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Şalkonlar-11. Bazı Şalkon 

Türevlerinin Sentezi ve Candida 
albicans'a Karşı Antifungal Etkileri 

O. Cihat ŞAFAK l*J 
M. Fethi ŞAHİN (*) 

Oktay YEGEN ı••ı 
İsmail İSTANBULLU ( •) 

A. Altan BİLGİN(*) 

özet : Daha önceki çalışmamızda (1) bazı şalkon türevi bileşikler 
hazırlanarak antifungaı etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmamızda da 
~hidroksiasetofenon ve aromatik aldehitlerin Claisen - Schmidt Kon
denzasyonuyla 1,3--diarilpropenon (Şalkon) yapısında bileşikler haıar

lanmıştır. Bu bileşiklerin etil 2-bromopropanoatla reaksiyonu sonu
cu etil 2-[4-(3-arilpropenoi!) fenoksi]propanoat yapısına sah;p 
altı bileşiğin sentezi yapılmıştır. Hazırlanan bu bileşiklerin c. albicans'.ı 
karşı ant!fungal etk!leri incelenmiş ve I50 değerleri aşağıdaki gibi bu 
lunmuştur: 

BIJ~şik I 
Bileşik II 
Bileşik III 
Bileşik IV 
Bileşik V 
Bileşik VI 

316.8 ppm 
322.8 ppm 
264.3 ppm 
106.3 ppm 

2000.0 ppm 
253.9 ppm 

Bu değerlerden kolayca anlaşılacağı gibi etil 2-[4-[3-(2-klor0-
fen!l)propenoi!Jfenoksilpropanoat [Bileşik IV) en etkin antifungal 
özelliğe sahip bileşik olarak göze çarpmaktadır. 

CHALCONES -II. SYNTHESIS OF SOME CHALCONE DERIVATIVES 
AND THEIR ANTIFUNGAL ACTIVITY AGAINST Candida albicans 

Summary : In our previous study ( 1) some chalcone derivatives 
were synthetized and their antifungal activities against C. albicans wer~ 
lnvestigated. 

( *) H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabl!im Dalı, Hacet
teııe • Ankara. 

( **) AÜ. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ankara. 
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In this study, six new ethyl 2-[4--(3-arylpropenoyl)phenoxy) 
propanoates have also been synthetized by the reaction of 1,3-diaryl -
2-propen-1-ones (chalcones) with ethyl 2-bromopropanoate, Thosc 
J,3-diaryl-2-propen-J-ones have been prepared by the Claisen -
Schınidt condensation reaction of 4-hydroxyacetophenone with varı

ous aromatic aldehydes. The antifungal activities of ethyl 2-[4-(3 -
arylpropenoyl)phenoxyJpropanoates against c. albicans has been inves
tigated and their ! 50 values have been found as follows : 

Compound 1 316.8 ppm 
Compound II 322.8 ppm 
Compound III 264.3 ppm 
Compound IV 106.3 ppm 
Compound V 2000.0 ppm 
Compound VI 253.9 ppm 

As it is easily understood from thes~ v~lµes tnatethyl 2-[4--[3-
(2-chloroplıenyl)propenoyllphenoxyJpropanöate (Compound IV) aı:ı

pears to have the most patent antifungal activity. 

GİRİŞ 

Aynı konuda yaptığımız ilk ça

lışmamızda (!) şalkonların çeşitli 

farmakoloJik özelliklerinden bah
setmiştik. Sözü edilen çalışmada 

aşağıda genel formülü gösterilen 

altı bileşiğin sentezini yapmış ve 

C. ~l~icanş:a ka~ş_ı antifungal _özel~ 
!iğini saptayarak I 50 · değ~rlerin·ı 

bildirmiştik. 

Ar-· C-CH=CH o-tH-COOC H -o .CH3 

il 2 5 
o 

Bu bile~iklerin et.kin antifun

gal özelliğe sahip olmaları, bizi 

aynı yapıda yeni bileşikler sentez 
etmeye yöneltmiştir. Böylece, genel 

ÇH3 
H5C200C-CH-O 

formülü aşağıda gösterilen ve lite

ratürde kayıtlı olmayan şalkon ya-
pısına sahip altı yeni 
sentezi amaçlanmıştır. 

bileşiğin 

C-CH=CH-Ar 
il 
o 

Ar Fenil, 4-metoksifenil, 3,4~-tiıetilendioksifenil, 

4-metilfenil, 4-klorofenil. 

2-klorofenil, 
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Sentezi yapılan bileşiklerin IR, 
NMR ve elementer analiz verileriy
le yapıları kanıtlanmış ve C. albi
cans'a karşı etkileri incelenerelı.: 

I 50 değerleri saptanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Kinıyasal Çalışmalar _;_ 

Çalışmalarımızda kullanılan 

benzaldehit, 4-metoksibenzaldeh\t, 
4-klorobenzaldehit, 4-metilbenz;al
dehit, 2-klorobenzaldehit, 3,4-me

tilendioksi benzaldehit etil 2-
bromopropanoat ve diğer kimyasal 
maddeler «Merek)>, 4-hidroksiaJe
tofenon «Fluka» firmasından sağ

lanmıştır. 

1-(4-Hidroksifenil)-3-Sübs-
titüefenil-prop-2-en-1 
{2-6) : 

On'Iar 

1.36 g (O.Ol moıı 4-hidrokd
asetofenon ve O.Ol mol aromatik 
aldehit , 1.20 g C0.03 mol) sodyum 
hidroksit ile 30 mı su - alkol (1 : 1) 

karışımında geri çeviren soğuturu 

altında 2 saat ısıtıldı. Daha sonra 
bu çözelti 8 saat oda temperatü
ründe karıştırıldı. Suyla 100 ml'ye 
seyreltilip 6N HC! ile asitlendiril
dl. Oluşan çökelti suyla yıkandık

tan sonra alkolden kristal!endiril
di. 

Etil 2-[ 4-(3-arilpropenoil)fe
noksi]propanatıar : 

O.Ol mol 1-(4-hidroksifenill -
3-aril - prop-2-en-1-on bile~!ği, 

1.81 g (O.Ol) mol) etil 2-brom
mopropanoat ve 2.68 g (0.02 mol) su-
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suz potasyum karboı:ıat karışımı 

aseton içerisinde geri çeviren soğu
tucu altında 18 saat ısıtıldı. Aseton 
uçurulduktan sonra artık suyla 
alındı ve etil asetat ile ekstre edil
di. Etil asetatlı kısınılar toplan~'.; 

susuz sodyum sülfat ile kurutuldu, 
uçuruldu. Artık, petrol eteri (40 

60"CJ ile yıkanarak saflaştırıldı. 

Spektrnl analizler : 

Bileşiklerin UV spektrumları 

metanoldeki yaklaşık ıo-s M çözeL 
!ileriyle PYE Unicam SP !80J 
spektrofotometresinde, IR spektrum
ları yaklaşık % ı -1.5 madde içeren 
potasyum bromürle hazırlanmış 

disklerle Perkin Elmer Model 457 
IR spektrofotometresinde, NMR 
spektrumları kloroform - d1 (MerckJ 
içinde yaklaşık % IO'luk çözeltile
riyle Varian H60 -T 60 MHz spekt
rofotometresinde alındı. 

Bileşiklerin elementer analizle
ri Schering Firması (Almanya) ve 
Kansas üniversitesi (ABD) de yap~ 
tırıldı. 

Mikrobiyolojik Çalışmalar 

Sentezi yapılan bileşiklerin C. 
albicans'a karşı fungitoksik etkinlik
lerinin saptanmasında bir önceki 
çalışmamızda (1) kullanılan yönte::ı 

uygulanmıştır. Kırksekiz saat taze 
besi ortamında üretilen C. albicans 
spor süspansiyonu inokülasyon için 
kullanılmıştır. Bu süspansiyonun 
mililitresinde 22.s.ıo• spor olduğu 
torna sayım lamında yapılan sayım
lar sonucu saptanmıştır. Fungusun 
üremesiyle madde konsantrasyonu 



arasındaki ilişkiler istatistiksel ola
rak hesaplanmış (7) ve üremeyi 70 

50 azaltan doz {I50) saptanmıştır. 

Bu deneyde kullanılan C. albi
cans kültürü H.Ü. Tıp Tıp Fakül

tesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalın

dan sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Kimyasal Çalışmalar : 

Etil 2-[4-(3-fenilpropeno;!) 

fenoksi] propanoat (I) 

2.24 g (0.01 mol) 3-fenil-l 

(4-hidroksifenil)-prop-2-en-l

on ve 1.81 g [O.Ol mol) etil 2··

bromopropanoat'ın reaksiyonuyla 
elde edilmiştir {verim % 46.29). Sa

rı kristalize bir madde, e.d. 51 °c. 
Su, benzen ve petrol eterinde çözün
mez; alkol, aseton, etil asetat ve 

MeOH 
kloroformda çözünür. UV Amaks 226 
{log E : 4.22) ve 313 nm {log E ı 

4.56). IR 2970 (C - H gerilim, alifa

tik), 1740 {C=O gerilim, ester), 

1650 CC = O gerilim, keton), 1590, 

1500 {C = C gerilim), 1220, 1090 

{C-0 gerilim), 840 {!,4 _ d.isübsti

tüe benzen), 760, 690 cm-ı (mono

sübstitüe benzen). NMR o 1.29 {3H; 

triplet; ·COOCH2CH3 ), 1.69 (3H; 

CH3 

1 
dublet; -CH-), 4.40 (2H; kuartet; 

_COOCH2CH3), 5.20 (lH; kuartet; 

1 
-CH-), 7.13 - 8.54 ppm de (llH; mul-

tiplet; benzen halkaları ve etilenik 

hidrojenler) pikleri görülür. Ana

liz C20H 200 4 için hesaplanan C, 

74.07; H, 6.22; o, 19.73; bulunan 

C, 73.95; H, 6.14; O, 19.65. 

Etil 2- [4- [3- (4-ınetoksifenil) 

propenoil]fenoksi]propanoat (il) 

2.54 g (O.Ol mol) 3-(4-metuk

sifenil)-1-(4-hidroksifenil)-pr•ı)J 

-2-en-1-on ve 1.81 g (O.Ol) mrıll 

etil 2-bromopropanoat'ın re:ı~

siyonuyla elde edilmiştir (veri ... n 

% 62.14). Sarı kristalize bir madde, 

e.d. 66°C. Su, benzen ve petrol ete

rinde çözünmez; alkol, aseton, etil 
asetat ve kloroformda çözünür. UV 

MeOH 
Am,k> 230 (log E : 4.18) ve 334 nm 

(log E : 4.41). IR 2980, 2920 (C-H 

gerilim, alifatik), 1740 (C=O geri

lim, ester), 1645 (C=O gerilim, ke

ton), 1600, 1500 (C=C gerilim), 

1220, 1090 (C-0 gerilim), 830 cm-ı 

1.4-disübstitüe benzen). NMR ô 
1.30 (3H; triplet; -COOCH2CH3 ), 

CH3 

1 

1.72 (3H; duble!; -CH-), 4.00 (3H; 

singlet; fenil -CH3), 4.40 (2H; kuar

tet; -COOCH2CH3), 5.06 (!H; ku-

l 
artet; -CH.), 7.09 - 8.52 ppm de 

(!OH; multiplet; benzen halkaları 

ve etilenik hidrojenler) pikleri gö

rülür. Analiz C21H 220 5 için hesap~ 
!anan C, 71.17; H, 6.26; O, 22.57; 

bulunan C, 70.91; H, 6.29; O, 22.39. 

Etil 2-[4-[3-(3,4-metilendi_ 

oksifenil)propenoil]fenoksi]propano

at (III) 

2.68 g (O.Ol mol) 3 - (3, 4 - metı

Iendioksif eni!)--'!-( 4-hidroksifen ;\) 

-!- ( 4-hidroksif enil)-prop-2-en 
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-1-on ve 1.81 g (O.Ol mal) < '.ıl 
2-bromopropanoat'ın reaksiyon 11,v 

la elde edilmiştir (verim %68.21) 
Sarı kristalize bir ımadl,, 

e.d. 78°C. Su, benzen ve pet~ 

rol eterinde çözünmez; alkoi, 
aseton, etil asetat ve kloroforında 

MOcH 
çözünür. UV hm»• 224 (log E : 4.12), 
ve 355 nm (log E : 4.38). IR 2980 
(C-H gerilim, alifatik), 1750 (C=O 
gerilim, estEr), 1650 (C=O gerilim, 
keton), 1600, 1490 (C=C gerilim), 
1240, 1100 (C-0 gerilim), 830 
(1.3.4-trisübstitüe benzen), ~r.o 

cm-1 (1.4 ~ disübstitüe benzen). 
NMR ô 1.27 (3H; triplet; -COOCH2 

CH3 

1 
CH3), 1.70 (3H; duble!; -CH-), 4.40 
(2H; kuartet; -COOCH2CH3), 5.07 

1 
IH; kuartet; -CH-l, 6.27 (2H; sinç-
let; -o-cıı,-o-ı, 7.00 - 8.57 ppm de 
(9H; multiplet; benzen halkaları 

ve etilenik hidrojenler) pikler! gö
rülür. Analiz C21H200 6 için hesap~ 

!anan C, 68.47; H, 5.47; O, 26.06; 
bulunan c, 68.27; H, 5.61; O, 25.78. 

Etil 2 - [4 - [3 - (2. klorofenil) 
propenoil]fenoksi]propanoat (iV) 

2.58 g (0.01 mal) 3-(4-klorote
ni!-1-(4-hidroksifcn!!-prop ı-

cn-1-on ve 1.81 g (O.Ol mol) 
etil 2-bromopropanoat'ın 

yonuyla elde edilmiştir 

% 76. 71). Sarı krlstallze bir 

reak.ıı· 

(verim 
madd~. 

e.d. 74 •c. Su, benzen ve petrol ete· 
rinde çözünmez; alkol, aseton, etil 
asotat ve kloroformda çözünür. UV 

M~H 

'-~ı.. 229 {log E : 4.22), ve 313 nm 

(log E: 4.47). IR 2970 (C-H geri
l!m, al!fatlk), 1715 IC=O gerilim, 
ester), 1655 (C=O gerilim, keton), 
1600, 1505 (C=C gerilim), 1220, 1090 
(C-0 gerilim), 840 (1.4-disübsti
tüe benzen), 760 cm-ı (1.2 - disübs
litüe benzen) NMR ô 1.30 (3H; 
triplet; 

duble!; 

-COOCH2CH3 }, 

CH3 

1 

-CH- J, 

1.71 (3!I; 

-COOCH2CH3), 

4.43 (2H; kuartet; 
5.08 (IH; kuartet; 

1 
-CH-), 7.10 - 8.57 PPm de (!OH; 
multiplet; benzen halkaları ve eti~ 

lenik: hidrojenler) pikleri görülür. 
Analiz C20H19Cl04 için hesaplanan 
C, 66.95; H, 5.34; Cl; 9-88; 0,17.84; 
bulunan C, 66.98; H, 5.58; C!, 9.77.; 
0,17.36. 

Etil 2 • [4 - [3 - (4 - melilfeni!J 
propenoil] fenoksi] proııanoat (V) 

2.38 g (O.O! mel) 3 - (4 - metil
fenilJ - 1 - (4 _ hidroksifenill -
prop - 2 - en . 1 - on ve J.81 g (O.Ol 
moJJ etil 2 - bromopropanoat'm re

aksiyonuyla elde edilmiştir (verim 

%85.80). Sarı kristalize bir madde, 

e.d. 81 'C. Su, benzen ve petrol ete. 
rinde çözünmez; alkol, aseton, etil 
asetat ve kloroformda çözünür. UV 

MOeH 
hmok• 229 (log E 4.20) ve 316 nm 
(log E : 4.48). IR 2980 (C-H ge

rilim, alifatik), 1720 (C=O gerilim, 

ester), 1650 (C=O gerilim, keton), 

1590, 1500 (C=C gerilim), 1225, 
1090 (C-0 gerilim}, 820 cm-ı (J.4 

disübstitüe benzen). NMR o !.30 

(3H; triplet; -COOCH2CH3), 1.70 



CH3 

1 
(3H; dublet; -CH-), 2.50 (3H; sin5-
let; fenil -CH3), 4.43 (2H; kuartet; 
-COOCH2 CH3), 5.07 (lH; kuartc~; 

1 
-CH-), 7.10-8.57 ppm de (!OH; 

multiplet; benzen halkaları ve eti
lenik hidrojenler) p ikler i görülür. 
Analiz C21H220 4 için hesaplanan 
C, 74.53; H, 6.55; : , 18.91; bulunan 
C, 74.47; H, 6.62; 0,18.63. 

2 - en - 1 - on ve 1.81 g (O.Ol mol) 
etil 2 - bromopropanoat'ın reaksi
yonuyla elde edilmiştir (verim 
%82.28). Sarı kristalize bir maddB, 
e.d . 65°C. Su, benzen ve petrol ete
rinde çözünmez; alkol, aseton, etil 
asetat ve kloroformda çözünür. UV 

MOcH 

A.maks 225 (log E : 4.25) ve 316 nm 

Etil 2 - [ 4 - [3 - ( 4 - klorofenil) 
nropenoil] fenoksi] propanoat (VI) 

2.58 g (O.Ol mol) 3 - (4 - klorofe_ 
nil) - 1 - (4 _ hidroksifenil) - prop 

(log E : 4.24) . IR 2980 (C - H gerı

lim, alifatik), 1730 (C=O gerilim, 
ester) , 1650 (C=O gerilim, keton), 
1605, 1490 (C=C gerilim), 1220, 1090 

(C-0 gerilim) , 820 cm-ı (1.4 - di

sübstitüe benzen). NMR o 1.29 (3H; 

triplet; .COOCH2 CH3 ), 1.72 (3H; 

Tablo ı. Değişik Konsantrasyonlarcl:ı Bileşik İçeren Sıvı Besi Yet -
Ierinde Üç Gün Sonra Meydana Gelen C. a1bicans'ın Spot 
Sayısı 

x.4.100' = ml'deki TEKERRÜR ORTALAMA 
~~~--csporsayı_s_ı __ ~ __ ı ____ 2 ____ 3 _____ (x_)_~ 

::d -{f.)o 

fj ..... 
ı:Q 

KONTROL 26.G 41.8 39.4 35.93 

M 

- -
ı-ı 
H 

- -
..... 
ı-ı 
H 

- -
> H 

> 

--
> 

10 ppm 
100 ppm 

1000 ppm 
10 ppm 

100 ppm 

1 9.4 
3.2 
6.8 

2 
1 

35.4 
27.2 
16.8 

----
32.0 28.93 
27.0 25.80 
20.2 17.93 ---

2 4.4 29.8 41.0 31.73 
2 0.8 30.4 31.0 27.40 

5.4 19.4 18.2 17.66 -- --- ---1000_ ppm_. _ _ 1 
ıo ppm 2 4.8 44.2 36.6 35.20 

ıoo ppm 1 4.6 30.4 28.8 24.60 
1000 ppm 2 3.0 20.0 18.0 20.33 

10 ppm 2 4.4 41.6 42.0 36.00 
ıoo ppm 1 8.4 24.6 28.6 23.87 

1000 ppm 1 6.0 16.8 16-2 16.33 

10 ppm 2 9.4 42.8 40.0 37.40 
ıoo ppm 3 3.0 31.2 34.2 32.80 

1000 ppm ' l 4.0 32.2 25.8 24.00 
· - - - -

10 ppm 2 1.5 40.4 43.4 35.13 
100 ppm 1 7.0 30.8 31.4 26.40 

________ P::...:P'--_ _ _ 7_.8 25.4 21.4 21.53 1000 m 1 
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Konsantrasyon( ppm) 

10
4 I 

103 lo:JY·4.459-0.109x 

---------
102 I 5o' 316Bppıı: 

10 

10 

1 
1 

20 30 ·40 

][ 

log Y -4.270-0.098x 

10
2 -ı-50822/ı~;,,; 

10 1 

1 c 20 30 40 
Spor say% 6 

· )i.10 ml 4 
10 

][ 

log Y - 3.922 -0.084x 

10
2 

10 

L-~-
10 20 30 40 

104 

' y 
_ __ __ __ log Y-5.521-0.124 x 

10
3 

ı ,2000.0 ppm ı 
50 1 

102 . 1 

10 

10 20 30 40 

Şekil 1 - 6. Bileşiklerin Konsantrasyonlarıyla Spor Sayısı Arasındaki 

İlişkiler ve 150 Değerleri 

CH3 

1 

duble!; ·CH-), 4.43 (2H; 

-COOCH2CH3J, 5.07 (lH; 

1 

·CH·), 6.94 · 8.57 ppm de 

kuartet.; 

kuartet; 

(!OH; 

multiplet; benzen halkaları ve eti· 

!enik hidrojenler) pikleri görülür. 

Analiz C20H19CI04 için hesaplanan 
C, 66.95; H, 5.34; Cl, 9.88; 0,17.84; 

bulunan C, 66.81; H, 5.62; Cl, 9.76; 
o, 17.62. 

Mikrobiyolojik Çalışmalar : 

Torna sayım lamı yardımıyla 

mikroskopta yapılan spor sayım so-



nuçları Tablo l'de, bileşiklerin kon· 

santrasyonlarıyla spor sayısı ara

sındaki ilişkiler ve ! 50 değerleri 

Şekil 1 · 6'da gösterilmiştir. Şekil 

1 - 6'da absis mililitrede spor sayı

sını, ordinat bileşiklerin konsant

rasyonlarının ppm cinsinden değer_ 

lerini logaritmik olarak göstermek

tedir. 

TARTIŞMA 

Sentez çalışmalarında 4 - hid-

Ha{)-' ~ c-CH3 + Ar-CHO 
il - o 

roksiasetofenonun çeşitli aromatik 

aldehitlerle, alkali ortamda Clai· 

sen-Schmidt kondenzasyonu so

nucu 1-(4-hidroksifenill-3-

sübstitüefenil-prop-2-en-1-on 

türevi bileşikler hazırlandıktan 

sonra bunların etil 2-btomopro

panoat ile reaksiyonundan şalkon 

yapısını 2 numaralı karbon atom· ı 

üzerinde taşıyan etil propanoat tü

revleri hazırlanmıştır. 

HOO' C-CH=CH-Ar 
il - o 

1 

Ase.ton l
. K2co

3
• 

H c ooc-~H:'._O 1/ ' C--CH=CH-Ar 
CH- o 

5 2 il 

Bileşiklerin UV spektrumların

da, şalkonlara özgü benzoiı ve sin 

namoil yapısından kaynaklanan 

{ 6, 8} iki maksimum gözle~mekte

dir. IR spektrumlarında eter, es

ter, keton, etilenik yapı ve sübsti

tüe benzen halkasına özgü pikler 

uygun frekans değerlerinde göz

lenmiştir. NMR spektrumları göz 

önüne alındığında benzen halkası, 

etilenik ve alkil protonları bekle

nen kimyasal kayma ve uygun en

tegra1 değerlerindedir. 

Bulgular kısmında da açıkça 

görüldüğü gibi etil 2-[4-[3-{2-

klorofenil) propenollJ fenoksi] pro-

- o 

panoat (Bileşik IV) en etkin anti 

fungal özelliğe sahiptir (150 : 106.3 

ppm}. Elde edilen 150 değerlerin· 

den hareketle bileşiklerin molekü

lari tesi hesaplandığında : 

Bileşik I 9.n.ıo-• 

Bileşik II 9.ıı.ıo-• 

Bileşik HI 7.18.I0-4 

Bileşik IV 2.96:10-• 

Bileşik V 5.91.l0-3 

Bileşik VI 7.os.ıo-• 

bulunmuştur. Bu değerlendirmede 

en etkin bileşiğin IV numaralı bi

leşik olduğu sonucunu ortaya kov

maktadır. Bu bileşiğin yapısında 
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bulunan ldor sübstitüentinin aynı 

halkada 4 numaralı konuma ge
tirilmesiyle oluşan bileşikte (VI) 

aktivitede belirgin bir düşüş gö2-

lenmesi dikkat çekicidir. Bir önc~
ki (1) ve bu çalışmamızda halo

jen sübstitüenti içeren türeVlerin 

daha etkin antifungal özelliğe sa

hip olduğunun saptanması, bu ça

lışmamızın konusunu oluşturan 

bileşiklerin klordan başka halojen 

içeren türevlerinin de hazırlanı:.ı 

incelenmesi gerel{sinimini ortaya 
koymaktadır. 

Teşekkür Bu çalışmada kul-

lanılan C. albicans kültürünün te
minindeki yardımlarından dolayı 

Dr. Ruhi Alaçam'a; bileşiklerin ele

menter analizlerinin yaptırılmasın

daki yardımlarından dolayı Sche
ring A.G. Firmasının Türk ve Al

man yetkililerine ve Dr. Tarı!< 

Veysoğluna tesekkürü borç biliriz. 

(Geliş Tarihi : 4.4.1933) 
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