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Malûl zabitan ve efrada verilecek para hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 4/XI/1933

- Sayı : 2543)

No.
2323

Kabul tarihi
26 -X -1933

B İ R İ N C İ MADDE — Merbut cetvelde isim, künye ve maluliyet derecelen
yazılı zabitlerle efrada 397 numaralı kanuna tevfikan verilecek (2 300) liralık para
mükâfatı 1933 senesi bütçesinin 198 inci (mütekait, d u l yetim maaşları ve tah
sisatları) faslına mevzu tahsisattan tesviye olunur.
Î K l N C Î MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
-ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur.
28 teşrinievvel 1933

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
?ıumaras%
: 28 - X - 1933 ve 1/744
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez
kerenin tarih ve numarası
: 28 - X - 1933 ve 4/9.98
Bu kanunun
müzakerelerini
gösteren zabıtların Cüt
Saytfa
mit ve sayıfa numaralan
: 16
42
17
24,45

397 numaralı kanun mucibince istiklâl harbi malûlleri için tanzim olunan 18 nci para mükâfat defteri
Zabıtan
Sıra
M
1

Kıta

İsim ve şöhreti.

F. 4. A. 132 1. makiıteîi tüfek Bl. K.

İh. ı . Mlz. Süleyman
®§îu Ethem Ef. 1304

Van

Çatalca Mst. Mv. cepane Dp. Md. muavini

Yüzbaşı Ahmet Ferit
oğlu Hüseyin Ef. 332
No. 36

F. 61, A. 159, Tb. 3,
BL 12 K.

A. 37, Tb. 2, Bl. 5 K.

Memleketi

Maluliyet
derecesi

Para mükâfatı
Der.

Miktar

3

300

İstiklâl harbinde cerhai nariye
neticesi soî sülüsü süflii adut
ve fevkalküberide husule gel
miş azmi kesri neticesi saidin
adut üzerine kabz harekâtı 76
derecelik bir zaviye kadar
yapılabilmektedir. Saidin bast
harekâtı ise 10/7 sini kaybet
miştir.

İstanbul

300

İstiklâl harbinde sadme tesirile
husule gelen her iki kulakta
tasallübü istihalevî iltihap dolayisile fısıltıyı yarımşar met
reden işitmektedir.

Yzb. Osman Ef. oğlu
Niyazi Ef. 314
3 3 4 - 154

xMaraş

600

Sol haddi ipti ve yedinci dili
üzerinde fethai duhul nedbesi
mermi rie sümkünde kalmıştır.
Röntgen: sol fuhzu süflii rie
sümkünde buteyni epher haffei
vahşiyesi bir Sm. sol ve üç Sm.
halfinde ufak nohut büyüklü
ğünde madenî bir cismi ecnebi.

Rüştü Ef. oğlu Osman
Zeki Ef. 3 0 9 - 9 8 7 0

Milas

300

İstiklâl harbinde göğsünden
mecruhiyet neticesi zatülcenp

Bir zabitin ikinci dereceden mükâfat istihkakı
Üç zabitin üçüncü dereceden
»
:»
Mükâfat yekûnu

1X600
3X300

• 600
= 900
1500

Maluliyet

3Q7 numaralı kanun mucibince istiklâl harbi malûlleri için tanzim olunan 18 inci para mükâfatı defteri
Efrat
Sıra
No.
1

İsim ve şöhreti
Haşin oğullarından Mcmetoğlu Hüseyin

Memleketi
Alaca Cüplü kariyesinden

2

Yavru oğullarından Alioğlu Şakir 315

Ki sanı a
den

3

F. 23, A. 44, Tb. 1, Bl. 1, Manga 1.
Dodur oğullarmdan İbrahimoğlu Halil 314

Ankara

4

Adananın Hamedan mahallesinden Memetoğlu Cumalı 316

Maluliyet
derecesi

Para mükâfatı
Derece Miktar
2
200

köyün

100

100

Adana

200

Osman Alâettin oğullarından Ahmetoglu Akseki, Karaisa
3
Ali 313
"
kariyesinden
Üç neferin ikinci dereceden mükâfat istihkakı
İki neferin üçüncü dereceden mükâfat istihkakı
Mükâfat yekûnu

2

200

3X200 = 600
2X100=200
800

Maluliyet
İstiklâl harbinde mecruhiyet ne
ticesi sağ sak, sülüsü ulvisinden
bitredilmiştir.
İstiklâl harbinde mecruhiyet ne
ticesinde sağ tarafı süflide asabi
verekii felci neticesi ayakta trofik teşevvüş, fahizde iki, sakta
beş santim dumur.
İstiklâl harbinde sol aduduna
isabet eden mermi asabi küberiyi afetzede ettiğinden mezkûr
taraf yette felci asabii küberî
mevcut, sol yet ve asabının bast
fili madumdur. Vazifei fiziyolojiyesinin 2/3 ni zayi etmiş
tir.
İstiklâl harbin de sol mafsalı misamülyetten yaralanmış görülen
lüzumu fenniye göre tesmim
ameliyesi yapılmış, mezkûr el
yoktur.
Sağ tarafı ulvisi kısmı ülvii aduttan bitredilmiştir.
lira

o
en
o

