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Beynelmilel Jeoloji Kongresi  

XVIII. Toplantı, Londra. 1948.

Bundan önce 1940 senesinde toplanması tasarlanıp harbin patlama-
sı üzerine tehir olunan Beynelmilel Jeoloji Kongresinin XVIII. toplantısı, 
1948 yılında Büyük Britanyada, Londra Jeoloji kurumu'nun daveti üzerine 
aktolunacaktır.

Bu toplantı için ilk hazırlıkları ihtiva eden bir sirküler yayınlanmış bu-
lunmaktadır. Toplantılar 25 Ağustos dan 1 Eylül 1948 e kadar Londra da 
yapılacak ve muvakkaten listeye konan aşağıdaki konular münakaşa olu-
nacaktır;

1.  — Jeoşimi problemleri.
2.  — Metamofizmada Metasomatik olaylar.
3.  — Sedimantasyon (tortulaşma) da ritm.
4.  — Tatbiki Jeofiziğin Jeolojik sonuçları.
5.  — Demir cevheri yataklarının jeolojisi.
6.  — Petrol jeolojisi.
7.  — Kurşun ve tutya (Çinko) cevherlerinin jeolojisi, Parajenesi
8. ve Rezervleri.
9.  — Deniz ve Okyanus zeminlerinin jeolojisi.
10.  — Pliosen-Pleistosen sınırı.
11.  — Fauna ve Flora Fasiyesleri ve Zon korelasyonları.
12.  — Kontinental Omurgalı yatakların korelasyonu.
13.  — Arz hareketleri ve Organik Evrim.
Sirküler, Britanya adalarının büyük kısmında 7 Ağustos-18 Eylül 1948 

tarihleri arasında yer alması tasarlanan ve kongre programının bir kısmını 
teşkil eden jeolojik ekskürsiyonlar hakkındaki tafsilatı vermektedir. Bunlar 
arasında, Londradaki toplantılardan önce yapılacak 16 uzun ekskürsiyon 
(7-16 günlük) ile toplantılardan sonra yapılacak olan aynı uzunlukta 16 ek-
skürsiyon vardır. Ayrıca, Londra çevresinde 22 Ağustos ile 3 Eylül ara¬sın-
da yapılacak olan günlük ekskürsiyonlara da yer verilmiştir.

Genel teşkilât komitesi, onbir seneden beri jeologların ilk büyük bey-
nelmilel toplantısını teşkil edecek olan bu oturumun plânlarını mümkün 
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mertebe yaymağa ve açıklamağa gayret etmektedir. Eğer 1940 senesinde 
yapılan hazırlıklar harp yüzünden sekteye uğratılmasaydı, o zaman tasar-
lanan kongreye 800 ü yabancı memleketlerden olmak üzere 1500 jeologun 
gelmesi bekleniyordu; 1948 de de iştirak nisbetinin aynı derecede olacağı ve 
bir çok memleketlere ait Üniversiteler, Jeoloji servisleri, Jeoloji ve Madenci-
lik kurumları ile diğer ilgili müesseselere mensup mümessillerin kongrede 
bulunacağı umulmaktadır.

Sir Thomas Holland, K. C. S. I., F. R. S., Genel teşkilât komitesi başkanı 
ve Kongrenin Seçkin-Başkanıdır. Genel Sekreter Mr. A. J. Butler ve Dr. L. 
Ha- wkes ve kasadar Mr. F. N. Ahscrofdur. Bütün muhaberat

General Secretaries
XVIII Session lnternational Geological Congress, 
Geological Survey and Museum,
   Exhibition Road, London, S. W. 7.

adresine gönderilmelidir.
Resmi mümessillerin tayini için Türkiyedeki belli başlı ilmi müessese-

lere davetiyeler daha şimdiden gönderilmiş olup yayınlanan üçüncü Sirkü-
ler ilgililer tarafından British Council bürolarından sağlanabilir. 


