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Yıldız Sarayı 

Başkitabet Dairesi 

Milli Savunma Bakanlığı suretidir. 

Merhametli Efendim 

Padişahımızın iyilik ve güzelliklerinden olmak üzere yaralı askerler için Yıldız 

Sarayı civarında kurulan hastane idaresine memur General Operatör Cemil Paşa tarafından 

sunulan ve askeri komisyona gönderilen yazının bir kısmında bildirildiği üzere, üniversitede 

kullanılmaya başlayan röntgen ışığını öğrenen adı geçen okulun iç hastalıklar öğretmeni 

kaymakam Salih Bey ile yardımcısı beşinci sene öğrencilerinden Esad ve dördüncü sene 

öğrencilerinden Rıfat efendiler gerektiği zaman adı geçen hastanede çalışabileceklerine dair 

adı geçen komisyondan düzenlenen kararname ekte sunularak padişahımızın iznine arz 

edilmiştir.  

28 Nisan 1897 

Milli Savunma Bakanı 

Rıza 

 

Milli Savunma Bakanlığı komisyonun kararnamesi ekleriyle padişahımıza sunulmuş 

ve gerekli izin verilmiştir.  

29 Nisan 1897 
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Yıldız Saray-ı Hümayunu  

Başkitâbet Dairesi 

 

Mazbata Suretidir. 

Cenab-ı Hak padişahımızın ömrü ikbal ve şevketini dâim buyursun. Yaralı askerler 

için Yıldız Sarayı civarında kurulan hastane idaresine memur General Operatör Cemil Paşa 

tarafından askeri komisyonumuza sunulan yazının bir bölümünde bildirildiği üzere, çağdaş 

fennin ilerlemesinin güzel neticelerinden olarak radyografi vasıtasıyla kurşun ve humbara 

parçaları gibi yabancı maddelerin yerlerini tespit ve çıkarılmasını temin ettiğinden ve 

padişahımız sayesinde üniversitede kullanılmaya başlanan, röntgen ışığını öğrenen adı geçen 

okulun iç hastalıklar öğretmeni kaymakam Salih Bey ile yardımcısı beşinci sene 

öğrencilerinden Esad ve dördüncü sene öğrencilerinden Rıfat efendiler öğrenmiş 

olduklarından kendisiyle beraber adı geçen hastanede gerektiği zaman çalışabileceklerini 

bildirmekte olup dilekçenin sureti heyetimizce de uygun görülmesiyle padişahımızın iradesi 

buyurulursa bu zatların lüzumu halinde adı geçen hastanede devam ettirilmeleri zımnında 

Askeri Okullar Bakanlığı‟na bildirilmesinin Genelkurmay paşa kullarına emrü ferman 

buyrulması padişahımızın iradesine bağlıdır.. 

28 Nisan 1897 

Maiyyet-i seniyye-i mülükane erkân-ı harbiye feriki Abdullah  

Maiyyet-i seniyye-i mülükane erkan-ı harbiye müşiri Şakir 

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi baş vekili müşir Edhem 

Teftiş-i Askeri komisyonu âlisi ikinci başkanı müşir Fevzi 

Hassa orduyu Hümayunu müşiri Rauf 

Tophane müşiri Zeki 

Serasker Rıza  

 



Mukabele olunmuştur. 

Kulları İmamdüddin  

Kulları Reşid 

Abd-i memlükleri  

Tahsin 

 

Yazılan Zeyl Sûretidir 

Komisyonun işbu mazbatası manzur-ı âli buyrularak bu bâbdaki tezkire-i seraskeriye 

hamiş tasdiriyle dahi tebliğ edildiği vechile mucebince irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi 

şeref müteallik buyrulmuş olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men lehül-emrindir.  

Fi Zilkade sene [1]314 ve fî Nisan [1]313  

Mukabele olunmuştur. 

Kulları Emin 

Kulları Hakkı 

Abd-i memlükleri  

Tahsin 
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Yıldız Saray-ı Hümâyûnu 

Başkitâbet Dâiresi 

 

 

Tezkire-i Ser-askerî sûretidir. 

 

Atûfetlü Efendim Hazretleri 

Cümle-i eltâf ve inâyât-ı asker-perver-i hazret-i hilâfet-penâhîden olmak üzere 

mecrûhin-i askeriye için Yıldız Saray-ı Şevket-ihtivây-ı Hümâyunu civarı âlisinde te‟sîs 

buyrulan hastahâne idâresine memur Ferik Operatör Cemil Paşa tarafından arz u takdim 

kılınıp komisyon-ı askeriye tevdi„ buyrulan arîzanın bir fıkrasında beyân olunduğu vechile 

sâye-i terakkiyât-vâye-i cenâb-ı zillullâhîde mekteb-i şahâneden li-ecli‟t-tecrübe mevki„-i 

tatbîke vaz„ edilen röntgen şuâ„âtını tahsîl eylemiş olan mekteb-i mezbûr emrâz-ı dâhiliyye 

mu„allimi kaymakam Salih Bey ile mu„âvini beşinci sene şakirdanından Es‟ad ve dördüncü 

sene şâkirdanından Rıf„at Efendiler lüzumu halinde hastahâne-i mezkûra devam ettirilmeleri 

tezekkür kılındığına dâir mezkûr komisyondan tanzîm olunan mazbata leffen arz u takdîm 

kılınmış olmağla sûret-i ma„rûza makrûn-ı müsâ„ade-i seniyye-i Cenâb-ı Hilâfet-penâhî 



buyrulduğu halde iktizâyı âlisi îfâ-i infâz olacağı beyânıyla istizâna ibtidâr kılındı. Ol bâbda 

emr u irâde efendim hazretlerinindir.  

Fî 26 Zilka„de sene [1]314 ve fî 16 Nisan sene [1]313 [28 Nisan 1897] 

Serasker  

Rıza 

 

Mukâbelede bulunmuştur. 

Kulları İmadüddin 

Kulları Reşid 

Abd-i memlukları 

Tahsin 

Yazılan Hâmiş sûretidir. 

İşbu tezkire-i ser-askerileri komisyonun mazbatasıyla beraber manzûr-ı âli 

buyrularak mezkûr mazbataya zeyl terkîmiyle tebliğ edildiği vechile mûcebince irâde-i 

seniyye-i Hazret-i Hilafet-penâhî şeref-müteallik buyrulmuş olmağla ol bâbda emr u ferman 

hazret-i men lehül emrindir.  

Fî 27 Zilkade sene [1]314 ve fî 17 Nisan sene [1]313 [29 Nisan 1897] 

 

Mukâbelede edilmiştir. 

Kulları Emin 

Kulları Hakkı 

Abd-i memlukları 

Tahsin 
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Yıldız Saray-ı Hümayunu  

Başkitâbet Dairesi 

 

Mazbata Suretidir. 

Cenab-ı Hak ömr ü ikbal ü şevket ve iclâl-i şahanelerini müzdât ve firavan ve envâr-ı 

merahim ve inâyât-ı seniyye zıllullahilerini mukârim-i bendegan-ı şahanelerinde dâimiyyü‟l-

lemeân buyursun. Cümle-i merâhim asker perveri-i zıllullahilerinden olmak üzere mecrûhîn-i 

askeriye kulları için Yıldız Saray-ı şevket ihtivâ-yı hümayunları civar-ı âlisinde tesis 

buyurulan hastane idaresine me‟mur Ferit Operatör Cemil Paşa kulları tarafından arz u takdim 

olunup hey‟et-i çakaranemize tevdi‟ buyurulan arizanın bir fıkrasında terakkiyat-ı hâzıra-i 

fenniyenin cümle-i netâyic-i hasanesinden olarak el-yevm radyografi vasıtasıyla kurşun ve 

humbara parçaları misüllü mevadd-ı ecnebiyyenin mevakı„-ı tayin ve ihrâcı te‟min kılınmış 

olduğundan ve saye-i terakkiyat-vâye-i cenab-ı şehriyârilerinde mekteb-i tıbbiye-i 

şahanelerinde li-eclit-tecrübe mevki‟-i tatbike vaz„ edilen “röntgen şuâatını” mekteb-i mezkûr 

emraz-ı Dâhiliye muallimi Kaymakam Salih Bey kullarıyla muavini beşinci sene 

şakirdanından Es‟ad ve dördüncü sene şakirdanından Rif‟at Efendiler kulları tahsil etmiş 

idüğünden mümaileyhim kullarının kendisiyle beraber hastane-i mezkûrede ifayı hizmet 

etmeleri fevâid-i kesireyi müstelzim olacağı beyan olunmakda olup suret-i ma‟ruza heyet-i 

çâkeranelerince de münasip görülmüş olmasıyla makrûn-ı müsaade-i seniyye-i cenab-ı 

zıllullahi buyurulduğu halde mümaileyhim kullarının lüzumu halinde hastane-i mezkûra 

devam ettirilmeleri zımnında mekâtib-i askeriye-i şahaneleri nezaret-i celilesine tebligat ifası 

hususunun ser-asker paşa kullarına emr u ferman buyrulması vabeste-i emr ü irade-i hikmet 

ifade-i şahaneleri olmağla ol babda emr u ferman hazret-i veliyyü‟l-emr ve‟l-ihsan 

efendimizindir. 

Fi 26 Zilkade sene 314 ve fî 16 Nisan sene 1313 



Maiyyet-i seniyye-i mülükane erkan-ı harbiye feriki Abdullah  

Maiyyet-i seniyye-i mülükane erkan-ı harbiye müşiri Şakir 

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi reis vekili müşir Edhem 

Teftiş-i Askeri komisyonu âlisi reis-i sanisi müşir Fevzi 

Hassa orduyu Hümayunu müşiri Rauf 

Tophane müşiri Zeki 

Serasker Rıza  

 

Mukabele olunmuştur. 

Kulları İmamdüddin  

Kulları Reşid 

Abd-i memlükleri  

Tahsin 

 

Yazılan Zeyl Sûretidir 

Komisyonun işbu mazbatası manzur-ı âli buyrularak bu bâbdaki tezkire-i seraskeriye 

hamiş tasdiriyle dahi tebliğ edildiği vechile mucebince irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi 

şeref müteallik buyrulmuş olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men lehül-emrindir.  

Fi Zilkade sene [1]314 ve fî Nisan [1]313  

Mukabele olunmuştur. 

Kulları Emin 

Kulları Hakkı 

Abd-i memlükleri  

Tahsin 



 

 

 

 


