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Amerika Müttehit Devletleri Sefareti 
Istanbul, 29 Kanunuewel 19^2
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Haïil Sdhem Bey Efendi, 
Istanbul

Aziz Ealil Bey
/vDüA sizinle olan uülakatimizi teyiden size bildirraeye §itab ederim 

ki Chicago sergisinde teçhir edilen e§yan - Müdiri Mr.C.W. Fitch tara- 
findan Sefarete çirndi vasil olan 28 Teçrinisani tarihli mektubunda 
bildirildi line gôre Türkiye tarafmdan te§hir edilmesi tasavvur edilen

ae§yaya lazim olan yeri size verrneye hazirdirlar; fekat sandiklama, 
nakliye ve sigorta için sarfedebilecekleri meblagm miktanni çimdiden 
tayin etmek mümkin ôlamadi^mdan, Chicago' y a gonderile'cek eçyamn in- 
tihabi hakkmda henua bir karar veremeyorlar. Binaenaleyh Mr. Fitch’in 
bu hususta Sefarete y a k m  zamanda rauhakkak surette verecek oldugu her 
hangi tebligattan sizi haberdar etmeye müsaraat edecegim.

Hürmetlerimin kabulini reca ederim Efendim.

îmza
Hovvland Shaw



^  T E E C TJ M E

Amerika Mtittehit Devletleri befareti 
Ankara, 2) Çubat 19'y)

Halil Edhern Beyefendi 
î s tanbul M eb*usu 
Istanbul

Aziz Halil Bey,

Mr. Hihkle tarafindan size bir kaç gün evvel telefonla verilen 
malumati teyid etmek üzre, kanunuevvel sonunda Istanbul*da ikametira

î *esnasmda sizinle vaki raülakatimizi hatirlatarak size §u satirlan 
yazarak arz ederim ki sabik sefir General Dawes * a Türkiyenin Chicago 
Sergisine içtiraki §artlarina dair yazmi§ oldugum mektubun cevabini 
§imdi aldim. Mes*ele General Dawes ile Sergi Mtidiri Commandant L.E.Lohr 
arasmda münakaça edilmiçtir. Commandant Lohr’un oeyanatma gore 
rnes’ele ilk'defa tedkik edileli, yani 19yl senesinden beri, maalesef 
Aierikadaki vaz*iyet, bilhassa iktisadiyat noktai nazarmdan, çok

Adegi§mi§tir. Alakadar Aakamlar, Türk kolleksyonunun Sergiye.içtirakini 
her ne kadar arzu ediyorlarsa da nakliye ve sigorta raasraflarmi temin

Aetmek kendileri için imkansizdir. Zaten bütiin diger memleketlere ayni 
muamelede bulunulmaktadir. ^ana yazdigi raektupta General Dawes ez cüra- 
lediyor ki :

**l§lerin aldigi çekilden dolayi pek müteessirirn. Memleketimiz 
yoni Tiirkiyeye kar§i büyiik bir hayraniyet hissetmektedir, ve teçhiri 
tasawur edilen rauazzam Türk sun*ati kolleksyonu rnezkur Panayinn en 
güzel tezyinatmdan biri olacakti."

Bu hususta yaprai§ olduklannizi tamamile takdir ettigim için Gene: 
Dawes'm 30zlerine kendi duydugum derin teessüfü ilave etmek isterira

A Ave pek saraimi ve hürmetkar hissiyutiram kabulini reçu ederim Efendim.

îmza
ïïowland Sbaw
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