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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Barut deposunda vaki infilak dolayisile Misir Meclisi Mebusani Reisliginden gelen teessiir telgrafi
okunduktan sonra 1936 yih btitgesinde miinakale
yapilmasma dair kanun layihasi kabul edildi.
Ziraat bankasi kanunu layihasinm miizakeresine
devamla 50 nci madde ile 11 nci fasil Btitge enciimenine tevdi ve mtitebaki maddeler kabul edildi.
Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki

kanuna bazi maddeler eklenmesine,
Askerlik kanununun beginci maddesine bir fikra
ilavesine dair kanun layihalarmm birinci mtizakereleri yapildiktan sonra pazartesi giinti toplanilmak
iizere inikad bitirildi.
Konya
Coruh
Bagkan vekili
Katib
Katib
Hilmi Uran
Ali Muzaffer Giiker Ali Zirh

2 — HA VALE EDILEN EVRAK
Layihalar
1 — 1936 mali yih muvazenei umumiye kanununa
bagh ibir kisim daire biitgelerinde degigiklik yapilmasma dair kanun layihasi (1/812) (Biitge enciimenine).
2 — Giimriik ve inhisarlar vekilligi tegkil&t ve vazifeleri hakkmdaki 2825 sayih kanuna bagh kadro
cetvelinde degisjklik yailmasma dair kanun layihasi
(1/813) (Giimriik ve inhisarlar ve Biitce enctimenlerine).
3 — Koy kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesine ve mezkiir kanuna yeni hiikiimler eklenmesine
dair kanun layihasi (1/814) (Dahiliye ve Adliye encumenlrine).
4 — Koy kanununun 16 nci maddesini degi§tiren
2491 sayih kanunun 1 nci maddesile koy kanununun
44 ncii maddesinin 5 nci fikrasmm kaldirilmasma ve
bu kanuna yeniden bazi hiikiimler eklenmesine dair
kanun layihasi (1/815) (Dahiliye ve Adliye enciimenlerine).
Teklifler
5 — Idare Heyetinin, BUyiik Millet Meclisi 1936
mali yih biitcjesine 4 200 liralik tahsisat konulmasma
dair kanun teklifi (2/53) (Biitce enciimenine).
6 — Idare Heyetinin, Biiyiik Millet Meclisi 1936
mali yih butcesinde 3 000 liralik miinakale yapilma-,
sma dair kanun teklifi (2/54) (Biitce enciimenine).
Tezkereler
7 — Bugdayi koruma kargiligi kanununun bazi
maddelerini degigtiren 2643 sayih kanunun 5 nci
maddesinin tefsiri hakkmda Bagvekalet tezkeresi
(3/377) (Iktisad, Maliye ve Biitce enciimenlerine).

Mazbatalar
8 — 1937 yih muvazenei umumiye kanunu layihasi ve Biitce enciimeni mazbatasi (1/702) (Rnznameye).
9 — Dahiliye vekaleti merkez tegkilat ve vazifeleri hakkmdaki kanuna ek 3046 sayih kanuna bagh
kadro cetvellerinde bazi degisjklikler yapilmasma
dair kanun layihasi ve Dahiliye ve Biitce enctimenleri
mazbatalan (1/765) (Ruznameye).
10 — Diiyunu umumiye 1936 mali yih btitcesine
munzam tahsisat konulmasma dair kanun layihasi ve
But?e enciimeni mazbatasi (1/793) (Ruznaeye).
11 — Iqel mebuslan Emin Inankur ve Fikri Mutlunun, Arzuhal enciimeninin 29 - III - 1937 tarihli
haftahk karar cetvelindeki kararinm Umumi Heyette
miizakeresine dair takriri ve Arzuhal enciimeni mazbatasi (4/43) (Ruznameye).
12 — Inhisarlar umum miidiirlugii J'J3/ yih blithe kanunu layihasi ve Biitce enciimeni
mazbatasi
(1/706) (Ruznameye).
13 — Vakiflar umura mudurliigii memurlari ay-liklarmm tevhid ve teadulii hakkmdaki kanuna bagh
cetvelin degi§tirilmesine dair olan 2380 sayih kanuna bagh cetvelde degisjklik yapilmasi hakkmda kanun
layihasi ve Biitge enciimeni mazbatasi (1/783) Ruznameye).
14 — Ziraati takviye igm 1337 : 13 U soneleri Maliye, Ziraat ve Iktisad vekaletleri but^elerinde a?ilan
fasillardan ?iftcjlere tavizeu yapilan yardimlardan
miitevellid bor?larm taksite raptma ve faizkrinin
affine dair kanun layihasi ve Ziraat ve Btitge enctimenleri wazbataUn ( l / » ; o (Ruznameye),
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CELSE

Agilma saati: 15
BALKAN — Tevfik Fikret Silay
KATlBLER: Ziya Gevher Etili (Qanakkale), AU Zirh (goruh)

BA§KAN — Celse agilmistir.
3 — RIYASET DlVANININ HEYETl UJMUMtYEY^ MARUZATI
1 — Say in ilyelerden bazilanna izin vcrilmeti
hakkinda B. M. M. Riijaseti tezkcresi
Umumi heyete
Asagida isimleri yazili iiyelerin izinleri Riyaset divanmca kararlastirrimistir.
Umumi heyetin tasvibine arzolunur.
B. M. M. Reisi
M. A. Renda
Qoruh mebusu Ihsan Kurtkan, iki ay, hastaligma binaen.
Kiitahya mebusu 5mer Din<5, 25 gun, mazeretine binaen.
Manisa mebusu Kani Akeken, iki ay, hastaligma binaen.

BALKAN — Mezuniyetleri birer birer reyinize arzediyorum.
Qoruh mebusu Ihsan Kurtkan, iki ay, hastaligma binaen.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmistir.
Kiitahya mebusu Omer Ding, 25 gun, mazeretine binaen.
BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmistir.
Manisa mebusu Kani Akeken, iki ay, hastaligrna binaen.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmistir.

4 — MtJZAKERE EDlLEN MADDELER
1 — Devict demiryollari ve limanlan i^letme
umum mudurlugu memur ve miistahdemlerinin
iicretlerine dair olan 2847 sayih hanunun bazi
maddelerinin degi§tirilmcsi hakkinda kanun layihasi ve Nafta, Maliye ve Biitge enciimenlcri
mazbatalan (1/761) [1]
BALKAN — Kanunun ikinci muzakeresidir.
Maddeleri okutuyorum:
Devlet demiryollari ve* Limanlan i§letme umum
mudurlugu memur ve miistahdemlerinin iicretlerine dair olan kanunun bazi maddelerini
degigtiren kanun
MADDE 1 — 2847 sayili kanunun birinci
maddesi agagidaki §ekilde tadil edilmistir:
Devlet Demiryollari ve Limanlan I§letme
umum mudurlugu daimi ve miiseccel memur ve
miistahdemlerinin seri ve derecelerile ayliklan
ve bunlardan giindelikle sali§anlarm aylik tutari ili§ik 1 numarali cetvelde gosterilmi§tir.
BALKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen[1] Birinci milzakeresi 57 nci inikad zaptmdadir,

ler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — 2847 sayili kanunun ikinci
maddesi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir:
Devlet Demiryollari atelyelerinde saat hesabile daimi olarak cali§tinlanlara verilecek ayliklarm en a§agi ve en yukan miktari iligik 2
numarali cetvelde gosterilmistir. Bu cetvelde
6 nci dereceden 9 ncu dereceye kadar olanlara
kademe zammi verilmez.
BASKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Mezkur kanunun iigiincu maddesi a§agidaki gekilde degistirilmigtir:
Birinci maddeye ili§ik (1) numarali cetveldeki derecelere tekabiil eden hizmetler ili§ik
(3) numarali cetvelde gbsterilmi§tir. Devlet demiryollari ve limanlan igletme idaresine ilk defa girmek isteyenlerin men§e ve tahsillerine
gore a§agidaki derecelere kabulleri caizdir.
A) Orta mekteb mezunlan on altinci dereceye,
B) Lise veya muadili mektebler mezunlan
on dorduncii dereceye,
C) Teknik okulu ve muadillerinden mezun
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olanlar on ikinci dereceye,
D) Tahsil miiddeti be§ seneye kadar olan
yiiksek mekteb mezunlan on birinci dereceye
(tahsil miiddeti iig seneden az olan yiiksek mekteb mezunlannm ilk terfi miiddeti bir sene uzatilir. Ug seneden fazla olanlarm ilk terfi miiddetleri ise iig seneden fazla olan tahsil muddetlerinin nisfi kadar kisaltihr),
E) Alti senelik ve daha ziyade yiiksek mekteb mezunlan onuncu dereceye,
P) Yiiksek tahsilden sonra yabanci memleketlerde muayyen bir meslek igin ihtisas tahsili
yapanlar dokuzuncu dereceye,
G) Dokuzuncu dereceden asagiya almacak
olanlardan yabanci bir dile syukufu imtihanla
belli olanlar bir derece daha yiiksegine alinabilecekleri gibi lise ve orta mekteb mezunlarmdan
en az bir sene munzam bir tahsil devresi gegirenler de almabilecekleri derecenin bir derece
yiiksegine almabilirler.
(D) Serisindeki derecelere kabul olunabilmek igin en az tiirkge okur yazar olmak §arttir.
(1) numarali cetvelin dokuz ve a§agi derecelerindeki miinhallere yukariki kayidler dahilinde girebileceklerin ayliklari o dereceye muhassas asgari ayligi gecmemek iizere bidayeten
Umum miidiirliikge stajiyer olarak ahnabilmeleri caiz oldugu gibi (2) numarali cetvelin
1-6 nci derecelerine de ayliklari kezalik her derecenin asgari ayligmi gegmemek iizere stajiyer
almabilir. Stajiyerler ehliyet gostermek §artile
daimi memuriyetlere tayin ve tescil edilirler.
Bu kanuna bagli (2 ve 3) numarali cetvellerdeki i§gi ve ameleye aid yapilacak kadrolann munhallerinde daha az iicretli muvakkat i§gi ve amele istihdami caizdir.
Umum miidiir ve muavinlerile hukuk i§leri
miidiirii, avukatlar ve doktorlar yukariki kayidlerden miistesna olarak tayin olunabilecekleri gibi Pevlet dairelerinin maa§li memurlannm bulunduklan derecenin bir yiiksegine kadar
(6/1, 6/2 dereceleri muadelette altmci derece
sayilir) ve iicretli olanlar da iicretleri tutarmin
bu kanuna bagli (1) numarali cetveldeki muadilinin bir derece yiiksegine kadar Nana vekili tarafindan goriilecek idari ve mesleki zaruretlere binaen idarece tavzifleri caizdir. Bu suretle almacaklarm eski vazifelerindeki kidem haklari mahfuz oldugu gibi nakil zamanma kadar
gegen tekaiid haklarmm idare hizmetine intikal
§ekli Hukumetge 1937 senesi zarfinda Biiyiik
Millet Meclisine tevdi olunacak bir kanun layihasile tesbit edilir. Idari zaruretlere veya
mesleki ihtisaslara binaen (B ve C) serilerindeki her dereceye Icra Vekilleri Heyeti kararile
bidayeten memur almabilir. tdare hizmetinden
cezaen olmamak §artile her hangi bir sebeble
aynlanlar da eski derecelerile ve Nafia vekilinin tensibile tekrar hizmete almabilirler.
BA§KAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi
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kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 4 — Mezkur kanunun 6 nci maddesi a^agidaki sekilde degi^tirilmistir:
Bidayeten tayin olunacak memur ve miistahdemlere almacaklari derecenin ve bir kag
kisma ayrilan derecelere her kisimm enaz ayligi tahsis olunur. Inzibati kararlar veya kafoiliyetsizlik dolayisile veyahud kendi arzusile
bulunduklan dereceden a^agi dereceye indirilenler igin evvelki dereceleri mukteseb bir
hak teskil etmez. Ancak idari liizum veya sihhi
sebebler miistesnadir.
Cezaen veya kabiliyetsizlik sebebile, yapilan
tenzillerde memurun ayligi bulundugu derecedeki kidemi indigi dereoedeki esM kidemine
eklenmesi suretile hesab ve tesbit edilir.
tdari liizum veya sihhi sebeblerle veya kendi arzularile tenzile ugnyanlarm alacaklari
aylik bir asagi derecenin azamisini tecaviiz etmezse ayliklarmi muhafaza ederler. G-egerse
azamiye irca olunur.
BASKAN — Tadiname yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Mezkur kanunun 8 nci maddesi
asagidaki sekilde degistirilmis/tir:
Terfi eden her memur ve miistahdemin yeni
ayligi asagidaki esasa gore tayin edilir:
A) Miiseccel hizmeti on seneyi gegmeyenlere
terfi ettigi derecenin en azi verilir.
B) Hizmeti on seneyi gegenlere terfi ettigi
derecenin en az mikdari ile on seneden fazla olan
her tarn hizmet senesi igin o derecenin bir senelik kademe zammmm mecmuu verilir. Yirmi seneden fazla hizmet seneleri hesaba katilmaz.
C) Yukan dereceye terfi igin bulundugu derecede en az iig sene hizmet §arttir. Yiiksek mekteb mezunlan igin bu miiddet iki senedir. Stajiyer miemurlar bu hiikiimden miistesnadir.
Miiddetini doldurmadan yukan dereceye veya
birden fazla yukan derecelere terfi edenler eski
ve sirasile aradaki derece ayliklari hirer terfi
miiddetince almadan gegtikleri derece ayliklarmi alamazlar.
BALKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi
reyitnize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 6 — 2847 sayili kanunun 10 ncu
maddesi asagidaki sekilde degi^tirilmi§tir:
Bu kanunda yazili hizmet miiddetleri Milli
Hiikumetin Anadolu hattma vazryed ettigi 25
mart 1920 tarihindem sonra bu idarede veya Devlet hatlarmda miiseccel olarak gegirilen hizmet
miiddetleridir.
Ancak bu tarihten sonra bu idareye intikal
eden ve edecek olan §irket demiryollari memur
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ve mustabdemlerinin hizmetleri intikal tarihinden baslar.
BA§KAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilrnistir.
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul
edilmistir.

MADDE 7 — Mezkur kanuliun 11 nci maddesi asagidaki sekilde degi§tirilmi§tir:
(D) Serisine girmek hakkmi haiz olaular (C)
serisindeki ve (C) serisine girmek hakkmi haiz
olanlarla halen bu seride miistahdem bulunanlar (B) serisindeki vazifelere iihtisas ve kabiliyetlerine gore terfi edebilirler.
(A) serisine terfi igin yuksek tahsil gormek
§arttrr. Ancak 2847 numarali kanutnun meriyeti
tarihi olan 1 haziran 1936 tarihinde (B) serisinde miistahdem olan memurlardan veya teknik
okul ve muadili mezunlarmdan ehliyet ve liyakati gorulenler (A) serisine altmci derecesine
kadar (6/1 dahil) terfi ettirilebilirler.
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyoruin. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilnn§tir.

2 — Zararli ildglar gayrimesru ticaretinin
meni makkmda Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde aktedilen miikavelenin tasdikma dair kanun layihasi ve Haciriye enciimeni mazbatasi (1/786) [1]

MUViAKKAT MADDE 1 — 2847 sayili kanujnun muvakkat ikinci maddesi asagidaki gekilde
degistirilmistir:
Eger esM aldigi miktar bu kanun hukumlerine gore memur ve mustahdemin bulundugu
derecenin azami miktrmi tecaviiz ederse farki,
memur ve miistahdeme terfi zamlarile telafi ediliaceye kadar verilir ve bu fark gegmis, miidetler de dahil olmak iizere tekaiid aidatma tabi
tutulur.
BA§KAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Dereceleri bu
kanunla yukseltilen memurlar terfi etmis gibi
muamele goriirler ve ancak sirasile terfi muddetlerini doldurmadan yeni derece ayligmi alamazlar.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 9 — Bu kanunun tatbikma Nafia
ve Maliye vekilleri memurdur.

Ul±.

BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalea var mi?
'
Maddelere gegilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Zararli ilaglar gayrime§ru ticaretinin meni
hakkmda Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde
aktedilen mukavelenin tasdikma dair kanun
MADDE 1 — Zararli ilaglar gayrime§ru ticaretinin meni hakkmda 26 haziran 1936 tarihinde aktedilen mukavelename ile imza protokolii
ve nihai sened tasdik olunmugtur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Layihanin birinci miizakeresi bitmigtir.
1937 biitgesi tevzi edilmigtir. Almryan arkadaglar alsmlar. Miadmda miizakere edilecektir.
Qargamba giinii idman bayramidir. Azayi
kiram da davetlidir.
Arzu buyurulursa gargamba igtimami pergembeye yapalim. (Muvafik sesleri).
Persembe giinii saat 15 te toplanmak iizere
celseyi kapatiyorum.
Kapanma saati : 15,20
[1J 160 say ill basmayazi zaphn sonundadir.
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T. B. M. M. Matbiuut

S. Sayisi: 160
Zararh ifaglar gayrime§ru ticaretinin meni hakkinda Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde aktedilen mukavelenin
tasdikina dair kanun iayihasi ve Hariciye encumeni
mazbatasi (1/786)

T. C.
Basvekdlet
Kararlar mudurlugu
Sayi : 6/1360

21 - IV - 1937

Btiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Zararli ilaejar gayri megru ticaretinin meni hakkinda Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde aktedilen .mukavelenin tasdikina dair Hariciye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 16-IV937 de Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun Iayihasi esbabi muciibesile birlikte sunulmustur.
Bagvekalet Vekili
Dr. Befik Saydam

Mucib sebebler Iayihasi
Uyugturucu maddeler gayri mesru ticaretinin men'i hakkinda miirahhasimizin da hazir bulundugu haziran 1936 tarilili konferans tarafindan ihzar oilman mukavelename, imza protokolii ve nihai
senede Hiikumetimizce istirak olunmasi miwafik goriilmektedir.
Mukavelename mevzuatimiz noktai nazanndan tetkik olundukta: Tiirk ceza kanununun 403 ncii
ve miiteakib maddelerile uyusturucu maddelerin murakabesi hakkindaki 2313 ve yine bu maddelerin
inhisari hakkindaki 2253 sayili kanunlarla uyu§turucu maddelerin imal ve istimali, alinip satilmasi,
idhal ve ihraci hususi kavidlara tabi tutulmus, ve hilafma hareket edenler hakkinda gerek zikredilen
kanunlarda gerek kaQakcjligm men ve takibine dair olan 1918 sayili kanunda ceza miieyyideleri konmu§tur.
Bu suQlarm milli hududlari a§arak beynelmilel bir mahiyet alacak §ekilde geni§lemi§ olmasi beynelmilel tedbirler ittihazini liizumlu kildigi goriilerek bu ihtiyaci kar§ilamak maksadiyle hazirlanmis.
olan mukavelenameye i§tirak edilmekle mevzuatimiz hukumlerinin beynelmilel sahada tatbiKina imkan hasil olacaktir.
Bu mulahazalara mebnidir ki, bitisik kanun Iayihasi tanzim kilmarak sunulmustur.

— 2—
Hariciye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Hariciye enciimeni
Karar No. 25
Esas No. 1/786

11 - V - 1937

Yiiksek Reislige
Zararli ilaglar gayri mesru ticaretinin meiii
liakkinda Cenevrede 26 (haziran 1936 tarihinde
aktedilen miikavelenin tasdikina dair Hariciye
vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinee Yiiksek Meelise arzi kararlastinlan
kanun
layihasi
esbabr mucibesile
birlikte ve Hariciye vekaletinden gelen Neibil Bati hazir oldugu halde enciimenimizde tetkik edildi.
Uyustuirucu maddelerin imal ve istimali, alinip satilmasi, ithal ve ihraci,
murakabesi ve
hilafrna haroket edonlerin eozalandirilmasi gibi
hususlarda Turk mevzuati hukiimlerini beynelmilel saliada da tatibika imkan vcren bu muahe-

denin tasdikina dair olan mezkiir kanun layihasi
enciimenimizce de aynen tasvib edilmis ve Heyeti
Umumiyeyc sevkedilmek iizere Yiiksek Reislige
arzi kararlastirilmistir.
lariciye E. Rt Mvsi M. M. N.
Trabzou
Diyarbekir
//. Saka
Z. M. Alsan
Nigdo
Kiitahya
K. Irdelp
//. R. Giirptnar
Izmir
Istanbul
II. Mentc.se
S. Cimcoz
Kars
M. Akyuz

Katib
Diyarbekir
Z. M. Alsan
Tokad
N. Poroy
Manisa
H. Bayur

HUKUMETtN TEKLlFt
Zararh ildglar gayri mesru ticaretinin meni
hakkmdu Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde
aktedilen miikavelenin tasdikina dair kanun
layihasi
MADDE 1 — Zararli ilaglar gayri me§ru ticaretinin meni hakkmda 26 haziran 1936 tarihinde aktedilen mukavelename ile imza protokolu
ve nihai sened tasdik olunmu§tur.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma tcra Ve-

killeri Heyeti memurdur.
Bs. V. V.
Ad. V.
Br. R. Say dam
$. Saraqoglu
Da.V.
H. V. V.
S. Kaya
$. Saraqoglu
Mf. V.
Na. V.
A. Qetinkaya
8. Ankan
S. I. M. V.
G. t V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan
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16 - IV -1937
M. M. V.
Ma. V.
F. Agrah
Ik. V.
C. Bayar
Zr.V.
M. Erkmen
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ZARARLI iLAgLABIN GAYRtMlE§RU TtCARETtNlN MENt HAKRINDA 1936 MjUKAVELENAMESt
Bir taraftan La Haye de 23 kanunusani 1912 tarihinde imzalanmis olan beynelmilel afyon
mukavelenamesi ile Cenevrede 19 subat 1925 tarihinde imzalanmis olan mukavelename ve uyusturucu ilaglarm imalini tahdid ve tevziinin tanzimi hakkmda Cenevrede 13 temmuz 1931 tarihinde imzalanan mukavelename ahkamma muhalif hareketlerin menine miiteallik tedbirleri tesdid
ve diger taraftan, vaziyeti bu mukavelelerde derpis edilen ilaclarm ve maddelerin gayrimesru
ticaretine vaziyeti hazira iginde en muessir tedbirlerle mani olmak azminde olan

murahhas olarak tayin etmjislerdir. Isbu murahhaslar usuliine muvafik bulunan
lerini ibrazdan sonra, atideki hiikiimleri kurarlastirmislardir:

salahiyetname-

Madde — 1
1 - Isbu mukavelede «Uyusturucu maddeler» tabirile, 23 kanunusani 1912 tarihli La Haye mukavelesi ve 19 subat 1925 tarihli ve 13 temmuz 1931 tarihli Cenevre mukaveleleri ahkammm tatbik edildigi veya edilecegi ilaglar veya maddeler anlasilir.
2 - Isbu mukavele ahkami muvacehesinde, «ihrac» tabirile tarn manasile inial ve tahvil olmaksizm, uyusturucn ibir maddenin, i^inde ibulundugu imladde veya murekkebden tefriki ameliyesi
anlasilir. «thra§» kelimesinin bu tarifi, hashasdan, ham afyonum istihsali usullerini istihdaf etmez.
Bu usuller «lstihsal» tabirinin sumulu dahilindedir.
!

Madde — 2

Yuksek Akid Taraflardan her biri, asagidaki f illeri, bilhassa thapis veya hiirriyetten mahrum ©den
diger cezalarla, siddetle cezalandirmak igin lazimgelen kanuni hukiimleri lsdar etmegi taahhiid ederler:
a) Anilan mukaveleler ahkamma muhalif olarak yapilan uyusdurucu ilaclarm imal, tahvil, ihraxj,
ihzar, muhafaza, teklif, satisa vaz, tevzi, alis, satis, her hangi bir sifatla ahare terk, dellallik, sevk,
transit olarak sevk, nakil, memlekete ithal ve ihraci;
b) Bu maddede derpis olunan fiillere kasden istirak;
c) Yukarida derpis olunan fiillerden toirinin icrasi igin sirket kurmak veya anlasmak;
d) Tesebbiisler ve milli kanunun derpis ettigi serait dairesinde ihzari fiiller.
'

Madde — 3

Diger Yiiksek bir Akid Tarafin arazisinde hakki kazaya sahilb olan Yuksek Akid Taraf lar, (bu arazide, 2 nci maddede istihdaf olunan her fiili islemekle su<jlu tebaalanni, bu fiil kendi arazilerinde
islendit{ takdirde ne derece siddetli teeziye ederlerse hie, olmazsa o derece siddetle cezalandirmak
i^in lazimgelen kanuni hukiimleri lsdar etmegi taahhiid ederler.
Madde — 4
Ikinci maddede istihdaf olunan smiflara dahil fiiller muhtelif memleketlerde iglenirse, bunlarm
her biri, ayri birer ciirum olarak telakki edileeektir.
Madde — 5
Milli kanunla, uyusturucu maddeler istihsal etmek maksadile yapilan
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tanzim eden Yiiksek Akit Taraflar, bu kanuna mulialif her hareketi ayni vechile §iddetle tecziye edeceklerdir.
Madde — 6
Beynelmilel tekerriirii ciiriim prensipini kabul eden memleketler, ikinei maddede istihdaf olunan fuller dolayisile verilen ecnebi mahkumiyet kararlarim milli kanunun derpi§ ettigi §erait dahilinde boyle bir tekerrurii ciiriim miivellidi olarak kabul ederler.
Madde — 7
1 - Tebaasmm iadesi prensipini kabul etmiyen memleketlerde, 2 nci maddede derpis. olunan
her hangi bir fiili ecnebi bir memlekette icra ederek suc.lulandikt.an sonra kendi memleketleri arazisine donen tebaa, bu tabiiyetini, sugun iglenmesinden sonra iktisab etmis. olsa bile, bu fiil bu arazide
iglenmis, gibi ayni gekilde takib ve tecziye edilecektir.
2 - Boyle bir haldc, bir ecnebinin iadesine muvafakat edilemezse, bu Mikum kabili tatbik degildir.
Madde — 8
Ikinei maddede derpis. olunan efalden birini ecnebi bir memlekette i§leyen ve Yiiksek Akid Taraf lardan birinin arazisinde bulunan ecnebiler, a§agidaki §artlar mevcud oldugu takdirde, sanki bu fiil
bu arazi iizerinde islenims gibi, aym vechile, takibata maruz kalacak ve tecziye edileceklerdir:
a) lade taleb edilmekle beraber, fiille alakasi olmayan bir sebepten dolayi, reddedilmi§ bulunmasi,
b) Iltica olunan memleket kanunlannin, ecnebi bir memlekette ecnebiler tarafindan iglenen ciiriimlerden dolayi takibat icrasmi umumi kaide olarak kabul etmesi.
Madde — 9
1 - Yiiksek Akid Taraflar arasinda akdedilen veya edilecek olan her iadei muerimin muahedesi
ikinei maddede derpi§ olunan efali, iadei miicrimin halleri olarak bihakkin ihtiva edecektir.
2 - Iadei miicrimini, bir muahedenin mevcudiyetine veya miitekabiliyet §artina tabi tutmiyan
Yiiksek Akid Taraflar, yukarida derpi§ olunan lialleri aralarinda iadei miicrimin lialeri oarak klabul
ederler,
3 - lade, taleb olunan memleketin kanununa tevfikan yapilacaktir.
4 - Kendisine bir iadei miicrimin talebnanicsi gonderilen Yiiksek Akid Taraf, her halde, eger salahiyettar makamlari takibati icab ettiren veya malikumiyete sebeb olan fiilin kafi derecede agrr olmadigi miitaleasinda bulunacak olurlarsa, tevkife tevessiil veya iadeye muvafakatten initina etmek
hakkina malik olacaktir.
Madde — 10
Uyusturucu inaddeler ve ikinei maddede derpis olunan efalin icrasina mahsus mevad ve alat
zabt ve musadere edilebilirler.
Madde — 11
1 - Her Yiiksek Akid Taraf, kendi milli kavanini gergevesi dahilinde, ikinei maddede derpis
olunan efali onlemek igin zaruri gelen biitiin ameliyelere nezaret ve bunlar arasmda irtibat ve
ahenk tesisi ile mukellef merkezi bir ofis ihdas edecek ve bu nevi efali islemekle suglu eshasi
takib etmek igln tedbirler alacaktir.
( S. Sayisi : 160 )

—5 —
2 - Bu merkezi of is:
a) Uyusturueu rnaddelerle niesgul diger resnii miiessese veya tesekkiillerle siki temas halinde
bulunacaktir.
b) Ikinei maddenin derpis, ettigi efalin onleme ve arastirilmasim kolaylastiracak mahiyetteki biitiin malumati temerkiiz ettirecek ve
c) Diger memleketlerin merkezi ofisleri ile siki temas halinde bulunacak ve dogrudan dogruya mjuhabere edebileeektir.
3 - Bir Yiiksek Akid Tarafin Hiikumeti, federal mahiyette oldugu veya bu Hukumetin icrai
kuvveti, merkezi Hukumet
ve mahalli Hiikumetler arasinda
miunkasem bulundugu takdirde birinci
paragrafta mezkur
nezaret ve irtibat ve ahenk
tesisile ikinei paragrafm a ve b fikralannda musarrah taahhiidatm ierasi meri bulunan teskilati esasiye ve idariyeye
tevfikan tanzim olunacaktir.
4 - 18 nei madde mucibince, isbu
mukavele her hangi bir araziye tatbik edildigi takdirde, isbu
madde hukumlerinin tatbiki bu arazide veya bu arazi i§in tesis olunan ve liizumu halinde alakadar ana
vatani arazisinin merkezi ofisi ile hali irtilbatta bulunarak hareket edecek bir merkezi of isin iihdasi ile
temin edilebilecektir.
5 - Merkezi ofis igin derpis olunan mezuniyet ve salahiyetler, uyusturaeu maddelerinin imalinin
tahdid ve tevziinin tanzimi hakkindaki 1931 mukavelenamesinin 15 nei maddesinde derpis olunan
hususi idareye teffiz edilebilir.
Madde — 12
1 - Merkezi ofis, 2 nei maddede
derpis olunan efalin onlenmesi ve cezalandinlmasini teshil
ic,in, mumkun olan en genis mikyasta, ecnobi merkezi ofislerile tesjriki mesai edecektir.
2 - Bu uzviyet, faideli bulacagi
nisbette, alakadar diger bir memleketin merkezi ofisine a§agidaki malumati bildirecektir:
a) Derdesti icra ve ierasi mutasavver ticari muamelelere miitodair tetkikat ve hesablann ierasini
mumkun kilacak maluimat,
b) Mekan degistirmelerini murakabe maksadile, gayri mesru ticaret yapanlann hiiviyet ve
eskaline dair toplayabilecegi malumati,
„
c) Gizli uyusturueu mevad fabrikalannin kesfedilmcsine aid malumat.
Madde — 13
1 - Ikinei maddenin derpis ettigi ciirumlere miitedair istinabe varakalannin irsali, atideki serait dahilinde icra edilecektir:
a) Tercihan her memleketin salahiyettar makamlari arasinda dogrudan dogruya veya icabi
halinde, merkezi ofisier delaletile gonderilmek suretile,
b) Her iki memleketin Adliye nazirlan arasinda dogrudan dogruya muhabere veya gonderen
memleketin diger salahiyettar bir makami tarafindan, ahzeden memleketin Adliye nazirina dogrudan dogruya irsal suretile,
c) Gonderen memleketin ahzeden memleketteki diplomasi veya konsolosluk memuru delaletile.
Istinabe varakalan bu memur tarafindan ahzeden memleketin gosterdigi makama isal edilecektir.
2 - Her Yiiksek Akid Taraf, diger Yiiksek Akid Taraflara yapacagi bir teblig ile, kendi arazisinde icra edilecek istinabe varakalannin diplomasi tarikile irsalini arzu ettigini beyan edebilir.
3 - Birinci paragrafin (C) fikrasinin taalluk ettigi halde, istinabe varakasinin bir sureti, ayni
zamanda, gonderen memleketin diplomasi veya konsolosluk memuru tarafindan ahzeden memleketin Hariciye nazirina isal edilecektir.
4 - Aksine itilaf hasil olmadikga, istinabe varakalan, ya ahzeden makanun lisaninda veya alakadar memleketler arasinda kararlastinlan lisanda yazilacaktir.
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5 - Her Yuksek Akid Taraf, diger Yiiksek Akid Taraflardan her birine yapacagi bir teblig
ile, yukarida mezkur irsai sekillerinden hangisini veya hangilerini bu Yiiksek Akid Tarafin istinabe varakalari igin kabui ettigini, bildireeektir.
6 - Yuksek Akid Taraflardan biri, boyle bir tebligat yapmcaya kadar, istinabe varakalari hususunda takib etmekte oldugu usul, baki kalacaktir.
7 - Istinabe varakalarinin ierasi, ehli vukuf masraflarindan baska diger resim ve masraflarin
tediyesine mahal vermeyeeektir.
8 - Bu maddenin ihtiva ettigi hie. bir hiikum, Yuksek Akid Taraflar eanibinden, cezai hususattaki beyyine sistemlerinde milli kanunlarina muhalif bir hiikmii kabul veya bu kanun hududlari dahilinde olmaksizin istinabe varakalarinin infazi liususunda bir taahhiid manasinda tefsir edilmeyeeektir.
Madde — 14
Bir Yuksek Akid Tarafin isbu mutalebeye istiraki, hukuku diivel meselesi olarak, mehakimi
cezaiyenin salahiyetine miiteallik umumi meseledeki hatti hareketine icrayi tesir edecek bir sekilde tefsir edilmeyeeektir,
Madde — 15
isbu mukavelename, ikinci ve besinci maddelerin derpis ettigi efalin her memlekette, milli
kanunlarm vazettigi umumi kavaide tevfikan tetkik, takib ve tecziye edilecegi prensipini haleldar
etmemektedir.
Madde — 16
Yiiksek Akid Taraflar, isbu mukavelenamenin mevkii tatbika vazi igin lsdar olunan kanun ve
nizamnameler ile mukavelenamenin kendi arazilerinde tarzi tatbikina muteallik senelik bir raporn,
Milletler Cemiyeti Umumi Katiibinin vesatatile birbirlerine teblig edeceklerdir.
*

Madde — 17

Yuksek Akid Taraflar arasmda isbu mukavelenamenin tefsir veya tatbikina muteallik her
hangi bir ihtilaf' cjkarsa, eger bu ihtilaf diplomasi tarikile sayani memnuniyet bir tarzda halledilemezse, Taraflar arasinda, beynelmilel ihtilaflarm halline muteallik olarak mevkii meriyette
bulunan ahkama tevfikan halledileeektir.
Ihtilafta taraf olanlar arasinda boyle ahkam mevcud olmadigi takdirde, Taraflar bu ihtilafi
adli veya tahkimi bir usule tabi tutaeaklardir. Baska bir mahkemienin intihabi hususunda itilaf
edemedikleri takdirde, eger Taraflann ciimlesi Beynelmilel Divani Adalctin istatusune miiteallik
16 kanunuevvel 1920 tarihli protokol Akidlerinden iseler, bu Taraflardan birinin talebi uzerine, ihtilati Beynelmilel Divani Adalete arzedeceklerdir; eger ciimlesi Akidlerden degilse, beynelmilel ihtilaflarm miuslihane halline muteallik 18 te^rinlevvel 1907 tarihli La Haye mukavelenamesine tevfikan teskil edilecek bir hakem mahkemesine tevdi edeceklerdir.
Madde — 18
1 - Her Yuksek Akid Taraf, imza, tasdik ve iltihak esnasmda, i§bu mukaveleyi kabul etmekle,
mustemlekelerinin, mahmiyeleriiiin, denizasiri arazisinin veya kendi hakimiyet veya mandasi altina
vazedilmis arazinin tamami veya bir
kismi igin hie, bir itaahhiid altina girmedigini beyan edebilir
ve bu takdirde, isbu mukavelename bu beyanatta mezkur arazi i§in meri olmayacaktir.
2 - Her Yuksek Akid Taraf, muteakiben, her zaiman isbu mukavelenamenin evvelki fikra imucibince yapilan ibeyanatta mevzuubahs olan arazisinin tamamim veya bir kismi i§in meri olmasini
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arzu ettigini Milletler Cemiyeti Umumi Katibine ihbar edebilir. 0 takdirde isbu miikavelename,
ihibarnamenin Milletler Cemiyeti Umnmi Katibi tarafmdan alinmasindan doksan grin sonra, bu ihbarnamede mezkur arazinin ciimlesi iein meri olacaktir.
3 - Yiiiksek Akid Taraflardan her biri 21 nci maddenin derpis ettigi bes senelik muddetin inkizasmdan sonra,. her zaman, isbu mukavelenamenin miistemlekelerinin, mahmiyelermin, deniz a§in
arazisinin veya hakimiyeti veya mandasi altina vazedilmis arazinin tamami veya bir kismi i<jin meri
olmaktan cikmasini arzu ettigini beyan edebilir. Bu takdirde isbu mukavelename bu beyanata Milletler Cemiyeti Umumi Katibi tarafmdan rttila kesbedilmesinden bir sene sonra; ibu beyanatta mezkur
arazi igin meri olmaktan cikacaktir.
4 - Katibi Umumi, iHbu madde mucibince kendisine yapilacak beyanat ve ihbarati, bileiimle Cemiyet azasina ve 19 ncu maddede mezkur gayri aza Devletlere bildirecektir.
T

\"

Madde — 19

Fransizca ve ingilizee metinleri ayni derecede muteber olan isbu mukavelename bu giinku tarihi
tasiyaeak ve 31 kanunuevvel 1936 tarihine kadar. Milletler Cemiyeti azasi ile isbu mukavelenamenin tanzim edildigi konferansa davetli gayri aza her Devlet veya Milletler Cemiyeti Meelisi tarafmdan kendisine bu maksadla isbu mukavelenamenin bir mishasi gonderilen her Devlet namma
imzaya acjk bulunaeaktrr.
Madde — 20

"'

Isbu mukavelename tasdik edilecektir. Tasdiknameler Milletler Cemiyeti Umumi Katibine tevdi
edilecektir. Katibi Umumi isbu tevdi koyfiyetini biitun Cemiyet azasina ve evvelki fikrada mezkur gayri aza Devletlere bildirecektir.
Madde — 21
1 - 1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren, Milletler Cemiyeti azasi her Devlet ile 19 ncu maddede mezkur gayri aza her Devlet namma, isbu mukavelenameye iltihak edilebilecektir.
2 - tltilhaknameler Millet re Cemiyeti Umumi Katibine tevdi edileeektir. Umumi katib bu tevdi
keyfiyetini, biitiin Cemiyet azasina ve mezkur maddede anilan gayri aza Devletlere bildirecektir.
Madde — 22
Isbu mukavelename, Milletler Cemiyeti azasi olan veya olmayan on Devletin tasdikname veya
iltihaknamesinin Milletler Cemiyeti Umumi katibi tarafindan alinmasindan doksan giin sonra meriyet mevkiine girecektir. 0 tarihte isbu mukavelename Milletler Cemiyetinin Umumi katibi tarafindan tescil edilecektir.
Madde — 23
Onuncu tasdikname veya iltihaknamenin tevdiinden sonra, tevdi edileeek tasdikname veya iltihaknameler Milletler Cemiyeti Umumi katibi tarafindan almmalarmdan itibaren 90 giinliik bir
miiddetin inkizasmdan sonra meriyet kesbedecektir.
Madde — 24

*

1 - Meriyet mevkiine girmesinden itibaren be§ senelik bir miiddetin inkizasmdan sonra isbu mukavelename Milletler Cemiyeti Umumi katibine tevdi edileeek tahriri bir vesika ile feshedilebilecektir.
Fesih, bu baptaki vesikanin Umumi katiplikge alinmasindan bir sene sonra muteber olacaktir; fesih
ancak feshi yapan Milletler Cemiyeti azasi veya Milletler Cemiyeti azasi olmayan Devlet hakkinda hukum ifade eder.
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2 - Umumi katib bu suretle aldigi fesilinameleri, 19. uncu maddede mezkur Milletler Cemiyeti
azasi ile gayri aza Devletlere teblig edecektir.
3 - Eger ayni zamanda ve birbirini takiben vuku bulan fesihler dolayisile, igbu mukavele ile bagh
Milletler Cemiyeti azasi veya gayri aza Devletlerin adedi 10 dan a§agi diigecek olursa, mukavelename
i§bu maddenin hukumlerine tevfikan, sonuncu feshin muteber olmasi tarihinden itibaren mefsuh addedilecektir.
Madde — 25
Mukavele Akidlerinden Milletler Cemiyeti azasi olan veya olmayan her Devlet, Milletler Cemiyeti
Umumi Katibine yapacagi bir teblig ile her zaman igbu mukavelenamenin tadili talebinde bulunabilecektir. Isbu teblig, Umumi Katib tarafindan, Milletler Cemiyeti azasi olan veya olmayan diger biitiin
Akidlere bildirilecektir; ve eger bunlardan hie. olmazsa iigte biri bu talebi tasvib edecek olurlarsa
yiiksek Akid Taraflar mukavelenin tadili maksadile bu hususta bir konferansi igtimaa davet etmegi
teahhiid ederler.
Yukaridaki ahkami tasdik etmek iizere, isimleri yukarida yazili murahhaslar isbu mukavelenaineyi imzalamiglardir.
Milletler Cemiyeti Kitabeti Mahzeni Evrakma tevdi edilmek ve musaddak suretleri 19 uncu maddede mezkur Milletler Cemiyeti azasi olan veya olmayan Devletlere veriJmek iizere bir niisha olarak Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde tanzim olunmu§tur.

1MZA PROTOKOLtt
Zararli ilaclarm gayrimesru tiearetiniu men ve tecziyesi hakkindaki 1936 nmkavelesini bu giin
imzalarken zirde vaziulimza Murahhaslar Hukumetleri nam in a utideki hususati kabul ettiklerini
beyan ederler:
1 - Qin, mukaveleuameyi, 9 ncu maddeye lmiteallik atideki kyydi ihtirazi tahtinda kabul eder:
«Cinde bazi ecnel)i 'Devletler tebaasmm elan mustefid olduklan konsoloslara aid hakki kaza ib
ga edilmedigi miiddetce, (Jin Hiikumeti, 9 ncu maddede istihdaf olunan efali isleycn ecnebilerin
iadesine muval'akat hususunda Akid Taraflar igin umumi bir taahhiidii ihtiva eden bu maddedeu
dogan vecibeleri deruhde edemez».
2 - Pelemenk Hiikumeti, kendi ceza hukukunun esash prensipleri mucibince, 2 nci maddenin
(c) tali paragrafmm ihtiva ettigi hiikme, ancak fiile miibaseret edildigi hallerde tebaiyet edcbileeeginden, mukaveleyi bu kaydi ihtirazi ile kabul eder.
3 - Hindistan, mukaveleyi, ne Hindistan Devletlerine, ne do San Devletlerine (Ingiliz llindistamna dahil) samil olmamak kaydi ihtirazisile kabul eder.
Yukaridaki ahkami tastik etmek iizere, isimleri asagida yazili murahhaslar isbu protokolii imzalamislardir.
Milletler Cemiyeti Kitabeti- Mahzeni Evrakma tevdi edilmek ve musaddak suretleri mukavelenamenin 19 ncu maddesinde mezkur Milletler Cemiyeti azasi olan ve olmayan biitiin Devletlere
verilmek iizere, bir niisha olarak Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde tanzim edilmistir.
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NtHAl SENED
Afganistan, Amerika Birlesik Devletleri, Avusturya, Brezilya Birlesik Devletleri, Ingiltere ve
§imatf Irlanda Birlesik Krralligi, Bulgaristan, Kanada, §ili, Qin, Kuba, Danimarka, Misir, Ekuvator, tspanya, Fransa, Yunanistan, Hondras, Macaristan, Hindistan, Irak, Serbest Irlanda Devleti, Japonya, Lihtenstayn, Meksika Birlesik Devletleri, Nikaraguva, Norveg, Panama, Felemenk, Peru,
Polonya, Portekiz, Romanya, Siyam, Isvigre, Qekoslovakya, Tiirkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Ittihadi, Uriiguvay, Venezuella Birlesik Devletleri ve Yugoslavya Hukumetleri zararli ila<jlarin gayrimesru ticaretinin men ve tecziyesi i§in bir mukavele akdi hususunda, Milletler Cemiyeti Meclisinin, 20 kanunusani 1936 tarihli karari nmcibince, kendilerine vaki olan daveti kabul ederek atideki murahhaslari tayin etmislerdir:
tsbu murahhaslar Cenevrede toplanmislardir.
Milletler Cemiyeti Meclisi, konferans riyasetine, Felemenk §ura,yi Devleti azasindan, Miisyii
Joseph Limburg'u tayin etmistir.
Konferans ikinci reislige, Fransa Ciimjhuriyeti Hariciye Nezaretinde Umuru Hukukiye ve KanQilaryalar Mudiir Muavini Orta Elcji Miisyii de Reffye'i intihab etmistir.
Konferans Katibi Umumiligi vazifesini, Milletler Cemiyeti Umumi Katibinin miimessili olarak, Afyon ve Igtimai meseleler §ubeleri miidiiru Miisyii Eric Einar Ekstrand ifa etmi§tir.
8 ilS, 26 haziran 1936 tarihleri arasinda yapilan igtimalar neticesinde atideki senedler imza edilmistir:
I - Zararli ilaclarm gayri me§ru ticaretinin men ve tecziyesi i§in 1936 mukavelenamesi.
II - Mukavelenamenin imza protokolii.
Konferans bundan baska atideki hususati kabul etmi§tir:
7 - Tefsirler
1 - §urasi mukarrerdir ki, mukavelenamenin ahkami ve bilhassa, 2 nci ve 5 nci maddelerinin hukiimleri, kasidsiz olarak i§lenmi§ olan efale tatbik edilmiyecektir.
2 - 1 5 nci madde o suretle tefsir edilecektir ki, mukavelename, Yiiksek Akid Taraflarm, esbabi
muhaffefe rejimini tanzim hususundaki serbestilerine bilhassa hie. bir halel iras etmiyecektir.
H - Tavsiyeler
I - Afyon iptilasinm tedrici bir §ekilde kaldirilmast hususuna karar vermi§ olan, 1912 tarihli Beynelmilel afyon konferansinin 1912 tarihli Beynelmilel afyon mukavelenamesine Akid Devletlerin,
mevcud tedbirleri bu hususu tanzim etmedigi takdirde, her memleketin kendine has farkli §erait hududu dahilinde, mamul afyonun imal, dahili ticaret ve istimalini tedrici ve miiessir bir §ekilde ortadan kaldirmak icjn tedbirler alacaklarmi bildiren 6 nci maddeyi dercettigirii hatirlatarak; 1925 tarihli Cenevre afyon itilafnamesi Akidlerinin, itilafname baslangicinda, 1912 tarihli Beynelmilel afyon mukavelenamesinin ikinci faslinda derpi§ edildigi veejiile, dahilinde, mamul elan afyon istimaline miisaade edilen mahmi veya kiralanmi§ arazi de dahil oldugu halde, Uzak§ark miistemleke vc
arazilerinde mamul afyonun imal, dahili ticaret ve istimalinin tedrici ve miiessir §ekilde ortadan
kaldirilmasina katf olarak karar verdiklerini ve alakadar halkin igtimai ve ahlaki refahini temin
maksadile ve insani sebebler dolayisile, igilecek afyonun istimalinin menini miimkiin olan en kisa
bir miiddet zarfinda, tahakkuk ettirmek i§in liizumlu biitiin tedbirleri almaga hahi§li olduklarim
beyan ettiklerini hatirlatarak;
Bu konferansm, verdigi firsattan istifade ederek alakadar Devletleri bu sahadaki gayretlerine
devam etmege davet etmek arzusile,
Konferans, tibbi ve ilmi maksadlar harieinde afyon istimaline elan miisaade eden Devletlerin, en
kisa bir miiddet zarfmda, afyonun bu tarzi istimalinin ilgasi hususunda miiessir biitiin tedbirleri ittihaz etmelerini tavsiye eder.
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— do *2 - Konferans, tebaasmm iadesi prensipini kabul eden meinleketlerin kendi arazilerinde bukuian
ve 2 nci maddenin derpig ettigi ciiriimleri ecnebi bir memlekette iglemekle suglu olan tebaalarmi, bu
hususta kabili tatbik olan iadei miicrimin mualiedenamesi, tebaamn iadesi hususunda bir kaydi
ihtiraziyi ihtiva etse bile, iade etmegi kabul etmelerini tavsiye eder.
3 - l§bu mukavelenamede yazili maksadlar igin, Konferans, Yiiksek Akid Taraflara, liizumu halinde, mutchassis bir polis servisi ihdasmr tavsiye eder.
4 - Konferans, afyon ve diger zararli ilaglar tstisari Komisyonunun isbu mukavelenamede mezkur beynelmilel tesriki mesaiyi temin etmek ve bunu tekemmul ve inki§af ettirmek maksadile,
Yiiksek Akid Taraflann merkezi ofislerinin miimessillerinin igtimalar aktetmeleri hususunun muvafik olup olmadigini tetkik etmesini ve icabi halinde, Milletler Cemiyeti Meclisine bu husustaki fikrini bey an etmesini tavsiye eder.
Yukandaki ahkami tasdik etmek iizere, murahhaslar isbu senedi imzalamislardir.
Cenevrede, 26 haziran 1936 tarihinde, Milletler Cemiyeti Katilbligi Mahzeni Evraikma tevdi edilmek iizere bir niisha olarak tanzim olunmustur. Musaddak niishalar konferansta temsil olunan
biitun Devletlere verilecektir.
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