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Ordu kumandanı Vehib Paşa ve erkan-ı harbiyesi reisi refakatlerinde Çanakkale cebhesini ziyaret eden üç genç şehzademiz

Vehip Paşa ile Erkan-ı Harbiyesi Reisi  
Çanakkale Boğazı’nda motor botta

Osman Fuad Efendi hazretleri Abdurrahim Efendi hazretleri        Abdülhalim Efendi hazretleri

ise payitahtı değil, hududu öteye kaldırmak vazife-i milliye-

mizdir! desin. Ve umumun muvacehe-i delaletde bir kıya-

met takbîh koparsın!.. 

 Fakat bu hiç böyle olmadı. O devrin veya o halin a‘sab-ı 

musabımız

 Balkan Muharebesi memleketimizde haşr-ı mesaib eder-

ken, efkar ve inzardaki ihtilaf ve tereddüd kafi değilmiş gibi, 

ortaya vakitsiz, lüzumsuz, münasebetsiz bir mesele daha 

atılmışdı: Tali‘-i harbin Bulgar hududunu İstanbul’a fevkala-

de takrib etmiş olması güya bu beldeyi ani bir istilanın 

tehdid-i daimisi önünde bulunduruyormuş, ve bu

îras etmiş olduğu felc zillet bu 

meselede yavaş yavaş ehem-

miyetini gaib ediyor ve.... 

tarafdarlar da buluyordu!...

 Yaşadığı toprakları hayaller 

ihtimaller önünde terk edenler 

yalnız bir şeyden emin olabi-

lirler ki o da dünyanın hiçbir 

tarafında hür ve müstakil

musibetin tehaddüs-i nâgi hâ nî-

sinden tevakki için payitahtı 

Anadolu’nun içe ri taraflarına 

nakl etmek zaruri imiş!...

 Ben bu kîl u kâli o vakit hüzn 

ve istikrah ile telakki edenler 

meyanında idim. İsterdim ki bir 

sahib-i hamiyyet meydana çıka-

rak, sesinin her kabiliyet-i ferya-

dıyla,

— Eğer İstanbul tehlikede 

İstanbul bizim ebedî payitahtımız

 Vatan afiyet gibidir, kıymeti 
ancak gitdikden sonra bilinir
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Çanakkale’nin manzara-i umûmiyesi ve Boðaz’ýn dýþarýya doðru görünüþü

Çanakkale siperlerinde: saatlerce süren ateþ muharebesinden galip çýkan er bakýþlý yiðitler çevresi

yaşamak hakkını hiçbir 

zaman muhafaza edeme-

yecekleridir!..

 Hazret-i Muham med’in 

ümmetine ve Sultan 

Osman’ın milletine asırlar-

ca evvel işaret etmiş oldu-

ğu bu belde-i tayyibe, bu 

Kostan tiniyye, bu İslambol, 

bu İstanbul bizim ebedî 

payitahtımızdır!... 

 Ey müslüman evladı!.. 

Ey Türk oğlu!... Bu güzel 

şehrin bî-bedel semasına 

doğru birer mısra bir ceste 

şeklinde yükselmiş olan 

minarelere daima şefkat ve 

hürmetle müteveccih ol. 

Şerefelerinden dağılan 

ezan seslerine karşı ak saçlı 

nenelerin göklere açılan 

elleri Allah’dan bizim için 

günde beş kere istid‘a-yı 

saadet etmeye dört yüz bu 

kadar seneden 

beri müdavimdir. Mevcud 

veya muhayyel hiçbir sebeb, 

azm-i rezmine tereddüd ver-

mesin. Bu diyarın minaresiz 

ve minarelerin ezansız kalma-

sına kail olma. Ve muhakkak 

bil ki İstanbul minaresiz ve 

minareler ezansız kalırsa 

hepsi yetim olur. Ve hepimiz 

yetim oluruz!...

Süleyman Nazif
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Çanakkale’de  
kum torbalarýndan yapýlmýþ siperde iki askerimiz: Biri gezde diğeri gözde düşman bekliyor.

ORDUYA SELAM

Ey gözleri cesaretler

Kalbi evcler saçan asker!

Senin göðsün hakanlarýn

Tahtlarýna kanat gerdi;

Tekbir sesin düþmanlarýn

Toplarýna cevap verdi.

 Selam sana, þanlý ordu;

 Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

Sen Tanrý'nýn kýlýcýsýn;

Zulme mezar kazýcýsýn

Susdurduðun âvâzeler

Garbýn iki saltanatý

Çiðnediðin cenazeler

Þarkýn iki istibdâdý

 Selam sana, þanlý ordu;

 Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

Arýburnu Seddülbahir

Bize birer Plevne'dir

Burda sana yedi gökten:

"Zafer" diye sesler geldi;

Kanlýsýrt'ta ufka deðen

Gemilerden tâk yükseldi.

 Selam sana, þanlý ordu;

 Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

Bundan sonra Gelibolu

Bize yeni bir hac yolu.

Her Ýslâm'ýn bu yüce yer

Bir ikinci Kabe'sidir;

Her tepede kanlý siper

Sahâbeler türbesidir.

 Selam sana, þanlý ordu;

 Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

Bu gün için hep beldeler

Bayram gibi þenlikteler.

Ýþte güzel Ýstanbul'un

Güller açmýþ bahar gibi;

Suriye'nle Anadolu'n

Gelin olmuþ kýzlar gibi.

 Selam sana, þanlý ordu;

 Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

Senin burdan Çin'e kadar

Her mihrabda duâcýn var.

Hind'in peri bâkirleri

Ýlâhini çaðýrýyor

  Karabað'ýn þairleri

  Zaferini haykýrýyor.

 Selam sana, þanlý ordu

 Sen kurtardýn aziz yurdu!...



Sayı – 4Harp MecmuasıSahife 53

Bak Kayser'in, Þarlman'ýn

Yurtlarýnda senin þânýn

Sanki karakuþ bakýþlý

Süleymanlar devrindesin

Rüzgar sesli, seyl akýþlý

Atalarýn yerindesin.

Selam sana, þanlý ordu;

Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

Senin ruhun bu toprakta

Mucizeler yaratmakta.

Dün horlanan devletine

Bir zümrüd tâc veren sensin;

Yaslar giyen milletine

Altýn devri söyleyensin.

Selam sana, þanlý ordu;

Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

Bizim nemiz varsa senin

Bu günleri gösterenin.

Bil ki yurtta her kadýnýn

Son evladý sana feda

Büyük, küçük her çatýnýn

Son hayatý sana feda!...

Selam sana, þanlý ordu;

Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

     Mehmet Emin

Bugün arzýn yüz yerinde,

Gözler ufkun üzerinde.

Senin yanýk, al bayraðýn

Ehramlara yollar açsýn;

"Ýdil" gibi on ýrmaðýn

Sularýna yakut saçsýn.

Selam sana, þanlý ordu;

Sen kurtardýn, aziz yurdu!...

.Çanakkale’de düþman elinden bir tepeyi süngü hücumuyla istirdada koþan bir müfrezemiz
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Bir kahraman asker: İsmail Çavuş

Tayyare rasıdı ihtiyat zabiti vekili Orhan Bey

Ordumuzda yeni bir sınıf:  
Kızaklı Keşşaflar

İki resimden yukarıda biri kara yaklaşmış, 
kızağını bağlayor. Diğeri karsız yerde 
kızağını taşıyor. Aşağı resimde kar elbise-
sini giymişler, biri bastonlarını destek 
yapmış ateş ediyor, diğeri yüzünde kar 
duvağı nöbet bekliyor.

Resmini derc etdiğimiz İsmail Çavuş 
Bursa’nın Hace Hasan mahallesinden ve 
Rusçuklu Hasan 

oğullarından olup on beşinci sahra 
topcu alayının birinci bataryasında-
dır. Bu kahraman çavuş Balkan sefe-
rinde son Çatalca muharebesinde 
şarapnel misketiyle yaralanarak mis-
ket parçası akciğerine mülasık bir 
mahalde kaldığından elyevm yadigar-ı 
harb bu misketi ciğerlerinde hamil 
olduğu halde bu defa Seddülbahir 
mıntıkasında bataryasının başında 
son derece şecaat ve cesaretle harb 
ederek düşmanın takviye kıt‘âtını 
yeniden ateş altına almış ve takviye 
kolunu berbad, perişan etmişdir. Bu 
sırada yine yaralanarak topundan 
ayrıldıkdan sonra bir buçuk ay zarfın-
da tedavisini müteakib yine güle güle 
bataryasına kavuşmuşdur.
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Bağdad ve Kudüs Hilal-i Ahmer cemiyetlerinin faaliyet-i meşkurelerinden

Yukarıdan sıra ile: 1- Hilal-i Ahmer cemiyeti Süveyş heyeti ve Kudüs hastahanesi. 2- Bağdad Hilal-i Ahmer cemiyeti heyet-i merkeziyesi. 3- 
Kudüs’de mecruhînin hastahane bağçesinde tenezzühü. 4- Bağdad Hilal-i Ahmer hastahanesi.
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Karadeniz’de; Rus donanmasýnýn firârýyla neticelenen ilk muhârebe-i bahriyemiz:  
Saðda Rus filosu, Yavuz ile Midilli’nin mermi tûfaný altýnda çalkalanýyor.

Şiir

Çanakkale’nin” Ölmez Hatıralarından”

NAMAz

Ýngiliz'in, vakit vakit gemilerden, siperden...

Yine bolca gülle, bomba savurduðu bir gündü.

Hýzlý hýzlý geçiyordum, tehlikeli bir yerden

Birden bire gözlerime büyük bir þey göründü.

Böyle büyük görünen þey küçücük bir insandý

Fakat bana çok dokundu, ayaklarým baðlandý.

Ateþlerin yaladýðý bu düzlükten geçenler

Güllelerin cehennemlik yaðmurundan kaçarken..

Yolun biraz kenarýnda, tek baþýna bir nefer,

Pervasýzca bombalardan, ateþlerden, her þeyden..

Kendisine, süngüsünden bir mihrabcýk kurmuþtu,

Sonra onun karþýsýnda namazýna durmuþtu.

Ne, havada ýslýk çalan.. ve düþtüðü yerlere

Kýzgýn çelik dahmelerle ölüm saçan gülleler...

Ne, semâda ifrit gibi, výzýldayan tayyâre...

Ne dünyalýk bir düþünce, ne bir korku, ne keder

Onun demir yüreðini oynatmaktan âcizdi,

Sanki toplar, þarapneller tehlikesiz.. sessizdi!

Potinleri yanýndaydý... Onun büyük saygýsý,

Kunduralý ibadeti görmüyordu muvâfýk.

Böyle bir yüreðin bütün iþi, kaygýsý,

Elbet Hakk'ýn rýzasýna olmalýydý mutâbýk

Kuru toprak üzerinde, kundurasýz kýlýnan

Bu namazýn, pek uygun bir kubbesiydi âsmân!

Bir çam, ona gölgesinde yapmýþ idi seccade.

Sanki tekbir alýyordu vakit vakit top sesi...

Gözlerinin sade aký beyaz kalan yüzünde

Parlýyordu o sarsýlmaz îmanýn gölgesi

Hakkýn büyük divanýnda, eli baðlý, dururken

Artýk o, can kaygýsýný almýyordu hesaba

Allah Allah, bu, bu ne yüksek bir imandýr yâ Rabbi

Bir Müslüman, ne büyük bir kahramandýr, yâ Rabbi!

Kahramandýr, çünkü toplar etrafýnda patlarken

Zerre kadar titremedi, namazýný bozmadý

Dört yanýna ateþ saçan türlü türlü âfetten

Sanki onu koruyordu bir meleðin kanadý

Onun, böyle tevekkülü bana pek çok dokundu

Yüreðimi bir þey ezdi... Ýki gözüm sulandý

Ey medenî Ýngilizler! Daha varsa getirin

Ýnsanlarý, göme göme öldürecek þeyleri:

Getirin de þu cenneti, cehenneme çevirin

Bakýn onlar korkutur mu, bir Müslüman neferi

Bunu, hala anlamýyor ne (Hamilton) ne Garey

Müslüman’ý korkutamaz Allah’tan baþka þey

Böyle dalgýn, düþünerek geçerken ben yanýndan

Saða sola selam verdi, namazýný bitirdi

Sonra, biraz kýmýldandý.. ellerini -Yaradan

Tâ gerisine duâ için -gök yüzüne çevirdi.

Þimdi, artýk Allah’ýna döküyordu derdini

Gözlerini kapamýþtý.. unutmuþtu kendini

Tâ gerisine karþý boynu bükük duran bir nefer

Korku bilmez bir yiðitti.. hürmetlerle eðildim!

Duâsýna, mutlak âmin diyorlardý melekler

Kendimi pek fazla gördüm.. usul usul çekildim

Ben giderken, kulaðýma deðdi onun sadâsý..

(Allahümme salli alâ seyyidinâ) duâsý

Þimdi, hâlâ nerede bir kabalaklý askeri,

Görse gözüm, hatýrlarým o kahraman neferi!

Teþrîn-i sânî 331 Ahmed Nedim
Bir Müslüman nasýl olur? Bu levhadan anladým,

Hürmetlerle -yavaþ yavaþ-  sokuldum beþ on adým

Baþýndaki kabalaðýn gölgesine gömülen

Süzük gözler, dikilmiþti o süngüden mihrâba
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Irak yolunda bir kolordu bayraðý zafer rüzgarýyla selamlanýrken

Süveyş yolunda “el-Ariş” Kalesi

 Mazide Zafer Günleri

KAHİRE YOLLARINDA... 

Sultan Selim Çaldıran seferini zaferle neticelendirmişdi. Müselsel bir ganimet 
kafilesi İstanbul’a geliyor, Osmalı askerlerinin simasında galibiyet beşaşeti gö-

 Anadolu yollarında büyük bir faa-
liyet hasıl olmuş, kararlar verilmiş, 
hazırlık görmeye başlamış, İstanbul’da 
meclisler akd edilmişdi. 

 İstanbul’daki hazırlık her şeyin fev-
kinde idi. Eyyub ordugâhında, Kağıd-
hane sırtlarında asabî bir faaliyet meş-
hud oluyordu. Esasen Osmanlılık bu 
mukaddes vazifelere öteden beri alış-
kın idi. Osmanlılığın yegane mevcudi-
yetini harb, cedel, zafer teşkil ediyor-
du. Her tarafda çadırlar kuruluyor, 
tuğlar dikiliyordu. Osmanlı ordusu-
nun en mühim kısmı (Kağıdhane-Şişli) 
yolundan fevc fevc Beşiktaş’a iniyor-
du. Sultan Selim daha evvel kapıkulu-
nu, süvarileri, topçuları almış, kadır-
galar ve çekdirmelerle Üsküdar’a 
geçmişdi. Yavuz’un maksadı bu 
mühim seferi süratle neticelendir-
mekdi. Takib edeceği yol (Üsküdar-
Konya) hattı idi. Sultan Selim bu 
uzun, fakat muntazam yolu yirmi bir 
günde kat‘ etdi. Konya’ya geldiği 
zaman Anadolu içlerinden zafer 
haberleri geliyordu. 

Sultan Selim (Konya)’da 

eğlenmedi, seri bir yürüyüşle (Aksa-

ray-Kayseri) hattını takib etdi. (Elbis-

tan)’da, (Bucakdere)’de ordugâh kur-

du. Bu sırada Kansu Gavri’ye gönde-

rilen sefirlerden haber gelmişdi. Kah-

raman Selim’in sefirleri hakaretle 

mua mele görmüşler, duçar oldukları 

felaketi tafsilatıyla haber vermişlerdi. 

Sultan Selim bu felaket haberi üzeri-

ne yürüyüşünü tesrî‘ etdi. Gavri’nin 

sefirlerine kendi de aynı muamelede 

bulundu. (Merziban)’a geldiği zaman 

kuvvetinin arttığını görmüşdü. Civar 

beyler, bilhassa Ayntab hakimi Sultan 

Selim’e

Osmanlı ordusu:

1. Sultan Selim

2. Husrev Paşa, Mahmud Bey

3. Zeynel Paşa, Ali Bey 

4. Bıyıklı Mahmud Paşa, Sinan Paşa 

5. Amasya Beylerbeyi 

Kuvveti: 

80000 piyade ve süvari. 

800 top. 

Düşman ordusu:

1. Kansu Gavri

2. Hayri Bey

3. Zî Bey.

Kuvveti:

50000 piyade ve süvari

rülüyordu. Bu zaferin eserleri Topkapı 
Sarayı’nda da meşhud oluyordu; muras-
sa‘; incilerle işlenmiş, gözleri kamaşdırı-
cı bir taht; Şark sanatına mülevven bir 
numune teşkil eden zarif çiniler; sonra 
Osmanlı efkarını yükseltecek, milletin 
fikrî terbiyesine hizmet edecek âlemler... 

 Selim-i evvel en mukaddes emelle-
rinden birine nail olmuşdu; şimdi Kahire 
yollarında, ehramlara doğru bir zafer 
yolu tesis etmek isteyordu. Sultan 
Selim’in bu seferi açmasına sebeb, hırs 
ve menfaat, tevsi‘-i memleket değildi; 
ezelî bir düşmana yardım eden, kendisi-
ni en şerefli bir zaferden mahrum etme-
ye çalışan Mısır sultanlarından intikam 
almakdı. Fakat o, bu intikamı da tehir 
etmek, kendisine fenalık edenlerle sul-
hen uzlaşmak istemişdi. Buna muvaffak 
olamayınca Mısır seferi için 

Mercidabık Meydan Muharebesi  
“24 Ağustos 1516”
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Çanakkale’den kaçırılan düşmanın son enkazını temaşadan avdet eden iki nazırımız; Uzunköprü istasyonunda

Müttefiklerimiz askerleriyle birlikde büyük çaplı bir havan topu başında

 Sultan Selim Kansu Gavri’nin istirhamına katiyen ehemmi-
yet vermedi. Ordu muttasıl ilerliyor, verilecek meydan muha-
rebesi için hazırlıklar görülüyordu. Sultan Selim ordusu cenge 
öteden beri alışkın idi. Çaldıran zaferi her dürlü müşkilatıyla 
beraber, ordunun kuvve-i maneviyesini artırmıştı. Mağlub 
olmamış bir asker, azimkar 
bir serdar, şanlı bir mazi, bir 
ordunun zafer silsileleri üze-
rinde parlak mızraklar, ren-
garenk bayrakları, dalgala-
nan tuğlarıyla kalbi tehyic 
edecek bir galibiyet mevkibi 
teşkil edeceğine kat‘î vasıta-
lardı. Sultan Selim’e muttasıl 
düşmandan haber geliyor-
du: Kansu Gavri ordusu 
(Haleb)’in şimalinde, (Mer ci-
dabık)’da toplanmışdı. Pişdar 
kumandanı Koçi Bey ile 
Ferhad Bey Sultan Selim’i 
düşmanın bütün hare katın-
dan haberdar ediyorlardı. 
Dabık Ovası (Kovik) Suyu 
sahilinde, (Dabık)’ın şimal-i 
garbisinde idi. 

 Sultan Selim Dabık Ovası’na gelmez-
den evvel ahval ve vaziyeti öğrenmişdi. 
Düşman ordusunu görecek bir mesafe-
ye geldiği zaman kendisini zîb ve zînete 
müstağrak, müteferrik bir ordu karşısın-
da buldu: Düşmanın bütün efradı dinç 
ve tuvânâ bargirlere binmişlerdi. 
Bargirlerin sırma eğerleri, gümüş başlık-
ları güneşin şuâ‘ına karşı parlayor, efra-
dın müzeyyen zırhları, zarif ve uzun 
başlıkları, rengarenk kadife esvabları bu 
manzaraya başka tesir bahş ediyordu. 
Düşman ordusunun bu ihtişamı Sultan 
Selim’i hayretlere duçar etdi, yanında 
kemal-i ihtiram ile etrafı tedkik eden 
İbn-i Kemal’e sordu.

[Maba‘dı var]

Ahmed Refik

iltihak ediyor, Kahire yollarında giden ordumuzun kuvvetini 
arındırıyordu. 

 Sultan Selim’in (Ayntab)’dan (Haleb)’e gelmesi on gün sür-
müşdü. Bu müddet zarfında asker büyük bir faaliyet görülmüş-
dü. Orduda yürüyüş için fevkalade tedbirler ittihaz olunuyor, 

emniyet tertibatına dikkat edili-
yor, düşmanın ileri karakol 
müfrezeleri birer birer mağlub 
ediliyordu. Sultan Selim pişdar 
kumandanlığına Bur sa Beyi 
Koçi Bey ile Teke Beyi Ferhad 
Bey’i tayin etmişdi. Bu iki cesur 
kumandan maiyyetlerindeki 
kuvvetle gayet mütebasırane 
hareket ediyorlar, düşmandan 
aldıkları esirleri kafile kafile 
Sultan Selim ordusuna gönde-
riyorlardı. Bu müselsel esir kafi-
leleri kısm-ı küllideki askerlerin 
cesaretini arttırıyordu. 

 Sultan Selim (Haleb)’e geldiği 
esnada idi ki; Kansu Gavri 
duçar olacağı felaketi anlamış-

dı. Artık itaat ve inkiyaddan başka çare 
göremiyordu. Fakat iş işden geçmişdi: 
Kahraman Selim’in kılıcı kınından çıkmış, 
zafer hatvesi bir kere atılmış, ordu bir kere 
yürüyüşüne başlamış, en mühim müşkilat 
ortadan kalkmışdı. Artık Sultan Selim’i bu 
merdane azminden çevirecek bir kuvvet 
tasavvur olunamazdı. Vakıa Kahire yolu 
uzundu. Çöller, sefalet, felaket, müşkilat, 
her şey varid-i hatırdı. Kahraman Selim’in 
muazzez emeline nail olması için bir kaç 
meydan muharebesi verilecek, uzun, 
meta‘ible dolu bir yolun her dürlü felaket-
lerine göğüs gerilecekdi. Fakat Sultan 
Selim katiyen karar vermişdi: Bu müşkilatı, 
bu mezahimi bütün kuvvetiyle iktihama 
çalışacakdı..Merc-i Dabık ve civarı krokisi

Süvari Mülazımı Talat Bey Uzunköprü kaymakamıyla görüşürken Başkumandan Vekili Enver Paşa vagona binerken
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YAŞAYAN ÖLÜLER

Sağdan sıra ile: 1- Meh med 
Efendi, Barbaros İkinci 
Kapudanı, tarih-i şehadeti (26 
Temmuz 331), 2- Edhem 
Efen di, Barbaros Üçüncü 
Kapudanı (26 minhü), 3- 
Meh med Galib Efendi, Bar-
baros Bölük Zabiti (26 min-
hü), 4- Avni Efendi, Donanma 
Ser İşaret Zabiti (26 minhü), 
5- Ahmed Hamdi Efendi, 
Barbaros Çarhçısı (26 minhü), 
6- Sabri Efendi, Barbaros’da 
Bölük Zabiti (26 minhü), 7- 
Neşet Efendi, Barbaros’da 
Topçı

Zabiti Muavini (26 min hü), 
8- Salim Efendi, Barba ros’da 
Mühendis (26 minhü), 9- Ali 
Efendi, Nuru’l-bahr Gan botu 
Zabitanından (18 Nisan 
331), 10- Mehmed Hilmi 
Efendi, Barbaros zabitanın-
dan (26 Temmuz 331), 11- 
Bedreddin Efendi, Bar-
baros’da Eczacı (26 minhü), 
12- Hamid Efendi, Barbaros 
Çarhçısı (26 minhü), 13- 
Ab dullah Efendi, Nilüfer 
Vapu ru Çarhçısı (8 Teşrin-i 
sani 330), 14- Mehmed Rıfat 
Efendi (16 Temmuz 331).

 Güverte Mülazımı Üsküdarlı
Sabri Efendi

 Güverte Mühendisi Mülazım
Mehmed Hilmi Efendi

 Çarhçı Mülazımı 
Abdullah Efendi

 Çarhçı Mülazımı Ahmed
 Hamdi Efendi

 Çarhçı Mülazımı 
 Ali Efendi

Güverte Mülazımı Neşet Efendi

 Eczacı Mülazım 
Bedreddin Efendi

 Güverte Mühendisi 
Mehmed Rıfat Efendi

 Güverte Yüzbaşı 
Edhem Efendi

 Güverte Kıdemli Yüzbaşı
Mehmed Efendi

 Güverte Yüzbaşı 
Mehmed Galib Efendi

 Güverte Yüzbaşı 
Avni Efendi

 Güverte Mühendisi Salim
Efendi

 Çarhçı Mülazımı 
Hamid Efendi



Sayı – 4Harp MecmuasıSahife 61

YAŞAYAN ÖLÜLER

(Tarih-i şehadet ve künyeleri 62’nci sahifede)

 Yüzbaþý 
Salahaddin Efendi

 Yüzbaþý 
 Mehmed Sâbit Efendi

Yüzbaþý Sadýk Efendi

Mülâzým-ý evvel Üsküdarlý 
Mehmed Efendi

 Kýdemli Yüzbaþý 
Halil Nâfiz Efendi

 Mülâzým-ý sânî 
Tahsin Efendi

 Mülâzým-ý sânî 
Celaleddin Efendi

 Mülâzým-ý evvel 
Abdülmecid Efendi

 Kýdemli Yüzbaþý 
Ahmet Ýzzeddin Efendi

 Mülâzým-ý evvel 
Ýsmail Hakký Efendi

 Mülâzým-ý sânî 
 Hasan Basri Efendi

 Mülâzým-ý evvel 
Süleyman Faik Efendi

 Kaimmakam 
Fuad Bey

 Yüzbaþý Manastýrlý 
Yusuf Efendi

 Yüzbaþý Edirneli 
Hayreddin Efendi

 Mülazým-ý evvel 
Ýsmail Efendi
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Çanakkale cebhe-i harbinde düşmandan zabt etdiğimiz mitralyözlerle eslihadan ikinci bir yığın

Çanakkale’da esir aldığımız İngiliz zabitleriyle askerlerinden bir kafile

 Yaşayan Ölüler: Kaimmakam Ýbrahim oðlu Fuad Bey, Y41 Kumandaný (tarih-i şehadeti: 30 Aðustos

 331), Kýdemli Yüzbaþý Ahmet Ýzzeddin Efendi. Y19 T1 K3 Kumandaný (27 Haziran 331), Kýdemli

 Yüzbaþý Halil Nâfiz Efendi. Y42 T1 K2 Kumandaný (25 Temmuz 331), Yüzbaþý Daniþ oðlu Salahaddin

 Efendi, Birinci Kuvve-i Seferiye Y9 T1 K4 (3 Temmuz 331), Yüzbaþý Manastýrlý Yusuf Âgâh Efendi,

 Y86 T1 K2 Kumandaný (13 Kânûn-ý evvel 330), Yüzbaþý Halebli Ahmed oðlu Mehmed Sâbit Efendi,

 (28 Temmuz sene 331 Medik(?) muharebesinde), Yüzbaşı Edirneli Hayreddin Efendi, Topcı Y 28K

 kumandanı (15 Kanun-ı evvel 330), Mülâzým-ý evvel Balýkesirli Cemil oðlu Ýsmail Hakký Efendi Y57

 Yâveri (20 Nisan 331), Mülâzým-ý sânî Tahsin Efendi, Y48 T3 K2 (6 Mayýs 331), Yüzbaþý Hacý Emin

 oðlu Sadýk Efendi, Fýrka 11 Y33 T1 K1 Kumandaný (14 Haziran 331), Mülazım-ı evvel İsmail Efendi,

 Kolordu 2 fırka 5 Y13 T2 K7 Kumandanı (17 Mayıs 331), Mülâzým-ý sânî Hasan Basri Efendi, Y13 T3

 Nisan 331), Mülâzým-ý sânî Derâliyeli Rıfat oðlu Celaleddin Efendi, Fýrka 6 Sahra Þinayder 25-K3 (24

 Topçu Y6 T3 K7 (22 Aðustos 331), Mülâzým-ý evvel Osman oðlu Süleyman Faik Efendi, Kuvve-i

 Seferiye Y40 K11 (15 Mart 331), Mülâzým-ý evvel Bitlisli Kadir oðlu Abdülmecid Efendi, Y24 Süvâri

 K1 (31 Kânûn-ý evvel 330), Mülâzým-ý evvel Üsküdarlý Ahmed oðlu Mehmed Efendi, Y32 T2 K5 (22

 (Haziran 331
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Selman-ý Pâk’dan bozgun kaçan Ýngilizleri ateþleriyle takip eden bir müfrezemiz

Yine o cebhede elimize geçen İngilizlerin “Kemet” vapuru

Irak cebhesinde İngilizlerden zabt etdiğimiz fabrikalas = Selman-ı Pak monitörü.  
Eb‘âdı 125-10-4, 2 kadem su çeker.

Teslihatı: 1 aded 4 posluk(?) seri ateşli top, 1 aded 57 ve bir aded 47 milimetrelik seri hoçeks(?) topu, 

2 aded makineli tüfenk, 1 aded projektör, mesafe aleti ve telsiz telgraf cihazı.
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Irak harb cebhesinde, süvari-i mücahidînden bir müfreze

Mısır yolunda bir nakliye deve kolu






