i~aretler Osmanl~~
imparatorlu~unun resmi muamelelerinde kullan~lm~~t~r. Bu itibarla Ar~iv vesi-
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kalan üzerinde çal~~an tarihçiler bu i~aretlere s~k s~k tesadür ederler. Divani
rakamlar da t~pk~~siyakat yaz~s~~ gibi okunmas~~ güç ve okuyabilenleri parmakla
gösterilecek kadar az olan bir rakam ~eklidir ki Bay Salâhaddin Elker bu de~erli
eseriyle bu rakamlar~n tarihçesini, nerelerde kullan~ld~~~n~, her ~eklin ifade etti~i
k~ymeti çok vak~fane bir ~ekilde yazm~~~bulunmaktad~r. Bu eser de evvelkisi gibi
genç tarihçilerimize k~ymetli bir rehber olacakt~r.
EN ESK/ MÜHIMME DEFTERI — Topkap~saray~~ müzesi ar~ivinde r.951-952
Hicri y~llar~na ait bir Mühimme defteri vard~r. Bu defter ar~ivlerimizde bulunan
mûhimme defterlerinin en eskisidir. Mühimme defterleri - malüm oldu~u üzere Divan~~Hümayun dan ç~kan hükümleri ve emirleri ihtiva eder. Bu itibarla
Divan~n bir nevi zab~t ceridesidir. Bu defterler ayn~~zamanda devlet kanun ve
nizamlann~n ~necellesi hilkmündedir. Topkap~saray~ nda bulunan bu en eski Mühimme defteri Beylerbeylerine, Sancak beylerine, kad~ lara ve sair devlet ricaline
yaz~lan 530 gizli hükmü bir araya toplanr~ ktad~r. 951-952 y~llar~~kanuninin Avusturya seferine tekaddüm eden y~llard~r. Bu itibarla defter, ordu ve donanmamn
haz~ rl~~~na ait tarihlere geçmemi~~en mühim kay~tlar~, devlet te~kilât~na dair k~ymetli malümat~~ihtiva etmektedir. Türk Tarih Kurumu ar~ivimizin, bu en de~erli
vesikas~n~~hem fototipi olarak, hem de Türk harflerine çevrilmi~~olarak bast~rmay~~kararla~t~rm~~t~r. Defterin bas~m haz~rl~klar~na ba~lanm~~t~r.
SELÇUK KITAP TEZYINATI ÜZER/NE BIR DENEME VE BAZI ÖRNEKLER — ~stanbul Üniversitesi T~p Fakültesi T~p tarihi profesörü Doktor
Siiheyl ünver ve Mihriban Sözer taraf~ndan haz~rlanan bu küçük eser Selçukilerin kitaplar~~ süslemek için kulland~klar~~çok zengin motifler üzerine haz~rlanm~~~bir etüttür. Bu motiflerin renkli ve renksiz resimlerini de ihtiva eden eser
Türk tezyini sanat~n~n bu ~ubede ibda etti~i yüzlerce örne~i gözümilziin önünde
canland~rmaktad~r. Eser ilk f~rsataa matbaaya verilecektir.
RUMELI AYANLARINDAN TIRSIN/KLI ISMAIL, YILIK O~LU SÜLEYMAN VE ALEMDAR MUSTAFA PA~A — Türk Tarih Kurumu azas~ndan Profesör ~smail Hakk~~Uzunçars~l~~ taraf~ndrn ar~iv vesikalar~na göre yaz~lan
bu eser âyanlar hakk~nda k~sa bir fas~ldan sonra Rumeli âyanlar~ndan üç zat~n
hayatlar~~ hakk~nda toplu malümat~~ihtiva etmektedir. Yak~n Osmanl~~tarihinin
bu üç tarihi simas~~ hakk~nda en yeni vesikalara dayan~larak yaz~lm~~~olan eser
~natbaaya verilmi~tir.
YEN/ÇERI DEFTER/ — Eski ve mühim ar~iv vesikalann~ n muntazaman
ne~rini karar alt~na alm~~~olan Türk Tarih Kurumu Kanuni devrine ait Mühimme
defterinden sonra Ba~vekület ar~ivinde bulunan Yeniçeri defterini de aynen bast~ rmaya karar vermi~tir. Eser ilk f~rsatta matbaaya verilecektir.
Ç/NIN ~IMAL KOM~ULARI — Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Sinoloji Profesörü Eberhard tarfa~ndan Çince membalardan derlenerek meydana getirilmi~~olan bu eser Çinin ~imalinde yerle~mi~~olan muhtelif boylar
hakk~nda maRimat vermektedir. Türk tarihiyle çok yak~ndan alükas~~ olan bu
eserin de bas~lmas~na ba~lanm~~t~r.
CEVDET PA~ANIN MARUZATI — Cevdet Pa~an~n ~kinci Abdülhamide
Maruzat ad~~ alt~nda verdi~i be~~defter vard~r. Bunlar Cevdet Pa~an~n Abdülmecit
devrinde üzerine ald~~~~baz~~ i~lerle muhtelif dahili meselelere dair malümat~~ ihtiva
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eden hat~ratt~r. Bu defterlerden bir kaç~~ vaktiyle Türk Tarih Encümeni mecmuas~nda bas~lm~~t~. Son zamanlarda ~stanbul ink~lap müzesine devredilen Muallim
Cevdet kütüphanesinde bu Maruzat~n ne ~redilmeyen k~s~mlar~n~n da bulundu~u
Türk Tarih Kurumu taraf~ndan haher al~nm~~~ve yak~n tarihimizi alâkadar eden
bu defterlerin bas~lm~~~olan k~s~mlarla birlikte yeniden tabettirilmesine karar
verilmi~tir.
NAMIK KEMAL, ZIYA GÖKALP VE MEHMET EMIN YURDAKULUM
KÜLLIYATI — Türk Tarih Kurumu inkilâp tarihimizde eserlerile büyük tesirler
b~rakm~~~olan bu üç edip ve mütefekkirimizin külliyat~m toplama~~~ve bunlar~~
bir seri halinde bast~ rma~~~kararla~t~rm~~~ve derhal i~e ba~lam~~t~r. Bu külliyat
yak~n bir zamanda ne~ir sahas~na ç~kacakt~r,
ATATÜRK VE CUMHURIYET BIBL~YOGRAFYASI — Türk Tarih Kurumu
ve Maarif Vekilli~i Talim ve Terbiye Heyeti azas~ndan Faik Re~it Unat taraf~ndan haz~ rlanan bu eser Atatürk ve Türkiye Cümhuriyeti hakk~nda yaz~lm~~~
800 den fazla eseri ihtiva etmektedir. Eser matbaaya verilmi~tir.
OSMAN'A SEFARETNAMELER/ — Bu eser de Bay Faik Re~it Unat taraf~ndan haz~rlanm~~t~ r. Osmanl~~hükümeti taraf~ndan muhtelif ~ark ve garp devletleri nezdine gönderilen elçilerin yazd~klar~~sefaretnameler hakk~nda çok etraf~~
bir etüttilr. Faik Re~it Unal bu eseriyle ilk defa bu sahada yaz~l~n~~~bir etiklii
Türk ilim 'alemine vermi~~oluyor.
YENIDEN TERCÜME ETTIR~LEN ESERLER:
IBNÜLESIR TAR/II~~— /bniilesirin cElkdmil Fittarih> ad~n~~ ta~~yan
14 ciltlik büyük eseri islâm ve Türk tarihi bak~m~ndan en önemli kaynaklardan
biri oldu~u maliimdur. Türk Tarih Kurumu bu mühim eseri Türkçeye çevirtme~e
karar vermi~~ve tercümeye ba~latm~~t~r. Eser Zakir Kadiri Uyan taraf~ndan
dilimize çevrilmektedir. Eserin birinci cildi - ki bir nevi umumi tarihtir - vaktiyle
Maarif Vekâleti taraf~ndan tercüme ettirilmi~~oldu~undan Kurum Muhammedin
nesebiyle ba~l~yan ikinci ciltten itibaren tercümeye ba~latm~~t~r. Eser 629 Hicri
y~l~ na kadar olan vekayii ihtiva etmektedir. Terciimeye Leiden tabi esas tutulmu~tur.
TECAR~BÜLÜMEM - ~bni Meskeveyh'in bu eseri Tufan~ n sonundan ba~layarak 369 hicri y~l~na kadar gelen olaylar~~ toplamaktad~r. Kendi 421 hicri y~l~nda
ölmü~tür Eserin 295 y~l~ndan itibaren ba~layan k~s~mlar~~ile 389 y~l~ na kadar gelen
ve ba~kas~~ taraf~ndan yaz~lan zeyli tercüme edilecektir. Tercümeye M~s~rda 1914 te
bas~lm~~~olan nüsha esas tutulmu~tur. Tercüme Diyanet I~leri memurlar~ ndan
Bay K~vameddin Burslan taraf~ndan yap~lmaktad~ r.
NIZAMEDD~N ~A.M~: ZAFERNAME — Timurun emriyle ve onun fütuhat~ na dair (804 - 806) hicri (1401 - 1403) milüdi y~llar~nda farsça yaz~lm~~~olan
Nizameddin ~dmi nin Zafernamesi Timur devri için en mühim kaynaklar~ndan
biridir. Bu eser Beyaz~t umumi kütüphanesi müdürü Bay Necati Lugal taraf~ndan dilimize çevrilmi~tir. Tercümeye 1937 de Çekoslovak ~ark Enstitüsü delâletiyle
Felix Tauer taraf~ndan bast~r~lan nüsha esas tutulmu~tur.
~EREFEDD~N YEZD~: ZAFERNAME — 828 hicri 1424 - 25 milüdi y~llar~nda yaz~ lan bu eser de Timur devrinin bir tarihidir. Türk tarihinin kaynaklar~ndan biri olmak itibariyle Türk Tarih Knrumu taraf~ ndan dilimize çevriltilmek-

640

Haberler

tedir. Tercil~neye 1887 de Calcutta'da bas~lan nüsha esas tutulmu~tur. Tercil~neyi
Ankara Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi doçentlerinden Bay Baki Gölp~narlz
yapmaktad~r. Birinci cildin tercümesi bitmi~tir.
HONDM~R: HAB~BÜSS~YER — 1521 - 1524 y~llar~~ aras~nda yaz~lm~~~olan
bu eser en eski zamanlardan ~smail Safavi nin hayat~n~n sonuna kadar gelen
umumi islâm tarihidir. Farsça olan bu eserin Türk tarihine ait üçüncü cildi
vaktiyle üçüncü Ahmed devrinde Türkçeye tercüme edilmi~tir. Türk Tarih Kurumu bu cildi bugünkü Türk lehçesine naklettirmektedir.
Bu eserlerden ba~ka Türk Tarih Kurumu garp dillerinde yaz~lm~~~Türk
tarihine ait eserlerle tarih kültürüne hizmet edecek eserleri de Türkçeye tercüme
ettirmegi kararla~t~ rm~~t~r. Tercilmesine ba~lanm~~~olan bu cins eserler ~unlard~r:
1 — Brandi : Rönesans
2 — Aulard : Frans~z ink~Mb~~ tarihi
3 — Hammer: Osmanl~~devleti te~kilât~~
4 — ~ngiliz K~raliçesi Elizabeth taraf~ndan Üçüncü Sultan Mehmed e hediye
edilen orgu yapan ve 1599 da ~stanbula getiren Dallam'~n hat~rat~~ile 1670 - 1679
tarihlerinde ~ngiliz sefaret rahibi olarak Türkiyede bulunmu~~olan Dr. Coverin
hat~rat~.
5 — Cantacasin : Türklerin men~ei
6 — Dopsch
: Avrupada kültür inki~af~n~n temelleri
7 — Wladmircev: Mogollar~n içtimai hayat~~
8 — R.Pumpelly : Anav hafriyat~~
9 — Teschner
: Anadolu yollar~~
10 — Grenard
: Orta Asya cografyas~~
11 — Babinger
: Osmanl~~Mûverrihleri
12 — Balducci
: Rodosta Türk mimari eserleri
Bunlardan ba~ka Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Heyeti azas~ndan Bay Sabahaddin Eyüpoglu taraf~ndan tercüme edilen Profesör Gabriyel'in Anadolu
Türk dbideleri» adl~~ eserinin birinci cildi Kurum taraf~ndan sat~n al~nm~~t~r.

