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B İ R İ N C İ MADDE — Poloğlu İstanbul 1907 doğumlu Hans Kroecker'in, An
kara Hava Savunma Genel Komutanlığı 2 numaralı Askerî Mahkemesinin esas 4 
karar 13 sayılı ve 6 . IV . 1943 tarihli kararı ile casusluk suçundan dolayı mah
kûm olduğu 17 sene 6 ay ağır hapis ve müebbeden âmme hizmetlerinden mahru
miyet ; 

Arif oğlu İstanbul 1323 doğumlu Ekrem Özdebir'in, aynı mahkemenin sözü ge 
çen karar ı ile aynı suçten dolayı mahkûmolduğu 28 sene 2 ay ağır hapis ve müebbe
den âmme hizmetlerinden mahrumiyet; 

Robertoğlu İstanbul 1909 doğumlu Hans Bucher'in, aynı mahkemenin 944/5 esas 
ve 944/7 karar sayılı ve 5 . X . 19-44 tarihli kararı ile mezkûr suçtan dolayı mah
kûm olduğu 24 sene hapis ve müebbeden âmme hizmetinden mahrumiyet; 

Ziyaoğlu istanbul 1324 doğumlu Kemal Usman'ın, zikri geçen mahkemenin bulıs. 
edilen kararı ile \̂e aynı suçtan mahkûm olduğu 24 sene ağır hapis cezası ile nn'V'.-
beden âmme hizmetlerinden mahrumiyet, 

Mehmet Alioğlu istanbul 1327 doğumlu Hasan Hayri Sonat'ın, aynı mahkeme
nin aynı kararı ile ve aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu müebbeden ağır hapis ce
zası ile müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet; 

Hermanoğhı İstetin 1888 doğumlu Dr. Hermann Von Engelmann'm, aynı mah
kemenin 944/12 esas 944/7 karar sayılı ve 7 . X I I . 1944 tarihli ilâmı ile siyasi ve 
askerî Alman casusluğu suçundan dolayı mahkûm olduğu 11 sene 8 ay ağır hapis 
ve müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet; 

Erimaroğlu Potsdam 1899 doğumlu Prof. Dr. Hans Henning Von Der Os
ten'in, aynı mahkemenin 41/83 esas ve 58 karar sayılı ve 16 . V I I . 1941 tarihli ka
rar ı ile casusluk suçundan dolayı mahkûm olduğu 11 sene 8 ay ağır hapis ve 
müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet; 

Cezaları bilcümle hukuki neticeleri ile beraber affedilmiştir. 
İKİNCİ MADDE — Dimitrioğlu Kahmnos Adasının İnoiya Anastasyos 1904 

doğumlu Teologos Dargos'un, Ankara Hava Savunma Genel Komutanlığı iki nu
maralı Askerî mahkemesinin 54/942 esas ve karar sayılı ve 28 . 11 . 1942 tarihli 
karariyle casusluk suçundan dolayı mahkûm olduğu 10 sene ağır hapis ve âmme 
hizmetlerinden mahrumiyet; 

Refael Zokolioğlu Beyrut 1906 doğumlu Antonio Spampinati 'nin, aynı mahke
menin 948/3 esas 15 karar sayılı ve 19 Haziran 1948 tarihli karariyle casusluk su
çundan dolayı mahkûm olduğu 30 sene ağır hapis ve müebbeden âmme hizmetinden 
mahrumiyet; 

Piyeroğlu İstanbul 1917 doğumlu Edouardo Castelli'nin, aynı mahkemenin aynı 
karariyle aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu 10 sene ağır hapis ve âmme hizme
tinden mahrumiyet; 

Istefanoğlu İstanbul 1914 doğumlu Spiro Gioccoladelli ?nin aynı mahkemenin 
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aynı karariyle aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu 10 sene ağır hapis ve âmme hİ2^ 
metinden mahrumiyet; 

Cııvanioğlu îzmir 1894 doğumlu Umberto Giodice'nin, aynı mahkemenin 45/8 
esas ve karar sayılı ve 6 Mart 1945 tarihli karariyle mahkûm olduğu 7 sene 6 ay 
ağır hapis ve âmme hizmetinden mahrumiyet cezaları bütün hukuki neticeleriyle 
beraber affedilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kan«u»ı Adalet ve Millî Savunma Bakanları yü

rütür. 
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