
Harp MecmuasıSayı – 8

Nisan 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

Recep 1334

Bizi çok seven ve bu sevgi uğrunda toprağımızda ordumuzun başında can veren büyük asker Golç (Goltz) Paşa 

“Son resmi”



Harp Mecmuası

Teşrinisani, 1331

Nisan 1332
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“Altıncı Ordu Kumandanı Halil Paşa”

Bir eli Kutü’l-Amâre’de düşman boğazında, bir eli Felahiye’de düşman göğsünde aylarca çalışdı. 

Hakk’ın yardımı onu emelinde muvaffak etdi. Zafer Hakk’ındır nihayet bizimdir inşaallah.

Bir İngiliz gazetesi Tawnshend’i yukarıki çerçeve içine almış ve Bağdad’ın mübarek minarelerine asdığı levhaya “Irak fatihi 
Tawnshend” yazmışdı. 

Tawnshend’i çıkardık yakışan mahiyeyi kurarak oraya ehlini koyduk.

Nasrun Minallahi ve Fethun Karib
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Bağdad 
zabtına 
me’mur 

İngilizlerin 
Irak ordu-

su başku-
mandanı 
General 

Nikson ve 
maiyyeti

General Nikson

Elindeki planý âkýbet-i Osmanlý zoruyla akîm kalan General Townshend

ricatle Kutü’l-
Amâ re kalesi-
ne atýldý ve 
kâ nûn-ý evvel 
ibti dalarýnda 
bu kale da hi-
lin  de asâkir-i 
m a n  s û r e 
t a r a f ý n d a n 
demir çenber 
içi ne alýn dý.

G e n e r a l 
Townshend’le 
beraber Ýngil-
te re’nin þeref ve haysiyeti-
ni kurtarmak için 
cenûbtan ilerlemek iste-
yen Ýngiliz Irak ordusu 
pek azim zâyiâta müncer 
olan anû dâne hücumlarýna 
raðmen aylarca yerinde 
saymaða mah kum edilmiþ 
ve Townshend’in 
âkibetine mânî olama mýþ-
týr.

Her türlü muâvenetten 
ümidini kesen General 
Townshend takrîben beþ 
aylýk bir hayat-ý mahsuri-
yetten sonra nihayet 16 
Nisan tarihinde 5 general 
551 zâbit ve 13.300 
neferden mürekkep ordu-
sunu pek çok levazým ve 
techi zât-ý harbiyesiyle 
beraber muzaffer Türk 
ordusu kuman daný Halil 
Paþa’ya tes lim etti.

IRAK SEFERİ

Irak seferi, 
bizim o havâ-
l ide en 
h a z ý r l ý k  s ý z 
b u  l u n d u  ð u -
muz, bilakis 
düþ manýn her 
türlü vesâit ile 
m ü c e h  h e z 
olduðu bir za- 
man da baþ la-
mýþ ve Hakk’ýn 
i n â   y e  t i y l e 
bizim için pek 
þanlý, Ýngi liz ler 

için de hacâ let-engiz ve 
pek kanlý bir sûrette hitam 
bul muþ tur.

Geçen senenin sonba harý 
ibtidalarýnda, Çanak ka-
le’den ümîdini tamamen 
kesmiþ olan düþman 
Baðdat ön lerine kadar 
sokulmuþ ve bu þehri zabt 
ile evvelki he zi meti tamir 
etmek istemiþti. General 
Townshend or du su güzel 
Baðdat’ýn önünde ser-
mest-i hayal iken, vakt-i 
mer hûnun hulûlünü gören 
ordu-yý hümâyun savlet-i 
dilîrânesine baþladý ve 
(Sel mân-Pâk) muhâ re be-i 
meþ hû re siyle yalnýz gene-
ral deðil, belki ona rabt-ý 
kalp etmiþ bütün Ýngil te-
re’yi inkisâr-ý hayâle uðrat-
tý. Filhakika Ge neral 
Townshend ordusu, mað-
lu bi yetler ve he zi met ler 
ile mâlî iki yüz kilometre-
lik bir
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General Keri

Dicle’nin sağ sahilinde 3’üncü  
Lahor fırkasının başında ve General 

Goring maiyyetinde olarak aynı neticesiz 
hücumlarıyla ikamete mahkum 

kalmışdır.

Nureddin Bey General 
Tawnshend’i Selman-ı 
Pak’da mağlub etdikden 

sonra onu Kutü’l-
Amâre’de sıkışdırup ilk 

muhasarayı tesis 

etmişdir.

General Sir Gorring

Dicle’nin sol sahilinde 13’üncü  
fırkanın başında Felahiye’ye müteaddid 

kanlı hücumlar yapdığı halde 
Tavnshend’in akibetine mani  

olamamışdır.

Kutü’l-Amâre’nin 
Dicle’nin sağ 

sahilinden ve beş 

yüz metre  
mesafeden  
görünüşü

Miralay Nureddin Bey

Selman-ı Pak yakınında eski İran hükümdarlarından birinin kışlık sarayından bakıyye meşhur  
“Tak-ı Kisra”
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İngilizlerin esaretiyle tathir edilen Kutü’l-Amâre
kasabasından birkaç levha
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Kutü’l-Amâre’nin sükûtundan evvel Altýncý Ordu 
Kumandaný Halil Paþa tarassud mevkiinde (sağda)
Kutü’l-Amâre’nin bombardýmanýný tarassud ediyor.

Kutü’l-Amâre’yi muhasara  
eden askerlerimiz siperlerinde her an 

ateşe hazır

Acele kurulmuş köprülerden koşar 
adımla geçiş

Kanala taarruzî hazırlık talimlerinden 

keşif kolları sal üzerinde

Gizli keşşaflar yalnız başına kelekler-
de sahilden sahile geçerken

Bağdad iline giden bir alayın Dicle’de 
şahtorlarla nakli
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27. VE 57. ALAYLAR

 Düþmanýn 12 Nisan 331 
ta rihinde ilk karaya çýktýðýnda 
Arýburnu’nda bu alaydan yalnýz 
bir bölük bulunmakta idi. Ýþ bu 
bölük alayýn Maydos’ta bulunan 
diðer üç taburunun yetiþmesine 
lâzým gelen zamaný kazanmýþ ve 
alay serî bir yürüyüþle yetiþerek 
derhal düþmana taarruza baþlamýþ 
ve az evvel düþmanýn Kanlýsýrt’ta 
ele geçirdiði üç tane serî cebel 
topumuzu süngü hücumuyla ve 
saðlam olarak istirdad etmiþ ve 
derhal düþman aleyhine istimale 
baþ la mýþ ve Kocaçimen’den ilerle-
yen Elli Yedinci Alay ile beraber 
On Dokuzuncu Fýrka Kumanda-
nýnýn taht-ý emrine girerek düþ-
manýn ilerlemesine ve hâkim 
me vâ zýý ele geçirmesine meydan 
vermemiþ

Çanakkale’de Arýburnu  muharebatýnda fevkalade ibraz-ý fedâkârî eden alaylardan 27’nci Alay’ýn 
sancaðýna maa kurdela altun ve gümüþ imtiyaz ve harp madalyalarý tâ’liki merasimi

ve düþmanýn firârýna kadar do kuz 
ay Bombasýrtý'nda düþmanla 
bu run buruna diyecek derecede 
yakýn bir mesafede sebat ile 
mukâ ve met etmiþ, ahvâl-i harbiye 
icabý berâ-yý istirahat hiçbir alayla 
tebdil olunamayarak bidâyetinden 
nihayetine kadar me vâzýýnda 
kalmýþ ve pek mühim mev zi 
muharebeleriyle düþmana pek 
çok zâyiat verdirmiþtir. Buna 
mükâfaten alaylarýn sancaðýna 
ihsan buyurulan imtiyaz muhare-
be madalyasýyla kurdela hakkýnda 
þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye 
sûretleri bu sahifede münde riçtir.

Niþan ta‘liki merasiminden sonra alayýn Baþkumandan Vekili huzurunda resmî geçidi

 Harb-ý âhirde düþmanýmýz olan Ýtilaf Devletleri'ne karþý kahramânâne 
ve fedâkârâne savlet etmiþ olan Dokuzuncu Fýrka'ya mensup Yirmi 
Yedinci Piyade Alayý nâmýna sancaða üzeri sarý sýrma iþleme "Devlet-i 
Osmaniye ile Ýtilaf Devletleri harbinde Yirmi Yedinci Piyâde Alayý'nýn, 
düþman tarafýndan 12 Nisan sene 331 günü Çanakkale'de Arýburnu'na 
vukû bulan ilk ihrac hareketinde karaya çýkmýþ düþman kuvvetlerinin 
ilerlemesine, yevm-i mezkûrdaki hareket-i serîa ve savlet-i þedîde-i 
þîrânesi ile mâni olmak ve düþmanýn eline geçirmiþ olduðu üç serî 
ateþli topumuzu sâlimen bi'l-istirdad düþman-ý mer kûm aleyhine istimal 
ve aylarca düþman-ý merkûm karþýsýnda hatt-ý harpte ve hâl-i temasta 
kalarak ona karþý kahrâmânâne muharebeler icra etmek suretiyle 
gösterdiði fevkalade þecâat ve yararlýðýn hâtýrasýdýr" ibaresini hâvi ve 
murassa imtiyaz niþân-ý âlîsi kurdelasý ebadýnda nýsfý yeþil ve nýsf-ý diðeri 
kýrmýzý bir kurdela ile kýlýç ve levhayý muhtevî altýn ve gümüþ imtiyaz 
ve harp madalyalarý itâ olunmuþtur.

 Bu irâde-i seniyyenin icrasýna Harbiye Nazýrý memurdur. 22 Muhar-
rem sene 334/17 Teþrîn-i sani sene 331     

 On Dokuzuncu Fýrka'ya mensup olup Çanakkale'de fevkalade 
þecâat ve yararlýk göstermiþ olan Elli Yedinci Piyade Alayý nâmýna 
sancaðýna üzeri sýrma iþleme "Devlet-i Osmaniye ile Ýtilaf Devletleri 
harbinde Elliyedinci Piyade Alayý'nýn düþman tarafýndan 12 Nisan 331 
günü Çanakkale'de Arýburnu'na vuku bulan ilk ihracda karaya çýkmýþ 
düþman kuvvetlerinin ilerlemesine ve Kocaçimen tepelerinin düþman 
eline geçmesine yevm-i mezkurdaki hareket-i serîa ve savlet-i þedîde-i 
þîrânesiyle mânî olmak ve aylarca düþman-ý merkûm karþýsýnda hatt-ý 
harpte kalarak ona karþý kahramânâne muharebeler icra etmek sure-
tiyle gösterdiði fevkalâde þecâat ve yararlýðýn hatýrasýdýr" ibaresini hâvî 
ve murassa imtiyaz niþân-ý âlisi kurdelasý ebâdýnda nýsfý yeþil ve nýsf-ý 
diðeri kýrmýzý bir kurdela ile kýlýç ve levhayý muhtevî altýn ve gümüþ 
imtiyaz ve harp madalyalarý itâ olunmuþtur. 

 Bu irâde-i seniyyenin icrasýna Harbiye Nazýrý memurdur. 22 
Muhar rem sene 334/17 Teþrin-i sani sene 331

 Sadrazam
Mehmed Said

 Harbiye Nâzýrý
Enver

 Sadrazam
Mehmed Said

 Harbiye Nâzýrý
Enver

Mehmed ReþadMehmed Reþad
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Mersa Matruh’da mücahidînin top ateşi  baskınına uğrayan İngiliz süvari müfrezesi
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Çanakkale muharebesinde kolunu, milletin varlığına feda 
etmiş zabitlerimizden Mülâzým-ý evvel Hasan Dursun Efendi

Y45 T2 K8’de takım kumandanı iken 20 Nisan 1331  
gecesi Soğanlıdere’de süngü hücumunda bir topcu mermisi  

ile sol kolunu gaib etmişdir.

KOLUNU HARP MEYDANINDA  
BIRAKMIÞ BÝR ASKERE

Geçtin o kesik kolla önümden mütebessim,

Bir göz yaþý bir ukde-i muzlim gibi hissim

Toplandý merâretle gelip gözbebeðimde;

Çarpýþtý o mazlum o kesik koldaki ukde

Dîdemdeki mâtemli merâretli düðümle;

Baktým o zaman çehrene zulmetli gözümle

Bir berk-i bükâ kavradý âsâbýmý yaktý,

Ýdrâkimi îmânýmý hatta yakacaktý...

Her þey düþecek devrilecek.. sade ayakta

Bir sayha-i inkâr müebbed kalacak da,

Beynimde bu muzlim sesimin velvelesiyle,

Aðzýmda kanaatlerimin son nefesiyle,

Rabbim bu kesik kol ne demektir? Soracaktým

Ýsyan edecek, aðlayacak, haykýracaktým...

Âsî idi, meftûr idi, mecnûn idi hissim!

Geçtin yine ey genç önümden mütebessim,

Bir kal'a vakarýndaki göðsünle baþýnla

Baktýn bana lâkayd o muazzam bakýþýnla

Dermiþ gibi: "Bir erkeðe kâfi mi deðil, sus,

Bir sîne-i maðrûr ile bir cebhe-i nâmûs"

Kalbimle baþým etti o dem sanki tesâdüm,

Bir mantýk-ý hassâs ile bir hayli düþündüm,

Ma'nâ-yý kaderden müteellim, müteþekkî

Ey genç hayâlinle konuþtum da dedim ki:

"Evlâdýn eðer varsa elinden tutacak el,

Hemþire-i hassâsýna bir ufk-ý muhayyel,

Bir ufk-ý müzehher kuracak dest-i nevâziþ

Yoktur, o kerîm el ne için sanki kesilmiþ!

Yok zevcene bir halka-i tatmîn olacak kol;

Boþluk, uçurum artýk o bîçâreye sað, sol."

Hâþâ, bu benim sözlerimin safsata hepsi,

Milletle vatan hislerinin âile hissi

Bir makteli, bir taþlanacak makberidir hep

Ýnsanlara tek aile milletleridir hep,

Hep aile-perver babalar olsa bu ordu,

Evler uçurum aileler gölge olurdu...

A’sâb-ý hamiyyette yanan kan o cerî kan

Olmazsa çamur kütlesidir gölgedir insan!

Hicrân-ý vatan zehri, o âteþ, o cehennem

Yandýkça hayâlimde ser-i derbederânem

Boþluklara çarpar tutacak þeyi bulamaz da;

Saðlamdýr elim, belki metânetli biraz da.

Lâkin bu kavî kolla da bulmam tutacak yer:

Tuttukça düþer hepsi, ne mihrap ne minber...

Derken, bu kesik kolla gelir onlarý bir bir

Düþtükleri yerden mütehevvir, mütecebbir

Bir azm-i hurûþânla, tutar kaldýrýr, a‘lâ

Eylersin; iner kalbe emel, mabede Mevlâ!

Setr etme sakat þeklini, çek sargýný kaldýr,

Bak iþte (Venüs) âbide-i hüsnü sakattýr.

Harbin yine beyninde öten kûs-ý zaferle,

Gâlip gelen ellerdeki nâmûs-ý zaferle

Ay yýldýzýmýz meþ’al-i milliyetimizle

Hayru'l-halef-i fecr olan râyetimizle

Bir hacle-i pür-tantana kursun sana millet,

Dursun bu kesik kolda arûs-ý ebediyyet!...

Mithat Cemal
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KAHRAMANLAR 

VE

KAHRAMANLIKLAR 
1

 "Bir bölük kuman da-
nýnýn mektubundan bir 
sa hife"

 24 Temmuz 331'de 
düþman Seddülbahir mýn tý-
kasýna taarruzunda ikinci 
hatta bulunan bölü ðümün 
Ýlderesi'ni takiben Gaziler 
Tepesi'ne yetiþ mek için 
silaha sarýldýklarý bir günde 
bütün bölüðe misal olan 
dört fedâkâr neferin men-
kabesi:

 Tulû-ý fecrle yüzlerce top la rýn 
soðuk namlusundan müthiþ tarra-
kalarla çýkan mermilere asabiyet-
le yumruklarýný sýkan askerim 
düþman üzerine atýl mak ve onlarý 
hâk-ý helâke sermek için dört 
gözle beklenilen ileri hareketin 
emrini aldý. Gazi leri takviyeye 
gidiyorduk.

 Ýlderesi düþmanýn yüzlerce 
mermisinin sûkût ettiði yer olup 
buradan geçmek biraz tehlikeli 
ise de düþmandan in ti kam için 
bütün mevcudiyetleri tetrîb eden 
askerim din kar deþ lerine 
yetiþmeðe mani olan her þeye bir 
nazar-ý lâkaydî fýrlatarak ileri 
atýldýlar.

 Yol üzerinde her nasýlsa 
düþman mermisinden ateþ alan 
bir sandýk cephane, yolu bütün 
bütün kapamýþ geçmek ihtimalini 
büsbütün müþkilleþtirmiþti. Bu 
hali gören askerimden dört kiþi 
ileri fýrladý.

Dini, vataný, milleti için 
çýrpýnan bütün kalpleri civar-
dan tedarik ettiði kum 
torbalarýný omuz laya rak iþtiâl 
eden sandýk üzerine hemen 
dördü birden atýldý; iki saniye 
sonra sandýk torbalar altýnda 
kalmýþ ve yolumuza mânî ola-
cak müþkîlât bertaraf edilmiþti.

 Bu dört askerin cesareti, 
fedâkarlýðý sayesinde Ýlderesi 
yolu açýldý, tam zamanýnda 
Gaziler’de bulunan silah 
arkadaþ larý na yetiþmek müm-
kün oldu ise de Edhem Onba-
þý ismindeki nefer bu vazifeyi 
ifa ederken sol kalçasýndan 
þa  rap  nel misketiyle yaralanarak þu 
sözleri söyledi:

 - Bir senedir kullandýðým sila-
hýmla bir kurþun atmadan hastaha-
neye gidiyorum bari benim 
intikamýmý siz alýn diye ellerime 
kapandý ve sevimli gözlerinden 
yaþlar akýtarak ayrýldý. Bu dört yavru-
mun azmini deðil kurþun, süngüler, 
toplar bile kesredeme diðinden kah-
ramanca hareketleri, ecdâdýmýzýn 
tarih-i Osmanî de ki menakýbý sýrasýna 
geçmekle ahlâfa yâdigar olmak 
üzere isimlerinin zikrolunmasýný bir 
vecibe bilirim:

 Bergama Redif Taburu dairesinin 
Kýnýk nahiyesinin aþaðý mahallesin-
den Osmanoðlu Sâlim Çavuþ, 
Tavþanlý’nýn Gü müþ þahin karyesin-
den Emiroðul larý’n dan Süleymanoðlu 
Ed hem Onbaþý, Tav þanlý’nýn 
Sabuncupýnar karyesinden Ah med-
oðullarýndan Muhammed oðlu 
Recep, Haymana kazasý nýn Kar  saklý 
karyesinden Bekir oðlu Mehmed.

Birinci resim: 

Başkumandan 

vekili Baalbek

harabelerinde.

Ortadaki resim:

Başkumandan

vekili ile Dör-

düncü ordu ku-

mandanı ve Baş-

kumandanlık

Vekaleti Erkan-ı

Harbiye Reisi

çöl manevra-

larında

Aşağıdaki resim:

Kudüs-i Şerif

izcilerinin

Başkumandan

vekiline sela-

mları.
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2

NASUH ONBAÞI

 Kerevizdere'de düþman 

biraz ilerlemiþ ikinci taburun 

önünde büyük bir siper 

kazmaða muvaffak olmuþtu. 

Düþma nýn göstermiþ olduðu 

bu cüret tekmil taburu hid-

detlendiriyor, hiç kimse bu 

vaziyetin devamýna taham-

mül etmek istemiyordu. 

Hatta fýrka kumandaný bile 

nâhoþnud bir sesle: "Tuhaf 

þey" diyordu. Düþman Ýkinci 

Tabur'a karþý bu kadar cüret 

göstersin.

 Yüzbaþý da müteessir 

görünüyor; bu siperi yýkmak 

târumar etmek lâzým gel-

diðini hissediyor. Fakat 

bunun için îcab eden feda-

kârlýðý düþünerek müte ennî 

dav ranýyordu. Bir gün tabur 

ku man da ný ile konuþurken 

þöyle de miþti:

 — "Biz bu siperi yýkarýz. Buna eminim yalnýz bir nokta 

var ki beni dü þün dürüyor; o da en sevgili askerlerimden bir 

kaçýný fedâ edebilmektir."

 Yüzbaþýnýn bu sözlerini duyan mütevâzý bir asker, 

Eskiþehir’in Ilýca kar yesinden Ömer oðlu Nasuh Onbsaþý 

ilerledi. Mahçup bir tavýrla: “Yüzba þým!” dedi. “Bana izin 

ver bu siperi ben yýkacaðým!” Kendisine refakat etmesi için 

þu üç arkadaþýndan baþka kim-

seyi istemiyordu: Kalecik’in 

Dal basan karye sinden Ýbra-

him  oðlu Hüseyin, Eskiþe hir’in 

Ilýca karyesinden Mehmet 

oðlu Abdur rahman, Ýnegöl’ün 

Metral karye sinden Resuloðul-

la rý’ndan Mehmet oð lu Mus-

tafa. 

 Artýk daha fazla beklene-

mezdi. Nasuh Onbaþý bütün 

taburun kalbinde çarpan arzu-

ya tercüman ol muþtu.

 Tabur kumandaný muvâfa-

kat etti. Yüzbaþý da lazým gelen 

talimatý verdi.

 Ara sýra patlayan bomba-

larýn ve þarapnellerin alevlerin-

den baþka hiç bir ziya görülme-

yen karanlýk

Seddülbahir’de düþmana hücumdan evvel hazýrlýk 

Ön sýra ateþ açýyor, orta sýra bomba atýyor, arka sýra hücum zamanýný gözleyor

Boru ve tranpetlerle askerlerimizi þevkle hücuma saldýran bir alayýn  
borazan takýmý zafer eðlencesinde
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Ruslardan alınan bir top, kendilerine karşu ateş açarken

Kafkas cebhesinde: Sahil mıntıkasında büyük şecaat ve fedakarlıklarla  
düşmana karşı koyan kıt‘âtımızdan bir müfreze

Bir maksad için çalışan müttefik askerlerden bir grup sohbetde

bir ge ce de dört kiþiden mürekkep bu küçük 

fakat kahraman ordu Nasuh On ba þý’nýn 

kumandasý altýnda düþman si pe rine doðru 

metin ve sarsýlmaz bir azim ile ilerleyip gitti...

 Bir çeyrek sonra ansýzýn ziya de le þen 

bomba ve tüfek tarrakalarýndan anlaþýlý yor du 

ki boðuþma baþlamýþtý. Bu habersiz hücum-

dan telaþ eden düþ man çýlgýnca her tarafa 

mermi yað dýrýyordu. 

 Herkes büyük bir sabýrsýz lýkla Nasuh 

Onbaþý ile arkadaþlarýný bek liyor, neticeyi 

anlamak istiyordu. Nihayet Yedinci Bölük 

mýntýkasýndan haber geldi. Nasuh Onbaþý 

vazifesini ifa ederek sipere dönmüþ fakat 

yalnýz imiþ, Mustafa, Hüseyin ve Abdur rah-

man yokmuþ.

 Bu kahraman askerler de vazi-

felerini ifa etmiþler ve bu uðurda 

kurban olmuþlardý. 

 Sabahleyin târumar edilmiþ olan 

düþman siperini gören fýrka kuman-

daný kendi eliyle “necm-i Osmani”yi 

Nasuh Onbaþý’nýn göð süne takýyor 

ve bütün taburu tebrik ediyordu. 

Yüzbaþý gurur ve iftihar ile Nasuh 

Onbaþý’yý göstererek, “Hepi mize 

büyük bir þeref kazandýrdý” diyordu. 

 Nasuh Onbaþý mahçup ve müte-

vazý fakat merd ve asil bir eda ile 

vazifesinden baþka bir þey yapma-

dýðýný söylüyordu.

Bu vakadan dört gün sonra 

da Nasuh Onbaþý mukaddes 

ve mübarek þe hit lerimiz kafi-

lesine iltihak ederek askerliðin 

þe ref li rütbesini kazandý.

Allah bizi þefaatlerine mazhar 

buyursun.



Sayı – 8 Harp Mecmuası Sahife 126

Almanya kaplıcalarında tedavide bulunan mecruh zabitanımız Frankfurt Osmanlı şehbenderi Mösyö Karapes’in bağçesinde

1- Tabib Yüzbaşı Nihad Sezai Efendi, 2- Jandarma Yüzbaşısı Hüsnü Efendi, 3- Mülazım-ı evvel Nazım Efendi, 4- Binbaşı Rıza Bey, 5- Y31 Yaveri 
Mülazım-ı evvel Mustafa Haydar Efendi, 6- Y74 Kumandanı Erkan-ı Harb Kaimmakamı Servet Bey, 7- Y125 T1 K1 Mülazım-ı evveli İbrahim 
Efendi, 8- Mülazım-ı evvel Muzaffer Efendi, 9- Y28 T3 Mülazım-ı sani Said Efendi, 10- Y124 T2 K6 İhtiyat Zabit vekili Burusalı Mehmed Emin 
Efendi, 11- Frankfurt Osmanlı Şehbenderi Mösyö Karapes, 12- Mülazım-ı evvel Ömer Efendi, 13- İhtiyat Mülazım-ı sanisi Cemil Efendi, 14- Zabit 
Vekili Nuri Efendi.

Kadir oğlu Mehmed Çavuş

Dördüncü Ordu dahilinde Ayn Sufer nekahathanesi

Ayn Sufer Nekahathanesi’nde idman talimleri

Kolordu 1 fırka 1 Y7 T3 K11,  
Çavuş. Çivril kazasının Madenler  
karyesinden Kadir oğlu Mehmed 

 Conkbayýrý ve Seddülbahir 
mu hâ rebatýnda medhe þâ yân büyük 
kahra manlýklar göstererek düþman 
tara fýn dan atýlan bom balarý patlama-
dan yine düþma na atmak suretiyle 
cesaret ve þecâat harikalarý ibrâz 
etmiþ ve nihayet yine böyle bir 
bombayý alarak düþmana havale 
edeceði sýrada her nasýlsa birden 
bire infilak eden bombadan sað el 
bileðini kaybetmiþtir.

 Hastanedeki firâþ-ý ýztýrabýn dan 
tabur kumandanýna yazýp 
gönderdiði mektupta ise "Sað kolu-
mu kaybettim. Zararý yok sol kolum 
var. Onunla da pekâlâ iþ gö rebili rim. 
Beni müteessir eden ve yine ký tama 
iltihakla düþ manla çarpýþmama mânî 
olan þey ya ra mýn henüz il tiyâm 
bulmamýþ olma sýdýr. Has ta ne den 
kurtularak hâlen har be iþtirak ede-
me di ðim için beni

mazur görünüz. Af fe di niz, 
muh terem kumandaným" 
de  miþ tir.

Bu kahraman Türk oðlu nun 
elyevm tamamýyla  kesb-i 
âfiyet etmesiyle kaybettiði 
uzv-ý kýymetdârýndan 
icâbât-ý fenniyyeye göre 
istifadesi için Almanya'ya 
izâmý düþü nül mektedir.



 Y21 T1 K1 Kumandaný Yüzbaþý
 Hilmi oðlu Mehmet Celaleddin

)Efendi. )13 Nisan 1331

 Y31 T1 Kumandaný Yüzbaþý
 Mustafa oðlu Mehmet Halit

)Efendi )12 Nisan 1331

 Y25 T1 Kumandaný Kýdemli
 Yüzbaþý Mehmet oðlu Mustafa
)Vasfi Efendi )15 Temmuz 1331

 Fýrka 2 Erkân-ý Harbiyesine
 memur Erkan-ý Harbiye

 Yüzbaþýsý Kemal Efendi Tarih-i
)þehâdeti )8 Haziran 1331

 Y72 T2 K7 Kumandaný
 Mülâzým-ý evvel Rusçuklu Emin

oðlu Mustafa Hamit Efendi
)Temmuz 1331 9/10(

 Y77 T1 K4  Ýhtiyat Zabit Vekili
 Hacý Hasan oðlu Hüseyin Hüsnü

)Efendi )26 Teþrin-i evvel 1331

 Y126 T1 K4 Mülâzým-ý sâni
 Mehmet Þakir oðlu Hasan Fuat

)Efendi )25 Mayýs 1331

 Y1 T2 K7 Kumandaný Mülâzým-ý
 evvel Ziya Paþa oðlu Fazýl Efendi

))5/6 Mayýs 1331

 Sahra Topçu Y14 T2
 Mülâzým-ý sâni Malkaralý
 Ahmet oðlu Hasan Efendi

)Aðustos 1331 9/10(

 Y25 T2 K2 Mülâzým-ý sâni
 Adapazarlý Ahmet oðlu Hurþid

)Efendi )25 Temmuz 1331

 Y22 T2 K2 Mülâzým-ý evvel
Ýbrahim oðlu Abdülaziz Efendi

)Mayýs 1331 9(

 Y25 T2 K2 Mülâzým-ý evvel
 Ahmet Mecbur oðlu Abdullah

)Nâbî Efendi )25 Temmuz 1331

 Y14 T3 K10 Baþçavuþ Eskizaralý
 Faris oðlu Mehmet Arif Efendi

))11 Nisan 1331

 Y14 T2 K8 Zâbit Vekili Eskizaralý
Faris oðlu Haþim Efendi

)Nisan 1331 27/28(

 Y14 T1 K3 Zabit Vekili Eskizaralý
 Osman Nuri oðlu Ahmet Raci

)Efendi )22 Nisan 1331

 Y1 T1 K1 Mülâzým-ý sâni Edirne
 Kapýlý Ahmet oðlu Hasan Fazlý

)Efendi )5/6 Mayýs 1331
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YAŞAYAN ÖLÜLER
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Çanakkale’de  
esir edilen  

İngiliz, Fransız  
ve Avustralyalı 

zabitlerden

Elimizdeki  

esirlerden  

beş  

çeşid:

Ortadaki  
resim: Rus 

Kazak  
userasından  

bir grup

Sağdan 
Senegalli 

zenci, 
Avustralyalı, 

Londralı, 
Fransız müs-
temlikeden, 

Hindu






