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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

ONÜÇÜNCÜ İNİKAT 
10 B 12 ş 1928 Pazartesi 

Hasam Beyin Riyasetiedyle akt olunarak İskân 
Kanununun 11 nci ve Harcırah Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine mütedair mazbatalar müzakere 
ve kabul edildikten sonra cumartesi günü toplanıl
mak üzere oelse tajtil edildi. 

2 . — HAVALE 

Lâyihalar 
1. — Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi 

1928 senesi bütçesinde Avrupa'ya gönderilecek me
murinin masarifi namiyle yeniden açılacak fasla (Ec
nebi mütehassısı) faslından münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası. (Bütçe Encümenine) 

2. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
1928 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında müna
kale icrası hakkında kanun lâyihası. (Bütçe Encüme
nine) 

3. — İktisat Vekâleti bütçesinin bazı fasıl ve mad
delerinde münakale icrası hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine) 

4. — Seyri Sefain Müdiriyeti Umumiyesi 1928 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale icrası hakkında kanun lâyihası. (Bütçe 
Encümenine) 

5. — Maarif Vekâleti 1928 senesi bütçesinin 709 
ncu faslının 6 ncı maddesine tahsisatı munzamma 
verilmesi hakkında kanun lâyihası. (Bütçe Encüme
nine) 

6. — 1925 senesi Mayısının dördüncü günü Ce
nevre'de toplanan Beynelmilel Konferansta imza 
olunan (muhnik, müsemmim veya buna mümasil 
gazların ve bakteriyolojik vesaitin harplerde istima
linin men'i) hakkındaki protokolün tasdikine dair 
kanun lâyihası. (Hariciye Encümenine) 

7< — Deniz bütçesinin muhtelif fasılları arasında 
münakale icrasına dair kanun lâyihası. (Bütçe Encü
menine) 

8. — Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyeti Umu
miyesi 1928 senesi bütçe kanunu lâyihası. (Bütçe En
cümenine) 

Reis Kâtip 

Hasan Afyonkaraihisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Denizli 

Neoip A l 

Mazbatalar 
14. — Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun beşin* 

ci maddesini muaddil kanunu muvakkatin tadiline 
dair olan Kanunun dördüncü maddesinin tefsiri hak
kında (3/49) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Milli 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları.. (Ruz-
nameye) 

15. — Milli mücahede esnasında fedakârlığı göj 

rülen Trabzon Defterdarlığı Varidat Tetkik Memuru 
Abbas Hilmi Beyin istidalarının gönderildiği hakkın-. 
da (3/115) numaralı Başvekâlet tezkeresi. (Ruzna-
meye) 

DİLEN EVRAK 

9. — Türkiye Cumhuriyetiyle Amerika Fort Mo
tor Kumpani Eksports Enikorpotit Şirketi arasında: 
münakit mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası. (Maliye ve İktisat encümenlerine) 

10. — Türkiye - İtalya arasında akt ve imza edil
miş olan adli himaye adli mahkûmların hukuk ve 
ceza işlerinde karşılıklı muzahareti ve adli kararların 
tenfizi hakkında kanun lâyihası. (Adliye ve Hariciye 
encümenlerine) 

Teklifler 
/ / . — İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Beyin 

28 Mayıs 1928 tarihli ve 1312 numaralı Vatandaşlık 
Kanununun dördüncü maddesinin tadili hakkında 
teklifi kanunisi. (Dahiliye, Adliye ve Hariciye encü
menlerine) 

Tezkereler 
12. — Umumi müfettişlik müşaviri askerliği kad

rosunun tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi, (Büt
çe Encümenine) 

13. — Eczacılar ve Eczaneler Kanununa muhalif 
hareketinden dolayı eczanesi seddedilen Davit Bo-
hor Efendi hakkındaki cezanın ref'i hakkında Başve
kâlet tezkeresi. (Adliye Encümenine) 
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16. — Durmuş oğlu İsmail'in idamına dair (3/162) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. (Ruznameye) 

17. — Konya'nın Acı Yusuf Mescit Mahallesin 
den Akgöz oğlu Şöhretli Osman mahdumu Süley 
manın idamına dair (3/163) numaralı Başvekâlet tez 
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

•»»• Mil »•><' 

C : 1 

18. — Eskişehir'in Yeni mahallesinden Kasap Ya-
kup Hoca oğlu Nuri Efendi hakkındaki hatayı ad
linin ıslahı hakkında (3/182) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

19. — 810 numaralı Kanunun Kanunu Medeni ile 
ilga edilmiş olup olmadığının tefsiri hakkında (3/786) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. (Ruznameye) 

BİRİNÇt CELSE 

Açılma Saati; Saat : 14.0t(K 

REİS : Rafet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Âfyomkaraihisar), Necip Ali Bey (Denizi) 

REİS — Celse açılmıştır, bir mazbata var okunacaktır. 

3. — MÜZAKERE İEDİLEN MADDELER 

/ . -— İzmir Sanayi ye mesai müdürlüğü mümeyT 

yizi Eşref Beyin mücadeleyi milliyedeki hizmetine bir 
naen İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında (3/185) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye En 
cümeni mazbatası. (1) 

REİS — Mazbatayı kabul edenler... Etmeyenler, 
[Kabul edilmiştir. 

2. — Uyuşturucu maddelerin sureti imal ve ih
zarı ile tarzı murakabesi hakkında (1/179) numaralı 
kanun layihası ve Sıhhiye, İktisat ve Adliye Encü
menleri mazbataları. (2) I 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) 
Efendim Heyeti Celilenizden bu Kanunun müstacelejn 
müzakeresini rica edeceğim. Çünkü mevkiitatbikî ı 
koymak için lüzumlu ve fenni bir kanundur. 

REİS — Efendim müstaceliyet teklif ediyorlir 
reye koyuyorum. Müstaceliyetini kabul edenler... EJt-
meyenler... Kabul edilmiştir. j 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı?.. 

(1) 36 numaralı layiha zaptın sonuna merbuttur. 
(2) 35 numaralı layiha zaptın sonuna merbuttur. 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) — 
Efendim bu kanunu heyeti celilenize takdime saik 
olan sebep Lozan Muahedesinin 100 ncü maddesin
de kabul edilmiş olan beynelmilel mukavelat meya-
nına dahil Afyon Mukavelenamesinden münbaistir. 
Esas 1912 senesinde Lahide inikat eden ve bu gibi 
afyon ve mürökkebatının memleketten memlekete 
füruht ve tevziini istihdaf eden beynelmilel mukave
leye saik olan sebep bu gibi mevaddın halk tarafın
dan mükeyyefat olarak kullanılmasının gittikçe teves
sü etmesi ve bunların da milletlerin sıhhati üzerinde 
büyük bir tesir göstermesidir. 

1912 mukavelenamesine Türk milleti esasen iştirak 
etmemişti. Büyük harbi müteakip 1925'de Cenevre'de 
tekrar bu gibi uyuşturucu maddeler hakkında bey
nelmilel diker bir konferans akt edildi. Bu konferans
ta kabul edilen esaslara da iştirak etmedik. 

Çünkü bu meyanda ham afyon zer'i, satışı ve 
ticareti mevzu bahisti. Halbuki memleketimizin esas
lı kıymetli bir zirai mahsulinden olan bu mevat hak
kındaki takyidata iştirak edilmedi. 

Fakat 1912 Lahi mukavelenamesinin istihdaf etti
ği gaye, bu mevaddın halk eline geçerek mükeyyefat 
meyanında istimal edilmesi olduğundan ve bugüne 
kadar 48 millet memleketleri dahilinde bu mevaddın 
satışım tahtı emniyet ve inzibata almışlar ve bir za-; 



I : 14 15 . 12 . 1928 C : 1 

bıtai mania tesis etmişlerdir. Buna bizce de lüzum 
vardır. Bu noktai nazardandır ki biz bu mukavele
nin istihdaf ettiği bu gibi müessir ve uyuşturucu me-
vaddm sıhhi ve tıbbi hususun haricinde memleket 
dahilinde satışı, nakli, imrarı hususunda birtakım 
takyidat vazediyoruz. Esas budur. Bunu arz eder
ken - maddei kanuniyede göreceksiniz - memleketi
mizde yetişen afyon mahsulü hakkında hiçbir kayıt 
ve şart konulmamıştır memleketimizde bunun gerek 
zeri ve gerek ihracı hususu tamamen serbest bıra
kılmıştır. Kanunun esası bundan ibarettir efendim. 

REİS — Heyeti ümumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Uyuşturucu Maddeler Hakkında Kanun 
Madde 1. — Ham afyon, tıbbi afyon, morfin, 

diasetil morfin (eroin) ham kokain ve kokainle mor
fin ve diasetil morfin (eroin) ve kokainin bütün mi-
lihleri 0,20'den fazla diasetil morfin (eroin) ve % 0,10 
dan fazla kokaini muhtevi bütün müstahzaratın ve 
esrar ve müstahzaratının ithal, ihraç, imal ve istih
zarı ve memleket dahilindeki satışı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet- Vekâletinin murakabesine tabidir. 

Ham afyonun zeri, istihsali ve ihracı bu muraka
beye tabi değildir, ancak ham vasfını tebdil edecek 
mahiyette ve müstahzar afyon namı verilen surette 
afyonun ihzar, ithal, ihraç ve saltışı msmlnudiur. Sili- , 
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletince bu mevaddın 
mümeyyiz vasıfları hakkında bir tarifname neşrolu
nur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede sayılan uyuşturucu 
ilaçların ithaliyle dahildeki satışına münhasıran hu
susi kanunlarına tevfikan icrayı sanata müsaade ala
rak eczane veya ticarethane açmış olan eczacılar veya 
ecza ticarethaneleri sahipleri mezundur. Ham af
yonun alış ve satışı serbesttir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddede yazılı cisimlerin 
dahilde imaline mahsus fabrika veya imalathane aç
mak için hususi müsaade almak lazımdır bu nev'i fab
rika ve imalathaneler alelumum emsali sınai müesse
seler ahkâmına tabi iseler de sermayesi her kime ait 
olursa olsun müessesede imalata nezaret ve bu hu
sustaki mesuliyeti fenniyeyi deruhte eylemek üzere 
bir kimyager veya eczacının istihdamı mecburidir. 
Bu gibi müesseselere müsaade vermek Sıhhat ve Iç-
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timai Muavenet Vekâletiyle İktisat Vekâletine aittir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Uyuşturucu maddeleri ihzar ve imal 

eden fabrika veya imalathaneler bu maddeleri ihraca 
mezun iseler de memleket dahilinde eczanelerle ecza 
ticarethaneleri sahiplerinden başkasına satış yapmala
rı memnudur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Fabrika ve imalathaneler ve bunla
rın depolan bilumum müştemilatı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti müfettişleri tarafından teftiş olu
nur, müfettişler bu müesseseleri teftişe ve icabeden 
malumatı talebe ve defterleri ve bilumum kuyudatı 
müessese dahilinde tetkike selahiyettardır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Birinci maddede sayılan uyuşturucu 
cisimleri ithal etmek isteyen eczane ve ecza ticaretha
neleri sahipleri ne miktar ve hangi cins maddeyi ne
reden ve hangi vesaitle getirteceklerini her defaki si
parişlerinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
bildirmeye mecburdurlar. Vekâletçe talibin selahiyeti 
tetkik ve ithal edilecek miktarın tıbbi ihtiyaçtan fazla 
bulunmadığı taayyün ettikten sonra bir müsaade va
rakası verilir. Müsaade varakası ibraz olunmayan 
uyuşturucu maddelerin gümrüklerce ithaline, müma-
neat edilir. 

Müsaade varakalan her kimin namına verilmişse 
onun tarafından istimal edilmesi mecburi olup baş
kasına devri ve satılması memnu ve altı ay için mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Uyuşturucu maddelerin ithal, ihraç 
ve satışı hakkındaki ahkâma iki defadan fazla riayet
sizliği tebeyyün ederek mahkemelerce cezalandırılmış 
olanlara bu müsaade verilmez. Eczane ve ecza ticaret
hanelerinin getirmek istedikleri miktar bunların tıbbi 
satış ihtiyacından fazla olduğu anlaşıldığı takdirde 
ithal müsaadesi talebi reddolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Memleket dahilinde imal edilip ih
raç edilen uyuşturucu maddeler için fabrika veya ima
lâthane sahipleri hangi maddeleri ve ne miktarda ve 
nerelere gönderdiklerini her ay nihayetinde bir listey
le Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bildirmeye 
mecburdurlar. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.j 
İKabul edilmiştir. ! 

Madde 9. — Uyuşturucu maddelerin tekrar ihrai 
•edilmek üzere ithali memnudur. 

Transit olarak gelen bu kabil mevaddı havi kaph 
lar gümrüklerce mühürlenir. | 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.\. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Uyuşturucu maddeleri muhtevi kıyf 
metli mektuplarla kıymetsiz numune tarzındaki mer}-
sulat her kimin namına olursa olsun kabul edilmez v£ 
bu mevrudat müsadere olunur. Paket ve kıymetli kuj-
tular bu kanunla uyuşturucu maddeler satışına mezuş 
olup evvelce altıncı maddede beyan olunduğu tarzdf 
müracaatla müsaade almış olanlar namına geldiği tak
dirde kabul olunabilir. Memlöket dahilindeki posty 
sevkiyatı için de aynı suretle muamele olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Uyuşturucu maddelerin eczaneleri-
deki satışı Eczacılar ve Eczaneler Kanunuyla ona müj-
teferri talimatnameye tevfikan ve reçeteyle yapılııj. 
Ecza ticarethaneleri münhasıran eczanelere, resmji 
müesseselere ve laboratuvarlara toptan satış yapanlaa 
yalnız her defasında satış yaptıkları eczane sahip veyfc 
mesul müdürü ve resmi müessese namına selahiyettak' 
zat veya müstahzarat laboratuyarı mesul müdüründejı 
semli ve müessir maddelerin muhafaza ve satışın^. 
mahsus talimatnamede gösterilen suret ve tarzda bi^ 
vesika talep ve o vesikayı muhafaza ederler. | 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Ecza ticarethaneleri zehirli ve mües
sir maddelerin muhafaza ve satışına mahsus talimat
namede yazılı defterleri tutmaya ve bunlara muntaj-
zaman alıp sattıkları uyuşturucu maddeleri ve vesaiki 
kayda mecburdurlar. Uyuşturucu maddeler imal edeh 
fabrika ve imalathanelerde imal edilen miktarla satı
lan mahalleri ve miktarını gösterir Sıhhiye İdarelerin
ce musaddaik defterleri tutulur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.!. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Birinci maddede sayılan uyuşturucjı 
cisimlerin müştakkatından olup ilmi tetkikat netice
sinde aynı suretle mezarratı tebeyyün edenlerin de biı 
kanun ahkâmına tabi olacağı İcra Vekilleri Heyeti 
kararıyla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tara
fından tayin ve ilan olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Birinci maddede yazılı olup Türk 
Ceza Kanununun 403 ncü maddesinde mezkûr olma
yan cisimler hakkında dahi Ceza Kanununun 403, 
404, 405, 406, 407, 408 nci maddeleri ahkâmı tatbik 
olunur. Uyuşturucu maddelerin 4 ve 11 nci madde
lerde gösterilenlerden başkalarına satanlar da Ceza 
Kanunun 403 ncü maddesine tevfikan cezalandırı
lırlar. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 15. — Birinci maddede sayılan uyuşturucu 
cisimleri imal etmek üzere müsaadesiz fabrika ve ima
lathane açanların müesseseleri mahalli sıhhiye idare
lerinin talebi üzerine zabıta tarafından derhal set ve 
sahipleri hakkında Ceza Kanununun 403 ncü maddesi 
hükmü tatbik olunmak üzere kanuni takibat icra edi
lir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...; 
Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Beşinci maddede yazılı teftişe mü
manaat ve istenen malumatı vermekten veya defter
lerini göstermekten imtina eden ve 12 nci maddedeki 
mecburiyete riayet etmeyen fabrika ve imalathane sa
hiplerinden yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır ce
zayı nakdi alınır. Tekerrürü halinde Ceza Kanununun 
umumi hükümleri tatbik olunur. Ancak üçüncü defa 
buna mütecasir olanların müesseselerinin şeddine de 
karar verilebilir. 

Sekizinci madde ahkâmına muhalif hareket eden
lerden yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi alınır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 18. — Bu kanun hükümlerinin icrasına 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Adliye, Dahiliye, Mali
ye ve İktisat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Pazartesi günü saat 14.00'te içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 14.30 
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İZMİR SANAYİ VE MESAİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜMEYYİZİ EŞREF BEYİN MÜCADELEl MİLLİYE-
DEKİ HİZMETİNE BİNAEN İSTİKLÂL MADALYASİYLE TALTİFİ HAKKINDA 3/185 NUMARALI 

BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MİLLET MECLİSİ ENCÜMENİ MAZBATASI 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine j 

Mücadelei milliyedeki hizmetine binaen İstiklâl 
madalyasiyle taltifi hakkındaki müracaat tarihi Teş
rinievvel 1926'dan mukaddem olduğundan muktez*-
sının ifası için Dahiliye Vekâletinden gönderilen, İz
mir Sanayi ve Mesai Müdiriyeti Mümeyyizi Eşref 
Beye ait (17) 'kıta evrak lef fen takdim olunmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mücadelei milliyedeki hizmetine binaen İstiklâl 
madalyasiyle taltifi için müracaat eden İzmir Sanayi 
ve Mesai müdiriyeti mümeyyizi Eşref Beye ait 17 'kı
ta evrakın gönderildiğine dair 6 - 4769 numarilı 
Başvekâlet tezkeresi ve merbutu evrak müzakere Ve 
tetkik olundu: 

Mumaileyh Eşref Beyin müracaat tarihi ve ve

saiki olbapdaki kanunların ahkâmına uygun görü
lerek kırmızı şerilti madalya ile taltifinin heyeti umu-
miyeye arzına karar verildiği maruzdur efendim. 

Reis 
Cebelibereket 

Naci 

Kâtip 
Bitlis 

Muhittin Nami 

Âza 
Nakiyelitin 

Âza 
Erzincan 
A. Samihi 

Âza 
Tokat 

B. Lütfi 

ıMa. Mu. 
İstanbul1 

İhsan 

Âza 
Kastamonu 

A. Rıza 

Âza 
IBuras 
Esat 

Azai 
Diyarbefcir 

Kâzım 

Âza 
Kırşehir 
L. Müfit 



U¥UŞTıUKUCU MADDELERİN SURETİ İMÂL VE 
(1/179) 'NUMARALI KANUN LA'YİHASI VE 

12 Nisan 1928 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi'lesine 

Uyuşturucu maddelerin sureti imâl ve ihzao ile 
tarzı murakabesi haklkında Sıhhiye ve 'Muaveneti iç
timaiye Vekâleti Celiilei&inoe tanzim edilen ve lora Ve
killeri Heyetinin '8 Nisan 1928 tarihli içtimaında, te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Kanun 
Lâyihasıyla esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

M uk t ezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buıyurulmasiinı rica eylerim efendim!. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı (Mucibe Lâyihası 
Son on beş seneden beri uyuşturucu maddeler isimi 

verilen afyon müştekkatı ve 'kokain ve emsalinin suiis
timali çok, calibi endişe bir 'süratle intişar ve taam-
müm etmesi dolayısıyla bütün medeni memleketler 
ıbu feci iptilânın önünü almak üzere tedabir ittiha
zını teemmül ederek memleketlerinde hususi ibazı 
ahkâm vaz etmişlerse de !bu gibi tedabiri hususiyenin 
gayeye vusule kâfi gelmediği ve beynelmilel bir tesanüt 
olmadıkça 'bu murakabenin bihakkın ifası müşkülâtı 
mucip ve faidesiz olduğu anlaşılaraik bu maddelerin 
her memleketteki istimali hususiyetlerimi tahdit ve ta-
kayyüdiatın esbabını düşünmek üzere ilik defa 1912 se
nesinde La hey'de beynelmilel bir afyon konferansı top
lanmış ve burada takarrür eden usul ve şerait bir mua
hede halinde 23 Kânunisani 1912 tarihinde imzala
narak mevkii mer'dyete konmuştur. 

Lozan ahitnamesinin 100 ncü maddesi mucibince 
Hükümetimizce bu mukaveleye iltihak hususu taah
hüt edilmiş olduğundan mukavelenin onuncu, on bi
rinci, on ikinci ve on üçüncü maddeleri mucibince bu 
mukavelenin zikr eylediği mevadın ithal, ihraç, imâl 
ve satışıma ait 'kuyudu kanuniye vaz'ı zaruri glörülimek--
'tedir. Esasen bu yolda bir ahdin ademi mevcudiyeti 
farz ve kabul edilse dahi som zamanlardaki uyuştu
rucu maddeler iptilasından memleketimizin de hisse
dar olması ve sihhati umumiye için cidden pek endi
şe baihş bir surette morfin ve kokain suiistimalinin ve 
taammümü bu hususta çok sıkı ahkâm vaz'ına, mecbu
riyet göstermektedir. Vakıa Ceza Kanununun mevaıddı 
mahsusası ile bu cisimleri kaçalk ithal edenler ve izin-

Sra No. : 35 

İHZARI İLE TARZI MURAKABESİ HAKKIMDA 
S. İK VE AD. E.'LERt MAZBATALARI 

siz satanlar ve kullananlar haJklkınıda ahkâmı cezaiye 
vazedilmiş is'e de memlekete kimlerin ithaline ve mem
leket dahilinde satmaya mezun oldüklan hususu tespit 
edilmemiş ve bu hususta hangi makamın murakabe va
zifesini deruhte eylediği tasrih edilmemiş olduğundan; 
bu cihetin bir kanunu mahsusla teyidi ve ithali ve ih-< 
raç satış ve imal üsleri hakkında kaideler vaz'ı içimi 
merbut ikamın lâyihası tanzim olunmuştur. 

Yukarıda beynelmimel mukaveleye iltihak eden 49 
hükümetin kâffesi tertip ettikleri Ikavanini mahsusada 
bu murakabe vazifesini teşkilâtı sıhhiyesinin mercii 
olan makama tevdi ettikleri cihetle bizde ide sıhhati 
umumiye ile alâkadar olan bu hususun Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye Vekâleti tarafımdan takip ve mu-
rakaibesi esas 'kabul edilmiştin 

Lâyihanın birinci maddesi beynetainel muikavele 
ile kabul olunan mevad ve ayrıca memleketimiz için 
hususiyeti haiz o'lam esrar ve müstahzeratı hakkındaki 
murakabe hususunu ihtiva etmektedir. Yalnız memle
ketimizin iktisadiyatı nofctai nazarından afyon ziraa
tından ehemmiyeti düşünülerek bunun ihracı serbest 
bırakılmaık f aideli görülmüş olup afyon müptelalarınım 
ıkuMandıiklairı müstahzar afyon denilen nev'irnin ise it
hal, ihraç ve satışı ve ihzarı men alümmak için kuyut 
vazedilmiştir. Lâyihanın ikinci maddesi memlekete 
mevaddı mıühaddere celp etmeye selâhiyattar olanla
rı tayin etmekte ve üçüncü maddesi ise 'bu cisimleri 
ihzar ve imâli için açılacak müessesatın haiz olmaları 
lâzım gelen evsafı ve bunların ne suretle müsaade atfe
deceklerini ğöstermektedif, 

Lâyihanın 3-10 ncu maddderimde uyuşturucu ci
simlerin ithal ve satışım ve imalathanelerin murakabe
si ve transit suretiyle imrarı hususları hakkımda Ikuyut 
mevcut olup memleket dahilimde imâl edilecek mevad
dı ınuhadderenin ihracı bu kayıtlardan azade bırakıl
mış ve yalnız ihraç edenlerim bumlanı muayyen bir müd
det zarfımda ihbar etmesi medburiyeti vazedilmiştir. 
Onuncu madde beynelminel posta mukavelenamesi 
mucibince mevaddı mulhadderenin yalnız veya kıymet
li kutularla ve mektuplarla olan müraselâtı haikkımda-
ıkıii tahdidatı tespit eylemektedir. Layihamın mütebaki 
maddeleri bu hususta Ceza Kanununda mevcut ahkâmı 
ile beraber bazı yeni ceza hükümlerimd ihtiva etmekte
dir. 
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11 Karanı Numarası j 
1 Esas Numarası 

17.5.1928 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
'Riyaseti lOeli'leye I 

Uyuşturucu maddelerin imâl ve ihzariyle, alım 
eatımının murakabesi ve istimalinin tahdidi için tanzim 
edilmiş olan Kanun Lâyihası eneümenimizce tetkik 
olundu» 

Bu lâyihanın kabulü, tehlikesi gittikçe artan sıh
hi, içtimai afetlerden biri olan uyuşturucu maddeler 
iptilasının önüne geçilebilmesi için ittihaz edilen bey= 
nekninel müdafaa tedabirine gerek aldumum beşeri
yet ve gerek memleketimiz nef'ine biz de iştirak et
miş ve aynı zamanda Lozan iMuahedenamesinin yü- I 
züncü maddesiyle vaki taahhüdümüzü ifa eylemiş ölü
yoruz, 

Hükümetin lâyihasında teklifin istihdaf eylediği 
noktai nazarları şerh eden esbabı mucibeyi tamamen 
tasvip eyleyen Encümenimiz lâyiha maddelerini şekle 
ve teferruata müteallik bazı tadillerle kabul etmiştir. 
Bermucibi havale Ticaret ve Adliye Encümenlerine tev
dii arz olunur. ) 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 

Namına" 

Bu Mazbata Muharriri 
Doktor Burhanettin 

Kâtip1 Aza 
Azı Aza 

Emin Cemal Halit Mazlhar 

Aza! 
Hüseyin Hüsnü! 

TBMM 
İktisat Encümeni 27.11.1928 
Karar No. : 3 

Esas No. : 1/179 \ 

İktisat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Uyuşturucu maddelerin imal ve ihzarı suretiyle 
murakabesi tarzı hakkında Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti tarafından tanzim olunan kanun layiha-
siyle Sıhhiye Encümeninin mazbatası mütalaa ve tet- I 
kik edildi. I 

Hükümetin esbabı mucibesinde tafsilatiyle beyan 
edildiği veçhile uyuşturucu maddelerin ithal, ihraç, 
imal ve satış şekillerinin şimdiye kadar zaptı rabıt al
tına alınmaması dolayısiyle bazı şehirlerimizde nazarı 
dikkati calip bir süratle sıhhati umumiyenin ihlâline 
sebebiyet verildiği Eneümenimizce de varit görülmüş 
ve esasen bu gibi maddelerin murakabe altına alın
ması hakkında inikat eden 1912 senesi Beynelmilel 
Lahi Afyon Kongresi mükerreratının tamamii tatbiki 
Lozan Muahedesi ahkâmından bulunmuş olmakla 
layihanın aşağıdaki sebepler dolayısiyle bazı tadilatla 
kabulüne karar verilmiştir, şöyle ki : 

İkinci Madde : Müstahsillerin de harice ihracat 
yapabilmelerini ve dahili satışların da yalnız ihracat 
tüccarlarına hasrütahsis edilmemesini teminen tadil 
edilmiş ve birkaç kelime tahsisat yapılmıştır. 

Üçüncü Madde : Müessesenin fenni mesuliyeti
nin bulunduracakları eczacı veya kimyagere tahmili
nin idari birtakım sebepler dolayısiyle daha doğru bu
lunacağı mülahazasiyle tadil edilmiş ve 5 nci mad
dede teftiş ve murakabe salahiyeti sarahatan zikre-
dildiğinden bu madde tay ve birkaç kelime tashihatı 
icra olunmuştur. 

Beşinci Madde : (Her tarafı) kelimesinin fazlalığı 
dolayısiyle tashih olunmuştur. 

Altıncı Madde : Müsaade varakalarının itibar 
müddetinin tezyidi lüzumuna binaen tadil kılınmış ve 
birkaç kelime tashihatı yapılmıştır. 

Yedinci Madde : Uyuşturucu maddeler gibi sıh
hati umumiye ile alâkadar olan bir mesele hakkın
da kabahatin tekerrürüne sebebiyet verilecek bir tarz
da hükmün tespiti ahlâk noktai nazarından da hüs
nü tesir icra eylemeyeceğinden bu maddenin tadiline 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Dokuzuncu Madde : Transitin tarifine ait olan 
cümlenin fazlalığı dolayısiyle tashihat yapılmıştır. 

On İkinci Madde : İmalat veya satış defterlerinin 
hangi makam" tarafından mühürleneceklerinin tasrihi 
sadedinde tashih edilmiştir. 

On Altıncı Madde : Aynı mütalaa dolayısiyle Sıh
hiye Encümeninin tashih eylediği şekil kabul olun
muştur. 

İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Namına Mardin 
Konya Ali Rıza 

Kâzım Hüsnü 
Kâtip Aza 

Zonguldak Adana 
Ali Rıza 
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Aza 
Afyonfcarahisar 

Aza 
Denizli 

Aza 
Eskişehir 

Emin 
Aza 

İstanbul 
A. Hamdi 

Aza 
İzmir 

Aza 
Konya 

A. Hamdi 
Aza 

Manisa 
Yaşar 
Aza 

Mardin 
Nuri 
Aza 
Rize 

Aza 
Şarkikarahisar 

İsmail 

Aza 
Çorum 

Aza 
Edirne 
Faik 
Aza 

İstanbul 
Hüseyin 

Aza 
İstanbul 

Edip Servet 
Aza 

Konya 
K. Hüsnü 

Aza 
Manisa 

M. Kani 
Aza 

Maraş 
Nurettin 

Aza 
Mersin 

Aza 
Sinop 

Aza 
Trabzon 

Aza 
Yozgat 
Tahsin 

9 . 1 1 . 1928 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Uyuşturucu maddelerin sureti imal ve ihzariyle 
tarzı murakabesi hakkında Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâleti tarafından tanzim edilip Başvekâletin 
12 . 4 . 1928 tarih ve 1648 numaralı tezkeresiyle 
Adliye Encümenine havale edilen kanun layihası Sıh
hiye ve İktisat encümenlerinin tadilatı ve esbabı mu
cibe mazbatalarıyle birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Uyuşturucu maddelerin suiistimalinden tevellüt 
eden mazarratın önüne geçmek üzere medeni mem
leketlerin kâffesinde yapılan tedbirlerin matlup faideyi 
tamamen temin ettiği anlaşılmakla beynelmilel bir 
tesanütle ciddi bir takip ve murakabe tesisi zımnında 
1912 senesinde lahide bir konferans toplanmış ve bu

nun mukarrerâtına ahiren Lozan Ahitnamesiyle Hü
kümetimizde iltihakı taahhüt etmiş olmasına ve her 
ne kadar ceza kanunumuzda bu mevat hakkında bazı 
ahkâm varsa da maksadı temine kâfi bulunmamasına 
mebni her suretle insaniyete faydalı olan bu kanun 
layihasının kabulüne Sıhhiye ve İktisat encümenleri
nin mütalaatına iştirak eden Encümenimiz dahi ka
rar vererek layihada bazı tadiller icra etmiştir şöyle 
ki : 

Memleketimizin ihraç emtiasının mühimlerinden 
sayılan ham afyonun istihsal ve ihracının murakabe
den vareste kalması lüzumunu diğer encümenler gibi 
teslim eden Encümenimiz bunun daha vazıh ve tered
düde mahal kalmayacak surette birinci ve ikinci mad
delerde tadilat yapmıştır. 7, 9, 14, 15, 16 ncı madde
lerinde yapılan tadilatta bu kanunla vazedilen esas
ların ciddi surette ve umumi ceza ahkâmımıza müla-
bis olması mülahazasına müstenittir. 

Altıncı madde hükmüne göre 17 nci madde zait 
görülmekle tayyedilmiştir. 

Layihanın bu tadilatla kabulü Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

A. Hamdi 
Aza 

İzmir 
Enver 
Aza 

Aza 
Bayazit 
Şefik 
Aza 

Kayseri 
Reşit 
Aza 

Balıkesir 
Sadık 

Reisi 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Selahattin 

Aza 

Aza 
Ankara 

A. İhsan 
Aza 

Mardin 
1. Ferit 

Aza 
Balıkesir 

O. Niyazi 
Aza 

Zonguldak 
Nazif 
Aza 

Manisa 
Kemal 
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Hükümetin Teklifi 
Uyuşturucu Maddeler Hakkında Kanun 

il. .— Ham afyon, tıb'bi afyon, morfin, diasetil 
morfin (heroin), ham kokain ve kokain ile morfin 
ve diasetil morfin (heroin) ve kokainin bütün milli
leri % 20'den fazla diasetil morfin (heroin) ve % 10' 
dan fazla kokaini muhtevi bütün müstahzaratın ve 
esrar ve müsta'hzaratın ithal, ihraç, imal ve istihzarı 
ve memleket dahilindeki satışı Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletinin murakabesine tabidir. Ham af
yonun yalnız ihracı bu murakabeye tabi değildir. Her 
nevi müstahzar . afyonun ihzar, ithal, ihraç ve satışı 
memnudur. 

Sihhiye ve 'Muaveneti İçtimaiye Vekâletince bu 
mevaddın evsafı mümeyyizeleri hakkında bir tarifna-
me neşrolunur. 

2. — Birinci maddede zikredilen uyuşturucu ilaç
ların memlekete ithali ile memleket dahilindeki satı
şına münhasıran hususi kanunlarına tevfikan icrayı sa
nata müsaade alarak eczane veya ticarethane açmış 
olan eczacılar veya 'ecza ticarethaneleri sahipleri me
zundur. Ham afyon müstahsilleri ve bu maddenin sa
tışı ile meşgul olduğu mahalli ticaret odalarınca mü-
seccel ve musaddak tüccarlar memleket dahilindeki 
ecza fabrika ve imalâthanelerine ve ihracat tüccarları
na ham afyon satabilirler. 

3. — Birinci maddede zikredilen cisimlerin dahil
de imaline mahsus fa'brika veya imalâthane açmak için 
hususi müsaade almak lâzımdır. 

Bu neVi fabrika ve imalâthaneler alelumum emsa
li müessesat ahkâmına tabi iseler de sermayesi her ki
me ait olursa olsun müessesenin başında behemahal 
imalâta nezaret etmek ve hu hususta mesuliyeti de
ruhte eylemek üzere eczacı Veya kimyager bir mü
dür bulunur. Bu gibi müessesata müsaade vermek müş
tereken Şifahiye ve Muaveneti İçtimaiye ve İktisat Ve
kâletlerine ait olup teftiş ve murakabesi Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından ifa edilir. 

4. — Uyuşturucu maddeleri ihzar ve imal eden fab
rika veya imalâthaneler hu maddeleri ihraca mezun 
iseler de memleket dahilinde eczanelerle ecza ticaret
haneleri sahiplerinden 'başkasına satış yapmaları mem
nudur. 

5. — Fabrika ve imalâthaneler ve bunların depoları 
bilumum müştemilâtı Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâleti müfettişleri tarafından teftiş olunur. Mü
fettişler bu müesseselerin her tarafını teftişe ve ica-
heden malumatı talep etmeye ve defterleri ve bilu
mum kuyudatı tetkike salâhiyettardırlar. 

5 — 
ı 

İ l '6. — Birinci maddede zikredilen uyuşturucu ci-
I (simleri ihraç etmek isteyen eczane ve ecza ticaretha-
I [neleri sahipleri ne miktar ve hangi cins maddeyi ne-

Ireden ve hangi vesâit ile getireceklerini her defa sipa-
jri'şlerinde Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine 
[bildirmeye mecburdurlar. Vekâletçe talibin salâhiye-
jtini tetkik ve ithal edilecek miktarın mekasıdı tıbbi-
fyeden fazla bulunmadığı taayyün ettikten sonra bir 
(müsaade varakası verilir. Müsaade varakası ibraz 
[olunmayan uyuşturucu mevaddın gümrüklerce ithali-
ine mümanaat edilir. 
j Müsaade varakaları her\ kimin namına verilmiş 
[ise onun tarafından istimal edilmesi mecburi olup 
ıhaşkasına devir ve füruhtu memnudur ve üç ay için 
{muteberdir. 

7. — Uyuşturucu maddelerin ithal, ihraç ve satışı 
ıhakkındaki ahkâma, defaatla riayetsizliği tebeyyün 
ı edenlere ve hu hususta mahkemelerce müteaddit de-
j falar tecziye edilmiş olan kimselere bu müsaade ve-
îrilemez. Eczanelerin celp etmek istedikleri miktarın 
| ve eczanenin tıbbi satış ihtiyacından fazla olduğu te-
jbeyyün ettiği takdirde ithal müsaadesi talebi reddo-
üunahilir, 

: 8. — Memleket dahilinde imal edilip ihraç edilen 
j uyuşturucu maddeler için fa'brika veya imalâthane sa-
| hipleri hangi maddeleri ve ne miktardan ve nerelere 
| ve kimler namına gönderdiklerini her ay nihayetinde 

i I bir liste ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle-
I tine bildirmeye mecburdurlar. 

|i 9. — Uyuşturucu maddelerin tekrar ihraç edil-
I mek üzere memlekete ithali memnudur. Ecnebi mem-
) leketlerin birinden diğerine sevkedilmek üzere Türki-
| ye dahilinden geçirilen transit nakliyat ancak rüsu-
i mat idarelerinin murakabesi altında ve bu maddeleri 
I havi kapların mühürlenmesi suretiyle icra olunur. 

Bunların dahili memlekette sarf ve istimlâk edilmek 
üzere açılması memnudur. 

10. — Uyuşturucu maddeleri muhtevi kıymetli 
j mektuplarla kıymetsiz numune tarzındaki mersulat 
j her kimin namına olursa olsun kabul edilmez ve bu 
i mevrudat müsadere olunur. Paket ve kıymetli kutu-
I 1ar bu kanunla uyuşturucu maddeler satışına mezun 
| olup evvelce altıncı maddede zikredildiği tarzda müra

caatla müsaade almış olanlar namına geldiği takdirde 
| kabul olunabilir. Memleket dahilindeki posta sevki-

yatı için de aynı surette muamele olunur. 
j 11. —Uyuşturucu maddelerin eczaneler deki satışı 
I eczacılar ve Eczaneler Kanunu ile ona müteferri tali-
j matnameye tevfikan ve reçete ile yapılır. Ecza ticaret-
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haneleri münhasıran eczanelere, müessesatı resmiye-
ye ve laboratuvarlara toptan satış yaparlar. Yalnız her 
defasında satış yaptıkları eczane sahip veya müdürü 
mesulü bu müessese! resmiye 'namına salâhiyattar zat 
veya müstahzarat laboratuvarı müdürü mesulünden 
semli ve müessir maddelerin muhafaza ve satışına 
mahsus talimatnamede zikredilen suret ve tarzda bir 
vesika talep ve o vesikayı muhafaza ederler. 

12. — Ecza ticarethaneleri zehirli ve müessir mad
delerin muhafaza ve satışına mahsus talimatnamede 
zikredilen defterleri tutmaya ve 'bunlara muntazaman 
alıp sattı'kları uyuşturucu maddeleri ve vesaiki sıra 
numarası ile kayda mecburdur. Uyuşturucu maddeler 
imal eden fabrika veya imalâthanelerde imal edilen 
miktarla satılan mahalleri ve miktarını gösterir mu-
saddak defterler tutulur. 

13. — Birinci maddede mezkûr uyuşturucu ci
simlerin müştakkatından olup ilmî tetkikat neticesinde 
aynı suretle mazarratı tebeyyün edenlerin de bu Ka
nun ahkâmına tabi olacağı İcra Vekilleri Heyeti kara
rıyla Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti tara
fından tayin ve ilân olunur. 

14. — Birinci maddede muharrer olup Türk Ce
za Kanununun 403 ncü maddesinde zikredilmeyen 
uyuşturucu cisimler hakkında dahi Ceza Kanununun 
403 - 408 nci maddeleri ahkâmı tatbik olunur. Uyuş
turucu maddede zikredilenlerden başkalarına satanlar 
da aynı suretle cezalandırılırlar. 

15. — 'Birinci maddede mezkûr uyuşturucu cisim
leri imal etmek üzere müsaadesiz fabrika ve imalât
hane açanların müesseseleri derakap seddolunur ve 
sahipleri hakkında Ceza Kanununun 403 ncü maddesi 
tatbik olunur. 

16. — Beşinci maddede zikredilen teftişata müma
naat eden ve talep edilen malumatı vermekten veya 
defterlerini göstermekten imtina eden fabrika ve ima
lâthane sahip ve müdürü mesulleri birinci defasında 
yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi ile 
cezalandırılırlar, ikinci defasında müesseseleri seddo
lunur. Sekizinci maddeye muhalefeti görülen fabrika 
veya imalâthane sahip ve müdürü mesullerine elli li
radan M yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi hükmo-
lunur, 

17. — Altıncı maddede mezkûr ithal müsaadena-
melerini başkasına devreden kimselerle bu müsaade-
nameleri devren alanlar Ceza Kanununun 403 ncü 
maddesi mucibince cezalandırılırlar. 

18. — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
il9. — Bu Kanun hükümlerinin icrasına Sıhhiye 

ve Muaveneti İçtimaiye, Maliye, Adliye, iktisat ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. '8 Nisan 1928 

ıBaşvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Şükrü Kaya 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
• Şükrü Kaya Saraçoğlu Şükrü 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
Mustafa Necati Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İktisat Vdkili İçtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Sıhhiye Encümeninin Tadili 
^ Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni Tadili 

Madde 1. — Ham afyon, tıbbi afyon, morfin, dia
setil morfin (heroin), ham kokain ve kokain ile mor
fin ve diasetil morfin (heroin) ve kokainin bütün 
milhleri ile % 20'den fazla diasetil morfin (heroin) ve 
% 10'dan fazla kokaini muhtevi bütün müstahzaratın 
ve esrar müstahzaratının ithal, ihraç imal ve istihzarı 
ve memleket dahilindeki satışı Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletinin murakabesine tabidir. 

Ham afyonun yalnız ihracı bu murakabeye tabi de
ğildir. Her nev'i müstahzar afyonun ihzar, ithal, ih
raç ve satışı memnudur. Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletince bu mevaddın evsafı mümeyyizeleri 
hakkında bir tarifname neşrolunur. 

Madde 2. — Aynen kabul. 
Madde 3. — Aynen Jcabul. 
Madde 4. — Aynen kabul. 
Madde 5. — Aynen kabul. 
Madde 6. — Aynen kabul. 
Madde 7. — Aynen kabul. 
Madde 8. — Memleket dahilinde imal edilip ihraç 

edilen uyuşturucu maddeler için fabrika veya imalât
hane sahipleri hangi maddeleri ve ne miktar ve nere
lere ve kimler namına gönderdikleri üç ay nihayetinde 
bir liste ile Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletine 
bildirmeye mecburdur. 

Madde 9. — Aynen kabul. 
Madde 10. — Aynen kabul. 
Madde 11. — Aynen kabul. 
Madde 12. — Aynen kabul. 
Madde 13. — Aynen kabul. 
Madde 14. — Aynen kabul. 
Madde 15. — Aynen kabul. 



Madde 16. — Beşinci maddede zikredilen teftişata 
muhalefet eden ve talep edilen malumatı vermekten ve
ya defterlerini göstermekten 'imtina eden fabrika ve 
imalâthane sahip ve müdürü mesulleri birinci defasın
da yüz liradan foeş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi 
ile cezalandırılırlar, ikinci defasında bu ceza iki misli 
olarak alınır; Ve üçüncü defasında müesseseleri sed-
dolunur. Sekizinci maddeye muhalefeti görülen fab
rika veya imalâthane sahip ve müdürü mesullerine 
elli liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi 
hükmolünur. 

Madde 17. — Aynen kabul. 
Madde 18. — Aynen kabul. 
Madde 19. — Aynen kabul. 

İktisat Encümeninin tadili 
Birimci Madde — Aynen kabul edilmiştir. 

Adliye Encümeni tadili 
Uyuşturucu Maddeler Hakkında Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Ham afyon, tıbbî afyon, morfin, 

diasetil morfin (heroin) ham kokain ve kokainle mor
fin ve diasetil morfin (ıheroin) ve kokainin bütün 
milMeri 0,20'den fazla kokaini muıhtevi bütün müs
tahzaratın ve esrar ve müstahzaratının ithal, ihraç, 
imal ve istihzarı ve memleket dahilindeki satışı Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vdkâletıinin murakabesine 
tabidir. 

Ham Afyonun zeri, istihsali ve İhracı bu mura,-
kabeye, tabi değildir; ancak ham vasfını teıbdüledecelk 
mahiyette ve müstahzar afyon namı verilen surette 
afyonun ihzar, ithal, ihraç ve satışı memnudur. Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletince bu mevadım 
mümeyyiz vasıfları hakkında bir tarifname neşr olu
nur, 

İkinci Madde — Birinci maddede sayılan uyuş-
tuıucu ilâçların ithaliyle, dahildeki satışına münhası
ran hususî kanununa tevfikan icrayı sanata müsaade 
•alarak eczahane veya ticarethane açmış olan eczacı
lar veya ecza ticarethaneleri sahipleri mezundur. Ham 
afyon müstahsilleri veya bu maddenin satışı ile meş
gul oldukları mahalli ticaret odalarınca, mıüseeeel ve 
musaddâk tüccarlar harice ihraç edebilirler veya da
hildeki ecza, fabrika ve imalathaneleriyle veya tüc
carlara ham uf yon satabilirler. * 

Madde 2. — Birinci maddede sayılan uyuşturucu 
ilâçların ithaliyle, dahideki satışına münhasıran hu
susi kanunlarına tevfikan icrayı sanata müsaade ala
rak eczane veya ticarethans açmış oln eczacılar ve
ya ecza ticarethanelerü sahipleri mezundur. Ham af
yonun alışı ve satışı seribestir. 

7 H-

I ; Üçüncü Madde — Bilinci maddede sayılan cisim-
I jlerin dahilde imaline mahsus fabrika veya imaiatha-
j jne açmak için hususi müsaade almak lâzımdır. Bu 

jnevi fabrika ve imalathaneler alelumum emsali mü-
jesscsat ahkâmına tabi iseler de sermayesi her kime 
(ait olursa olsun müessesede imalâta nezaret ve bu hu-
jsustaki mesuliyeti deruhte eylemek üzere bur kimya-
jger veya eczacının istihdamı mecburidir. Bu gibi 

I taıüesseselere müsaade vermek Sıhhat ve İçtimaî Mu-
lavenet Vekâleti ile İktisat Vekâletine aittir. 

I • Madde 3. — Birinci maddede yazılı cisimlerin 
jdahilde imaline mahsus fabrika veya imalathane aç-

j |mak için 'hususî müsaade aknajk lâzımdır, bu nevi 
(fabrika ve imalathaneler alelumum emsali sınai mü-

I jesseseler ahkâmına talbi iseler de sermayesi her kime 
I ait olursa olsun müessesede imalata nezaret ve bu 

husustaki mesuliyeti fenniyeyi deruhte eylemek üze
re bir kimyager veya eczacının istihdamı mecburidir. 
:Bu gibi müesseselere müsaade vermek Sıhhat ve İç-
jtimai Muavenet Vekâletiyle İktisat Vekâletine ait-
itir, 

; Dördüncü Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
I î Madde 4. — Uyuşturucu maddeleri ihzar ve 

i imal eden fabrika veya imalathaneler bu maddeleri 
I ihraca mezun iseler de memleket dahilinde eczane-

| ;lere ecza ticarethaneleri sahiplerinden »başkasına sa-
I ;tış yapmaları memnudur. 

| Beşinci Madde — Fabrika ve imalathaneler ve 
[bunların depoları bilumum müştemilatı Sıhhat ve 
| İçtimaî Muavenet Vekâleti müfettişleri tarafından 
i teftiş olunur. Müfettişler bu müesseseleri teftişs ve 
: icap eden malumatı talep etmeye ve defterleri ve bi-
i lumum kuyudatı tetkike selâhiyettaırdırlar. 

I i Madde 5. — Fabrika ve imalathaneler ve 
j bunların depoları bilumum müştemilatı Sıhhat ve 
j İçtimaî Muavenet Vekâleti müfettişleri tarafından 

I teftiş olunur. Müfettişler bu müesseseleri teftişe ve 
I icap eden malumatı talebe ve defterleri ve bilumıuim 
| kuyudatı müessese dahilinde tetkike selâhiyettardır. 

i .Altıncı Madde — Birindi maddede ısayıBlamı 
! uyuşturucu cisimleri ithal etmek isteyen eczahane 
i ve ecza ticarethaneleri sahipleri ne miktar ve hangi 
j cins maddeyi nereden ve hangi vesaitle getirecekle-
| rini her defaki siparişlerinde Sıhhat ve İçtimaî Mua,-
| venet Vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. Vekâletçe 

talibin salahiyeti tetkik ve ithal edilecek miktarın 
II tıibbî ihtiyacaittan fazla bulunmadığı taayyün ettikten 
11 sonra bir müsaade varakası verilir. Müsaade vara-
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'kası ibraz olunmayan uyuşturucu maddelerin güm
rüklerce ithaline mümaneat edilir. 

Müsaade varakaları her kimin namına verilmiş
se onun tarafından istimal edilmesi mecburî olup 
başkasına devir ve füruhtu memnu ve altı ay için 
muteberdir. 

.Madde 6. — Birinci maddede sayılan uyuş
turucu cisimleri ithal etmek isteyen eczahane 
ve ecza ticarethaneleri sahipleri ne miktar ve hangi 
cins maddeyi nereden ve hangi vesaitle getirecekle
rini her defaki siparişlerinde Sıhhat ve İçtimaî Mua,-
venet Vekâletine bildirmeğe meciburdurlar. Vekâletçe 
talibin salahiyeti tetkik ve ithal edilecek miktarın 
tıbbî ihtiyacattan fazla bulunmadiğı taayyün ettikten 
sonra bir müsaade varakası verilir. Müsaade vara
kası ibraz olunmayan uyuşturucu maddelerin güm
rüklerce ithaline mümıaneat edilir. 

Müsaade varakaları her kimin namına verilmiş
se onun tarafından istimal edilmesi mecburî olup 
başkasına devri ve satılması memnu ve altı ay için 
muteberdir. 

Yedinci Madde — Uyuşturucu maddelerin ithal, 
ihraç ve satışları hakkındaki ahkâma iki defa riayet
sizliği tebeyyün ederek mahkemelerce cezalandırıl
mış olan kimselere bu müsaade verilmez. Eczane ve 
ceza ticarethanelerinin getirmek istedikleri mıiktaon 
eczanenin tıbbî satış ihtiyacından fazla olduğu te
beyyün ettiği takdirde ithal müsaadesi talöbi red-
dolunur., 
Madde 7. — Uyuşturucu maddelerin ithal, ihraç ve 

satışı-ha>kkında,ki ahkâma iki defadan fazla riayetsiz
liği tebeyyün ederek mahkemelerce cezalandırılmış 
olanlara bu müsaade verilmez. Ezcane ve ecza tica
rethanelerinin getirmek- istedikleri miktar bunların 
tıbbî satış ihtiyacından fazla olduğu anlaşıldığa tak
dirde ithal müsaadesi talebi reddlolunur. 

Sekizinci Madde — Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Memleket dahilinde imal edilip ih
raç edilen uyuşturucu maddeler için fabrika -veya 
imalathane sahipleri hangi maddeleri ve ne miktarda 
ve nerelere gönderdiklerini her ay nihayetinde bir 
listeyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bil
dirmeğe mecburdurlar. 

Dokuzuncu Madde — Uyuşturucu maddelerin 
tekrar ihraç edilmek üzere ithali memnudur. Transit 
nakliyatı ancak rüsumat idarelerinin murakabesi al
tında ve bu maddeleri havi kapların mühürlenmesi 
suretiyle ihraç olunur. Bunların memleket dahilinde 
sarf ve istihlâk edilmek üzere açılması memnudur. 

Madde 9. — Uyuşturucu maddelerin tekrar ih
raç edilmek üzere ithali memnudur, 

Transit olarak gelen bu kabil mıavadı havi kaplar 
gümrüklerce mühürlenir. 

Onuncu Madde — Aynen kalbul olunmuştur. 
Madde 10. — Uyuşturucu maddeleri muhtevi 

kıymetli mektuplarla kıymetsiz numune tarzındaki 
mersuiat her kimin namına olursa, olsun 'kabul edil
mez ve bu mevrudait müsadere olunur. Paket ve kıy
metli kutular hu kanunla uyuşturucu maddeler satı
şına mezun olup evvelce altıncı maddede beyan 
olunduğu tarzda müracaatla müsaade .almış olanlar 
•nalınına geldiği takdirde kabul olunabilir. Memleket 
dahilindeki posta sevkiyatı içinde aynı suretle mua
mele olunur. 

Onlbirinci Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Madde 11. — Uyuşturucu maddelerin eczaneler-

dekd sajtışı Eczahacılar ve Eczahaneler Kanuniyle 
ona müteferri talimatnameye tevfikan ve reçeteyle 
yapılır. Ecza ticarethaneleri münhasıran eczanelere, 
resmi müesseselere ve laboratuvarlara toptan sajtış 
yaparlar; yalnız her defasında satış yaptıkları eczane 
sahip veya mesul müdürü ve resmi müessese namına 
selâhiyettar zat veya müstahzarat laboratuvarı me
sul müdüründen semli ve müessir maddelerin muha
faza ve satışına mahsus talimatnamede gösterilen su
ret ve tarzda bir vesika talep ve o vesikayı muhafaza 
ederler. 

Onıiklnci Madde — Ecza ticarethaneleri- zehirli 
ve müessir maddelerin muhafaza ve satışına mahsus 
talimatnamede söylenilen defterleri tutmaya ve bun
lara alıp sattıkları uyuşturucu maddeleri ve vesaiki 
sıra numarasiyle kayda meciburdurlar. Uyuşturucu 
maddeler imal eden fabrika ve imalathanelerde imal 
edilen miktarla satılan mahalleri ve miktarını göste
ren ve sıhhiye müdürü veya hükümet tabibi tarafın
dan tastık olunan defterler tutulur. 

Madde 12. — Ecza ticarethaneleri zehirli ve mü
essir maddelerin muhafaza ve satışına mahsus tali
matnamede yazılı defterleri' tutmağa ve bunlara mun
tazaman alıp sattıkları uyuşturucu maddeleri ve ve
saiki kayda mecburdurlar. Uyuşturucu maddeler 
imal öden fabrika ve imalathanelerde imal edilen 
miktarla satılan mahalleri ve miktarını gösterir Sıh
hiye idarelerinin musaddak defterleri tutulur. 

Onüçüncü Madde — Aynen kabul olunmuştur. 

Madde 13. — Birindi maddede sayılan uyuşturucu 
cisimlerin müştakatıından olup ilmî tetkikat neticesin
de aynı suretle mazarratı tebeyyün edenlerin de bu 



kanun ahkâmına, tabi olacağı icra Vekilleri Heyeti 
kanarı ile Sıhhat ve îçtimıad Muavenet Vekâleti tara
fından tayin ve ilân olunur, 

Ondlördüncü Madde — Aynen Kabul olunmuştur. 
Madde 14. — Birinci maddede yazılı olup Türk 

Ceza Kanununun 403 ncü maddesinde mezkûr olmar 
yan cisimler hakkında dahi Ceza Kanununun 403;, 
404, 405, 406, 407, 408 nci maddeleri ahkâmı tatbik 
olunur. Uyuşturucu mıaddeleri 4 ve 11 nci maddelerde 
gösterilenlerden başkalarına satanlar da Ceza Ka
nununun 403 ncü maddesine tevfikan cezaladınlır. 

Onlbeşdnci Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Madde 15. — Birinci maddede sayılan uyuşturu

cu disiimleri imal etmek üzere müsaadesiz fabrika ve 
imalathane açanların müesseseleri mahalli Sıhhiye 
idarelerinin talebi üzerine zabıta tarafından derhad 
set ve sahipleri hakkında Ceza Kanununun 403 ncü 
maddesi hükmü tatbik olunmak üzere kanuni taki
bat icra, edilir. 

Onaltıncı Madde — Sıhhiye Encümeniniki aynen 
kabul olunmuştur. 

Madde 16. — Beşinci maddede yazılı teftişe mü
manaat ve istenen malumatı vermekten veya defter
lerini göstermekten imtina eden ve 12 nci maddedeki 
mecburiyete riayet etmeyen fabrika, ve 'imalathane 
sahiplerinden yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır 
cezayı nıaktî alınır; tekerrür halinde Ceza Kanunu
nun umumî hükümleri tatbik olunur, ancajk üçüncü 
defa buna mütecasir olanların müesseselerinin şed
dime de karar verilebilir. 

Sekizinci madde ahkâmına muhalif hareket eden
lerden yüz liraya kadar hafif cezayı nakdî alınır. 

Onyedinci Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Madde 17. —Bu Kanun neşri tarihinden muteber

dir. 
Onsekizünci Madde — Aynen kabul olunmuştur, 
Madde 18 .— Bu Kanun hükümlerinin icrasına 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Adliye, Dahiliye, Mıaii-
ye ve iktisat vekilleri memurdur. 

Ondokuzuncu Madde —Bu Kanunun ahkâmının 
icrasına Adliye, Dahiliye, Maliye, iktisat ve Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri memurdur. 
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