
“Hatýra-i Celâdet” Topu

Sağında bulunanlar: Şehzade Mecid ve Ömer Hilmi efendiler hazeratıyla Şeyhülislam ve Sadr-ı azam paşa, Bulgaristan Sefiri, Hariciye Nazırı Halil 
Bey, Ziraat Nazırı Nesimi Bey Solunda bulunanlar: “Sağdan sıra ile” Almanya sefiri Kont Meternih, Avusturya sefiri Marki Pallaviçini cenabları, 

Hacı Adil Bey, Midhat Şükrü Bey, Polis Müdürü Bedri Bey.

Beyazýt Meydaný’na vaz‘ olunan topun resm-i küþâdýnda Baþkumandan Vekili tarafýndan nutuk îrâd olunurken

Harp MecmuasıSayı – 7

Mart 1332

İdârehâne: İstanbul – Cağaloğlu 
Kapalıfurun Sokağı numro 6

(Telefon 1854)

İstanbul ve vilayât için posta 
ücreti de dahil olduğu halde bir

yıllık iştirak bedeli 15 kuruş

Fiyatı: 20 para

On beş günde bir çıkar asker ve 
muharebeden bahs eder risale-i musavvere

Yıl – 1

Cemaziyelahir 1334



Harp Mecmuası

Cemaziyelahir, 1334

(Mart 1915)



Sayı – 7 Harp Mecmuası Sahife 98

Mareşal Makenzen’in Sirkeci’de ken-
disini selamla karşılayan bir kıt‘a-i 

askeriyemizi teftişi

 Feld Mareşal Fon
 Makenzen cenabları ve el

yazısı ile imzası

Başkumandan Vekili Enver Paşa ile 
Mareşal Makenzen birinci defa görü-

şüyorlar

MAKALE-İ MAHSUSA

“Altıncı sayıdan mâba‘d”

 Galerilerin tertib ve hafrında itina-
yı mahsus şartdır. Düşmanın hiç bir 
vechile bunu keşf edememesi temin-i 
maksad için lazımdır. Çünkü aksi tak-
dirde düşmandan mukabil lağımlar 
ile bizim tarafdan yapılacak lağımları 
tesirsiz bırakabilir.

 Binaenaleyh bu lağım muharebatı 
bugünkü muharebelerin en esaslı ve 
tesirlisidir. Her iki taraf karşı karşıya 
bulunan siperlerinden itibaren 
tahte’z-zemin daimi suretde bir faali-
yet ibraz etmekdedir.

 Çanakkale muharebatında ge rek 
bizim ve gerek düşman tarafından 
her vakit lağım muharebeleriyle uğra-
şılmakda olduğu her gün kü tebliğ-i 
resmîler bildiriyordu.

 Galeriler hafr edildikden sonra 
lağım ne suretle tertib edilir kısaca 
bunu da tarif edelim:

 Galerilerin hafrı istihkam sınıfının 
vazifesi olduğu söylemiş idik. Binaen 
aleyh bunun ne vechile kazıldığı ve 
ileriye gidildikce toprağın sükut etme-
mesi için galer dahiline ne yolda 
ahşab çerçeveler vaz‘ edildiği buna 
mahsus olan talimnamede münderic 
olduğundan

bi’t-tab‘ bunlardan bahs edilmeyecek-
dir.

 Galeriler yukarıda tarif etdiğim 
birinci maksad için düşman siper leri 
yakınına kadar vardıkdan sonra niha-
yetine husule getireceği tesire ve gale-
ri nihayetinin zeminden olan mesafe-
sine göre imla hakkı (barut, dinamit 
vesair mevad-ı nariye) vaz‘ edilir 
zeminden olan mesafe metre olduğu 
halde bu imla hakkının mikdarı da 
hatta üç beş tûl kadar tezayüd eder.

 Sonra bu imla hakkından geriye 
doğru ve yine husule getireceği daire-i 
tesire tabi‘ olmak üzre galerinin içi 
duvar gibi örülür. Fakat bundan evvel 
imla hakkında galerinin medhaline 
kadar bir kaç aded nâkiller temdid 
edilir. Bunlar hitam buldukdan sonra 
siper dahilinde elektrik makinesi ile 
lağımlara ateş verilirse imla hakkının 
mevzu olduğu toprak kısmı kamilen 
ber-heva edilmiş olur. 

 Lağımlardan bir hüsn-i tesir hasıl 
edilmek için bunların münferiden 
değil bir kaç lağımın aynı zamanda 
ateş edilmesi lazımdır.

 Lağım muharebatında düşmana 
karşı ihraz-ı faikiyet için daima düşma-
nın altında kalmaya gayret edilmelidir. 
Yani ileriye doğru galeri hafr edilirken
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Lağım sandığının suret-i tertibi  
ve ifa-yı fi‘il etmesi:

Sandık derununa madde-i nariye ile 
fitil ve fünyeler şekilde görüldüğü üzre 
konulur. Sandığın kapağı emniyet mili 
üzerine yatırılır. Bu kapağın iç tara-

fında tespit edilen musademe fünyelerinin emniyet halkaları aynı 
zamanda küçük teller ile sandığın ön cidarına rabt edilir. Sandık 
tahte’z-zemin konulup emniyet mili çıkarılınca sandık kapağı hafifce 
musademe fünyelerinin tellerine asılı kalır. Toprağın üzerine basılınca 
kapak sükut ederek musademe fünyesi ateşlenir ve lağım işti‘al eder.

Şekil 3

Keza lağım sandığının mukatta‘-i afakîsi

düşmanın da mukabil tertibatı 
his olunursa istikametine naza-
ran heman 

Feld Mareşal Makenzen saray-ı hümayundan avdetde

ânın altına inmeye ihtimam olunmalıdır. Burada kim daha 
altda kalırsa fâikiyet ândadır. 

 Galeriler hafr edilirken düşmanın katiyen bunu sezme-
mesi şartdır. Ânın için gayet usuletle hafriyat icra edilmeli-
dir. Ve çıkan toprak da düşmanın tayyarelerinden saklan-
mak üzre siperin civarına dağıdılmalıdır.

 İmlâ hattının mevzu
olduğu mahal

Lağımın daire-i tesiri

Lağım galerisi

Avcı kundağı

 Lağım galeri-
lerinin tûlı elli met-
reye kadar olabilir. 
Daha ziyade olursa 
derununda çalışa-
cak olan efrada 
hava isali güçdür. 
Lağım galerilerinde 
en ziyade nazar-ı 

dikkate alınacak husus da havadır. Galeri içinde havanın ileriye 
sevki için mahsus aletler mevcuddur. Bu tertibatın cümlesi bi’t-
tab‘ mahremdir. 

Füller Mareşal Makenzen Galata Köprüsünden geçerken
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Medine-i Münevvere’de: Baþkumandan vekili ile Dördüncü Ordu kumandaný büyük bir merasim-i dîniye ile Ravza-i Mutahhara’ya þeref-i takarrübleri

1- Beyrut Müftüsü 
2- Þam nakîbü’l-eþrâfý 
3- Þerif Faysal Bey 
4- Veled Çelebi Efendi
5- Þam Müftüsü 
6- Harem-i Þerif Müdürü 
7- Cemal Paþa 
8- Enver Paþa

Üçüncü resim — Baþkumandan 
Vekili kanal yolunda günden güne 
terakki eden ray tefriþatýný tetkikte

İkinci resim — Baþkumandan  
Vekili ile Dördüncü Ordu 
Kumandaný Tarsus'ta

Dördüncü resim — Medine-i 
Münevvere Ýstasyonu’nda 
Baþkumandan Vekili Enver Paþa
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Baþkumandan Vekili 
Bi’rü’s-seb‘de Dördüncü 
Ordu kýt‘âtýndan kanala 
hareket eden bir kýt’anýn 

resm-i geçidinde

Medîne yolunda Baþkumandan Vekili: Ýstasyonda cemaatle öðle namazýný edâdan  
sonra þürefâ ile müsahabede 

“sağdaki resim” Baþkumandan Vekili Ýskenderun mýntýkasýnda askerî manevrada

Baþkumandan Vekili kanal yakýnýnda mücahidîn rüesâsýyla görüþürlerken

“sağdaki resim” Sefer-i mücahidîn rüesâsýndan biri Baþ kumandan Vekili  
huzurunda niþan talimi yapýyor
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Kudüs-i Þerif’te Selahaddin Eyyûbî Medresesi’nin 
resm-i küþâdýnda

[Ortada Enver Paşa, solunda Cemal 
Paşa, sağında Bronzar Paşa, arkada 

Avusturya]

[ve Almanya ataşe militerleriyle 
karargah-ı umumi ve dördüncü ordu 

karargahından bir kısım maiyyet]

Bi’rü’s-seba’da: Başkumandan vekili Enver Paşa ile Cemal Paşa – Süveyş Kanalı’na doğru teftişe hareket
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Baþkumandan Vekili Enver Paþa, solunda Dördüncü Ordu Kumandaný Cemal Paþa ile maiyyetleri Kudüs-i Þerif medhalinde:

ahâli-i mahalliye tarafýndan tertip edilen tâk-ý sürûr altýnda

Kudüs-i Þerif’te Mescid-i Aksâ avlusunda Baþkumandan Vekili’ne intizar





“Çanakkale muharebesi menakibinden”
Seddülbahir’de telgraf malzemesini taþýyan Ýngiliz telgraf arabasýnýn muvaffak topçu mermilerimiz altýnda paralanması

“Sað kalan iki hayvaný kurtarup ateþimizden firara muvaffak olduklarý için bu iki Ýngiliz’e harp madalyasý lâyýk görülmüþ ve bu firarý büyük bir muvaffakiyet sayan Ýngilizler bu levhayý gazetelerine basmýþlardý.”
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Şehid Mehmed Fazıl Paşa
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DAğıStAnî MEHMED FAzıL PAşA

 Birinci Ferik Dağıstanî Mehmed Fazıl Paşa (Kutü’l-

Amare) önünde şehid oldu. Herkesin tanıdığı, herkesin 

sevdiği ve hürmet etdiği bir adam... Her semi‘a mülayim ve 

her kalbe mûnis gelen bir isim daha, vatanımızın sine-i 

hâkından tarihimizin ka‘riyâdına intikal ediyor.

 Mehmed Fazıl Paşa hayat-ı mücahedeye akrabasından 

büyük Şeyh Şamil’in maiyyetinde dahil olurken henüz yedi 

yaşında idi. Bir gayz-ı bî-emân ile Kafkasya’ya elli sene 

mütevaliyen yağan Mos kof gülleleri-

nin son daneleri, bu necib 

Kafkasyalının beşiği etrafına düşmüş-

dü. Son vatan müttehizi olan Irak’ın 

kalbgâhına atılan İngiliz mermileri de 

göğsü ve tabutu üstünde patladı. Bu 

yeryüzünde o muazzam ibtidaya 

bundan layık bir intiha-yı muhteşem 

olamaz.

 Dünyanın en mahir cündisi ve 

silahşörü bulunduğu müttefikun 

aleyh olan Mehmed Fazıl Paşa’nın 

rahş-ı gazası önüne takdir-i ezelî, biri 

masum, diğeri muhib, iki binek taşı 

vaz‘ etmişdi: Beşiğinden süvar oldu-

ğu semend-i celadetden tabutunun 

üstünde indi!...

 Vatan-ı aslîsinin gırîv-i azm u rez-

miyle nesîs-i ihtizar ve inkisarını aynı 

aşk ve iman ile dinlemiş, Rusya çarı-

nın ihtişam-ı meşhun saraylarındaki 

altun düğmeli, sırma kordonlu hiz-

metleri, halife ordusunun vazî‘ ve 

mütevâzi‘ zabitliğiyle bi’l-iftihar 

mübadele etdikden sonra, bu devle-

tin haricî, dahilî bir çok vekayi‘i karşı-

sında göğsünü tam kırk sene kurşun-

lara açarak dolaşmış bir canfeda-yı 

din ve vatan idi. Yedi yaşında arama-

ya başladığı şehadeti nihayet yetmiş 

yaşında ve en şerefli bir sahne-i 

mücadelede buldu. Na‘aş-ı mübare-

ki huzurunda hepimiz bâ-kemal ihtiram-ı rükû‘ etmeliyiz!...

 Mehmed Fazıl Paşa’nın namını pek genç yaşımdan beri 

işidirdim. Mahiyet-i ef‘âl ve ahlakına vâkıf olanlar, bu asil 

Dağıstanlıyı merdliğin, kahramanlığın, ulû cenabın bir 

timsal-i zî-hayatı suretinde gösterirler ve sena ederlerdi. 

Şahsını harb-i umuminin ilanından az evvel tanıdım. 

Bağdad’dan Kafkas daru’l-cihadına giderken Musul’dan 

geçmiş ve bir kaç gün kalmışdı. Bilahire Bağdad’da aylarca 

beraber 

bulunduk. Uzun boyundan, geniş göğsünden, iri çehresin-

den, ak ve seyrek sakalından münteşir heybetler arasında, 

daima müşfik bakan gözleri, o metin ve muhîb cismin için-

de hassâs ve rakîk bir rûhun gizlendiğini haber verirdi.

 Büyük ve yekpare bir mermer heykel üstüne konmuş bir 

arslan başı tasavvur ediniz: İşte Mehmed Fazıl Paşa’nın 

dururken aldığı şekl-i haricî!.. Fakat o nüvaz-şikâr nazarların 

tevali-i in‘itafıyla konuşmaya ve bahs, ailesinin reis-i muaz-

zamı ve hissiyat ve harekatının mürşidi, nazımı, pîri Şeyh 

Şamil ile şeyhin necl-i necibi Gazi 

Mehmed Paşa’ya -ki Mehmed 

Fazıl Paşa’ya eniştelikle de bir 

karabet-i munzammesi vardı- inti-

kal edince o hayırhâh bakışlı mavi 

gözlerinin tabaka-i karniyyesi bir-

den bire kızarır ve ağlar, ağlardı. 

Dağlarına Rusların elli sene ateş 

ve ölüm yağdırdığı Kafkasya’nın 

yâd-ı hicranı yolunda Mehmed 

Fazıl Paşa’nın gözleri altmış sene 

yaşlar akıtdı. Pek az kalb-i beşer 

vardır ki bir teessür-i necibi kudret 

ve şiddet-i evveliyesiyle bu kadar 

uzun müddet muhafaza edebil-

miş olsun!...

 O daima Kafkasya’yı söyle-

mekle mahzuz ve öyle zann ede-

rim ki mütesellî idi. Şeyh Şamil’le 

beraber nasıl harb etdiklerini ve 

yine birlikde esir düşerek esaret-

de nasıl yaşadıklarını hikaye etdiği 

zaman, sade ve basit sözlerden 

müteşekkil ifadesi o kadar samimi 

ve canlı bir belagat alırdı ki adeta 

o vekayi‘ ve menazırı kendi gözle-

rimle görür ve o velvele-i vegayı 

kendi kulaklarımla işidir gibi olur-

dum. Kafkasya’nın birgün behe-

mehal bize avdet edeceğine kani‘ 

ve mu‘tekid idi. Çünkü seyyid ve 

senedi Şeyh Şamil hazretleri bu 

kanaatle yaşamış, bu itikad ile 

döğüşmüş ve bu iman ile ölmüşdü!.. 

 Mehmed Fazıl Paşa derdi ki: 

 — Biz Rusya’da iken bir gün Şeyh Şamil, evlad ve ekari-

bini nezdine davet etdi. Ve Kafkasya’yı Ruslardan istirdad 

için her fırsatdan bi’l-istifade ve son ferdimiz kalıncaya 

kadar hepimizin çalışmamızı bize vasiyet suretinde tavsiye 

etdikden sonra, “Kafkasya Osmanlı padişahınındır. Moskof-

lardan kurtarır kurtarmaz, mülkü sahibine



Sayı – 7Harp MecmuasıSahife 107 

Birecik’de Fýrat nehrinden kayýklarla sahilden sahile nakliyat-ý askeriyeKeban madeninde Fırat Nehri’nin bir sahilinden diğerine ağırlık nakliyatı

Diyarbakýr’da Dicle nehrinde kelekle nakliyat

Cezire’de Dicle nehrinden Musul’a giden kelekler

teslim ediniz ve siz de mema-

lik-i şahanenin başka tarafla-

rında nasibinizi arayınız. Kaf-

kasya’da kalırsanız belki içi-

nizden veya evladınızdan biri 

şeytana uyarak, halife-i İslamı 

dil-gîr edecek veya şübheye 

düşürecek bir hareketde bulu-

nur.” dedi. 

 Mehmed Fazıl Paşa’nın 

naza rında Kafkasya, üstünde 

Şeyh Şamil’in kâid olduğu bir 

erike-i kudsiyet idi. Onun fev-

kinde halife-i İslamı ânın 

üstün de de ma‘bud-ı inâmı 

görürdü.

 Şeyhinin ruhu, bu mürid-i 

himmetinin akibet-i muazza-

masıyla elbette mübahî, hali-

fe-i İslam’ın kalbi, saltanat ve 

hilafetinin bu hizmetkar can-

nisarından elbette memnun 

ve Rabb-i lem-yezelde bu 

müca hid ve şehid kulundan 

elbet te ve elbette razıdır.

Revan-ı pakına el-Fatiha!...

Süleyman nazif

* * *

24 Şubat 331 tarihinde rütbe-i şehadeti 
ihraz eylemiş olan mütekaid süvari birinci 

feriki Mehmed Fazıl Paşa

 Şeyh (Şamil) Paşa’nın kayın 
biraderi olup Rusya mektebin-
de tahsil ederek imparator 
silahşörlerinden iken Dersaa-
det’e bilvürud ilticasına binaen 
uhdesine topcı sol kol ağalığı 
tevcihiyle Anadolu harb ordu-
suna memur edilmiş ve sağ kol 
ağası nasb edilmişdir (Mayıs 
1298) [Mirliva lığa kadar terfi-i 
meratibi harbde ve bade’l-harb 
maiyyet-i seniyyede iken vuku-
bulmuşdur.]

 Maiyyet-i seniyyede yaver 
iken yaverlik ünvanının ibkasıy-
la altıncı ordu süvari alaylarında 
istihdam olunmak üzre mirliva 
iken Bağdad’da gönderilmişdir 
(Şubat 98). On altıncı süvari 
liva sı kumandanlığına tayin 
olun muşdur (Haziran 99). 
Uhde sine feriklik rütbesi tevci-
hiyle Vezne ve Lahican kuman-
danlığına tayin olunmuşdur 
(Kanun-ı evvel 320). Pesve işi-
nin hitamına kadar kalmak üzre 
altıncı süvari fırkası kumandanlı-
ğına tayin olunmuşdur (Hazi ran 
320). Musul havalisinde 
Pesve’deki Kuva-yı Müte haşşi-
de kumandanlığında bulunduk-
ları sırada ibraz eyledikleri asar-ı 
tecellüd ve fedakarîye bina en rütbeleri birinci ferikliğe terfi‘ 
buyurulmuşdur (Kanun-ı sani 323) Pesve’de bulunan müşarün 
ileyh Bağdad’a avdetle altıncı ordu müşiriyeti vekaletini ifaya 
memur buyrulmuşdur (Temmuz 324) Musul ve havalisi kuman-
danlığı inzimamıyla Musul vilayeti valiliğine tayin buyrulmuşdur 
(Haziran 325). Taleblerine binaen tekaüdleri icra kılınmışdır 
(Kanun-ı sani 326). Eylül 330’da Kafkas cebhe-i harbinde üçün-
cü orduda süvari kumandanlığına ve altı ay sonra Irak cephesi-
ne tayin olunarak deruhde buyurdukları Aşair kumandanlığıyla 
Sayistepe muharebesinde vasıl-ı mertebe-i şehadet olmuşlardır.

Dağıstanî Mehmed Fazıl Paşa merhumun şehadetine ehibba-yı fazılasından şair-i 
şehîr Zehavîzade Cemil Efen di’nin inşâd etdiği tarih-i belîğ tamdır:

el-mevtü iz vatanü’l-ebiyyi muhaddedun
mecdun yüşayi’u av hayatun tahludun
lima neahu’l-berku kultu muerrihun

ve fi’ş-şehadeti bi’l-Iraki Muhammedun

1334

 Harfiyyen tercümesi: İzzet-i nefs sahibi olan vatan düçar-ı tehdid olunca mevt, 
bir mecd-i müebbed veya bir ömr-i muhalliddir. Telgraf ölüm haberini getirdiği 
zaman tarih olarak dedim ki:

Mehmed Irak’da nail-i şehadet oldu!
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Niþancý Y1 Plevne Taburu K1
Ku mandaný Zeyrekli Ýsmail

Hak ký Efendi (29 Haziran 331)

Y10 T1 K8 Kumandaný 
Kýdemli Yüzbaþý  

Mehmed Vasfi Efendi  
(29 Haziran 331)

Y17 Kumandaný Binbaþý
Hüseyin Bey

(30 Haziran 331)

Topçu Miralayý Mehmed 
Said oðlu Ýskender Bey

Tarih-i şehadeti: 
(16 Kânun-ý evvel 330)

Merkez Kumandanlýðý 
Tabib-i sâbýký Yüzbaþý 
Sinoplu Sefer Efendi 
(1 Kânun-ý sâni 330)

Y51 T2 K8 Ýhtiyat
Mülazým-ý sânîsi Afif Efendi

(2 Kânun-ý sânî 331)

Y20 T2 K2 Mülazým-ý sânî 
Hüseyin Hüsni Efendi

(15 Nisan 331)

Y6 T1 K2 Kumandaný 
Yüzbaþý Mamuretü'l-Azizli 

Hüsnü Fehmi Efendi 
(6 Mayýs 331)

Y14 T1 K3 Mülâzým-ý 
evvel Trablusgarplý 

Muhammed Kemal Efendi 
(21 Nisan 331)

Y7 T3 K10 Mülazým-ý sânî 
Ýbrahim Naci Efendi

(8 Haziran 331)

Haleb Jandarma Alayý'nýn
An tak ya Takým Kumandaný 
Mülazým-ý sânî Salih Zeki 

Efendi (29 Mayýs 331)

Y 54  T2 K2 Kumandaný 
Mülâzým-ý evvel Giritli 
Mehmed Kamil Efendi 

(25 Temmuz 331)

Mülazým-ý sânî Edirne 
Edirneli Ýbrahim Edhem oðlu 

Mustafa Asým Efendi (25 
Temmuz 331)

Y87 T2 K8 Mülazým-ý 
sânî Sabit oðlu Mehmed 

Nihad Efendi
(3 Teþrin-i evvel 330)

Mülazým-ý sânî Edirneli
Emin oðlu Tevfik Efendi

(29 Haziran 331)

Mülâzým-ý evvel Samsunlu 
Mehmed oðlu Mustafa 

Râmiz Efendi (25 Nisan 331)

YAŞAYAN ÖLÜLER
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Çanakkale’den düþmanýn kaçacaðý 
günü yalnýz bir fýrkamýz cephesine  

attýðý mermiler

Çanakkale’de düşmandan iğtinam 
etdiklerimizden

Düþmandan saðlam  
olarak zaptettiðimiz seri  

ateþli toplardan  
bir kýsým

Düþman siperlerinden  
toplayýp bir yere  
depo ettiðimiz  

mühimmat ve cephanelerin  
askerlerimize sûret-i  

tevzîi ve kayd  
muâmelesi

Tekeburnu’nda: Düþmandan  
iðtinam ettiðimiz, bisküvit  
ve konserve sandýklarýnýn  

kýt‘âta nakl ve tevzîi
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Seddülbahir’de düşmanın barınamayup terk etdiği mahfuz liman ve iskeleleri

(1) Seddülbahir sahasının deniz cihetinden görünüşü

1- Seddülbahir’de iğtinam etdiğimiz milyonlarca 
arpa çuvallarından bir yığın.

2- “Dekovil hattýnda kullandıkları nakliyat 
arabalarý”

3- İğtinam olunan toplar ve cebhane arabaları.
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1-  Mülazım-ı evvel Nazım Efendi

2-  Yüzbaşı Hikmet Efendi

3-  Doktor Alaeddin Efendi

4-  Yüzbaşı Mehmed Rahmi Efendi

5-  Doktor Şükrü Bey

6- Mülazım-ı evvel Ömer Vehbi 
Efendi

7- Yüzbaşı Bedri Efendi

8- Kaimmakam  
Servet Bey

9- Mülazım  
Şevket Efendi

10- Doktor İhsan  
Arif Bey

Almanya kaplýcalarýnda tedavide mecruh zabitanımızın, mecrûh Alman ve 
Avusturya zâbitleriyle musahabeleri

Taşkışla Hilal-i 
Ahmer hasta-hanesin-
de mecruh gazilerimiz 
ve hasta-hane heyeti

Arýburnu'nda 
Kocadere'de  

şimâl grubu on  
altýncý fýrka aðýr 
mecrûhin hasta- 

hanesi
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Son defa Ruslardan alınan esirlerden bir grup

Kafkas ve Çanakkale harp cephelerinde alýnan esir kâfilelerinden

1-Anafartalar’da 
ayağından mec-
ruh düşen 
Hindistan ordu-
suna mensub 
İngiliz Yüzbaşısı 
Davoz.

2- Çanakkale’de 
bir hevaî muha-
rebe neticesinde 
tayyaresiyle bir-
likde

arkasından mec-
ruhen yere indiri-
len İngiliz tayya-
recilerinden zabit 
vekili D. M. 
Branson.

3- Avustralya 
fırkası T16’dan 
ayağından mec-
ruh İngiliz neferi 
Don.






