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1925 senesi eylülünde Brükselde münakid edviyei müessire formüllerinin tevhid
hakkındaki beynelmilel konferans mukarreratının tasdikına dair kanun
(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm : 1 - 3/VIII/1927

- Sayı : 647 - 649)

No.
1127

BtRÎNCl MADDE — 1925 senesi eylülünde Brükselde inikad eden Beynelmi
lel edeviyei müessire konferansı mukarreratı, 35 ve 38 nci maddeleri hakkmd,
kaydi ihtirazî ile, tasdik edilmiştir. Bu mukarrerat ve merbutatı Türk kodeksin
dercolunur.
IKÎNCI MADDE — işbu kanun neşri tarihinden muteberdirÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur.
22 haziran 1927

BEYNELMİLEL İTİLÂFNAME PBOJESÎ
Mukarrerat
1906 mukavelenamesinin tekrar gözden geçirilen maddeleri
Mukarreratı
l

'

umumiye

Madde — 1

Edeviyenin cevheri müessirleri mikdarmın hakikî bir surette takdirine müsaid bir tayini mi
dar usulü meveud olduğu ve bu cevherlerin' mikdan muhtevisi tesbit olunduğu takdirde 19(
mukavelenamesindeki tasnif ve düruğlarm zamanı hasadına dair olan mukarrerattan bir kısmm
idamesine mahal kalmaz.
Madde — 2
Sıbığlar ta'tim veya hal bittahvil yahud bazı ahvalde ayarı muayyen ofisinal bir hulâsadi
mahlûl yapılmak suretile ihzar olunur.
Madde — 3
Kaviyüttesir düruğlarm sıbığları ihtiva edecekleri cevheri müessir,
takdirde, veznen yüzde on nisbetinde olmalıdır.

mikdan

tasrih

edilmedi

Madde — 4
Kaviyüttesir düruğlarm sıbığları ihtiva edecekleri cevahiri müessire mikdan
takdirde icab ederse muvafık dereceli küul ilâvesile matlub ayara getirilir.

tasrih edildi

Madde — 5
Kaviyüttesir düruğlarm hulâsai seyyaleleri, ihtiva edecekleri mevaddı müessirenin mikdan ti
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kısım

duruğa

tekabül

edecek

surette

Madde — 6

•

Kaviyüttesir düruğlarm hulâsai seyyal el eri muayyen bir mikdarda mevaddı müessireyi ihtiva
decekleri tasrih olunduğu takdirde icab ederse münasib dereceli küul ilâvesile matlüb ayara geirilir.
Madde — 7
Kaviyüttesir bir devaya devaî şarab şekli verilmez.
Bazı ilâçlara dair mukurreratı

z
hususiye

Madde — 8
Aşağıdaki cedvelde münderic mevaddı devaiye Hükûmatı Âkide tarafından neşredilen düsturu
dviyekrde tercihan bu eedvelde kullanılan lâtince isimlerile gösterilecek ve cedvelde hizalarında
mharrer evsafı haiz bulunacaklardır.
(Cedvel merbuttur).
Esas danıh,hk
Madde — 9
Hükûmatı Akide normal damlalık olmak üzere 15° santigradda mai mukattarla her gramı yirıi damla ita eden bir damlalık kabul edeceklerdir.
(Arseno henzener) Ar s e no benzenler
Madde — 10
Arsenobenzenlerin kimyevî kontrolüne dair Dr. (JVlüsyü Miteııer - Mittenere) in mesaisi hakkına verdiği izahatın istimamdan sonra ikinci Beynelmilel konferans arsenobenzenlerin kimye\î konrolile birlikte hayatî 'kontrolünün de ifası lüzumuna Hükümetlerin nazarı dikkatlerini celb ve
abul edilecek kimyevî kontrol usullerini tahtı karara alabilmek için mevaddı mezkûrenin ayni
ümuneleri üzerinde yaptıkları taharriyatın netayicini Daimî kitabete gönderecek zevatın tayinini
Lükûmctlerden taleb eyler.
Ishla'lıat
Madde — 11
Beynelmilel ıstılahat lâtince yazılacaktır.
Madde — 12
Hükûmatı Âkide beynelmilel ismin zikredilmesi şartile halen müstamel isimleri muhafaza edebirler.
Madde — 13
Envai nebatat ve hayvanat ilmi lâtince isimlerile gösterilecektir.
ı fihristi ve zeyilleri kabul edilir.

Nebatat için «Keu - Kev»

Madde — 14
Nebatî ve hayvani düruğlarda aid oldukları envaın lâtince ismıle yadolunurlar. Yalnız zebanid lâtince ismi olan bazı müstahzarlar bundan müstesnadır. İşbu isimlerin bir listesi tertib ediîcektir.
PüruğJarıu

tesmiyesinde

Madde — 15
nebatatın ismi kullanılan kısmın ismine takaddüm etmelidir.
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Madde — lfi
Duruğlarm isimleri müfred olarak yazılır.

•
Müstahzaratı calinusiyenin
etmelidir.

Madde — 17
tesmiyesinde müstahzarın ismi müstamel duruğun ismine tekaddün

1

'
Madde — 18
,
Beynelmilel düsturu edviyeler kitabeti düsturu edviye komisyonlarile badelistişare eczacılıkt
müstamel Cratum decaetunı, infusum, extractum, pomatum, sirupus, solutio, unguentum tinctur
ve ilâh tabirleri tarif edecektir.
Madde — 19
Su ile hulâsai seyyale mahlutlarına matbuh veya menku isimleri verilmez.
Madde — 20
MahlûlâtT maiyenin tesmiyesinde mahal zikredilmez. Halatı sairede tasrih edilir.
Madde — 21
Hulâsai küuliyelerin tesmiyesinde muhallel zikredilmez. Halatı sairede tasrih edilmelidir. Hu
lâsasnun kmımı daima gösterilmelidir.
*
Madde — 22
Sıbığ küllülerin tesmiyesinde sevabın cinsi zikredilmemelidir. Halâ ti sairede zikredilmelidir.
Madde — 23
Basit mevaddı kimyeviye mahlullerine sıbığ namı verilmez.
Ecsamı basiteııin isimleri rumuzu

Madde — 24
kimyeviye ile münasebettar olacaktır.

Madde — 25
VezaiCi kimyeviye mümkün okluğu kadar nazarı dikkate alınacaktır.
Madde — 26
Emlâhın tesmiyesinde beynelmilel bitince ismi esasın ismile başlayacak
füileyh olarak konacaktır.

ve esasın

ismi muz;

Madde — 27
Lüzum hâsıl olmadıkça gayri ilmî isimler beynelmilel isim olarak kullanılmaz.
Madde — 28
ismi ilmisi çok uzun olan edviye için muhtelif düsturu edviye komisyonlarının mütaleası alıı
diktan sonra daimî kitabetten bir esamii muhtasara listesi tertib edilir.
Madde — 29
Tagaddiye mahsus maddelerle iltibası mucib olacak tabiratın istimalinden içtinab edilir.
Azamî

mikdarlar

Madde — 30
Beynelmilel kabul olunan azamî mikdar kâhil 1er tarafından ağız tarikile defaten veya yirı
dört saat zarfında alınıb tabib tarafından sarahaten i«ar vaki olmadıkça eczacının tecavüz eyleme
caiz olmayan mekadirdir.
Madde — 31
İkinci konferans, azamî mikdarlar cedvelinde gös-terilen mikdarlan kabul ettiklerini ve kab~
etmedikleri takdirde teklif edecekleri mikdarlan ve esbabı muoibeshü öğrenmek üzere derhal mil
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muhtelife düsturu] edviye komisyonlarile istişare eylemeğe Daimî kitabeti memur etmiştir.
Kitabet, cevabları alınca ekseriyetin kabul ettiği mekadirin gayri mikdarlar göstermiş olan
emisyonlardan bir itilâfı tam husulü için teklif edilen mikdarları kabul edib etmeyecekleri huısunu tekrar tedkık eylemelerini taleb edecektir. Badehu Kitabet bu malûmata nazaran kabul edin azamî mikdar listesini Hükfimetlere tebliğ edecektir.
Madde — 32
Ağız tarikmdan maada ve bilhassa tahtelcild yahud dahili verid tarikile istimale tahsis olunuş pek müessir ilâçlar için bilcümle memleketlerde beynelmilel mikdarı azamilerin kabulünün
•dkık edilmesinin faıdeli olacağı hakkında Beynelmilel düştürül edviye]er Daimî kitabetinin naırı dikkati celbolumır.
Madde — 33
Düştürül edviyeler veya nmkarreratı beynelmilel ile azamî mikdarları tayin edilmiş bulunan kaviittes-ir ilâçların itasında etibba ve eczacıların m esuliyetlerini lâyikile tayin için bilcümle tıbbî terblerde ilâçların mikdarı azamî mikdarı tecavüz ettiği takdirde işbu mikdarın ayni zamanda yazı
e yazılması ve tabib tarafından ikinci bir imza veya sah ile tekrar tasdiki hakkında Hükûmetlers evamir isdar olunması taleb olunur.
Daimî kitabet
Madde — 34
I

Düştürül edviyelerin tevhidi için beynelmilel bir teşkilât ihdası lâzımdır.
Madde — 35
İhzarî komisyon, Daimî kitabetin ve kezalik esas itibarile Konferansta takarrür eden diğer
emisyonların sureti kafiyede teessüsleri hakkında Cemiyeti Ak\ anı ile müzakerata mübaşeret eymesi için Belçika Hükümeti nezdinde teşebbüsat ta bulunacaktır.
Şimdilik zaman kaybedilmemek üzere Belçika düsturuledviye komisyonu mutasavver leşkilân vezaitinin ifasını deruhde edecek ve Daimî kitabet teşekkül .etmesini müteakıb işbu vezaifin
asına kitabeti mezkûre devam edecektir.
Madde — 3(5
Kitabet vesaikin tebliğinden, düsturuledviye lerin tevhidiue dair mesaisinin tanziminden maax M. Van İtalinin atide münderiç tekliflerine hututu umumiyesi itibarile tevfikı hareket eyler:
1 - Kaviyüttesir ilâçların formülü hakkında Brüksel mukavelenamesine yapılacak ilâve ve
ıdilâtı meydana getirmek,
2 - Kaviyüttesir ilâçların anasırı müessiresin in tayinine hadim usulleri tedkik eylemek, işbu
ıasırı nıüessirenin mikdarlarının tesbiti hakkında teklifat yapmak,
3 - Düsturuledviyelerde ıstılahatm yeknasaklı ğını temin edecek teklifatı tertib etmek,
4 - Düsturuledviyelerde mevaddı kimyeviyenin tavsif, teşhis ve tahlillerini tevhide hadim
klifatı tertib eylemek.
Kimyevî tayini

mikdarlar

Madde — 37
İkinci konferans, kaviyüttesir edviyenin tayi ni mikdarları hakkında kimyevî ^ e hikemî kim'vî usullerin tevhidi hususunun lieelittedkik beynelmilel bir komisyona gönderilmesi fikrin>dir.
İşbu Beynelmilel komisyon, muhtelif milletlerin en salâhiyettar mümessilleri arasından münhab yedi azadan mürekkeb olacaktır. Bu ko misyonun tarzı teşekkül ve mesaisi bizzat KonfeJista hazır bulunan komisyon azaları tarafından tanzim edilmiştir.
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Aza olarak gösterilenler:
Van Ytallie
(Felemenk) Reis
Gadamer
(Almanya)
Dumez
(Hükûmatı Müttehide)
Goris
(Fransa)
White
(Büyük Britanya)
Arahina
(Japonya)
Eder
(isviçre)
Bundan başka İkinci konferans, Cemiyeti Akvam 1 lıfzıssıhha şubesini işbu Beynelmilel komis
yonun teşkilinden haberdar etmesini ve icab eyleyecek nıuaveneli taleb eylemesini thzarî komis
yondan rica eyler.
Müstahzaratı

calinusiye

Madde — 38
"ikinci konferans, kaviyüttesir edviyei calunisi yenin usulü istihzarlarının tevhidi hakkındak
tedkikatı beynelmilel bir komisyona havale eylemek fikrindedir.
işbu komisyon muhtelif milletlerin en salâhiyettar mümessilleri arasından intihab edilecel
sekiz azadan teşekkül edecektir. Komisyonun tarzı teşekkül ve mesaisi bizzat konferansta ha
zır bulunan komisyon azası tarafından tanzim edilmiştir.
Aza olarak irae edilenler:
Golaz
(İsviçre) Reis
"VVattiez
(Belçika)
Fullorton - Cook
(Hükûmatı Müttehide)
Tiffeneau
(Fransa)
Greenish
(İngiltere)
Meulenhofe
(Felemenk)
Vintilesco
(Romanya)
Von Fridrichs
(isveç")
Bundan maada İkinci konferans, Cemiyeti Akvam Hıfzıssıhha şubesini işbu Beynelmilel ko
misyonun teşekkülünden derhal haberdar etmesini \ e ieab eyleyecek muaveneti taleb eylemesin
heyeti tertibiyeden ricaya karar vermiştir.
İkinci konferans temenniyatı âtiyeyi izhar e d e r :
Isiılahat
1 - Her devanın beynelmilel lâtince isminin düsturu edviyenin onu tavsif eden faslının başın
da bulunması şayanı arzudur.
2 - Mürekkeb mevaddı kimyeviyenin bilhassa ekseri milhî mürekkebatın Amerika, Büyül
Britanya ve İsveç düsturu edviyelerindeki isimlere müşabih tek bir isimle gösterilmesi şayan
arzudur.
Hayatî usuller
3 - İhzarı komisyonun beşinci mesele hakkındaki raporuna, bazı edviyenin biyoloji usullerh
standardizasyonu için İkinci konferansın da raporuna kesbi ıttıla eyleyen Konferans:
1 - Biyoloji standardizasyonun ihtiyaç nisbe tinde düsturu edviyelere idhali.
2 - Esbabı kâfiye olmadıkça düsturuledviye lerde Cemiyeti Akvamın hıfzıssıhha teşkilâtı ta
rafından tevlıid edilen veya edilecek olan usullerin kabul olunması.
3 - Düsturu edviye komisyonlarının balâda mezkûr usuller hakkındaki müşahedat ve mülâ
hazatını Cemiyeti Akvam hıfzısssıhha teşkilâtına bildirmeleri.
4 - Konferans, edviyenin şişelere konması hakkında beynelmilel mahiyeti haiz nizamat va
zina şimdilik lüzum görmeyip yalnız ileride beynelmilel bir talimatname tanzim ve kabul edil
mek üzere etiketler meselesinin ve diğer tedabiri ihtiyatiyenin tedkikmı teklif eyler.
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Farmıiuopelcr
5 - Konferans, müstakbel farmakopelerde Brüksel konferansı mukarroratının metnini münTİç {»örmeği temenni eder.
6 - Konferans, muhtelif farmakope komisyonlarının daimî olmasını temenni eder.
7 - Konferans, farmakopelerde yapılacak tadilâtın mümkün olduğu kadar süratle neşredilmeli temenni eyler.
Aconitum napellus
Aeoniti tuber
Pulvis aeoniti

L.
Kurutulmuş derni
işbu toz yüzde 0,50 mecmu şibhi kalevileri havi
olacaktır. İndelicab pirinç nişastası ilâvesile işbu
ayara getirilir.
Hacmen yüzde 70 lik küul ile ihzar edilir, işbu
sıbğın mecmu şibhi kalevileri yüzde 0,05 olmak
üzere ayar edilecektir.
İşbu hulâsa yüzde 1 mecmu şibhi kalevileri ihtiva
edecektir.
İşbu şurup yüzde 5 ııisbetinde sıbğile ihzar edil
miş olacaktır. Yüzde 0,0025 mecmu şibhi kalevileri
ihtiva edecektir.

Tinctura aeoniti

Extractum aeoniti
Sirupus aeoniti

Atropa belladona
L.
Belladonnae folium
Pulvis belladonnae

Tinctura Belladonnae

Kx1vaetuıtı belladonnae

?! i rupus bella donnae
Unguentum bellodonnae
Lytta vesicatoria fabr.
Bpicauta gorhami mars, et
Autres inseetes vesicants.
Pulvis cantharidis
Tinctura cantharidis
Colchicum autumnale
Colchiei semen
Pulvis eolehici

Ve diğer munkaz haşarat
işbu toz yüzde lâakal 0,40 kantaridini
edecektir.

ihtiva

L.
Kurutulmuş tohumu
işim toz yüzde 0,40 Kolşisini ihtiva edecektir. İca
bında pirinç nişastası ilâvesile işbu ayara getirilir.
Hacmen yüzde 70 lik kûul ile yüzde 0,04 kolşisini
muhtevi bir sıbığ ihzar edilir.
İşbu hulâsa yüzde 2 kolşisini ihtiva edecektir.

Tinctura eolehici
Extraetum eolehici
Digitalis purpurea
Pigitalis folium

Kurutulmuş yaprağı
İşbu toz yüzde lâakal 0,30 mecmu şibhi kalevileri
ihtiva edecektir. (Muvakkat ayar). İcabında pirinç
nişastası ilâvesile işbu ayara getirilecektir.
Hacmen yüzde 70 lik kûul ile ihzar edilir, işbu
sıbığ yüzde lâakal 0,03 mecmu şibhi kalevileri ih
tiva edecektir. (Muvakkat ayar)
Hacmen yüzde 70 lik kûul ile klorofilsiz bir hu
lâsa ihzar edilir. Hulâsa mayilerinin tebhiri 50°
santigradın dununda bir derecei hararette icra
olunacaktır. İşbu hulâsa yüzde lâakal 1,30 mecmu
sıhhi kalevileri ihtiva edecektir (Muvakkat ayar).
İşbu şurup yüzde 5 nisbetmde belladon sıbğı ile
ihzar edilecektir.
İşbu merhem yüzde 10 nisbetinde belladon hulâsa
sını ihtiva edecektir.

L.
55° - 60° santigradda kurutulmuş yaprağı

— siâ

Ko. lltt
Pulvis digitalis
Tinetura digitalis

Hacmen yüzde 70 lik kûul ile veznen yüzde o
nisbetmde olarak ihzar olunur.
Yüzde 50 nisbetinde yüksük otu sığbile ihzar oluı
muş şurup

Sirnpus digitalis
Hyoscyamus niger
L.
llyoscyami foliume
Tinetura hyoscyami

Kurutulmuş yaprağı
Hacmen yüzde 70 lik kûul ile veznen yüzde ]
nisbetinde ihzar olunur.
Hacmen yüzde 70 lik kûul ile klorofilsiz bir hı
lâsa ihzar edilir. Hulâsa mayilerinin tebahhur
50° santigradın dununda icra olunacaktır.

"Kxtract.ııra. hyosmyami

Uragoga ipecacuanhae
Ipecaeuanhae ıradbt
Pulvis ipecaeuanbae

h.bn
Kurutulmuş kökü
İşbu toz yüzde 2 mecmu şibhi kalevileri ihtrv
edecektir.
Hacmen yüzde 70 lik küul ile 3'üzde 0,20 mccm
şibhi kalevileri muhtevi bir sıbğı ihzar edilir.
işbu şurup altın kökü sıbğile yüzde on nisbeth
de ihzar olunur.
<

Tinetura ipeoaeuanhae
Sirupus ipecacuanhae
Lobelie inflata
L.
Lobeliae herba
Tinetura Lobeliae
Strychnus mnt vomica
Stryehni semen
Pulvis stryehni

Çiçekli kuru otu
Hacmen yüzde 70 lik kûul ile veznen
nisbetinde ihzar edilir.

yüzde o

L.

Tinetura stryehni
Extraetum stryehni

Öpiunı
Pulvis opii

Pulvis opii et ipeca
cuanhae compositus
Tinetura opii
Tinetura opii erocata
Beu laudanum sydenharoi
Tinetura opii benzoica
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Kurutulmuş tohumu
İşb toz yüzde 2,5 mecmu şibhi kalevjiyatı ihti\
edecektir.
Hacmen yüzde 70 lik kûul ile yüzde 0,25 meem
şibhi kalevileri muhtevi bir sıbığ ihzar edilir.
Hacmen yüzde 70 lik kûul ile kısmı şahmisi iza
olunmuş ve yüzde 16 mecmu şibhi kaleviyatı mu
tevi bir hulâsa ihzar edilir.
Papaver somniferom - linenin meyvesinden hâs
olan kesif lebenî usare
İşbu toz 60° santigradda kurutulmuş ve yüzde ]
bilâ ma morfini muhtevi bulunacaktır. îcabınc
süt şekerde yahud pirinç nişastasile işbu ayaı
getirilecektir.
,
İşbu toz yüzde 10 afyon tozunu, yüzde 10 alt
kökü tozunu ihtiva edecektir.
Hacmen yüzde 70 lik küul ile yüzde 1 bilâ »
morfini muhtevi sıbğı ihzar olunur.
İşbu sıbıg yüzde 1 bilâ ma morfini ihtiva ed
Çektir.
İşbu sıbığ yüzde 0,055 bilâ ma morfini ihth

edecektir.

No. 1127
Extractum opii aquosum
Sirupus opii
Sirupus opii dilutus seu
Sirupus diaeodii
Strophantus gratus franch
Strophantus hispidus de.
Strophantus kombe oliv.
Tinctura strophanti

Tinctura strophanti gra'ti
Claviceps purpurea tul.
Secale cornutum
Extraetum secalis eornuti
Aquosum
Extractum secalis eornuti
Fluidum
Extraetum secalis eornuti
Fluidum acidum
Acidum hydrocyanicum
Dilutum
Aqua laurocerasi
Aqua amygdalea amarac
Solutio phenoli
Natrii arsenas
Solutio arşeni ealis seu
Fowleri
Sirupus ferrosi iodidi
Concentrantus
Sirupus ferrosi iodidi
Dilutus
Solutio iodi spirituosa

Cocaini hydrochloridum
Unguentum hydrargyri
Sirupus morphini
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Yüzde 20 bilâ ma morfini muhtevi hulâsai maiye
ihzar olunur.
Yüzde 0,05 bilâ ma morfini ihtiva edecektir.
*
Yüzde 0,01 bilâ ma morfini ihtiva edecektir.

Yüzde on nisbetinde strofantos veyahud hispidos
strofantos kombenin tohumu alınıb aksamı şahmiyesi izale ve hacmen yüzde 70 lik kûul ile sıbğı
ihzar edilir.
işbu sıbığ strofa'ntos gratos büzuru istimal edile
rek bundan evvelki gibi istihzar olunur.
O sene toplanmış y,e heyeti umumîyesüe muhafaza
edilmiş cavdaT mahmuzu
t

Hulâsai maiyeden hacmen yüzde 60 İrk kûul ile
alınarak ihzar edilir.
Yüzde 100 nisbetinde ihzar edilir.
Yüzde 100 nisbetinde ihzar edilir.
Yüzde 2 hamızı kiyanus mayi muhtevi olmalıdır.
Yüzde 0,10 mecmuu hamızı kiyanos mayi muhtevi
olacaktır.
Yüzde 0,10 mecmuu hamızı kiyanos mayi muhtovi
olacaktır.
Yüzde 2 fenolü ihtiva etmelidir.
Yüzde 36,85 (bilâ mai hamızı arsenik) i muhtevi
(humzu arsenik) mübeller milhi
Yüzde 1 (bilâ mai hamızı arsenik) i (humzu şa
lisi arsenik) i muhtevi mutedil mahlûlü
Veznen yüzde 5 iyodı hadidiyi' havi olmak üzere
ihzar olunur.
Veznen yüzde 0,50 iyodı hadidiyi havi olmak üzere
ihzar olunur.
Formül: 6,5 gram iyod, 2,5" gram iyod potasyom,
91 gram hacmen yüzde 90 lık kûul
îyod pota&yom yerine muadil mikdarda iyod sodyom ikame edilebilir.
Blâ mai milhi
Yüzde 30 nisbetinde cıvayı ihtiva etmek üzere ih
zar edilir.
Yüzde 0,05 klormaiyet morfini ihtiva etmelidir-

No. 1127
Sirupus codeini
Sirupus chloralis hydrati
Sirupus hydrargyri iodidi
Cum kal i i iodido
Hydrastis canadensis LL.
Hydrastidis rhizoma
Pulvis hydrastidis
Tinctura hydrastidis

Extractum hydrastidis
Fluidum
Urginea scilla steiııh.
Scillae bulbus
Tinctura scillae
Acetum scillae
Oxymel Scillae
Cannabis sativa 1J. va'r.
Iııdica lamk.
Cannabis indicae herim.

E:\tractuni c.ınnabis indicae
Tinctura cannabis
lîidicae
Solutio nitroglycerin
Sprituosa

(lerek esasların milh halinde olsun yüzde 0,20 1
deini ihtha etmelidir.
Yüzde 5 nisbetinde maiyeti klorayi ihtiva etmelıd
Yüzde 0,05 iyod zibak ile yüzde 2,5 iyod potasyo
ihtiva etmelidir.
Cüzuru munzama ile mücehhez kurutulmuş SE
zâhif
Yüzde lâakal 2 lıidrastini ihtiva etmelidir.
Haemen yüzde 60 İrk kûul ile yüzde 0,20 hidrasti
muhtevi sıbgı ihzar edilir.
Yüzde 2 lıidrastini ihtiva etmelidir.

Beyaz nevinin kurutulmuş heraşifi nıütevassıti
Haemen yüzde 60 lık kûul ile yüzde 10 nisbetin
ihzar edilir.
Yüzde on nisbetinde ihzar olunur.
Ada soğanı sirkesinden yüzde 50 nisbetinde ihz
edilir.

Hindistanı şarkide mezru nebatatı müennesen
maddei reçineviyesi alınmamış müzehher ve mi
mir kümeleri
Haemen yüzde 90 lık kûul ile ihzar edilir.
Haemen yüzde 90 lık kûul ile yüzde 10 nisbetin
ihzar edilir.
Veznen yüzde 1 olarak ihzar edilir.

Cumhuriyet Riyasetine tebliği
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden mevrud
tezkerenin tarih ve numarası
:
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cild ve
sayıfası
:
İşbu kanunun
numaran

1 - 3 - VIII -1927
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alâkadar olduğu diğer

kanunların

23 - VI - 1927 tarih ve 1/1226 No. lu tezkere
20 - VII - 1927 ve 4/403
Cild
33

Saytfa
2,287:288,313

