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TÜRK TARIH KURUMU'NUN YILLIK UMUMI
HEYET TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun Umumi Heyeti 1943 y~l~~lkincite~rininin
13 üncü Cumartesi günü, saat 15 de Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesindeki Merkezinde Kurum Ba~kan~~ Bay Profesör ~emseddin
Günaltay'~n Ba~kanl~~~~alt~nda y~ll~k toplant~s~n~~ yapm~~t~r. Toplant~n~n gündeminde ~unlar vard~ :
Geçen toplant~ya ait zapt~n okunmas~,
Kurumun bir y~ll~k çal~~malar~~hakk~nda Idare Heyeti raporunun okunmas~,
1943 mali y~l~~ hesaplar~~hakk~nda Mürakabe Heyeti raporunun okunmas~~ ve Idare Heyetinin ibras~,
Kurumun önümüzdeki y~llara ait çal~~malar~~ hakk~nda Üyeler taraf~ndan ileri sürülecek teklif ve mütalaalar~n müzakeresi.
Geçen toplant~ya ait zab~t okunarak aynen kabul edildi. Bundan sonra Idare ve Mürakabe Heyetlerinin raporlar~~ okundu ve
baz~~noktalar hakk~nda sorulan suallere Ba~kanl~kça cevap verildi. Azadan Bay Profesör Mükrimin Halil Y~nanç Ebülfereç tarihinin bir an evvel bas~lmas~n~~ istedi. Bu eserin bas~lmas~~ kabul
edildi. Ba~ka bir mütalaa olmad~~~~için Idare ve Mürakabe Heyetleri raporlar~~ kabul ve Idare Heyeti ibra olundu.
Bundan sonra Kurumun gelecekteki çal~~malar~~hakk~nda azan~n ileri sürdü~ü mütalâalar görü~üldü. Bu mütalâalar aras~nda
toplanm~~~olan kitabelerin ne~ri, tarihi eserlerin tahripten korunmas~~için tedbir al~nmas~~ve Umumi Tarih meselesi vard~. Kitabelerin bas~lmalar~~için haz~rl~k yap~lmas~na, tarihi abidelerin korunmas~~için ait oldu~u makamlar nezdinde müessir te~ebbüslerde
bulunulmas~na, Umumi Tarih i~inin de Kongreden sonra halledilmesine karar verildi ve toplant~~saat 16,40 da sona erdi.
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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1. XI. 1942 DEN 31. X. 1943
TARIHINE KADAR B~R YILLIK ÇALI~MALARI HAKKINDA
UMUM2 HEY'ETE SUNULAN RAPOR

Kurumumuzun son bir y~ll~ k çal~~malar~ na ait raporumuzu
yüksek heyetinize sunuyoruz:
Mali durum

Kurumumuzun 1942 mali y~l~~ geliri 421.994 lira 21 kuru~u geçen y~ldan devrolunan bakiye, 118.000 liras~~ Hükümet yard~m~,
1256 lira 20 kurusu ne~riyat has~lat~, 18 liras~~ ûza aidati, 17.936
lira 35 kuru~u faizler, 459 liras~~ di~er gelirler olmak üzere 559.663
lira 76 kuru~tur. Atatürk vakf~ ndan bu mali y~l içinde tahsilât
yap~lmam~~t~ r.
Bu gelirden 24.269 lira 37 kuru~ u daimi memur ve müstahdem
lerin ayl~ k ve ücretleriyle muvakkat tazminatlara, 4588 lira 70 kuru~u
harc~ rah, elbise ve tedavi masraflar~ na, 8.324 lira 90 kuru~u demirba~, k~rtasiye, nakliye ve di~er müteferrik masraflara, 95.271
lira 56 kuru~ u telif, tercüme ve ne~riyat i~lerine, 35.870 lira 36
kuru~u Kurum Bas~ mevinin tesis ve i~letme masraflar~ na,
14.850 lira 45 kuru~u bas~ mevi demirba~lar~ na, 598 lira 1 kuru~u
kitap ve mecmua bedellerine, 36.621 lira 24 kuru~ u hafriyat i~lerine, 27,135 lira 10 kuru~ u Atatürk vakf~ n~n vergisine sarfedilmi~tir ki bu suretle masraf yekûnu 247.529 lira 74 kuru~a bali~~
olmu~~ve geri kalan 348.470 lira 26 kuru~ un 200.000 liras~~ arsa
ve bina kar~~l~~~~olarak 1943 mali y~ l~~ bütçesinin husus? fasl~na
al~narak mütebaki 148.470 lira 26 kuru~ u da keza 1943 y~l~~ bütçesinin muhtelif fas~llar~ na taksim edilmi~tir.
Üçüncü Türk Tarih Kongresi

15-20 lkincite~ rin 1943 de Ankara'da toplanmas~ na karar verilmi~~olan Üçüncü Türk Tarih Kongresinin haz~ rl~ klar~~ tamamen
bitmi~tir. Bu münasebetle Kurumumuzun çal~~ malar~ n~~ gösteren bir
sergi de haz~ rlanm~~~bulunmaktad~ r.
Yay~n i~leri

Bu y~ l içinde ~u eserlerin bas~m~~ bitmi~~ve sat~~a ç~ kar~lm~~t~ r :
1 — Isf ahanl: ~rak ve Horasan Selçuklular~~ tarihi.
2 — Vekay~~ ( Baburun Hat~ rat~~ ) I. cilt.
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3 — S adr e ddin Ebülhasan Ali: Ahbarüddevlet-is-selçukiyye.
4 — K alos t Ar abya n ~~ Rusçuk âyan~~ Mustafa Pa~an~n
hayat~~ve kahramanl~klar~.
5 — Abdi tarihi.
6 — Arif Müfit Mansel: Trakya - K~rklareli Kubbeli
mezarlar~.
7 — Ismail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~ : Rumeli ayanlar~ndan
Tirsinikli Ismail, Y~l~ko~lu Süleyman ve Alemdar Mustafa Pa~a.
8 — Faik Re~ it U n a t: Atatürk ve Türk Ink~lâb~~ tarihi
bibliyo~rafyas~. (1. cilt)
9 — Faik Re ~ it Unat : Osmanl~~Sefaretnameleri.
10 — Ismail Hakk ~~ Uzunçar ~~ l ~~ : Osmanl~~ Devleti
te~kilât~ ndan Kapukulu ocaklar~, I. cilt.
11 — Hikmet Bay ur : Türk Inkilâb~~ tarihi, II. cilt I. k~s~m.
12 — Hikmet Bay ur: Türk Ink~lab~~tarihi, II. cilt II. k~s~m.
13 — II. Türk Tarih Kongresi zab~tlar~.
14 — Belleten (23 - 28 inci say~lar.)
~u eserlerin bask~~ i~leri bitmek üzeredir, pek yak~nda sat~~a
ç~kar~lacakt~r.
1 — Wit t ek : Mente~e Beyli~i.
2 — Hâmit K o ~ a y : Alacahöyük hafriyat~~1936 raporunun
Almanca nüshas~.
3 — Babur hât~rat~n~ n ikinci cildi.
Bu y~l içinde ~u eserler bas~lmak üzere matbaaya verilmi~tir.
1 — Aksarai tezkiresi (tenkitli tabi)
2 — Mufassal Ibni Bibi tarihi (faksimile)
Bu y~l içinde telif haklar~~Kurumca sat~n al~narak bast~r~lmas~na karar verilmi~~olan eserler ~unlard~r:
1 — K â mil K epecio ~ l u : Dört as~r evvelki fermanlar.
2 — ~ inasi Alt ~ nda ~ : Kavalal~~Mehmet Ali Pa~a isyan~.
3 — Eber har d: Eski Türk Kültür tarihi hakk~nda ara~t~rmalar.
4 — Ismail Hakk ~~ Uzunçar~~ l ~ : 17 inci as~rda Türk
Ingiliz münasebetleri.
Bunlardan ba~ka Ne ~ ri ve ~ iküri tarihlerinin tenkitli tab~lar~~ haz~rlanmakta, A~~ k P a ~~az ade tarihiyle Silâhdar
tarihinin Türk harfleriyle yeniden ne~ri için haz~rl~klar yap~lmaktad~r.
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Ana Hatlar~~eserinin durumu

Türk tarihinin Ana Hatlar~~ eserine materyal te~kil edecek
olan çal~~malar devam etmektedir. Ne~ riyat serimizin sekizincisi
bu materyallerin ne~rine tahsis edilmi~~oldu~u malümunuzdur. Bu
sene bu senden üç cilt eser ( ~ smail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ : Kapukulu
Ocaklar~~ I. cilt ile, Hikmet Bayur : Türk ink~lab~~ Tarihi II. cilt
I. ve Il. k~s~ mlar) ne~redilmi~~oldu~u gibi di~er bir cildin ( Kapukulu
te~kilat~~ II. cilt) bas~ m~ na devam edilmektedir.
Bunlardan ba~ ka azam~zdan Bay ~ smail Hakk~~ Uzunçar~~ l~~
"Osmanl~~ imparatorlu~unun merkez te~kilât~ „ adl~~ büyük eserini
de bas~ lmak üzere Kurumumuza teslim etmi~~bulunmaktad ~ r.
Tereümeler

Bu y~l içinde ~u eserlerin tercümeleri bitmi~~ve Kuruma teslim
edilmi~tir.
1 — Vla dimirtsov: Mo~ollar~n içtimai te~kilat~.
2 — Marquis de Nointel'in hat~ rat~.
3 — Mic h el B audie r'in Osmanl~~ saray~~ hakk~ndaki eseri.
4 — Tecaribülümem (V. cüz).
5 — ibnül esir tarihi 7, 8, 9, 10 ve 11 inci ciltler.
6 — Hiyungnu'lar hakk~ nda monografya (t. kitab~n III. ve V.
k~s~mlariyle II. eserin I. ve II. k~s~mlar~ ).
7 — Ebülf ereç tarihi.
8 — Dopc h'un "Avrupada kültür inki~af~ n~ n temelleri„ adl~~
eserinin II. cildi.
9 — Ermeni kaynaklar~ ndan M o ses K aga n k aytuaci' nin
A~uvanlar tarihi.
10 — C. Brock el m an n'~ n "~slam kavimleri tarihi„ adl~~ eserinin "~ slamdan önce Arabistan„ bahsi ( bu kitab~ n di~er k~s~mlar~~
tercüme edilmektedir.)
11 -- Le S t r an g e'~ n "~ark Halifelerinin memleketleri„ adl~~
eserinden Horasan bahsi.
12 — Kembriç tarihinden "Küçük Asya kavimleri„ ve "Küçük
Asya Etileri„ bahisleri.
13 — Bulgar tarihi hakk~ nda Osmanl~~ - Türk kaynaklar~~ ( ~ l.
cüz ).
14 — Jaku bo v ski: Timur ve Timuriler devrinde Semerkant.
15 — H ro zni : ön Asya'n~ n en eski tarihi.
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Bu sene yeniden ~u eserlerin tercümesine ba~lanm~~t~r :
1 — Gordon Child e'~n "~ark~n kablettarihi„ adl~~ eseri.
2 — Vamber i'nin Buhara tarihi.
3 — Baron de T ot t'un hât~rat~.
4 — B art ol d'un Mo~ollar idaresinde Türkistan adl~~ eseri.
5 — Erich I-1 â nisch: Mo~ollarm gizli tarihi.
6 — Ber t old Spuler: ~ran Mo~ollar~~ tarihi.
7 — Marquis de Bonnac'~n hât~rat~.
8 — L i geti L ajo s'un "Macarl~~~ n eski tarihi„ adl~~ eseri.
9 — Journal d'Antoine Galland.
Bir Osmanl~~tarihi ile bir umund tarih ve muhtasar
bir Türk tarihi yaz~lmas~~hakk~ndaki çal~~malar

Türk tarihinin Ana hatlar~~ eserinin ne~ri uzun zamana mütevakk~f oldu~unu göz önünde bulunduran Kurumumuz derli toplu
bir Osmanl~~tarihi ile bir umumt tarihe olan ihtiyac~~ da dü~ünerek bunlar~n haz~rlanmas~n~~ ve ayr~ca muhtasar bir Türk tarihi
yaz~lmas~ n~~ muvaf~ k bulmu~tur. Bu husustaki çal~~malara ba~lanm~~t~r. Gelecek umumi heyete bu sahada daha müsbet neticelerle
ç~ kaca~~m~z~~ umuyoruz.
Bas~mevi

1 Temmuz 1942 de faaliyete ba~lam~~~olan Bas~mevimizin bir
senelik faaliyeti memnunluk verecek mahiyettedir. Bas~mevimiz, 1
Temmuz 1942 den 31 I. te~ rin 1943 tarihine kadar 6.085 sayfal~k
( 383 forma) 28 eser basm~~t~ r. ~lk iki ay~n makinesiz geçmesi,
baz~~ büyük eserlerin müellifi ~stanbulda bulundu~u için tashih
i~lerinin a~~ r gitmesi gibi âmiller göz önünde bulundurulursa al~nan bu netice küçümsenemez. Bundan ba~ka ç~karaca~~= eserlerin bilhassa temiz bas~lmas~ na, hatan~n asgari hadde indirilmesine ayr~ca itina etmekteyiz.
Kütüphane

Evvelki sene ba~lanm~~~olan kütüphane katalo~umuzun yap~lmas~ na bu y~l da devam edilmi~~ve yeniden 6.139 ciltlik 4.376
eserin alfabetik ve sistematik kataloklar için fi~ leri yaz~lm~~, kontrolleri yap~lm~~, defterlere geçmi~~ve istifadeye konmu~tur. Bu
suretle üç y~l içinde 15.504 ciltlik 11.350 eserin kay~tlar~~ ve fi~leri
tamamlanm~~t~ r.
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Bu y~l içinde 63 cildi sat~n al~ nmak ve 293 cildi mübadele ve
hediye edilmek suretiyle kütüphanemize 356 cilt yeni eser ile 318 i
sat~ n al~ nmak ve 290 ~~ mübadele ve hediye edilmek suretiyle
408 mecmua girmi~tir. Bu sene ayr~ca kitaplar~n ilk harflerine göre üçüncü bir katalo~un da haz~ rlanmas~na ba~lanm~~t~ r.
Hafriyatlar

Amele ücretlerinin fevkalade artm~~~olmas~ndan dolay~~ bu y~ l
hafriyatlar~m~z~~ tahdit etmek zorunda kald~ k. Bununla beraber iki
esasl~~ hafriyat~m~za kâfi tahsisat ay~ rarak devam etti~imiz gibi,
ayr~ ca Hashöyükte bir kontrol kaz~s~, Antalya bölgesinde de arkeolojik bir tetkik yapt~rd~ k, ve Izmir hafriyat~ na yeniden para
yard~m~ nda bulunduk. Bu seneki hafriyatlar~m~zdan ald~~~m~z neticeler ~unlard~ r:
1 — Alacahöyük hafriyat~ : Alacahöyükte 1936 mevsiminde
en üstten ana topra~a kadar kültür katlar~ n~ n tesbitine çal~~~lm~~~
ve dört kültür devresi içinde (Frikya, Eti, Bak~r devri, Kalkolitik)
14 yap~~ kat~~ katiyetle tesbit edilmi~ ti. Bundan sonraki hafriyatlar
ve kontroller yap~lan bu tesbitin do~rulu~unu teyit etmi~tir. 1935
ten beri Alacahöyükte Eti kat~ nda üst üste iki büyük mâbet, bak~ r devrinde k~ ymetli hazineleri ve kült e~ yasiyle 14 kral ailesi
mezar~~ aç~lm~~, 1942 de yeni Eti kat~ n~n hususl mahallesi bulunmu~, 1943 de ise bilhassa orta Eti kat~ nda durularak sokaklar~ ,
hususi evleri ile tam bir Eti mahallesi meydana ç~ kar~lm~~t~ r. 1943
y~ l~ n~ n ilmi bak~mdan en önemli taraf~~ 1942 de orta Eti kat~ nda
ve mâbedin alt~ nda bulunan demir deposu yan~ nda demir izabe
f~ r~ n~ n~n bulunmu~~olmas~ d~r. Bundan ba~ka külliyetli ve ~imdiye
kadar ~ekli tan~ nm~yan Eti kaplar~ , kabartma resimlerde görülen
Eti m~zra~~ n~ n orijinali, daha bir çok maddi kültür e~yas~~ meydana ç~kar~lm~~t~ r. 1943 de ~ehrin kanalizasyon tesisat~~ da aç~lm~~t~ r.
Dört çe~it arzeden ve büyü~ü, içinde insan gezebilecek ölçüde
olan bu kanallar Etilerde ~ehircili~in hayl~~ ileri bir durumda oldu~unu belirtmektedir. Meydana ç~ kan mahallelerde meydanlar~n
ufak sel ta~lariyle mozayikvari dö~endi~i görülmü~~ve bir meydan
tamamen aç~lm~~t~ r. 1943 ün güzel verimlerinden birisi de zikri
geçen kald~ r~m alt~nda yap~lan bir sondaj neticesinde malüm ve
be~~çe~it arzeden (Ahlatl~ bel tipi siyah, k~ rm~z~~ astarl~, t~ rnak izli,
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gri ve benekli) bak~r devri serami~ine ilâve olarak yep yeni ve
Samsun'la ilgili yeni çe~it bir serami~in bulunmu~~olmas~d~r.
Orta Eti kat~ nda bulunan ve insan yüzü resmini ihtiva eden
bir kap höyü~ün turova ile olan münasebetini de meydana koymaktad~ r. Bu tarzda eserler Bolu civar~nda da bulunmu~tur.
Eti kat~m Bak~ r devrinden ay~ ran yang~n tabakas~nda (be~inci yap~~ kat~) bir duvar alt~ nda er bronz ça~~n~~ and~ran hendest
tezyinatl~~ ve boyal~~ bir kapla tam bir iskelet meydana ç~ kar~lm~~t~r. Bunun bak~ r devri ve Kültepe ile ilgisini ara~t~rmak lâz~md~ r.
Kral mezarlar~n~n devam edip etmedi~ini anlamak için yap~lan ara~t~ rmalar menfi netice vermi~, ancak bir kö~ede kalkolitik
devre ait siyah bir ev ve bunun içinde de tam bir iskelet ile yan~nda zarif bir kap bulunmu~tur.
2 — Çank~r~kap~~hafriyat~~ : yedi y~ldanberi devam eden bu
hafriyat sonunda meydana ç~ kar~lm~~~olan büyük Roma devri hamam~n~n geri kalan k~s~mlar~~ da bu y~l aç~lm~~t~r. Bu suretle dünyan~ n en büyük hamamlar~ ndan birisinin tamama yak~ n plân~~ elde
edilmi~~ve bu devirle alükal~~ heykeller, mermer ve seramik e~ya
bulunmu~tur.
3 — K~r~ehir civar~ndaki Hashöyük kontrol kaz~s~: 1931
y~l~nda Profesör Delaporte taraf~ ndan üzerinde oldukça metotsuz bir
hafriyat yap~ lan bu höyükte muhtelif arkeolojik tabakalar~ n ve bilhassa ilk bronz ça~~~boyal~~ kerami~inin vaziyetini tesbit maksadile bu y~l~n A~ustos ve Eylül aylar~~ içinde Istanbul üniversitesi
arkeoloji Enstitüsü asistan~~ Bayan Halet Çambel taraf~ ndan Kurumumuz ad~ na bir kontrol kaz~s~~ yap~lm~~t~r. Bu kaz~~ neticesinde
höyükte Frikya, Eti, Bak~ r ve Kalkolitik devir iskân tabakalar~~
ve bu devirlere ait seramik ve maden e~ya meydana ç~kar~lm~~t~r.
Hashöyükte gerek ilk tunç devri boyal~~ Kapadokya kerami~inin
Eti devriyle muvazi olu~u, gerekse bu kerami~in Van gibi baz~~
~ark buluntular~~ da dahil olmak üzere di~er mahaller keramikleriyle olan münasebetleri, bu tipin zaman, mevki ve yay~l~~~sahas~~
ve Frik boyal~~kerami~inin bu tiple olan ba~lant~s~~ bak~mlar~ndan
oldukça mühim baz~~ ipuçlar~~ verecek~ir.
4 — Antalya bölgesi arkeolojik gezisi: Milli ~ef'in buyruklar~~üzerine esasen arkeoloji bak~m~ ndan pek zengin bir bölge olan
Antalya vilâyeti içinde arkeolojik tetkikat yapt~r~lmas~~ muvaf~ k
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görülmü~~ve azam~zdan Bay Arif Müfit Mansel bu i~e memur edilmi~ti. Eylül ay~~ içinde arkada~~m~z bu tetkik seyahatini yapm~~t~ r.
Raporu henüz al~ nmad~~~~için bu seyahatin sonuçlar~~ hakk~ nda
maiümat verememekteyiz.
~stanbul fethinin 500 üncü y~l döniimü haz~rl~klar~~

Geçen Umumi Heyette verilen karar üzerine azam~zdan Bay
Hikmet Bayur'un ba~kanl~~~~ alt~ nda 17.XII.1942 de çal~~malar~ na
ba~lam~~~olan Istanbul Fethini Kutlama Kurulu'nun bir y~ll~ k mesaisi memnunluk vericidir. Kurulca üzerinde çal~~~ lmas~~ dü~ünülen
konular ~u suretle tesbit edilmi~tir :
Türlü konularda ve seriler halinde kitaplar ne~ri (bu devre ait eski metinler dahil),
Haritalar ve maketler yapt~ r~lmas~,
Resim albümleri tertibi,
Ar~ivierde ara~t~ rmalar yaparak bu devre ait önemli vesikalar~ n ne~ri,
Önemli vakfiyelerin tercüme ve ne~ri,
Bibliyografya tertibi,
Fatih devririden kalm~~~eserlerin tamir ve restorasyon
i~leri üzerinde gereken makamlar~ n nazar~~ dikkatinin celbi,
Istanbul'un 500 üncü fetih y~ l dönümü günü toplanacak
beynelmilel bir tarih kongresinin haz~ rlanmas~,
Ayn~~ tarihte Istanbul'da bir tarih sergisi aç~ lmas~.
Bu çal~~ma plan~ na göre 11 eserin haz~ rlanmas~ na, dört metinle iki vakfiyenin tercümesine ba~lanm~~, Istanbul'un fetihten önce ve fetihten sonra üç maketinin yap~lmas~~ için ilgililere vazifeler
verilmi~, ar~iv vesikalar~ n~ n ara~t~ r~ lmas~ na ba~lanm~~~ve oldukça
mühim vesikalar elde edilerek bir çok suretler ç~ kart~ lm~~, bibliyografyan~ n yap~ lmas~ na ba~lanm~~, Fatih devrinden evvelki mimari eserlerin listeleri haz~ rlanm~~, ve bu devre ait baz~~ mimari
eserlerin tamir ve restorasyonu için icap eden makamlara müracaat
Türk - ~slam Devri Kitabeleri Deneme Heyetinin
çal~~malar~~

Biri Ankarada, di~eri de Istanbul'da olmak üzere iki büro
halinde çal~~ an Türk-islam devri kitabeleri deneme hey'etinin bu
y~l içindeki mesaisi çok verimli olmu~tur.
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Ankara merkez bürosu I. Kânun 1942 ay~~ içinde Afyon Karahisar ve Konya havalisine giderek 32 âbideye ait 12 kitabeyi
tesbit etmi~, 17 parça plan yapm~~, 18 mezar ta~~~kitabesini kaydeylemi~~ve 71 parça foto~raf alm~~t~r.
Mart 1943 ay~~içinde foto~raf Baha Bediz Istanbuldaki büroya yard~m etti~inden Maarif Vekaleti müzeler dairesi foto~rafile
birlikte heyet azas~ndan Yusuf Aykurt Manisa ve Izmir havalisine
hareket ederek Manisa'da 24, Izmir'de 11 âbideye ait 35 kitabeyi
tesbit etmi~, 35 parça plan yapm~~, 25 mezar ta~~~kitabesini kaydeylemi~~ve 200 den fazla foto~raf alm~~t~ r.
Bunlardan ba~ka kitabeler heyetinden Bay Yusuf Aykurd'un
evvelce haz~ rlam~~~oldu~u resimli Türk âbideleri ve Konya rehberi adl~~ 6 ciltlik eseri sat~n al~nm~~t~r. Bu eser 215 âbideye ait
188 plan, 232 kitabe, 107 mezar ta~~~kitabesiyle 527 parça foto~rafiyi ihtiva etmektedir.
Istanbul bürosunun çal~~malar~ na gelince : daha geni~~ ölçüde
çal~~makta olan bu büromuzun bu y~l içinde tesbit etti~i kitabelerin say~s~~ 7.525 tir. Bunlar~n büyük bir k~sm~~mezar kitabesidir.
Bundan ba~ka büro, Sinan pa~a medrese ve haziresiyle Galata
mevlevihanesinin vaziyet planlar~n~~ ald~ rm~~, yüzlerce mezar ta~~~
ve âbide foto~raf~~çektirmi~, k~yafet tarihi bak~m~ndan 6Aemi a~ikar
olan ve mezar ta~lar~~ üzerinde bulunan kavuklar~ n sulu boya
ile yüzlerce resmini yapt~rm~~~ve Istanbul'un Türk - Islam devri mimari eserlerini ihtiva edecek olan haritadan on pafta haz~rlam~~t~ r.
Sinan heykeli

Ankara'da S~hhat Vekaleti kar~~s~ na dikilecek Koca Mimar
Sinan~n heykeli için Maarif Vekaleti taraf~ ndan aç~lm~~~olan müsabakada birinci ve ikincili~i kazanan heykeltra~lara verilmesi icap
eden 900 lira mükâfat Kurumumuz taraf~ ndan ödenmi~tir. Atatürkün "Sinan'~n hey kelini dikiniz.„ yolundaki emirlerinin yerine getirilmesine bir ba~lang~c te~kil eden bu müsabakadan sonra, Sinan'~n muvaffak olmu~~bir heykelinin meydana getirilmesine Kurumumuz her suretle muzaheret edecektir.
Yeni üyeler

Bu y~l içinde Idare Heyetimizde aç~ k bulunan üyeli~e azam~zdan Profesör Enver Ziya Karal al~nm~~~oldu~u gibi, ayr~ca il-
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mi ne~riyatlariyle tan~ nm~~~olan tarihçilerimizden Topkap~~ saray~~
müzesi Müdürü Bay Tahsin Öz, Profesör Doktor Süheyl Onver,
Profesör Ömer Lütfi Barkan ile genç tarih doçentlerimizden Bekir
S~ tk~~ Baykal, ~inasi Alt~ nda~, Ekrem Akurgal, Cemal Tukin ve
Tayyip Gökbilgin de Kurumumuzun asil üyeli~ine seçilmi~lerdir.
Bunlardan ba~ka yine Türk tarihi sahas~ nda çal~~makta ve
ne~riyat yapmakta olan Cumhuriyet Halk Partisi Halkevleri bürosu ~ef muavini Halim Baki Kunter, radyoda kahramanl~ k saatlerini idare eden Celal Dinçer ve Manisa orta okulu tarih ö~retmeni Ça~atay Uluçay Kurumumuzun muhabir üyeli~ine seçilmi~lerdir.
Nllikhfath tez müsabakas~~

Geçen Umumi Heyetin gösterdi~i arzu üzerine mükâfatl~~ bir
tez müsabakas~~ aç~lmas~~ için ~dare Heyetimiz haz~ rl~ klara ba~lam~~t~ r. Bu maksatla haz~ rlanan talimatname ve musabaka projeleri
azam~z~ n tasviplerine arzedilmi~~ise de bu hususta pek az üye
mütaleas~ n~~ bildirmi~tir. Arkada~lar~ m~z~ n bu husus hakk~ nda bir
an evvel mütalealar~ n~~ bildirmelerini rica ederiz. Bu mütalealar
tamamland~ ktan sonra projeler üzerinde icap eden tadilat yap~larak müsabaka ilan edilecektir.
Tarih sahas~nda yeni unsurlar yeti~tirilmesi

Kurumumuz tarih sahas~ nda yeni unsurlar yeti~tirmek maksadiyle Fakültelerizden iyi derecelerle ç~ km~~~ve doktoralar~ n~~ yapm~~~olan 6 Türk gencine ayda yüzer lira vererek ayn~~ zamanda
Kurumun ilmi i~lerinde çal~~t~ rmak ve bunlar~ n kendi sahalar~ nda
ilerlemelerine yard~ m etmek karar~ n~~ vermi~tir. Bütçemize kafi tahsisat konmu~tur. Yak~ n bir zamanda muhtelif ihtisas sahalar~ ndan
6 genç bu suretle Kurum hizmetine al~ narak bir ilmi yard~ mc~lar
bürosu te~kil edilecektir.
Bu y~l içinde kütüphanemizin genç memuru Ankara Hukuk
Fakültesi mezunlar~ ndan Co~kun Üçok evvelce yeni zaman tarihinden doktoras~n~~ yapmakta oldu~u Heidelberg'e gönderilerek
hem doktoras~n~~ ikmal f~ rsat~~ verilmi~, hem de Alman kütüphanelersinde tetkikler yapm~~t~ r.
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TÜRK TAR~H KURUMU'NUN 1942 MALI YILI HESAPLARI
HAKKINDA MÜRAKABE HEYETI RAPORU

Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~na
Türk Tarih Kurumu'nun 1942 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 arz ediyoruz:
Yüksek Kurum'un 1942 mali y~l~~ varidat muhammenat~~ 596.000
liradan ibaret olup bundan ayn~~ mali y~l içinde 559.663 lira 76 kuru~u tahsil edilmi~~oldu~una göre 36.336 lira 24 kuru~u noksan
varidat tahsil edilmi~~bulunmakta ise de tetkik edilen varidat hesab~~ kat! cedveline nazaran:
1 — Varidat bütçesinin 3 üncü fasl~ n~~ te~kil eden Atatürk
vasiyetinin kar~~l~~~~olan 50.000 liran~n tamam~n~ n,
2 — Varidat bütcesinin 4 üncü fasl~ n~~ te~kil eden ve Aza
aidat~~ kar~~l~~~~olan 100 liradan 82 liran~n, ki cem'an 50.082 liran~ n tahsil edilmedi~i görülmü~tür.
Atatürk vasiyeti, Halk partisince Bankadan hesaplar~n
al~ namamas~~ yüzünden tahsil edilememi~~ve mahaza bu miktar~ n
1943 mail y~l~~ varidat bütçesinde, yer ald~~~~anla~~lm~~t~ r.
Aza aidat~~ 82 lira noksan tahsil edilmi~tir ki bu da 1943
mali y~l~~ içinde tahsil edilmi~~bulunacakt~ r.
Diker taraftan 1942 mali y~l~~ varidat~nda ne~riyat has~lat~ ndan.
256 lira 20, faizlerden de 13.489 lira 56 kuru~~ki cem'an 13.745
lira 76 kuru~~fazlal~ k mü~ahede edilmi~tir.
1942 mali y~l~~ içinde ifas~~ zaruri olan Kurum hizmetleri kar~~l~~~~olarak ve Devlet bütçesi için kabul edilen esaslara uyularak
muhtelif fas~llara ayr~lm~~~olan tahsisatla masraf bütçesi de varidata uygun bir ~ekilde 596.000 lira ile kapat~lm~~~ise de bu miktardan 247.529 lira 74 kuru~u sarfedilmi~~ve 348.470 lira 26 kuru~~
bakiye kalm~~t~ r.
Tetkik edilen masraf hesab~~ katisine nazaran 2 nci fasl~ n
müstahdemler melbusat~~ maddesinden 994 lira 66 ve üçüncü fasl~ n müteferrika maddesinden de 2.529 lira 47 kuru~~ki ceman 3.524
lira 13 kuru~un tahsisat fevkinde sarfedildi~i görülmü~~ve bu
masraf~n, Kurum memurlar~na verilmesi kabul buyrulan elbise bedeliyle, matbaa tesisi için nakliye ~irketlerine ödenen nakliye ücretBelleten : C. VIII, F. 11
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leri kar~~l~~~~olarak tediye edildi~i ve binaenaleyh icras~~ zaruri
olmas~~ itibarile içtinab~~ gayri kabil sebeplere müstenit bulundu~u
cihetle munzam tahsisat al~ nmas~~ icabedece~i neticesine var~lm~~t~ r.
Varidat ve masraf hesab~~ katilerine nazaran 31 May~s 1943
tarihinde kapanan 1942 mali y~l~ n~ n varidat fazlas~~ olan 312.134
lira 2 kuru~un tetkik edilen dekontlara uygun olarak Türkiye i~~
Bankas~ nda mevcut bulundu~u ve 74.474 lira 70 kuru~ un da muhtelif hizmetler ve betahsis hafriyat i~leri için verilen avanslar~n
henüz mahsuplar~~ yap~lmam~~~olan bakiyeleri oldu~u anla~~lm~~t~r
ki bunlar~ n mühim bir k~sm~~ 1943 y~ l~ nda mahsup edilmi~tir.
Kurumun 1942 mali y~l~~ varidat ve masraf bütçeleri ile bu
varidat ve mas~~ aflar&n tahsil ve sarfolunan miktarlar~~ ve 1943
mali y~l~ na devi olunan bakiyenin Bankadaki miktarlar~ n~~ ve avans
bakiyelerini müfredatl~~ surette gösteren cetveller bu raporumuza
ba~lanm~~t~ r.
1 Haziran 1942 den 31 May~s 1943 tarihine kadar on iki ayl~ k mali y~l içinde yap~lan sarfiyata ve tahsil olunan varidata müteallik bütün sarf ve irat evrakile defterlerin usulüne muvaf~ k olarak ve takdire ~ayan bir dikkat ve intizamla tesis ve tanzim edilmi~~oldu~u ve bu meyanda demirba~~kay~tlar~ n~ n da yürütülmesine ba~land~~~~memnuniyetle görülmü~tür.
Keyfiyeti derin sayg~ lar~m~zla arz ezleriz.
6. Xl. 1943
T. T. K. Üyesi
T. T. K. Üyesi Maliye Vekcileti Muhasebat
~stanbul Mebusu
Kars Mebust~~
Umum Müdürü
FAK~/1E ÖYMEN FUAT KÖPRÜLÜ FUAT ERC~ KE~~
B. M. Meclisi Muhasebe
Müdürü
MAZLUM BULAK
7 NISAN 1942 TARIHINDE LONDRA HALKEVINDE M~SS LAMB
TARAFINDAN VERILEN B~R KONFERANSIN HULASASI
Prehistorik Anadolu'da yeni ara~t~rmalar
ve eski ~ehirler

Miss Lamb Türkiye'deki ara~t~ rmalar~~ ve kaz~lar~~ esnas~ nda
Türk Hükümetinin kendisine gösterdi~i yard~mlardan dolay~~
duydu~u ~ükran borcunu ve Londra Halkevinin bu hususta bir
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konu~ma yapmak üzere kendisini davet edi~inin de bu hislerin
bir kat daha artmas~na vesile oldu~unu söyliyerek konferans~ na
ba~lad~. Konferansç~~ bu konferans~~ üç k~sma ay~ rm~~t~ :
Anadolu'da 3000-1200 M. E. tarihlerindeki tunç devrine ait
son zamanlarda yap~ lan arkeolojik ara~t~ rmalar hakk~nda,
Bizzat kendisinin hafriyat yapt~~~~Kusura harabesi hakk~nda, (Kusura Afyon Karahisar civar~ nda bir köy).
Etilerin en eski ba~~ehri olan Bo~azköye baz~~ noktalarda
temas eden bir kar~~la~t~ rma.
Anadolu prehistoryas~, son y~llarda Ankara Hükümetinin alicenap müzahareti ve te~viki sayesinde fevkalade bir surette inki~af etmektedir. Yeni müzelerin tesisi, eski matiyerlerin tanzimi, bu
hususta profesör ve ilim adamlar~ n~ n yeti~tirilmesi, an~t ve harabe yerlerinin te~hisi, kaz~lar~ n icras~~ ve bu hususta yap~lan ne~riyat~n zenginli~i, bütün dünya prehistoryac~lar~ n~ n tarihten evvelki
zamanlarda oldu~u kadar tarihin do~u~undan sonraki zamanlarda da Türkiye'nin ne derece mühim bir rol oynad~~~~hakikat~ n~~
kavramalar~ n~~ temin etmektedir.
Türk Tarih Kurumu'nun Alacahöyükte yapm~~~oldu~u kaz~lardan ç~ kan eski eserler, gerek güzellik ve gerekse etnolojik ehemmiyetleri bak~m~ ndan fevkalâde yüksek k~ymetleri haizdirler. Bunlar~n ~ayan~~ takdir bir maharetle çekilmi~~foto~raflar~~ Halkevinin sergi salonlar~ nda halk~ n istifadesine aç~k b~ rak~ lm~~t~ r. Trovadan beri malûm olan garbi Anadolu ile ikinci biny~llannda
Etilerin ülkesi olan ve daima muayyen karakteristik hususiyetler
gösteren merkezi ve ~arki Anadolu aras~ndaki münasebetleri tay~n
edebilmek için Ankara civar~nda Ahlatlibel'de Türk Tarih Kurumu
taraf~ndan yap~lan kaz~lardan bariz deliller elde edilmektedir. Bütün bunlardan ~u neticeye var~labilir ki, yukar~da ad~~ geçen
~arkla garb~ n ayr~l~~~na ra~men bütün memleket boyunca daima
kuvvetli ve esasl~~ akrabal~ k mevcudiyeti devam ede gelmi~tir. Bu
zaman zarf~nda Trovadaki Amerikan faaliyeti kronolojik ve stratiografik k~ymetli malü'mat elde ederken, di~er taraftan da Dr.
Hâmit Ko~ay ve Mr. Sperling Türk topraklar~nda bulunan Troad'da eneolitik bir medeniyet ke~fetmi~lerdir. Harbin ba~lamas~ndan
çok az evveline kadar Kilikyada ~ayan~~ dikkat kaz~lar devam
etmekte ve bilhassa Bo~azköy ve Ali~ar'da tarihsel ve kültürel
problemlere dair çok yeni deliller ortaya ç~ kmakta idi.
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Konferans~ n ikinci k~sm~, Miss Lamb'in Afyonkarahisar civar~ nda Kusura'da bizzat kendisinin idare etti~i kaz~lar hakk~ nda
idi. Üçüncü ve ikinci biny~llar~ nda Ulla devrini ya~~yan bu harabe, eski devirlerde Ankara m~ntakas~ ndan Menderes nehrinin menbalarma kadar uzanan, ve cenuba ve garba do~ru ikiye ayr~ lan
üç mühim muhabere yollar~ ndan birinin üzerinde tesis edilmi~tir.
Kusura'da kaz~ n~ n yap~ lmas~~ sebebi k~ smen bu, k~smen de sahan~ n müsait bir g,eni~likte olu~u idi. Burada ayn~~ tipte kaselere ait
parçalar~n bulunu~u da ayr~~ bir sebep te~kil etmi~tir. Kusura ilk
defa olarak üçüncü bin y~ llar~ nda maden i~lemesini çok az bilen
ve ölülerini ~ehrin d~~~ ndaki mezarl~ klara gömen insanlar taraf~ ndan iskan edilmi~tir. Ikinci devir birinci devrin inkitaa u~ramadan
devam edi~inden do~rnu~tur. Bu devirde tek renkte zengin plastik
tezyinat ve ~ayan~~ hayret bir ~ ekilde muhafaza edilmi~~olan tu~ladan evler istihsal edilmi~ti. Bu ~ehir istilâya maruz kal~ p k~ smen
tahrib edildikten sonra burada bir intikal safhas~~ ba~lad~. Bu felaket 2000-1900 M. E. y~ llar~ nda vuku bulmu~tu. Bu tarihin tayini
de Trovan~ n "5 ~uleli k~ rm~ z~~ kâselerine istinaden temin edilmi~tir.
Çok muhtemeldirki, müstevliler Bo~azköy, Ali~ar ve Alaca Höyük
gibi Eti merkezleri olan bu yerlerde ora halk~ n~ n esas kitlesini
te~kil eden kimselerdi. Biz bunu yukarda ismi geçen merkezdeki
çömlekler ve di~er eski küçük eserlerle Kusura'da bulunanlar~~ mukayese etmek suretiyle anl~ yoruz. Kusuran~ n yeni sakinleri kalelerini ayn~~ esaslar üzerine tahkim etmi~lerse de Ali~ar ve Bo~azköylülerden mimari istil bak~ m~ ndan daha zay~ ft~ rlar. Bunlar ~ehrin tepesine ~ayan~~ dikkat bir mukaddes mahal yapm~~lard~, bu
mahalde bir sütun ve k~ rm~z~~ tu~ladan yap~lm~~~bir platform önünde nezirler yap~l~ rd~.
Konferansc~~ Eti ba~~ ~ehrinin belli ba~l~~ an~tlar~ n~ n muhtasar
bir tasviri ile, heykellere, binalara ve Bo~azköyde meydana ç~ kar~lan me~h~~ r kütüphanelerdeki tekstlere hususi bir ehemmiyet vererek konferans~n~~ sona erdirdi. E~er Afyonkarahisar yan~ nda
Ialanti nam~ nda bir zümrenin ya~ad~~~ n~~ izah eden teoriye inan~ rsak (Madduwatta'n~ n feci hareketleri ve 1250 M. E. deki isyan~~
da bir tablette kaydedilmi~tir) bir merkezi hükümetle Kusura'n~ n
kuruldu~u yer aras~ nda tarihi bir irtibat tesis etmi~~oluruz.

