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Men'i müskirat kanunu
(Ceridei Resmiye İh >ıeşir ve ilân: 28 şubat 1337 - No. 4)
No.
22
BÎ.RÎNCÎ MADDE — Memaliki Osmaniye'de her nevi müskirat imal, ithal, füruht ve istimali memnudur.
I K Î N C Î MADDE — Müskirat imal, ithal ve nakil ve füruht edenlerden müskira
tın beher kıy esi için elli lira cezayi nakdî alız ve elde edilen müskirat imha olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Alenen müskirat istimal edenler veya hafiyen istimal
edipte sarhoşluğu görülenler ya haddi seri veya elli liradan iki yüz liraya kadar
cezayi nakdî veyahut üç aydan bir seneye kadar hapis cezasıyle tecziye olunurlar.
Sıfatı resmiye erbabından olanlar dahi memuriyetten tardedilir ve bu husustaki hü
kümler kabili itiraz ve istinaf ve temyiz değildir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun tasdiki ve neşriyle beraber içki imaline
mahsus bilcümle alât ve edevat müsadere edilir. Mevcut içkiler derhal temhir edilir
ve iki ay zarfında memaliki ecnebiyeye ihracına müsaade olunur. î k i ay hitamın
da mevcut müskirat imha olunur.
B E Ş Î N C l MADDE — Tababette kullanılacak her nevi ispirtolu mevat ihtiyaç
nispetinde Sıhhiye vekâletince eczanelere tevzi ve sarfiyatı kontrole tabi tutulur.
A L T I N C I MADDE — Tababette istimal olunacak ispirtolu mevaddm sureti
istimal ve sarfı hakkında Sıhhiye vekâletince bir talimatname kaleme alınacaktır.
Y E D Î N C Î MADDE — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'idir.
SEKÎ.ZÎNCÎ MADDE — Bu kanunun icrayi ahkâmına Dahiliye, Adliye ve Sıh
hiye vekilleri memurdur,
14 eylül 1336 ve 1 muharrem 1339
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