
Prof. Dr. Nevzat Tüzdil
(1900 - 1965)

Ardından

Türk Ulusu ve onun sahiplerine mutlu olmasını candan diledi-
ğimiz 1965 yılı mesleğimiz ve meslektaşlar için acı bir olayla başla-
mıştı. 3 Ocak Pazar günü kararan günle birlikte büyük hoca Tüz-
dil'de aydınlığımızdan göçüp gidivermişti.

Pazartesi sabahı Fakülte kapısında karşılaştığı m hoca m Erk'in
yaşlı gözleri haberi yansıtmış, titrek sesinde duyduklarımı inancım-
dan uzaklaştırma çabası düşmüştü içime.

Avuntum hep yanıbaşımda bulundu. Ayrılmadı bir kez peşim-
den. Oysa ulu insanı sonsuzluğa giden yolda yalnız. bıraktığımızda
öylesine zorladı ki bağımızı, kopuverdi ve oracıkta, mezarını örten
çiçeklerin arasından süzülüp toprağın derinliklerinde kayboldu. Bel-
liki yaşamayı çok seven rahmetliyi yalnızlıktan kurtarmayı bana tercih
etmişti.
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İ~te, ölümüne ilk kezö' an inandım Ve kürsülerimiziı:ı her zaman
loş koridorunda.sesini bir daha duymayacağımı, odamın yanındaki
kapının tarafından açılmayacağını anladım hocam.

Hayatında, ki~iiiğine erdiğinden beri herkese günül vermiş, ince
duyularınla almadığın' göniİI, girmediği n kalp kalmamış. İki yıldır
aynı koridorda bulunduğumuz, komşu odalarda oturduğumuz halde,
gerek uzun ve kısa gezilerin,gerekse özel yaşayı~ın sebebile hoca,
asistan ilişkilerimizde bir boşluk bulunuyordu. Ne büyük insandın
ki bunu sezmiş, içime girmiş ve koparılmasıgüç bir halka ile iyiliğine
inanmışların zincirine bağlayıvermiştin beni.

Otuz yılını adadığın Fakültenden son ayrıldığın akşamdı.
Işıklarını söndürmüş, kapını kapatmıştın. Sessiz adımlarla kürsünü
terkediyordun. O, insancıl duyuların, ayaklarını oda ma yöneltiver-
mişti sanki. Kapımı çalıp açtın. Sordun, soruşturdun. Hazırlamakta
olduğum "Türk Veteriner Dernekleri" hakkındaki yazımla ilgilendin.
Bu konudaki bilgilerini otuzbeş yıl öncesine giderek scriverdin
önümc. Kabasakal'da, mezunolduğun okuldan bahsederken gözlerin
dolu dolu olmuştu. Anılarına bağlılığın onların bir an olsun tozlan-

<..
masına meydan vermeyecek kadar kuvvetliydi. Belki de anlatma ve
konuşma yeteneğinin en büyük payı bu davranışından geliyordu. İşte,
o son akşam da, anlattıklarında, yarım. asra yakın yılların değil de,
daha dün yaşanmışlığın tazcliği vardı. Dakikalar çabucak geçiver-
mişti. İlginç bir konuydu bu senin için. Ömrünün en ışıklı yıllarını
severek verdiğin, ülkümüzü gerçekleştirme yolunda, ona inanmış-
larla birlikte, küçük, nemli odalardan salonlara yükselttiğiniz mesle-
ğimizin geçmişi idi. Bu uğraşmada yapılan çalışmalar iki cümlede
anlatılamazdı. Ertesi gün gelip bu konuya detayı ile gireceğini söy-
leyerek ayrıldın. Her zamanki gibi dinç, hayat doluydun. Ölümün-
den' en ufak bir iz bile yoktu yaşantında.

'. Senden sonra hep ertesi günü bekledim. Gelmedi. Gelmeyecek
de; oysaki sen geldin, ya da getirildin. Ne unutulmaz gündü o.

. 4 Ocak Pazartesi günü sonsuzluğa çıkacağın yolculuğun ha-
zırlıklarıyla geçmişti. O gün kürsülerimizin telefonları durmazca-
casına çalıştı. Ne de çok uğurlayanın varmış. Kıskandım doğrusu.
Bir, üç ,beş ve yüzler hep senin için koşuştuk. Avuç, avuç, kucak,
kucak.

5 Ocak Salı günü ise Hacıbayram Camisinde bir başkalık var-
dı. İnce, ince dökülen yağmurun ıslattığı rnusalla taşlarında, yolculu-
ğuna hazırlanmışların arasında çoktan yerini almıştın. İçerde öğle
namazı kılinırken; dışarda, yakalarında resmini taşıyan insanlar hep
sana yönelmiş, senden yan;ı söz ediyorlardı. Askeri ve sivil talebelerin
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asistan ve doçentlerin, arkadaş!arın başucunda son görevlerini
yapıyorlardı. Dakikalar geçmiş, dinı törenin de biletek ellerimiz
üzerine gelivermiştin. Hafif mi hafif, uçucu mu uçucu. idin; İlminin
derinliğince yükselmiş, iyiliklerinin" ağırlığınca gün"ahlarından sıyrı-
lıvermiş gibiydin. Belli ki meleklerle birlik olmuş, onlara katılmıştın.

Cenaze arabası ile" Fakültene getirirken; arkamdaki tabutta
senin yattığına hala inanamıyordum. Akademik törenin başladığı
Rektörlük binası önünde, yine, seni sevenlerin ellerine alındın. Meslek
kurumlarından gelen ve özelolarak gönderilmiş olan çelenklerin
ardında, yarışırcasına seni taşımak isteyen bir uğurlayıeının vardı.
Çok sevdiğin kürsünün binası önüne konmuş, yeşil örtülü masanın
etrafında da bir okadarkalabalık yer almıştı. Hepsinin gözleri yaşlı,
gönülleri kapkaraydı. İçlerinden bir varlığın kopup gidişini kabul-
lenemiyorlardı. Çaresiz, etrafına halka olmuş, sana yapılan son ko-
nuşmaları dinlemeye koyulmuştuk. Dekanın, profesörün, doçentin
ve taleben, belki de ömürleriilde yaptıkları en güç konuşmalarında,
kişiliğini özüyle belirtmişlerdi. ırmak, ırmak göz yaşları, kucak, kucak
dualar yoluna adanmıştı.

Bir daha geri gelmeyecek bedenini Fakülteden alıp mezarına
götürürken yanında bulunduğum son dakikaları da yaşamış olmanın
mutluluğuna ya da mutsuzluğuna ermiş oldum. Artık sana uz anmak,
seni tutmak çok güç, erişilmez olmuştu. Yaran, içimizde, her geçen
an sonsuzluğuncaderinlcre işliyordu.

Dünyalarımız birgün yine birleşecektir şüphesiz. Orada, 'seni
ongun, kaygulardan uzak, hesabını ödemişlerin topluluğu içinde gör-
meyi, bu yolda sana Ulaşmayı Tanrıdan dileriz. .

Ruhun şad olsun hocam.

Ferruh Dinçer
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GEÇEN SAYlMIZDA ÖLÜM HABERİNİ VERDİGİMİZ Prof.
Dr. AHMET NEVZAT TÜZDİL İçİN FAKÜLTEDE YAPILAN
CENAZE TÖRENİNDE ŞU KONUŞMALAR OLMUŞTUR

Fakülte Dekanı Prof. Dr: Selahattin Gürtük'ün Konuşması

Azi z H o c am,

Ahmet Nevzat bey. 1900 yılında' Geliboluda doğmuş, İstanbulda
Gelenbevi S~ltanisini' ve i920 de .de İstanbul Mülkiye Baytar Mek-
tebi Alisini bitirmiştir.

Fatih, Tophane ve Karaağaç mczbaha veterinerliklerinde ça-
lıştıktan sonra iO oeak i925 de Ziraat Vekfllcti tarafından Alman-
yaya gönderilmiş, Almanyada doktorasını yaparak 1928 de Yurda
dönmüştür.

Almanyadan döndükten sonra Yüksek Baytar Mektebi parazi-
toloji ve tıbbi hayvanat müderris muavinliğine atanmış ve ek görev
olarak da YüksekOrman Mektebi haşarat ve hayvanat muallimli-
ği verilmiştir.

i933 de Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesinde para-
zitoloji enstitüsü şefliğine başlamıştır. 1937 de doçent ve 1943 yılın-
da da profesörlüğe yükselmiştir.

Profesör Nevzat Tüzdil, 36 senelik ilim hayatında 15° den fazla
bilimsel yayın yaprpış ve yüzlerce öğrenci yetiştirmiş değerli hoca-
, larımızdan birisidir.

Büyük ölü .. : bir gün gelecek vücudun toprak altında kaybolacaktır.
Fakat bırakmış olduğun eserler ilelebet Türk Milletine ışık tutacak ...
adın dudaklardaİl, ruhun kalplerimizden hiçbir zaman eksik olma-
yacaktır.

Aziz hocam, rahat uyu ... Ulu Tanrıdan sana mağferet, akraba,
arkadaşlarına ,:e Fakiiitene baş sağlıkları dilcr, huzurunda hürmetie
eğilirim. .

*
Pr~f. Dr. lvfihri Mimioğlu'nun Konuşması

Az i z H o ca m,

Öğrenci ve çalışma arkadaşın olarak 30 yıla yakın zamandan
beri bir arada bulunuyorduk. Ölüm seni bizden erken uzaklaştırdı.
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Yurduna, mesleğine, Fakültene bağlı idin. En olgun çağında senden
daha çok şeyler bekliyorduk. Daha uzun yıllar senden aydınlanmak
isterdik. Ne çareki seni kaybetmek bahtsızlığına uğradık. Ne kadar
üzülsek, dövünsek azdır.

Bu sonuç hepimiz için mukadder. Ne mutlu sana ki arkanda.
değerli eserler bıraktın. İnsanlık seni her zaman kıymetli bir varlık
olarak anacaktır.

Goethe, "hayat kısa ama sanat ~zundur" demiş. Bu sözde bü-
yük bir gerçek saklı. İnsanlar ancak bıraktıkları eserler kadar uzun
ömürlü olabilirler.

35 yilı aşan öğretim üyeliğin süresince binlerce öğrenci senden .
feyz aldı. Mütehassıs veteriner, asistan, doçent, profesör yetiştirdin.

Bunlar ve yayınladığın yüzlerce eser var. Adım, adım dolaşmak-
tan zevk aldığın, konuşmalarınla, sonsuz güzellik hazinelerini dile
getirdiğin bu cennet Vatanın ilerisi için güven sağlamağa çalıştın.

Yurdumuzda toplum kalkınmasının kavramını derinden duy-
muş bir insan olarak 100 kadar radyo konuşması yaptın, 3° dan fazla
konferans verdin, 8 kitap ve broşür, ıoo den fazla da bilimsel yazı
yayımladın. Çeşitli kursları idare ettin. .

Laboı:atuvar çalışmalarında veteriner hekimlikle, insan he-
kimliği arasında sıkı bağlar bulunduğuna inanmış, bir ilim adamı
olarak, insanların çeşitli parazit ve mantar hastalıklarının teşhis ve
tedavisine uzun yıllar emeğin geçti, kendini yıprattın. Istırabını
dindirdiğin, hatta hayatını kurtardığın insan sayısı az değildir.

Bu gerçeği açıklarken, uzun yıllar, şu çatı altında, bir arada
çalışan bir meslektaşın olarak, iftiharla anmam gerektiğini ifade
etmek isterim.

Etrafındakileri incitmekten, muaşeret kurallarına aykırı dav-
ranışlardan çok çekinirdin. Çeşitli vesileler yaratarak, mesai arka-
daşlarını hoşnut etmeğe çalışırdın. Temiz kalbin hiç kimsenin gü-
cenmesine razı olmazdı.

Veteriner hekimlik senden feyz aldı hocam. Erken ayrılman
bizim için derin ıstırap kaynağı oldu. Bıraktığıneserler, bu ilim
müessesesinde seni her zaman canlı tutmağa yetecektir. Kalplerimiz-
de var olacaksın. Müsterih uyu, aziz hocam.

*
Prof. Dr. Nihai Erk'in Konuşması

Bugün burada, hepimizi sarsan acı ve elemli bir kayıp dolayı-
sile, son vazifemizi ifa etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdi
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bütün benliğimi kaplayan arzu, konuşmaktan çok doya doya ağla-
maktır.

r 4- yıl birlikte çalıştığım, feyiz aldığım sevgili hocam, ebediliğe
uğurlanma töreninde görevalacağım aklımdangeçmezdi. Ölümü
o kadar ani old i ki şimdi burada yatanın, son güne kadar dinç, ha-
reketli, hayat dolu, vazifesi başında bulunan insan olduğuna hala
inanamıyorum.

Benden evvel Profesör Mimioğlu onun ilim hayatını anlattı.
Ben de diğer özelliklerinden bahsetmek isterdim.

Temiz kalbi her zaman sevgi ile dop dolu idi. İnsanları, tabi-
atı, çiçekleri hele hayvanları çok severdi. Daha bir ay önce köpeği-
nin ölümünde beraber ağlarnıştık. Öğrencilerine, minnet ve şükran-
larını konuşarak ifade edemeyen yaratıkların acılarını dindirmenin
büyük zevkini aşılamaya çalışır, mesleğini her vesile ile överdi. Mes-
lek ahlakına pek önem verirdi. Son derece güzel ders anlatır, en zor
bahislerde bile öğrencinin ilgisini çekmesini bilirdi. Şefkatli ve mer-
hametli bir insan olarak beraber bulunduklarının kalplerini kırma-
maya dikkat eder, gönül almasını bilirdi.

Onu tanıyıp da ölümüne yanmamak mümkün değildir.
Çok aziz ve kıymetli hocam senin için söylenecek güzel şeyler

pek çok ama, üzüntüm buna engel oluyor.
Meslek tarihinde ayrı bir yerin olacak. Bu meslek var oldukça

sen unutulmıyacaksın. Huzurunda bütün arkadaşlar ve meslektaş-
lar adına hürmet ve minnetle eğilirim.

*
Talebe Cemiyeti Başkanı Kemal İnce'nin Konuşması

Aramızdan maddeten ayrılan fakat manen gönüllerimizde
abideleşen büyük insan, değerli ilim adamı sayın hocamız Prof. Dr.
Nevzat Tüzdil'in, yeryüzünde her faniye nasibolmayan bir günde
ve hiç beklenmedik bir anda ebediyete intikalinin sonsuz üzüntüsü
içerisinde bulunuyoruz.

Onun bir öğrencisi olarak, bütün ömrünü bizlere, bu camiaya
ve bu millete adayan bu büyÜk insanı böyle bir günde anlatmaya di-
lim varmıyor. Profesöründe, doçentinde, asistanında, öğrencisinde,
nemlenen her gözde onun bir parçasını görür gibi oluyorum ve onu
bir kere daha dinliyorum salonlarda. Her zamankindendaha gür,
. daha canlı sesile. Bugün bir kere daha çıkıyoruz huzuruna. Onu son
defa dinlemek, son defa görmek için. Ama bu kez gözlerimizde yaş,
gönüllerimizde hüzün var. Ellerinden öpüyoruz.

Aziz hocamızın manevi huzurunda huşu ile eğiliyor, yakınlarına
ve topyekun veteriner camiasına başınız sağ olsun diyor, Tanrıdan
rahmetler diliyoruz.
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A. (J. Veteriner Fakültesi Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü

HOCAM PROF. DR. NEVZAT TÜZDİL'İN
ÖLÜMÜ ÜZERİNE

NihaI Erk*

Ig6sin ilk çalışma günü acı haberi duymuştum. Nevzat Tüzdil
ölmüştü. Bu inanılmaz birşeydi. Çok sıhhatli,nqeli ve hayata bağlı
görünüyordu. 3 Ocak Pazar günü saat i 6 sularında hastalanıp kısa
zaman içinde öldüğünü öğrenmiştik. Onu sevenler aramızda, birkaç
gün olsun hastalansaydı, bizi alıştırsaydı diye konuşuyoruz. Okadar
ölümden uzaktı ki hemen yayımlamak üzere bir yazı hazırlıyordu.
Kendisini ziyaret ettikçe bu çalışmadan bahsediyor ve koyacağı resim-
leri gösteriyordu. Mesleğini, hele parazitolojiyi çok severdi. Çalışma
odasının abajurlarını çeşitli parazit resimlerile süslü olarak, özel su-
rette yaptırmış tl. Dünyanın tanınmış parazitologlarının resimlerini
duvarlarına asmaktan zevk duyar, onlara büyük saygı gösterirdi.

Mesleğine olan sonsuz sevgisini her vesile ile açıklardı. Onu
en güzel kelimelerle över, hayvan hastalıklarile uğraşmanın önemli
bir insanlık görevi olduğunu, insanı nasıl mutlu kıldığını bıkmadan
tekrarlardı. Bütün samimiyeti ile, tabiatı, özellikle hayvanları çok
severdi. Onlara daima şefkat ve merhametle muamele ederdi. Ken-
disini yakından tanımak fırsatını bulduğum ondört yıl içinde hiçbir
zaman hayvansız kalmamış, çok sayıda kedi ve son yıllarda da kö-
pek sahibi olmuştu. Kendi vefatından bir ay önce köpeğinin ölümü-
ne ağlamıştı bile.

Tabiatı sever demiştik. Köylere gitmekten hoşlanır, mütevazı
hareketleri ile onlara kendini sevdirirdi. Hele köylülerle sohbet onun
en dinlendirici .zevklerinden biri idi.

Başkalarının hoşlandığı şeyleri öğrenmeye çalışır, hediye vermeyi
çok severdi. Sert münakaşadan hoşlanmaz, çok kızdığı zamanlar
bile kimseyi İncitmezdi. Çalışma arkadaşlarına karşı daima çok ki- .
bar ve samİmi hareket eder, onların fikirlerine değer verirdi.

Hocalığı sırasında, doğuştan sahip olduğu konuşma kabiliyetin-
den bol bol faydalanırdı. O derece güzel ders anlatır, tekrarları

* A.Ü. Veteriner Fakültesi, Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü Profesörü. An-
kara .- Türkiye.

214



Nevzat Tüzdil'in i)liimü Üzerine

İlk olarak İstanbul Beyazid Belediyesinde ücretli veteriner ola-
rak görevalmış (1920-1921) sonra bir yıldan kısa süre (1922) Fatih
Mezbahası veterinerliğinde çalışmış, bir yıl kadar da (I 922-1 923) Top-
hane Mezbalıası veterinediğinde bulunmuştur. i 923- i924 arasında
İstanbul Mezbaha veterineri, ı924-1925 arasında İstanbul Mezba-
ha baş veterineri olarak çalışmış olan hocamız i 925 yılı başında Alman-
yaya uzmanlık öğrenimi için gönderilmiştir. Almanyada dört yıla
yakın kalarak Berlinde Parazitoloji, Hamburgda Tropen Estitüle-
rinde çalışmış, Hanover Yüksek Veteriner Okulu'nda "Die Verb-
reitung der Echinokokkenkrankheit bei Ticren" und Menschen mit
Berücksicitigung der Verhaltnisse in der Türkei" konulu doktorasını
tamamlamıştır.

1928 sonunda yurda dönen hocamız 1929 başında Yüksek Bay-
tar Mektebi parazitoloji ve tıbbi hayvanat müderris muavinliğine
ve laboratuvar şefliğine atandı. i 93 i de ek olarak Yüksek Orman
Mektebi haşarat ve hayvanat muallimliği ilc görevlendirildi. 1933
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N. Erk

de Yüksek Baytar Mektebi Ankaraya. nakledilince Nevzat Tüzdil
de. bu yeni Fakültenin Parazitoloji Enstitüsü şefliği görevine başladı.

1937 de habiltasyon çalışmalarını tamamlayarak ikinci sınıf
doçent lInvanını aldı. 1939' da birinci sınıf doçent, i 94 i de ikinci
~ınıf profesör, i 943 de birinci sınıf profesör olarak akademik kari-
yerde yükselmiştir.

28 yıllık öğretim üyeliği süresince yüzlerce öğrenci yetiştirmiş,
meslek ve meslek dışı konularda pek çok yayın yapmıştır.

Bu yayınlardan toplayabildiğimiz ~adarını aşağıda bildiriyoruz.

Kitap ve Broşürler

i - Etlerin teftişi. (I 927).
2 - Die Verbreitung der Echinokokkenkrankheit bei Tieren und

Menshen mit Berücksictigung der Verhaltnisse in der Tür-
kei. (I 928).

3 - Distofajin. Broşür (1936).
4 - Mez bahalara mahsus parazi tolojİ. (I 936).
5 - Mezbahalarda parazitoloji tatbikatı. (I 936).
6 - Türkiye Kasaplık Hayvanlarında gongyIonema. (1939). Re-

cep Usluoğlu Basımevi, Ankara. (Türkçe ve Almanca)
7 - Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi. (I 940).
8 - Türk Veteriner Hekimliği tarihi. (Türkçe, Almanca, İngilizce,

Fransizca) (I 955). Ankara tl niversi tesi Basımevi.
9 - Radyo ve Halkevlerinde söylediklerim. (I 943). Ahmet Sait

Matbaası, İstanbuL.
ıo - Genel sağlık ve yurt ekonomisi ile ilgili paraziter hastalıklar.

(1946). Y.Z.E. Basımevi, Ankara.

Diğer Yayınlan

Baytari Mecmuada Çıkan Yazılar

i -. Bir insanın midesinde oestrus sürfeleri. Sayı: 6, 1926.
2 - Sparganiım mansoni ve Dibothricephalus mansonİ. Sayı:

3, 1926.
3 - Malaryanın plazmochin ilc tedavisi hakkında. Sayı: XI, 1928.
4 - Distom hakkında bazı tarihi malumat. Sayı: XI, 1929.
5 - Bir ördeğin midesinde tropidoctera. Sayı: I, 1929.
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Nevzat Tiizdil'İn Ölümü Üzerine

6 - Bir ördeğin midesinde tropidoctera. Sayı: 2, 1929.
7 -o Bir ördeğin midesinde tropidoctera. Sayı: 3, 1929.
8 - Bir in~kte sarcoptes. Sayı: 5, 1929..
9 - Oxyurlar. hakkında Sayı: 6, 193°.
ro - Sivrisineklerin laboratuvarlarda yeti~tirilmesi. Sayı: ro, i 930.
II - Tavuklarımızda ilk defa trichosome hastalığİ. Sayı: 6-7,1931.
12 - Bir paramphistomum mü~ahedesi. Sayı: 1-2-3, 1932.

Türk Baytarlar Cemiyeti Mecmuasında Çıkan Yazılar

13 - Bizde ~imdiye kadar tcşekkül etmi~ baytar cemiyetleri. Sayı:
I, 1930.

14 - Meslekte refah. Sayı: 2, 193°.
15 - Bizde il~ defa görülen bir Hepatozaon cams vakası. Sayı:

13, 1933.
16 - Bazı_paraziderin deği~en isimleri münasebetile. Sayı: 4, 1935.
17 - Koyunlarda ascarid. Sayı: 4, 1935.

Türk Baytarlar Birliği Dergisinde Çıkan Yazılar

18 - Görümler. Sayı: I, 1936.

19 - Aya~. Kazasındaki paleontolojik station. Sayı: 3, 1936.

20 - Cooper Worm tabıetlerinin koyunlarda mide ve barsak solu-
canlarına, nematodlarına, trichostrongylidae ve strongyli-
dae'lerine kar~ı olan tesiri. Sayı: 3, 1938.

Türk Veteriner/er Cemiyeti Dergisi'nde Çıkan Yazılar

21 - Veteriner Biyolog Osman Nmi hakkında. Sayı: 1,.1941.

22 - Cooper uyuz iLkının tesiri ve bu hususta yaptığımız tecrübe-
lerden elde ettiğimiz neticeler. Sayı: 2, 1941.

23 -. (Mc Dougaıı's Dip-cake): Makdugal Dip'in bazı arthropo-
dalara ve bu meyanda bahusus uyuz amiııerine kar~ı tesir-
Ierine ait tecrübelerin neticeleri. Sayı: 6, 1941.

24 ~ Theileria annulatamn (sığır theileriosisinin) memleketimiz-
deki durumu ve en belirgin tedavi metodu hakkında rapor-
dur. Sayı: 5, 1946.

25 - Adarda coccidiosis, Eime.ria leucarti. Mart, 1947.
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26 - Malaryanın tqhisinde kan muayenesi, kanın alınma zamanı,
. alınma yeri, alınma tarzı ve boyanması ile malarya. profi-
laksisi konusu. Mart, 1947.

27 - Ord. Prof. Hilmi Dilgimen'in "Veteriner Hekimliği Tarihi" adlı
eseri hakkında birkaç söz. Mart, 1947.

28 - Malaryanın tedavisi. Eylül 1947.
29 - Anseptal'in arthropodalar üzerine olan etkisine ait deneyler.

Kasım, 1947.

Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi'nde Çıkan Yazılar

3° - Phenothiazin "Geigy" ile yapılan deneyler. (M.Belli ile)
Ocak, 1948.

31 - Tarihsel olduğu kadar mesleğimiz için de şerefli bir belge.
Mart, 1948.

32 - Yurdumuz veteriner hekimliği 105 yaşında. Mart, 1948.
33 - Anseptal'in Calandra granaria ve Calandra orysa hububat

bitleri, ambar bitleriveya hububat jaronsonları üzerine olan
etkisine ait deneyler. Nisan, 1948.

34 - Veteriner Fakültesi bir komünist ocağı değil, tam anlamıyla
milliyetçi bir ilim yurdudur. Mayıs, 1948.

35 - Yeni Tarım Bakanımız Cavit Oral'a .. Haziran 1948.
36 - Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesine katıldi. Temmuz,

1948.
37 '- Meslekte sosya} yardım, Ağustos. 1948.
38 - Anseptal'in Cimex lectularis-tahtakuruları- üzerindeki et-

kisine ait deneyler. Eylül, 1948.
39 - Karacabey Harası Türk Veteriner Hekimlerinin gayret ve

başarı anıtıdır. Ekim, 1948.
4° - Mesleğimizin 25 yıllık Cumhuriyet dönemindeki başarıları.

Kasım, 1948.
41 - Milletlerarası 14 üncü veteriner kongresi.. Sayı: 32-33, 1949.
42 - Türk Veteriner Hekimliği i 17 yaşında. Sayı: 76-77, 1953.
43 - Ord. Prof. Dr. Samoel Aysoy emekliye ayrılıyor. Sayı: 106-

107, 1955.
44 - Hematolojinin kadrosu ve sekizinci hematoloji kongresi. Ma-

yıs-Haziran, 1962.
45 - At vebasında ara hayvanı olması ihtimal dahilinde olan arth-

ropodalar hakkında. Temmuz-Ağustos, 1962.
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A. (J. Veteriner Fakültesi Dergisi'nde Çıkan Yazılar

46 - Memleketimiz sığırlarında Theileria annulata'dan (Dschun-
kowsky ve Luhs. 1904) husule gelen theileriosis. Cilt: i, Sayı:
2, 1954.

47 - Meslek 120 inci yıldönümünü kutladı. Cilt: 2, Sayı: 3-4,
1955.

Istanbul Şehremaneti Mecmuasında Çıkan Yazılar

48 - Sıhhi musahabe. Sayı: 3, 1924.
49 - Hayvanatın sureti zebhi. Sayı: 4, 1924.
50 - Karaağaç Mezbahalarında hayvanatın usulü muayenesi. Sa-

yı: 6,1924.
5 i - Mezbahalarda hahamlar ve et hususunda Musevi ananatı.

Sayı: 9, 1925.
52 - Tenia saginata. Sayı: XI, 1925.
53 - Bir Da-i Paragonim vakası. Sayı: XI, 1925.
54 - Tenia solium. Sayı: 13, 1925.
55 - Trichinella spiralis. Sayı: i 4, 1925.
56 - Da-i Ekinokok. Sayı: i 5, 1925.
57 - Bir kadının midesinde oestrus sürfeleri. Sayı: 17, 1925.
58 - Açlığa tahammüL. Sayı: 2 I, 1926.
59 - Dibothricephalus lat.us. Sayı: 24-25, 1926.
60 - Mezbahalarda kesilen hayvanat. Sayı: 27, 1926.
6 i - Diphylidium caninum. Sayı: 28, 1926.
62 - Carl Hagenbeck hayvanat bahçesi. Sayı: 30, 1927.
63 - Etlerin teftişi. Sayı: 32, 1927.
64 - Etlerin teftişi. Sayı: 33, 1927.
65 - Krematoriumlar. Sayı: 33, 1927.
66 - Tababeti baytariye ve vezaifi. Sayı: 38, 1927.
67 - Çöplerin yakıldığı müessesat. Sayı: 38, 1927.
68 - Beynelmilcl şehirler birliği kongresi. Sayı: 38, 1927.
69 - Mezarlıklar ve bakımıarı. Sayı: 39, ı927.
7° - Ense saçından hastalık tesbiteden bir zat. Sayı: 40, 1927.
71 - Hamburg'dan mektup. Sayı: 4°, 1927.
72 - Sıtma (Malaria) i inci makale. Sayı: 4°, 1927.
73 - Sıtma (Malaria) II inci makale. Sayı 42, 1928.
74 - Hamburg'da bir kedi yurdu. Sayı: 42, 1928.
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75 - Kan emen ve hastalık nakleden haşereler. Sayı: 43, 1928.
76 - Sıtma (Malaria) III üncü makale. Sayı: 44, 1928.

77 - Sıtma (Malaria) LV üncü makale. Sayı: 45, 1928.
78 - Sıtma (Malaria) V inci makale. Sayı: 47, 1928.

79 - Sıtma (Malaria) VI ıncı makale. Sayı: 50, 1928.

80 - Muhtelif şehirlerde nümeretaj işleri. Sayı: 50, 1928.

81 - Berlin hayvanat müzesi (I inci makale). Sayı: 52, 1928.

82 - Berlin hayvanat müzesi (II inci makale). Sayı: 53, 1929.

83 - Mekteplerde sinema. Sayı: 54-55, 1929.

84 - Sen ve siz meselesi. Sayı: 54-55, 1929.

85- Hamburg belediye dairesi. Sayı: 54-55, 1929.
86 - Hamburg'da Barmbeck hastahanesi (I ıncı makale). Sayı:

56, 1929.
87 - Hamburg'da Barnihcek hastahanesi (II ıncı makale). Sayı:

60, 1929.
88 - Hamburg'da Barmbeck hastahanesi (III üncü makale). Sa-

yı: 62, 1929.
89 - Bugünün yetim çocuklar yurdu. Sayı: 63-64, 1929.
90 - Şehrimizde yapılması lazım gelen bazı ufak işler. (I ıncı ma-

. kale) Sayı: 65, 1929.
91 - Şehrimizde yapılması lazım gelen bazı ufak işler. (II inci

makale). Sayı: 85/13, 1931.

Di.~er Dergilerdeki Yayınları

92 - Musahabeyi tıbbıye. Alie Tabibi, Yıl: I, Sayı: 3, 1922.

93 - Entamoeba hystolitica'ınn emada bulunduğu mevki. İstan-
bul Scriyatı. Yıl: ıo, Sayı: 2,1928.

94 - Sarcoptesmilben auf den stubenfliegen-Vorlaeufige Mitei-
lung. Arhiv für Schiffs-u. Tropenhygiene. Band: 34, Num-
ber: 399-400, 193°.

95 - Tavuklarda difteri. Tavuk Mecmuası, Yıl I, Sayı: 3, 1931.

.96 - Civcivlerde beyaz ishaı' Tavuk Mevmuası, Yıl: I, Sayı: 4,
193 I.

97 - Sıhhi öğütler. Tavuk Mecmuası, Yıl: I, Sayı: 4, 1931.

98 - Tavuklarda kireçlenme hastalığı, ayak uyuzu. Tavuk Mec-
muası, Yıl: I, Sayı: 7, 1931.
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99 .-: Hayat ve yaş, insan ve hayvanlarda ömür uzunluğu. Ayda
bir Mecmuası, Yıl: 2, Sayı: 15, 1936.

100 - Veteriner Fakültesi ve veteriner hekimlik. İktisadi Yürüyüş
Mecmuası, Sayı, 68-69, 70, 1942.

101- -Keneler ve zararları. Köylüye Faydalı Bilgiler (Y.Z.E neşri-
yatından), Sayı: 4, 1938.

102 - Hayvanlarda uyuz. Köylüye Faydalı Bilgiler (Y.Z.E neşri-
yatından), Sayı: 7, 1938.

~°3 - Hayvanlarda ve insanlarda karaciğer ve akciğer su keseleri.
Köylüye Faydalı Bilgiler (Y.Z.E neşriyatından), Sayı: II,

1938.

1°4 - Koyunların kelebek hastalığı. Köylüyc Faydalı Bilgiler (Y.
Z.E neşriyatından), Sayı: 15, 1938.

Topluyabildiğimiz bu yayınları dışında hocamız ın radyoevi,
halkevleri ve okullarda verdiği 100 den fazla konferansı, ayrıca çe-
şitli tarihlerde ve yerlerde verilmiş mesleki kursları da bu rakama
katmakla yazı hayatında nekadar verimli olduğunu anlamış oluruz.

Çok kıymetli ~ocam,
Arkandakileri üzüntüler içinde bırakarak glttın. Hayatının en

verimli çağlarını vermiş olduğun Fakülten seni unutmayacaktır.
Çok sevdiğin mesleğinde, meslektaşların senin hatıranı hep canlı
tu tacaklardır.

Tarihi çok severdin. Şimdi sen de meslek tarihinin parlak bir
sayfası oldun. Aziz hatıran önünde hürmetle eğilirim sevgili hocam,
nur içinde yat.
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BÜYÜK KAYBIMIZ PROF. DR. NEVZAT
TüznİL'İN ARDıNDAN

Kamil Göksu

Bu yazımla onbir yıldanberi rahmetli Hocamız Prof. Dr. Nev-
zat Tüzdil'in yanında çalışan bir kimse olarak bazı özelliklerine de-
ğinmek suretiyle onu yad etmek istiyorum.

Değerli Hocamız Nevzat Tüzdil'in anıden ebediyete göçüşü,
akraba, dostları, Kürsümüz mensupları, Fakültemiz vc Üniversite-
miz içerisinde olduğu gibi bütün Yurdumuzda da sonsuz üzüntüler
yaratmıştır. Kara haberi işitince başımızdan vurulmuşa döndük,
neye uğradığımızı şaşırdık. Hocanın sıhhatinden şikayetçi olduğunu
hemen hiç duymamıştım. Altmış dört yaşında olduğu halde yine
dinç görünüyordu. Aralık ayının son günü yaptığımız telefon konuş-
masında dahi rahatsızlığına dair bir belirti hissetmemiştim. Ne çare
ki ölüm, tabiatteki bütün canlı varlıklar için er veya geç mukadder
olan bir akibettir. İlahi kanun, zamanı gelince kişiler arasında hiç
bir ayrım gözetmeksizin hükmünü yerine getirmektedir.

Hocamız pek çok iyi vasıflarla mücehhez bir insandı. Başkala-
rına karşı kibar, saygılı ve şefkatliydj, Bir sebeple muhatabına öfke-
lendiği zamanlarda bile sinirine hakim olur ve kalp kırmaktan çeki-
nirdi. Kinci değil affedici, hodkam değil diğerHmdı. İnsanlara
yardım etmekten çok zevk alırdı.

Gerek akademik ve gerekse özel hayatında, çevresindeki in-
sanlar tarafından saygı ve takdir gören bir şahsiyetti. ~azik hare-
ketleri ve güzel konuşmalarıyla karşısındakinin kalbini kolayca ka-
zanmasını bilirdi. Gönlü meslek ve meslekdaş sevgisiyle dopdoluydu.
Yeri gelince veteriner hekimliğin memleket çapındaki büyük öne-
mini herkese açıklardı. Mesleğin daha çok yükselmesi için makale-
leriyle, konferanslarıyla ve radyo konuşmalarıyla yaptığı hizmetleri
bütün meslekdaşlar takdirle anarlardı. Bundan sonra da anmaları
şüphesiz büyük bir kadirşinaslık olacaktır.

Kendisine müraacat eden parazitozlu insanları özel ve başarılı
metodlarıyla tedavi eder ve karşılığında hiç bir şey beklemezdi.
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Kürsü yönetmeni olarak ilim üyeleri ve hizmetlilere memuri-
yet derecelerine göre ödev dağıtımı yapar ve kürsüsünün çalışma
hayatında iyi bir ahenk yaratmaya gayret ederdi. Yılbaşıarı ve dini
bayramların arifelerinde kürsü elemenlarını odasına alarak Tan-
rı'dan mutlu ve başarılı yıllar veya bayramlar geçirme dileğinde
bulunmayı ve herbirimize uygun hediyeler vermeyi ihmal etmezdi.

Konuya hakimiyeti, yüksek hitabet kudreti, ses tonunun güzel-
liği ile dersleri ve konferansıarı öğrenciler ve dinleyiciler tarafından
zevkle takip edilirdi. En karışık konuları kolayanlaşılır bir hale ge-
tirme kabiliyeti cidden takdire değerdi. Derse başlıyacağında kür-
süye bir kağıt parçası üzerine altın saatini koyduğu halde dersten
bir süre geç çıkmayı ~det haline getirmiştir. Derslerde öğrencilerine
ilmi bilgiler dışında bazı sosyal ve deontolojik konulara yer vermek
suretiyle onları olgun birer kişi olarak yetiştirme çabası gösterirdi.

Sözlü . sınavlarda öğrencilere gayet samimi davrandığından
herkes şaşırmadan ve heyecanlanmadan bildiğini anlatmak fırsatını
bulurdu. Öğrencilerinin takıldığı biryerde, moralini kırmadan, us-
talıkla gerekli açıklamalarda bulunarak onların başarı gösterme-
lerine çalışırdı.

Derin bir aşkla bağlı olduğu vatanı ve milletini çok sever ve
yurdun hızla kalkınmasını gönülden arzulardı.

Arkadaş canlısıydı; bir çok dost ve arkadaşlara sahipti. Her
fırsatta onlarla görüşür, sağlık ve neşe içinde yaşamalarını temenni
ederdi. Hocamız, bütün canlı ve cansız varlıklarıyla tabi at aşıkı ve
biraz da romantik ruhlu bir kimseydi. Özellikle hayvanlara karşı
. üstün bir şefkat ve merhamet beslerdi. Onları yalnız mesleki yönden
değil aynı zamanda psikolojik veçheleriyle de incelerdi; hayvanlar
damevcut olduğu halde kolayca farkedilemeyen bazı özellik ve dav-
ranışları etüd etmekten çok hoşlanır ve onların insanlar için en sadık
dostlar olduklarını her zaman tekrarlardI.

İçimizde bıraktığı derin acısıyla, böylesine entellektüc1 bir kişi
olan rahmetli hocarnı bu satırlarla her yönünden belirtmenin güç-
lüğünü müdrikim. Onun ani ölümü, çok sevdiği Kürsüsü, Fakül-
tesi ve Milleti için hiç unutulmayacak kayıp olmuştur. Kırk yıla ya-
kın öğretim hayatında müsbet ilimler yanında vatan sevgisi ve yük-
sek seviyede sosyal kültür telkin ederek yetiştirdiğin binlerce öğren-
cin, şükran duygularıyla dolu olarak seni kalplerinde yaşatmaya
devam edecek ve rahmetle anacaklardır. Ebedi istirahatgahında nur
içinde yat, ruhun şad olsun aziz hocam.
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Prof. Dr. Mehmet Hayri Karasoy

Fakültemiz Besin Kontrolu ve Hijyen Kürsüsü Profesörlerinden
Dr. M. Hayri Karasoy 3 Mart 1965 Çarşamba günü yatmakta oldu-
ğu Hacettepe Tıp Fakültesi Hastahanesinde hayata gözlerini yum-
muştur. 4 Mart 1965 günü yapılan akademik törenle cenazesi mem-
leketi olan Gemliğin Küçükkumla köyüne götürülmüştür. Fakülte-
de yapılan bu törene meslek teşekkülleri ve meslektaşlar katılmışlar-
dır. Törende şu konuşmalar yapılmıştır.

Fakülte Dekanı Prof Dr. Selahattin Gürtürk'ün Konuşması

Prof. Dr. M.Hayri Karasoy i 908 de Gemlik-Küçükkumla'da
doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Bursa Sultanisinde yapmış, 1932 de
Bursa Lisesinden mezun olmuştur. Ayni yıl İstanbul Yüksek Baytar
Mektebine kaydolmuş ve 1936 da Veteriner Fekültesinden mezun
olmuştur.
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ı 937 yılında önce Anatomi Kürsüsüne asistan girmiş, sonra Bak-
teriyoloji ve Hijyen kürsüsü asistanlığına nakledilmiştir.

i 954 de Besinkontrolu ve Hijyen kürsüsünde doçentliğini ya-
parak 1962 yılında profesörlüğe yükselen M.Hayri Karasoy, branşına
düşkün olduğu kadar, düşündüğünü hiç çekinmeden nakleden çok
temiz karakterli hocalarımızdan birisi idi.

Besinkontrolu üzerinde mesleğine ve memleketine büyük hiz-
metler etmiş olan Prof. Dr. Mehmet Hayri Karasoy Fakültemizde
de bilhassa Besinkontrolu ve Hijyen Kürsüsünün gelişmesinde ençok
hizmeti dokunan hocalarımızdandı.

Biz, veteriner hekimlerin unutulmaz Mehmet ağabeyi, aziz ölü,
rahat uyu. Senin hatıraların daima kalplerimizde yaşayacak, pürüz-
süz, doğru sesinin akisleri herzaman bu duvarlarda, kulaklarımızda
çınlayacaktır.

Fakültem adına Allahtan sana mağferet, geride bıraktığın ailen
ve yavrularına, bütün meslektaşlarına sabır ve baş sağlığı dilerim.

*
Besinkontrolu ve Hij)'en Kürsiisü Profesörii Latif Berkmen'in konuşması

Bugün takdiri ilahi ile aramızdan ayrılan ve zamansız ölümü
ile bizleri, değer verdiğimiz arkadaşlığından mahrum eden Prof. Dr.
Mehmet Hayri Karasoy, hemen 3° senelik süre içerisinde Fakülte-
miz camiasında ve meslek çevresinde doğruluğu, açık kalpliliği ile
tanınmış bir arkadaşımızdır. Tamideal bir Türk vatan~everi olarak
kürsü mensuplarına daima iyi bir örnek olmuştur.

Öğrencileri ilc hem bir hoca, hem de bir ağabey gibi samimi
münasebetler kurmuş ve talebcleri tarafından çok sevilen ve sayı-
lan bir hoca idi. Fakülte öğrencilerimize her fırsatta Milletimizin
büyük tarihi varlığı ile, halkımızın gıda ve beslenme sahalarında
sahip bulunduğu ananevi özelliklerini ibret alınacak şekilde açıkla-
makta zevk duyardı ve bu davranışları ile Memleketine, Milletine
ve mesleğine bağlılığını her zaman içli bir şekilde ortaya koyardı.

Meslektaşlarının memlekete yararlı ilmi çalışmalarda bulunma-
larını teşvik eder ve gerek içeriden ve gerek dışarıdan kürsümüzde
doktora, doçentlik yapmaya istekli olanları canı gönülden takdir,
teşvik ederdi.

Profesör Karasoy'un Fakültede çalıştığı bu 3° sene zarfında
daima her fırsat ve imkandan faydalanarak mensup olduğu Besin-
kontrolu Kürsüsü ve laboratuvarlarının verimli çalışma yapmalarını
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sağlayabilmek için alet ve malzeme bakımından iyi bir şekilde tec-
hiz edilmesi hususunda sebatlı gayretler sarf etmiş olduğunu bilhassa
belirtmek isterim.

Profesör Karasoy, doçentliği ve çok kısa süren profesörlüğü
sırasında 20 adet bilimsel çalışma tamamlamış ve yayımlamıştır.
Sahasında daha da verimli olacağı bir zamanda, amansız bir hasta-
lığın bir kaç yıl evvel başlamış olan dayanılmaz etkileri altında has-
tahanelere yatmıştır. Bilhassa son aylarda hastalığının kendisini vazi-
feden alıkoyacak derecede ağırlaşmasına rağmen insanüstü bir ça-
ba götererek kürsüdeki görevine gelmiş ve genç öğrencilerimizin
yetişmeleri için hemen hemen hayatının son nefesine kadar büyük
bir gayret göstermiş ve gençleri daima doğru yola yöneltmeye ça~
lışmıştır.

Karasoyarkadaşımız, bilhassa mesut aile hayatını her fırsat
, buldukça büyük bir iftiharla etraftakilere anlatmakta haklı olarak
gurur duyardı ve bütün Yurdunu olduğu gibi öz memleketi olan
Gemlik'i ve köyü Küçük Kumlayı hiç bir zaman dilinden düşürme-
mekle genç öğrenci ve asistanlarına özel hayatlarında da memleketi
sevmek ve ailesine bağlı olmak gibi en kutsal insani duygularını aşı-
lamaktan zevk duyardı.

Gayet kısa olarak insanlık meziyetlerini belirtmeye çalıştığı m
Profesör Karasoy'u bu gün ebediyete uğurlarken, kürsümüzde bırak-
tığı boşluğun verdiği' bir haleti ruhiye içerisinde, muhterem Alem-
darlar ve Karasoy ailelerine, çok sayın eşine ve sevgili evlatlarına
baş sağlığı diler, acılarını içten paylaşır ve merhumun hatırasını
tekrar hürmetle anarım.
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EMEKLİYE AYRıLAN PROF. DR. M. ŞEMSİ KURAL'A
YAPILAN TÖREN

Ferruh Dinçer

Geçen sayımızda emekliye ayrıldığını bildirdiğimiz Histoloji
Kürsüsü Profesörlerinden Dr. M.Şemsi Kural için ı 7 Şubat 1965
Çarşamba günü Fakültemiz şeref salonunda bir tören yapılmıştır.

Saat i6 da Dekan Prof. Dr. Selahattin Gürtürk'ün konuşma-
sıyla başlayan tören samimi bir hava içindc geçmiştir. Fakültenin
profesör ve doçentIerile, Histoloji Kürsüsü elemanlarının katıldığı
bu toplantıda Dr. Kural'a bir hatıra verilerek otuz yılı aşkın akade-
mik hayatının önemi belirtilmiştir.

Önceki yazımızda kısa biyografisini verdiğimiz Prof. Dr. M.
Şemsi Kural'ın bu yazıda da elde cdebildiğimiz yayınlarından der-
lenen bibliyografyasını veriyoruz.

Ders Kitapları:

i - (Prof. Dr. H. Richter'le birlikte): Evcil hayvanlarımızın
komparativ histolojisi. Ankara 1937, Yüksek Ziraat Enstitüsü tale-
be ders klavuzu Sayı: 13.

2 - (Prof. Dr. H.Richter'le birlikte): Evcil hayvanlarımızın
komparativ anatomisi, hazım cihazı. Cilt: 3, Ankara 1937, Y.Z.E.
talebe ders klavuzu, roto sayı: ı 7

3 - (Prof. Dr. H.Richter'le birlikte): Evhayvanlarının histo-
loji ve mikroskopik anatomisinden, organların mikroskopik anato-
misi, kısım: II, Ankara 1938-1939, Y.Z.E talebe ders klavuzu, roto
sayı: 81, 205 s. 4°.

4 - (Prof. Dr. H.Richter'le birlikte): Evhayvanlarının kompa-
rativ embryologia'sı (Erlenberger-Baum'un Handbuch der vergleichen-
den Analarnie der Hausıiere ve Zietschmann'ın Lehbuch der Enıwicklungs-
geschichte der Haustiere adlı eserlerinden hazırlanmıştır) Ankara 1940,
Y.Z.E. talebe ders klavuzu roto sayı: 84, 46 s. 4°.

5 - Komparativ anatomi terimleri (nomina anatomia compa-
rativa) "İskelet sistemi" (kemik, bağlar ve oynak eklcm bahisleri).
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Cilt: I, ikinci Baskı, Ankara 1951, Ankara Üniversitesi Basımevi,
3 i i s. 8°.

"A. Ü. Veteriner Fakültesi Yayınları: 14, Ders Kitabı: 12"

6 - Hayvan Sağlık Memurları Okulu anatomi ders kitabı
(öğrenci ve öğretmen için). İskelet ve kas sistemi, cilt: I, İstanbul
1953, Marifet Basımevi, 338 s. 8". 233 figür, 7 renkli resim.

"İstanbul Hayvan Sağlık Okulu Neşriyatı, Sqyı: i"

7 - Hayvan Sağlık Memurları Okulu anatomi ders kitabı
(öğrenci ve öğretmenler için). Sindirim, solunum ve dolaşım siste-
mi, cilt: II, İstanbul 1955,215 s. 8°. ın figür.

"Irtanbul Hayvan Sağlık Okulu NeFiyatı, Sayı: yok"

8 - Evcil Hayvanların Kamparatif, sistematik anatomi ve his-
tolojisi (urogenital sistemi, sinir sistemi ve duyu organları). Kısım:
2, Ankara 1963, Ankara Üniversitesi Basımevi, 323 s. 8°. 106 figür,
9 renkli tablo

"Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 162, Ders Kita-
bı: 64"

9 - Topografik anatomi. İkinci baskı, Ankara i 964, Ankara
Üniversitesi Basımevi, 147 s. 8". 142 figür.

"Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: i 7 i, Ders Kita-
bı: 73"

Bilimsel Çalışmalan:

i - Atların gördükleri hizmetler ve bu maksat için izhar edil-
meleri ve bunun memleketimizin islah ve teksir-i feres ile olan mü-
nasebat ve ehemmiyeti. Bursa 1927, Muini Hilal Matbaası, 125 s.
8°. 8 figür.

2 - AtlarımıZin islah ve teksiri. İstanbul 1927, Hamit Mat-
baası, 56 s. 8°.

3 - İrsiyetin yetiştirmedeki önemi. Ankara Yüksek Ziraat Ens-
titüsü Dergisi, cilt: 2, sayı: 2, Ankara 1944, Y.Z.E Basımevi, 885-
897 s. 8". 5 figür.

4 - Memenin (sütbezlerinin) komparatif anatomi, histoloji ve
embriyologi'si. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi, cilt: 7, sa-
yı: 2 (14), Ankara 1947,Y.Z.E Basımevi, 485-524 s. 8°. 50 figür.
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5 - Devenin legen ve uyluk kaslarının şekil ve vazifeleri. An-
kara 1948, Y.Z.E Basımevi, ı 15 s. 26 figür.

"Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü. Çalışmalar: 156"

6 - Ankara Üniversitesi Veteriner, Ziraat ve Orman Fakülte-
leri mezunları ile bir hasbuhal. Türk Veteriner Kekimleri Derneği
Dergisi, sayı: 80-81 (Mayıs-Haziran), Ankara 1953, Güzel İstanbul
Matbaası, 725-737 s. 8°.

Diğer Yayınları:

i - Ziraatte ve hayvancılıkta kalkınmak için nasıl bir ziraat
siyaseti takip etmeliyiz? (I 922 ve i923 senelerinde Tarım Bakanlı-
ğına sunulan iki ciltlik büyük rapor).

2 - Karacabey Harası damızlık atları üzerinde incelemeler.
(Haranın çeşitli at ırkıarındaki damızlık aygırlar ve damızlık kısrak-
ların i 6 muhtelif beden ölçülerile ırk karakterlerinin, eksteriyör ba-
kımından incelenmeleri ve keza damızlık erkek ve dişi tayların, do-
ğumu müteakip 4 yaşlarını dolduruncaya kadar her ay muntazam
alınan ölçülerle bu süre içinde ne nisbette geliştiklerinin, her ay ve
her yıl kaçar santim büyüdüklcrinin tesbiti ve elde edilen sonuçlar).
Broşür, 1928. (Bu broşür ayni zamanda Tarım Bakanlığına bir ça-
lışma raporu olarak da sunulmuştur)

.3 - Gıda tayinatı (Konya Aygır Deposu ve Numune Çiftliği-
nin damızlık materyalinde: damızlık aygırlar, kısrak ve taylarda,
damızlık boğalar, damızlık inek ve danalarda, koşum atları ilc koşum
ve çift öküzlerinde). Broşür, i93 ı. (Tarım bakanlığına da bir çalış-
ma raporu olarak sunulmuştur).

4 - Harbin istifai tesirleri ve subaylarımızın nesIimizin ısla-
hındaki ehemmiyeti. 1933, 50 s. 8°.

5 - Terbiyenin biyolojik temeııeri. 1934, 74 s. 8°. 12 figür.

Halka mahsus (popüler) yayınlan:

i - Kaç yaşında evlenmeli ? Konya ı93 I, Konya Vilayet
Matbaası, 14 s. 8°.

2 - Akrabadan evlenmek tehlikeli midir? Broşür i93 i •

3 - Cinsi mukavenetin faide ve mazaratları Broşür i 93 ı.

4 - Mutlu evlilikler. İstanbul 1932, Yedigün Dergisi No: ıos
den i 35 e kadar süreli.
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Doç. Dr. NihaI Erk Profesör Oldu

Fakültemiz Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü Doçenti
Dr. NihaI Erk, profesörlük i~lemlerinin tamamlanmasından sonra
3 i Mart i965 günü ayni kürsü profesörlüğüne atanmıştır.

Dr. Erk'i tebrik eder, yeni görevindG ba~arılar dileriz.

Faktiltede Doktorasını Verenler

Dr. Cemal Nadi Aytuğ : İç Hastalıkları Kürsüsü Asistanı
Dr. Atilla Tanyolaç : Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü Asis-

tanı. Kendilerini tebrik eder çalı~malarında ba~arılar dileriz.
1965 Şubat ve Mart Aylannda Dış Ülkelere Gidenler
Doç. Dr. Mustafa Temizel' Avrupaya
Doç. Dr. Bahir Özgencil Avrupaya
Dr. Celalcttin Akkayan Avrupaya

Dış Ülkelerden Dönenler

Prof. Dr. Latif Bcrkmen
Doç. Dr. Nazım Özkazanç:
Dr. Hümeyra Hekimoğlu
Dr. Kemal Ozan

Avrupadan
Amerikadan
Avrupadan
Avrupadan

Yeni Yayınlanan Ders Kitaplan

Latif Berkmen: Et Muaycnesi
Sabri Doğuel' - Zihni Erençin : Organlar Sistemi "Splanehno-

logie" (Erlenberger-Baum'dan Tercüme)

Yeni Yayınlanan Çalışmalar

Halil Özcan: çeşme (Sakız) ve İmroz Koyunlarında Beden
Yapısı, Süt ve Yavru Verimleri, Yapağı Karakterleri ve
Bunların Diğer Memleketlerdeki Süt Koyunları tle Mu-
kayesesi ve Bilhassa Sütçülük Yönünden İslahı Tedbirleri

Basılmakta Olan Kitaplar

Hüseyin Erk: Evcil Hayvanların Genital Organ Hastalıkları
(Jinekol~ji)

Emin Arıtürk - Halil Özcan: Koyun ve Sığır Iralarının Genetiği
M.Hayri Karasoy - Selahattin Sürmen: Sütün Kimyasal Yok-

lamaları ve Sütle Hayvanlardan İnsanlara Geçebilen
Bazı Önemli Hastalıkların Te~hisi
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