HABERLER
TÜRK TARIH KURUMUNUN YILLIK UMUM~~HEYET
TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu Umuml Heyeti 1941 y~ l~~ toplant~s~ n~~ 28
lkincite~rin 1941 Cuma günü saat 15 te Dil ve Tarih Co~rafya
Fakültesi binas~ ndaki merkezinde yapm~~t~ r. Gündem ~u maddelerden ibaret bulunuyordu:
1 — Geçen toplant~ lara ait zab~tlar~ n okunmas~.
2 — Kurumun bir y~ ll~ k çal~~malar~~ hakk~ nda Idare Heyeti
raporunun okunmas~.
3 — 1940 Mali y~ l~~ hesaplar~~ hakk~ nda Murakabe Heyeti
raporunun okunmas~~ ve Idare Heyetinin ibras~.
4 — Kurumun önümüzdeki y~ llara ait çal~~malar~~ hakk~ nda
üyeler taraf~ ndan ileri sürülecek teklif ve mutalealar~ n müzakeresi.
Geçen toplant~lara ait zab~ tlar okunarak bir iki küçük de~i~iklikten sonra aynen kabul edilmi~tir.
Kurumun bir y~ll~ k çal~~ malar~ na ait raporla, Murakabe Heyeti
raporu okunmu~~ve tasvip edilmi~tir. Bu raporlar~~ a~a~~ya aynen
koyuyoruz.
Kurumun önümüzdeki y~ llara ait çal~~malar~ na dair serdedilen
mutalealar ~u noktalarda toplanm~~t~ r.
Yeniden tercüme edilecek eserler.
Ana hatlar~~ eserine ait çal~~malar.
Cumhuriyetin yirminci y~ldönümü için yap~ lacak ne~riyat.
ç) Istanbul'un 500 üncü y~ ldönümü münasebetiyle yap~ lacak
ne~riyat.
Mükâfatl~~ Tez musabakalar~.
Bu meseleler üzerine uzun müzakereler ceryan etmi~~ve kararlar verilerek bu kararlar~ n tatbik~~ Idare Heyetine b~ rak~lm~~t~ r.
Toplant~~ 4 saat sürmü~tür.
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TÜRK TAR~H KURUMUNUN B~ R YILLIK
ÇALI~MALARINA A~T RAPOR
Kurumumuzun bir y~ll~k çal~~malar~~ ~u suretle hülâsa edilebilir:

Korur Ba~kan~m~ z Milli ~ef ~smet inönirniin Kurumumuzu
ikinci defa te~rifleri
Korur Ba~kan~m~ z ve Milli ~efimiz Reisicümhur Ismet Inönü
20 Haziran 1941 de Kurumumuzu ikinci defa te~rif buyurmu~lar ve
çal~~malar~m~z hakk~ nda izahat alarak bunlara kar~~~büyük bir ilgi
göstermi~lerdir. Korur Ba~kan~m~z~ n bu münasebetle verdikleri direktiflerin yerine getirilmesi için icap eden te~ebbüslere giri~mi~~
bulunmaktaym.
Mali Durum
1940 Mali y~l~~ geliri 143.475 lira 91 kuru~u geçen y~ldan kalan gelir fazlas~, 118.000 liras~~ Hükümet yard~m~ , 49.000 liras~~
Atatürk'ün vasiyeti, 697 lira 40 kuru~u yay~ n geliri ve 1152 lira 98
kuru~ u da banka faizi olmak üzere 312.326 lira 29 kuru~tur.
Bu gelirden 14.634 lira 68 kuru~u memur ayl~klar~ na, 22.131
lira 57 kuru~u yay~ n i~lerine, 14.480 liras~~ telif ve tercümeye, 2914
lira 47 kuru~u kitap, mecmua ve kütüphaneye, 42.820 lira 48 kuru~u
hafriyatlara, 14.706 lira 87 kuru~u demirba~a, 2885 lira 84 kuru~u
harc~ rah ve mesken bedellerine, 4097 lira 69 kuru~u türlü masraflara, 8915 liras~~ vergi ve harçlara sarfedilmi~tir ki bu suretle masraf yekûnu 127.586 lira 59 kuru~~tutmu~, geri kalan 184.739 lira
70 kuru~tan 150 bin liras~~ arsa ve bina kar~~l~~~~olarak ayr~~ bir
hesaba al~nm~~~34.739 liras~~da 1941 mali y~l~ na devrolunmu~tur.
Yay~n ~~leri
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve sat~~a ç~kar~lm~~t~r:
1 — ~evket Aziz Kansu
: Eti Yoku~u hafriyat~~raporu
2 — Hamit Ko~ay
: Pazarl~~ hafriyat~~ raporu
3 — Yusuf Akçura
: Osmanl~~ devletinin da~~lma devri
4 — Süheyl Ünver
: Selçuk Tababeti tarihi
5 — Hikmet Bayur
: Türk Inkilap tarihi, cilt I
6 — Ziya Karamursal
: Osmanl~~ Imparatorlu~u mali tarihi
7 — Fuat Köprülü
: Ali ~ir Nevai bro~ürü ve minyatürü
8 — I. Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Osmanl~~Devleti Te~kilat~ na medhal
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: Timurlular zaman~nda Hindistan
Türk Imparatorlu~u
10 — Belleten : 14-18 inci say~lar.
9 — Halis B~y~ ktay

Bu y~l içinde ~u eserler bas~lmak üzere matbaaya verilmi~tir:
: Alacahöyük hafriyat~~1937-39 raporu
1 — Hâmit Ko~ay
2 — Halil Ethem Hat~ ra kitab~~
: Osmanl~~ Devletinin kurulu~u
3 — Fuat Köprülü
4 — ~. Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Alemdar Mustafa Pa~a
5 — Faik Re~it Unat
: Atatürk Bibliyografyas~~
: Osmanl~~ Sefaretnameleri
6 — Faik Re~it Unat
Bu y~l içinde ~u telif eserlerin bas~lmas~ na karar verilmi~tir:
Anadolu Türk Irk~n~n vatan~~
1 — Afet Inan
Düveli ~slâmiye
2 — Halil Etem
Eski yaz~lar k~lavuzu
3 — ~zzeddin Alaçam
Çinin ~imal kom~ular~~
4 — Eberhard
Asari Bâkiye
5 — Salih Zeki
Alacahöyük maddi kültür albümü
6 — Hâmit Ko~ay
Alacahöyük motifleri
7 — Zehra Örnek
Divani rakamlar
8 — Salâhaddin Elker
9 — Kanuni devrine ait ahkâm defteri
: Selçuk kitap tezyinat~~
10 — Süheyl ünver
: Anadolunun toponomisi
11 — Cemal Mersinli
: Siyakat anahtar~~
12 — Adalet Tüze
13 — Yeniçeri defteri ( faksimile )
14 — ~. Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Tarih belgeleri serisinden Hatt~~
Humayunlar
15 — Cevdet Pa~an~n maruzat~~
16 — Nam~ k Kemal, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul'un
Külliyat~~
Matbaa

Maarif, Cümhuriyet ve Kenan matbaalar~ na bas~lmak üzere verilen eserlerin say~s~~ 14 tür. Elimizde de telif ve tercüme olarak
bas~lmaya haz~ r bir bu kadar eser vard~ r. Kâ~~d~m~z ve param~z da
oldu~u halde matbaa mü~kilât~ndan kitaplar~ m~z~ n bas~m i~i a~~r
gitmektedir. Bu noktay~~ dü~ünen Umumi Heyet, geçen toplant~s~nda Kurumun bir matbaa kurmas~n~~ kararla~t~ rm~~t~. ~dare Heyetiniz
Belleten: C. VI, F: 9
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bu konudaki imkanlar~~aram~~, Avrupadan bask~~ makinesi getirtilmesini bugün için imkans~z görerek ~imdilik 30 forma dizebilecek
kabiliyette bir mürettiphane kurmaya karar vermi~~ve flliyata geçmi~tir. Bu Mürettiphanenin üç dört ay sonra faaliyete geçebilece~ini
ummaktay~z.
Anahatlar~~eserinin durumu
Türk Tarihinin Anahatlar~~ eserine materyal haz~rl~yan arkada~lar çal~~malar~na devam etmektedirler. Geçen umumi toplant~da
üyelerimiz taraf~ndan belli zamanlarda verilmesi vadedilmi~~olan
eserlerin zaman~nda Kurumumuza teslim edilmesini bu vesile ile de
tekrar hat~rlat~r~z.
Osmanl~~ tarihinin son as~rlar~~ üzerindeki çal~~malara yeni bir
istikamet verilmi~tir. Asba~kan~m~z Bay Ihsan Sungu'nun ba~kanl~~~~
alt~nda te~ekkül eden komisyon etrafl~~ bir çal~sma plan~~ haz~rlam~~~
ve bu plana göre çal~~malara ba~lanm~~t~r. Ar~ivdeki bu as~rlara ait
vesikalar üzerinde üyelerimizden Bay Profesör Ismail Hakk~~ Uzunçar~~ll'n~n nezareti alt~nda özel bir ekip taraf~ ndan tetkikler yap~larak bulunacak vesikalar ne~redilece~i gibi, henüz bas~lmam~~~
olan yazma tarihler s~rasiyle bast~r~lacak, ve yine bu devre ait
hât~ralar, sefaretnâmeler, seyahatnâmeler, muahedat zab~tlar~~da tercüme ve ne~rolunacakt~ r. Bu devrin mühim kaynaklar~ndan biri
olan Silihtar tarihinin bas~lmam~~~olan k~s~mlar~n~n Ordu Mebusu
Bay Ali Canip Yöntem'in nezaret ve mesuliyeti alt~nda bas~lmas~na karar verildi~i gibi, ayn~~ devre ait kaynaklardan Mecelletünnisab adl~~ Teracüm-ü ahval kitab~n~n da Bay R~fat Kilisliye tercüme ettirilmesi kararla~m~~t~r. Bugünkü fevkalade durumdan dolay~~bir çok yazmalar emin yerlere kald~r~lm~~~oldu~undan bunlardan ilk elimize geçecek olanlar~~ s~rasiyle basmaya ba~layaca~~z.
Telif ve tereilme
Bu y~l içinde ~u eserlerin tercümesine ba~lanm~~t~r.
1 — Serefeddin Yezdt
2 — Samt
3 — Hondmir
4 — Ibni Meskeveyh
5 — Ibnülesir

: Zafernâme
: Zazerfâme
: Habibüssiyer
: Tecaribülümem
: Elkâmil Fittarih
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6 — Brandi
: Rönesans
7 — Aulard
: Frans~z ink~lab~~ tarihi
8 — Hammer
: Osmanl~~ Devleti Te~kilat~~
9 — Yak~ n ~arka ilk seyahat ve seferler adl~~ Ingilizce eser
10 — Ke~ifler tarihi
11 — Cantacasin
: Türklerin men~ei
12 — Dopsch
: Avrupada kültür inki~af~n~n temelleri
13 — Wladmircev
: Mogollar~n içtima£ hayat~~
14 — R. Pumpelly
: Anav hafriyat~~
15 — Teschner
: Anadolu yollar~~
16 — Grenard
: Orta Asya cog-rafyas~~
17 — Babinger
: Osmanl~~ müverrihleri
18 — Balducci
: Rodosta Türk mimari eserleri
Geçen y~l tercümesine ba~lanm~~~olan Ibni Haldun tarihinden
üç cildinin tercümesi bitmi~tir. Tercümeye esas olarak bu tarihin
son zamanlarda M~s~ rda bas~lmakta olan ciltleri al~nm~~t~. Harp
dolay~ siyle üçüncü ciltten sonras~, henüz ne~redilmemi~~oldu~ undan ~imdilik tercüme durdurulmu~tur.
Ayr~ ca Maarif Vekaleti Milli Talim ve Terbiye Heyeti azas~ndan Sabahaddin Eyupotlu taraf~ ndan tercüme edilen Gabriyel'in
Anadolu Türk âbideleri adl~~ eserinin birinci cildi Kurumumuz taraf~ndan sat~ n al~ nm~~t~ r.
Yukar~da ad~~ geçen eserlerden ~erefeddin Yezdrnin birinci
cildi, Ibnülesirin ikinci ve üçüncü cildi, Brandinin Rönesans~, Ingilizce Seyahatname, Cantacasin'in Türklerin men~ei adl~~ eserinin
tercümeleri biterek Kuruma teslim edilmi~tir. Matbaa meselesi halledilir edilmez bu eserlerin bas~ m~ na ba~lanacakt~r.
Kütüphane

Bu sene kütûphanemizin yeni ba~tan katalotunun yap~lmas~na
ba~ianm~~t~ r. Bu katalog- en modern metodla yap~lmaktad~r. Bugüne
kadar 3879 ciltlik 2618 eserin alfabetik ve sistematik katalotlar
için fi~leri yaz~lm~~, kontrollar~~ yap~lm~~, defterlere geçmi~~ve istifadeye konmu~tur.
Bu sene içinde 761 i sat~ n al~nmak, 423 ü milbadele ve hediye
suretiyle kütüphanemize cem'an 1184 yeni eser girmi~tir.
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Hafrlyatiar

Bu y~l ~uralarda hafriyat yap~ lm~~t~r
1 — Alacahöyük
2 — Çank~nkap~~
3 — Karao~lan
4 — Hac~lar
5 — Regium ve Maltepe Höyü~ü
6 — Konya
7 — DC~ndartepe ve Samsun civar~ndaki höyükler
Bundan ba~ka Van civar~nda meydana ç~kar~lan Urartu mezarile mozayiklerin tetkiki ve icap ederse sondajlar yap~lmas~~için
azam~zdan Bay Hâmit Ko~ay'a salâhiyet verildi~i gibi Koruyucu
Ba~kan~m~z ve Milli ~efimizin emirleri üzerine en eski devirlerden
klasik ça~lara kadar bir çok medeniyetlere sahne olmu~~olan ve
gerek höyükler üzerinde yap~lan hafriyatlar ve gerekse meydana
ç~kar~lan zengin mozay~klar delâletiyle arkeoloji bak~m~ndan pek
verimli bir bölge olan Hatay'da hafriyat yap~lmas~na karar verilmi~tir. Mevsim müsait olur olmaz bu hafriyata ba~lanacakt~r.
Hafriyatlanm~z için lûzumu olan unsurlar~~ yeti~tirmek amaciyle
Tarih Fakültesinin geçen seneki mezunlar~ndan K~l~ç Kökten ve
Meliha Tunal~gil Kurum hizmetine al~nd~~~~gibi, Istanbul Müzeleri
kimya laboratuar~nda hafriyatlardan ç~kan e~yalar~n tamiri i~lerinde
çal~~arak yeti~mek üzere iki genç stajyer ve ayr~ca Ankarada çal~~acak bir çanak yap~~t~r~c~~ ustas~~da Kurum hizmetine al~nm~~t~r.
Maarif Vekâletinin Teklifi üzerine arkeolog mimar yeti~tirmek
için Güzel Sanatlar Akademisi mimari ~ubesi talebesinden iki gence
ayda 50 ~er lira burs verilmesi de kabul edilmi~tir.
Bunlardan ba~ka Bo~azköydeki yaz~l~~kayan~n korunmas~~ için
barada bir bekçi evi yapt~r~lm~~~ve geçen y~l ba~lanm~~~olan Alacahöyük mahalli müzesinin de in~aat~~sona erdirilmi~tir. Ayr~ca
Çank~nkap~daki hafriyat yerinde mahalli bir müze kurulmas~~ kararla~m~~~ve i~e ba~lanm~~t~r.
Hafriyat heyetlerimiz aras~nda ilmi düzen, ba~l~l~ k, uyarl~k ve
metot birli~i kurmak, her y~l yap~lan hafriyatlar~n ilmi sonuçlar~n~~
müzakere ve münaka~a, önümüzdeki y~llarda Kurumumuzun amac~na
uygun bir yolda nerelerde hafriyat yap~lmas~~ icap edece~ini tesbit
ve hafriyat raporlar~n~n ayn~~ metod alt~nda bas~m~n~~temin eylemek
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maksadiyie hafriyat direktörlerimiz özel bir komisyon halinde toplanmaya davet edilmi~tir. Bu toplant~ lar her y~ l hafriyat mevsimi
sonunda yap~ lacak ve al~ nacak sonuçlar bir raporla idare Heyetine
bildirilecektir.
Tarihi eserlerin tamiri ve muhafazas~~

Milli ~ef`in Karaman~~ ziyaretleri s~ ras~ nda Karaman Kalesinin
merdiveniyle Nefise Sultan türbesi kap~s~ n~ n onar~ m~ n~~ Kurumumuza
emir buyurduklar~ ndan her iki eserin onar~m~ na esas olmak üzere
ke~iflerinin yapt~ r~lmas~~ Maarif Vekâletinden rica edilmi~tir.
Ayr~ ca Maarif Vekaleti Müzeler dairesi emrine tarihsel eserlerin bak~m~~ için üç bekçi tahsisat~~ verilmi~tir.
Türk Büyüklerinin Hat~ralar~n~~anmak için yap~ lan törenler

Büyük Türk ~airi Ali ~ir Nevarnin 9 ~ubat 1941 e tesadüf
eden 500 üncü do~um y~ ldönümü münasebetiyle Tarih Fakültesiyie
birlikte bir tören yap~lm~~~ve bu münasebetle ~air hakk~nda küçük
bir bro~ür ne~redilmi~tir. Ayr~ ca üyelerimizden Profesör Fuad
Köprülü ~airin hayat ve eserlerine dair iki ciltlik orijinal bir eser
haz~ rlamay~~ üzerine alm~~t~ r.
Farabrnin 1950 y~ l~ na tesadüf eden ölümünün 1000 inci y~l~~
münasebetiyle büyük hakimin eserlerini bast~ rmak, hakk~ nda etütler
yapmak üzere üyelerimizden Profesör ~emseddin Günaltay~ n Ba~kanl~~~~alt~ nda bir komite kurulmu~tur.
Ar~iv te~kilat~~

Türk Ar~ ivindeki vesikalar~ n sistematik ara~t~ rmalarla meydana
ç~kar~larak geni~~ölçüde yay~ mm~~ temin eylemek için bu çal~~malar~n bir te~kilâta ba~lanmas~ ndaki lüzum ve önemi takdir eden
~ dare Heyetiniz üyelerinden Profesör Ismail Hakk~~ Uzunçar~~ l~'mn
ba~kanl~~~~alt~ nda bir Ar~ iv Heyeti te~ kil eylemi~ tir. Bu heyet yeni
elemanlarla takviye edilmektedir.
Türk - ~slam devri kitabeleri deneme heyeti

Urnumi Heyetin geçen toplant~da gösterdi~i arzu üzerine ~ dare
Heyetiniz Türk tarihinin en mühim kaynaklar~ ndan olan kitabelerin memleket içinde ve d~~~ nda sistematik bir tarzda tesbitini, estampajlar~ n~ n ve foto~raflar ~ n~ n al~ narak tasnif ve ne~ rini temin
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i~inin bir te~kilata ba~lanmas~ n~~ muvaf~ k görmü~~ve üyelerimizden
Profesör Mükrimin Halil Y~ nanc~n ba~kanl~~~~alt~ nda "Türk-Islam
devri kitabeleri deneme heyeti„ te~kil edilmi~tir. Bu te~kilât~ n çal~~malar~ na ait talimatnâme arkada~~m~z taraf~ ndan haz~ rlanarak
Idare heyetine verilmi~tir. Esasl~~ mütakialar~~ içine alan bu talimatname ve haz~ rlanaçak di~er çal~~ ma programlariyle bu i~i de yak~ nda ba~arma alan~ na ç~ karmak mümkün olacakt~ r.
Bu münasebetle sat~ n al~ nmas~~ Kurumumuza teklif edilen Adana
müzesi Müdürü Naci Kum'un "Kayseri kitabeleri„ adl~~ eseri bu
heyet taraf~ ndan tetkik edilmi~~ve muvaf~ k görülerek Kurumca sat~ n al~nm~~~oldu~u gibi, Istanbul ~ehri kitabelerini toplam~ § olan
Bay Ibrahim Hilmi Tan ~~~~a önümüzdeki aylar içinde bir foto~rafç~~
verilerek bu kitabelerin foto~raflar~ n~ n da ald~ r~lmas~ na, Diyarbak~ r kitabeleri hakk~ nda Diyarbak~ r Lisesi ö~retmenlerinden Bay
Süleyman Savc~~ taraf~ ndan haz~ rlanan eserin üyelerimizden Bay
Osman Ferit Sa~lam taraf~ ndan yerinde incelenerek muvaf ~ ksa sat~ n al~nmas~ na, Ankara ~ehri kitabelerinin de kezalik Bay Osman
Ferit Sa~lam taraf~ ndan tesbitine karar verilmi~tir. Önümüzdeki
y~ llar içinde bu kitabelerin muntazam bir seri halinde ne~rine ba~lanaca~~n~~ ummaktay~z.
~lmi toplant~lar

Yine Umumi Heyetin gösterdi~i arzu üzerine 1 ~ubat 1941 taaihinden itibaren ilmi toplant ~lar tertibine ba~lanm~~~ve yaz tatiline kadar yap~ lan 4 toplant~da a~a~~ daki mevzular üzerine münaka~all konferanslar verilmi~tir.
1 — Profesör Enver Ziya Karal taraf~ ndan: Üçüncü Selim'in
Hatt~~ Hümayunlar~~
2 — Doçent Dr. Muzaffer ~enyürek taraf~ ndan: Anadolu Bak~ r
ça~~~ve Eti sekenesinin antropolojik tetkiki
3 — Kurumumuzun tercüme bürosu ~efi Nusret H~z~ r taraf~ ndan:
Ilimlerin vahdeti hakk~ ndaki modern bir nazariyenin tetkiki
4 — Doçent Dr. Ekrem Akurgal taraf ~ ndan: Pazarl~~ hafriyat~~
kabartmalar'
Bu konferanslara bu y~ l da devam edilmek için yeni bir program haz~rlanm~~t~ r.
Bugüne kadar bu toplant~ larda konferans yeme~i kabul edenler
~unlard~ r:
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1 — Profesör ~evket Aziz Kansu: Anadolu Türk tefekkür
co~rafyas~~
2 — Profesör Ruben : Hintlilerde, Türklerde Bocaciyo'da ve
Shakespeare'de bir masal
3 — Profesör Fuat Köprülü : Bizde tarihi çal~~malar
4 — Profesör Hâmit Sadi Selen: Tarihte ~ark ve garp mefhumu
5 — Nusret H~z~r : Condillac'~n tarih telâkkisi
6 — Profesör Remzi O~uz Arik : Konya istik~âf ve hafriyat~~
7 — Dr. Hâmit Ko~ay : Alacahöyük hafriyat~~
8 — Dr. Arif Müfit Mansel : K~rklareli kubbeli mezarlar~~
9 — Profesör Rohde : Anadoluda bulunan Yunan ve Latin
kitabeleri
10 — Profesör Landsberger : Hatay~n eski tarihi hakk~nda yeni
bilgiler.
11 — Profesör Güterbock : Eti tanr~~ ve tasvir isimleri
12 — Profesör ~evket Aziz Kansu: Samsun bölgesinin prehistoryas~~ ve kaz~lar~~
13 — Profesör Sadri Maksudi Arsal : Kadim Isparta devletinin
siyasi ve hukuki te~kilat~~ ve bu te~kilât~n istinat etti~i
prensipler.
14 — Halil Demircio~lu: Eski Anadolu'nun Grek-Roma din ve
fikir âlemindeki izleri ve tesirlerine bir misal
15 — Faik Re~it Unat : Ne~ri tarihi metinleri üzerindeki çal~~malar.
Etnografik tetkikler
Geçen y~ l iiyelerimizden Hâmit Ko~ay taraf~ndan Alacahöyükte
yap~lan etnografik tetkiklerin Anadolunun di~er k~s~mlar~nda da
yap~lmas~~ ve bu suretle yava~~yava~~azalan eski maddi kültür vesikalar~n~n tesbiti kararla~m~~~ve bu maksatla desinatörümüz Ömer
Üçüncü Bay Hâmit Ko~ay~ n direktifi ile Isparta ve Burdur hayalisine gönderilerek tetkikler yapt~r~lm~~t~r.
M~liklifath Tezler
Idare Heyetiniz milli tarihimizi alakaland~ran önemli konular
üzerine mükâfatl~~ tez musabakalar~~ tertip edilmesini kararla~t~rm~~t~r. Bu musabakalar~n tertip ~ekil ve talimatnameleri üzerinde
ara~t~rmalar yapmaktay~z.
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Türk Sanat Tarihi Kiirsüsii

Geçen Umnmi Heyet toplant~s~ nda âzam~zdan Profesör Remzi
O~uz Ar~ k Kurumumuzca Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesinde
Türk sanat tarihi ve arkeolojisi hakk~ nda serbest bir kürsü tesis
edilmesini teklif eylemi~ti. Meseleyi etrafl~ca tetkik eden Idare Heyetiniz mevzuun önemini takdir ederek bunun taraf ~m~zdan tesis
edilecek serbest bir kürsüde konferanslar vermek suretiyle de~il, Tarih
Fakültemizde esasl~~ bir kürsü ihdas~~ suretiyle muntazaman tedrisini
muvaf~k görmü~~ve keyfiyeti Maarif Vekilli~inin tasvibine arzeylemi~tir.
Yeni üyeler

Bu y~ l içinde genç tarihçilerimizden Profesör Enver Ziya Karal ve Doçent Cavit Baysun Kurumun asli üyeli~ine seçilmi~lerdir_
Kurumun umund menfaatlere kadim cemiyetler aras~ na
ahnmas~~

Kurumumuz Vekiller Heyetinin 21.X.1940 tarihli ve 2 - 14556
say~l~~ kararnamesiyle umumi menfaatlere hâdim cemiyetler aras~na
al~nm~~t~ r.
TÜRK TARIH KURUMUNUN 1940 MALI YILI HESAPLARI
~AKABE HEYETI RAPORU
Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~na

Türk Tarih Kun~munun 1940 mali y~l~na ait hesaplar~~ defterler
ve sarf evrak~~ üzerinde taraf~m~zdan tetkik edilmi~tir. Bu tetkikat~m~z~n neticesini a~a~~da arzediyoruz :
Kurumun 1940 mali y~l~~ varidat bütçesi 143.475 lira 91 kuru~u
1939 mali y~l~ ndan devrolunan bakiye ve mütebakisi muhtelif kaynaklardan tahsil edilecek varidat olmak üzere 344.100 lira tahmin
edilmi~~ise de ayn~~ y~l içinde bunun 312.326 lira 29 kuru~u tahakkuk ve tahsil edilmi~tir.
Kezalik bu y~ l içinde ifas~~ zaruri görülen hizmetler kar~~ l~~~~
olarak muhtelif fas~llara ayr~lm~~~olan tahsisatla masraf bütçesi de
varidata uygun olarak 344.100 lira ile ba~lanm~~~ise de buna mukabil 127.586 lira 59 kuru~un sarf~~ tahakkuk eylemi~tir.
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Bu itibarla 31 May~ s 1941 tarihinde kapanan 1940 mali y~l~ n~ n
varidat fazlas~~ olan 184.739 lira 70 kuru~un 24.604 lira 99 kuru~u
4 ve 18 Haziran 1941 tarihli dekontlar~~ mucibince Türkiye ~~~Bankas~nda mevcut oldu~u ve 150.000 liras~~ kezalik ayn~~ bankan~n
18.3.1941 tarihli dekontu mucibince 5184 say~l~~ ve bir y~l vadeli
hesab~nda bulundu~u ve mütebaki 10.134 lira 71 kuru~un da muhtelif hizmetler için verilmi~~avanslar~ n henüz mahsuplar~~ yap~lmam~~~olan bakiyeleri oldu~u anla~~lm~~t~ r.
Kurumun 1940 mali y~l~~ varidat ve masraf bütçeleri ile bu
varidat ve masraflardan tahsil ve sarfolunan miktarlar~~ ve 1941
mali y~l~ na devrolunan bakiyenin bankadaki miktar~ n~~ ve avans
bakiyelerini müfredatl~~ surette gösteren cetveller bu raporumuza
ba~lanm~~t~ r.
1 Haziran 1940 dan 31 May~ s 1941 tarihine kadar yap~lan
sarfiyata müteallik bütün sarf evrakiyle defterlerin usuliine muvaf~ k
olarak ve takdire ~ayan bir dikkat ve intizamla tesis ve tanzim
edilmi~~oldu~u memnuniyetle görülmü~tür.
1941 Mali y~l~~ bütçesi talimatnamesinde tesisi derpi~~edilmi~~
olan tekaüt ve yard~m sand~~~n~ n biran evvel kurularak memurlara
iki maa~~nisbetinde verilmekte olan avanslann bu yard~ m sand~~r~ ndan ödenmesi temenniye ~ayan görülmü~tür.
Keyfiyeti derin sayg~lar~m~zla arzederiz.
Türk Tarih Kurumu
Azasindan
~stanbul Mebusu

F. Öymen
Büyük Millet Meclisi
Muhasebe Müdürü

M. Bu/ak

Türk Tarih Kurumu
ikzasindan
Eski~ehir Mebusu

Y. Ziya Özer

Türk Tarih Kurumu
ikzasindan
Kars Mebusu

F. Köprüld
Cümhuriyet Halk Partisi
Umumi Merkezi Muhasebecisi

M. Karada~~

~STANBUL FETH~ NIN 500 ÜNCO YILDÖNÜMÜNE HAZIRLIK
Türk Tarih Kurumunun 28 ~ kinci te~rin 1941 de toplanan
Umumi Hey'eti ictimainda verilen bir kararla 29 May~s 1953 de
kutlanacak olan ~ stanbul fethinin 500 üncü y~ l dönümü münasebetiyle yap~lacak ne~riyat~~ haz~ rlamak üzre Bay ~emsettin Günaltay'~ n
Ba~kanl~~~~alt~ nda bir komite kurulmu~tur. Komitenin Genelsekreterli~ini Kurum Üyelerinden Bay Faik Re~ id Unat yapacakt~ r.
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TÜRK TARIH KURUMU BA~KANLIGI
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Bolu Mebusu Bay Hasan Cemil
Çambel s~ hhi sebeblerden dolay~~ Ba~kanl~ktan istifa etmi~~ve bu
istifa Kurumun Korur Ba~kan~~ Milli ~ef taraf~ ndan kabul edilerek
yerine 17-XII-1941 tarihinde Idare Heyeti Üyelerinden Sivas Mebusu
Bay ~emsettin Günaltay tayin olunmu~tur.
BASILMAK ÜZERE MATBAAYA VERILEN YENI ESERLER
1 — Baburun hat~ rat~~
2 — Humayunname
3 — Alacahöyük hafriyat~~ 1940 - 41 rapor~~
4 — Selim III. ün Hatt~~ humayunlar~~
Bunlardan ba~ ka Profesör Feher Geza taraf~ ndan Türk Tarih
Kurumu için yaz~lm~~~olan "Proto Bulgarlar~ n tarih ve medeniyeti„ adl~~ eserin de münasip bir zamanda bas~ lmas~ na karar verilmi~, Istanbul, Topkap~~ Saray~~ Müzesi kütüphanecisi Ismail Baykal
taraf~ ndan haz~ rlanm~~~olan " Enderunlu sanantkârlar ve hocalar~ ,,
adl~~ resimli eser de bast~ r~lmak üzere sat~ n al~ nm~~t~ r.
TERCOMELER
Ermeni müverrihlerinden bir ço~unun b~ rakt~ klar~~ eserler ya
do~rudan do~ruya veya bilvas~ ta Türk tarihini alâkadar eden kaynaklard~ r. Bunlar~ n ehemmiyetini taktir eden Türk Tarih Kurumu
bu eserlerden baz~lar~ n~~ dilimize çevirtmeyi faydal~~ görmü~~ve bu
i~i Istanbul Üniversitesi Tarih ~ubesi mezunlar~ndan Hrant D.
Andreasyan'a havale etmi~tir. Kurumun tercüme edilmek üzere
seçti~i üç eser ~unlard~ r:
1 — Moses Gagankaytvaci (VII. as~ r): A~uvanlar~ n tarihi. (Bu
eserin Hun ve Hazarlara ait fas~llar~~ tercüme edilecektir).
2 — Kirakos Kançakeçi (XII. as~ r): Ermeni Tarihi. (Bu eserin
Mogol istilâs~na ve Mogollar~ n dil ve âdetlerine ait k~s~mlar~~ tercüme edilecektir).
3 — Toma Mezopeçi (XV. as~ r): Timur ve halefleri ile Ak ve
Karakoyunlular tarihi.
— Sofya üniversitesi senelik mecmuas~ nda ç~ km~~~ olup D.
Gilibof un eseri olan "Bulgar tarihi hakk~nda Osmanl~-Türk menabii adl~~ bibliyo~rafik eser de türkçeye tercüme ettirilmi~tir.
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— Türk tarihinin ana kaynaklar~ ndan olan Gerdizrnin Zeynelahbar adl~~ eseri de Bayazid umumi kütüphanesi müdürü Necati
Lugal'a tercüme ettirilmi~tir.
TÜRK TARIH KURUMUNUN YENI ÜYELERI
Türk Tarih Kurumu Idare Heyeti 15 ~~ 1 / 1942 tarihli toplant~ s~ nda Ordu Mebusu Bay Ali Canip Yöntemle, Istanbul Eski Eserleri
Koruma Encümeni Azas~ ndan Bay Efdalettin'i Türk Tarih Kurumunun
asil üyeli~ine seçmi~tir.
TÜRK TARIH KURUMU MATBAASI
Türk Tarih Kurumu gittikçe artan ne~riyat~ n~~ daha muntazam
surette ç~ karabilmek için hususi bir matbaa kurmu~tur. Ilk eser
olarak Belleten'in bu nüshas~~ bu matbaada bas~lm~~t~ r. Evvelce
yaln~z bir mürettiphane kurulmas~~ dü~ünülmü~~iken oldukçe yeni
ve güzel bir makine dahi bulunmu~~oldu~undan bask~~ i~leri de
Kurumun kendi matbaas~ nda yap~lmaktad~ r.

