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“ÇİMENTEPE”DE

 Yaþlarý yirmi ile yirmi beþ ara sýnda 

altý arkadaþ idiler. Va tanýn, kendi 

hayatýný idâme için evladýnýn hayatýný 

sancak altýna, silah baþýna davet ettiði 

tehlike gü nünde, müdâvim bulun duk-

larý mektepleri terk ederek, zâbit nam-

zedi olmaða þitâb etmiþlerdi. Yakacýk'ta 

Maltepe'de, Erenköy'de mukannen 

olan tâlim ve tedris devrelerini muvaf-

fakiyetle itmâm ettiler ve Çanakkale'ye 

gittiler.

 Ýstanbul'u istibdat-ý cihan-âzârýna 

râm etmek isteyen hod-

perest İngiltere her vâsýta-ý kahr 

ve tahribi bu pâyitahtýn kapýla rýna 

havale etmiþti. Gü nün birinde 

Çimentepe önüne yirmi Ýngiliz 

zýrhlýsý geldi ve dakikada bin üç 

yüz altmýþ mermi serpen iki yüz 

kýrk topunu, saatlerce bu mevzi-

ye tevcih etti. Güneþ, âfâk-ý 

mahkû me sin den hiçbir dakika 

eksilmeyen Ýn giltere, maðrur ve 

anûd gayzýna bu kü çük tepeyi 

hedef etmiþ, tâ ufuktan baþlayarak 

sahile ve karaya kadar imtidât 

eden bir daireden mütevâliyen 

ateþ ve ölüm yaðdýrýyordu.

 Hücuma, müdafaaya, tahaffu-

za imkansýzlýklar teslît eden bu 

þiddet-i bî-emân önünde Türk'ün 

azm-i rezmiyle insanýn hýfz-ý 

hayat-ý hissi birkaç dakika müca-

dele eder gibi oldu. Tepeye 

doðru hatve-be-hatve ilerlemekte 

olan düþmaný, her ne suretle olur-

sa olsun, eski mevzilerine atmak 

lazým idi ve bir an tereddüt 

Türk'ün bu tarihî payitahtý, bu 

arþ-ý Ýslâm'ý devirebilirdi. 

Mýntýkanýn kuman daný en teh-

likeli 
Başkumandan Vekili Enver Paşa tarafından sancak alan alay zabitanının tahliki icra edilirken

1. Zat-ı hazret-i padişahinin Ihlamur Kasrı’na teşrifleri - 2. Sancakları alay kumandanlarına  
yedd-i hümayunlarıyla teslim ve ihsan buyururlarken

Muazzam Başkumandanımız efendimizin yeni teşkil olunan alaylara sancak ihsan buyurmaları merasimi
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noktada bulunan bir alayýn 

si perlerine doðru ilerledi. Ve 

hem rica, hem emreden bir 

sesle:

 - Bu alayý yerinden 

oynatýp düþmanýn üstüne ata-

cak zâbit  leriniz yok mu? diye 

baðýrdý.

 Vatanýn kendi hayatýný 

idâme için evladýnýn hayatýný 

sancak altýna, silah baþýna 

davet ettiði tehlike gününde 

zâbit namzedi olmaða þitâb 

etmiþ olan o altý genç, vicdan-

larýndan sudûr eden bir irâde-i 

mukaddese ile artýk þehit 

nam zedi olmaya terfi-i nefs ediyorlardý. Bir akþam evvel 

yazýp bestelemiþ olduklarý þarkýya... 

"Bu topraðý Türk'ün kaný yoðurdu. 

Annem beni bugün için doðurdu!..." 

Sancaklarını alan alayların huzur-ı hümayunda resmî geçitleri

Fahrî Süvari Mülazımı Erzurum Valisi Tahsin Bey Fahrî Süvari Mülazımı Adliye Nazırı İbrahim Bey

Ordumuza dahil olan rical-i mülkiyemizden
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þarkýsýný bir aðýzdan baþlayarak siperlerden dýþarý fýrladýlar. 

Bu iþaret o askerin zâten müheyyâ-yý teheyyüc olan 

hamâset-i fýtriyyesini cûþ u hurûþ ettirmeye kifayet etmiþti. 

Hepsi ânî ve müttehid 

bir savletle ileri atýldýlar ve o altý gencin mübarek 

naaþlarý üstünden -evet, altýsý da þehit olmuþtu- 

düþmana ettikleri hücum ile Ýngilizler yedindeki 

mevzileri istirdad ettiler.

 Muallim Sirâcettin Bey'in þuhûd-ý mâceradan 

bizzat istima ile hayran ve giryan naklettiði bu 

menkýbe-i celâdet önünde idrâkim, muhakemem, 

his sim, hayalim, dûçar-ý ihtizâz olduðu da ki kadan 

beri hiçbir þeyi imkansýz gö re miyor, hiçbir iddiayý 

red ve tekzip ede miyorum. Ýnsaniyet-i kâtile 

zekasýyla bin lerce sene veya asýr zarfýnda icat ve 

ikmal 

 edilen her silah-ý taarruzun Çanakkale'deki askerlerimizin

 göðüsleri üstünde kýrýldýðýný gördüðüm ve iþittiðim

 günden itibaren bir mecelle-i riyâziyyenin sayfalarýyla bir

 risale-i esâ tîrin satýrlarý kanaatime ayný

itaatý em re diyor. Türk ýrkýnýn, Osmanlý vata ný nýn, 

Muhammed ümmetinin bu altý güzide þehidiyle onlarýn 

ölen ve kalan arkadaþlarý, gözlerimizin önünde bir târîh-i 

esâtir... Bir tarih-i mevsûk-ý esâ tir yaþattýlar. Ve bunlar 

münferid feda kar lar deðildirler; maceralarý da münfe-

rid vakalardan olmadýðý gibi!...

 Ölüme karþý vakur bir cephe maðrur bir sine ile 

þarkýlar okuyarak ilerleyen bu hafîdlerinin dâsýtan-ý 

hamâseti, altý yüz sene evvel Süleyman Paþa ile bir-

likte o illere ilk defa ayak basmýþ olan Türk 

dilâverlerinin ervâh-ý mübâhâtýna neler ilham ve ihdâ 

etti, bilmem.  Fakat dünya ile âhiret arasýnda eðer 

bir râbýta-i tahassüs varsa, o topraklarýn altýndaki 

gulgule-i tahsîn ve âferin üstündeki velvele-i gayz ve 

nefrîne elbette ve elbette galebe çalmýþtýr.

 Ey vatandaþ, ey kardeþ!... Çimentepe'yi unut-

ma.!.. Çimentepe'ye müddet-i ömründe birkaç 

hacc-ý takdîs ve hacc-ý þükran borcun olsun... 

Çiment e pe'nin samt-ý masumu o þühedâ-yý 

ma sûmenin ölürken okuduklarý þar kýyý kulaklarýnda 

ve vicdanýnda daima tek rar edecektir. Ben bile bu 

satýrlarý ya zar ken,

 - Pâyitahtýmýz emin olsun, biz Çi men  tepe'nin 

sermedî bekçileriyiz!... di yen sesleri iþitiyorum... 

(Sayý: 3, s. 34-35)

Süleyman Nazif

Top ateşe müheyya

Topun kahraman efradı iş başında

 Böve (Bouvet)” zırhlısını batıran top ve batarya kumandanı” 
Hilmi ve Mülazım Fahri Efendiler
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Tekeburnu'nda düþman ordugâhý 1.200 metredenGelibolu’da düþman ihrac mahalli 1.000 metreden

”Gelibolu’da düşman sahra istihkamatı (Kerevizederesi) ”800 metreden

 Tayyarelerimizin düşman ordugahı ve siperleri üzerinde uçarken 
aldıkları fotoğraflardan

TayyaReleR İle İSTİKşaF

 Her günkü tebligat-ı resmiyeyi kemal-i merakla takip 
edenler ordu-yı Osmanî’nin bir mühim şube-i askeriyesine 
müteallik faaliyet-i mahsusayı hiç şüphesiz okumuşlardır ki 
bu da tayyarecilik yani umur-ı hevaiyye-i askeriyemizdir.

 Dostlarımız tarafından malum olup düşmanlarımız da 
itiraf ve tasdika mecbur kaldıkları ordu-yı Osmanî’nin tayya-
recilik şubesindeki faaliyeti ve büyük, 

kavî tayyare filoları, Fran-
sız ların kendi tayyareleri 
hakkın daki tafra-fürûşâne 
medh ve sitayişlerine rağ-
men bir sükunet-i tâmme 
içerisinde ve fakat layete-
zelzel sa‘y ve gayret ve 
himmetle mey dana gele-
rek saha-i faaliyete çıkarıl-
mıştır.

 İşte Ayastefanos’taki 
tay yare istasyonu bu him-
met ve sa‘y-i mahsus neti-
cesi asr-ı hâzırın da en fen-
nî ve en mükemmel bir 
şekl ve suretiyle teessüs 
ederek saha-i faaliyete atıl-
mış ve Çanakale, Gelibolu 
darü’l-harplerinde izhar-ı 
faaliyet, müteaddid darü’l-
harekât âfakında tayyare-
ler ile bî-mehâbâ cüvelan-ı 
he vaî ve havada harp ve 
bomba endahtı gibi safa-
hat-ı harbiyye ifa edilmeyle 

beraber ordunun harekatını teshil edecek düşman mevazii-
nin fotoğrafları, düşmanın kesif ve şedid endahtlarına rağ-
men bila fütur mükemmel bir surette ahz olunmuştur. Bugün 
de tayyarelerimizden alınan düşman mevaziini irae eder 
fotoğraflardan birkaç tanesini inzar-ı kari›ine arz ediyoruz. Bu 
fotoğrafların hal-i faaliyette bulunan bir ordunun kumandanı-
na edeceği hizmet ufak bir tedkikle derhal tezahür eder.

 Osmanlı tayyarecilerinin haiz oldukları iktidar, ehliyet, 
cesaret yalnız 

Gelibolu şebih ceziresi üze-

rindeki hizmetle kalmayarak 

denizlere dahi uzanmış ve 

düşman sefaininin büyük ve 

küçük toplarının endahtın-

dan fütur getirmeyerek keş-

fiyatlarını Limni, İmroz, 

Midilli üzerlerinde icra 

etmişler ve muharrib bom-

balarını düşman sefainine ve 

ordugahlarına muvaffakiyet-

lerle atmış lardır. İşte bundan 

birkaç gün evvelki teb li gat-ı 

resmiyeyi mütalaa edenler 

bu faaliyetin netayicini müs-

bet olarak bir tayyare bom-

basının bir İngi liz kruvazörü 

derununda yüz kırk beş kişi-

nin tele fine bâdî olduğunu 

oku malarıyla pek güzel anla-

mışlardır.

 Bundan başka bilhassa 

İngiliz-



Sayı – 3 Harp Mecmuası Sahife 38

Çölde artezyen kuyuları açılırken

Hasime Caddesi’nin dördüncü ordu kumandanı Cemal Paşa tarafından küşadı merasimi

lerin “Taymis” gazetesi kartal kuşları gibi meydan-ı harbin 
üzerinde tayeran ile faal tayyarelerimizden endaht edilen 
bomba ve okların İngiliz kıtaatında mühim zayiata sebebi-

yet verdiğini yazmıştır. Bugünkü şu 
makalemizi tabakat-ı hevaiye arasında 
hayatını nazar-ı dikkate almaksızın ve 
her dürlü tehlikeye göğüs geren ve her 
dakika mevcut tehlikeye karşı itidal 
demini muhafaza ile deruhde ettiği 
vazifeyi hüsn-i suretle ifaya vakf-ı hayat 
eden cesur ve fedakar tayyarecilerimi-
zin çıkardıkları birkaç resimle düşman 
kıtaat ve tayyareleriyle ne suretle çar-
pıştıklarını muhtevi tayyarecilerimizden 
birinin mektubunu derc ediyoruz:

***

 Akşam bazı keşfiyatın icrası hak-
kında almış olduğum emir üzerine erte-
si günü henüz güneşin beyazlaşmamış 
kırmızı ziyası içinde tayyare meydanın-
da râsidimle beraber çifte satıhlı tayya-
remin yanına geldim. Gelibolu şebih 

ceziresi düşman safahatı üzerinde ve daha ileride düşman 
sefaini 

ve Limni üstünde uçacak kadar benzin, yağ doldurtup iki 
bin metre irtifada beni pek soğuktan muhafaza edecek 
hususî sıcak tutucu elbiseleri giyip lazım gelen bomba ve 
cephaneleri alarak tayyareyi tahrik 
eden ve yükselten motoron tezyid-i 
hareket etmesi için yavaş yavaş gazı 
tezyide başladı. Ve bu suretle derece-i 
mukavemet ve ceribesini tecrübe 
ettim. İyi ve mükemmel olan mersedesî 
motoru güzelce işliyordu. Nihayet tay-
yareyi hareket ettirdim. Gittikçe sürati-
ni artıran tayyare altmış metre kadar 
zemin üzerinde hareket ettikten sonra 
irtifa dümenini çektim, yerden olan 
mesafem mütemadiyen artıyordu artık 
sath-ı zeminde kalan efrad, ahali, hay-
vanat ve evlerin üzerinde tayeran edi-
yordum, sabah rüzgarı soğuk soğuk 
esiyordu, lakin bu düşmana karşı göğüs 
gerip uçan bir tayyareciye ne ziyan 
verebilirdi. Zeminde kalan arkadaşlar, 
efrad, eşya vesaire gittikçe küçülüyor 
ve tayyare yükseldikçe bütün bütün 
görülmez oluyordu. Evler resimler üzerinde mersummuş 
gibi görülüyordu.
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1- Taşlısu menbalarından birinin tulumbası 2- Çölde bir kuyu

Dördüncü Ordu’muza dair: Bi’rü’s-seba giden demiryolunun resm-i küşâdı

 Tayyare meydanı üzerinde 
dairevî uçuşlarla 1.200 metre-
ye tereffu ettim. Motor faaliye-
tine pek muntazam devam edi-
yordu. Tayyarenin en mühim 
uzvu olup vazifemin hüsn-i ifa-
sını temin edecek olan motor 
bir validenin evladına baktığı 
gibi bakıyordum. Tayeran 
Meydanı üzerindeki devre 
devam ederek 1.800 metreye 
tereffu etmiş ve düşman siper-
leri üzerine doğru istikametini 
çevirmiş idim ki bizi âni iştialle-
ri kesif bulut parçaları husule 
getiren şarapneller, mahûf 
sadasıyla etrafımızdan seyr 
eden taneler tarafından selam-
landık. Ekseriyetle pek yakını-
mızda vukubulan bu halata 
nazaran katiyen ehemmiyet 
vermiyor ve bilakis keşfiyatımı-
zı layıkıyla icra etmek için ve 
bazen gerek irtifaı ve gerekse 
istikameti tebdil ediyorduk. Bu 
esnada bizi selamlayan ufak 
ufak iştiallerden

hasıl olma bulutçuklar altımızda 
yanımızda mütemadiyen ziya-
deleşiyordu. 

 Artık vakit hulul etmiş keşfi-
yat bitmiş, düşmanı selamla-
mak, ihtiramamatımızı bilfiil icra 
etmek sırası gelmişti. Altı mızda 
bir düşman ordugahı görülüyor-
du. Râsidim işaretim üzerine 
derhal iki bombayı düşman 
ordugahına attı. Pek aşikar bir 
surette bombanın bir çadır 
derununda iştial ettiğini gördük 
bunun üzerine düşman asabî, 
buhranlı topçu ve piyade ateşle-
rini tay yaremiz üzerine yağdır-
maya başladı. Ve fakat hiçbir 
suretle ifa-yı vazife etmekliğimi-
ze mani olamadı. Buradaki işi-
miz de bittiğinden tayyareye 
İmroz istikametini verdim. 
Henüz denize açılmış idik ki 
sefain-i bahriyenin hüzme-i 
endahtı ile istikbal edildik. 
Düşman yegane bir tayyareye 
ne kadar mermi sarf ediyor-
du?!.. Râsidim şu zamandan 
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K
udüs ve havalisi m

ücahidîn-i İslam
 birliğine akın yolunda
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 Bi’l-istifade keşfiyatını harita üzerinde işaret ediyor ve 
not defterine mütemadiyen yazıyordu.

 Hava letafet ve berraklığı ile düşman mevaziinin en 
ufak teferruatına varıncaya kadar keşfiyata son derece 
yardım ediyordu.

 Midilli üzerine gelmiş idik ki düşman mevaziinden 
endaht edilen mermiya-
tın ihtirakından hasıl olan 
dumancıklar etrafımızı 
kap ladı. Biz de iade-i 
selam etmek üzre düş-
man ordugahı üzerine 
bomba ve bir kaç yüz ok 
atdık. Râsidim keşfiyatı-
nın ta‘mimi için Tenedos 
ile Seddülbahir arasında 
tayeran etmemi işaret 
etdiğinden tayyareyi 
henüz o cihete çevirmiş 
idim ki bağteten sağ 
cihetimizde bizim meva-
zii keşf etmek ve ordu-

tercih ederek kendi karargâhlarına doğru firara başladı-

lar. Oh bunu hissetmek görmek bilseniz ki latifdir!.. İki 

bin metrede vatanı için kendinden pek aşikar, kavi 

düşman ile çarpışmanın ve onu makhuren firara mec-

bur etmenin vermiş olduğu zevk hiç bir şey ile kıyas 

edilemez.

 Bu irtifada her hangi 

bir merminin dümenler-

den birinin miline rast 

gelerek bizi bu müdhiş 

irtifadan hak-ı helake 

sereceğini katiyen düşün-

müyorduk. 

 Artık motoru kesmiş 

ve helezoni uçuş ile bu 

yüksek irtifadan zemine 

süzülmeye başlamıştık. 

Zemine tekarrüb ettikçe 

insanlar büyüyor, her şey 

daha aşikar görülüyordu. 

Nihayet
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Ýstanbul Heyet-i Edebiyesi Seddülbahir’de siper içinde

Heyet-i Edebiye Gelibolu’da düþman mermilerine hedef olan büyük þairimiz merhum Kemal Bey’in makberini ziyaret ederken

üç saatlik bir uçuştan sonra karargaha muvasalat etdik. 
Soğuktan vücudumuz hemen donmak üzere idi. Buna rağ-
men ilk işimiz der‘akab hayvan süvar olarak keşfiyatımızı 
baş kumandanlığa getirmek oldu. Hülasa pek güç ve pek 
tehlikeli olan bu hizmet bir tayyareci ve râsid için dünyanın 
en zevkli ve güzel bir hizmetidir.

gâhlarımıza bomba atmak üzre gelmiş İngiliz ve Fransız 

tayyareleri gördük. Şimdi bunlarla harb etmek ve koğala-

mak vazife-i asliyemizi teşkil ediyordu. Der‘akab bunlara 

yaklaşmak ve endaht sahasına girebilmek üzre iki bin met-

reye tereffu‘ etdik. Ve râsidim sağa ve ben sola oturduk. 

Her dürlü taarruzu icra edebilecek bir vaziyet aldık. 

Taarruz etmek üzere vürudumuzu his eden düşman tayya-

releri der‘akab ric‘ati
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Arýburnu grup kumandaný karargahýnda, maiyyet kumandanlarýna taarruz emri verilirken

Çanakkale’den millete zafer neþîdeleri yazacak olan Ýstanbul Heyet-i Edebiyesi: Arýburnu’nda asker çadýrlarý arasýnda



  ”SİPeRleRDe“

Mehâbetli bir akþam, denizlerde aks ederken,

Tek tük uzak yýldýzlar semâlara damlýyordu,

Karanlýðýn hücumu, ziyâlarýn hicretinden

Mâtem ve kan dalgalarý ufuklarý yalýyordu

Ey o ýssýz yerlerin aþka benzer akþamlarý!

Þimdi neden o mûnis güzelliðin böyle siyah?

Söyle neden ey akþam, yýldýzlarý elem sardý?

Gök o kadar karanlýk ki doðmayacak sanki sabah...

Düþmanýný çiðnedik helâl olsun eðlen artýk

Zaferleri tarihlere sýðamayan yüksek ordu!

Yatsý vakti... Türküler, baðlamalar bütün sustu,

Ezan sesi, ruhlarý vecd içinde sarýyordu.

Þarapneller daðýlan ufuklardan, Türk ordusu

Karanlýkta Allah'ýna giden yolu arýyordu.

Karþý daðlar kýzardý, bulutlarý ýþýk sardý

Ufuklarda akýcý aydýnlýklar dolaþtýran
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Düşman tayyaresine tayyare toplarımızdan biri ateşi tanzim ederken
şiir

Seddülbahir’de düşman elinden mitralyöz kapıp bunları ateş altında siperlerimize kaçıran

 Tabiatta sanki bir büyük ressam 

ruhu vardý,

 baþka baþka manzaralar doðu yordu

fýrçasýndan.

* * *

Aðýr, aðýr bir yarým ay yükse- 

liyorken,

 yüz bin süngü bir lahzada 

þimþeklenirdi;

semâlarý parçalayan mermi sesinden

ölümlerin musikisi bestelenirdi...

 Biraz sonra her þey susar, 

yükselir sükût

gecelerle birleþerek hasbihal eder;

Ölenlerin muhitine iner bir bulut

 Bir semâvî kefenle hep örtülür o 

yer...

 Nerde mûnis sürüler, nerde çoban, 

nerde kaval?...

 Korkunç yanardaðlarla þehrâyinler yapan,

maðrur

 cihangirler piþdârý dalga, dalga 

beyaz ve al

 bayraðýmýz Avrupa'ya bir þerefli destan

okur...

Gecelerin altýnda... Hiçbir ses

Yok ýþýk sönmüþ..

 "Seddülbahir"e giden yol bir mahþere 

gidiyordu,

 uzaklarda yýldýzlar, þehitlerin nûra 

dönmüþ

 ruhu gibi yükseklerden cengi tavaf 

ediyordu...

 Sahillere uzanan siperlerden þimdi 

yanýk

türkülerin hüzünlü naðmeleri akýyordu,

Çavuþ Pehlivan Ahmet oðlu Ýsmail (zenci),  
Onbaþý Mustafa oðlu Þükrü, Hasan oðlu Hüseyin
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Seddülbahir Grup Kumandaný Ve hip Paþa düþmandan iðtinam olunan 
maki ne li tü feng leri Ýstanbul Heyet-i Edebiyesi’ne teþhir ederken

Tâ uzakta ufuklarla öpüþtü seher

Gür bir sadâ dalgalandý ezandan evvel:

“Duâlarýn zamanýdýr namaza asker

Niyazýnla vecd içinde Allah’a yüksel”...

* * *

Mazgalýnýn baþýnda güneþlerden alný yanan

Yirmi beþlik bir  çavuþ dalgýn, dalgýn bakýyordu;

Koyu elâ bir rengin hülyasýyla bulutlanan

Gözlerinde köyünün gölgeleri akýyordu...

Selam verdim, çehresi sevinçlerle aydýnlandý...

-: Söyle çavuþ bakalým, ne düþündün, neler esti?

-: Hiç efendi... Azýcýk gözüm daldý, çok zamandý

Döðüþmekten bizim köyü... Sonra birden bire kesti...

-: Nerelisin?

-: Konyalý.

-: Kimsen var mý, evli misin?

-: Ýki oðlum bir kýzým var, Allah’a ýsmarladým.

-: Nasýl düþman yavuz mu?

-: Adam sen de hele gelsin..

Gözlerinde þimþeklenen bir gururla; -: Babam, dayým

Geçen günler bir süngü kavgasýnda..

- Allah rahmet...

-: Hüdâ bilir efendi, acýnmadým, ikisi de

Her namazda: “Ya Rabbi, þehitliði sen nasip et”

Diye niyaz ederlerdi.. Muradlarý oldu iþte...Seddülbahir’den alýnan üç cins esir: Ýngiliz, Fransýz, Senegalli ganimet 
silahlarý arasýnda oturuyorlar

Arýburnu grup kumandaný Esat Paþa bataryaya hedef tayin ederken

Ýri elâ gözleri parýl parýl yanýyorken

O þu’leler amansýz bir yemine benziyordu,

Ýntikamýn yangýnlý gölgeleri üzerinden

Bakýþlarý süngüsünde ölüm gibi geziyordu.

* * *

Siperlerden, o canlý âbideler meþherinden

Dönüyorken benliðim yükseklerden de yüksekti;

Düþündükçe hayale pek derinden hitab eden

Bu muzaffer dâsitan rûyâ gibi bir gerçekti...

 2 Aðustos 1331 Beþiktaþ

Hakkı Süha
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Mecrûh gazilerimiz İstanbul’da (Hilal-i Ahmer) hastahanelerinde
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(Tarih-i şehadet ve künyeleri 48’inci sahifededir)

YAŞAYAN ÖLÜLER

 Yüzbaþý 
Mahmud Þevket Efendi

 Kýdemli Yüzbaþý 
Vasfi Efendi

 Yüzbaþý 
Ýsmail Hakký Efendi

 Binbaþý 
Mehmet Ali Bey

 Mümtaz Yüzbaþý 
Ahmed Refik Bey

 Siirtli 
Ali Rýza Efendi

 Zâbit Vekili 
Neþet Efendi

 Yüzbaþý 
Hamdi Efendi

 Mülâzým-ý evvel 
Abdülkâdir Efendi

 Mülâzým-ý sânî 
Ahmed Nureddin Efendi

 Zâbit Namzedi 
Mehmed Ali Efendi

 Mülâzým-ý evvel 
Ömer Faruk Efendi

 Mülâzým-ý sânî 
Enver Efendi

 Mülâzým-ý sânî 
Hasan Þükrü Efendi

 Mülâzým-ý sânî 
Muhyiddin Efendi

 Mülâzým-ý evvel 
Hasan Efendi
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Çanakkale’de düþmandan zapt ettiðimiz tüfeng ve mitralyözle bayraklardan bir parça

Yaşayan Ölüler: Binbaşı Mehmed Ali Bey, İkinci nizamiye fırkasının Y5 kumandan muavini (tarih-i şehadeti 24 Mayıs 331), 
Mümtaz Yüzbaşı Abdullah oğlu Ahmed Refik Bey, İhtiyat Süvari İkinci Liva Mülhakı (20 Kanun-ı evvel 330), Kıdemli Yüzbaşı 
Vasfi Efendi, Kolordu 2 Y13 T2 K11 kumandanı (6 Mayıs 331), Yüzbaşı Refik oğlu Mahmud Şevket Efendi, Y70 T1 K2 (19 
Haziran 331), Yüzbaşı Ahmed oğlu Hamdi Efendi, Süvari Y5 K2 (19 Haziran 331), Zabit vekili Cihangirli Hasan Tahsin oğlu 
Neşet Efendi (19 Nisan 331), Mülazım-ı sani Siirdli Osman oğlu Ali Rıza Efendi, Y15 K4 (14 Mayıs 331-Geçen sayıda resmi 
münderic ikinci bölükden Amasyalı Halid Efendi beraber maiyyetlerindeki yaya süvarilerle muahharan gelen piyade taburun-
dan ibaret kıt‘aya icra etdirdikleri hücum sayesinde tepe zabt olunmuş ve mezkur tepe kendi namlarıyla yad edilmekde bulun-
muşdur.) Yüzbaşı Hüsnü oğlu İsmail Hakkı Efendi, Kolordu 2 fırka 4 Y11 T2 K5 (29 Haziran 331), Mülazım-ı evvel Rıfat oğlu 
Ömer Faruk Efendi (23 Haziran 331), İhtiyat zabit namzedi Yusuf oğlu Mehmed Ali Efendi, Y20 T3 K4 (6-7 Mayıs 331), 
Mülazım-ı sani Ahmed Nureddin Efendi, Y112 T1 K1 (31 Mart sene 331), Mülazım-ı evvel Hüseyin oğlu Hasan Efendi, Süvari 
Y5 K2 (21 Haziran 331), Mülazım-ı sani Muhyiddin Efendi, T9 İstihkam K2 (4 Teşrin-i sani 330), Mülazım-ı sani Hasan Şükrü 
Efendi, Y49 T1 K4 (4 Teşrin-i sani 330), Mülazım-ı sani İbrahim Hakkı oğlu Mehmed Enver Efendi, Y14 T1 K4 (18 Nisan 331).

Müstecib Onbaþý’nýn niþanýyla avlanan ‘Turkuvaz’ tahtelbahri’nin esir mürettebatý






