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αίώνος, περιεχομένου εν τώ Cod. vatic, lat. 5241, σελ. 386, δθεν καί έξεδόθη 
εν τή προκειμένη μελέτη.

A. A. VasiHev. Quelques remarques sur les voyageurs du Moyen age 
a Constantinople, σελ. 293 - 298.

Συμπληρώσεις εις τό βιβλίον τοϋ κ. J. Ebersolt, Constantinople 
byzantine et les voyageurs du Levant (Παρίσιοι, 1918). Περί τών περι
γραφών τοϋ Γεωργιανού συγγραφέως Γεωργίου Mercul (Γ αιών), τοϋ ’Άρα- 
βος Aboul Hassan Ali al-Harawy (IB' αιών) και τοϋ Σύρου Rabban 
Qaunia (ΙΓ' αιών). Πολύτιμοι πληροφορίαι περί τών μνημείων τής Κων
σταντινουπόλεως.

Jacques Zeiller. Le site de Justiniana Prima, aL. 299 - 304.

Περί τής θέσεως τής πρώτης Ίουστινιανής (Justiniana Prima). Ό 
συγγραφεύς, ακολουθών τφ κ. Vulic', παραδέχεται οτι ή Justiniana Prima 
έκειτο έν τή Dacia Mediterranea, καί δτι επομένως δεν πρέπει νά συνταυ- 
τισθή μέ τά Σκόπια (Scupi, Shoplje)· έκειτο δ’ αϋτη πιθανώτατα έν Ταυρη- 
σίφ (Tauresium) ή έν Βεδεριανφ φρουρίω (Bederiana).

Table des illustrations, σελ. 305.
Table des matteres, σελ. 307-308.
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Ch. Diehl. Melanges, 2">e volume: Art, Paris 1930. 247 σελ. καί 17 πίν.

Ό δεύτερος ούτος τόμος περιέχει μελέτας άναφερομένας εις την Βυζαν
τινήν τέχνην, είς την γνώσιν τής οποίας τά μέγιστα συνέβαλεν ό κ. Diehl 
διά τοϋ κλασσικού αΰτοϋ έγχειριδίου. Δέκα και οκτώ έρευνηταί τής τέχνης 
τοϋ Βυζαντίου καί τών υπό την καλλιτεχνικήν αύτοΰ έπίδρασιν ευρισκομένων 
χωρών έσπευσαν ν’ άποστείλουν τήν συμβολήν των είς τό προς τιμήν τοϋ 
κ. Diehl έκδοθέν πανηγυρικόν τούτο τεύχος Μεταξύ αυτών καταλέγονται καί 
οί κορυφαίοι τών Βυζαντινολόγων μέ άρθρα εξαιρετικής σπουδαιότητος. Έν 
τοΐς εξής παρέχομεν σύντομον άνάλυσιν τών άρθρων τούτων.

L. Brehier. La renovation artistique sous les Paleologues et le mouve- 
ment des ide'es, a. 1-10.

Έν αρχή έκτίθενται τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τής τέχνης καιά τήν 
έποχήν τών Παλαιολόγων, έπί τή βάσει τών τελευταίων έρευνών, κατόπιν δε
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