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ettirdiği gayret ve feragate severek katlanan,
meslekinin en üst kademesine kadar herkesten
takdir gören Mustafa Uğurlu bugüne kadar
kimseye muhtaeolmamak için çalışmış, haya
tını kazanmak için, amelelik dâhil, her çareye
başvurmuştur.
Bugün çalışamıyacak derecede alil ve ihti
yardır. Yaşı yetmişi bulmuştur. İstiklâl ve
hürriyet uğruna her fedakârlığa severek kat
lanmakta dünyada bir eşi bulunmıyan asil
milletimizin ve Büyük Meclisimizin bu ihtiyar
kahramanı bağrına basacağı ve onu yardıma
lâyık göreceğine eminim.
Eşi kanserden rahatsız, kendisi çalışamıya
eak derecede ve hiçbir yerden geliri olmıyan
Mustafa Uğurlu'nun hayatta kaldığı müddet
çe kendisine hidematı vataniyeden maaş bağlan
ması suretiyle sefaletine son verilmesini arz
ve teklif ederim.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Buyurun
Vehbi Bey.
ERSÜ VEHBİ — Kanunu aynen kabul edi
yorum. Fakat yazılış şekline bir itirazım var.
1 nei maddede «Balkan, 1 nci Dünya ve İstik
lâl savaşlarına^ şeklinde yazılmaktadır. Bu
nun, «Balkan Harbi, 1 nci Dünya Harbi ve
İstiklâl Harbi» şeklinde değiştirilmesini teklif
ederim.
(BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
deki müzakerenin kifayetini ve1 maddelere geçil
mesini oyunuzıa arz edıiyorınm. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
Bekiroğlu 1306 doğumlu Mustafa Uğurlu'ya
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında Kanun
MADDE 1. — B a f a n , Birinci Dünya ve İs
tiklâl savaşlarına, jandarma kıitaılariyle katılan ve
müitaaddit takdirnamelerle taltif edilen, Narman'ın Şekerli köyünden Bekiroğlu 1306 doğumlu
Mustafa Uğurlu'ya, hayattita bulunduğu müddetçe
vatani hizmet tertibinden ayda (400), lira maaş
bağlaaıtmıştiT.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
SOLMAZER İRFAN — İstiklâl Savaşı tâbi
rinin Millî Mücadele olarak değişltirilm'esini tek
lif tediyorufm.
BAŞKAN — Bu tdkMfi oyunuza arz ediyo
rum. Ka/bul edenler... Ettaiyenleır... Kabul edil
miştir.
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O'KAN SEZAİ — Bu yetmişlik kalıramaıi
camlı tarih olmak bakımından bize Allah'ın bir
lütuf ve inayetidir. Ama yaşının ilerlemiş olması
bakımından ömrü pek kıladır. Bu'kahramanın bir
de .kanserli eşi varmış. Kanserli olmasına rağmen
kocasından daha fazjla yaşarsa kendisine krilm hakacakitır? Bugünkü paranın iştira gücü bakımın
dan bu 400 liranın' 500 liraya çıkarılmasını teklif
ediyorum.
ATAKLI MUCİP — Ben de 500 lira olarak
düşünmüştüm. Ancalk fazla bulursunuız diiye 400
lira teklif ettim. Albayıma bu bakımdan teşekkür
ederim. 500 lira olarak kaibul edilmesini ben de
rica ederim.
BAŞKAN — Bağlaınan maaşın 500 lira olarak
kabul edilmesıinıi oyunuza arz ediyorum. Kaibul
•edenler... Eltmiyemler... Kaibul edilmiştir.
öyleyse madde şu şekilde oluyor :
«MADDE 1. — Balkan Harbime, Birinci Dün
ya Savaşma ve Millî Mücadeleye, jandarma kıtalariyİte katılan ve mütaaddit takdirnamelerle tal
tif edilen, Narman'm Şekerli köyünden Bökiroğlu
1306 doğumlu Mustafa Uğurlu'tya, hayatta bulun
duğu müddetçe vatani hizlmet tertibinden ayda
('500) lira nraaş bağlanmışltır.»
BAŞKAN — Maddeyi tadil edilen şekliyle
oya koyııyorııan. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rü rlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir.
•
MADDE 3. — Bıı kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Eitımiıyenier...
Kaibul ediknıiş ve teklif kamunlaşmiiştir.
4. — Akkoyunlu Fazılhn, 3201 sayılı Emniyet
Teşkilât Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi ve Güvenlik ve
İktisat komisyonları raporu (2/49)
(1)
BAŞKAN — Sözcü, Ahmelt Er.
ER AHMET — Bu kanun emekliye ayrılan
subayların Emniyet Teşkilâtlımda vazife almala
rını hedef tutmaktadır. Eğer kaibul'edilecek olur-,
sa, emekliye ayrılan bu sulbaylar Emniyet "Omum
(1) 90 Sim sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.

