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İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 2 arkadaşının, Kurtuluş Sava
şına iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa
Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları ( 2 / 7 4 2 )

12 . 11 . 1964
T. B. M. M. Sayım Başkanlığına
İlişikte sunduğumuz gerekçe ve kanun teklifinin

muameleye konmasını saygılarımızla arz ede

riz.
İstanbul
C. Baban

Bursa
C. Perin

• Samsun
N. Ceritoğlu

GEREKÇE
Halen Bakırköy Sakızlı Yalı Sokak No. : 27 de oturtan ve Millî Mücadele bidayetinden İz
mir'e girinceye kadar gerek isyanlarda gerekse casus yakalamakta Millî Hükümet kuvvet
lerine İpsiz Recep ve Ali Kaptan çeteleri içinde yardımcı olan ve Çerkez Etem isyanı sırasında
merhum Atatürk'ün yaveri merhum Salih Bozok'un emirleriyle Selânikli Köso Osman ile Bin
başı Manastırlı Faik Fikri Sipaihioğlu'nun müfrezesini takviye edip ilk Büyük Millet Meclisi
muhafız gönüllü müfrezesinde görev alan ve bu müfrezede milis subayı olarak bulunan ve bu
gün için bakacak kimsesi bulunmadığından ilerlemiş yaşında yardıma muhtaç bir durumda bu
lunan 1307 doğumlu Cclâloğlu Mustafa Konur'a emsallerinden farklı ve üstün hizmetleri dolayısiyle işbu kanun teklif edilmiştir.

Maliye Komisyonunun raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyona
Esas No. : 2/740
Karar No. : 46

29 . 1 . 1965

Yüksek Başkanlığa
İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve iki arkadaşının, Kurtuluş Savaşına iştirak edip emsalle
rine nazaran üstün hizmet gören, Mustafa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair
kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü:
Gerekçedeki sebepler. Komisyonumuzca <ln uygun bulunarak maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir.
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1 nei maddedeki 500 lira 350 lira olarak, 2 ve 3 neü maddeler ise aynen !kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Maliye Komisyonu Başkanı
Edirne
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(lümüşane
N. Küçüker
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Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu
Millet Meclisi
Bütçe w Plân Komisyonu
Esas No : 2/742
Karar No : 67

9.6.

1965

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «istanbul Milletvekili Oihad Baban ve iki arkadaşı
nın, Kurtuluş Savaşma iştirak edip emsallerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa Konur'a
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de
iştirakiyle incelendi ve görüşüldü;
Adı geçen şahıs hakkında dosyada mevcut 1 ve 2 sayılı evraklarla Kara Kuvvetleri Kuman
danlığı kıdem şubesinde izmir Askerlik Şubesinin İstiklâl Madalyası çizelgesinde ismine rastlandığı,
bu selbeble istiklâl Madalyasının bulunduğu harbde beraber çalıştığını bildirdiği şahısların istik
lâl Savaşında büyük hizmetleri geçen kimseler olduğu ve Harb tarihi kayıtlarında değerli hiz
metlerinin mevcudiyetine kanaat getirilen milis subayı bu şahsın emsallerine nazaran büyük
hizmetinin takdirle karşılandığı belirtilmektedir.
Millî Mücadele de izmir civarında gerek isyanlarda ve gerekse casus yakalamakda ipsiz Re
cep ve Ali Kaptan çeteleri içinde mühim rol oynayan, ilk Büyük Millet Meclisi Muhafız bölüğü
gönüllü müfrezesinde görev alan ve Milis subaylığı yapan bu şahıs bu gün geçimden âciz durum
dadır.
Millî Savunma Bakanlığınca malî yönden yapılan gizli araştırmada dosyada mevcut 3 numaralı
Emniyet Müdürlüğünün evrakına göre mezkûr şahıs tstanbulda, Bakırköy Cevizlik mahallesinde
mukimdir. 76 yaşındadır, hiç, bir geliri yoktur.
istanbul Valiliğince araştırılan ,geçim endekslerine göre bu şallısın karısı ile beralber olması se'bclbiyle dosyada mevcut 5 numaralı evraka göre 175 lira ev kirası ödiyerek ancak I 000 lira ile
geçinebilecekleri istanbul Ticaret Odası yazısına dayanılarak açıklanmaktadır.
Emsaline nazaran üstün başarı gösterdiği vesaikle ve resmî makamlarca tesbit olunan Mustafa
Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması, Maliye Komisyonunun aylık 350 lira olarak
tesbit ettiği miktarın karı - koca iki kişinin geçimi düşünülerek teklifte olduğu gibi 500 lira olarak
kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
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İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban ve iki arkadaşının teklifi

Maliye Komisyonunun
değiştirişi

Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metin

Kurtuluş Savaşına iştirak edip
emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş
tahsisine dair kanun teklifi

Kurtuluş Savaşına iştirak edip
emsallerine. nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş
tahsisine dair Kanun

Kurtuluş Savaşına iştirak edip
emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a va
tani hizmet tertibinden maaş
tahsisine dair kanun teklifi

MADDE 1. — Kurtuluş Sa
vaşma iştirak ederek emsalle
rine nazaran üstün hizmetler
ifa eden ve halen yardıma muh
taç durumda bulunan Celâloğlu
1307 doğumlu Mustafa Konur'a
hayatta bulunduğu müddetçe
vatani hizmet tertibinden (500)
beşyüz lira aylık bağlanmıştır.

MADDE J. — Kurtuluş Sa
vaşma iştirak ederek emsalle
rine nazaran üstün hizmetler
ifa eden ve halen yardıma muh
taç durumda bulunan Celâloğlu
1307 doğumlu Mustafa Konur'a
hayatta bulunduğu müddetçe
vatani hizmet tertibinden (350)
üçyüzelli lira aylık bağlanmış
tır.

MADDE 1. — Teklifin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yınımı takibeden aybaşında yü
rürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
ti!'.

MADDE 3. — Bu kanunu
Maliye Bakanı yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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M. Meclisi
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