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Генерални конзулат Краљевине Југославије у Цариграду

VII

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КЈ У ЦАРИГРАДУ
1923-1945 (1912-1947)
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
Узимајући у обзир политички значај Турске која је једним делом и балканска држава,
историјске и друге везе из прошлости, геостратешки положај Турске, наше трговинске интересе и потребу заштите поданика Краљевине СХС у Турској, посебно у Цариграду, наметнули су потребу да се, поред постојања Делегације у функцији дипломатског представништва,
установи и Генерални конзулат у Цариграду.1 Решењем МИП-а пов.бр. 5823 од 29. децембра
1922. године наређено је краљевском делегату у Цариграду да преда у рад генералном конзулу у Цариграду др Јанићију Димитријевићу све конзуларне послове Делегације који су се
убудуће требали обављати независно од Делегације. На основу истог наређења сви конзуларни послови предати су 1. јануара 1923. године генералном конзулу Ј. Димитријевићу да њима
самостално и под својом одговорношћу управља. Тада је дошло и до стварне деобе послова,
особља и канцеларијског простора између Делегације и Конзулата у Цариграду,2 који наставља да самостално и континуирано ради све до краја 1945. године о чему сведочи сачувана
грађа фонда.
Из свега напред реченог и увида у грађу Посланства и Конзулата може се закључити
да Конзулат Краљевине СХС у Цариграду у периоду 1919-1922. није постојао као самостално
конзуларно представнишво и да су се конзуларни послови обављали у Делегацији у оквиру
конзуларне секције, упркос доношења више указа о постављењима у Генералном конзулату.
У збирци указа МИП-а КЈ постоји чак и указ од 30. јануар 1922. године о укидању Краљевског генералног конзулата у Цариграду и уместо њега отварању Краљевског конзулата у Цариграду.3
Указ о постављењу Др Јаничија Димитријевића за генералног конзула у Генералном
конзулату у Цариграду датира од 1. децембра 1922. године,4 упркос напред наведеном указу
од јануара 1922. који Генерални конзулат спушта на ниво Конзулата.
Почетак рада Конзулата Краљевине СХС у Цариграду поклапа се са временом завршетка процеса распадања Отоманске империје. Уместо Османлијског царства, пространог
али уздрманог, у знаку капитулација и страног туторства, Мустафа Кемал паша је створио по
броју квадратних километара много мању али јаку турску националну државу. Наиме, после
пораза Грка у Малој Азији, склапања Лозанског уговора о миру, јула 1923, евакуације савезничких трупа из Цариграда и тријумфалног уласка турских трупа у Цариград, проглашења
Турске Републиком и избором Гази Мустафе Кемала за првог председника Турске Републике, почињу на унутрашњем плану радикалне промене турског друштва чији је идејни творац
и промотор био сам Кемал Мустафа. Извештавајући о свом раду и деловању генерални
1

Постојање и рад Генералног конзулата Краљевине Србије у Цариграду датира од априла до новембра
1914, када су, ступањем Отоманске империје у рат на страни Немачке и Аустро-Угарске, прекинути дипломатски и конзуларни односи са Србијом (Указ од установљењу Краљевског Генералног конзулата у
Цариграду, 25. април 1914. године, Службене новине Краљевине Србије бр. 93 од 25. априла 1914.)
2
АЈ, Посланство КЈ у Турској - Цариград, Анкара, (370) -51-133, пов.бр. 35, од 29.01.1923.
3
АЈ, Министарство иностраних послова КЈ (334), УО, Укази, 1921,1922, Ф-1, Пр.пов.бр. 508 од
07.02.1922.
4
АЈ, 334, УО, Укази, 1921, 1922, Ф-1, Пр.пов.бр. 5323 од 5.12.1922.
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конзул Краљевине СХС односно КЈ у Цариграду прати на директан и индиректан начин све
промене у турском друштву, обавештавајући посебно о реперкусијама тих промена на југословенске држављане у Турској који су били заступљени у знатном броју, посебно у Цариграду, о чему ће бити више говора касније.
Указом од 28.новембра 1924. Јанићије Димитријевић, генерални конзул Генералног
конзулата у Цариграду је пензионисан,5 а на његово место постављен је 31. јануара 1925. Радомир Луковић, такође у својству генералног конзула.6
Дана 26. јануара 1928. Светомир Лазаревић поставља се за генералног конзула али сада у Краљевском конзулату у Цариграду.7 То је и био разлог да генерални конзул Светомир
Лазаревић наводи потребу да се расправи ранг овог Конзулата - да ли је Конзулат или Генерални конзулат. Актом бр. 1972 од 31. маја 1929. упућеним МИП-у пише: “У провизионом
писму изданом потписаном 10. марта 1928. године стоји - Увидевши потребу имати Генерални конзулат Краљевине СХС у Цариграду ... То провизионо писмо, администра-тивни акт указ - поништава ранији указ о отварању овог Конзулата, ако он није отворен као Генерални.
Према томе овај конзулат себе сматра генералним а и турски МИП води га као таквог на
основу горе наведеног провизионог писма. Међутим, Министарство иностраних дела овај
Конзулат не сматра генералним иако му је последњим указом дат тај ранг. Овај Генерални
конзулат може бити сведен на нижи ранг једино новим указом.”8
На основу увида у грађу фонда не знамо какав је био одговор нашег МИП-а и да ли је
уопште одговорио. У сваком случају од интереса је навести чињеницу да штамбиљи Конзулата од 1923. до новембра 1929. гласе на - Конзулат Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца - а
од децембра 1929-1945. - Генерални конзулат Краљевине Југославије. Можемо само нагађати
да ли је реакција на претходни допис генералног конзула резултирала, додуше са доста закашњења, указом од 30. новембра 1934. којим се Краљевски конзулат у Цариграду подиже на
степен Краљевског генералног конзулата.9
Указом од 28. марта 1934. генерални конзул Светомир Лазаревић премештен је у Генерални конзулат у Марсељу, а Вукотић Иван постављен за генералног конузла у Краљевском конзулату у Цариграду.10
Интересантно је навести податак о постојању, паралелно са каријерним конзулом у
Цариграду, и почасног вице конзула. Наиме, указом од 30. јуна 1933. године Шчербина Владимир, држављанин Краљевине СХС, бивши руски генерални конзул, поставља се за почасног вице конзула у Цариграду,11 да би се 20. априла 1934. унапредио у почасног конзула.12
Овде се ради о истакнутом руском емигранту, личности чији је рођени брат покојни Григорије Шчербина, руски конзул у Косовској Митровици, “служећи нашој националној идеји мученички живот свој жртвовао 1903.” како у свом допису из 1933. пише посланик КЈ у Турској. Министарство спољних послова иде још даље и октобра 1937. шаље патентно писмо о
постављењу Шчербина Владимира за почасног генералног конзула у Цариграду, с молбом да
се издејствује код турског МИП-а егзекватура. Одговор турског МИП-а био је негативан са
образложењем “није у обичају да се тражи егзекватура за два генерална конзула у истој вароши.”13

5

АЈ, 334, УО, Укази 1924, Ф-1, пов.бр. 4258 од 28.11.1924.
АЈ, 334, УО, Укази 1925, Ф-1, пов.бр. 372 од 6.2.1925.
7
АЈ, 334, УО, Укази 1928, Ф-1, пов.бр. 223 од 26.01.1928.
8
АЈ, Генерални конзулат КЈ у Цариграду (411) - 24-50.
9
АЈ, 334, УО, Укази 1934, Ф-1, пов.бр. 4857 од 11.12.1934.
10
АЈ, 334, УО, Укази 1934, Ф-1 пов бр. 1390 од 02.04.1934.
11
АЈ, 334, УО, Укази 1933. Ф-1, пов.бр. 2647 од 26.06.1933.
12
АЈ, 334, УО, Укази 1934, Ф-1, пов.бр. 2412 од 19.06.1934.
13
АЈ, 370-52-134, (пов.бр. 326 од 19.10.1933; пов.бр. 925 од 12.01.1938.)
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Одласком Вукотић Ивана за посланика у Каиру 6. септембра 1938. за генералног конзула у Генералном конзулату у Цариграду постављен је Шуменковић Радован, 23. октобра
1938.14 Судећи по указу од 15.новембра 1938. којим се Радован Шуменковић врло брзо пензионише, и увидом у грађу фонда може се закључити да исти није ни дошао у Цариград нити
је преузео дужност генералног конзула.
Указом од 5. априла 1939. Хаџиђорђевић Љубомир постављен је за генералног конзула у Генералном конзулату у Цариграду. 15 Његовим избором за посланика у Каиру, јануара
1943. на упражњено место генералног конзула у Цариграду постављен је Лука Луковић, 6.
априла 1943. године.16 Указом пов.бр. 2197 од 13. октобра 1944. генерални конзул Луковић
стављен је на расположење а послове вршиоца дужности односно жерана генералног конзула
преузима конзул Ђолевић Богдан.17 Међутим, ускоро долази до комплетне смене особља
Конзулата. Наиме, Ђолевић, жеран Генералног конзулата у акту од априла 1945. године говори о наредби МИП-а ДФЈ да преда дужност, архиву и имовину Генералног конзулата Митру
Четковићу, чиновнику Конзулата и да се са свим особљем и њиховим фамилијама врати у Београд.18
Недуго затим МИП ДФЈ обавештава Амбасаду у Анкари да је решењем бр. 789 од 11.
јула 1945. Ружић Милан постављен за генералног конзула у Цариграду.19 Судећи по списку
дипломатског и другог особља Конзулата од новембра 1945,20 Ружић Милан преузима функцију генералног конзула ДФЈ односно ФНРЈ у Цариграду чиме и де иуре завршава период деловања и рада Генералног конзулата Краљевине Југославије.
Јурисдикција Генералног конзулата КЈ у Цариграду, судећи по предлогу нашег посланика у Турској јуна 1935, обухватала је Тракију, све црноморске вилајете, вилајете који гравитирају Цариграду, острва Мраморног и Средозомног мора, као и Сирију и Ирак.21 Врло брзо у територијалну надлежност Генералног конзулата у Цариграду, поред напред наведених
вилајета улази и територија укинутог Конзулата КЈ у Смирни који је иначе деловао од маја
до новембра 1935. године.22
Уредбама МИП-а Краљевине СХС односно КЈ није била регулисана надлежност конзулата. Међутим, функције конзула биле су утврђене Правилима конзулске службе Краљевине Србије из 1882. године, Упутствима за конзуларну службу из 1929. и међународним обичајним правима.23 Атрибуције конзула биле су административне а не политичке природе.24
Тако је Конзулат КЈ у Цариграду вршио заштиту и пропаганду југословенске трговине и заштиту југосовенске пловидбе, извештавао о економском стању Турске, издавао и визирао пасоше, оверавао и легализовао документа југословенским држављанима, учествовао у
пословима регрутације југословенских војних обвезника у Турској, вршио заштиту југословенских држављана у Турској и одређене послове нотарске (бележничке) и цивилно-судске
природе. Конзуларно - привредно одељење МИП-а у свом циркулару од јануара 1935. године
14

АЈ, 334, УО, Укази 1938, Ф-2, пов.бр. 4870 од 07.09.1938. и пов бр. 5861 од 29.10.1938.
АЈ, 334, УО, Укази 1939, Ф-1, пов.бр. 1755 од 6.04.1939.
16
АЈ, 370-52-134, (Пов.бр. 83 од 04.02.1943; пов.бр. 278 од 10.04.1943.).
17
АЈ, 370-52-134, (Пов.бр. 583 од 28.10.1944; пов.бр. 589 од 02.11.1944.).
18
АЈ, 370-52-134, (Пов.бр. 236 од 22.04.1945.).
19
АЈ, 370-52-134, (Пов.бр. 315 од 30.07.1945).
20
АЈ, 370-52-134, (Пов.бр. 551, од 05.11.1945.).
21
АЈ, 370-51-133, (Пов.бр. 223 од 02.06.1935).
22
АЈ, 370-51-133, (Пов.бр. 977 од 15.09.1936).
23
”Српске новине”, бр.142, 1882. година; Зборник закона и уредаба Кжањевста (Краљевства) Србије,
књ. 38, стр. 11-46, МИД - Упутства за конзуларну службу, Београд, 1929.г.
24
Милоје Милојевић: “Наши односи са другим државама” - Јубиларни зборник живота и рада СХС II,
1918-1928, стр. 747.
15
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истиче потребу јачања економско-обавештајне и пропагандне службе наших конзулата као
важне карике у функцији унапређивања наше спољне трговине, што је обавезивало и овај
Конзулат и оставило трага о његовој активности у самој грађи. Наиме, упркос губитка свог
привилегованог положаја турске престонице и седишта централних власти и одласком из Цариграда знатног броја Грка и Јермена из богатијих трговачких породица, Цариград је задуго
био финансијски, трговачки и обавештајни центар нове Турске.
Обзиром да је највећи део турске штампе излазио у Цариграду, Генерални конзулат
имао је обавезу да обавештава цариградске листове о нашој земљи и доставља чланке ради
њиховог пласирања. Исто тако, информисао је МИП- КЈ, о турским листовима и њиховој политичкој оријентацији, турским новинарима и писању турске штампе о КЈ.
Предмет посебног интересовања и рада овог Конзулата били су југословенски држављани у Турској, посебно они у Цариграду. Југословенску колонију у Цариграду сачињавали
су већим делом бивши аустријски (Бокељи и Далматинци) и црногорски поданици и “јужносрбијанци”. Извештаји конзула говоре о Бокељима и Далматинцима (преко 8.000) као предузимачима и зидарима који су у време Отоманског царства знатним делом изградили европски
део Цариграда - Перу и Галату. Исто тако аустријски Лојд и Руска црноморска пловидба били су у бокељским и далматинским рукама. Кроз грађу Конзулата могу се пратити промене
положаја наших суграђана, као и странаца уопште, након склапања Лозанског уговора о миру 1923. и с тим у вези укидања привилегованог положаја странаца (режим капитулација).
После покоља Јермена, протеривања и размене Грка, ново реформисано турско друштво све
више потискује странце у привреди и друштву што је оставило трага и на наше поданике у
Турској који се исељавају, денационализују и осиромашују. Закон бр. 2007 о занатима и запослењу резервисаним искључиво за турске држављане посебно је погодио наш сиромашнији живаљ.
Оснива се потпорно удружење “Југословенска слога”, отвара југословенска основна
школа у Цариграду и подиже капела уз зграду нашег Посланства. Међутим, због смањивања
колоније расељавањем услед тешке економске ситуације, денационализације, неслоге и тешкоћа које су турске власти правиле, постојање напред наведених институција доведено је у
питање, посебно школе и цркве. Говорећи критички о пропустима у пропагандном и религиозно - просветном раду генерални конзул, између осталог, наводи: “црква и школа, овакве какве су, место да сједине и прикупе колонију оне су је поделиле на православне и католике
.....”25
Поред “Југословенске слоге” постојало је Удружење “Свети Влахо”, спичанско друштво “Нехај” и “Јадранска стража”.
Генерални конзулат је такође извештавао о политици нове Турске да што већи број
муслимана из балканских земаља насели на просторе који су остали пусти након присилног
исељења око 3,000.000 страног елемента (у већини Грка и Јермена) у чему је имала здушну
подршку не само Бугарске и Румуније већ и Краљевине Југославије. Генерални конзулат је,
поред административне процедуре у вези иступа из југословенског држављанства, водио и
евиденције о исељеним муслиманима ради спречавања њиховог повратка у КЈ.
Положај Конзулата у Цариграду је за време окупације Југославије добио на значају
обзиром да је преко њега југословенска влада у Лондону и Каиру добијала информације о ситуацији у земљи. Исто тако Цариград је био и центар наше обавештајне службе преко кога су
ишле обавештајно -пропагандне информације на релацији - Југославија - Емигрантска влада
- Анкара - Каиро - Јерусалим у чему је учествовао и сам Конзулат и оставио трага у архивској
грађи.

25

АЈ, 411-3-6, пов.бр. 120 од 25.11.1932.
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Исто тако Генерални конзулат у Цариграду у време Другог светског рата бавио се
збрињавањем избеглица цивила, истакнутих државних чиновника, народних посланика и
пензионера док је војна лица и војне обвезнике даље експедовао на Блиски исток.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТВАРАОЦА ФОНДА
О унутрашњој организацији Генералног конзулата у Цариграду не може се говорити
обзиром да ни прописи о уређењу МИП-а нису регулисали унутрашњу организацију конзуларних представништава, а обзиром на број особља иста и није могла бити утврђена. Наиме,
у првим годинама свога рада послове у Генералном конзулату обављали су: генерални конзул, конзул или вице конзул са два службеника и један до два служитеља.26 Међутим, тако
распоређено особље није било довољно. Тако генерални конзул јула 1927. године моли повећање особља пошто са постојећим није могао да извршава многобројне и разнолике послове
Конзулата “који администрира једну од највећих наших колонија у иностранству”.27 Децембра 1930. генерални конзул, због повећања особља Конзулата и потребе за правилном поделом рада, доноси Наредбу о распореду особља и подели рада у Генералном конзулату из које
се види да је поред генералног конзула постојао конзул, четири службеника и два служитеља.28 Такав састав се мање - више задржао све до краја постојања и рада Генералног конзулата КЈ у Цариграду.

РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА
У Министарству иностраних послова КЈ нису донесени прописи којима би било регулисано канцеларијско пословање дипломатско-конзуларних представништава. У недостатку
конкретних прописа, реконструкција канцеларијског пословања и система архивирања аката
у Генералном конзулату КЈ у Цариграду базира се на сачуваној грађи и канцеларијским књигама.
Основна евиденција аката у Конзулату је деловодни протокол. Вођен је поверљиви,
општи деловодни протокол, пасошки деловодни протокол, деловодни протокол виза пасоша
и рачунски деловодни протокол. Такође је вођен посебан деловодни протокол за руске избеглице (1922-1927). На основу напред наведених података може се констатовати да је канцеларијско пословање Конзулата било децентрализовано. Од регистара у фонду се налазе само
два и то предметно именски регистар општег деловодног протокола за 1925/26. и пасошки
регистар за 1925/26. Такође је вођен и сачуван предметно - именски индекс - попис докумената поверљиве, опште и рачуноводствене архиве за 1929. до 1934. годину. Поред тога вођене су и сачуване разне конзуларне евиденције као што су: два регистра поданика Краљевине
СХС у Турској, два регистра војних обвезника КЈ који живе у Турској и књига умрлих, рођених, венчаних и разведених муслимана - југословена у Турској за 1940/41. Сачувано је пет
књига Југословенске основне школе у Цариграду (деловодни протокол, списак ђака, уписник
ученика и дневник оцена) и новчана књига спичанског друштва “Нехај” у Цариграду од 1912.
до 1933. године.
Српска православна црквена општина “Свети Сава” у Цариграду посебно је водила
своју администрацију. Тако су сачувана два деловодна протокола, књига записника црквеног

26

АЈ, 411-24-1, Платни спискови особља Генералног конзулата у Цариграду.
АЈ, 411-9-22, Пов.бр. 102 од 13.07.1927.
28
АЈ, 370-61-148, бр. 1603 од 18.12.1930.
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Одбора, Главна књига и књига добровољних прилога за градњу цркве “Свети Сава” у Цариграду и инвентар цркве.
У деловодним протоколима није вршено повезивање аката једног предмета, нити су
акта одређеног предмета била увек и физички повезана. Акта су, са мањим изузецима, евидентирана и снабдевена штамбиљем Конзулата са релевантним подацима. Утврђеног система
архивирања није било. Тек од 1929. године у рубрици деловодног протокола “регистровано”
уносе се бројчане ознаке које означавају предметну одредницу под којом су акта одлагана у
досијеа. Бројчана ознака досијеа стављана је и на полеђини акта у доњем десном углу. Спискови тако формираних досијеа са нумеричким ознакама за сваку годину сачувани су делимично и у правилу су се налазила на унутрашњој страни корица деловодног протокола. Мора
се истаћи да се од 1940-1945. године поверљива архива не одлаже у досијеа већ број на број.

СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Грађа Генералног конзулата у Цариграду примљена је од Савезног секретаријата за
иностране послове примопредајним записником бр. 731/1 од 31. децембра 1991. године у количини од 22 д.м. (205 фасцикли и 16 књига).29 У примопредајном записнику констатовано је
следеће: грађа је делимично сређена; део грађе је пописан док већи део нема пописа; комплетност није могла бити утврђена; распон година грађе обухвата период 1919-1945. (мањи
број аката датира из 1905. и 1906.); у грађи овог фонда налази се и документација Српске
православне општине “Свети Сава”.
Поред напред наведених књига већи део административних и других књига евиденције Конзулата добијено је разграничењем са књигама Посланства КЈ у Турској обављеним у
депоу Архива, тако да укупан број књига износи 127 чиме се обим фонда повећао на 26 д.м.
Као што је напред речено, систем одлагања односно архивирања грађе није био утврђен и сталан из године у годину. До 1929. грађа је одлагана по деловодном броју. Од 1929.
грађа се већим делом одлаже у досијеа све до краја 1945. са изузетком поверљиве архиве која
се од 1940. поново враћа на систем одлагања по деловодном броју. У пописаном делу грађа
је била подељена на општу и поверљиву архиву док је у непописаном делу поверљива архива
била помешана са општом. Постојећи попис давао је веома штуре непотпуне и нетачне податке о садржају грађе опште архиве док је за поверљиву архиву давао само године настанка.
Тематске и друге одреднице, уз све критичке опсервације, знатно су олакшавале идентификацију и елиминацију безвредног регистратурског материјала који је у правилу у оваквим фондовима заступљен у великом обиму. У процесу рада на сређивању и обради грађе фонда односно њеној коначној валоризацији издвојено је 18 д.м. безвредног регистратурског материјала. Ради се о документима који по свом садржају нису од значаја за историјску науку нити
постоји друга друштвена потреба за њиховим чувањем. Овде се ради већим делом о документацији везаној за издавање виза и пасоша, благајничкој архиви, кореспонденцији протоколарног карактера, приватно-правним и нотарским пословима као и грађанским стањима везаним
за југословенске држављане настањене у Турској, разној административној преписци оперативног карактера и без историјског значаја, циркуларима разних одељења МИП-а неважне
садржине и др.30
Грађа фонда била је измешана са грађом других фондова као што је Посланство КЈ у
Турској, Конзулат КЈ у Смирни (једна књига), Посланство Краљевине Србије у Цариграду,
Генерални конзулат ФНРЈ у Цариграду и Трговинско изасланство, Аташе за штампу ФНРЈ у
29

АЈ, Досије фонда 411.
Детаљније о издвојеном материјалу види листу за издвајање безвредног регистратурског материјала,
АЈ, Досије фонда 411.
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Турској и Министарство војске и морнарице КЈ (српски ратни инвалиди из Првог светског
рата).
Грађа фонда је мање више комплетна. Граничне године фонда су 1923-1945. док су
године грађе 1912-1947. због аката незнатне количине Српске православе општине Свети Сава у Цариграду и Спићанског друштва Нехај у Цариграду. Језик грађе је већим делом српски
и француски, али има аката и на турском, енглеском и немачком језику. Грађа је физички у
релативно добром стању.
Архивску грађу фонда чине веродостојна оригинална документа као и оверене и неоверене копије. Што се тиче врсте докумената у фонду су заступљени већим делом извештаји
и преписка, а мањим делом информације, елаборати, споразуми, уговори, протоколи, брошуре, билтени, штампа односно прегледи писања штампе, фотографије и др.
Узимајући у обзир надлежност ствараоца фонда, садржај и врсту грађе, начин настајања, евидентирања и одлагања грађе, архивска грађа Конзулата класификована је на две опште класификационе групе и то: поверљиву и општу архиву. Код сређивања грађе примењен
је принцип функције и делатности ствараоца фонда према следећој класификационој шеми:
ПОВЕРЉИВА АРХИВА
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Унутар напред наведених основних класификационих група, даљном класификацијом по материји, географији, хронологији и врсти, архивска грађа је подељена на подгрупе
односно јединице описа. Код класификације грађе задржане су максимално већ у регистратури формиране целине - досијеи, исправљене грешке у њима или разбијени они који са становишта коришћења односно информисања нису функционални.
Иако архивска грађа Конзулата по својој природи не садржи прворазредну грађу за
проучавање укупних југословенско-турских односа, ипак, заједно са грађом Посланства КЈ у
Турској, доприноси њиховом свестранијем сагледавању. У фонду доминира грађа конзуларно-привредне нарави, док је грађа политичке провенијенције мањим делом заступљена.
У грађи овог фонда налазе се подаци о: политичкој и економској ситуацији у Турској
и њеној спољној политици, југословенско-турским односима, посебно трговинским, раду
турско-југословенског Централног бироа за извоз сировог опијума са седиштем у Цариграду,
исељавању муслимана из КЈ али и из Бугарске и Румуније.
Такође архивска грађа овог фонда пружа спорадичне али вредне податке о догађајима који су обележили политички живот Југославије између два рата. Посебну целину чине
материјали који се односе на период рата и емиграције који говоре о стању у окупираним и
распарчаним деловима земље, терору и злочинима, деловању Владе у емиграцији, активности покрета Д. Михајловића и партизанског покрета, нашим избеглицама у Турској и активности југословена у Турској на прикупљању и слању помоћи земљи и интернирцима.
Исто тако фонд пружа податке о: положају и драматичним догађањима у и око Васељенске патријаршије у новој Турској, статусу Хиландара, Српској православној цркви и решавању јурисдикције над православном црквом у Мађарској и Чехословачкој, признању
аутокефалности Албанске православне цркве, бугарском егзархату и бугарској верско-националној пропаганди у Цариграду, Православној цркви у СССР, руским црквама и руском свештенству у Цариграду и друго у вези осталих православних цркава.
Посебну скупину чине материјали о међународним односима. Од значаја је истачи
грађу о Албанији (албанским политичким емигрантима, њиховом кретању и активностима,
италијанској окупацији Албаније, устаничком покрету и његовим циљевима), Бугарској (комитској активности у Цариграду и везама са ангорском владом по питању аутономије Македоније, бугарском ревизионизму, бугарско-турским и бугарско-југословенским односима, активности ВМРО-а и сарадњи са усташама и комунистима, ситуацији у Бугарској и окупираном делу Јужне Србије и др.) и СССР (стању руске емиграције у Турској, организацији Државне политичке управе - ГПУ - на Балкану и њеним агентима у Цариграду, акцијама Балканске секције Коминтерне, совјетско-турским односима, комунистичкој афери у Турској,
политичко-територијалним аспирацијама СССР, покрету генерала Власова и др.).
У грађи овог фонда налазе се такође мање скупине аката политичке провенијенције о
осталим европским земљама. Посебну целину чине материјали о проблемима везаним за Сирију и Хатај који су оптерећивали односе Турске и Француске као њиховог мандатара као и
материјали о тзв. Источном пакту и земљама учесницама истог.
Како су сва значајнија политичка збивања у Југославији имала одређени одјек у турској штампи, кроз извештаје Конзулата о писању турске штампе могу се пратити расположења турских власти односно турског јавног мњења према нашој земљи и настојања Конзулата
да се пласирањем релевантних демантија и информација сузбије непријатељска пропаганда
против наше земље. Исто тако ови извештаји пружају информације о идеолошкој и политичкој оријентацији најзначајнијих турских листова, њиховом финансирању, тиражу, новинарима и ставу према нашој земљи.
Важно је навести чињеницу да дописник Централног пресбироа акредитован при Посланству КЈ у Анкари од 1938. године извештава из Цариграда. То је разлог да се у фонду
Конзулата налази и архива дописника за штампу Централног пресбироа од 1938-1945. годи-
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не. Извештаји односно прегледи писања турске штампе (од 1941. године и штампе у окупираној Југославији) прате збивања у Југославији, Турској, на Балкану и у Европи, као и значајније догађаје у међународним односима, посебно догађаје из периода Другог светског рата.
Билтени Дирекције за информативну службу, материјали Југословенског информативног
уреда и радио станице Слободна Југославија пружају податке о стању у земљи, окупаторским и квислиншким режимима и њиховим злочинима, борбама четника и партизана, политичким догађајима и организацији нове власти у Југославији.
Као што је напред речено, предмет посебног интересовања и рада Конзулата били су
југословенски држављани у Турској, посебно они у Цариграду. У грађи овог фонда могу се
пратити миграциона кретања нашег становништва са подручја бивше Аустро-Угарске, Црне
Горе и Србије, њихово стање, организовање и деловање, бројност, национални, верски и социјални састав, рад Југословенске основне школе, друштава, удружења и Српске православне парохије, однос турских власти према њима али и ангажман југословенских власти на решавању бројних проблема наших држављана настањених у Турској.
Од интереса је навести податак да се у оквиру овог фонда налази архива Српске православне општине односно парохије Свети Сава у Цариграду. Кроз извештаја протојереја Васе Ковачевића и Петра Хајдуковића можемо пратити не само њихов духовни и националнопросветни рад већ укупно стање наше колоније у Цариграду од 1913. године и све проблеме
са којима се иста суочавала, али исто тако и збивања везана за опстанак Васељенске патријаршије у Кемаловој Турској.
У деловодном протоколу број 88 протојереј Петар Хајдуковић даје кратки историјат
оснивања и рада Српске православне општине у Цариграду и ми га преносимо са незнатним
скраћењима:
За сиромашни свет из Црне Горе, Боке Которске и Јужне Србије, Цариград је некада
био права Америка, где су људи долазили ради зараде. Број православних Срба, нарочито из
Боке Которске, толико се повећао да се осећала потреба за православним свештеником. На
њихову молбу а преко српског православног епископа у Котору, МИП у Бечу именује за свештеника у Цариграду Владимира Греговића, протојереја из Петровца на мору далеке 1879.
године. Потребно је нагласити да су се за време службовања проте Греговића налазили у Цариграду, као управитељи српске школе који су вршили и парохијске дужности, јермонаси Гаврило Дожић, митрополит црногорско-приморски и Варнава Росић, патријарх српски. Смрћу
проте Греговића 1913. године на упражњено место у Цариграду, по предлогу епископа которског, МИП у Бечу именује протојереја Васу Ковачевића који преузима дужност пароха
априла 1913. године. За време Првог светског рата, априла 1917. прота Ковачевић лишен је
цариградске парохије, интерниран у Бечу а затим упућен у своју завичајну општину Грбаљ Пријевор. Од априла 1917. до маја 1919. Српска православна парохија у Цариграду била је
упражњена и за то време вршили су обреде бугарски или грчки свештеници.
У договору са Министарством вера, МИП Краљевине СХС 12. маја 1919. године постави проту Васу Ковачевића за свештеника при Делегацији Краљевине СХС у Цариграду.
Његовом смрћу, фебруара 1932. године парохијске дужности за потребе православних Срба у
Цариграду вршили су руски свештеници. Православни Срби у Цариграду нису имали своје
цркве већ је богослужење вршено у руским, бугарским и грчким црквама. Тек је 1924. године
успело да се, заузимањем тадашњег делегата Трајана Живковића, проте В.Ковачевића и наше
колоније у Цариграду, при згради наше Делегације - Посланства “подигне једна мала, али врло укусна и за потребе колоније подесна капела”. За подизање ове капеле и унутрашње уређење утрошено је око 3.500 турских лира. Од ове суме наша држава дала је 500 лира, а остало је прикупљено добровољним прилозима саме колоније.
Пресељењем нашег Посланства у Анкару почетком 1933. године напуштена је зграда
при којој је била ова капела која се морала затворити јуна 1933. године када се затворила и
наша основна школа. Изгубивши своју капелу, немајући свога свештеника, српска православ-
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на колонија у Цариграду своје је верске потребе упражњавала у руским, бугарским и грчким
црквама. Руске манастирске цркве похађали су они који су држали своје српске обичаје. Бугарске су већином похађали наши “јужносрбијанци”, који су, благодарећи бугарском свештенству и њиховој пропаганди имали уточишта и разне бенефиције и у цркви и у школи и у
њиховим болницама. Грчке цркве похађали су они који су скоро погрчени, захваљујући честим женидбама са Гркињама.
Увидевши потребу обнове српске православне парохије у Цариграду, патријар Српски Варнава именовао је, августа 1936. године, за свештеника при нашем Посланству односно Генералном конзулату и с обавезом да врши парохијске дужности у Цариграду, Петра
Хајдуковића, протојереја у пензији. Петар Хајдуковић је за време аустро-угарске окупације
био интерниран у Мађарској. По ослобођењу у 1918. години играо је видну улогу на уједињењу Црне Горе са Србијом и као посланик Велике народне скупштине у Подгорици, био делегиран да одлуку о уједињењу однесе у Београд. Протојереј Хајдуковић обављао је дужност
свештеника од 20. августа 1936. до краја априла 1947. године када је по молби и одобрењу
патријарха Српског Гаврила и епископа америчко-канадског Дионизија прешао на службу у
Америци. На овај корак, по властитом признању, навео га је режим у отађбини који је завладао после Другог светског рата и није хтео да се врати у Југославију под комунистичком диктатуром. Мора се навести чињеница да је новембра 1945. године Петар Хајдуковић обавештен од стране Генералног конзулата да га је МИП разрешио функције свештеника Амбасаде ДФЈ на раду у Генералном конзулату у Цариграду. Одговор П. Хајдуковића био је да га
МИП није поставио већ поглавар Српске православне цркве, настављајући тако задовољавати духовне потребе југословена православне вере све до краја арпила 1947. али од тада без
хонорара МИП-а.31
Као информативно средство урађен је аналитичко-сумарни инвентар са именским, географским институционалним и тематским индексом. Приликом цитирања коришћене архивске грађе овог фонда наводи се сигнатура која садржи ознаке Архива Југославије (АЈ), броја
фонда (411), броја фасцикле и јединице описа.
Укупна количина грађе фонда износи 7,00 д.м. од тога 3,00 д.м. грађе (24 фасцикле и
50 јединица описа) и 4,00 д.м. књига евиденција (98).

Београд, мај 2002.

31

АЈ, 411-20-41, број 39 од 18.11.1945.

Тонка Жупанчић
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ПОВЕРЉИВА АРХИВА
ТУРСКА
1

1

ТУРСКА (1923-1935)
Материјали о: положају Цариграда након одласка савезничких трупа и
пресељења централне државне управе у Анкару, мерама турске владе према
нетурском елементу и странцима, економској ситуацији у Турској и плановима за отварање цариградске слободне зоне; стању у Турској јуна 1930.
(унутрашња политика, привредна ситуација, реформе); финансијско-економском програму владе; петицији јерменских католичких бискупа упућеној
Лиги народа у вези положаја јерменске мањине у Турској; режиму Кемала
Ататурка; откупу страних предузећа, друштава и железница у Турској; говору Исмета Иненија о економско-политичкој ситуацији у Турској;
- образовању и надлежностима Инспектората за Једренски вилајет,
прогону Јевреја из Тракије, концентрацији и дислокацији турских трупа у
Тракији, економском програму за Тракију и смештају избеглица; турском закону бр.2510 о насељавању и разлозима његовог доношења; турској авијацији и подморницама; новим турским законима-увођењу презимена, укидању
титула и забрани ношења мантија као и реаговању Васељенске патријаршије
и католичких конгрегација на последњи закон; женском изборном праву;
парламентарним изборима у 1935 г., седници турског парламента и турском
буџету за 1935/36 годину;
- појачању турских гарнизона у Тракији и бугарском демаршу код Лиге народа; питању мореуза, конференцији у Монтреу и конвенцији о мореузима; верском покрету у Турској; четвртом конгресу Народне републиканске
странке маја 1935.; турској ратној морнарици и наоружању; седници владе
под председништвом Ататурка о спољној и унутрашњој политици и сукобу
између Иненија и Шукри Каје; изградњи фабрика и железничких пруга; наоружању Турске; затварању масонских ложа и других удружења у Турској;
откривању завере против К. Ататурка и суђењу атентаторима и др. о Турској.
Година: 1923, 1926, 1930, 1931, 1934. и 1935.
Врста документа: преписка, извештај и петиција.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 1-146

1

2

ТУРСКА (1936-1943)
Материјали о: турским војним снагама у Тракији и војним кредитима;
изменама у турском уставу; превирањима у Народној републиканској странци и постављењу за генералног секретара странке Исмета Иненија; војним
маневрима; спољној политици и међународном положају Турске у 1937.; комунистима у Турској; побуни Курда, суђењу и пресуди учесницима побуне;
закону о странцима; девалвацији турске лире; сукобу Ататурк-Инени, кризи
турске владе и новој влади Ђелал Бајара; политичкој ситуацији у Турској;
болести и смрти Ататурка и избору Исмета Иненија за председника Републике; променама у унутрашњој политици земље након пада Шукри Каје; ванредном конгресу Народне републиканске странке, измени статута и избору
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Иненија за председника странке; турском буџету за 1936/37, 1937/38. и
1938/39 годину;
- војним мерама у Турској услед међународне затегнутости (наоружавање, утврђивање, минирање итд.); реконструкцији турске владе и њеном
спољно и унутрашње политичком значају; ставу и положају Турске у европском конфликту и реаговању на улазак совјетских трупа у Пољску;
- привредној активности и изградњи нових железница; земљотресу;
прогону Бугара у Тракији и мерама против грчке мањине; закону о опсадном
стању; политичкој ситуацији у Турској након уласка Италије у рат и турској
спољној политици; економским кретањима у Турској почетком 1941.; реаговању на догађаје у Румунији и немачки напад на Грчку и КЈ; питању проглашења опште мобилизације у Турској у 1943 г. и др.
Елаборат Н. Васиљева - Турска у оквиру европског рата - објављен у
совјетском часопису Светска привреда и светска политика, бр.4-5 за 1940.
Година: 1936-1941. и 1943.
Врста документа: преписка, извештај и елаборат.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 147-560

ОДНОСИ КЈ И ТУРСКЕ
1

3

ОДНОСИ КЈ И ТУРСКЕ - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: разговору генералног конзула са турским јавним личностима о потреби успостављања дипломатских односа између Краљевине
СХС и Турске, Бугарској и питању Македоније; транзиту турског војног материјала преко КЈ; регулисању узајамних потраживања између КЈ и Турске
(споразум у прилогу) и молбама у вези обештећења југословенских држављана за имовину у Турској; лажним југословенским новчаницама у Турској; писању турске штампе о турско-југословенском пакту пријатељства;
потреби што брже ратификације конвенције о настањивању; боравку у КЈ
турског књижевника и народног посланика Ака Гиндиза; боравку наших
историчара ради прегледа турских архива и музеја у Цариграду; боравку министра Шефкије Бехмена у Турској; гостовању наших хорова, певача и музичара, научним и другим екскурзијама, размени студената и туристичком саобраћају са Турском;
- посети Милана Стојадиновића Турској, припремању атентата од
стране усташа и ВМРО и о члановима југословенске колоније у Цариграду
на пријему у част његовог доласка; писању турске штампе о путу Исмета
Иненија у КЈ; посети Цариграду школског брода “Вила Велебита” и “Јадран”
као и ратног брода “Дубровник”; учешћу наше војне делегације на турским
маневрима; трговинској размени КЈ и Турске (Допунски протокол уз Споразум о трговини и пловидби); турском емисару за војну сарадњу са КЈ уочи
рата; емисару НДХ у Турској Муниру Шајновићу у вези успостављања дипломатских односа са Турском; повратку из Београда особља турског Посланства; питању деблокаде доларског рачуна Београдске задруге код турске
Меркез банке и др.
Досије о гробовима српских војника у Турској: стање гробова у Сан
Стефану и на Балуклијском гробљу у Цариграду, списак наших заробљеника
умрлих у заробљеничким логорима и болници и сахрањених на православ-
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ном грчком гробљу Балуклијског манастира, питање подизања костурнице и
трошковима, ексхумација и пренос посмртних остатака у Солун - Зејтинлик;
питање уређења турског војног гробља у Београду.
Година: 1924-1927, 1929-1941. и 1943-1945.
Врста документа: извештај, преписка, споразум, протокол и молба.
Језик: српски, француски, турски и грчки.
Фолијација: 561-1004
2

4

ИСЕЉАВАЊЕ МУСЛИМАНА ИЗ КЈ, БУГАРСКЕ И РУМУНИЈЕ
Материјали о: спречавању повратка у Краљевину СХС муслимана исељених у Турску; начину издавања пасоша муслиманима из Јужне Србије; визирању пасоша исељених муслимана-турских држављана; исељеничким пасошима; процедури код иступа несловена из југословенског држављанства и
измени Закона о држављанству у вези истог; питању исељавања Турака и
Албанаца из Јужне Србије у Турску; политици Турске у вези насељавања
Тракије муслиманима из балканских држава; албанској пропаганди на спречавању исељавања албанског живља из Јужне Србије; ослобађању од регрутовања лица несловенског порекла који желе да се иселе; преговорима КЈ и
Турске у Цариграду у вези склапања конвенције о исељавању муслимана из
КЈ и усаглашавању спорних питања;
- писању турске штампе о исељавању Турака из Бугарске због терора;
размени становништва између Турске и Бугарске; смештају турских избеглица у Тракију;
- досељавању муслимана у Турску из Румуније; споразуму о исељавању Турака из Румуније, његовој реализацији, као и мерама турске владе за
прихват истих;
- иступу из југословенског држављанства муслимана који се селе у
Турску (изјаве појединаца о иступу и спискови оптаната); издатим исељеничким пасошима муслимана-југословенских поданика и забрани издавања
виза истима за повратак у КЈ.
Година: 1925-1938, 1940. и 1941.
Врста документа: извештај и преписка.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 1-558

ЈУГОСЛОВЕНИ У ТУРСКОЈ
2

5

ЈУГОСЛОВЕНИ У ТУРСКОЈ - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: жалби југословенског држављанина на грчке власти
због реквизиције стоке; молбама за повратак у Краљевину СХС већином муслимана; рестриктивним мерама наше земље код визирања пасоша турским
поданицима пореклом са наше територије и реперкусијама по наше људе у
Турској;
- поступању турских власти према нашим поданицима и пописивању
њихових имања; турској наредби о забрани бављења неким занимањима
странцима и последицама по наш живаљ у Турској; договору КЈ и Турске о
реципрочном укидању свих рестрикција код дозволе боравка;
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- војним бегунцима-југословенима који се налазе у Турској; турском
закону бр.2007 (о резервисаним професијама), његовим последицама по југословенске држављане у Турској, броју угрожених југословена по професијама и њиховом репатрирању као и ублажавању примене истог закона на југословене;
- сметњама које чине турске власти нашим поданицима, бившим
аустроугарским држављанима, по питању регулисања приватно-правних односа; жалби печалбара-југословенских држављана на понашање турских власти али и особља Генералног конзулата КЈ у Цариграду; оспоравању права
својине на кућу југословенског поданика од стране турских власти и с тим у
вези његовог спорног држављанства; могућности запослења наших квалификованих радника у Турској и др.
Година: 1923-1927, 1929-1931, 1934, 1935, 1937-1939, 1944. и 1945.
Врста документа: преписка, извештај и списак.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 559-579
3

6

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОЛОНИЈА У ЦАРИГРАДУ
Материјали о: Југословенској основној школи у Цариграду, историјату
њеног отварања, почетку и завршетку школске године са статистичким подацима о наставницима и ученицима, закупу зграде, трошковима, вероучитељима и принадлежностима наставног особља; избору и раду Српско-православног црквеног одбора у Цариграду, принадлежностима пароха Васе Ковачевића и црквењака;
- стању наше колоније у Цариграду, њеној социјалној, верској и националној структури, школи и капели при Посланству и потреби за постављењем нашег католичког свештеника за вероучитеља и душебрижника католичког дела колоније; смрти проте В. Ковачевића и постављења Петра Хајдуковића; смањењу југословенске колоније и броја ђака у југословенској
школи и трошковима њеног издржавања; укидању и поновном отварању
школе у 1932 г.;
- историјату југословенске колоније пре и после Првог светског рата и
о резултатима религиозно-просветног рада међу нашим држављанима, питању опстанка наше школе и цркве и положаја југословена у Турској након
ступања на снагу Закона бр.2007; затварању цркве и школе и ликвидирању
ове последње (1933); инвентару црквених ствари капеле Св. Саве у Цариграду похрањених у Генералном конзулату;
- имовини Југословенске слоге и фонду Катарине Пупатор; раду Југословенског клуба, размирицама и оснивању Југословенског дома и њиховом
уједињењу у Југословенску слогу; потреби за српском православном црквом
и основном школом у Цариграду; молби југословена-католика за постављење нашег католичког свештеника у Цариграду;
- молби Крсте Дабковића, поморског агента у Цариграду, због брисања
са енглеске статутарне листе; питању истицања слике маршала Тита у просторијама Југословенске слоге, годишњој скупштини из фебруара 1945. и
превирањима у друштву због догађаја у земљи; понуди Југословенске слоге
да се генерални конзул ДФЈ Милан Ружић прими функције почасног подпредседника и др.
Година: 1925. и 1927-1945.
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Врста документа: преписка, извештај, решење и записник.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-515

ЈУГОСЛАВИЈА 1923-1941.
3

7

ЈУГОСЛАВИЈА 1923-1941 - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: потреби вођења економске пропаганде о нашој земљи у
иностранству; експозеу министра финансија поводом усвајања буџета за
1923/24.; питању повратка црногорских емиграната у земљу; заступању наших интереса у Малој Азији од стране Шведске, Холандије и Француске и
одликовању холандског конзула у Алепу због истог; активности црногорских емиграната на рестаурацији Краљевине Црне Горе; списку уговора и
конвенција ратификованих у 1929,; земљотресу у Јужној Србији; закону о
уређењу аграрних односа у ранијим покрајинама Јужне Србије и Црне Горе;
- смрти краља Александра у Марсељу, намесницима, државној жалости, сахрани и помену у Цариграду; изјави М. Стојадиновића о питању повратка Хабсбурговаца на аустријски престо; политичкој ситуацији у земљи
доласком на власт М. Стојадиновића; контроли увоза у КЈ;
- пројекту Закона о конкордату, конкордатима других држава и ставовима из законодавства Српске православне цркве, крвавој литији, сахрани
патријарха Варнаве и говору Илије Трифуновића на сахрани (штампани материјали-брошуре и летци);
- ставу владе М. Стојадиновића по питању споразума између Удружене опозиције и Сељачко-демократске коалиције о унутрашњем уређењу земље; резултатима парламентарних избора децембра 1938. и новој влади М.
Стојадиновића; списку хаџија из Босне и Херцеговине; стању у земљи, експлозији бомбе у Загребу и хапшењу хрватских националиста, плановима за
атентате; доласку у Цариград Олге Мачек, кћерке подпредседника владе В.
Мачека и њеним контактима са Бугарима у Цариграду; отказивању послушности посаде брода “Ловћен”; инциденту два југословенска трговачка брода са итаљанским авионима; писању турске штампе о немачким притисцима
на КЈ, приступању Тројном пакту, државном удару и његовим последицама;
испоруци енглеског калаја Министарству војске КЈ преко Цариграда и др.
Година: 1923-1941.
Врста документа: преписка, експозе, закон, брошура и летак.
Језик: српски, француски, енглески и турски.
Фолијација: 516-773

4

8

ХРВАТСКИ СЕПАРАТИСТИ - УСТАШЕ
Материјали о: Јосипу Биљану, политичком емигранту у Цариграду и
његовим политичким и шпијунским активностима; кретању и деловању хрватских сепаратиста и терориста у иностранству, сумњивих да су хрватски
сепаратисти или да врше пропаганду у њихову корист или одржавају везе с
њима,обавези да се прати и извештава о њиховом кретању, као и о забрани
издавања путних исправа и виза;
- мерама на сузбијању сепаратистичких акција; боравку у Цариграду
хрватског сепаратисте Воркапића и његовим контактима са Биљаном и Вин-

8
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ком Мандекићем; Винку Мандекићу, хрватском емигранту у Цариграду и
молби за повратак у КЈ;
- члановима терористичке организације - Усташа - на челу са Антом
Павелићем, појачаној активности исте и везама са ВМРО и Косовским комитетом; подацима о истакнутим члановима усташке организације; разговору
са Јосипом Биљаном и др.
Година: 1932-1941.
Врста документа: извештај, циркулар и преписка.
Језик: српски.
Фолијација: 1-118
4

9

СУМЊИВА ЛИЦА
Материјали о: шпијунима и сумњивима за шпијунажу, већим делом
страних држављана; југословенским и страним држављанима - комунистима
или сумњивима да се баве комунистичком делатношћу; сумњивим лицима из
призренског округа и грачаничког среза којима не би требало одобрити повратак у земљу; забрани врбовања, одласка добровољаца и скупљања новчаних прилога за републиканску Шпанију (наредба); хапшењу и суђењу Адолфу Муку у вези врбовања и одласка добровољаца за Шпанију;
- активности и члановима Централног комитета КПЈ у иностранству;
доласку хоџа из арапских земаља у Скопље ради прикупљања новца од нашег муслиманског живља;
- отказивању гостопримства бугарским студентима у Београду због комунистичке делатности; визирању пасоша немачким шпијунима и сумњивим
Немцима; боравку и кретању странаца у КЈ (текст уредбе из 1940.); протеривању из КЈ Ханау Јулијуса, агента енглеске обавештајне службе и друго у вези издавања или неиздавања југословенских улазних и транзитних виза сумњивим лицима и уношења истих у картотеку сумњивих.
Година: 1923-1928. и 1930-1940.
Врста документа: циркулар, преписка, наредба и уредба.
Језик: српски.
Фолијација: 119-296

ЈУГОСЛАВИЈА У РАТУ 1941-1945.
4
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ЈУГОСЛАВИЈА У РАТУ - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ (1941-1942)
Материјали о : раду Југословенског одбора из Италије (Др.Чок); доласку у Цариград нашег дипломатског особља из Будимпеште, Букурешта и
Софије, државних чиновника, војних лица и других, њиховом пријављивању
турским властима, запошљавању или пребацивању на Блиски исток; регрутовању војних обвезника из југословенске колоније у Цариграду као и ново
пристиглих југословенских држављана, ослобађању од војне обавезе храниоца породице и неспособних, војним бегунцима (уредба) и др.; стицању југословенског држављанства (уредба);
- образовању и раду Пропагандно-обавештајне службе за Блиски и
Средњи исток са Ђоновићем и касније Перићем на челу, порукама на релацији Цариград-Анкара-Јерусалим-Каиро-Лондон, инструкцијама у вези Недићеве владе, контактима са Д. Михајловићем, особљу службе, кредитима;

Генерални конзулат Краљевине Југославије у Цариграду
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потреби тешње сарадње између КЈ, Енглеза и Руса на пропаганди у земљи;
немачким агентима (нашим и страним) у Београду и нашим сумњивим људима пристиглим из земље;
- одговору војног изасланика Просена на оптужбе за издајство; општој
мобилизацији; признању француског Националног комитета од стране Емигрантске владе; признању НДХ од стране шпанске владе и захтеву за затварање Посланства КЈ у Мадриду; контактима Ватикана са Павелићем; Каирској афери, сменама у војсци, интернирању учесника побуне и договору владе КЈ са владом Велике Британије о решењу проблема; потреби повезивања
акција арнаутских патриота са акцијама Драже Михајловића и изјави наше
владе о независности Албаније; четничким командантима у Црној Гори;
- споразуму између КЈ и Грчке о стварању Балканске уније и писању
турске штампе о истом; уредби о преносу и располагању имовином у КЈ после 6.4.1941; нашој конзуларној шифри наводно у рукама Немаца; клеветама
на генералног конзула Хаџиђорђевића; британским честиткама Д. Михајловићу на успесима у борби са Немцима и др.
Поруке приватне природе о породицама у земљи, достави новца и др.
Година: 1941-1942.
Врста документа: преписка, уредба, наредба, извештај и споразум.
Језик: српски, француски и енглески.
Фолијација: 297-761
5
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ЈУГОСЛАВИЈА У РАТУ - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ (1943-1945)
Материјали о: говору Идна на отварању Југословенског дома у Лондону; немачким шпијунима и сумњивима (нашим и страним држављанима) у
Цариграду; нашим војним обвезницима избеглим из земље, породицама у земљи и слању новчаних пошиљки; саставу Владе Милоша Трифуновића и Божидара Пурића и задацима последње; ноти владе КЈ упућеној Савезницима у
вези територијалних захтева према Италији;
- обавештајној служби у Цариграду, особљу, платама, порукама из земље у вези Недића и Д. Михајловића, новчаним пошиљкјама за акције у земљи, вези владе и обавештајног сервиса са Д. Михајловићем; гледању водства ХСС на узроке војничког слома Југославије; југословенима избеглим из
земље, исплати помоћи и пензија, кредиту за избеглице;
- предаји забораву дела почињених у тзв. Каирској афери; курирској
служби за и преко Палестине, дипломатској пошти за Велику Британију и
новом шифарском систему; женидби краља Петра II; кривичном поступку
против потпуковника Владимира Перића;
- саставу и декларацији владе Ивана Шубашића; партизанском официру у Техерану који регрутује добровољце-усташе; укидању Врховне команде
у земљи, њеног одељка у Каиру и стављању на расположење генерала Д. Михајловића; распуштању Обавештајног сервиса у Цариграду; емисару ХСС
Марку Жужићу и његовом реферату Политичка проблематика Југославије;
одлуци владе о помоћи породицама наших држављана који су отишли у
НОВ Југославије; наредби о повратку у земљу и прикључењу НОВ Југославије војних лица; наредби о повратку у земљу југословенских држављана и
престанку исплате плата, пензија и помоћи онима који одбијају повратак,
списку пријављених за повратак;

10
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- ставу владе по питању изјаве краља Петра ИИ на лондонском радију;
југословенској колонији и емигрантској групи у Цариграду-противницима
ДФЈ; упутствима југословенским представницима у иностранству о начину
гласања на изборима за Уставотворну скупштину и др.
Година: 1943-1945.
Врста документа: преписка, нота, наредба, указ, ед-мемоар, извештај, реферат и уредба.
Језик: српски, француски и енглески.
Фолијација: 1-535
5
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СТАЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ (1941-1944)
Материјали о: постављењу комесара у Србији; стању у Београду након
бомбардовања и окупације; ситуацији у НДХ, Србији и Македонији; мађарској окупацији Међимурја; сукобима Немаца са комунистима, саботажама и
репресалијама Немаца над цивилним становништвом у Србији; зверствима
усташких власти над Србима у НДХ и њиховом протеривању; протеривању
Словенаца; реферату Рапотец Станислава о образовању одбора за акцију и
отпор у Сплиту и Љубљани, стању у земљи, стању у хрватској војсци и
др.;приступању чланова ХСС Павелићу; ситуацији у Србији, Недићевом режиму и његовом односу према Избегличкој влади, борби са четницима; стрељању 18 комуниста у Сплиту и Шибенику; улози Хрвата у слому Балканског
фронта (чланак из НДХ часописа);
- борбама четника и партизана; ситуацији у Штајерској; коминикеу
Избегличке владе у вези са кампањом против министра војске Драже Михајловића; акцијама на спашавању Јевреја у земљи и њиховом транспортовању
за Палестину; политичким приликама у Хрватској, стању у Далмацији, злочинима италијанских власти и политичким струјама у Далмацији, Босни и
Лици; поступцима Италијана, четника и партизана према хрватском живљу у
срезовима Сињ, Омиш, Макарска и Имотски;
- стању руске емиграције у Југославији; ситуацији у Србији - економском стању, стању оптицаја новчаница, немачком терору, политичком расположењу, акцијама генерала Д. Михајловића против окупатора, режиму Недића и партизанском покрету; терору мађарских власти над Србима и Јеврејима
у Војводини; положају и снагама генерала Михајловића и случајевима прилажења Срба-партизана и муслимана његовим одредима, злочинима партизана над његовим борцима на Лошињу, конгресу омладине на Равној гори,
новчаним пошиљкама за покрет генерала Михајловића, операцијама његових
снага у земљи против усташа и Немаца и спашавања савезничких пилота;
- пуковнику Марку Месићу, команданту Југословенске добровољачке
легије у СССР; истребљењу Срба на Косову и Метохији; немачкој казненој
експедицији у Срему; ситуацији у Далмацији после капитулације Италије;
прикупљању података за Комисију за истраживање ратних злочина; савезничком бомбардовању Београда и др.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, преписка, коминике, реферат и чланак.
Језик: српски, енглески и француски.
Фолијација: 536-948
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ПОМОЋ ЈУГОСЛАВИЈИ И ИНТЕРНИРЦИМА
Материјали о: образовању и раду Одбора госпођа у Цариграду за прикупљање помоћи за наше ратне заробљенике и слање пакета са храном и одећом; куповини животних намирница у Турској за Црну Гору и Херцеговину;
кредитима за слање пакета нашим ратним заробљеницима;
- могућности транспорта животних намирница за Југославију; рестрикцијама турске владе у вези набавке и слања намирница нашим заробљеницима, стању и проблемима везаним за пошиљке пакета; ставовима турске владе
по питању слања намирница у земљу и одобрења за извоз одређених артикала; образовању Одбора односно Комисије за преглед хране која се шаље у
Београд; поступку за куповину намирница у Турској, плановима и реализацији програма помоћи, врсти, количини и квалитету намирница; донацији
Удружења квекера из САД за набавку хране и лекова за децу и болесне у Београду; прикупљању помоћи у одећи и обући за земљу;
- помоћи нашим ратним заробљеницима и интернирцима у италијанским концентрационим логорима, условима у којима се налазе са списковима интернираних и списком логора и затвора у Италији и др.
Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка, извештај и записник.
Језик: српски, француски, енглески и немачки.
Фолијација: 1-97

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
6

14

АЛБАНИЈА
Материјали о: албанским политичким емигрантима и њиховом кретању и активностима, посебно у Турској, исплати помоћи за њихов рад и обавештења; исплати помоћи удови Есад-паше због услуга које је исти учинио
нашој земљи својим политичким радом и његовој сахрани на српском војничком гробљу код Париза;
- акцијама на исељавању у Албанију Албанаца исељених из КЈ у Турску; реаговању у Турској на брак турског принца и албанске принцезе Зогу;
- италијанској окупацији Албаније, дислокацији и бројном стању итаљанских трупа у Албанији и њиховој концентрацији према грчкој граници;
концентрацији турских трупа на грчкој граници; организацији фашистичке
милиције у Албанији; активностима италијанске војске дуж албанско-југословенске границе; ситуацији у Албанији и повратку албанских официра емиграната из Турске у Албанију; устаничком покрету, герили и саботажама
у Албанији; акцији албанског емисара Ђакове у Турској, контактима са Енглезима и циљевима народног покрета у Албанији (великоалбански и антијугословенски); ситуацији у Албанији у првој половини 1944. и др.
Брошура на албанском језику поводом годишњице италијанске окупације Албаније, састанку албанске емиграције у Цариграду и њиховом протесту против италијанске агресије, депортација и хапшења албанских патриота, а за победу Савезника и Грка.
Година: 1927, 1930, 1933-1941, 1943. и 1944.
Врста документа: извештај, преписка и брошура.
Језик: српски, француски и албански.
Фолијација: 98-227
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БУГАРСКА
Материјали о: бугарској комитској активности у Цариграду и везама са
ангорском владом по питању аутономије Македоније; скупштини Македонаца у Цариграду, писму Протогерова, образовању Бугарског одбора за пропаганду преко турске штампе о наводном српском терору над бугарским и турским живљем у Македонији; везама са хрватским сепаратистима и плановима за атентат на Пашића и краља Александра; бугарским политичким емигрантима; бугарској пропаганди у Цариграду (преко егзархата, школа, болнице и гробља) и њеном утицају на јужносрбијанце и о стању југословенске
колоније осуђене на одумирање; кретању и активности македонствујушћих;
путу у Турску Димитрија Ачкова у вези бугарске подршке Тракијском комитету;
- доласку у Турску Ванче Михајлова и односу турских власти према
њему; курирској служби В. Михајлова; мишљењу турских кругова и штампе
о бугарској кризи, изласку на Егејско море, претензијама на источну Тракију
и о потреби ревизије Нејског уговора о миру; турско-бугарским односима и
турској мањини у Бугарској; гледању турских кругова и штампе на југословенско-бугарски пакт пријатељства;
- активности ВМРО-а и сарадњи са усташама и комунистима; активности Македонског комитета у САД и дистрибуцији листа Македонска трибуна
у Цариграду; одласку В. Михајлова из Турске у Пољску; циркуларном писму
Акционог комитета македонских емиграната у иностранству под насловом После пада Стојадиновићевог Министарства -; боравку у Италији В. Михајлова и састанку са Павелићем; турско-бугарској декларацији о ненападању;
питању држављанства југословена и Грка на територијама окупираним од
Бугарске; ситуацији у Бугарској и окупираном делу Јужне Србије крајем
1942.; стању у Бугарској након смрти краља Бориса; вођи бугарских земљорадника Георгија Димитрова у Цариграду и др. у вези са Бугарском.
Година: 1924-1944.
Врста документа: извештај, преписка и фотографија.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 228-718

7

16

САВЕЗ СОВЈЕТСКИХ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА
Материјали о: издавању југословенских легитимација руским избеглицама; издавању виза руским избеглицама и совјетским поданицима; претварању руске дипломатске мисије у Цариграду у организацију за помагање руским избеглицама у Турској; комунистичким агентима у Цариграду, Европи
и КЈ; дипломатским и трговинским надлештвима СССР у Цариграду и Цариграду као центру бољшевичке пропаганде на Балкану; стању руске емиграције у Турској, њеном бројном стању и о протеривању белих Руса из Цариграда;
- организацији ГПУ (Државна политичка управа) на Балкану и њеним
агентима у Цариграду; руским емигрантима у служби совјетског конзулата у
Цариграду; совјетско-турским односима; совјетској ратној флоти на Црном
мору; акцијама Балканске секције Коминтерне; надзору над совјетским службеницима у иностранству; совјетској шпијунажи односно агентима ГПУ у
Турској; комунистичкој афери у Турској и погоршању совјетско-турских односа; југословенским комунистима протераним из Аустрије и комунистичкој
штампарији у Загребу;

Генерални конзулат Краљевине Југославије у Цариграду
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- укидању турских конзулата у СССР и турским намерама према Азербејџану; совјетском ратном броду “Ташкент” изграђеном у Италији; преговорима Турске и СССР; реаговању турске штампе на совјетско-немачки пакт;
концентрацији совјетских трупа на кавкаској граници, ситуацији у Русији и
на Криму; стању на совјетско-турској граници; политичко-територијалним
аспирацијама СССР; контактима југословенског конзула са Конзулатом
СССР у Цариграду; совјетско-енглеском споразуму о савезу потписаном у
Лондону 26.5.1942. (брошура); покрету генерала Власова и др.
Година: 1923-1943.
Врста документа: извештај, преписка, фотографија, брошура и распис.
Језик: српски, француски и енглески.
Фолијација: 1-257
7
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ФРАНЦУСКА, ГРЧКА, ИТАЛИЈА, МАЂАРСКА, НЕМАЧКА
- Француска - Извештаји о: статусу Александрете и праву турске мањине; историјату турско-француских односа од 1920-1935. са тежиштем на
Сирију; ширењу националистичког покрета у Сирији; француском зајму
Турској; турско-француском спору и преговорима по питању аутономије
турског становништва Александрете и Антиохије, изради статута и његовој
примени уз помоћ делегације Лиге народа; тежњама Турске за присаједињењем Хатаја; уласку турских трупа у Хатај; састанку Законодавне скупштине
Хатаја и избору председника и владе; француско-британским војним снагама
у Сирији; стању у Сирији; расположењу сиријске армије за покрет генерала
Де Гола; проглашењу независности и суверенитета Сирије и Либана. (19341942.)
- Грчка - Материјали о: посети Максимоса Турској; писању турске
штампе о побуни марта 1935. у Грчкој, угушењу побуне, резултатима плебисцита и рестаурацији монархије у Грчкој; посети Метаксаса Турској и Ђелал
Бајара Атини; снабдевању Грчке цереалијама из СССР; грчко-италијанском
рату и турској помоћи Грчкој и др. (1934-1941.)
- Италија - Извештаји о: инциденту у Сплиту приликом посете генерала Балба; италијанско-абисинском спору, одлукама Лиге народа по питању
санкција према Италији и укидању истих у Турској и КЈ; италијанско-турским односима; писању турске штампе о посети грофа Ћана Београду и Варшави; итаљанским ревандикацијама на Балкану и уласку Италије у рат и др.
(1934-1940.)
- Мађарска - Материјали о: кријумчарењу оружја из Италије у Мађарску; посети Иненија Будимпешти; политичкој ситуацији у Мађарској у 1939.
години; мађарским емисарима у Турској и разговорима са Енглезима у 1943.
и др. (1928, 1931, 1934, 1938-1940, 1942. и 1943.)
- Немачка - Материјали о: преговорима турске делегације у Берлину
за зајам и немачко-турским привредним односима; доласку фон Папена за
амбасадора у Турској; одласку немачких стручњака из Турске; нападима
турске штампе (исечци у прилогу) на немачку пропаганду у Турској; немачкој шпијунској афери и немачким агентима у Турској; разговору фон Папена
са председником Републике; атентату на фон Папена, позадини атентата и
Стефану Поточнику као наводном организатору атентата; ситуацији у Немачкој и комунистима као јединој опозицији Хитлеровом режиму и др.
(1935-1942. и 1944.)
Година: 1928, 1931. и 1934-1944.
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Врста документа: извештај, преписка и исечак из штампе.
Језик: српски, француски, турски и немачки.
Фолијација: 258-551
7

18

РУМУНИЈА, ШПАНИЈА, ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, БАЛТИЧКЕ ДРЖАВЕ, БАЛКАНСКИ СПОРАЗУМ
- Румунија - Материјали о: боравку краља Карола у Турској; посети
Гафенка Турској; спољнополитичком положају Румуније; совјетској окупацији Бесарабије; шиканирању југословенских држављана у Румунији; стању
у Румунији и румунским емисарима у Турској и др. (1934 и 1936-1943.)
- Шпанија - Нионски споразум о сузбијању пиратерије; мере за контролу пловидбе по прописима Међународног комитета за немешање у шпански грађански рат, укидање Нионског споразума и престанак контроле; признавање Владе генерала Франка. (1937-1939.)
- Велика Британија - Материјали о: посети енглеског краља КЈ и Турској; пласирању енглеског капитала и енглеском кредиту Турској; посети
Иненија Лондону и енглеско-турском савезу; експозеу турског председника
владе о енглеско-турском споразуму за одбрану безбедности у Средоземном
мору и дебати о истом у турском Парламенту; мисији адмирала Канингема у
Турској; контролном систему Велике Британије против ратног кријумчарења; боравку Идна у Турској. (1934-1939. и 1941.)
- Балтичке државе - Материјали о: издавању виза поданицима нових
балтичких држава и успостављању дипломатских односа Краљевине СХС;
стању у Летонији и судбини летонских државника и дипломата након совјетске анексије. (1923, 1924, 1926, 1935, 1940. и 1941.)
- Балкански споразум - Материјали о: балканском фестивалу у Цариграду и учесницима из КЈ; састанку Савета Балканског споразума у Београду и Атини, потреби тешње сарадње на Балкану, политичким приликама и
опасностима од проширења рата на Балкану; раду Сталног економског савета Балканског споразума у Цариграду.
Билтен о балканској трговини за март 1934. (Цариград).
Билтени Туристичког комитета Балканског споразума бр.1/1936. и бр.
1, 3, 4/1937 - Београд. (1931. и 1933-1940.)
Година: 1923, 1924, 1926, 1931. и 1933-1943.
Врста документа: извештај, преписка, споразум, експозе, исечак из штампе
и билтен.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 552-814

8
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БЛИСКИ ИСТОК, РАЗНО
- Блиски Исток - Материјали о: турско-персијским односима; посети
Анкари председника владе Ирака и о пограничном спору између Перзије и
Ирака; склапању Источног пакта о ненападању (Турска, Перзија, Ирак, Афганистан) и његовом политичком значају; савезу између Ирака, Хеџаса и Јемена као одговору на италијанску акцију у Абесинији; палестинском питању; азијатском пакту и Турској; турско-египатским односима; убиству шефа
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ирачког Генералштаба и промени режима у Ираку; Краљевини Ираку - њеној
организацији, економији, финансијама и др. (1934-1938. и 1940.)
- Разно - Материјали о: индустријској производњи Мексика; споразуму о робном и платном систему између КЈ и Белгијско-луксембуршке уније;
трговинском споразуму КЈ са Француском и Аустријом; састанку јапанских
дипломатских представника у Цариграду и ноти турског МИП-а због састанка антисовјетског карактера; регрутовању чешких добровољаца у Цариграду;
транспортима колонијалних трупа за исток; писању турске штампе о проширењу рата на Скандинавију и држању Мађарске и Бугарске; војним плановима Савезника на Балкану;
- енглеским агентима на Балкану и гледању Ханау Јулијуса (фотографија у прилогу) на турско-енглеске односе, акцију фон Папена у Турској, немачку политику на Балкану, немачко-совјетске и совјетско-енглеске односе;
разговору са Рифат-пашом о односима Турске са Немачком и СССР, положају КЈ и грчко-италијанском рату; конференцији у Бечу у вези дефинитивне
организације Балкана; транспортовању Норвежана за рат на страни Савезника и др. (1925, 1934-1936, 1938, 1940. и 1941.)
Година: 1925, 1934-1938, 1940. и 1941.
Врста документа: извештај, преписка, исечак из штампе и фотографија.
Језик: српски, француски и енглески.
Фолијација: 1-103

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
8

20

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Материјали о: признању надлежности Васељенске патријаршије за
брачне ствари југословена настањених у Турској; упозорењу Српске православне цркве о забрани спаљивања православних верника; мисији митрополита Дожића у Цариграду по питању Хиландара, Православне цркве у Мађарској и Албанији и бугарској шизми; акцији Немет Иштвана у Цариграду у
вези Православне цркве у Мађарској; преговорима Васељенске патријаршије
са мађарском владом по питању Православне цркве у Мађарској и ставовима
СПЦ о истом; односу турске владе према папа Јефтиму, поглавару тзв. самосталне турске православне цркве;
- смрти патријарха Фотиоса и избору Бењамина I за васељенског патријарха; одлагању преговора Васељенске патријаршије са СПЦ и Румунском православном црквом по питању Будимске епархије; бугарском егзархату у Цариграду; Летонској православној аутономној цркви; одобрењу Васељенске патријаршије боравка на Светој гори искушеника и свештеника
СПЦ, ученика Цетињске богословије и других;
- питању признања аутокефалности Албанске православне цркве, преговорима са Васељенском патријаршијом и споразуму о истом; обнављању
преговора Васељенске патријаршије са СПЦ по питању Православне цркве у
Мађарској; заседању грчко-православних патријарха у Јерусалиму; учешћу
Албанске православне цркве на заседању Синода источног унијатског обреда у Риму; покушајима промене јурисдикције Православне цркве у Чешкој;
југословенским одликовањима чланова Васељенске патријаршије и других
православних цркава и др.
Гласник - службени орган Српске патријаршије бр. 8, март 1938.
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Година: 1924, 1928. и 1932-1943.
Врста документа: преписка, извештај, меморандум, исечак из штампе и часопис.
Језик: српски, француски и грчки.
Фолијација: 104-358

ТУРСКА ШТАМПА
8

21

ТУРСКА ШТАМПА
Материјали у вези: писања турске штампе о кризи југословенског режима и завођења краљеве личне власти; турске штампе - профилу, идејној
односно политичкој оријентацији, тиражу, новинарима значајнијих турских
листова и ставу према нашој земљи; дописника стране штампе у Цариграду;
одликовања турских новинара, доласка у КЈ и пружања погодности на пропутовању преко наше земље;
- сузбијања непријатељске пропаганде против наше земље пласирањем
демантија и информација о КЈ у турској штампи (информације, чланци и белешке о годишњици Уједињења, прославе рођендана краља Александра, економско-финансијским могућностима КЈ и др., седам фотографија краља
Александра, краљице Марије и принчева из 1933 г.);
- писања турске штампе о посети министра Б. Јевтића Француској,
приликама у нашој земљи, посети М. Стојадиновића Турској и Италији; тенденциозних вести у турској штампи о међународном и унутрашњем положају КЈ марта 1939.; реаговања турске штампе на Споразум Цветковић-Мачек;
опасности од напада на КЈ у 1940 г. дискретног праћења Владимира Радића,
дописника Централног пресбироа у Цариграду;
- упутстава турске Дирекције за штампу страним новинарима у Турској о забрањеним темама; начина растурања страних публикација у Турској
и сл.
Година: 1929, 1931-1941. и 1944.
Врста документа: извештај, преписка, штампа и фотографија.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 359-625

РАД ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛАТА КЈ У ЦАРИГРАДУ
9

22

РАД ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛАТА КЈ У ЦАРИГРАДУ
Материјали о: упутствима за рад Конзулата, неправилностима у раду,
упутству за обавештајни рад конзула и извештавању о питањима која интересују наша министарства а везана за земљу акредитације;
- постављењу и разрешењу генералног конзула, кадровима, њиховом
разврставању и материјалном положају; курирској служби и шифри; потреби
тешње сарадње војних изасланика и дипломатско-конзуларних представништава;
- извештајима; издавању дипломатских пасоша, виза, пропусница и курирских писама; прегледу рада и наплати такса у Конзулату;

Генерални конзулат Краљевине Југославије у Цариграду
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- постављењу почасног конзула Владимира Шчербине на раду у Конзулату и подизању овог Конзулата на степен Генералног конзулата; издавању виза Јеврејима;
- подели рада, радном времену, униформи, отварању кредита и попуни
касе, прослави државних празника у Конзулату, војним подацима особља,
одликовању, бенефицијама особља конзулата у Турској и др.
- пројекту Закона о надлежности конзула у КЈ;
- скидању краљевих слика и забрани вођења политичких разговора у
Конзулату; премештају чиновника Конзулата за Београд у 1945 години.
Година: 1923-1945.
Врста документа: преписка, циркулар, ед мемоар, правилник и закон.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 1-653

ОПШТА АРХИВА
ТУРСКА
10

23

ТУРСКА
Материјали о: економским приликама у Турској - производњи, трговини и финансијама; спољној трговини Турске (статистички и други подаци) и
трговинским односима Турске са другим земљама; царинама и царинској тарифи; ценама; финансијским и фискалним реформама у Турској; појави бубонске куге, говеђе куге и тифуса; новим железничким пругама у Малој Азији и откупу источних железница од стране Турске;
- поморским и воденим путевима између наше земље и Блиског истока; положају Цариграда, цариградском пристаништу и отварању слободне
зоне у Цариграду;
- упутствима Конзуларно-трговинског одељења МИП-а у вези слања
извештаја о турској економији; конгресу трговачко-индустријских комора
Турске; првом и другом петогодишњем плану индустријализације и страним
кредитима за реализацију истих; систему контигентирања; турском буџету;
економским могућностима земље; новом режиму увоза у Турску и др.
Два економска и финансијска билтена Турске из 1937 г.
Билтени Отоманске банке за мај и децембар 1935. и фебруар 1937 године.
Година: 1923-1929, 1932-1938. и 1941.
Врста документа: извештај, преписка, циркулар, новински исечак, одлука и
билтен.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-517

11

24

ТУРСКИ ПРОПИСИ
Турска законска и подзаконска акта, конвенције и споразуми (објављени у Службеним новинама Турске и преведени на француски језик) о: порезима, царинама и таксама; унутрашњој и спољној трговини Турске; споразу-
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мима о трговини, плаћању и пловидби Турске са другим земљама; увозно-извозним контигентима; одбрани турске монете; контроли извоза одређених
артикала; ценама и њиховој контроли; мерама за унапређење и заштиту појединих грана турске привреде и регулисању привредних активности; радном
законодавству и друго у вези националне економије Турске.
Година: 1936, 1937. и 1939-1941.
Врста документа: закон, конвенција, споразум и декрет.
језик: француски.
Фолијација: 1-614

ОДНОСИ КЈ И ТУРСКЕ
12

25

ОДНОСИ КЈ И ТУРСКЕ - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: туристичкој сарадњи, размени информација и проспеката, школским, студентским, научним и другим екскурзијама, програмима и
условима боравка у Турској, повластицама за вожњу и др. (две туристичке
брошуре о Цариграду, четири фотографије наших екскурзиониста у Цариграду, билтен друштва “Путник” о туристичким дестинацијама у КЈ);
- проблемима у вези узајамне легализације докумената; правно административним односима; нерешеним питањима у односима КЈ и Турске;
предлогу Конвенције о настањивању; интерминистеријалној конференцији
по питању закључења конвенције о држављанству са Турском;
- интересовању и могућностима приређивања концерата, приредаба и
утакмица наших музичких, певачких, спортских друштава и артиста; фалсификованим динарским новчаницама у Турској; поклону Војног музеја у Цариграду нашем Војном музеју у Београду; боравку четворице турских студената у Бору и југословенског студента-стипендисте турске владе у Цариграду; размени разних информација и публикација као и посредовања ради контакта са личностима и установама и др.
Година: 1925-1939.
Врста документа: преписка, извештај, записник, конвенција, билтен, брошура и фотографија.
Језик: српски, француски, турски, немачки и енглески.
Фолијација: 1-490

13

26

ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ И ТУРСКЕ 1923-1930
Материјали о: потреби отварања сталне изложбе узорака у Цариграду
ради унапређења наше спољне трговине; потребама турског тржишта, могућностима и условима пласирања наше робе у Турској; турским увозним царинама на разне производе; узајамној размени података о адресама фирми-увозника или заступника разних производа и њиховој кредибилности;
- предлогу статута Југословенске трговачке коморе у Цариграду; предлогу за отварање Трговачке повлаштене агенције у Смирни; отварању Повлаштене трговинске агенције Краљевине СХС у Цариграду (1927), њеном
раду и тешкоћама због неуговорног односа са Турском, мишљењу конзула да
се иста затвори и укидању исте (1929);
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- легализацији уверења о пореклу робе која се увози у Турску; статистичким подацима о трговинским односима КЈ и Турске за 1925. и 1926.;
склапању уговора и Уговору о куповини морске соли у Турској са општим и
специјалним условима и транспорту исте; економском стању Турске и КЈ,
могућностима унапређења међусобне трговине и тешкоћама нашег извоза
због неуговорног односа и сл.;
- међународним сајмовима у Љубљани, Загребу, Београду и Суботици
и њиховој пропаганди у Турској; питању учешћа КЈ на сајму у Смирни.
Билтен VI Љубљанског велесајма (1926) и Загребачког збора (1929).
Спомен књига Љубљанског велесајма поводом 10-годишњице рада
(1921-1930).
Година: 1923-1930.
Врста документа: преписка, извештај, статут, уговор, билтен, књига и
штампа.
Језик: српски, француски, немачки, турски и словеначки.
Фолијација: 1-682
14

27

ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ И ТУРСКЕ 1931-1941
Материјали о: потребама турског тржишта, могућностима и условима
пласирања наше робе у Турској и турске у КЈ, адресама фирми - увозника
или заступника разних производа и њиховој кредибилности; доласку представника Завода за унапређење спољне трговине у Турску ради систематске
обраде турског тржишта, организације обавештајне службе и југословенских
привредника и трговаца у Турској; новим турским прописима у вези регулисања увоза стране робе у Турску (месечни контингенти) и с тим у вези могућности увоза наше робе у Турску путем компензација;
- питању закључења трговинског уговора са Турском и с тим у вези
третирању наших држављана у Турској; економском стању КЈ и Турске и
њиховим трговинским односима; елаборату Драгослава Михајловића, трговинског делегата КЈ у Турској, као материјалу за трговинске преговоре са
Турском; потписивању новог трговинског споразума са Турском; међусобним потраживањима и др. у вези увоза југословенских фирми у Турску;
- пропаганди нашег павиљона на сајму у Солуну; учешћу КЈ на сајму у
Смирни; међународном сајму узорака у Београду и избору Крсте Дабковића
за заступника сајма у Цариграду.
Година: 1931-1941.
Врста документа: преписка, извештај, елаборат и билтен.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-609

15

28

ТУРСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЦЕНТРАЛНИ БИРО ЗА ИЗВОЗ СИРОВОГ ОПИЈУМА - ЦАРИГРАД
Материјали о: ценама опијума на цариградском тржишту, берби опијума и фабрикама за прераду опијума у Турској; набавци семена афиона у Турској; промету опојних дрога у КЈ за 1932 г.;
- именовању и задацима Драгослава Михајловића, нашег делегата у
Централном бироу за опијум у Цариграду, проистеклих из опијумског споразума КЈ и Турске; седницама Централног бироа; преговорима Централног

20
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бироа са међународним картелом фабрика за израду опијата у Паризу као и
опијумским преговорима са Ираном;
- раду Централног бироа; преговорима у вези продужења односно закључења новог споразума о извозу сировог опијума;
- суспендовању и смењивању турских чланова Бироа због илегалне
продаје опијума; опијумској политици КЈ; питању ограничења културе мака
и производње опијума у Лиги народа и ставу КЈ о истом;
- престанку рада Централног бироа у Цариграду, ликвидацији заосталих послова и завршном билансу.
Година: 1929-1941.
Врста документа: извештај, записник, преписка, брошура, елаборат, протокол и биланс.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-456

ПОМОРСТВО ТУРСКЕ И КЈ
15

29

ПОМОРСТВО ТУРСКЕ И КЈ
Материјали о: знаковима наших трговачких бродова и ратне морнарице и њиховој нотификацији код турских власти; стању наше трговачке морнарице у Цариграду и изгледима наше поморске трговине на Блиском истоку; положају наше поморске агенције у Цариграду и заштити трговачких
бродова и бродарских предузећа у Цариграду у власништву југословенских
држављана; упутствима конзулу у вези наших бродова и помораца;
- режиму пролаза кроз мореузе; турском поморском режиму, стању
турског поморства и турској трговачкој морнарици, субвенцијама у поморству, поморским таксама, прописима за стране бродове у турским водама,
правилнику о прегледу трговачких бродова у Цариграду и другим турским
прописима у поморству;
- поморском саобраћају односно прегледу кретања бродова у цариградском пристаништу; прегледу кретања и пословања наших бродова у цариградском пристаништу;
- споровима на нашим бродовима; забрани запослења страних радиотелеграфиста на нашим бродовима; отварању балканске линије Зетске пловидбе и свечаном дочеку брода “Ловћен” у Цариграду; боравку школске лађе
“Вила Велебита” и “Јадран” у Цариграду;
- објавама морепловцима о светионицима у Турској; прописима о пловидби морима у ратним условима; заштити неутралних бродова који врше
трговину са Великом Британијом; проласку страних бродова кроз Босфор и
Дарданеле и савезничкој контроли у цариградској луци; забрани пловидбе
турским бродовима у страним водама и турским бродовима издатим под закуп Савезницима и др.
Попис бродова КЈ са сигналним и радио телеграфским знаком за 1929.
(брошура).
Правила за вођење евиденције помораца КЈ (брошура).
Година: 1923-1927. и 1929-1941.
Врста документа: преписка, циркулар, извештај, правила, записник, брошура и штампа.
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Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 457-898

ЈУГОСЛОВЕНИ У ТУРСКОЈ
16

30

ЈУГОСЛОВЕНИ У ТУРСКОЈ - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: жалбама југословенских држављана на понашање турских власти у вези дозволе боравка, запослења и рада, плаћања разних пореза и такса, заштите приватне својине, одузимања имања, секвестрације имовине и с тим у вези намере турских власти да наши држављани као Грци уђу
у размену становништва; репатрирању наших држављана због забране турских власти да се исти запошљавају; утврђивању држављанства; ставу турских власти у вези права стицања, продаје и наслеђивања некретнина југословенских држављана у Турској;
- стању радне снаге у Турској и могућности запослења наших радника
у Турској; забрани издавања пасоша нашим радницима за Турску због незапослености и с тим у вези афери врбовања наших радника за рад у Турској;
- оспоравању југословенских путних исправа као доказа држављанства
од стране турских власти и о спорним поданицима; запослењу југословенских радника у шумском индустријском предузећу “Зингал” у Турској, условима рада, жалбама на послодавце, наплати потраживања и њиховом репатрирању;
- закону о занатима и запослењима резервисаним за турске држављане,
примени истог и последицама по југословенске држављане; отпуштању са
посла и репатрирању незапослених југословенских држављана; стицању права поседовања непокретних имања југословенских држављана у Турској и
др.
Досијеа (5) југословена у Турској садрже: црногорски, аустро-угарски
и југословенски пасош, сертификате о упису у регистар југословенских држављана, дозволе боравка, укњижење, ликвидацију и обнову рада типографско-литографске фирме - Браћа Зелић - легализацију и депоновање уговора у
Конзулату, тестамент Николе Зелића, питање југословенског држављанства,
сведочанство о исељењу 40 београдских породица у другој половини XVIII.
века и оснивању села Београд на Босфору и др.
Спискови југословенских држављана у Турској (s.a.).
Година: 1917-1919, 1922-1935, 1937-1940, 1942-1943, 1945. и S.A.
Врста документа: преписка, распис, молба, извештај, уговор, тестамент и
пасош.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-817

17

31

ИСЕЉАВАЊЕ МУСЛИМАНА И ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ КЈ И ТУРСКЕ
Материјали о: забрани повратка у земљу муслимана из Јужне Србије;
режиму уласка странаца у Турску; визирању пасоша турских поданика за боравак у КЈ, посебно оних пореклом из наших крајева; поступку турских власти према нашим држављанима који долазе у Турску;
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- забрани визирања турских пасоша лицима са наше територије који
би, према Цариградском уговору, могли бити наши поданици и о последицама исте забране по наше остале поданике у Турској;
- повратку у земљу наших исељеника-муслимана; издавању исељеничких пасоша и забрани визирања пасоша за повратак у земљу сумњивим лицима и одметницима Турцима-муслиманима (спискови у прилогу);
- молбама наших муслимана за повратак у земљу; муслиманима исељеним из Јужне Србије после 1913. и питању њиховог враћања у земљу;
- дозволи боравка у КЈ турским држављанима због послова око скидања секвестра и ликвидирања њихове имовине код нас и тешкоћама код примене споразума договореним са турским послаником у Београду код визирања турских пасоша исељеника-муслимана;
- тешкоћама Конзулата пасошко-конзуларне природе код тзв. спорних
поданика и исељеника-мухаџира са предлозима мера; издавању исељеничких
пасоша муслиманима из Јужне Србије и појави њиховог одбијања турског
држављанства и враћања у КЈ;
- понашању турских власти и турских представништава у КЈ при издавању исељеничких виза; држављанству наших исељеника муслимана у Турској.
Изјаве о иступу и спискови лица који су дали изјаву да иступају из југословенског држављанства и селе у Турску и сл.
Година: 1923-1931, 1933-1941. и S.A.
Врста документа: преписка, извештај, молба и пасош.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-339
17

32

ОДШТЕТНИ ЗАХТЕВИ
Молбе југословенских поданика у Турској у којима траже накнаду
штете за губитак покретне и непокретне имовине за време Првог светског и
грчко-турског рата од турских и грчких власти.
Молбе већим делом садрже списак ствари, процену вредности изражену у турским лирама и изјаве сведока.
Посланство КЈ у Турској обавештава Конзулат да се одштетни захтеви
налазе на решавању у Одељењу државних дугова и државних кредита Министарства финансија КЈ.
Година: 1923, 1924, 1926-1928, 1931, 1933, 1937 и 1940.
Врста документа: преписка и молба.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 340-439

17

33

ВАНРЕДНИ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Материјали о: питању опорезивања ванредним порезом на имовину југословенских држављана у Турској и смањењу истог од стране турских власти; списку опорезованих југословенских држављана са примедбама Конзулата о њиховој могућности плаћања, финансијској моћи и моралном држању
појединаца;

Генерални конзулат Краљевине Југославије у Цариграду
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- молбама појединаца у вези висине пореза, немогућности његовог
плаћања и молби за његово смањење или потпуно укидање, затварања радњи, заплене и продаје имовине и сл.
Година: 1942-1944.
Врста документа: преписка, молба и списак.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 440-648
18

34

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОЛОНИЈА У ЦАРИГРАДУ
Материјали о: годишњој скупштини и одобрењу Правила Добротворног друштва Свети Влахо у Цариграду (брошура); молби Југословенске слоге за помоћ у сврху опстанка југословенске колоније и сузбијања бугарске
пропаганде међу Македонцима у Цариграду;
- исплаћивању закупнине за нашу школу у Цариграду од стране Југословенске слоге; предаји готовине и архиве Југословенске слоге Конзулату;
- организацији и раду Јадранске страже у Цариграду, списковима чланова и уплати чланарине; стању југословенске колоније у Цариграду; закону
о професијама резервисаним за турске држављане; оснивању Југословенског
клуба у Цариграду, правилима, годишњој скупштини и избору Управног одбора Југословенског клуба;
- уједињењу југословенске колоније у јединствену Југословенску слогу;
- списку имања југословенских поданика у Цариграду као и броју југословена који стално живе на подручју Генералног конзулата и др.
Правила Југословенског спортског друштва “Јадрански” у Цариграду
(s.a.).
Година: 1923-1924, 1926-1929, 1932, 1934-1935, 1937-1941, 1943. и S.A.
Врста документа: преписка, записник, правила и закон.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-150

18

35

ФОНД КАТАРИНЕ ПУПАТОР
Материјали о: завештању покретне и непокретне имовине Катарине
Пупатор југословенској колонији у Цариграду за просветне и добротворне
сврхе; смрти Катарине Пупатор, попису заоставштине, исплати дугова и трошкова сахране из оставинске масе; Комисији за регулисање заоставштине,
процени вредности имовине и именовању тутора; јавној лицитацији покретне имовине;
- стању оставинске масе; исплати новчаних средстава за потребе југословенске школе и изградњу православне капеле у Цариграду из фонда Катарине Пупатор;
- оставци и именовању нових тутора; одобрењу тестамента и Правилника фонда К. Пупатор од стране Котарског суда у Дубровнику; књиговодственој маси Фонда за период 1923-1926 године; судском спору у вези наслеђа; предлогу о начину коришћења Фонда; одобрењу Министарства просвете
(Задужбинског оделења) о оснивању Фонда Катарине Пупатор; уступању камате Фонда за отварање Југословенског дома у Цариграду и др.
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Полисе осигурања, уговори о давању у закуп и друга неидентификована акта на турском језику.
Година: 1922-1934, 1936. и 1938-1940.
Врста документа: преписка, тестамент, правилник, уговор и фотографија.
Језик: српски, француски, турски и немачки.
Фолијација: 151-453
18

36

СПИЧАНСКО ДРУШТВО “НЕХАЈ” У ЦАРИГРАДУ
Правила Спичанског друштва “Нехај” у Цариграду са изменама.
Материјали о: годишњој скупштини Друштва, избору нове управе, седницама управе, благајничким извештајима и годишњем обрачуну средстава
Друштва;
- молбама чланова Друштва за доделу позајмице, намиривању дугова
Друштву; евиденцијама дугова и дужника; улозима и улагачима; исписивању
из Друштва и повраћају улога.
Година: 1912, 1918, 1920-1930. и S.A.
Врста документа: преписка, записник и правила.
Језик: српски и турски.
Фолијација: 454-547

18

37

ОДБОР ЗА ПОМОЋ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СИРОТИЊЕ У ЦАРИГРАДУ
Материјали о: оснивању, сврси оснивања, саставу Одбора и изворима
прихода Одбора за помоћ југословенске сиротиње у Цариграду; молбама за
прикупљање добровољних прилога и њиховој уплати;
- молбама југословена за доделу новчане помоћи; годишњој скупштини Одбора са прегледом прихода и расхода;
- организацији лутрије у корист наших сиромашних држављана; додели новчане помоћи од стране особља нашег Конзулата у Цариграду и Посланства у Анкари као и других појединаца;
- списковима југословенске сиротиње предвиђене за Божићну и Ускршњу помоћ; прегледу рада Одбора од 1.6.-31.12.1943. и билансу за 1945. годину.
Година: 1940-1945.
Врста документа: преписка и извештај.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 548-808

ЈУГОСЛОВЕНСКА ОСНОВНА ШКОЛА У ЦАРИГРАДУ
19

38

ЈУГОСЛОВЕНСКА ОСНОВНА ШКОЛА У ЦАРИГРАДУ
Материјали о: почетку школске године, броју уписаних ученика, распореду деце у разреде; изостанцима, потребама школе и стању здравља деце;
програму наставе; национално-верском саставу школе и нашој деци која полазе у стране школе;
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- бугарским школама, цркви и болници у Цариграду и њиховом утицају на Македонце; наставном особљу и вероучитељима; тромесечном и годишњем извештају о раду школе и завршним испитима;
- престанку финансирања потреба школе од стране Југословенске слоге; увођењу четвероразредне наставе; престанку рада школе и ставу турских
власти у вези давања дозволе за рад нашој школи;
- изјавама родитеља о спремности за упис деце у југословенску основну школу и списковима деце у колонији; дозволи турских власти за отварање
школе; турским расписима везаним за рад школе и наставнике;
- прегледу уџбеника од стране турских школских власти; прикупљању
и додели помоћи сиромашним ђацима и обнављању школског фонда за исте
намене; курсу за учење српског језика при школи и за одрасле југословенске
држављане; потреби увођења француског језика у програм школе; прослави
Светог Саве у школи;
- закупу школске зграде и кредитима за набавку намештаја, огледних
средстава и додели уџбеника; одлуци о затварању школе и капеле и друго у
вези Југословенске основне школе у Цариграду.
Три фотографије школске зграде и ученика у 1926 години.
Пасош Томе Рађеновића, нашег учитеља у Цариграду (1931).
Година: 1921-1933.
Врста документа: преписка, записник, распис, извештај, фотографија и пасош.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-983

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА “СВЕТИ
САВА” У ЦАРИГРАДУ
20

39

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА “СВЕТИ САВА” У
ЦАРИГРАДУ (1913-1925)
Материјали о: постављењу проте Васе Ковачевића за пароха аустроугарских поданика православне вере у Цариграду 1913 године, његовој интернацији за време Првог светског рата и поновном постављењу за пароха православних поданика Краљевине СХС; религијском и национално-пропагандном раду проте од 1913-1925., приликама у југословенској колонији у Цариграду и њеним религијско-просветним и културним потребама (школа, црква, свештена лица све три вере и др.);
- потреби да се имовина бивше Аустро-Угарске у Цариграду у коју су
улагали и чланови наше колоније као наши поданици праведније подели и
тиме задовоље потребе наше колоније; бугарским установама у Цариграду
(школе, цркве, болница), њиховој пропаганди и утицају на Македонце и потреби да се пошаље национално исправан свештеник из Македоније ради сузбијања исте;
- сукобу проте Ковачевића са делегатом Краљевине СХС у Цариграду
Шапоњићем, одговору проте на тужбу Шапоњића, као и тужби чланова колоније против Шапоњића због наводних интрига, мешања у рад Југословенске слоге и злоупотребу њеног фонда и нечасних радњи драгомана Делега-
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ције; смењивању проте и његовом враћању на место српског православног
пароха у Цариграду;
- образовању Српске православне црквене општине “Свети Сава” у Цариграду и црквено-општинског одбора; дозволи за отварање богомоље за
православне Србе у Цариграду, изградњи капеле, њеном уређењу, опремању
и освећењу; уступању грчке цркве Св. Николе у Галати црквеној православној општини за религиозне потребе;
- статусу проте Ковачевића, односу према Српској православној цркви
и Васељенској патријаршији и његовим надлежностима, материјалном положају и стамбеним приликама; судбини фонда Св. Саве за изградњу православне цркве за потребе поданика бивше Аустро-Угарске у Цариграду;
- гробљима српских заробљеника у Турској доведених из Аустрије и
Бугарске за време Првог светског рата и др.
Проповеди проте В. Ковачевића поводом празника Св. Саве, Видовдана, имендана и смрти краља Петра I., Уједињења и рођендана краља Александра.
Година: 1913, 1914. и 1918-1925.
Врста документа: извештај, преписка, проповед, молба, тужба и распис.
Језик: српски, руски, грчки и италијански.
Фолијација: 1-372
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА “СВЕТИ САВА” У
ЦАРИГРАДУ (1926-1933)
Материјали о: наплати дуга црквеног одбора Југословенској основној
школи у Цариграду; списку деце стасале за школу; процедури у вези дозволе
венчања, преласка на православље, црквеног обреда за самоубице и наплати
такса за молбе;
- потраживању новца за градњу цркве Светог Саве похрањеног у Бечкој банци; молбама за доделу православне цркве у Цариграду обзиром на
преселење нашег Посланства у Анкару и губљења капеле саграђене у порти
Посланства и предлогу да се зграда Посланства купи;
- бризи о сиромашнима, болеснима и сирочади; религиозном и национално-просветном раду проте Васе Ковачевића у Цариграду, приликама у којима је радио и ради од 1913 године; позивима за седнице црквеног одбора и
избору новог; ценовнику религиозних услуга код крштења, венчања и сахране; крсним славама породица наших чланова колоније;
- српским гробљима у Турској из 19. века и натписима на њима; списку 135 српских заробљеника умрлих и сахрањених у Турској и давању помена истима;
- божићним и ускршњим посланицама патријарха Српске православне
цркве и проповеди проте В. Ковачевића на Видовдан; потреби за црквењаком-певачем, његовом награђивању и замонашењу; принадлежностима проте
В. Ковачевића, смрти проте, ангажовању руског свештеника и потреби слања
новог протојереја у Цариград;
- преузимању од стране Генералног конзулата службене црквене архиве из стана В. Ковачевића (1913-1931); затварању српске православне капеле
Светог Саве и инвентару црквених ствари смештених на чување у Генералном конзулату.
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Досије проте В. Ковачевића (две молбе у вези надокнаде за његов национални рад у Боки Которској у време Балканског и Првог светског рата,
записник о попису заоставштине В. Ковачевића, пасош и др.).
Година: 1926-1933.
Врста документа: извештај, преписка, посланица, распис, проповед, записник, решење и пасош.
Језик: српски, грчки, француски и немачки.
Фолијација: 373-528
20
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ПАРОХИЈА “СВЕТИ САВА” У ЦАРИГРАДУ (1936-1947)
Материјали о: постављењу и преузимању дужности Петра Хајдуковића, свештеника при Посланству односно Генералном конзулату КЈ у Цариграду и његовој посети Васељенској патријаршији; кориштењу цркве руског
манастира Св. Андреја у Галати за потребе православних Срба у Цариграду
и месечном распореду богослужења у истој; потреби куповине бивше зграде
Посланства и обнови капеле; одржавању курса за српски језик за децу и одрасле од стране проте П. Хајдуковића; раду проте, приликама у Цариграду,
нашој колонији и потребама српске православне цркве у Цариграду како би
се зауставило погрчавање нашег живља;
- прилозима за подизање храма Св. Саве на Врачару (дописница са будућим изгледом храма Св. Саве);
- представкама проте у вези вршења обреда југословенским поданицима православне вере од стране грчког свештенства без знања или одобрења
нашег свештеника; прославама Св. Саве, Видовдана, дана Уједињења, рођендана краља у нашој колонији; представкама проте Васељенском патријарху и
Кентерберијском надбискупу поводим гоњења и убијања српског свештенства и православне пастве у земљи; стању Српске православне цркве у окупираној земљи и злочинима над православним живљем посебно у НДХ;
- престанку рада П. Хајдуковића у функцији свештеника при Амбасади
односно Конзулату у Цариграду 1945 године; напуштању Цариграда и одласку П. Хајдуковића у САД и предаји на чување парохијских протокола, архиве и печата 1947 године.
Божичне и Ускршње посланице патријарха СПЦ и америчко-канадског
епископа Дионизија.
Исечци из штампе (Време, Политика) о: делу Светог Саве, прославама
Светог Саве и освећењу спомен храма Св. Саве на Врачару; прославама и
благодарењима дана Уједињења; посети патријарха Гаврила Сремским Карловцима; Косовској битци; прослави сувоборске победе и битке на Мојковцу; сахрани Љубомира Давидовића; освећењу нове цркве у Прибоју; масонерији и др.
Година: 1936-1947.
Врста документа: извештај, преписка, представка, нота, штампа, записник и
дописница.
Језик: српски, руски, грчки, енглески и француски.
Фолијација: 529-844
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ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
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42

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Материјали о: избору и устоличењу цариградског патријарха Мелетија
IV, нападу руље на патријарха и захтеву да поднесе оставку, његовом одласку на Свету Гору; заседању Синода и упаду попа Ефтимија у Патријаршију;
избору Григорија Халкидонског за васељенског патријарха, његовом устоличењу као Григорије VII и смрти;
- увођењу новог календара; изгону из Цариграда патријарха Константина VI и избору и устоличењу новог патријарха Василија III; смрти и сахрани Василија III и избору Фотија II; посети посланика Нешића Васељенској
патријаршији; примедбама Васељенског патријарха на канонски рад проте
Васе Ковачевића; положају Васељенске патријаршије и активности попа Ефтимија;
- признању припадности македонских епархија Српској уједињеној цркви и обновљене Патријаршије; преговорима Васељенске патријаршије са
Српском православном црквом у вези православне цркве у Мађарској;
- молби српског патријарха Гаврила у егзилу (Рим) да се пресели у Цариград уз помоћ цариградског патријарха;
- бугарској верско-националној пропаганди у Цариграду; руским православним црквама и свештенству у Цариграду и њиховом односу према Васељенској патријаршији и Руској православној цркви; ватиканској пропаганди међу руским избеглицама у Цариграду; доласку из КЈ руског свештеника
Серафима за свештеника Руса у Цариграду; стању Православне цркве у
СССР;
- признању самосталности Албанске православне цркве и унијатској
пропаганди у Албанији; постављењу за архиепископа прашког и све православне чехословачке цркве Саватија; питању јурисдикције Цариграда на територији Чешке крајем 1939 године; аутономији естонске, финске и пољске
православне цркве;
- присуствовању нашег проте ускршњим и другим црквеним свечаностима у цариградској патријаршији и др.
Година: 1921-1931, 1936-1940. и 1942-1946.
Врста документа: извештај, преписка и распис.
Језик: српски, грчки и француски.
Фолијација: 1-135

ЈУГОСЛАВИЈА
21
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ЈУГОСЛАВИЈА - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: стању наших исељеника, издавању исељеничких пасоша
и виза и исељеничкој конференцији у Сплиту 1929 године; накнади штете за
оштећења на згради-седишту српске Врховне команде у Солуну;
- извозу шљива и производњи пиринча у Јужној Србији; запослењу
страних радника у КЈ; обвезницама дугова бивше Аустро-Угарске;
- економском, социјалном и културном животу Краљевине СХС
(1927);
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- трговини са Албанијом и потреби оснивања берзе у Скопљу; међународном ваздушном саобраћају у КЈ (правилник);
- изразима саучешћа поводом убиства краља Александра и одржаном
парастосу у Цариграду;
- трговинским односима КЈ са Италијом и Немачком и споразуму о
плаћању са Италијом, Мађарском и Швајцарском; југословенским основним
и државним школама и наставницима; молби становника села Бродеца, срез
Галичник, на раду у Цариграду, за поновно отварање школе у њиховом селу;
молби Акционог одбора за подизање народног дома у Бару за доделу помоћи
наших људи у Цариграду (у прилогу правила Друштва “Народног дома” у
Бару - и други пропагандни материјал) и др.
Година: 1923-1931, 1933-1938. и S.A.
Врста документа: преписка, распис, штампа, реферат, извештај, споразум,
правила, правилник и брошура.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 136-388
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СУМЊИВА ЛИЦА
Циркулари о: забрани издавања виза странцима сумњивима за шпијунажу, осуђенима за шпијунажу и протераним из КЈ;
- забрани издавања или продужавања пасоша југословенима - антидржавним елементима, комунистима и шпанским добровољцима;
- забрани издавања виза странцима непријатељски расположеним према нашој земљи, комунистима, кинеским торбарима сумњивима као бољшевичким куририма и члановима македонске организације;
- визирању пасоша страним официрима; забрани издавања виза италијанским добровољцима из Маховљана код Бања Луке за повратак у КЈ;
- вођењу посебне евиденције о Бугарима којима су издате транзитне и
улазне визе и слању релевантних података са фотографијама МУП-у КЈ;
упутствима за визирање бугарских пасоша и др.
Година: 1924-1926. и 1929-1939.
Врста документа: циркулар.
Језик: српски и турски.
Фолијација: 389-490

ЈУГОСЛОВЕНИ У ИРАНУ И ИРАКУ
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ЈУГОСЛОВЕНИ У ИРАНУ И ИРАКУ
Преписка о: могућности запослења наших људи на ирачком нафтоводу
на линији Мосул-Триполи;
- могућности запослења и запослењу југословенских радника на железничким радовима у Ирану и условима за одлазак;
- интервенцијама Генералног конзулата КЈ у Цариграду у вези са нашим поданицима на раду у Ирану и Сирији; одласку на рад наших квалификованих радника за Иран, издавању иранских виза и проблемима с тим у вези; питању заштите југословенских држављана у Ирану и преузимању исте
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од стране француских дипломатско-конзуларних представништава у Ирану;
достављању исељеничког новца из Ирана.
Година: 1930, 1932, 1933 и 1935-1937.
Врста документа: преписка.
Језик: српски и француски.
Фолијација: 491-547

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Материјали о: списковима југословенских ратних заробљеника у немачким логорима са дозволама за слање пакета; списковима југословенских
ратних заробљеника којима су послани пакети, садржају и количини истих,
као и рекапитулацији посланих пакета;
- слању пакета у организацији Југословенске слоге, оснивању Пододбора Црвеног крста при Генералном конзулату у Цариграду и његовим задацима у вези слања пакета и раду Одбора за помоћ југословенским ратним заробљеницима са седиштем у Цариграду;
- списковима југословенских ратних заробљеника у Италији и Албанији;
- ноти турског МИП-а у вези слања пакета ратним заробљеницима;
упутству турског Црвеног полумесеца о слању пакета заробљеницима у Немачкој од стране дипломатско-конзуларних представништава у Турској; молби Генералног конзулата да турске власти повећају број пакета са дозвољених 100 на 300 месечно; упозорењу о забрани слања одређених предмета
ратним заробљеницима.
Молбе логорских повереника југословенских ратних заробљеника за
слање помоћи, потврде пријема пакета и њиховог садржаја, изрази захвалности и сл.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, записник и списак.
Језик: српски, француски, немачки и турски.
Фолијација: 1-301

ДОПИСНИК ЗА ШТАМПУ У ЦАРИГРАДУ
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ДОПИСНИК ЗА ШТАМПУ У ЦАРИГРАДУ (1938-1943)
Материјали о писању турске штампе, мањим делом бугарске, а од 1941
године и штампе у окупираној Југославији (Ново Време, Нова Хрватска, Хрватски народ и др.) о: конференцији Балканског споразума у Букурешту; ситуацији у Грчкој и положају Метаксаса; именовању фон Папена за немачког
амбасадора у Турској; новој аутономној држави Хатај; путу Сараџоглуа у
Москву и спољној политици Турске; ставу неутралности малих држава на
почетку рата; демисији Литвинова; ставу Турске према рату; краљу Зогуу у
Цариграду; Сирији и сиријско-француским односима; ратним операцијама у
Европи; политици СССР; стању у окупираној Југославији, посебно у Србији
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и НДХ, борбама у Србији и Босни, Дражи Михајловићу, партизанима-комунистима, грађанском рату и злочинима; ноти владе КЈ о немачком терору у
окупираној Југославији упућеној дописнику ради пласирања у турској штампи; образовању НКОЈ-а и о новоствореној ситуацији у Југославији; преговорима титових делегата у Египту;
- стању у Румунији и Бугарској и ситуацији на Балкану; активности
грчко-турског друштва у рату и др.
Извештаји о раду дописника у 1938. и 1940. години и предлози за реорганизацију информативне и пропагандне службе у Цариграду.
Извештаји дописника о турској штампи, политичкој оријентацији листова, њиховом тиражу и новинарима.
Чланци за турску штампу о Љубомиру Марићу, министру војске и
морнарице, Првом децембру 1918. и парламентарним изборима децембра
1938. и рођендану кнеза Павла и краља Петра II.
- Радио станица Слободна Југославија (2.11.1942.-15.5.1943.) - саопштења Врховног штаба партизанске војске о борбама партизана у земљи, већим делом у Босни, са окупатором, усташама и четницима као и о злочинима
окупатора.
Година: 1938-1943.
Врста документа: извештај, новински исечак и нота.
Језик: француски и српски.
Фолијација: 302-710
23
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ДОПИСНИК ЗА ШТАМПУ У ЦАРИГРАДУ (1943-1944)
Билтени Дирекције за информативну службу од броја 4-64 (13.12.1943
- 29.7.1944.), материјали Југословенског информативног уреда, прегледи писања турске штампе, Новог времена и других о: догађајима на фронтовима
југословенске регуларне армије у земљи, стању у земљи и зверствима окупатора; страдањима муслимана у Босни; титовом покрету и енглеској подршци
истом на штету краљевске владе и генерала Михајловића;
- активностима партизана, сукобима четника и партизана; стању у Србији и положају Недића; стању у НДХ, усташама и домобранима; наводној
сарадњи генерала Михајловића са окупатором; положају Владе и краља и одбрани Михајловића од оптужби за издају;
- образовању владе Ивана Шубашића и програму владе; Споразуму
Тито-Шубашић;
- ситуацији у Румунији и немачкој окупацији Мађарске; прекиду дипломатских односа између Турске и Немачке; ситуацији на Балкану и посебно у Бугарској; македонском питању; југословенско-бугарској војној сарадњи; ослобођењу Београда; резултатима Конференције у Москви везаних за
Балкан и Југославију; питању монархије и југословенској кризи и др.
Година: 1943-1944.
Врста документа: извештај, новински исечак и билтен.
Језик: српски, француски и енглески.
Фолијација: 1-181
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ДОПИСНИК ЗА ШТАМПУ (1945)
Прегледи писања турске штампе и билтени турске штампе о: политичким догађајима у Југославији, Краљевском намесништву, краљу, југословенској кризи, титовом режиму и опозицији истом, македонском питању, Конференцији на Јалти и Југославији, идеји балканске уније, питању Трста, изборима и проглашењу ФНРЈ, општој амнестији и друго у вези ситуације у земљи;
- ситуацији у Румунији, Бугарској и Грчкој и проблемима на Балкану;
унутрашњој и спољној политици Турске, питању мореуза, совјетско-турским
и британско-турским односима; политици и интересима великих сила на Медитерану, Блиском и Средњем истоку; Конференцији у Сан Франциску; Конференцији тројице у Москви, Берлину и Поздаму; Конференцији пет великих
сила у Лондону;
- рату против Јапана и његовој капитулацији; односима између великх
сила након рата; сукобу интереса западних сила са СССР; СССР и јерменском питању;
- питању Додеканеза; сферама утицаја у Европи и друго у вези међународних односа у 1945. години.
Извештај о турским дневним листовима, њиховим власницима и тенденцијама.
Чланак Иље Еренбурга о бугарској опозицији.
Година: 1945.
Врста документа: извештај, билтен и новински исечак.
Језик: француски и српски.
Фолијација: 182-908

РАД ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛАТА КЈ У ЦАРИГРАДУ
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РАД ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛАТА КЈ У ЦАРИГРАДУ
Материјали о: питању смештаја и закупа зграде Конзулата, кирији, куповини и оправци зграде; кредитима за ново особље, куповину намештаја и
повећање канцеларијских трошкова; потреби повећања особља и начину исплате принадлежности; списковима особља;
- предаји и пријему дужности генералног конзула; питању ранга овог
Конзулата; могућим тешкоћама код слања таксених прихода Конзулата у земљу због забране конвертирања турских лира у стране валуте; вођењу канцеларијских књига Конзулата у 1928 години и др. о раду Конзулата.
Провизионо писмо - указ о постављењу Светомира Лазаревића за генералног конзула у Цариграду (1928).
Годишњи извештај о раду Конзулата у 1928 години.
Списак представништава КЈ у иностранству у 1940 г.
Материјали о: упутствима за рад конзулата, неправилностима у раду,
посебно код издавања виза и пасоша; лажним пасошима и визама издаваним
у Цариграду; конзуларним таксама уопште и посебно за визе и пасоше; службеним печатима; издавању уверења о небрачности, одобрењу за закључење
брака и грађанском стању; издавању виза Јеврејима и јеврејским избеглицама и др.
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Свеска начелних решења, упутстава и наређења у вези рада Конзулата
за период 1925-1928. године.
Година: 1923-1930. и 1932-1945.
Врста документа: преписка, протокол, указ, извештај, циркулар и уговор.
Језик: српски, француски и турски.
Фолијација: 1-393
24
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ПЛАТНИ СПИСКОВИ
Платни спискови особља Конзулата и аташираних лица при Генералном конзулату КЈ у Цариграду за:
1927 (IV-XII)
1928 (I-XII)
1929 (II-XII)
1930 (I-XII)
1931 (I-XII)
1932 (I-XII)
1933 (I, II, IV-XII)
1934 (I-XII)
1935 (I-XI)
1936 (I-VI, XII)
1937 (I-VI, XI)
1938 (V-VII, X)
1939 (II, III, V-VII, IX)
1940 (II, VII, X)
1941 (IV-XII)
1942 (I-XII)
1943 (I-XII)
1944 (I, V-XII)
1945 (I-VI)
Службенички лист Радомира Луковића, генералног конзула у Цариграду и Леонар Декока, драгомана у Генералном конзулату КЈ у Цариграду.
Година: 1927-1945.
Врста документа: платни списак и службенички лист.
Језик: српски.
Фолијација: 394-628

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

ОСНОВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

1. ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1923-1927
1923 (1-46; 25.5-15.12.1923); 1924 (1-74); 1925 (1-86); 1926 (1-103); 1927 (1-60; 5.127.4.1927)
2. ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1927-1933
1927 (61-145; 29.4.-10.12.1927); 1928 (1-108); 1929 (1-103); 1930 (1-154); 1931 (1-155);
1932 (1-140); 1933 (1-233)
3. ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1934-1936
1934 (1-295); 1935 (1-327); 1936 (1-552)
4. ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1937-1940
1937 (1-523); 1938 (1-542); 1939 (1-583); 1940 (1-250; 2.1.-2.4.1940)
5. ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1940-1944
1940 (251-980; 2.4.-31.12.1940); 1941 (1-656); 1942 (10-518); 1943 (1-342); 1944 (1-240;
3.1.-3.8.1944)
6. ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1944-1945
1944 (241-322; 7.8.-28.12.1944); 1945 (1-291)
7. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1923
(1-1403)
8. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1924-1925
1924 (1-1164); 1925 (1-612; 2.1.-4.6.1925)
9. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1925
(613-1504; 5.6.-31.12.1925)
10. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1926
(1-1888)
11. РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1925, 1926
12. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1927
(1-1812; 2.1.-11.8.1927)
13. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1927
(1813-3353; 11.8.-31.12.1927)
14. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1928
(1-1800; 2.1.-21.6.1928)
15. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1928
(1801-3360; 22.6.-3.11.1928)
16. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА РУСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ ЗА 1922-1927
1922 (61-63; 20.12.-29.12.1922); 1923 (1-135); 1924 (1-75); 1925 (1-27); 1926 (1-14); 1927
(1-2; 25.6.1927)
ПАСОШКИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1928
(577-850; 29.8.-31.12.1928)
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1928
(3361-3985; 3.11.-31.12.1928)
17. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1929
(1-2490; 1.1.-30.6.1929)
18. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1929
(2491-5122; 1.7.-31.12.1929)
19. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1930
(1-3010; 1.1.-7.8.1930)
20. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1930
(3011-4742; 7.8.-31.12.1930)
21. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1931
(1-4464)
22. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1932, 1933
1932(1-3620); 1933 (1-1360; 1.1.-31.5.1933)
23. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1933, 1934
1933 (1361-3296; 1.6.-31.12.1933); 1934 (1-2070; 1.1.-2.8.1934)
24. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935
(1-2000; 1.1.-17.7.1935)
25. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935, 1936
1935 (2001-3550; 17.7.-31.12.1935); 1936 (1-440; 1.1.-17.2.1936)
26. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1936
(441-2540; 18.2.-11.9.1936)
27. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1936, 1937
(2541-3520; 12.9.-31.12.1936); 1937 (1-420; 1.1.-4.3.1937)
28. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1937
(421-2460; 4.3.-25.9.1937)
29. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1937
(2461-3442; 26.9.-31.12.1937)
30. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1938
(1-2000; 1.1.-18.8.1938)
31. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1938
(2001-3510; 19.8.-31.12.1938)
32. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1939
(1-2780; 1.1.-3.10.1939)
33. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1939, 1940
1939 (2781-3515; 4.10.-31.12.1939); 1940 (1-660; 1.1.-19.3.1940)
34. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1940
(6611-2640; 20.3.-7.10.1940)
35. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1940, 1941
1940 (2641-3395; 7.10.-31.12.1940); 1941 (1-1220; 2.1..-8.8.1941)
36. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1941-1943
1941 (1221-2105; 9.8.-25.12.1941); 1942 (1-888; 2.1.-29.12.1942); 1943 (1-250; 1.1.23.4.1943)
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37. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1943-1945
1943 (251-1076; 28.4.-28.12.1943); 1944 (1-772; 3.1.-30.12.1944); 1945 (1-390; 12.1.25.7.1945)
38. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1923
(1-1968; 1.1.-17.4.1923)
39. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1923
(1969-3936; 18.4.-25.7.1923)
40. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1923
(3937-5914; 26.7.-12.11.1923)
41. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1923
(5915-6725; 13.11.-31.12.1923)
42. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1924
(1-2048; 1.1.-24.4.1924)
43. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1924
(2049-4348; 25.4.-7.8.1924)
44. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1924
(4349-7348; 7.8.-14.11.1924)
45. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1924, 1925
1924 (7349-8392; 14.11.-31.12.1924); 1925 (1-880; 1.1.--16.2.1925)
46. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1925
(881-2883; 16.2.-14.5.1925)
47. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1925
(2961-8928; 15.5.-6.8.1925)
48. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1925
(8929-10864; 6.8.-29.10.1925)
49. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1925, 1926
1925 (10865-12230; 29.10.-31.12); 1926 (1-608; 2.1.-8.2.1926)
50. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1926
(609-2658; 8.2.-14.5.1926)
51. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1926
(2659-4560; 14.5.-9.8.1926)
52. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1926
(4561-6560; 9.8.-11.11.1926)
53. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1926, 1927
1926 (6561-7865; 12.11.-31.12.1926); 1927 (1-736; 3.1.-19.2.1927)
54. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1927
(737-2704; 19.2.-3.6.1927)
55. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1927
(2705-5696; 3.6.-29.8.1927)
56. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1927
(5697-7648; 29.8.-18.11.1927)
57. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1927, 1928
1927 (7649-8754; 18.11.-31.12.1927); 1928 (1-864; 2.1.-18.2.1928)
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58. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1928
(865-3248; 18.2.-8.6.1928)
59. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1928
(3249-5744; 8.6.-25.11.1928)
60. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1928
(5745-8073; 25.11.-31.12.1928)
61. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1929
(1-2400; 1.1.-14.5.1929)
62. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1929
(2401-6400; 15.5.-1.11.1929)
63. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1929, 1930
1929 (6401-7886; 1.11.-31.12.1929); 1930 (1-2500; 2.1.-23.5.1930)
64. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1930, 1931
1930 (2501-6718; 23.5.-31.12.1930); 1931 (1-1660; 1.1.-30.4.1931)
65. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1931, 1932
1931 (1661-5567; 30.4.-31.12.1931); 1932 (1-4353)
66. ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ВИЗА ПАСОША ЗА 1933, 1934
1933 (1-4289); 1934 (1-4240)
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ПОПИС ФОТОГРАФИЈА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ФОНДУ

1. Фотографија Драганоф Никола Попоф, бившег члана Македонског комитета (1925)
АЈ-411-6-15
Две фотографије Ванче Михајлова и једна фотографија његове жене Менче Корничеве
(1935)
АЈ-411-6-15
Једна фотографија Ванче Михајлова и једна фотографија његове жене Менче (1938)
АЈ-411-6-15
2. Фотографија Паул Ференца, мађарског комунисте (1927)
АЈ-411-7-16
Фотографија Ури Асманова, агента ГПУ (1934)
АЈ-411-7-16
3. Фотографија Ханау Јулијуса, енглеског агента на Балкану (1940)
АЈ-411-8-19
4. Седам фотографија краља Александра, краљице Марије и принчева (1933)
АЈ-411-8-21
5. Четири фотографије југословенских екскурзиониста у Цариграду (1930)
АЈ-411-12-25
6. Фотографија Катарине Пупатор, донатора југословенској колонији у Цариграду (1922)
АЈ-411-18-35
7. Три фотографије школске зграде и ученика Југословенске основне школе у Цариграду
(1926)
АЈ-411-19-38

