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Bütçe encümeninin şehit Ali Kabuli Beyin kerimesi hanıma
vatanî hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında 2 45 nu
maralı kanun teklifi ve mazbatası
Hütçe encümeni ma/halası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. $ 163
Esas A- 2/45

25-VI-1932

Yüksek Reisliğe
31 mart 1325 tarihindeki irticada usat tarafından feci bir surette şehit edilen binbaşı Ali
Kabuli Beyin kerimesi Fatma Bahire Hanım tarafından verilip Arzuhal encümeni tarafından
encümenimize tevdi kılınan müteaddit arzuhallar ile Makamı riyasetten doğruca encümenimize
havale buyurulan arzuhal maliye vekâletinin mütaleanamesile birlikte tetkik olundu.
Mumaileyha Bahire Hanıma pederinin şehadeti üzerine usulen tahsis kılınan 250 kuruş
eytam maaşından başka iradei seniye ile ve kaydıhayat şartile 316 kuruşta fevkannizam maaş
tayin olunmuştu. 1325 senesi muvazenei umumiye kanununun 35 inci maddesi iki cihetten
maaş itasını meneylemiş ve fevkannizam maaşların bir kısmı ahiren hidematı vataniye tertibine
ithal edildiği halde Bahire Hanıma ait olan maaş ithal olunmadığından iki cihetten maaş ve
rilmesine de imkân görülemiyerek bu fevkannizam maaşı kesilmiş ve pederinden müntaki!
maaşı da 1683 numaralı tekaüt kaı ıınile iki seneliği verilmek suretile kat olunmuş ve bu su
retle bu gün üç' çocuğile pek muhtaç ve elim bir vaziyete duçar olmuştur. Oerçi yapılan mu
amele kanunî şekil ve şeraite muvafık isede irtica ve isyanda inkılâp kurbdnı olan merhum Ali
Kabuli f'eyiıı kerimesinin tahsil sinninde bulunan üç çocuğile beraber fevkalâde mağdur ve
perişan bir halde bırakılmasına Yüksek Meclisin şefekat ve merhameti müsait olamıyacağından
katolunan fevkannizam maaşının yerine hidematı vataniye tertibinden kaydıhayat şartile on
beş lira maaş tahsisi muvafık görülmüş ve bu suretle tanzim kılınan maddei kanuniye müsta
celiyet kararile müzakere edilmek üzere Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmuştur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
Ş?hit Ali Kabuli Beyin kerimesi Bahire Hanıma hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi
hakkında kanun lâyihası
Madde ı — Şehit Binbaşı Ali Kabuli Beyin kerimesi Fatma Bahire Hanıma kaydıhayat
şartile hidematı vataniye tertibinden on beş lira maaş tahsis edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun ı haziran 1932 tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur.

