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Tedavi Notları
Her ayın birinde ne˛rolunur. Tıbbın her ˛ubesinden ve bilhassa
tedavi kısmından bahseder.

›mtiyaz sahibi ve mes'ui müdürü: Doktor Marko

Be˛inci sene

T

edavi Notları, bu numara ile, be˛inci faaliyet senesine giriyor.
Bizim gibi, hayatını bir gaye uruna hasredenler için, her
sene ba˛ında okuyucuları ile hasbuhal etmekden daha tatlı ve daha
büyük-bir saadet günü yoktur.
Her sene sonu, bir senelik mesai muhassalası olarak, elimizde
toplanan yazılara bakmak ve, daima, bir çok noksanlarımızı hissetmekle, daha iyi ve faydalı olabilmek için lâzım gelen çalı˛ma yollan
ve kuvveti hususunda, aziz okuyucularımızın iltifat, ve teveccühlerine hak kazanmaa yakla˛abilmekte arar, gayret ve arzularımızla,
yeni çareler ve yeni ˛ekiller bulmaa mecbur olduumuzu takdir
ederiz. Her sahada, terekki etmek ve muasır milletlere yeti˛mek için,
˛imdiye kadar muhtelif sebeplerle kaybettiklerini telâfiye ura˛an
hükümetin arkasından yürüyen bütün millet gibi, biz de, ferden
uhtemize dü˛en vazifeyi ifaya ura˛ıyoruz. Lâkin itiraf ederiz ki,
gayeden daha çok uzaktayız. Çalı˛tıımız ˛ubenin, tababet gibi,
en ciddî bir ilim ˛ubesi olması ve, her biri ayrı ihtisasa ihtiyaç
gösteren bir çok bran˛ları bulunması cihetiyle, bütün bunlar arasında irtibat vazifesini görmek, hepsine faydalı olabilmek, ve yine
hep bu gayelerle muhtelif Avrupa mahafili ile temas ederek, bir
çok memleketlerden gelen muhtelif mesai hulâsaları içinden en
faydalı olanlarını seçip, sevgili okuyucularımıza takdim edebilmek
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hususundaki mü˛külâtın, bizi te˛vik
yine aziz meslekda˛larımız tarafından
bahtiyarız.

yolundaki iltifatları
takdir edildiim g û

ile.

Geçen senedenberi, yeni harflerle inti˛ar eden gazetemiz, ze
yoruz ki, gayet az imlâ yanlı˛ı yapmaa fevkalâde gayret e t m Bundan ba˛ka, muhterem okuyucularının senelik koleksiyonlarım
karı˛tırmamak ve, yeni yazıya gösterdiimiz büyük hâhi˛i isbat
etmek üzere, bir fedakârlıa daha katlanarak, eski yazılarla çıkan
birinci formayı, yeniden ve yeni yazılarla bastırdık. Arzu eden
karilerimize, talepleri üzerine takdim edeceimiz tabiîdir. Bu nüshadan itibaren, daha fazla tenevvü temini için, muktebesata daha
yazılar koyacaız, ve gazetenin tabı ˛eklini peyderpey Avrupa
zengin ve kıymetli refiklerimize benzetmee ura˛acaız.
Yine ehemmiyetle haber verelim ki, pek yakında, dahiliye
mütahassıslarımızdan birinin, pek mühim bir dahiliye kitabını da
tefrika suretinde derce ba˛lıyacaız. Bu mühim ˛ubede mevcut
kitapların nedreti ve ˛ubenin ehemmiyeti nazarı itibara alınırsa,
bu tefrikanın muhterem meslekda˛larımız için azîm faydası olacaını ve dikkatle takip edileceini ümit ediyoruz.
Ne güzel ve hayırlı tesadüftür ki, be˛inci senenin ilk sayısı,
3-üncü Türk Tıp Kongrasmın toplanmasına tesadüf ediyor. Memleketin belli ba˛lı dertleri ile me˛gul olmak, ona en doru ve .en
münasip veçheyi vermek ve, umumî memleket mes'eleleri hakkınoc
münevver ve mütefekkirlerin kıymetli dü˛ünce ve tecrübelerinde
istifade etmek için, Avrupa usulleri ve asrî duygularla müün
olan hükümetin bu me˛kûr himmetini burada tekrar ederiz.
Bu ay, Ankarada bir çok doktorları bir araya toplıyacak o
3-üncü Tıp kongrasmın bu muvaffakiyeti hususunda, muhterem
vekil Refik Beyefendinin mesai ve azmini ˛ükranla vadederiz: pek
lûtufkâr himayelerinden dolayı sevgili Ba˛vekil ›smet pa˛a hazretleriyle, daima ve her yerde ir˛at ve te˛viklerinden i!L
ımiz büyük Gaziye de minnet ve hürmetlerimizi arzederiz.
pek

Kongranın mevzuunu te˛kil eden Kanser, Frengi. Ki
enteresan bahisler üzerinde cereyan edecek münaka˛e

Tedavi notları
mütalâaların hiç ˛üphesiz, pek derin tetkikat ve tetebbuat mahsulü olacak raportörlerini ˛imdiden tebrik ederiz. Karınca kararınca, bir hizmet ifa etmek arzusu ile, Tedavi Notlarının bu nüshasını kongra mevzularının en mühim ve en muaddah olan, ve
hali hazır tababetini en fazla i˛gal eden, Kanser bahsine tahsis
ediyoruz. Bundan mâda, dier Kongra mevzuları olan Kızıl ve
Frengiye dair de muhtelif travaylar topladık. Son senelerde, pek
hummalı bir tetkikat ve tetebbuat ile me˛gul, me˛hur Alman
mahafili ilmiyesinin etütlerini, muhterem meslekda˛lanmızın nazarı
tetkiklerine vaz'etmekle biz de hissemize dü˛en ufak bir hizmette
bulunabildisek ne mutlu!

Kanser meselesi
Berlinde Prof. Karl Lewin.

B

u gün, tecrübevî taharriyat. ve tıbbî tatbikata,
kanser kadar hâkim olan hiç bir mes'ele yok gibidir. Habis verem vak5 alarmın çoaldıı ve, bazı memleketlerde, kanser ölümlerinin tüberküloz ölümlerini
tecavüz ettii muhakkaktır. Bu hastalıın mahiyeti ne
dir, nereden geliyor, ve ona nasıl galebe edebileceiz? Bu
mes'eleler, son seneler zarfında Vienne-de microbiologueların kongr al arını ve Dançig-te dahilî hastalıklar mütahassıslarmm içtimalarını tamamiyle i˛gal etmi˛; Alman
cerrahî cemiyetinin bir içtimai, Wisbaden-de, dahilî
hastalıklar mut ah assısl arının kongrası, kanser tetkikatı
ile me˛gul, merkezî Alman komitesinin kongrası, hep
bunlara hasredilmi˛tir.
Pratisyenleri alâkadar eden en mühim mes'ele,
kanserin te˛his ve tedavisidir. Bu cihetten terekkıyat
vaki oldu mu?
Kanser tedavisinde, ˛imdiye kadar hâkim olan, cerrahî ve radyolojik tedavilerdir. Her iki usul de, mevziî

