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Mu_kaddim e 

(tbni Sina) tından Iki ( ürcuze [1] ) yazmıştır.Bunun 750-80(} 
beyitlilc- olan büyüg-ünü şerh edenler içinde meşhur feylesof ve 
tahib (tbııi Riişt · ölüınü 595 - 1198) dabi vardır. 

Bu biiyiik (iircuze) nin metni (1245 - 1829) da (Kalküta) da 

basılmıştu. Bu iircuzenin (,~IJ_ I .j_ .s"'_,..) tarafından (870 · 1465) 
de yazılmış olan_ şerhi (1313 · 1~17) de · ıstanbulda Devlet 
ınatbaasında basılmag-a haşlatılınış id ise de se k izinci formada 
kalmıştı. Bizim elimizde bulunan bu · kiiçük ürcuze Mısır 

darüşşifası tabiblerinden (ı_r Jl~ .j_ ~..ı...) f2] namında bir zat 

. tarafından (~Jıe:-:-:ıı ~ _,k~0k ~I;JI _, ~)IIJ_,~·ı) isınile şerbed il-
miştir. BuılUn ııe metnini n ve ne bu şerhinin basılmış olduğunu bil
miyoruz. Bu şerbi Istanhul ltiitiipbaııelerioden Ragıb Paşa klitiipba· 
nesile Veliyyiiddin Efendi kütüphanesinde buldum. Bağdadlı Vehbi 
Efendi kiit.iipbanesinde de bu (ürcuze) nin yaln ız uıetııini gördiiro . 
Bu nilsbalarda.n Rağıb Paşa ld.itiipb;ınesiııdeki 148_2 sayılı nüsba. 
ile 2542 sayılı Veliyyüddin Efendi niisbası arasındaki fark az ve 
bunlarl a Bag-dadlı Vehhi Efendi küUiphaııesindeıd 1407 sayılı mec
muadaki metnin farltı çok tur. Ragıb Paşa nüshasıoı (r) ve Veli
yyüddin Efendi niisbasını (v) Bağdadli Vehbi Efendinin uüsbasını 

[ll Vezni altı kerre (müstefilüp) olan (recez) bahrinden yazılmış manzume 
demektir. · 

[2) Bu zat bu şerhini (998 h) de yazmışhr. Kendisinin ..)'='1 J ;)11~)1>) 
( ,.:.c. 1_plL1 .)_;l l c. 4, s. 333 de görülen tercemei hali şudur: .j_ ~~) 

. (J_,..., _,.i! 1 .:? Jl~ Mısırlıdır. !(endisi Mısırın _ hekim başısı idi. Tabi b olduğu 
gibi aynı z~manda ll)Üverrih ve edi b idi. (-:-' l:J)II ~ ~J) adlı bir _eseri olduğu 
gibi bir de tarihi vardır. Mü fredatı tıbdan (l:J.. )l l..r _r'.!) nammda bir eserde 

yazmıştır. Vefatı tarihini çok araştırdım isede bulamadım. Yalnız (1044- 1634) 

·de hayatta bulunduğunu tesbit. edebildim. 
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Cholera Risalesi. 
Dr . 1\l e d. 1\f . F. Nilfiz 

.Yazan: Hekimbaşı Mustafa Beşçet.- 12. Sahifa.- 21 satır. 

-0,20,5x0,12,3.-0,T4x0,8,2, İstanbul. 1247.=1831. Daral Tcba'a. . . .. 

· 19 uncu asrın ünlü , alim Hekimbaşısı Musta:fa Bebçet dir. Ya
zıb bırakdıgı eserler basılwadığından Doğu hekimliği , bilgi ve 
görgüsUnden az faydalanmıştır. Tarakcı Oğlunun 1235/1819 da 

·basılan Tıb Külliyatından sonra lstanbulda basılan 2 nci Tıbbi 
eser Öholera Risalesidir . 

·Eni, boyu yukarıda yazılan kliçiik risale bu salgın hastalık 

üstüne Başhekimin düşüncelerini toplıyor. Epideıniologie bakımın

dan büyük önemi olan bu ·Dergi ile o zernanlar henüz Mikrobu 
keşf edilmiyen (Keşfi ·1883 de Alman R. Koch tarafındau Mısırda 
vukua gelw i ~ti r .) Cholera hakkı nda, Korunması, Tedavisi, 
seyri gibi dikkatı çeken sorguları a:Jdınlatıyor. Hekim başının 

anlatdığıoa göre Sayrılık 1230/1814 yılında Hindistanda gözük
miiştür. Ondan önce hekimlik alemince . tanınuııyor~uş. Ne· 
tekim son aylarda yazılmış meşhur Aluıan Profesörlerinin elbirligi 
ile meydana gelen c Die Austeckeııden Krankbeiten _Ihre Epide
miologie, Bekaempfung Und Spezifische Tberapie " adlı kitabın 

S : 238 de Cboleranın ilk defa 1817-de görüldüğünü kayd etwek· 
dedir. · · 
Kitabın diğer interess.an yönü Europ~ca tanınınası ve Al ınan 

diline terçüıne edilmesidir. 19 uncu asırdaki Modern Türk tıbbı nın 
Fen ni · bir küçük a bidesi olan mini ııı i ni ki tab : Cholera. Hufelands 
Journal Band 74 oder 67 deıı Neueıı Journal~, Seite 33-:-47. «Die 
Cho.lera · Rpidenıie zu Konstantioopel und Verbaltunj?:sınassregeln 
dabei» von Bechzet, Leibarzt des Türk isehen Kaisers. Aus dem 
Tiirkiscbeo übersezt und mit Arnerk ungerı l~egleitet vom Fursten 

·Dewetrius Maurocorda~ zu Berlin.» Eğer şu Hufeland Mecmuaları 
eli~de o.l~aydı Mauro~ordaloııiç haııgi ıo:ıdd~Jeri şerh ve lafsil 
ettiğini anliı.rdık. Kitabın Alma.nca hir bulasım i lave etmeden ön~e 
Hekiınlıaşının Kitabını aynen · sunayıw. Hem yazılış biçimi iistün~ 
de hir fikir ediııirsiııiz : 

(Cümleye ıualfıru olduğu vechile beyneııııas zuhur etwekde 
olan llleti cedideııiıı vukuu irad oluuan Şeıİıatat ve Gulu~ ü ifrat-
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dan nazıı:rı kat ile şimdiye kadar hafif ve kalil ve dinilen mer
tebe Bihamdihi ta'Ja şayi, ve kesir değilsede tehlikeden nefsi 
hifzu vikaye zımnında sarfı ıradei cüz'iye ile esbabı def.u tabaf
fuza te~ebbüs olunmak meşru' ve makul olmağın, kaÖlelvuku' 
tarıkı bıfzı sı h hat ve bil vuku · bazı mertebe keyfiyeti mua'lecatı . ' 
bastu beyan olunmak hıdroeti Riyaseti Etibbanın farızE>.i .zimmeti 
ubudiyeti olmakla mücerred tı:iadullaba isalı roe~fe'at zımnıoda 
işbu Varaka bir ınubaddiıııe ve 3 Bab üzerine suturu imla kılındı. 

Muhaddime. 
Bu Illet, Muhterik safraııın Mideye ve Em'aya . insibabından 

uaşı Ala ve esrelden Kay .ve Tsbal ile bilahare ekseriya mevti 
intaç etmek üzere lisani a-ıb al beyanı arabide (S:ayza) ve Marazi 
esvecl tabir eyledikleri llleti vabime olub aucak böyle salgın 
olarak beldeden beldeye ve ba_zı rivayete göre insandau insana 
ta'addi ve sirayet tarikiyle ekal müddetde katlu ihlak eylemesi 
işidilmeyib kiitübi Etibbada dahi tabrir olunınamış iken tahwioeo 
1230/18l4 tarihlerinde ewelaa Hindistan ltdiminde zuhur ve nehri 
Hind kenarlarını vely eele rek zuhur ve gah bir müddet gaybubet 
ile Aceın ölkası ve bilalıare nıew:ı.lilii. şarkiyi şimaliyenin alçak 
mahalleri ve nelıirli ve göliii taraflarında vuku bulmakda 9lduğu 
Gazete evrak ı ve h azı Er i b ha. i\Ieka.tibinden ıoü nfebi ru ve müste
ban olu b kezalik bu tııet hahirden uzak nehri ş ı mil olan . eınakin 
ve biladda. zubur eyledikde begayet şedid ve pek az ınfiddetde 
iblak eyleyib ·Deniz kenarları ve Cezirelerde si rayeti k alil ve saTi 
oldd~u ta!, elirde . dahi hafif ve salim idligi bittecrübe derecei sübü· 

·te ltaribdir. 

I 

Babı ewel. 
· l\Iarazi ın ezburun keyfiyeti bedü ahzi ve araz ve alaınatı be

beyanıııdadır : 
Ekseriya hir ssbebi zabir nıe~hud ve malum olmaksızın wizac

sıılık ve hastalığa dair kata bir şey ınevcııd değil iken defaten 
yere dlişmek derecelerinde hir şedid baş dönmesi zuhııra gelib ol 
soğukluk yul\arıya çıkarak eller ve ayaklar hOıülüb Mide üzerinde 

·yahud batnın iki tarafında bir :ığırlık badebu bir şedid veca hasıl 
olur. Ve bu halde iken çebrc ve sa.ir aıaya küıııudet yani ınorluk, 
gelerek _Gaseyan arazıyla Kaıısı (kanlı) ve mUt.eaffin maddeler 
kay et.ıııeğe bı~;şlayıb ve· anın üzerine bu wüsillu miite'affin madde 
ile isbal dahi zulıur· edib ıııi.iddeti kalilde mevti mucib olur. 

1 
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Bazı defa 8 ·saat zarfında ve belki daha ekal müddetde ihlak 
eder. Zikrolunan ar az ve alarnet her hastada neskıvahid üzere 
-Qlma.yıp belki bazısıoda takaddiim ve teehur eder, ve eltseriya 
hastanın daıuarları ol mertebelerde içeriye gömtiltirki kan alınacak 
valntda dl!'ınar bulunarnayıp ıneri;ıe Na'ı;ıa yağı ve Ada çayı ve 
bazı. hiddetli şeyler verilmedil'ce Damar meydana çıkıp l\an alın · 

mak mümkün olmaz; ve bazan dahi Damara neşter nruldukda 
ltao çıkmaz. {Eindickung des Blutes. F . N.). 

II 

Babı sani. 

Vuku'undan mukaddem bu llletden tarıki muhafaza ve Perbiz 
-ve HimyeniD suretleri beyanındadır. 

Bittecrübe tabkık olundığını göre bu Illet .ıuhur eyleyen Haneye 
mümkün mertebe uğranmayıp ve bu misillu Hastanro yanında 

olanlarla dahi sohbet ve takarrübden baıer eyliyeler, zira Ta'unda 
(die Pest) olduğu gibi lems ve iltisak (temas) tarıkıyla dahi sira
-yeti tecrübe olıinmuş~ur. Ve bir Ilanede zuhur eyledikde derakab 
hastanın cemi' esvabı ğaslü tatbır ve odada olan cemi eşya yıkaoıp 
ol oda 5-10 gün kadar kapalı olmak iizere terk oluna. Ve o 
banede bir kaç giin çömlek derununda sirke tabkb oluna ·(Hakimi 

. meşhur Ebu Bekr. Rhaıi, Sirkeyi kızgın çakıl taşları üstüne dökö
rek salgıo Hastalık . esnasında hayanın hastalık yapmak hassasını 
.gjdermek için k.ulJanırdı. Sirkede Hamızı -K hal vardır, bu .cisim 
kızgın çakıl taşlan · üzerine dökülünce Form ol ita eder. Ancak · 
Cholera . bağırsak maraııdır, Vebamn Pneumonie şeklinde bu 
·method çok kıyınetlidir. Vebaya aid Epidemiologie Yazımda 

. bunları izah ediyorum.· F . N) Ve rolimk in mertebe hasbel mewıı 
alçak ve birbirine ·haneleri sık mahallere uğranmayıp bilktiıa 

· vanldığı taktirde sirk~ yahud Hırsız sirkesi, yahud Nuşadur ruhı 
(Ammoniaque), biç olmaısa Sarımsak şem (kııklana) oluna. Ve her 
mahalde bu misillu eşya lı:oklıyal~r, ve haneleri giinliik, yahud 
Katran, yalıud Servi koıalağı, yahud Ardıç tohumu ile günde bir 
kaç- defa geregi gibi tebhir ederler. (Mabedlerde günlük ve buna 
benzer Ratenci- Sakızlı şeyler yakılınası sırf bavasıoı tathır . ıııak-

sadıyladır. · F. N.) Yani tütslileyeler, ve kadir olduğu mertebe 
: bavadar mahallerde heytutet ve ıkarnet eylyeler. Ve daima beden 

nemnak bulunup soğuk tutmakdan sakınalar ve ayakları sıcak 

tutub daima çorab yalıud -terlik giyer.ler. Bu !Iletin sebebi maddisi : 
Yanık Safra olduğundan naşıi Safrayı ziyade idici ve tahrik ve 
ibtiraka sebeb olıcı mekülat ve Meşmbatda.n dahi perbiz ve bimye 
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eyleyüp, böyle günlerde Galiz Ta'amlardan ictioab ve kalil ül mik
:dp.r hafif gıdalar ile kana'at ve iktifa edenler işbu illeti nuvahhi
şeden · tabiisi giribani can etdikleri rütbei tev atü.rde eı:pri ·msel
lemdir. Ez elimle Zeytin ya'ğıyla mannil cemi ta'amlar bu: marazıo 
bir büyük da'vetcisidir derler, zira zeytin yağı demi (kan) müfsid 
ve a'afrayı ibti ra ka miiste'id eder, kezalik gahz yağlı ·ve • ham ır işi 
ta'amlar Boğaça, yağlı çörek, Börek, Hel.va ve Lokına ve Göileme 
eınsa.lidir. HO.lasa cemi, galiz ve bazını ağır taa'mlardan perbiz 
ve himye ayieyeler. · Etrafdan vur u d eden Etibba mekıı.tibinden 
müstefad olduğu vecb üzre· Süd ve s'üdHi taa'mlar, yumurtadan 
d~bi mertebei lremalde perbiz ve içti na b lftzımdır. 

Zira bunlar letafetlerinden naşi tiz safraya istibale ederler, 
yani Safra olurlar ve buna mürnasil Erik, ŞeftaH, Ka.ysi, Kavun. 
Karpuz, Hıyar .•. Emsali meyvalar da~i Jetafetierinden tiz Safraya 
münkalib olınalariyla eklinden ictioa,b, hazar olunmak vacib~den
dir. Elma ve Mayboş Enar, Koruk, Ekşili şerbetler, Limonata, 
Sirkenkebinden mutedil ve kalil olarak isti'ınali caizdir. Adeta; 
içilecek suya mıkdarı vafi Sirke 'iıafe olunup istimal olunmak ve 
sirkeli salatalar istimali Hıfzısıhbata medarı vafi ve ka.fidir. Me
ğerki şiddetli öksürükde ve sirke dokunur bazı mizacda ola. Ol 
suretde Sirkeyi yalnız koklamak ve çehreye .sürmek ile iktifa. 
olunur. Eki olunınağa salih olan ta!amlar bazını seri' ve Mi'~eye 
yük, SıkJet olmıyacak gıdalardan ibaret olmağın ez cümle l;'irinç, 
Frenk arpasından ma'ınul çorba, Piliç, Tavuk etleri ve ya koyun 
etinden yapılmış söğüş, Kebab amaali ve sebzevatdao Deme hiddet 
ve hararet verici Badincan ve Lahnadan madda Kabak, milhiye, 
bamya, taze fasulya, Razyane filizleri, Semiiz otu emsali latiftil 
bazım ·ve hafif ·taamlar isti'mal oluna. Mu'tedilülmikdar Pilav. 
Zerde istimalinin dahi zararı . yokdl!r, megerki fena yağla. pişmi~ 
ola. Kezalik Hamr, Arak, Rum ve sair Er.va.ht İiarre ve hadde, 
Af iyon misillu mtikeyyifa.t istimalinden da.hi hazer lazımdır. 
(Hindistanda. buıunan Meşhur lngiliz Tabibi .Rogers Cbolerada. 
·Opium kullanılmasının tehlikeli olduğunu söyltiyor, hatta Opium, 
Anuı:ie yapdığını iddia ediyor. Hekimbaşının dahi 100 yıl öne& 
aynı ·fikri mtidafasi dikkata ve Türk tibbi için öğlinillip sevinil
rneğe deger. F. N). Zira. bunlar dahi demi ihrak edip safra.ya. 
biddet ve ibtiraka istidat verir. Ancak bazı babarlı çiçeklerin :ve . 

. o tl arın Mu kattar suları ve yağları mıkdarı mu'tedil isti'mali gerek 
kablelvuku'hifzı sıhhat ve gerek ba'delvuku' def'i ilet zımnı~da. 
tecrtibe olun up .meı;ıafii k esiresi müşahed~ olunmuştur. Ezciimle 
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Na'na.' istimalinin nef'i ittifak ile ıoücerreb ve müsbetdir. Ya.nr 
Sabah ve Akşam ta'a.mlarındarı_ ınuka.ddem bir fincan Muka.ttar 
Na.'na.' suyu yabud oğul otu v~ Kekik, Ağaç Kavunu kabuğu su- . 
ları isti'mal olunsa Mi'd'eye ve A'saba kuwet verip ta'amı layıkı

yla bazm etdirir. Yahud Mukattar Na'na' yağı ve zikr- oluna11 
eşyanın yağlarından biri bir kaç damla bir Kftse suya damlatıJıp .. 
suyu bir iyice çalkalayıp sonra ol su biayni~i ol yağ'ın mukattar 
suyu gibi olur. Bu suların biri ta'amlardan rriu~addem ve aralıkda . 
isti'mali begayet nafi'dir. Yahud bir kiJçük fincan sade suya 
10-15 Katra Kıral suyu yabud Melissa ruhu damlatılıp isti'ma.L 
olunsa bu dahi begayet oafi'dir. Soğ'an ve Sarımsak kana bararet 
vermeaile muzır .olmak lıtzım geliriken bunları istimal edenlerde 
Illeti mezbure ısabet etmediğine dikkat ve tecrtibe olunduğuodan 
roada soğan ·v~ sarımsak ekli fesadı havadan ' bedeni muhafaza. 
eylediği kadim til eyyamdan biri Etibba indinde miJcerrebdir. 
Bunlardan ma'da kalbe za'f iras eyliyecek wertebede bavfu her
asdan miicanebet olunup kalbi kavı tutmak ile elden geldiği ka
dar esbabı tabaffuza tevesül ve i'tina. ve ma'dasını Ceoabı ba.yr al 
bafızına bavale ile ezyalı tevekküle teşebbiis ve iltica olunmak. 
ekvay i esbabı tabaff~z olduğu ewri b·edibi ve aşıkll.rdır • 

. III. 

Bab ı S !ıl is. 

llletin· zuburu bininde iktiza eden tedabir ve ilftç beyanındadır. 
Marazi mezbur zubur . eyledikde yani bir şedid 'başdöomesi zabır 
olduğu an. bir dakika fevt etmeksizin hastanın ayak larım ve el
lerini fanela bezi yabud çuba parçası yahud ba:maıu kisesi ile · 
gayet mubkeın oğalar; ancak yaİnız sadece oğmak kifayet etri:ıe
yip belki bazı hiddetli ve uyandırıcı (Mtinebbib yerine kullanılmış.. 
ne giizel. N.) Eş yayı fanılyaya ve ellere ayaklara alirUp · ve oğan 
kirnesneler dahi eşyayı mezbure ile ellerini bulayıp ol 'mevzi'lere 
kırmızılık ve bararat ve kabarına.k gelinceye kadar hemen kuv- -
vetli kuwetli oğalar : mesela bir kaç baş Sarımsak ve soğan, . 

Tuz, Hardal, Biber ve kırmızı biber, Keskin Arak, Niş.adur, Sa
def otiı, 1'hiryak.. bunlardan her kaoğısı bulunursa yalnız yahud. 
bir kaçı ile beraber dökülüp sirke ile merhem oldukd~ öğulan. 

mahallere ve Famlaya bolca siirülüb kızarınalt ve biddet ve bararet. 
gelinceye kadar. hemen oğmakdan balı olmıyafar. Oğ'mak masla
b-atına bed' olunduğ'u an seri:tn-ve--aeHen-- ıruı.rifetli bir T a-b i Ip 
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-celb oluoup anın rey ve ma'rifetiyle her kaoğı Damard~n olursa 
<>lsun Koldan vüs'atlıca Fasd (Aderlassen. N.) Olunup "120 yahud 

·ziyade muktazayı vaktu hale ve Sinnüüeale göre kan akıda.lar. 

Tabib bir kaç saat yetişemeyip kan almak tehir olundoğu tak
dirde korkuliırki sonra Fasdın faidesi" olamayıp meriz vef:ı-t eyliye. 
Bu suretde tabibin gelmesine bakınayıp hemen mütevekkilen Fasd 
oluna. Beyan olundığı vech üzere Damarlar içeruya çekilip kan 
atınmak m.ümkin ol~maz ; mümkün olupda damar bulunduğu tak
dirde dahi dem muhıtden merkeze yani etrafı bedenden Kalbe 
doğru teweccüh eldiğinden Damara Neşteru uldukda Kan çıkmaz; 
bu suretde tarıkı sabık ve meşruh üzere Fasd mahalli geregi 
gi~i oğutarak ve mümkün oJur ise mari.ze Ada çayı yahud Papad
ya .Matbuhu . verilip denı merkezden mulıita yanı kalbd.en etrafı 

Burhafeden Türkçeye terceme edilen bu eser M. Behcet kitabiarı arasında 
çıkmıştır temellükünü gösteriyor 

foto. Tıp Tarihi Enstitüsü 

bedene da'vet etmek talnibile Damara kan gelip Fasd mUmldn 
olur ; ve .ınarazda ekseriya kan alındığı Demin hararet ve ufuneti 
sebebi-nden olmayıp belki kan almak demi harice da1 vet etdiğin
den her tarık ile Fasdin faidei ıkiilliyesi görülmektedir. Mi'denin 
ilstü ·ve göbek mahallerinde veca've sancu zuhur eyledikde ol ma
halle 20 kadar Sülük yapışdırmak ile ilac olunur; yahud veca' 
mah.alli Arak yalıud iksiri ziil lıasse, acı elma yağı ile merhem 
yapılıp veya; üzerine sıkca sıkca vaz olunur. Yahud 5-10 tane 
Kırmızı biber zeytin yağında geregi gibi kay.oadılıp vaz olunur. 
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Yahud mukattar Na'na.' yağı yahud Biberiye yağı zeytin 
yağıyla merhem gibi oluncaya kadar karıştırılıp veca' üzerine 
sürülüp üzerine hafif ateşde ısınmış sıcak diilbend urulur ve yu
karıdiın dahi Çay gibi hafif kaynamış ·papadya matbuhu yahud 
bir fincan suya bir damla na.'oa' yağı yahu d Di~ otu · yağı yahud 
Biberiye yağı damlatılıp vecaı teskin için içirili"r. Veca'a sükünet 
geldikde birii şifanın alameti olup bundan sonra merizi filcümle 
Terietmek lft.zım olmakla Çay gibi kaynamış papadyıı: ya.hud 
Mürver çiçeği yahud Çay matbuhu verilip hastayı cüzi terJetrne
ğe say olunur. 

!şte bu illetde gerek esbabı tabaffuz ve gerek Tarıkı m_!lalecat 
zikr olunan vecb üzere iıoal ve ist'mal olundukda bişifa allah i 
te'ala siihiilet ile lıalş.s müyesser olduğu yevmiye tecrübe olun
makda isede vukuu illetde tiz elden kan aldırma ve oğdırma gibi 
ıktıza eyliyeıı iındad ve i'aneden ihmal olunup bir kaç saat hali 
üzere terk olunduğu takdirde mualecat laiimenin dahi nef'i ol- . 
madığı mü~ahade olunmuştur . 

..:.~j ıJ c::- ~~1 ~.JI J..ıiJ 4-.:b ...j.>L...ı!J "'l:b-J;I.>J ~LJ I~..u. .:..:b 
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İstanbul Evrak Hazinesinde bir kayıd Oholera risalesi hakkın
da faydalı bilgiyi taşımaktadır : 

20 Rebi. ı. 1247/20. 8. 1831. Sıra No. 344. Cinsi : Takrir. 
«Obolera nın Sureti Tedavi ve Tah~ffuzu hakkında Hekim 

Başı tarafından kaleme alınıp bir kaç bin nüsbası Zabıtaoı aske
riye ve saireye verilmek . üzere tabolunan Layıha m_asrafınıo tes-
viyesi.» · 

Demek ki bu küçük risnle balcikatta (Oholera ?ıferk~latt) dır. 
Yani Choleraom nasıl başladığını, nasıl korunacağıoı; tedavisini 
askeri zabitleri, diğer meraldılara anlatmak için bastırılmıştır. 
·Buna dilimizde Talirnııame denilmektedir. · Alinanyada bulundu
ğum zaman Reicbsgesundheitsamt (Sıhhıye dairesi) tarafından çı 
karılan bütiin Salgın hastalıkların Merkblatt larını satın aldım. 

Salgın hastalıklada beraber giirilltüden, herberierin riayet ecle· 
cekleri sılıbt kaideler dahi yazılmış çay hakkında dahi bilgi ve
ren Merkblatt lar çıkarılmıştır. Ayrıca sivri ve ·ka:tasineklerio ta
cizinden korunmak için,. mantarlar, yılanlar için krom, manganez, 
boya, hamızı karlıonla zehirleome vakayine değin son derece ucuz 
·nusbalar bulunmaktadır. Tıbbi Nebatları~ renkli levbalar halin
deki evsafından bahis resimler ise nefistir. B:ısan maruf Tıb ki
taphaoesi: Verlag Von J. Springer, Berlin. 
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