KITAPLARDAN HABER
Archaeologische übersichtstkarte des Alten Orients, Mit einem Katalog
der wichtigsten Fundplatze. Hermann Böhlaus Weimar 1959. Verfasst
von einem Kollektiv der Abteilung Frühgeschichte des Orients, Archaologisches Seminar, Martin - Luther - Universitat Halle-Wittenberg.
Eser, Eski Do~unun arkeolojik haritas~d~r, ve Halle-Wittenberg Üniversitesinde
Do~u'nun Ilk Tarihi bölümünden bir komisyon taraf~ ndan, HEINZ monE'nin ba~kanl~~~nda i~lenmi~tir. Bir cep içinde bulunan haritan~n tespit edilmi~~oldu~u büyük forma'daki ciltte, ilk mülâhazalar, k~saltmalar, transkripsiyon üstüne mülâhazalar yer almaktad~r. Bundan sonra, haritada gösterilen yerler: M~s~r, Filistin, Suriye, Güney Arabistan, ~rak, Iran, Küçük Asya, K~br~s, Girit, Sovyet Rusya'dan
K~r~m, Kafkasya, Asya bölgeleri, Güney-Do~u Asya (Hind birli~i vb.)'da bulunan buluntu yerleri üstünde bilgiler verilmektedir. Harita, zaman bak~m~ndan, taba~lardan, Hellenizm'in ilk y~llar~na kadar olan zaman~~ kapsamaktad~r. Mahiyeti,
popüler olmakla birlikte bilim'de de kullan~lacak niteliktedir.

Mimari Tenkid' de Metod ara~t~rmas~~yolunda bir de(Istanbul
Teknik
Üniversitesi, Mimarl~k Fakültesine sunulan
neme.
doktora tezi). Kutulmu~~matbaas~~ Istanbul 1961.
GÜNDÜZ ATALIK,

Tez, be~~bölümden meydana gelmi~tir. ~~. Bölümde plastik sanatlar aras~nda
rnimarl~k'ta tenkidin ba~~ms~zl~~~n~~belirtmek amaciyle plastik sanatlarda tenkit
probleminin bugünkü durumu incelenmekte; 2. Bölümde mimarl~kta tenkit'te
"toplum bilimlerinin verileri"ne dayanan bir kriterium öne sürülmekte; 3. Bölümde
baz~~ ça~larda kriterium'un geçer olup olmad~~~~incelenmekte; 4. Bölümde, önce
söylenenlerin ~~~~~~ alt~nda ça~da~~mimarl~~~n temel problemleri ele almmakto.;
5 inci ve sonuncu Bölümde ise Sonuca vardmaktad~r.
Eserin sonunda zengin bir bibliyografya ile, 7 plan~ta toplanm~~~4.0 resim bulunmaktad~r.
PAUL ASTRÖM,

The Middle Cypriote Bronze Age, Lund 1957

Orta K~br~s Tunç ça~~n~~inceleyen bu önemli eserde ele al~nan konular ~unlard~r: Mimarl~ k (Din yerleri: Aios Iakovos, Paleoskoutella; Lâik mimarl~k: Kalopsida,
Nitovikla; Tahkimat: Nitovikla; Mezarlar). Çanak-çömlek (beyaz boyal~, k~rm~z~~
perdah'', siyah "slip"li, beyaz boyal~~ve k~rm~z~~perdah'', monokrom, k~rm~z~~"slip"
ve beyaz boyal~~vb... vb... malzeme). Türlü sanat ve zenaadar (Demir, kur~un,
bronz, gümü~-kur~un, gümü~, alt~n, terracotta, alç~, fayans, ta~, elbise, kemik, boyBeastas C. XXV, F. 41
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nuz). Göreli(nisbi) kronoloji. D~~~münasebetler. Mutlak kronoloji, Eserin ba~~ na
metin-içi resimlerin listesi ile metin - d~~~~çanak-çömlek resimlerinin listesi konmu~tur. Eserin sonunda, bibliyografya, mezar gruplar~~indeksi ve genel indeks bulunmaktad~r. Büyük itina ile papier couch üstüne bas~lm~~~ve resim bak~m~ndan çok zengin olan bu önemli eser, Isveç K~br~s ara~t~rma ve kaz~~seferinin genel raporunun
dördüncü bölümünü te~kil etmektedir.
GORDON CHILDE,

What happened in History, Max Parrish London.

1942.
Büyük ~ngiliz bilgini Gordon Childe'in bu eseri, Prehistorya ve ~lk Ça~lar üzerine
sentetik bir görü~~vermektedir. Kitab~n bölümleri, eserin ne ölçüde önemli oldu~una
tan~kl~k etmektedir. Bu bölümler ~unlard~r: Arkeoloji ile Tarih, Paleolitik ça~~n
vah~ili~i, Neolitik ça~~n barbarl~~~, Bak~rça~~'n~n yüksek barbarl~~~, Mezopotamya'da ~ehirci devrim, M~s~ r ile Hind'de erken Tunçça~~~uygarl~~~, uygarl~~~n yay~lmas~,
Tunçça~~~uygarl~~~= en yüksek noktas~na eri~mesi, Erken Demir ça~~, Demir ça~~nda din ve bilim, eski uygarl~~~n en yüksek noktaya eri~mesi, eski acunun gerilemesi
ve sukutu. Kitap, notlar ve indeks ile sona ermektedir. Ayr~ca da 4 harita vard~r.
IBN al - AZRAQ al - FARIQi, Tarikh al- Fâr~k, B.A.L. AWAD Editor.- Revised by: m.sx. GHORBAL.- Cairo General Organisation for
Government Printing Office 1959.- (Studies on Al-Fâriqi's Work,
together Edition of the Section on the Marwânid Dynasty. Edited
for the first time from the Manuscripts of Cambridge Oxford and
London).

Bu metin, yazar~n Tarih-i Meyyafarikin (Silvan) ve Amid (Diyarbak~r) adl~~
eserinde bulunan Mervan'h sülâlesinin tarihine ait bölümden ba~ka bir ~ey de~ildir.
Metin bir ele~tirimli yay~n (6dition critique)dir. Gayet zengin notlar ve ilâveler
kat~ld~~~~gibi, Arapça ve ~ngilizce olarak yazar ve eseri üstüne geni~~bilgi verilmektedir. Verilen bibliyografya da zengindir. Metni as~l yay~nlayan Prof. Awad, ilmi
redaksiyonu üzerine alan ise, Prof. ~efik Ghorbal'd~r.
ALBERT GABRIEL, Une Capitale turque, Brousse, Bursa. I. Texte, II.
Planches. Ouvrage publie sous les auspices du Ministere Turc de
l'Instruction Publique par l'Institut Français d'Archeologie de Stamboul ; avec le concours du Centre National de la Recherche scientifique.
Paris E. de Brocard - 1958.

Ba~l~~~nda da söylendi~i gibi, Türk Milli E~itim bakanl~~~n~n himayesinde ve
Frans~z Milli Ara~t~rma merkezinin yard~miyle ~stanbul Frans~z Arkeoloji Enstitüsü
taraf~ndan yay~mlanan bu eserin ~~cildinde büyük bilgin Albert GABRIEL, bibliyografya verdikten sonra, Bursa ile ilgili seyyahlardan, arkeolojik yay~nlardan,
epigrafiden, Bursa plânlar~ndan bahsetmekte, sonra alfabe s~rasiyle ~ndeksi, anonim
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yay~nlar~, kollektif yay~nlar~, transkripsiyonlar~~ ele almaktad~r. Bundan sonra ~u
bölümleri görüyoruz; Tarih ve Topografya, An~t-binalar~ n envanteri, Saray, Ulu
Cami, Orhan'~n vak~flar~, I. Murad Hüdavendigar'~n Çekirge'deki vak~flar~, Y~ld~r~m
Bayezid camii ve yakinindeki binalar, I. Mehmet Çelebi'nin vak~flar~, II. Murad
vak~flar~~ve yakinlerindeki binalar, Türlü camiler. Medreseler, Tekkeler, Türbeler,
Hanlar ve Çar~~lar, Köprüler, Çe~meler, Evler, Sonuç. Birinci cilt 143 resimle süslen mi~tir
Plân~lara ayrl~m~~~olan II. cilt, dosya ~eklindedir. Siyah-beyaz plân~lar~n
say~s~, (bis (tekerrür)ler ve a markal~~ bir plan~la birlikte) tam ~ oo'dür. Renkli
plan~lar~nki ~ o'dur. Bursa ~erefine dikilmi~~bir an~t olan bu mükemmel eser, büyük
boyda olup, hem metni, hem resimleri ve krokileri büyük bir dikkat ve itina ile haz~rlanm~~t~r.

G. S. GHURYE, Family and Kin in Indo - European Culture (University of Bombay Publications. Sociology Series, No 4. - ) Geoffrey
Cumberlege, Oxford University Press 1955.
Bombay Üniversitesi yay~nlar~n~n Sosyoloji serisinde ç~km~~~olup, kültür sosyolojisi üzerine olan bu eser, Hind Aryen kültüründe, Yunan kültüründe, Lâtin
kültüründe akrabal~klar~~incelemektedir. Bu incelemelerin sonunda yazar General
ba~l~~~~alt~nda, vard~~~~genel sonuçlar~~bildirmektedir. Bundan sonra, türlü kavim ve
kültür çevrelerinde türlü akrabal~k münasebetlerine verilen adlar~n, çok tafsilâtl~~
ve ilgi çekici bir tablosu bulunmaktad~r. Bunun arkas~ndan, zengin bir bibliyografya
(her bahis sonunda da ayr~ca birer bibliyografya vard~r), Indeks ve Bombay Üniversitesi Sosyoloji bölümünün yay~nlar~n~n listesi gelmektedir.

G. E. Von GRUNEBAUM, ~slam, Essays in the Nature and Growth of a
Cultural tradition. Routledge and Kegan Paul Ltd. London. Second
Edition, 1961.
Bu kitap, yazar~n türlü dergilerde, bu arada Fuad Köprülü arma'~an~nda, ç~km~~~
olan yaz~lar~n~~bir arada toplamaktad~r. Yaz~lar~n ba~l~klar~~ ~unlard~r: Giri~ : ~slam
uygarl~~~n~n profil'i. ~slamda kültür bilincinin (~uurunun) ba~lamas~. Arab kültürü.
Kur'an. ~slam'~n, edebiYat~nda görüldü~ü ~ekilde, ruhu. ~slam dünya görü~ü ve
islam bilimi. ~slam'da idare (hükümet). ~slam ~ehrinin yap~s~. ~slam ile Hellenizm.
Firdevsi'nin tarih anlay~~~. Bugünkü Islam'da kendini tefsir denemeleri. ~slamda
bat~l~la~ma ve kültür intikali teorisi.
Kitab~n sonundaki zeyl'de 27 not vard~r. Bunu, Indeks takip etmektedir.
THEA ELISABETH HAEVERNICK, Die Glasarrnringe und Ringperlen der
Mittel-und Spdtlatenezeit auf dem europdischen Festland. Römisch- Germanische Kommision des Deutschen Archologischen Instituts zu
Frankfurt a.M.-Rudolf Habelt Verlag Bonn 1960. (mit einem
Beitrag VOI1 PAULA HAHN - WE1NHEIMER) .
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Keltlerden kalma cam bilezikler ile cam gerdanl~k tanelerini ve bunlar~n Avrupa'da Laten devrindeki durumunu inceliyen bu kitap, bir giri~ten sonra, bu cam
bileziklerle tanelerin tekni~i üzerinde durmakta, ondan sonra beher ~ekil ve
yap~n~n grupland~r~lmas~na geçmekte, sonra da zaman ve kültür bak~m~ndan
bu nesneleri grupland~rmaktad~r. Eser, asl~nda bunlar~n talihli ve kritik bir katalo~udur. Bu arada (sa. 221) Ankara'da bulunmu~~olup, E. Chantre, Mission en Cappadoce (1893, 94, 98)'da bahsi geçen bir parça da zikredilmektedir. Kitab~n sonunda, bir buluntu yerleri Indeksi, 135 tane de levha bulunmaktad~r. Levha ~~- 17
parçalara, Levha 18-35 buluntu yerlerini gösteren haritalara ayr~lm~~t~r.
CHARLES and BARBARA JELAVICH, Russia in the East 1876 - ~ 88o (The
Russish- Turkish War and the Kuldja Crisis as seen through the
Letters of A.G. Jomini to N.K. Giers). Do~u Avrupa Tarihi üzerine
incelemeler, Cilt VI. Leiden E. J. Brill 1959.
Jomini ile Giers'in mektuplar~na dayan~larak Rusya'n~n Do~u politikas~n~n
önemli bir yönünü ayd~nlatmaya u~ra~an bu kitab~n 2 bölümü vard~r. Birinci
bölümde bahsi geçen mektuplar~n Rusya ve Osmanl~~devleti: 93 sava~~~ve sonuçlar~~
üzerine olanlar~. Ikinci bölümde ise Rusya ile Çin: Kulça meselesi üzerine olanlar~~
yay~nlanm~~t~r. Zeyilde ba~ka mektuplar da yay~nlanm~~t~r. Mektuplar Frans~zca,
ç~karanlar~n Giri~'i Ingilizcedir.
Kitab~n içinde zaman~n büyüklerinden biriki ki~i ile mektupla~anlar~n resimleri
ve Indeks vard~r.

and RENE. E KAHANE - ANDREAS TIETZE, The Lingua Franca
in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and Greek Origin.
University of Illinois Press. Urbana 1958.
HENRY

Ikinci ba~l~~u~dan da anla~~ld~~~~gibi, eserde Türkçede Italyan ve Yunan (Rum)
men~eli deniz terimleri ele al~nm~~t~r. Her terirnin eski harflerle yaz~l~~~~verildikten
sonra, türlü kaynaklar bildirilmekte ve nerelerde kullan~ld~~~~üzerinde uzun uzad~ya durulmaktad~r.
Kitabm Giri~'inde "Türkler ve deniz" ba~l~kl~~bir etüt vard~r. Burada Türklerin
denizle ilk temaslar~, sonra, Osmanl~~imparatorlu~unun bu hususta Bizans~n varisi
oldu~u, 1500 ile ~~600 aras~nda Türk deniz imparatorlu~u, daha sonrAlar~~Osmanl~lar~n deniz kudretinin gerilemesi üzerinde durulmaktad~r.
As~l kitap, sa. 47'den 599'a kadard~r. Burada, yukar~da denildi~i gibi, kelimelerin aç~klamas~~verilmektedir. Zeylde Kaynaklar~, ba~vurulan eserleri, iki indeksi
buluyoruz.BERNARD LEWIS, The Emer gence of Modern Turkey, Oxford University Press, London-NewYork-Toronto 1961.
Bu kitab~n konusu, Yeni Türkiye'nin eskisinin içinden nas~l ç~kt~~~, nas~l f~~k~rd~~~d~r. Kitab~n ba~~nda Türk uygarl~~~n~n kaynaklar~~ve özü üzerinde giri~~mahi-
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yetinde bir incelemeden sonra, kitap iki ana bölüme ayr~lmaktad~r. Birinci bölümde
ba~l~ca olaylar kronolojik s~ rada anlat~lmaktad~ r. Bu, .sadece, Türkiye'nin hikaye
~eklinde anlat~lm~~~bir tarihi de~il, Türkiye'nin geçirmi~~oldu~u türlü de~i~melerin
ekspozesidir. Ikinci bölümde ise, de~i~menin dört cephesi tafsilâth olarak ele al~nmaktad~r: Millet ve cemaatte de~i~me, devlet ve hükümette de~i~me, din ve kültürde
de~i~me ve, son olarak, münevverlerde de~i~ me. Sonuç: Türk devrimi. Eserin sonuna seçilmi~~bir bibliyografya, indeks, haritalar konmu~tur. - Eserde 8 plan~~vard~r.

L.A. MAYER, islamic Woodcarvers and their works. Albert Kundig
Jönev 1958.
Bu eserde, islâmda marangoz, do~ramac~, heykelci gibi a~aç ve tahta üzerinde
çal~~an usta ve i~çilerin adlar~~görülmektedir. Ilkin uzunca bir Giri~'te, A~aç i~çisinin
tan~m~~verilmekte, sonra a~açlar~ n özellikleri, mimar ve marangozlar, imzalar (i~aretler) üzerine incelemeler yap~lmaktad~ r. Ondan sonra, her sanatç~n~ n hangi eseri
ile tan~nm~~~oldu~u ve hangi eserlerde zikredildi~i kayd edilmektedir. Sonra bu
ustalar munasebetiyle adlar~~geçen hattatlar~n listesi, an~t ve kolleksiyonlar~n listesi,
ayr~ca çok geni~~bir bibliyografya, ve papier couch üzerine bas~lm~~~ 12 Levha
gelmektedir.

GEORGE T. SCANLON, (Editor and Translator) A Muslim Manual of
War (Tafrij. al Kurûb fi- Tadbir al Hurûb). The American University
at Cairo Press 1961.
Eserin Arabca asl~ n~~yazan: UMAR IBN IBRAH~ M
AL-WAS[AL - ANSARI[.
Bu kitap, Arabca bir Harb el-kitab~n~ n Ingilizceye tercümesi ile birlikte yay~nd~r. Eserin ancak iki nüshas~~vard~ r. Biri, Istanbul'da Fatih Kütüphanesinde, öbürü
Amerika'da Princeton Cniversitesi Yahudah kolleksiyonundad~r. Eserin meydana
gelmesinde her iki nüsha kullan~lm~~t~r. ~kinci nüsha sayesindedir ki müellifin
ad~n~~ ö~reniyoruz. Birinci nüshadan da ö~reniyoruz ki yazar, bu kitab~n~~Memlûk
Sultam Farac bin Berkuk'un saltanat~nda (8o ~~-8 ~~o H. ,/1399-14 ~~) yazm~~t~r.
Editör ve tercümecinin Giri~ 'i, Islâm'da harb i~lerine de~gin literatür üzerinde
durmaktad~r. Bu hususta esasl~~Arabca el-yazmalarm~~bildirmektedir. Eser, Do~uda
Haçl~~Seferleri s~ras~nda harb hakk~nda ne gibi görü~lerin hâkim oldu~unu bir kere
daha göstermektedir. Arabca metin, kitab~ n sonuna konmu~, bir de Arabca harb
terimlerinin lûgatçesi kat~lm~~t~r.

KAJ BIRKET - SMITH (translated from the Danish by : ROY DUFFEL),
Primitive Man and his Ways. Pattern of Life in some native societies.
Odhams Limited, London 1960.
Danimarka'da Fjoerne Folk ba~l~~iyle 1957 de ç~km~~~olan bu eserin Ingilizce
tercümesi ~~96o'da yaymlanm~~t~r. Eser, ilkel toplumlar~n hayat esaslarm~~incelemektedir. Ba~hca bölümleri ~unlard~ r: Onsöz, Çevre ve kültür, Avusturalya
yerlileri, Ova Hintlileri, Laponlar, Tuareg'ler, Powhatan ile Pamliko, Maori'ler,
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intibak ve kültür geli~mesi. Eser, k~sa olmakla birlikte, toplumbilimci (sosyolog) için
faydal~d~r. Kitab~~ as~l ilgi çekici k~ lan, içindeki, metin-içi yahut d~~~~47 resimdir.
TARIK ZAFER TUNAYA, Hurri_yetim lidn~, ~kinci Me~rutiyetin siyasi
hayat~na bakt~lar. (Mü~ahedeler ve Tezler. Siyaset ilmi serisi I .)
Baha Matbaas~~- Istanbul 1 959
Yazar, eserinin ba~~nda, kitab~n amac~n~~ ~öyle anlat~r: Eski harfleri okuyam~yan. Osmanl~cay~~anlam~ yan bugünkü nesle memleketimizdeki ideolojik hareketlerin geli~ mesini anlatmak; bu hareketleri, zaman unsuru içinde mukayese ve de~erlendirme imkan~n~~vermek; çok bol; fakat çok da~~n~ k vesikalar~~aramaktan, ~ehir
dola~maktan bir toplumun gençli~ini kurtarmak.
Denilebilir ki, yazar bu amac~ na ula~m~~t~r. Çünkü meydana gelmi~~olan küçük
kitapta, son tarihimizin en önemli hareketlerinden biri olan 19o8'de Hürriyetin
ilâni ile Ikinci Me~rutiyet ça~~, sade bir dille ve aç~k fakat ciddi bir ~ekilde ayd~nlat~lm~~t~r. Kitab~n sonunda Ikinci Me~rutiyet ça~~n~n en önemli olaylar~n~~gösteren
ve 19o8'den 1922'ye kadar giden, gence de ya~l~ya da çok faydal~~bir kronoloji ile,
zengin bir bibliyografya vard~r.
SEREFETTiN TURAN,

Kanuni' nin o~lu ~ehzade Be_yaz~d yak' as~. Ankara
Üniversitesi D.T.C. Fakültesi yay~nlar~~No 80. Türk Tarih Kurumu
bas~mevi Ankara 1961.
Yazar~n D.T.C. Fakültesinde verdi~i habilitasyon tezi olan bu tarih eserinde
~u meseleler ele al~nmaktad~ r: Ilkin, meselenin mahiyeti ile eldeki kaynaklar~n
ele~tirilmesinden sonra, Bayezid'in isyan~n~~haz~rl~yan âmiller, Bayezid'in Selim'e
ve babas~na kar~~~cephe al~~~, Iç-sava~a do~ru (Bayezid'in haz~rl~~~~ile Selim'in tela~~~
ve Kanuni'nin müdahalesi), Konya sava~~, Bayezid'in ~ran'a ilticas~~ve öldürülmesi,
Hâdisenin do~rulu~u, iç kar~~~kl~ klar, Bayezid vak'as~n~ n sebep oldu~u idari de~i~ildikler.
Kitab~ n sonuna konan Ek'lerde hepsi birden 15 say~da olan belgeler (Mektuplar, arizeler, mersiyeler v.b.) buluyoruz. Kitap bibliyografya ve iki Indeks ile sona
etmektedir.
SEMAHAT TURAN, BEHiRE ABACIO~LU (haZ1Fllyalllar), Tiyatro
Bibliyografyas~ . Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakültesi Tiyatro Enstitüsü
yay~nlar~~No ~~. Türk Tarih Kurumu Bak~mevi Ankara 1961.
1928 ile 1959 y~llar~~aras~ndaki zaman~~kapsayan bu tiyatro bibliyografyas~~ ~u
eserleri içine almaktad~ r: Tiyatro sanat~~ile ilgili eserler (Genel eserler, Karagöz ve
Ortaoyunu üzerine eserler, Tiyatro yazarlar~~bibliyografyas~ ). Oyunlar (Türkçe
oyunlar; türlü dillerden çevrilmi~~oyunlar; yazar~~bilinmiyen oyunlar v.b.). Opera
librettolar~~ve Opera üzerine Kitaplar. Dizinler (Yazar adlar~, eser adlar~, Eserlerin
orijinal adlar~).
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(Editör), Amerikan Kütüphanecilik tecrübeleri. Kütüphanelerin Mazisi, Tipleri ve Kütüphanecilikte bugünkü davran~~.Ankara üniversitesi, D.T.C. Fakültesi yay~ nlar~ : 134, Kütüphanecilik
Enstitüsü yay~ n~ : 3. Ankara, Güven matbaas~~ 1961.
CARL M. WHITE

Kütüphanecilik ve özellikle Amerikan kütüphanecili~i üzerine yaz~lm~~~yaz~lar~ n bir dergisi olan bu kitapta ~u yaz~lar vard~ r: CARL M. WHITE, Onsöz ve
Amerikan Kütüphanecili~inin tarihi ve sosyal yap~s~. CARL M. WHITE, Meslekten
yeti~mi~~Kütüphaneci. IKBAL ARGON, Dewey Onlu tasnifi. ABDULKADIR
SALGIR, The Library of Congress. BERIN U. YURDADO~, Üniversite Kütüphaneleri. ILHAN KUM, Halk Kütüphaneleri. SOLMAZ IZDEMIR, Okul ve
Çocuk Kütüphaneleri. WERNER B. ELLINGER, Hukuk Kütüphaneleri.

(Editör), Modern Kütüphanecili~in Esaslar~.
Birle~ik Amerika Devletleri, ~ngiltere, Bat~~Almanya ve Danimarka'da kütüphanecilik nazariye ve tatbikat~n~ n özeti. Ankara
Üniversitesi, D. T. C. Fakültesi Yay~ mlar': 133. Kütüphanecilik
Enstitüsü yay~m~ : 2. Ankara, Güven matbaas~~1961.

CARL M. WHITE

olan bu
Türlü konferansç~n~ n kütüphanecilik üstüne söylediklerini derlemi~~
r:
C.M.
WHITE,
Onsöz.
CARL
M.
WHITE,
vard~
yaz~lar
~~daki
küçük kitapta a~a
Mukayeseli kütüphanecili~e giri~. SUUT KEMAL YETKIN, Zaman~m~zda Kitap
ve Kütüphaneler. LUCILE MORSCH, Amerika'da Halk kütüphaneleri. LUCILE
MORSCH, Amerika Birle~ik Devletlerindeki Ilim ve Ara~t~ rma Kütüphaneleri.
BEDRETTIN TUNCEL (Milli E~itim Bakan~ ), Zaman~m~ zda Kitap ve Kütüphaneler, (Ikinci Konferansç~n~ n takdimi). LIONEL Mc COLVIN, Ingiliz Halk
kütüphaneleri. LIONEL Mc COLVIN, Ingiliz Kütüphane sistemi. HAMIT DEREn takdimi).
LI, Zaman~m~ zda Kitap ve Kütüphaneler, (Üçüncü Konferansç~n~
RUDOLF JUCHHOFF, Almanya'da Üniversite ve Ara~t~ rma Kütüphanelerinin
~imdi
ya~ayan gelenekleri. RUDOLF JUCHHOFF, Alman Kültüphane sisteminin
Kitap
~m~zda
.
ETHELYN
MARKLEY,
Zaman
~~~
ve gelecek geli~mesindeki davran
ve Kütüphaneler: Seri konferanslann sonu. ELISE MUNCH - PETERSON,
Kopenhag Halk kütüphaneleri tefti~~dairesinde Kütüphaneci.
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