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BlRlNCl MADDE — Makamı muallâyi hilâfet ve saltanatı ve memaliki mah-
rusai şahaneyi yedi canipten tahlis ve taarruzatı def maksadına matuf olarak teşek
kül eden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazammm kavlen veya fi
ilen veya tahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan, haini vatan addolunur. 

IKÎNCÎ MADDE — Bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar şaiben idam olu
nur. Feranzimethal olanlar ile müteşebbisleri Kanunu cezanın kırk beşinci ve kırk 
altıncı maddesi mucibince tecziye edilirler. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Yaiz ve hitabet suretiyle alenen veya ezmenei muhtelif ede 
eşhası muhtelifeyi sırren ve kavlen hiyaneti vataniye cürmüne tahrik ve teşvik 
edenlerle işbu tahrik ve teşviki suver ve vesaiti muhtelife ile tahriren ve tersimen 
irtikâp eyliyenler muvakkat küreğe konurlar. Tahrikat ve teşvikat sebebiyle mad-
dei fesat meydana çıkarsa muharrik ve müşevvikler idam olunurlar. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hiyaneti vataniye maznunlarının mercii muhakemesi 
ikan cürüm edilen mahaldeki bidayet ceza mahkemesidir. Ahvali müstacele ve 
fevkalâdede maznunun derdest edildiği mahal mahkemesi de icrayi muhakeme ve ita-
yi karara salâhiyettardır. 

BEŞlNCÎ MADDE — Hiyaneti vataniye maznunlarının muhakemesi bidayet 
ceza mahkemeleirnden verilecek gayri muvakkat tevkif müzekkeresi üzerine her hal
de mevkufen icra edilir. 

ALTINCI MADDE — Zabıtai adliye memurlarının tanzim edecekleri tahki
katı iptidaiye evrakı dairei istintaka tevdi olunmaksızın mahallin en büyük mülkiye 
memuruna ita olunur ve onun tarafından dahi müddeiumumiler vasıtasiyle yirmi 
dört saat zarfında mahkemeye verilir. 

YEDlNCÎ MADDE — Hiyaneti vataniye maznunlarına ait muhakemat, bir se
bebi mücbir olmadıkça âzami yirmi günde hükme raptolunacaktır. Bu müddeti bilâ-
sebebi mücbir tecavüz ettiren mahallî zabıtası ile mahkeme heyeti Kanunu cezanın 
yüz ikinci maddesi zeyli mucibince cürmünün derecesine göre tecziye edilmek üzere 
mafevki mahkemesince muhakemesi bilicra âzami yirmi gün zarfında hükme rap
tedilecektir. 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — işbu kanuna tevfikan mehâkimden sâdır olacak mu
karrer at katî olup Büyük Millet Meclisince badettasdik mahallerinde infaz olunur. 
Tasdik edilmediği takdirde Meclisçe ittihaz edilecek karara tevfiki muamele olu
nur. 

DOKUZUNCU MADDE — işbu ceraimin emri muhakemesi için mahkemelerce 
istenilen şahsa, celp ve davete hacet kalmaksızın bilâ; hüküm ihzar müzekkeresi tas
tır kılınır: 

ONUNCU MADDE — isyana iştirak etmiyen eşhas hakkında ligarezin isna-
datta bulunanlar isnat ettikleri cürmün cezasiyle mücazat olunurlar. 



?.n. 1337 
ON BİRİNCİ MADDE — Haklarında gıyaben hüküm sâdır olan eşhas, derdest

lerinde işbu kanuna tevfikan yeniden ve vicahen muhakemeleri icra olunur. 
ON İKİNCİ MADDE — İşbu kanun her mahallin idare âmiri tarafından na

hiye ve kaza, liva ve vilâyat merkezlerine ve köy heyeti ihtiyariyeleri, müçtemian 
celbedilerek ifnam ve sureti tebliği mutazammm heyeti mezkûre âzalarının imzala
rını havi zabıt varakaları tutularak idare meclislerince hıfzedilmekle beraber ka-
vaninin neşir ve ilânı hakkındaki kanuna tevfikan ayrıca neşir muamelesi dahi ya
pılacaktır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Büyük Millet Mecli
si memurdur. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu kanun her mahalde tarihi tebliğ ve ilânın
dan kı^k sekiz saat sonra mer'i olacaktır. 

29 nisan 1336 ve 30 recep 1338 

Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği 
Tarih 

30 nisan 1336 
No. 
15" Bilûmum vilâyata, müs

takil livalara, kolordula
ra, istinaf müddeiumumi
liklerine 

Makam 

Meclis .zabıt öe^idelerindeki müzakerat fih- Cilt S ay ifa 
risti 1 68,?.(tem,8:d:92,i 68pOtf£>8â:£24O8;:120,124:13dSLdO:149, 

İşbu kanumin alâkadar olduğu diğer kanun-
lar : 21,35,65,245,334,335,556 

151:158,160 
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