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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 
malî yılı hesabı katisine, 

Bazı Türk mallarının Almanyaya ihraçları ve mil
lî bankalarca iskonto edilmiş bazı bonoların konten
janlar fazlası olarak yapılacak tütün ve fındık mu
bayaasına tahsisi hususunda teati olunan notaların 
tasdikma, 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut Ticaret ve Sey-
risefain muahedesinin temdidine ait notaların tasdi
kma, 

Lâyihalar 
1 — Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 

1076 sayılı kanunun 17 ve 22 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası (1/646) (Millî müda
faa encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun 

lâyihas ve Ziraat, Dahiliye ve Adliye encümenlerile 
Muvakkat encümen mazbataları (1/409) (Ruzna-
meye) 

REÎS — Mezuniyetler hakkında Riyasetin 
maruzatı vardır, okunacaktır. 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
si hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izinleri 

Riyaset Divanınca takarrür etmiştir. Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

T. B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Antalya mebusu Türkân Örs, bir ay hasta
lığına binaen. 

Çorum mebusu îsmet Eker, bir buçuk ay ma
zeretine binaen. 

Gazianteb mebusu Nuri Pazarbaşı, bir ay, 

Romanyaya ısmarlanmış olan kâğıtların Roman-
yaya ihraç edilecek palamut ve balık yağı ile takası 
hakkında teati olunan notaların tasdikma, 

İskân kanununun 39 ncu maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihaları kabul edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Sivas Gazianteb Hatay 

Şemsettin Günaltay Bekir Kaleli Hamdi Selçuk 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
ve Maarif, Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/577) (Ruznameye) 

4 — Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait muka-
taa ve icareteynli gayrimenkullerin Vakıfla ilişiğinin 
kesilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encüemr.leri mazbataları (1/610) (Ruznameye) 

hastalığına binaen. 
îzmir nı(ebusu Celâl Bayar, îki ay mazereti

ne binaen. 
Manisa mebusu Dr. Saim Uzel, iki ay, has

talığına binaen, 
Niğde mebusu Halit Mengi, iki ay mazere

tine binaen. 
Ordu mebusu Hamdi Şarlan, bir buçuk ay, 

mazeretine binaen, 
Ordu mebusu Hüseyin Ekşi, bir buçuk ay, 

mazeretine binaen, 
Seyhan mebusu İbrahim Mete, îki ay, hasta

lığına binaen. 
Tokad mebusu Gl. Sıtkı Üke, iki ay hasta

lığına binaen. 
Van mebusu Hakkı Ungan, bir ay, hastalığı-

nana binaen. 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

REÎS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Necmettin Sahir (Bingöl), Ziya Gevher Etili (Çanakkale). 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYE YE MARUZATI 

— 54 — 
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REİS — Tekrar okunacaktır. Ayrı ayrı re

ye arzedeceğim. 
Antalya mebusu Türkân Örs, bir ay hasta

lığına binaen. 
REİS —• Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Rabul edilmiştir. 
Çorum mebusu İsmet Eker, bir buçuk ay ma

zeretine binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Gazianteb mebusu Nuri Pazarbaşı, bir ay, 

hastalığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
İzmir mebusu Celâl Ba,yar, İki ay mazereti

ne binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Manisa mebusu Dr. Saim Uzel, iki ay, has

talığına binaen, 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Niğde mebusu Halit Mengi, iki ay mazere

tine binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kjabul edilmiştir. 
Ordu mebusu Hamdi Şarlan, bir buçuk ay, 

mazeretine binaen, 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Ordu mebusu Hüseyin Ekşi, bir buçuk ay, 

mazeretine binaen, 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Seyhan mebusu İbrahim Mete, İki ay, hasta

lığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Tokad mebusu Gl. Sıtkı Üke, iki ay hasta

lığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Van mebusu Hakkı Ungan, bir ay, hastalığı-

nana binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

1 — Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan 
kısa hapis cezalarile mahkemeler tarafından veri
len kısa hapis cezalarının mahiyetinin tayini hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenleri mazbataları (3/359) [1] 

[1] 212 sayılı basma/yazı zaptın sonundadır. 

2 —• Mardin mebusu Muhittin Bir genin me
busluğunun sukutu hakkında Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi 

REİS — Riyasetin bir tezkeresi daha vardır. 
Onu da okuyoruz. 

Heyeti umumiyeye 
Mardin mebusu Muhittin Birgenin, iki ayı 

mütecaviz bir zamandan beri Meclisi Âliye de
vam etmediği ve yoklamalarda bulunmadığı, 
açık reylere iştirak etmediği ve mensup olduğu 
encümen toplantılarına da gelmediği tesbit 
edilmiştir. Bu müddet zarfında mezuniyet istih
sali için müracaat etmediği gibi bir gûna maze
ret te serdeylememiştir. Şu hale ve teşkilâtı esa
siye kanununun 28 nci maddesi hükmüne naza
ran mumaileyhin mebusluğunun sakıt olması 
iktiza edeceğine Riyaset divanının 12 - VI -1941 
tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti umumiyenin yüksek ıttıla
ına arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

(Darısı ötekilerin basma sesleri) 
REİS — Efendim bu zatın devamsızlığı zan

nederim bütün rüfekanm nazarı dikkatini cel-
betmiş olduğu gibi, Divanı riyaset vazifesini 
yapmış olmak için ayrıca Heyeti umumiye za
bıtları üzerinde ve bu arkadaşın mensub ol
duğu encümen zabıtları üzerinde tetkikat yap
mış ve bu iki ay zarfında devam etrv.edisi gibi, 
mezuniyet için de müracaatta bulunmadığı ve 
hiç bir mazeret te serdetmediği görülmüş ve bu
nun üzerine keyfiyetin Heyeti umumiyeye ar
zına karar verilmiştir. (Reye reye sesleri). 

Teşkilâtı esasiyenin 28 nci maddesi şudur: 
(İstifa, esbabı meşrua dolayısile mahcuriyet, 

bilâmezuniyet ve mazeret iki ay Meclise ademi 
devam veyahut memuriyet kabulü hallerinde 
mebusluk sakıt olur.) 

Tezkereyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Müttefikan kabul edilmiştir. 
Şu halde Mardin mebusu Muhittin Birgenin me
busluğu sakıt olmuştur. 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mütalea var mı? Mazbatayı reye 

arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar. Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere inikada nihayet veriyo
rum. 

Kapanma saati : 15,20 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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S. Sayısı: 212 
Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan kısa hapis cezalarile 
mahkemeler tarafından verilen kısa kapis cezalarının ma

hiyetinin tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları (3/359) 

T. C. 
Başvekâlet 13 - IV - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1316 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan kısa hapis cezalarile mahkemeler tarafından verilen 
kısa hapis cezalarının mahiyeti hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 26 - I I I - 1941 tarih 
ve 41/1419 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

işin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Yüksek Başvekâlete 

İşledikleri askerî kabahatlerden ötürü askerî mahkemelerce kısa hapis cezasına mahkûm edi-' 
len ve fakat cezanın çektirilmesine vakit kalmadan terhis edilen eratın bu cezalarının çektirilme
si lâzımgelip gelmiyeceği hususunda tereddüt hâsıl olmuş ve muhtelif salahiyetli merciler arasın
da birbirine zıd iki görüş meydana çıkmış olduğundan keyfiyetin tefsir yolile halline lüzum ve 
zaruret hissedilmiştir. 

Birinci noktai nazara göre; 
Askerî mahkemelerden verilen cezaların infaz suretini gösteren Askerî ceza kanununun 39 n-

cu maddesinde, kısa hapis cezalarının hangi müesseselerde çektirileceği hakkında hiç bir kayıt 
yoktur. Gerek mahkemelerce hükmedilmiş olsun, gerek disiplin amirliğince verilmiş olsun, kısa 
hapis cezaları Askerî ceza kanununun 24 ve 25 nci maddelerinde gösterilen usul dairesinde ve 
hususî hapis odalarında infaz olunmak icap eder. 

Disiplin âmirleri tarafından verilmiş olan disiplin cezalarının mahkemeler tarafından verilen 
cezalarla mahsup kabiliyeti olduğu Askerî ceza kanununun 180 nci maddesinde tasrih edildiği 
gibi 181, 186 nci maddelerde bu cezaların müruru zaman ve affi âli ile sükut edeceğini göster
miştir. Bu itibarla disiplin âmirleri tarafından disiplin kabahatleri dolayısile mecburî surette 
olarak verilen cezalar mahkemeler tarafından verilen cezalardan hukukî mahiyet ve neticeleri iti-
barile farksızdır ve disiplin âmiri disiplin kabahatlerinde âdeta mahkeme yerine kaim olarak ceza 
tayin ediyor demektir. 

Binaenaleyh Askerî ceza kanununun 24 ve 25 nci maddelerinde gösterilen usul dairesinde çek
tirilmesi iktiza eden ve mahkemelere niyabeten disiplin âmiri tarafından verilmiş olan kısa ha
pis cezalarile mahkemeler tarafından verilen kısa hapis cezaları arasında bir fark ihdas ederek 
187 nci maddenin (Disiplin cezalarının ordudan ayrılanlara tatbik edileceği yolundaki) mutlak 
olan hükmünün mahkûm aleyhine tefsiri ve mahkûmların askerî ceza evlerine şevkleri hem hu-
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İrak esaslarına ve hem de Askerî ceza kanununun 24, 25 ve 30 ucu maddeleri hükümlerine muha
lif olur. 

ikinci noktai nazara göre; 
Ordudan ayrılan askerî şahıslara evvelce verilmiş olan disiplin cezalarının infazı veya ikmali 

caiz olmadığı hakkındaki hüküm Askerî ceza kanununun (Disiplin cezaları) başlıklı 8 nci babın 
2 nci kısmında bulunmaktadır. Bu kısımda disiplin âmirleri tarafından madunlarına verilecek 
cezalar hakkındaki hükümler bir araya toplanmıştır. 

Burada disiplin cezalarının nevileri, disiplin âmirlerinin ecza salâhiyetleri, cezaların verilme 
ve bunlara karşıı itiraz şekli, gösterilmekte, Kanunun 1.8 nci maddesinde yazılı bulunan ve disip
lin âmiri tarafından mahkemeye verilmeden resen cezalandırılan fiillere disiplin kabahati, kanunda 
yazılı olmayan ve fakat askerî disiplin mülâhazasile disiplin âmiri tarafından cezalandırılan fillere 
disiplin tecavüzü, disiplin amirlerince resen verilen cezalara disiplin cezası adı verilmektedir. 

Disiplin cezalarına ait ve mahiyeti hususiyeyi haiz olan bu kısmın diğer hükümlerini ihmal ede
rek bir maddesini askerî mahkemelerce cezaya çarptırılan ve kanunun birinci maddesi mucibince 
yalnız askerî kabahat unvanı verilebilecek olan fiillere teşmil etmek mümkün görülememektedir. 
Disiplin cezasını âmir verir, verilme ve itiraz şekli sukut sebepleri bu kısmı mahsusta tasrih edil
miştir. Bu itibarla askerî muhakemenin kısa hapis cezasile cezalandırdığı fiil disiplin kabahati de
ğil askerî kabahattir. Bu cezaya karşı temyiz yolu kapalıdır. (Askerî muhakemeler II. 229). iler 
iki kabahate ceza hükmeden mercilerin başkalığını ve diğer hususiyetlerini bir tarafa bırakarak 
sadece çekilecek cezaların bazı ahvalde ayni nevi ceza olduğuna bakarak 187 nci madde hükmünü her 
ikisine tatbik etmek ve dolayısile bir erbaşın resen vereceği ceza ile mahkemeden bir hüküm halinde 
çıkan cezayı bir saymak yerinde bir düşünüş ol-masa gerektir. Disiplin âmirinin verdiği kısa ha
pis cezası bir disiplin cezası olduğu halde askerî mahkeme tarafından hükmedilen kısa hapis cezası 
askerî kabahat fiillerine verilen hürriyeti bağlayıcı bir cezadır. (Askerî ceza kanunu M. 1 ve 21), 
idarî kanunlarımız bile bu tefriki kabul etmiştir. Nitekim disiplin âmirlerinin verdiği kısa hapis ce
zaları kıdemden düşürmediği halde askerî mahkeme tarafından hükmedilen kısa hapis cezaları kıdem
den düşülmektedir. (3695 sayılı kanun). Bunlardan başka, 187 nci madde hükmünü her iki nevi 
cezaya ayni zamanda tatbik etmek bazı ahvalde adalete, askerî disipline aykırı neticelerde doğurabi
lir. Ezcümle hareketi disiplin âmiri tarafından ehemmiyetli görüldüğü için askerî mahkemeye 
sevkedilen bir suçlu terhis edildiği takdirde mahkemece hükmedilecek kısa hapis cezasını çekmiye-
öek fakat hareketi daha hafif görüldüğü için ayni âmir tarafından mahkemeye verilmiyerek resen 
cezalandırılan bir diğeri cezasını çekecek ve hatta bu yüzden belki de geciktirilecektir. (Madde 187). 
Kanun vazıınm hiç bir zaman adalete, askerî disipline aykırı böyle bir neticeyi terviç ettiği kabul 
edilemez. Arzedilen sebeplere binaen kanunun her türlü tereddüdü gideren sarih bir hükmü yok
ken kıyas yolile 187 nci madde hükmüne istinaden bir kabahat fili hakkındaki âmme davasının su
kutuna karar verilemez. 

Kesbi katiyet etmiş olan bir mahkeme kararının (Teşkilâtı esasiye kanunumuzun af fin Meclisi 
Âliye ait olduğu, mahkeme kararlarının hiç bir suretle infazlarının tehir ve tavik edilemeyeceği 

hakkındaki 26 ve 54 ncü maddeleri hükümlerine muhalif olarak) infazdan feragat olunamaz. 
Mahkemelerce hükmedilmiş olan kısa hapis cezalarının yalnız ciheti askeriyece infaz edilebileceği 
mülâhazasına ise terhis edilen mahkûmlara memleketlerine en yakin askerî kıta veya müessesede 
cezalarını çektirmek imkânı bulundukça itibar edilemez. 

Hulâsa : Aksî mülâhaza kanun hükmüne, adalet ve disiplin esaslarına, teşkilâtı esasiyenin ve 
mahkûmiyet gibi bir kararı yok etmek için daima katî ve çok sarih hüküm arayan ceza hukukunun 
ana prensiplerine muhaliftir. 

Birbirine zıt olan bu iki anlayıştan vazıı kanunun maksadına uygun olanını tesbit etmek ve yan
lış tatbikata mahal kalmamak üzere işin tefsir yolile halli için Büyük Millet Meclisine şevkine emir 
ve müsaadelerini saygı ile arzederim. 

Millî Müdafaa vekili 

( S. Sayısı : 212 ) 
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Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 3/359 
Karar No. 22 

12 - IV -1941 

Yüksek Reisliğe 

Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan kısa 
hapis cezalarile mahkemeler tarafından verilen 
kısa hapis cezalarının mahiyeti hakkında Millî 
müdafaa vekilliğinden yazılan tezkere suretinin 
sunulduğuna ve işin tefsir yolu ile halline ve so
nunun bildirilmesine dair olup encümenimize 
havale buyurulan Başve*kâletin 3 - IV -1941 ta
rih ve 6/1316 numaralı tezkeresi ve Millî mü
dafaa vekilliğinin bağlı tezkere sureti Millî mü
dafaa vekâletinin salahiyetli memurları huzu
runda okundu ve icabı görüşüldü. 

Askerî ceza kanununun 187 nci maddesinde 
ordudan ayrılan cezalılara ayrılmazdan evvel 
verilen yalnız disiplin cezalarının infaz edilmi-
yeceği yazılı olmasına ve bu maddede ise Aske
rî mahkemelerce hükmedilecek kısa hapis ceza
larının mahkûmun, infazdan evvel ordudan ay
rılması halinde çektirilmiyeceğine dair bir kayit 
ve sarahat bulunmamasına ve disiplin cezalarile 
müşabeheti görülen kısa hapis cezaları mahkeme 
kararı olup Teşkilâtı esasiye kanununun 54 ncü 
maddesinde mahkemeler mukarreratmın hiç bir 

veçhile infazı ahkâmına mümanaat edilmiyeceği 
tasrih edilmiş olmasına göre disiplin âmirleri 
tarafından verilen disiplin cezalarına münhasır 
olan mezkûr 187 nci madde hükmünün askerî 
mahkemelerce askerî kabahatler için verilen kı
sa hapis cezalarına teşmiline kanunun sarahati 
mâni bulunduğuna ve binaenaleyh bu sarahat 
karşısında maddenin tefsirine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi. 

Havalesi veçhile Adliye encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. E. Reisi Bu M. M. ve Kâ. 
Konya Samsun 

Veltfn Bilgin F. Engin 
Çankırı Çorum 

Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl 
Gümüşane Kayseri 

Ziya Zarbun 8. Turgay 
Muğla Samsun 

S. Güney R. Barkın 
Urfa Yozgad 

Ahmed Tazgan C. Arat 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Bursa 
N. Tınaz 
Erzurum 

A. Akyiirek 
Malatya 

O. Koptagel 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

A âliye encümeni 
Esas No. 3/359 
Karar No. 49 

Yüksek Reisliğe 

4-VI - 1941 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun 187 nci 
maddesi hükümlerinin Askerî mahkemelerce 
hükmedilen kısa hapis cezalarına şamil olup ol
madığı hususunun tefsir yolile tayinine dair 
3 - IV -1941 tarih ve 6/1312 sayılı Başvekâlet 
tezkeresinin Millî Müdafaa encümeninin masba-
tasile birlikte Encümenimize de havale ve tevdi 
buyurulması üzerine tefsiri talep olunan kanun 
hükümleri Millî Müdafaa vekâletinin salahiyet
li memurları huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Millî Müdafaa vekâletinden Başvekâlete gön
derilen tezkerede mevcudiyetinden bahsolu-

nan iki noktai nazardan birincisine göre : Di
siplin âmirleri tarafından verilmiş olan disip
lin cezalarının Askerî ceza kanununun 180 nci 
maddesine tevfikan mahkemelerce hükmedilen 
cezalarla mahsup olunabilmesi ve 181 nci, 186 
nci maddelerde yazılı olduğu veçhile a.ffi âli ile 
kaldırılabilmesi ve müruru zamana tâbi tutul
ması bakımından mahkemeler tarafından verilen 
cezalarla bir müşabehet arzetmekte olmasına 
!^naen 187 nci maddenin Askerî mahkemelerce 
hükmedilen kısa hapis cezalarına da teşmili 
mütalea edilmektedir, ikinci noktai nazara gö-
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re Askerî ceza kanununun münhasıran disiplin 
cezalarından bahis olan beşinci babının ikinci 
kısmında yer alan 187 nci maddesi hümünün 
askerî kabahat unvanı verilen fiillere mahkeme
lerce tertip olunan cezalar hakkında da tatbikı-
na gerek disiplin cezalarının mahiyet ve husu
siyeti ve gerek kanunun sarahati itibarile imkân 
görülememiştir. 

Askerî ceza kanununun tefsiri talep olunan 
187 nci maddesinde aynen «Bir cezalı ordudan 
ayrılırsa evvelce verilen disiplin cezasının in
fazı veya ikmali caiz değildir. Şu kadar ki ceza
nın ikmaline kadar ordudan terhisi sonraya bı
rakılabilir» denilmektedir. 

Bu maddenin mütaleasından da anlaşılacağı 
veçhile ordudan ayrılma halinde infaz veya 
ikmali caiz olmayan ceza «disiplin cezasıdır.» 
Maddede askerî mahkemelerce tahtı karara 
alınan kısa hapis cezalarının çektirilmiyeceği-
ne dair her hangi bir kayit ve sarahat mevcut 
değildir. Disiplin cezaları için vazedilmiş olan 
istisnaî bir hükmün, iki nevi ceza arasında gö
rülen her hangi bir müşabehet dolayısile, mah

keme kararlarına teşmiline gerek ceza huku
kumuzun umumî esasları ve gerek Teşkilâtı 
esasiye kanunumuzun mahkeme mukarreratı 
hakkındaki ahkâmı cevaz vermez. Bu sebep
lere binaen encümenimiz Askerî ceza kanunu
nun 187 nci maddesinin askerî mahkemelerden 
sadır olan kısa hapis cezalarına şamil olup ol
madığı hususunda tefsire ihtiyaç gösteren her 
hangi bir hükmü ihtiva etmemekte olduğuna 
ittifakla karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtip 
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