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larını da koymakla mecmua.ya beynelmilel bir a1a.ka vermek için 
uğraşacagız. Bunu için bütiin meslekdaşlarımızı yardıma davet 
ediyoruz. En biiyük emelimiz AVrupa., Arab, lranlı ve sair millet
Ierin tıb tarihini nasıl tanımış ise, aynı seviyeden hiç de dO.n 
olmıyan ve bir çok noktalard~n rüçhanı olan Türk tıb tarihini 
de öyle tammalarını ~olaylaştırmaktır. 

Dr. A. Süheyl Ünver 

Profesör · Castiglioni'nin tıb tarihi Enstütü 
çalişmaları üzerine bir makalesi 

İtalya'da Paduava Üniversitesi tıb tarihi Profesörü, Beynelmilel 
Tıb tarihi a.limİerinden ve tıb tariliine milteailik en mükemmel 
.bir eserin sahibi Dr. A. Castiglioni İtalya'da münteşir : 

Rivisla di storia ·d elle scienze medtche naltırali mecmuasında 
!stanbul Üniversitesi tıb tarihi Enstitnsil 1933 - 1934 senei 
dersiyasi mesaisine ait bir makale oeşretmişdir. Mezkft.r maka
lenin aslı ve tercümeıı.i mecmuamıza bir hatıra olarak konmuştur_. 
Tıb tarihimize miiteallik Avrupada husule gelen ilk akislerden 
olması dolayıaile Profesörüo bu yazısından derecesiz bir sevinç 
duyduk. · 

- Mecmua-

Süheyl A. - İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi Tıb tarihi 
Enstitüsü, 1933- 1934 senei dersiyesi mesaisi hülasası 

Istanbul, Kader 1934 

In questo volume l'autore, professore di storia della medicina 
e deontologia alla Facolta medica di Istanbul ha raccolto i 
lavori pubblicati da lui' e dai sucii scolari nell'ultimo biennio. 
Diremo subito che l' attivita di questo giov~ne scienziato, accurato 
e diligentissimo ricercatore. e gia molto simpaticamente nota a 
'quanti si · occupano di st~ria della medicina e che l'lstituto da 
lu i fondato e diretto ne/la capitale de/la T urchia e gia divenuto 
un centro importante di studi medici. I lavori raccolti in questo 
volume sono quasi iutti in ling~a . turca e quindi difficilmente 
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accessibili allo studioso europeo, pero generalmente hanno un 
breve riassunto in francese il quale permette al lellore di farsi 
un concetto del!' argomen to trattato. Notiamo fra 'questi studi 
quello sul! e stazioni termali d' Anafolia all' epoca dei Seleucidi, 
un altro sulle relazioni mediche fra la Turchia e . !'a Rumania, 
un inferessante studio su ila sc illa ne ll' anti ca medicina turca 
Non si puo che seguire cori vivo interesse l' opera del do tt. Süheyl 
ed augurarsi che essa possa essere fradotta in una lingua 
generalmente conosciufa e quindi maggiormente apprezzafa dagli 
studiosi. 

A. Castiglio ni 

A. Süheyl - İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi Tıb tarihi 
Enstitüsü, 1933- 1934 senei dersiyesi mesaisi hülftsası 

Istanbul, Kı;ıd~r 1934 

Müellifin bu cildinde, !stanbul tıb fakültesi tıb tarihi ve 
Deontologi profesörünün son iki sene zarfında kendi ve talebe-

. lerile beraber neşrettiği mesai toplanmıştır. Hemen diyelim ki 
bir şeyi kemali itina ve ·devamla tetkik eden dikkatli ve çalışkan 
bu genç alimin faaliyeti tıb taribi ile meşgul olanlar. tarafından 

'çok teveccühk!rane bir surette tanınmaktadır ve kendisi tarafın
dan TOrkiyenin eski paytahtında kurulan ve idare edilen Ensti
t ü de tıbbi tetkikler için ehe!Dmiyetli bir merkez olmuştur . .. 

Bu ciltte bir araya getirilen mesai hemen tamamen Türkçedir. 
Binaenaleyh Avrupa. alimlerince çok güç anlaşılmaktadır. L!kin 
umumiyet1e mevcut olan kısa Fransızca hül!saları okuyaniara 
tetkik edilen roevzu hakkında bir fikir vermektedir. 

Bütün bu tetkikler meyao~nda Selçuklar devrinde Anadoluda 
kaplıcalar 1 Romanya ile Türkiye arasında tıbbi ala.kalar , . eski 
·Türk tababetiode . Scille ilacı hakkıoda faydalı bir tetkik misal 
olarak gösterilebilir . · 

Dr. Sülıeyl in eseri canlı bir al!ka ile takip olunınağa değer 
ve bunlar umumiyetle tanınmış Usanlardan birisine tercüme olu
nacak · olursa alimler tarafından daha ziyade itibar ve kıyınet 
bulur. 

A. Castiglioni 


