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B l R Î N C l MADDE — Tıbbî afyon ile müstahzaratının ve morfin ve bütün
milihlerinin ve morfinin uzvî hamızlarla veya küul cezrile birleşmesinden mütehassıl bütün eterlerinin ve bunların milihlerinin ve koka yaprağı, ham kokain ve ko
kain ekgonin ve tropokokain ile bütün milihlerinin ve yüzde 0,20 gramdan fazla
morfin ve muinlerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve muinlerini muhtevi
bütün müstahzarların ve ökodal (Eukodal), dikodit (Dicodide) ve Dilodit (Dilaudide), Asedikon (Acedieone) ve bunlarmterkibi kimyeviyesinde bulunan maddeler
le bütün müstahzarlarının ithal, ihraç ve memleket içerisindeki satışı Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletinin murakabesine tâbidir.
İ K İ N C İ MADDE — 2108 numaralı kanuna merbut afyon mukavelename
sinde tarif edilen ve müstahzar afyon namı verilen maddenin ihzar, ithal, ihraç ve
satışı memnudur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Münhasıran esrar yapmağa yarayan nebatın ( Hint
keneviri) ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı
memnudur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — ]birinci maddede yazılı olan cisimlerden mahsus
kanununa tevfikan inhisar altına alınanların memlekete ithali için İnhisar idare
since, Sıhhat ve içtimaî mavenet vekâletinden müsaade alınır ve bunun için han
gi nevi maddenin ne miktarda ve nereden ve ne vasıta ile celbedileceği bildirilir.
Talep edilen miktarın memleket tıbbî ve ilmî ihtiyacından fazla olmadığı vekâletçe
tensip olunduktan sonra bir ithal vesikası verilir.
B E Ş İ N C İ MADDE — Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus vesika ibraz
edilmedikçe gümrüklerden bu gibi maddelerin ithaline müsaade edilmez. Vesikalar
da yazılan miktarın bir defada ithali şarttır. Altı ay içinde ithal edilmeyen uyuştu
rucu maddelere ait vesikalar muteber değildir.
A L T I N C I MADDE — Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus olarak veri
len vesikaların bir sureti bu maddeleri ihraç edecek memleketin uyuşturucu mad
deler murakabesine memur makamına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince gön
derilir.
Y E D İ N C İ MADDE — Birinci maddede zikredilen cisimlere ait müstahzarlar
dan inhisar altına alınmamış olanlarının memlekete ithaline ve bütün uyuşturu
cu maddelerin memleket dahilindeki satışına ancak hususî kanunlarına tevfikan
icrayi sanate müsaade alarak eczane veya ticarethane açmış eczacJar ve ecza ti
carethaneleri sahipleri mezundurlar.
Bunların getirtecekleri inhisar altına alınmamış uyuşturucu maddeler müstahzar
larının memlekete ithali hakkında da dördüncü, beşinci ve altıncı maddeler hü
kümleri caridir.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — İnhisar idaresince tesis edilecek
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yapılacak uyuşturucu maddeler ve müstahzaratının memleketten çıkarılması için
ihraç edilecek memleketin salâhiyettar makamından al ıımış bir ithal vesikası Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine tevdi olunur. Vekâletçe vesikanın sıhhati ve
ihraç edilecek miktarın münhasıran tıbbî ve ilmî ihtiyaca yarayacağı tebeyyün
ettikten sonra bir ihraç vesikası verilir.
DOKUZUNCU MADDE — Uyuşturucu maddeler ihracına mahsus vesika ib
raz edilmedikçe gümrüklerden bu gibi maddelerin ihracına ve nakil vasıtalarına
tahmiline müsaade edilmez. Bu vesikalar üç ay için muteberdir, ve ihtiva ettikleri
miktarların bir defada ihracı şarttır.
ONUNCU MADDE — Uyuşturucu maddelerin ihracına mahsus olarak veri
len vesikaların bir sureti bu maddeleri ithal edecek memleketin uyuşturucu mad
deler murakabesine memur makamına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince
gönderilir.
ON B Î R Î N C Î MADDE — Birinci maddede zikrolunan uyuşturucu maddelere
ait olup bu kanun mucibince murakabeye tâbi tıbbî müstahzarlardan inhisar altına
alınmayanların memleketten ihracına yalnız eA^velce hususî kanuna tevfikan ruh
satname almış eczacılarla laboratuar sahipleri mezundur.
Bunların memleketten çıkması hakkında da sekizinci, dokuzuncu ve onuncu
maddeler hükümleri caridir,
ON Î K Î N C Î MADDE — Devletçe aktedilmiş itilâfnameler hükümleri haricin
de ham afyonun Türkiyeye ithali memnudur. Uyuşturucu maddeler inhisar ida
resi ihraç edilecek memleketin alâkadar makamından verilmiş ithal vesikası olma
dıkça ham afyon ihraç edemez ve yapılan ihracatı en nihayet bir hafta zarfında
miktarı, hangi memlekete ve kimin namına gönderildiği, ithal vesikası tarih ve numarasile beraber Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine bildirilir. Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletince ithal vesikası veren memleketin salâhiyettar makamı
na haber verilir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ham afyon ve diğer uyuşturucu maddelerin kâffesi
veya bir kısmı hakkında ithal vesikası vermeyen memleketlere ihraç olunacak
bu maddelerin ihracına müsaade için ithal vesikası istenmez. Yalnız birinci mad
dede yazılı uyuşturucu maddelerin ihraç müsaadesi verilebilmek için gönderilecek
miktar m tıbbî ihtiyaca mahsus olduğuna kanaat hâsıl olması lâzımdır, Thraç mü
saadesi alâkadar memleket sıhhat makamlarına da bildirilir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Uyuşturucu maddelerin tekrar ihraç edilmek
üzere ithali memnudur. Transit olarak gelen uyuşturucu maddeleri havi kaplar
gümrüklerce mühürlenir.
ON B E Ş İ N C İ MADDE — Uyuşturucu maddelerin memleket dahilinde pera
kende ve reçete mukabilinde olarak satışı münhasıran eczacılar ve eczaneler kanu
nuna tevfikan açılmış eczanelerde yapılır. Ecza ticarethaneleri yalnız eczanelere
ve resmî müesseselere ve lâburatuarlora toptan satış yaparlar.
ON A L T I N C I MADDE — Ecza ticarethaneleri ve eczaneler veya müstahzarat
laburatuarları doğrudan doğruya inhisar idaresinden alacakları uyuşturucu mad
deler için her defasında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine müracaatla izin
vesikası alırlar, İnhisar idaresince vekâlet tarafından verilmiş izin vesikası gö
rülmedikçe hiç bir satış yapılamaz. Bu vesikalar üzerine yapJ.au satış miktarı
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letine iade olunur.
ON YEDİNCİ MADDE — Ecza ticarethaneleri her yaptıkları satış için ecza
ne sahip veya mesul müdürü veya resmî müessese namına salâhiyettar zat veya
müb»ahzarat lâburatuarı mesul müdüründen vesika alarak bu vesikaları beş sene
müddetle saklarlar.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul müdürleri
uyuşturucu maddelerin varidat ve sarfiyatını gösteren defterler tutmağa ve bun
lara muntazam alıp sattıkları uyuşturucu maddelerin miktarlarını ve satış tarih
lerimi ve kimlere sattıklarım kay de mecburdurlar. Eczane sahip veya mesul mü
dürleri eczaneler kanununun mahsus maddesi mucibince uyuşturucu maddelerden
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tayin olunacak cisimlerin alım ve satımı
nı muntazam surette defterlere kaydederler. Bu defterlerin numunesi Sıhhat vekâ
letince tertip olunur.
ON DOKUZUNCU MADDE — Birinci maddede isimleri yazılı uyuşturucu
mad leler haricinde olup ilmî tetkikat neticesinde mazarratı tebeyyün eden ve toksikonani tevlit eyleyen diğer zehirlerin dahi, bu kanun hükümlerine tâbi olacağı
İcra Vekilleri Heyeti kararile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti tarafından ta
yin ve ilân olunur.
YİRMİNCİ MADDE — Gümrüklerden izinsiz memlekete sokulmağa çalışılan
veya memleket dahilinde izinsiz satıldığa görülen ve her hangi surette olursa olsun
kanunî salâhiyeti olmayanlar yanında bulunan uyuşturucu maddeler zabıta ve
gümrük ve inhisar memurları ve Sıhhat ve içtimaî muavenet müfettiş ve müdürle
ri A e Hükümet tabipleri ve sahil sıhhat ve içtimaî muavenet müfettiş ve mü
dürleri ve Hükümet tabipleri ve sahil sıhhat teşkilâtı memurları tarafından bir zab^t
varrkası tanzimile derakap zaptedilir. Gerek bunlar ve gerekse izinsiz imal ve
ihrpç edilmek istenilen ve inhisar idaresi tarafından müsadere olunanlardan
sahipleri malûm olanlar hakkında yapılacak kanunî takibatın neticelenmesine ka
dar cürüm delili olarak müddei umumilikçe muhafaza altında bulundurulur ve ka
nunî takibatın bitmesinden sonra cereyan eden muamelelerin ve neticelerin işarile
beraber mühür altında olarak Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince gönderilir.
Sahibi bulunmayan veya malûm olmayan kaçak uyuşturucu maddeler mahallin
en büyük mülkiye memuruna teslim ve onun tarafından yine Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletine gönderilir.
\
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Zaptedilen ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letine gönderilen ve sahiplerine iade edilmeyeceği kanunî takip neticesinde anla
şılan veya sahibi malûm bulunmayan uyuşturucu maddeler usulü dairesinde ve
bir heyet huzurunda imha edilir.
s
YİRMİ İKİNCİ MADDE — İkinci ve üçüncü maddelerde memnu oluduğu
yazalı olan müstahzar afyon ile esrar her nerede görülürse görülsün hemen zaptolıınrr ve bunlar hakkında da 20 ve 21 inci maddeler hükümleri tatbik olunur.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Münhasıran esrar istihsaline yarayan Hint ke
neviri her nerede olursa olsun sıhhat ve ziraat memurları tarafından verilecek
müşterek rapor üzerine mahallinin en büyük mülkiye memurunun emri ile zabıtaca
imha edilir.
Üçüncü maddedeki memnuiyet hilâfına Hnit keneviri ekenler sulh mahkemesin
ce bir aydan altı aya kadar hapis cezasilecezalandırılırlar.
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YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE ~~ Uyuşturucu maddeleri l& inci maddede zik
redilenlerden başkalarına satan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri ile
tabip reçetesi olmadan satan eczane sahip veya mesul müdürleri ceza kanununun
(403 ve 406) inci maddeleri mucibince cezalandırılırlar.
YİRMÎ BEŞİNCİ MADDE — On yedinci maddede yazılı vesikaları almayı ih
mal eden veya saklamayan yahut bu kanunda zikredilen defterleri tutmayan ceza
ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri sulh mahkemesince yüz liradan beş yüz
liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar.
YÎRMİ ALTINCI MADDE — Yirmi yedinci maddede zikredilen sebepten do
lap veyahut uyuşturucu maddelere ait kayitleri gayri muntazam tuttuğundan
dolayı mükerreren mahkûm olan ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul müdürleri
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti tarafından uyuşturucu maddeler alıp satma
sından muvakkaten veya daimî olarak menolunabilirler.
YtRMÎ YEDİNCİ MADDE — Türk ceza kanununun 403, 401, 405, 406, 407
ve 408 inci maddelerinde yazılı suçlar 1918 numaralı kanun hükümlerine göre ih
tisas mahkemelerince takip ve muhakeme olunur.
Yukariki fıkrada yazılı olan maddelerdeki suçları Türk ceza kanununun 285 in
ci maddesinde yazılı iftira cürmünü teşkil edecek surette isnadatta bulunan müfte
rilerin muhakemesi de ihtisas mahkemelerince görülür.
YÎRMİ SEKİZİNCİ MADDE — 27inci maddede yazılı suçların istilzam et
tiği para cezaları 1918 numaralı kanunun60 ve 61 inci maddeleri hükümlerine göre
dağıtılır.
YlRMl DOKUZUNCU MADDE — 27 inci maddeye göre ihtisas mahkemele
rince görülecek suçların mükerrirleri hakkında Türk ceza kanununun tekerrüre mü
tedair hükümleri tatbik edilmekle beraber ayrıca bir seneden aşağı olmamak üzere
muvakkat sürgün cezası dahi verilir.
OTUZUNCU MADDE — Bu kanun 2253 numaralı kanunun 18 inci maddesin
de meriyeti yazılı 1369 numaralı kanunun hükümleri yerine ikame edilmiş ve mez
kûr 1369 numaralı kanun ilga olunmuştur
MUVAKKAT MADDE — 2253 numaralı kanunun muvakkat maddesi hükmü
ne göre yapılacak ham afyon ihracı bu kanunun 12 inci maddesi hükınürden
müstesnadır. Şu kadar ki bu suretle yapılacak ihraçlar uyuşturucu maddeler in
hisarı idaresince ihracın yapıldığından en çok bir hafta içinde Sıhhat ve içtimaî
muavenet vekâletine bildirilir.
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir,
OTUZ İKİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerinin icrasına İcra Vekille
ri Heyeti memurdur.
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