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Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve 5 arkadaşının, Gazi
anteb'in Töke mahallesinden Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/96)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine .
Gazianteb'in Töke mahallesinden Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sına dair kanun teklifimi arz ediyorum.
Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerini rica ederim.
20 . I . 1958
Gazianteb Mebusu
Gazianteb Mebusu
Gazianteb Mebusu
Gazianteb Mebusu
8. Kuranel
C. San
B. Dülger
E. Cenanı
Gazianteb Mebusu
A. Şahin

Gazianteb Mebusu
A. Ocak

ESBABI MUCİBE
Nuri Pazarbaşı 1301 doğumlu olup bugün 72 yaşında hayatının son günlerini yaşamaktadır.
Gazianteb'in zenginlerinden biri iken hayatı müddetince daima iyilik yapmış, küçük, büyük her
Gazianteblinin gönlünü kazanmış hürmet edilen birisidir.
Millî Mücadelede Gazianteb Savaşını başından sonuna kadar idare eden Cemiyet-i Islâmiye ve
Müdaîaa-i Hukuk Cemiyeti faal âzalarmdandır. Gazianteb savaşma kendisi 5 000 altın, 232 000 altı
nı da bizzat toplıyarak makbuz mukabilinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine vermiştir. Elan bu
makbuz Millî Müdafaa Vekâletinde kıymetli evraklar meyanmda saklanmaktadır.
İzmir'in Türk ordusu tarafnidan işgaline ait Gazianteb'e gelen telgraf harb malûllerine yardım
için müzayedeye çıkarılmış, o zaman Nuri Pazarbaşı bu telgrafı 3 000 altına satmalmıştır.
Harbden sonra Gazianteb'e teşrif eden merhum Mareşal Fevzi Çakmak'ı ve maiyetini günlerce
misafir etmiştir. Bir müddet Gazianteb Mebusu olarak Büyük Millet Meclisinde vazife almıştır. Ni
tekim milletine ve memleketine yapmış olduğu hizmetler Millî Müdafaa Vekâletinin Kahramanlar
Destanı adlı kitapla, Gazianteb Savaşı adlı kitaplarda sıralanmıştır. Vatanperver ve hamiyetperver
olan Nuri Pazarbaşı ömrünün son günlerinde 72 yaşında çalışamıyacak vaziyette iken bugün perişan ve muhtacı muavenet bir duruma düşmüştür. Vakaa zengin yakınları mevcuttur ama, güngörmüş, servetini daima memleket ve hayır işlerine vakfetmiş bir insan olarak, bunların yardımlarını
kabul etmiyerek milletin hamiyetine sığınmayı daha uygun bulmuştur.
Nuri Pazarbaşı'mn içinde bulunduğu durumu memleketini ve milletini seven her insanı üzmek
tedir. Acıklı durumuna son verilmesi, Nuri Pazarbaşı gibi memleketine ve milletine hizmet etmiş ve
edecek olanlara örnek olması için millet himayesine alınarak kendine hayatta bulunduğu müddetçe,*
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması her bakımdan büyük bir değer taşıyacaktır. O da yaptık
larının boşa gitmediğini görerek göğsündeki İstiklâl Madalyasını gururla taşıyacaktır,
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Yüksek Reisliğe
Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve 5
arkadaşının Gazianteb'in Töke Mahallesinden
Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi
encümenimizde teklif sahipleriyle ve Hükümet
temsilcilerinin iştiraki ile müzakere edildi,
Teklif sahipleri, Nuri Pazarbaşı'nm millete
ve memlekete olan yardımlarını ve Gazian
teb savaşındaki hizmetlerini izah etmişler be
raberlerinde getirdikleri Nuri Pazarbaşı'ya ait
vesikaları okumuşlar, Nuri Pazarbaşı'nm Ga
zianteb'de yetim çocuklar için bir ilkokul te
sis ettiği bütün masrafların kendisi tara
fından ödendiği, Gazianteb savaşını idare eden
Cemiyeti İslâm ve Müdafaayı Hukuk cemiyet
lerinde bilfiil vazife aldığı, savaş esnasında
sarf edilmek üzere 232 000 altın topladığı
5 000 altın da kendisi ekliyerek makbuz mu
kabilinde Müdafaayı Hukuk Cemiyetine ver
diği, İzmir'in Türk Ordusu tarafından işgaline
ait Gazianteb'e gelen telgraf yetim çocuklara
yardım için müzayedeye çıkarıldığında Nuri
Pazarbaşı'nm bu telgrafı 3 000 altına satın
aldığı, bir müddet Büyük Millet Meclisinde
Gaeianteb mebusu olarak vazife gördüğü an

laşılmış, bugün 72 yaşında hayatının son
günlerini yaşıyan, hamiyetli ve vatanperver
olan bu zat çalışamıyacak durumda olup; pe
rişan ve muhtacı muavenet bir duruma düştü
ğü şahsi yardımları da kabul etmediği anlaşı
lan Nuri Pazarbaşı'ya vatanına ve milletine
hizmet eden ve edecek olanlara örnek olmak
üzere hayatta bulunduğu müddetçe vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması encümenimizce uygun görülmüş ve teklifin 1 ve 3 ncü
maddeleri aynen 2 nci madde de şeklen değişti
rilmek suretiyle ittifakla kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
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Yüksek Reisliğe
Gazianteb Mebusu* Süleyman Kuranel ve beş
arkadaşının, Gazianteb'in Töke mahallesinden
Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanması hakkındaki kanun teklifi Maliye
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla teklif sahibi ve Maliye Ve
kâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve
müzakere edildi,

Kanun teklifi, gerek esbabı mucibesinde ve
gerek teklifi bidayeten tetkik ve kabul eden Maliye Encümeninin mazbatasında belirtildiği üzere
Millî mücadelede Gazianteb savaşını başından
nihayetine kadar idare eden Cemiyeti Islâmiye
ve Müdafaai Hukuk Cemiyetinde faal âza ola
rak hizmet gören ve bizzat topladığı 232 000 ve
şahsan da 5 000 altın lirayı cemiyet emrine veren
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ve ayrıca İzmir'in istirdadını müjdeliyen telgra
fı 3 000 altm İkaya satmalıp bu paranın Gazi
anteb savaşında öksüz ve yetim kalmış vatan ev
lâtlarının ihtiyaçlarına sarf edilmesini temin
eden ve bugün muhtaç durumda ve 72 yaşında
bulunan Gazianteb'in Töke mahallesinden Nuri
Pazarbaşı'ya hidematı vataniye tertibinden 400
lira maaş tahsisini istihdaf etmektedir.
Encümenimizde cereyan eden müzakerelerde Nu
ri Pazarbaşı 'nın Millî Mücadelede Gazianteb sava
şında gerek fiilen ve gerek maddeten ifa ettiği olağnüstü vatani hizmetleri belirtilmiş ve bugün muh
taç durumda olmakla beraber kimsenin yardımı
nı kabul edecek karakterde olmıyan ve Gazianteb
havalisi ile hizmetini bilenlerin hürmet ve mu
habbetini muhafaza eden bu zatın milletin ken
disine vereceği bir maaşı kabul edeceği ifade edil
miştir.
Teklifin şevkini mucip sebepler encümenimizce de yerinde görülerek Maliye Encümeni
nin hazırladığı metin üzerinden maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve Sivas Kongresine seçilen
temsil heyeti üyeleri ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin birinci devresinde bulunan azalara
vatani hizmet maaşı olarak 5269 sayılı Kanun
la tahsis edilen miktarın 350 lira olduğu göz

önünde bulundurularak aynı miktar tesbit edil
mek suretiyle birinci madde tadilen ve mütaakıp maddeler Maliye Encümeninin tadili veç
hile aynen kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
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LEYMAN KURANEL VE BEŞ
ARKADAŞININ TEKLİFİ
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Gazianteb 'in T öke mahallesin
den Nuri Pazarbaşı'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi

Gazianteb'in T öke mahallesin Gazianteb 'in T öke mahallesin
den Nuri Pazarbaşı'ya vatani den Nuri Pazarbaşı'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlan hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanım teklifi
ması hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — Gazianteb mü
cadelesinde büyük hizmetleri
bulunan Mehmedoğlu 1301 do
ğumlu Nuri Pazarbaşı'ya ha
yatta bulunduğu müddetçe va
tani hizmet tertibinden 400 lira
aylık bağlanmıştır.

MADDE 1. — Gazianteb mü
cadelesinde büyük hizmetleri
bulunan Mehmedoğlu 1301 do
ğumlu Nuri Pazarbaşı'ya ha- |
yatta- bulunduğu müddetçe va- j
tani hizmet tertibinden 400 lira !
aylık bağlanmıştır.
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MADDE 1. — Gazianteb mü
cadelesinde büyük hizmetleri
bulunan Mehmedoğlu 1301 do
ğumlu Nuri Pazarbaşı'ya ha
yatta bulunduğu müddetçe va
tani hizmet tertibinden (350)
lira aylık bağlanmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir.

MADDE 2. — Bu kanun ne§- |
rini takibeden ay başından iti
baren meriyete girer.
|
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MADDE 3. — Bu kanun nü- j
kümlerini icraya Maliye Vekili 1
memurdur,

MADDE 2. — Maliye Encü
meninin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun.hü
kümlerini icraya Maliye Vekili
memurdur,
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MADDE 3. — Maliye Encü
meninin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

