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Yeni ders yılına Başlangıç. 

1943-1944 Ders yılına 1. İkinci 
Teşrin Pazartesi günü başlandı. 
Saat 10 da Merasim salonunda 
Fakülte Dekanı Ord. Prof. Dr. 
Şevket Aziz Kansu'nun söylevinden 
sonra Coğrafya Profesörü Cemal 
Alagöz açış dersini verdi. Açış 
dersini müteakip Fakülte Dakanı 
yeni kaydolunan talebeyi kabul 
etti. Bundan sonra da talebeler 
Enstitülerinde Profesör ve Doçent-
leriyle zümreleri hakkında görüş
tüler. . 

Üçüncü Türk Tarih 
kongresi. 

15 İkinciteşrin 1943 Pazartesi 
günü Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesi'nde Türk Tarih Kurumunun 
tertib ettiği Üçüncü Türk Tarih 
Kongresi, Millî Şefimiz ve Reisi 
Cumhurumuz ismet İnönü'nün Yük
sek huzurlariyle açılmıştır. 

Ebedî Şef Atatürk'ün fani vü
cudu aramızdan ayrıldığındanberi 
Türk Tarih Kurumu ilk kongresini 
yapmakta idi. İstiklâl Marşı dinlen
dikten sonra Kurum Başkanı Sivas 
Mebusu Şemseddin Günaltay kür
süye gelerek Kurumun büyük ku
rucusu Ulu Atatürk'ün aziz hatıra
sına saygı için kongreyi beş dakika 
ayakta durmağa davet etti. Bundan 
sonra Reis, açış söylevinde Türk 
Tarih tezini, Kurumun çalışmalarını 

Ebedî Şef .Atatürk'ün Türk Tarih 
teziyle güttüğü amacı, onun iş ve 
fikir alanlarında en yakın arkadaşı 
Millî Şefimizin de aynı davaya karşı 
aynı ilgi göstermekte olduğunu be
lirtti. Kurumun bugün artık hayatta 
olmıyan eski Başkan ve üyelerini 
rahmetle anarak biten bu söylev
den sonra kongre, Sayın Maarif 
Vekilimiz Hasan-Âli Yücel'i Baş
kanlığına seçmiştir', 

Kürsüye gelen kongre Başkanı 
"Üçüncü Kongresini yapmakta ol
duğu Türk Tarih Kurumunu düşü-
nen, kuran' koruyan Ulu Atatürk'ü 
derin saygı ve sevgi ile,, anmakla 
söze başlıyarak Atatürk ve Tarih 
tezimizi, Tarih ve Millî birliğimizi, 
"Biz daima hakikat ariyan ve onu 
bulduğumuza kani oldukça cesaret 
gösteren insanlar olmalıyız,, cüm
lesinin Türk Tarih Kurumu'nun 
düsturu olduğunu, Maarif Vekili 

• -S 

sıfatiyle Türk Tarih Kurumu'na öğ-
retim bakımında da yaptığı yar
dımlardan dolayı minnettar oldu
ğunu, anlatan kıymetli ve beliğ bir 
söylev verdi. 

Bu işlerden sonra kongre Baş
kanlığına verilen takrirler okuna
rak kongre adına Atatürk'ün mu
vakkat kabrini ziyaret edip çelenk 
koyacak bir heyet seçildi; diğer 
yandan aziz Cumhur Reisimiz ve 
Millî Şefimiz Yüce İsmet inönü'nün 
Yüksek huzurlariyle şeref vermek 
suretiyle Türk Tarih Kongresine 
göstermiş oldukları büyük iltifata 
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ve Ebedî Şef Atatürk'ün yadigârı 
Türk Tarih Kurumuna bahş buyur
dukları yüksek himaye ve ilgiye 
kongrece duyulan şükran ve minetin 
kendilerine arzı için kongre Baş
kanlık divanını ödevlendirdi. Mem
leket büyüklerine tazim ve şükran 
telgrafları çekildikten sonra Türk 
Tarih Kurumu Genel Sekreteri 
Konya Mebusu Muzaffer Göker, 
Kurumun son kongresini yapdığı 
1937 yılındanberi gösterdiği faa
liyetleri anlatan raporu okudu. Bu 
raporda, raslanan bütün güçlük
lere rağmen Kurumun kazı ve ya
yın alanlarında" göstermiş olduğu 
cidden taktire değer faaliyeti bil
hassa göze çarpmakta idi. 

Türk Tarih Kurumunun faali
yeti ve elde ettiği başarıları, el ile 
tutulur, gözle görülür şekilde önü
müze seren, yine Fakülte binasın
da Kurumun hazırlamış ve aynı 
gün saat 13 de Millî Şefimizin 
uğurlu eliyle kurdeleyi keserek aç
mış olduğu değerli ve zengin sergi 
idi. Gerek Millî Şefimizin ve ge
rekse sergiyi gören türlü ihtisas 
adamlarının yüksek takdirlerini ka
zanan bu sergi, memleketimizin 
şimdiye kadar gömülü kalmış ha
zinelerinin azametini ve bunları 
meydana çıkarmak için Türk Ta
rih Kurumunun sarfetmiş olduğu 
gayretleri göstermekte idi. 

Bu şekilde açılış safhası bittik
ten sonra, memleketimizin belli başlı 
bilim kurullarının da temsil edil
diği kongre, programı gereğince 
çalışmalarına başlıyarak, umumi 
heyet ve seksiyon toplantılarında 
tanınmış ve gelişmekte olan genç 
bilim adamlarımızın sayısı 80 ni 
aşan kıymetli ye ilmî tebliğleri 

okunmuş ve bir kısmı üzerinde söz 
alan kongre üyeleri ile münakaşa 
edilmiştir. 

Yurdun dört bucağından gelen 
bilim adamlarımız, güzel Başşehiri-
mizin görülmeğe değer tarihî eser-' 
lerini ziyaret ederek haklarında 
izahat almışlardır. Çok güzel 
Sonbahar günlerile 15 İkinciteş-
rinden 20 ikinciteşrine kadar sü
ren bir haftayı Ankara, gerçek ve 
disiplinli bir bilim havası içinde 
geçirmiştir. 

B. S. B. 

Üçüncü Tarih kongresi 
sergisi. 

Üçüncü Türk Tarih Kongresi
nin en büyük başarılarından birini 
hiç şüphe yok ki kitap ve Arkeo
loji sergisi teşkil etmiştir. Fakülte
nin şeref methalinde Türk Tarih 
Kurumunun işe başladığı günden 
beri ortaya çıkardığı irili ufaklı 
fakat hepsi mükemmel ve nefis şe
kilde basılı eserleri serili bulunu
yordu. Fakültenin müze salonunda 
ise Türk Tarih Kurumunun yaptır
dığı kazılar sonunda elde edilmiş 
eserlerin güzel ve Örneklik parça-
ları göz önüne konmuş bulunu
yordu. 

İkinci Türk Tarih Kongresine 
davetli yabancı bilginler yurtlarına 
döndükleri zaman Tarih Kurumu
nun sergisini methetmekle bitire-
miyorlardu Bugünkü sergiye gelin
ce onun bir çok bakımdan daha 
çok başarılı bir iş olduğunu kay
detmeden geçemiyeceğiz, Bu defaki 
sergide çok öğretici bir şekilde 
tertip edilmiş olduktan başka ay-
rica iki hususiyeti haiz bulunmak
tadır. Birinci olarak, Üçüncü Tarih 
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Kongresi sergisinde yalnız Türk 
Tarih Kurumunun yaptırdığı kazı
lardan çıkan eserler ve yalnız Türk 
Tarih Kurumu tarafından yayınla
nan kitaplar teşhir edilmiştir. İkinci 
olarak en çok sevindirici cihet ise 
bütün yapılan işlerin en yüksek dü
şünceden en küçük teknik noktaya 
kadar Türk ilim ve sanat adamla
rının elinden çıkmış olmasıdır. Bu 
hususta Gazi Terbiye Enstitüsünün 
kıymetli hocalarını ve onların Fa
külte Antropoloji Enstitüsünden, 
Tarih Kurumundan, Etnografya mü
zesinden olan yardımcılarını sevgi 
ile anmak çok yerinde olur. Ser
ginin tertibindeki güzelliği ve şirin
liği onlara borçluyuz. -

Devlet Reisinin direktifleri ile 
halka bir ay açık bırakılan, ve 
binlerce kişinin ziyaretinden sonra 
şimdi kapanmış olan sergi hakkın
da kısa bir fikir verelim. 

Salona girerken kapının iki 
yanında Alaca Höyüğün iki hey
betli Sfenksi gelenlere selâm duru-
yorlardı, tıpkı 3400 yıl önce bu 
toprağın eski sahiplerine selâm dur
dukları gibi. Biz Etilerin mirasına 
hak kazandığımızı ispat eden bir 
duygu ve anlayışla aynı geleneği 
içten gelen bir sevgi ile devam et
tiriyoruz. 

Salona girince sağda Ankara 
civarındaki Ahlatlıbel ve Karaoğ-
lan kazılarından ortaya çıkan eser
lerle karşılaşılıyordu. Burada Bakır 
Çağı'na yani toparlak hesap M.Ö. 
üçüncü biri yıllarına ait Orta Ana
dolu toprak kaplarının en güzel 
örnekleri görülüyordu. Ahlatlıbel 
kazısı Cumhuriyetten sonra ilk 
milli kazı olmakla bilhassa büyük 
bir önemi haizdir. 

Bundan sonra Eti Yokuşu eser
leri geliyordu. Ankara ön tarihini 
ve bütün Anadolunun en uzak 
devirlerini aydınlatması bakımından 
Ankaranın beş kilometre şimalinde 
yapılan bu kâzının ehemmiyeti çok 
büyüktür. Sayısi beş altıyı geçme
yen yabancı buluşlardan sonra Eti 
Yokuşunun keşfi bilhassa türk 
araştırıcılarına bir mektep olmuş
tur. 

Alaca Höyük'ün Bakır Çağı 
kral mezarlarından çıkan ve hepsi 
aşağı yukarı M. Ö. 2400 yıllarına 
sokulabilen güneş kursları boğa 
ve geyik heykelleri, idol ve silâh
lar, kadın zinet eşyası salonun en 
büyük cazibesini teşkil ediyordu, 
Alacahöyükten gelen bu eserle M. 
Ö. 3. üncü binde yani Bakır ça
ğında Anadolunun çağdaş Mısır 
ve Sümer ülkelerinden geri kal
mayan bir medeniyet seviyesine 
erişmiş olduğunu öğreniyoruz. Ala-
cahöyüğün Eti devrine yani M. ö. 
2 inci bine ait sergide teşhir edi
len küçüklü büyüklü medeni ve 
toprak kapları da ayrı birer kıymeti 
haizdirler. 

Alacahöyük eserlerinin hemen 
sonunda yer alan Trakya kazıları 
tarihî eşyasına gelince bunlar da 
Türk Tarih Kurumunun eri çok 
iftihar edebileceği eserlerdir. M. S. 
I. inci asrın ilk yarımında Vize'de 
hüküm sürmüş olan bir kral aile-
sine ait altın yüzükler, üzerleri 
kabartma ve heykellerle süslü gü
müş kupalar tunçtan şamdan ve 
kandiller, hususi bir itina ile işlen
miş yine üzeri zengin kabartmalarla 
süslü maskeli bir miğfer, zırhlı 
elbise ve daha başka eşya, nevine 
ve örneğine .kadar .sahip bulunma-



dığımız eserler olmakla müzeleri
mizin en kıymetli parçaları arasın
da yer almaktadırlar. 

Bunlardan başka salonda hepsi 
ayrı ayrı ehemmiyetli neticeler 
vermiş olan sırasiyle Topkapı Sarayı 
Küçükçekmece, Mudanya mezarı, 
Ankara Mabedi,; Ankara Kalesi, 
İzmir Agorası, Çankırıkapı, Karalar 
kazılarının güzel kroki ve maket
leri yer alıyorduk Bunların yanında 
Samsun mıntakayı, Kars bölgesi, 
Karaz sondajı kazılarının da eski 
Anadolu medeniyetinin yayılışını 
ve sınırlarını kestirmek bakımından 
büyük önem taşıyan eserleri teşhir 
ediliyordu. Ayrıca bir yandan Has-
höyük kontrol kazısı diğer yandan 
Pazarlı, Hacılar, Bitik, Fidanlık 
kazı ve sondajları kıymetli bulun-
tulariyle sergide temsil edilmişlerdi. 

Serginin en büyük hususiyet
lerinden biri de Selçuk ve Osmanlı 
san'atlarına ait çalışmalara da bü
yük yer ayırılmış» olmasında gö
zükmektedir: Konya Alaattin büyü
ğünde çıkan üzerleri güzel tasvir
lerle süslü çiniler .bu yolda emek 
ve gayret sarfetmenin ne kadar 
yerinde olduğunu gösteriyor. Büyük 
önder İNÖNÜ'NÜN irşat ve işaret
leriyle Selçuk ve Osmanlı eserleri
nin Araştırılmağa başlanmış olması 
tarihimizde yeni bir devir açacak
tır. Sergideki büyük başarılarla 
hazırlanmış olan Türk-İslâm devri 
kitabeleri Derleme Hey'etinin çalış

tı malarını ve Mimar Sinan monogra
fisi için yapılan güzel releveleri 
büyük bir sevgi ve heyecanla 
karşıladık. 

Dil ve Tarilı-Coğrafya Fakültesi 
Coğrafya Enstitüsünün, Ziraat 

Enstitüsü 10. yıl sergisini 
ziyareti. 

6.XI. 1943 cumartesi günü, 40 
kişilik bir kafile halinde, Rrofesö-
rümuz Cemal Alagöz'le birlikte. Zi
raat Enstitüsünün tertip ettiği 10. 
yıl sergisini gezdik. 

Bu sergi, Ziraat Enstitüsüne 
bağlı muhtelif fakültelerin 10 yıl 
içindeki, çalışmalarının sonuçlarını. 
veriyor, iyi tertip olunmuş harta, 
tablo, grafik, diyagram ve örnekle-
riyle pedagoji bakımından da de-
ğer gösteriyordu. 

Orman Fakültesinin sergisinde 
memleketimiz ormanlarının dağılışı, 
türlü ağaç soylarının bilhassa han
gi bölgelerimizde yer aldığı ve 
bunların ekonomik değerleri gös
terildikten başka, ormanlı ve or
mansız ülkeler arasında çok canlı 
mukayeseler yapılıyordu. 

Bu arada, keçinin, yetişmek
te olan fidanların filizlerini kemir
mesinden ötürü, ormanın en büyük 
düşmanı olduğu ve bir keçinin bü-
yüyünceye kadar, pek pahalıya 
malolduğu belirtiliyordu. Bugün,. 
yerölçümümüzün % 15 inden daha 
az yer tutan ormanlarımızın; ko
runması ve arttırılması düşüncesiy
le, 1937 denberi devlet işletmesi 
teşkilâtına başlanmış olduğu ve 
1947 de revir teşkilâtının tamam-
lanacağı, bugün mevcut 39 devlet 
işletmesinin 1944 de 87 ye çıkaca
ğı gösteriliyordu. 

Serginin bağ ve. bahçecilik kıs
mında, yurdumuzun doğal olarak 
önemli bir sebze ve meyve ülkesi 
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olduğunu öğrendik. Ve her gün 
biraz daha artan çalışmalarla mey
vecilik ve sebzeciliğimizin çok ile
ri gidebileceğini, memleketimizin 
ana gelir kaynakları haline gele
bileceğini anladık. Memleketimizde 
birtakım meyve cinslerinin pek çok 
çeşitleri bulunması (meselâ 624 ar
mut ve 525 elma çeşidi) çok dik
kate değer. 

Veteriner Fakültesinin sergi 
kısmında hayvancılığımız, hayvan 
ürünlerimiz hakkında ilgi verici 
Örnekler bulunduktan başka, za
man zaman hayvanları telef eden 
hastalıklarla hayvanlardan insan
lara geçen hastalıklar, çok canlı 
tablolarla belirtiliyor ve bunlara 
karşı nasıl korunulacağına dair 
öğütler veriliyordu. 

Ziraat ürünleri kısmında en 
göze çarpan nokta, topraklarımız
dan fazla verim elde etmek için 
neler yapmak gerektiği idi. Bu 
arada buğday ve çavdardan nasıl 
melez ürünler elde edildiğine dair 
denemeleri, örnekleriyle gördük. 
Bu denemelerin muvaffak olmuş 
sonuçları kıvanç verici idi. 

Sütçülük Enstitüsünde, bilhas
sa yerli hayvanların ıslâhı ile, me
selâ yılda 300 kilo yerine 1000 ki-
lo süt almak kabil olduğu, sanat-
kârane levhalarda belirtildiği gibi, 
yeni bir yoğurt yapma dolabı mo
deli de ğösteriliyordu. Süt, yoğurt 
ve et istihlâkinin, memleketimizde 
daha fazla arttırılması önemli bir 
konu olarak ele alınmıştır. 

Ziraat sanatları kısmında, yur
dumuzda bulunan belli başlı ziraat 
sanatları, bira, ekmek, nebati yağ 
yapımı, örnekleriyle gösterilmekte 
idi. Bu arada Rize'de her yıl bi
raz daha genişleyen çay yetiştiril

mesi dikkati çekiyordu. Kalite ba-
kımından güney doğu Asya ülke-
leri çaylarından hiç de aşağı olmı
yan Rize çayları, bugün memleke
timiz ihtiyacının % 35 ni karşıla
yabiliyor; 1950 de ise hemen bü
tün ihtiyacı karşılaması için çalı
şılıyor. 

Türkiye'de hayvan yemi üze
rinde de önemle durulmakta ve 
bugüne kadar bildiğimiz arpa, sa-
man, yulaf,. kepek gibi yemlerle. 
bunları destekliyecek ve gerektiği 
zaman yerlerini tutabilecek yeni 
yeni yemler elde edilmekte ve bu 
maksatla yapılan çalışmalar devam 
etmektedir. 

Tabiî İlimler Fakültesinin de
ğerli sergisi bizi en fazla ilgilen
direnlerden biriydi. Burada bilhassa 
Ankara çevresinde yapılan bitki 
araştırmaları, ot ve çalı cinsleri 
gösterildiği gibi, memlekette gübre 
elde edilmesi, gübreleme işinin bü
yük önemi, toprak cinslerimizle 
sulama işlerimizin nasıl gelişmekte 
olduğu birçok harta ve levhalarla 
belirtiliyordu. Bu arada Konya su
lama bölgesinin plânlarını da göz
den geçirdik. 

Jeoloji kısmında, Türkiye'nin 
kabartma jeoloji hartası hemen göze 
çarptığı gibi, maden, külte ve fosil 
kolleksiyonları da önemli bir yer 
tutuyordu. 

Meteoroloji Enstitüsünün tablo, 
harta ve diyagramları bilhassa pe
dagoji bakımından değerli idi. Bu 
arada Türkiye üzerinde 1250 kilo
metre uzunluğundaki bir (seyyar 
siklon) alanı pek canlı olarak gös
terilmişti. 

Nihayet memleketimizde böcek 
araştırmaları, zaman zaman zarar-
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larını gördüğümüz çekirgelerin yeni 
soyları, yurdumuzun türlü bölge
lerinde yaşıyan bazı hayvanların 
tahnit edilmiş örnekleri görülüyor 
ve bütün bu çalışmaların durma
madan geliştiği anlaşılıyordu. 

Böylece, bizi uzun bir zaman 
kendine bağlıyan sergisinde çalışma 
ve araştırmalariyle yurda her gün 
yeni yeni kazançlar sağlıyan değerli 
müessesenin gayretlerini yakından 
gördükten ve yeni bilgiler elde et
tikten sonra, kafilemiz Ulus mey-, 
danına döndü ve dağıldı. 

Coğrafya Enstitüsü 

Namık Kemal Günü. 

21 Sonkânun 1943 salı günü 
saat 18.15 te, Namık Kemal'in do
ğumunun 103 üncü yıl dönümü bü
yük konferans salonunda; Fakülte 
öğrenci toplantı kolu tarafından ha
zırlanan bir törenle kutlanmıştır. 

Genç öğrenciler Kemal'in ha
yatı ve eserleri üzerinde konuşmak 
ve seçilmiş şiirlerini okumak sure
tiyle büyük adamın aziz hatırasını 
anmışlar ve fikir hayatımızdaki de
ğerini belirtmişlerdir. 

"Şairin hayatı ve şiirleri,, üze
rinde konuşmasiyle töreni açan, 
Türk Dil ve Edediyatı bölümü öğ
rencilerinden İlhan Başgöz,Kemal'in 
kendi yazılarından seçtiği parça
larla hayatının bazi safhalarını ve 
şiirlerinin değerini belirtmiştir. On
dan sonra, yine Türk Dil ve Ede
biyatı bölümünden Kemal Or, "Va
tan kasidesi,, ni okumuş, onun ar
dından, aynı bölümden Zeynep 
Dengi "Nâmık Kemal'de vatan ve 
hürriyet sevgisi,, üzerinde konuş
muştur. 

Bu konuşmadan sonra, aynı 
bölümden Mehmet Çağlar, Kema
lin "Murabba„ım, İbrahim Gökba-
kaz da "Vatan şarkısı,, nı okumuş
lar, Tarih bölümünden Bahaeddin 
Ögel "Namık Kemal ve tarihimiz,, 
konusu üzerinde konuşmuştur. İn
giliz Dil ve Edebiyatı bölümünden 
Türkân özer'in okuduğu "Vaveyla,, 
şiiriyle törene son verilmiştir. 

Ankara Fakülte ve yüksek 
okullarından birçok öğrencilerin 
bulunduğu tören samimî bir hava 
içinde geçmiştir. 

Prof. Ragıp Hulûsi Özdem 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Lengüistik Profesörü Ra
gıp Hulusi Özdem 20. XII. 1943 
tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Kü-
çük yaştan itibaren başlıyan ciddî 
çalışmaları neticesinde elde ettiği 
Arapça, Farsça, Fransızca, İngiliz
ce, Yunanca, Fince, Lâtince gibi 
lisanları esaslarına ve edebiyatla
rına vakıf olacak derecede hak-
kiyle bilen değerli bir ilim adamı 
idi. Onun hakkında Prof. Dr. Ek
rem Rüştü İzmen şöyle anlatıyor: 

Vakıf olduğu çeşitli dilleri, 
mübalâğasız okuduğu binlerce eseri 
daima azımsar ve hakiki bir bilgi
ne yakışan büyük bir tevazu ile 
bütün bildiklerini kendisi için hâlâ 
tamamlayıcı ve onu hazırlayıcı bir 
mahiyette olarak telâkki ederdi. 
Bazı dostları tarafından: "Bak bir 
takımları bir bilir on gösterirler, 
kitaplar makaleler yazarlar, isim 
yaparlar diye vaki olan tarizlere: 
"Bizim sahalar diğer ilim kollarına 
benzemez. Doğru ve salâhiyetle 
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söz söyliyebilmek, bir mesele hak
kında kesin bir hüküm verebilmek 
için durmadan okumak, çok çalış
mak lâzımdır. Ben şimdiye kadar 
şöhret peşinde koşmağı hiç bir 
zaman düşünmedim, çünkü kâzip 
şöhretlerin bugün olmazsa yarın 
söneceklerine inananlardanım. Ke
malimi şimdi bulmak üzereyim, 
bundan sonra elbette durmıyaca-
ğım, şimdiye kadar topladıklarımı, 
edindiklerimin etrafına zengin bir 
ölçüde yaymağa çalışacağım,, di
yerek cevap verdi işte Ragıp Hu
lusi bu düşünce iledir ki, derin bil
gisine rağmen mebzul eser bırak
madı. 

Prof. Mahmut Esat Bozkurt 

İzmir mebusu ve eski Adliye 
Vekili Mahmut Esat Bozkurt 21. 
XII. 1943 tarihinde bir felç netice
sinde ölmüştür. Vekillikten çekil
dikten sonra kendisini tamamiyle 
ilme vermiş ve Hukuk Mektep ve 
Fakültesinde sırasiyle Esasiye Hu
kukunu, Devletler Hukukunu okut
muş, Siyasal Bilgiler Okulunda da 
Esasiye Hukuku Profesörlüğü et
miştir. Ayrıca, İnkılâp Kürsüsünü 
senelerce işgal etmiştir. "Atatürk 
inkılâbı,, âdını taşıyan inkılâp ders
leri, geniş kültürünün ve heyecanlı 
ruhunun bir ifadesidir. 

Server Kâmil Tokgöz 

Değerli Profesörlerimiz'den Ser-
ver Kâmil Tokgöz 20.XI.1943 de 
öldü; hoca, idareci ve doktor ol
duğu kadar da araştırmalariyle 
millî tıbbımıza hizmet etmiş bir 
kalem sahibi idi. 1943 de Denizli 
Mebusu seçilmiş bulunuyordu. 

Sadri Ertem 

Değerli yazıcılarımızdan, Kü
tahya Mebusu Sadri Ertem ani bir 
kalp krizi neticesinde 13. XI. 1943 
de ölmüştür; romanları, hikâyeleri, 
seyahat notları, ve ilmî kalem tec
rübeleriyle fikir ve sanat hayatı
mızda şahsiyetini belirtmişti. Eser
leri Almanca, Fransızca, Sırpça, 
Bulgarca, Rusça ve Çince'ye çev
rilmiştir. 

Tayinler. 

Fakültemiz Asistanlarından Dr. 
Halil İnalcık Yeni zamanlar tarihi, 
Dr. Osman Turan Orta zamanlar 
tarihi Doçentliklerine atanmışlardır. 
Arkadaşlarımıza yeni vazifelerinde 
başarılar dileriz. 

Konferanslar. 

Freiburg Üniversitesi Tarih 
Ord. Profesörü Dr. Gefhard Ritter, 
3. XI. 1943 çarşamba günü saat 17 
de, Fakültemiz Hâmit Dersevin'de 
"Tarih ve hayat„ konusu üzerinde 
değerli bir konferans vermiştir. 
Almanya'da talebesi olan, şimdi de 
Fakültemiz Tarih Doçenti bulunan 
Dr. Bekir Sıtkı Baykal tarafından 
dilimize çevrilen bu konferans, 
Dergimizin bu sayısında yayınlan
mıştır. 

Fakültemiz eski Sinoloji Pro
fesörü, şimdi de Berlin Üniversite
sinde Türkoloji Doçenti ve ayni 
zamanda ilimler Akademisinde faal-
unsur olarak çalışan Dr. A. von 

A. Ü. D. T. Ç. Fakültesi Dergisi F. 11 

http://20.XI.1943
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Gabain 23; XI. 1943 ve 24. XI. 1943 
tarihlerinde saat 17 de, Fakültemiz 
Hâmit Dersevinde Göktürklerin 
Göçebe hayatından Yerleşik hayata 
geçmeleri„ konusu üzerinde bir 
konferans vermiştir. Almanya'da 
tahsillerini beraber yapmış olan, 
şimdi de Fakültemiz Türk Lehçeleri 
Doçenti bulunan Dr. Saadet Çaga
tay tarafından tercüme edilen bu 

konferanslar 
çıkacaktır. 

yakında Dergimizde 

* * * 

Uluslar Arası Olympia Enstitüsü 
Direktörü Dr. Cart Diem, 22. XII. 
1943 Çarşamba günü saat 18 de, 
Fakültemiz Hâmit Dersevi'nde "Mo
dern Beden Terbiyesi ışığında klâ
sik Beden Terbiyesi „ adlı bir 
konferans vermiştir. 

Fakültemizde ilmî çalışmalar. 

Yeni ders yılı başında adları aşağıda gösterilen üç Asistanımız 
habilitation yapmıştır. Kendilerini tebrik ederiz. 

Habilitation 
yapanın adı 

ve soyadı Konusu Tarihi j ü r i Heyeti 

Dr. Halil İnalcık Tez: Osmanlı İmpa
ratorluğu ve Kırım 
Hanlığı. 
Takrir: Osmanlı İmpa
ratorluğunda Tımar 

Dr. Osman Turan Tez: Orta Zaman Türk 
Devletlerinde Türkçe 
Ünvanlar. 
Takrir : Gök - Türk 
Devleti. 

Azra Erhat Tez: Sappho, 
Takrir: Vergilius 
Tefsirlerinin inkişafı. 

3.XII.1943 Ord. Prof. Dr. 
Ş. A. Kansu 
Prof. E. Z. Karal 
Prof. A. N. Kurat 
Prof. N. Lugal. 
Prof. C. Alagöz 

3.XII.1943 Ord. Prof. Dr. 
Ş. A. Kansu 
Prof. E. Z. Karal 
Prof. A. N. Kurat 
Prof. N. Lugal 
Prof. A. İnan 

29.XII.1943 Ord. Prof. Dr. 
Ş. A. Kansu 
Prof. Rohde 
Prof. Çamborde 
Prof. Lacombe 

Serbest dersler: 

Fakültemizde 1943-44 kış semesterinde, her hafta Pazartesi, Çar
şamba ye Cuma günleri saat 18,30 da verilmekte olan serbest dersle
rin konularını, verildiği tarihleriyle birlikte aşağıya yazıyoruz: 

Tarih 

29. 11. 1943 

1. 12. 1943 

Konferansı veren 

Prof. Enver Ziya Karal 

Doç. Necati Akder 

Konferansın konusu 

Türkiye Cumhuriyeti rejiminin 
kuruluşu 
Felsefe ve Problemleri, I. 

http://29.XII.1943
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Tarih Konferansı veren . Konferansın konusu 

1. 12.1943 Prof. Dr. Eberhard Klâsik ve Modern Çinde Hikâye 
6.12.1943 Doç. Nuşret Hızır Modern Bilim felsefesinin en 

önemli başarıları, I. 
13.12.1943 Doç. Dr. Niyazi Çi- Coğrafyanın gelişimi 

takoğlu 
15. 12. 1943 Doç. Dr. Ekrem Ak- İslâm sanatında Türklerin rolü 

urgal 
17.12.1943 Doç.Dr.ŞükrüAkkaya Attilâ'nın Alman edebiyatında 

akisleri, I. 
20. 12. 1943 Doç. Niyazi Berkes Bu günkü sosyolojinin durumu 

ve meseleleri, I. 
22. 12. 1943 Doç. Necati Akder Felsefe ve Problemleri II. 
27. 12. 1943 Doç. Dr. Ekrem Ak- Mimar Sinan'ın başarısı nedir? 

urgal 
29.12.1943 Doç. Nusret Hızır Modern Bilim felsefesinin en 

önemli başarıları, II. 
3. 1. 1944 Ord. Prof. Dr. Şevket Türkiyenin Antropo - Sosyolo-

Aziz Kansu jik yapısı üzerine yeni araş
tırmalar 

5. ,1,1944 Doç. Niyazi Berkes Bugünkü sosyolojinin durumu 
ve meseleleri 

7. 1.-1944 Doç.Dr.ŞükrüAkkaya. Attilâ'nın Alman edebiyatında 
akisleri, II. 

10. 1.1944 Doç. Necati Akder Felsefe ve Problemleri, III. 
12. 1. 1944 Prof. Dr. Ruben Ortaçağ felsefesi ve biz 
14. 1.1944 Prof. Dr. Lacombe Hayat 
17. 1. 1944 Prof. Dr. Akdes Nimet Üçüncü Ahmet 

Kurat 
19. 1.1944 Doç. Necati Akder Felsefe ve Problemleri. IV. 
21. 1. 1944 Prof. Dr. Rohde Vergilius 
24. 1.1944 Prof. Dr. Akdes Nimet Büyük Petro 

Kurat 
26. 1.1944 Mf. Vek. Neşriyat Mü- Modern Kütüphanecilik. 

dürü ve Kütüphanecilik 
kursu öğretmeni Adnan 
ötüken 

28. 1. 1944 Ord. Prof. Dr. Şevket Türkiyenin Antropo-Sosyolojik 
Aziz Kansu yapısı üzerinde yeni araştır

malar 
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Hariciye Vekilliğinin Yabancı 
Dil Kursları. 

Hariciye memurlarının dil bil
gilerini ilerletmek ve derinleştirmek 
maksadiyle Fakültemiz binası için
de "Yabancı Dil Kursları» açılmış
tır. 22 İkinciteşriri 1943 günü, Fa
kültemizin Konferans salonunda 
yapılan törende Hariciye Vekili 
Numan Menemencioğlu bir hitabe
de bulunmuş ve yabancı dil bilgi
sinin Hariciye mesleğindeki önemi
ni belirtmiştir. Sonra Maarif Ve
kilimiz Hasan - Ali Yücel de bir 
söylev vermiş ve Dekan Ord. Prof. 
Dr. Şevket Aziz Kansu, böyle ha
yırlı ve faydalı bir teşebbüsün ba
şarılması için Fakültemiz muhitinin 
seçilmiş olmasına teşekkür etmiştir. 

Şimdilik ingilizce ve Rusça kurs
ları açılmıştır. Pek yakında Fran
sızca ve Almanca kurslarına da 
başlanacaktır. 

Kütüphanecilik kursu. 

Fakültemizde açılan Kütüpha
necilik kursu ilk mezunlarını 4 Şu
bat1943 tarihinde vermiştir. İki 
semesterlik ilk devrenin mezunları 
20 ye varmıştır. Bunların yedisi 
Fakülte mezunudur. Kursun ikinci 
devresi 1 İkinci Teşrin 1943 tari
hinde başlamıştır. Bu devrede kurs 
A ve B bölümlerine ayrılmıştır. A 
bölümüne Üniversite ve yüksek 
okul mezunları, B bölümüne en 

aşağı Orta okul Devlet imtihanını 
vermiş olanlar veya Orta okul öğ
retimine eşit bir tahsil gördüklerini 
belge ile isbat edenler imtihanla, 
Lise mezunları imtihansız kabul edil
mektedirler. A bölümünün öğretim 
süresi 4 semester, B bölümünün 2 -
semesterdir. Kursun 1943-44 ders 
yılı çalışmalarına 71 talebe kayde
dilmiştir. Bunlar arasında yüksek 
tahsil görmüş talebe ve Fakültenin 
muhtelif zümrelerinden ve Hukuk 
Fakültesinden mezun 25 talebe mev
cut bulunmaktadır. Kursun her iki 
bölümünde görülen ve görülecek 
olan bahisler şunlardır: 
Kütüphanecilik bilgisi 
Kütüphanecilik tatbikatı 
Umumî Bibliyografya 
Hususî Bibliyografya 
Arşiv Bilgisi . 

Osmanlı Paleografisi 
Eski harfli kitaplar ve vesikalar 
üzerinde tatbikat. 

Düzeltme. 

S. 211: S. 25 "Coğrafya gö
züyle Hatay,, yazımızda 1878 (1293) 
tarihleri 1877-1878 (1293-1294) ola
caktır, 

S. 261, Not 1: "Tarih ve Ha
yat,, başlığını taşıyan konferans 
Birincikânunda verilmiştir, diye 
kaydedilmiştir. İkinciteşrinde olması 
lâzımdır, özür dileyerek düzeltiriz. 


