
Harp MecmuasıSayı – 11

Temmuz 1332

İdârehâne: İstanbul – Cağaloğlu 
Kapalıfurun Sokağı numro 6

(Telefon 1854)

İstanbul ve vilayât için posta 
ücreti de dahil olduğu halde bir

yıllık iştirak bedeli 25 kuruş

Fiyatı: 1 kuruş

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

Düşman başına afet: bize zaferli selam ve temenniler saçan zeplin yavrusunun saray-ı hümayun üstünde bir vakfe-i ihtiramı

Muhterem Kar'ilere: Hatt-ı dest-i padişahî ile müzeyyen neşîde-i hümayûn bu sayımıza ayrıca bir levha olarak ilave edilmiştir.

Yıl – 1

Ramazan 1334



Harp Mecmuası

Ramazan, 1334

(Temmuz 1332)



 Gazi Başkumandan-ı
 akdesimizin sevgili milletine,

 zafer amillerini öğretmeye teşvik
 yolunda istihkam bahçesini

şahane ziyaretleri

 Bu ziyaretleri ve gerek zîrde
 mecmuamızın büyük bir

 minnet ve şükran ile
 karşıladığı şiir-i

 hümayunları Avn-ı
 Hakk’la yakında bu halas

 harbinde muvaffak
 olacağımıza kat‘î beşaretdir

Ecdâdýn mîras-ý akdesi þu iki mübâ  rek 

kelimede cem ve hulâsa olabilir: 

Din, VaTan

Din ve vatan yolunda fedâ-yý cân 

edenlere ni'am-ý uhreviyenin en 

büyüðü mev'ûd ve müheyyâ bulun-

duðuna îman edenlerdeniz.

Harb-i âhirde ve bilhassa pâyitaht-ý 

hilâfet ve saltanatýn kapýlarý önünde 

ihrâz-ý þehâdet ve gazâ etmiþ olan 

dilâverân-ý din ve vatan ise, Allah'ýn 

vaad ettiði ihsan-ý uhreviyeden baþka 

pâdiþâhýn da bî-nazîr ve þâhâne bir 

mükâfat-ý dünyeviyesine nâil oldular.

-Kelâmü'l-mülûk mülûkü'l-kelâm- kazi-

yesine bu yer yüzünde þu

neþîde-i mülûkâneden büyük bür han-ý 

zî-þân olamaz. Bu mübârek diyâ rýn 

âfâk ve etrafýnda atýlan top larýn 

tarraka-i kýyâmet-numûnu kalb-i 

bülend-i pâdiþâhînin bu darâbân-ý 

þefkati huzûrunda vaz'ý huþû ve ihtirâm 

alsa sezâdýr.

Hükümdâr-ý a'zâm u kudsümüz, 

imdâd-ý ilâhîhinin en müþkil dakikalar-

da ordû-yi hûmâyunlarýna yetiþip, her 

bir neferin bir kal'a-i pûlâd-ten 

olduðunu ve asker evladlarýnýn pîþ-

geh-i azminde düþmanýn nihâyet aczi-

ni idrâk ile kudret ve haysiyeti pâmâl 

olarak firâr ettiðini, o a'dâ-yý dîn ü 

vatanýn kibr ü nahvetini utandýracak 

bir tevâzû-ý necîb ile beyân buyurduk-

tan sonra

Savlet etmiþti Çanakkale'ye bahr ü berden 

Ehl-i Ýslâm'ýn iki hasm-ý kavîsi birden

Lâkin imdâd-ý ilâhî yetiþip ordumuza 

Oldu her bir neferi kal'a-i pûlad-beden

Asker evladlarýmýn pîþ-geh-i azminde 

Aczini eyledi idrâk nihâyet düþmen

Kadr ü haysiyyeti pâ-mâl olarak etti firâr 

Kalb-i Ýslâm'a nüfûz eylemeye gelmiþ iken

Kapanýp secde-i þükrâna Reþâd eyle duâ 

Mülk-i Ýslâm'ý Hudâ eyleye dâim me'men
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Kapanýp secde-i þükrâna (Reþâd) eyle duâ

Mülk-i Ýslâm'ý Hudâ eyleye dâim me'men

beytiyle neþîde-i hümâyunlarýna hüsn-i hitâm veriyorlar.

 Bu secde-i mahmidet, hâtýrýmýza târh-i Ýslâm'ýn hiçbir 
vakit unutmayacaðý ve her zaman zikr ü tebcil edeceði 
diðer bir secde-i þükrâný getirdi. Malumdur ki Devlet-i 
Abbâsiye'nin inkýrâzýný müteâkip, hilâfet-i Ýslâmiyenin 
þevket-i dünyeviyesi bir husûf-ý muvakkata uðrayarak, hicrî 
kamerî hesâbýyla, tam yedi yüz altmýþ yedi sene, Âl-i 
Abbâs'ýn tâlii vâj-gûnuna rabt-ý baht ü hâl etmiþti. Fakat 
hâmi-i Ýslâm olan Allah bu sý rada büyük bir kerem, bir kud-
ret gösterdi. Abbasîlerin bün yân-ý þevketi Dicle kenârýnda 

yýkýlýrken ayný sene-
de -ihtimal ki ayný 
ayda ve ayný günde- 
Asya'nýn garbýndaki 
kahraman bir aþîret 
beyinin sulbünden 
dünyâya bir erkek 
çocuk geliyordu. Bu 
çocuk doðdu, büyü-
dü ve kendi namýna 
nisbet olunan bir 
devletin esâs-ý rasîni-
ni vaz etti.

 Ýslâm'ýn ufk-ý bahtý 
artýk açýlmaya baþla-
mýþ tý. Ab bâ sî lerin 
se ne-i inkýrâzýnda 
dün yaya gelmiþ olan 
Sul tan Os man'ýn 
altýn cý hafîdi ve 
yedin ci câni þîni 
Sultan Mehmed-i 
Sânî Ýs lâm'a mev'ûd-ý 
ezelî olan belde-i 
Kos  tan t in i yye 'n in 
fâtihliðini ihrâz ile 
Peygamber-i zî-þâ ný-
nýn en büyük arzusu-
nu tatmin ediyor ve 
bunun hafîdi Sultan 
Selim-i evvel de en 
mütemerrid devletle-
rin kalb-gâhýna sapla-
nan ve kendisinden 
üç asýr sonra tevellüd 
etmiþ olan en büyük 
bir Osmanlý þâirini,

Hürriyet tepesinde istihkam bahçesini ziyarette 
Önde Başkumandan vekili, sağa doğru Hariciye Nazırı ile Dahiliye Nazırı Mülazım Talat Bey

Bahçede kum torbalarından yapılmış siperler arasında

Ýnerdi sadme-i sîytýyla burclar hâke

Kýlardý cilve-i tîðiyle berkler ricât!

 Suretinde sitâyiþ-hân eden mubârek kýlýncýný, kýrýlmaz ve 

eðilmez bir âlet-i ref' ü taklîb þekline kalb ve ifrað ile hilafet-i 

celîle-i Muhammediyeyi miskat-ý nâ-müstahakkýndan

ref' ü  i'lâ etmeye çalýþýyordu.

 Saltanat-ý dünyeviyesini þevket-i diniyye ile tes'îd ve tez-
yin ve þükûh-ý dinî zur-bâzu-yý saltanatýyla te'yîd ve tersin 
eden bu büyük Osmanlý pâdiþahý nâmýna, Mýsýr Kâhire 
Câmii'nde ilk hutbe-i tebcîl ve tehniyet okunurken hatib, 
elkâb-ý pâdiþâhiye (Hâkimü'l-Haremüynü’þ-Þerifeyn) ünvâ ný-
ný terdif eder. Kürre-i arzý kendi gibi bir padiþahýn cevalân-ý 
himmet ü hamiyyetine kâfi görmeyen koca halife, Harem 
eyn-i þerifeyn’in "hâkim"liðini ihtiyâriyle hâdimliðine tah vil 
ve bu sûretle hutbesini tashih etmesini orada cehren hatibe 
ihtâr ettikten sonra, seccâdesinin baþ tarafýný eliyle kal dý ra-
rak mübârek alnýný ve yüzünü topraklara sürdü. Cedd-i 
mu az zamýnýn o seccâde-i mâhmide tini iþte pâdiþahýmýzýn 
bu secde-i þükraný 
takib ediyor. Bu onun 
bir zeyl-i pür-þâný, bir 
mâba'd-ý zî-þerefidir. 
Þevketmeâb efendi-
miz neþîde-i garrâ-yý 
mülûkânelerine, ilâve 
buyuruklarý hasbihal-
de kendi eserleri için 
(ecdâdýmýn yazdýklarý 
ezhar u bahara ait 
þiirler gibi de ðildir) 
diyorlar. Evet dâima 
tahavvül ve dâima 
meþî me-i bâri desin-
den doðduðu mevsi-
me intikâl eden bir 
fasl-ý bî-kararýn mehâ-
sin-i fâniyesi bu þâhâ-
ne mýsrâlarda görün-
mez. Fakat bir bahâr-ý 
sermedînin ezhâr-ý ebed mutarrâsý Sultan Meh med Hân-ý 
Hamis Hazretleri'nin 
bu eb yât-ý gû zide-i 
h ü  m â  y u n l a r ý n d a 
daima nazar-rübâ-yı 
vicdân ü îman 
olacaktýr. O mezhere-i 
hamiyyette çeþm-i 
Ýslâm, gûlzâr-ý cinâ nýn 
mes hûr temâ þâsý olur.

 An-asl Türk olan 
büyük bir Acem þâi ri-
nin Hindistan mülûk-ý 
Ýslâmiyyesinden Meh-
med Þah hakkýnda iki 
yüz bu kadar sene 
evvel inþâd etmiþ 
oldu ðu þu beyit her 
zamandan ziyâde 
bugünkü hâl ve 
hissiyâta muvâfýk ve her hükümdardan ziyâde bizim sevgili 
pâdiþâhýmýza lâyýktýr.

 Cihan ezîn dü Muhammed girift izzet ü câh

Yekî Muhammed mürsel, devm(?) Muhammed Şâh

Allah birinin dinini diðerinin devletiyle te'yit etsin. Amin!..
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Başkumandan Vekili Enver Paşa Kutü’l-Amare’de 
Harekat-ı harbiyeye dair Kolordu kumandanlarından izahat alırken

Kafkas cephesinde: 
Başkumandan vekili, yeni 
askerlere bizzat ateş talimi 

yaptırırken

Irak yolunda Enver Paşa: köylü muteberanı ile hasbihalde

Gönüllü asker olmak için başkumandan vekilinin yolunu çevirip rica eden 
12 yaşında iki çocuk

Şiir

GALİÇYA YOLUNDA

Ýþte biz düþtük yola

Yolumuz uður ola

Galiçya'ya, oradan

Doðru Sivastopol'a

Kýrým Azak burada

Nogay Kazak burada

Milyonlarca soydaþlar

Hepsi bak burada

Bu yurdun oðlu kýzý

Tanýdý ay-yýldýzý

Dediler: "Siz yine o,

Sancak yine kýrmýzý!"

Sancak yine o sancak

Deðiþen felek ancak

Nice demdir Moskof'a

Yaptý bizi oyuncak

Ýþte biz geldik yine

Uyarak öce, kine

Ordumuzu kondurduk

Moskof'un sînesine

Ey Şarktaki Acarlar! 

Ey Garptaki Macarlar! 

Bakın Türkler süngüyü 

Nasıl Rus’a sancarlar!

Acýkmýþýz canýna

Susamýþýz kanýna

Yaptýklarýn ey Moskof

Kalmayacak yanýna

Ülkelerden taşarız

Balonlarla aşarız

Nerde varsa düşmanın

İmdadına koşarız

Söylenme için için

"Geldiler aceb niçin?"

Geldik senin zulmünden

Türk'ü kurtarmak için

Türk, Nemseli, Alman

Birleþtik, bir kocaman

Ordu yaptýk yürüdük

Diyeceksin el eman

Ey kardeþler merakta,

Kalmayýnýz ýrakta

Yükselecek ordunun

Þâný bu ak toprakta

Uygun düþtü kelamlar,

Halifeye selamlar!

Moskof'u ezeceðiz

Kurtulacak Ýslamlar

Ziya Gökalp

Kininiz deðil dinden

Din yaptýk millî kinden

Gelir sana gayzýmýz

Ruhumuzun içinden



Çoruh mıntıka-i harbinde başkumandan vekilimiz

Kıt‘âtımızın muvaffakiyetli bir taarruzunu ayaklı dürbünle tedkik ederken

Üçüncü Ordu Kumandanı Vehib Paşa

Harekatı yakından idare için maiyyetiyle birlikde 
elinde destek sarıp tepeleri tırmanırken

Daha ilerüde karlı tepelere temevvüce hazırlanan üçüncü ordu karargah flaması başında nöbetcisi

ÇÖLDEKÝ MUHÂRE BEL ER VE MUHÂRÝPLER

 Son günlerin tebligat-ý res miyesinde Sîna Çö lü’n den bah-

solunmaya baþ la dý. Katya’da yeni müsâdemeler ve Katya’dan 

ileride yeni keþf-i taar ruzîler var. Mahiyeti hakkýnda bittabi hiç 

bir þey bilmediðimiz bir çöl harekât plânýnýn muhtelif yerler-

de, muhtelif tarzlarda inkiþâf eden safahâtýný haber alýyoruz.

 Esasen o kadar hâiz-i ehemmiyet olmasa bile en küçük bir 

çöl hareketinin, çölde yapýlmak 

nokta-i na zarýndan bizim için ne 

derin bir iftihar olacaðýný anlamak 

için Sîna Yarýma dasý’ný tanýmak 

lazým. Ýstanbul’da çöl için pek az 

þey biliyoruz. Bu bildikleri miz de 

Harp Mecmuasý’nda veya mu sa-

vver Alman gazetelerinde neþr 

olunan birkaç resimden alýnmýþ 

basit ma lumattan ibarettir. Ve çöl 

bu basit ma lumattan büsbütün 

baþka bir þeydir.

 Harbe karýþýp Mýsýr’a karþý 

bazý teþebbüslerde bulunmaya 

karar verdi ði miz zaman ordu 

gayet mühim birtakým vazifeler 

karþý sýn da bulunuyordu. Kanal’da asýl düþman hatt-ý harbiyle 

temas etmeden evvel çöl tabiatýna karþý büyük bir harp ver-

mek lazýmdý. Bu harp, çölü diðer araziden büsbütün ayýran 

husûsî müþkîlâta ve mahrumiyetlere, yolsuzluða, susuzluða, 

er zak sýzlýða karþý verilecekti. Bundan iki sene evvelki Sîna 

Çölü, filhakika

bir ordunun deðil, bir tek insanýn bile su, yiyecek ve yol 
bulmasýna gayrimüsâiddi.

 Bu sebepledir ki memleketin birçok genç adamý bu 
ihdârât harbinin öldü rücü müþkilâtý önüne atýldý. Muay yen bir 
plan mûcibince þu üç büyük kuvvet mücâdeleye giriþtiler: 
Para, mü hendis ve amele. Çölün vahþi ve âteþîn güneþi 
altýnda birinci kanal keþfi za ma nýndan bu güne kadar binlerce 
va tan çocuðu yol, su ve þimendifer için bü tün sabýr, metânet 
ve azimlerini ib zâl ettiler.

 Her tarafta gündüz ve gece yýðýn yýðýn insan
 þurada ray döþeyen, biraz ötede þöse taþý
 kýran, bir baþka yerde hastahane veya diðer
 binalar üzerinde çalýþan, diðer bir tarafta
 demir borular tefriþ eden insanlar vardý. Biz
bu me sâînin henüz
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Çölde deve üstünde kakule tabir olunan sedye içinde yaralı nakliyatı talimi

Her devede kakule içinde iki yaralı seyyar hastahane önünde

bitmediði zamanda çölü dolaþmýþtýk. Bir sene evvel iki üç 
bedevî evinden baþka bir þey olmayan Bi’rü’s-seb’i tevessu’ 
etmiþ bir çok yeni bina kazanmýþ ve güzelleþmiþti. Bi’rü s-
seb‘i gelir gelmez Mýsýr seferinin hummalý faaliyeti az çok 
hissolunuyordu. Yeni binalar temiz ve kârgirdi. Ka sa ba nýn 
yeni yollarý mümkün olduðu kadar geniþti. Sonra üstüne 
Bi’rü’s-seb‘i geçen tren vaktiyle ismi bile hatýrlanmayan bu 
küçük kasabaya büyük istikballer vad etmiþti. Meselâ bir 
bedeviden pek az para ile satýn alýnan bina birden bire üç 
dört misli kýymetlenmiþti. Bir sene evvel Bi’rü’s-seb‘den ile-
riye ancak at veya deve ile gidilebilirdi. Biz azimet ve avde-
ti bir günü tamamen doldurabilecek bir mesafe üze rin de 
daha o zaman otomobillerimizin bü  tün süratiyle do laþ-
mýþtýk. Hatt-ý seya hatimiz üzerin de bir hafir vardý ki ibti-
dâlarý bomboþtu. Ne insan, ne bina...

 Bir senelik mesâî mamûrelerden haftalarca uzak bulu-
nan bu yerde binâ, hastahâne 

ve bahçe vucüda getirilmiþti. Bundan baþka bir yýðýn çadýr 

ve keþfolunmuþ ve temizlenmiþ. Çöl yolcularýna bir hâtýra-i 

seyahat olarak hazýrlanmýþ bir harâbe bile vardý.

 Bu ihdârât bize eserlerini vermezden evvel çölün son 

haritalarý üzerinde gördüðümüz bir yýðýn isim kalabalýðýnýn 

yarýsý esassýzdý. Bunlar, çadýr kurulmuþ, bir istikâmete 

yapýlan nak liyata menzil ittihaz edilmiþ bizlere ko laylýk 

olsun diye verilmiþ isimlerdi. Me sela çöl muharebeleri 

ibtidasýnda is mi ne çok tesâdüf olunan Ýbn-i Bükün artýk 

mevcut deðildir. O kumun üstün de bir çadýr idi ve çadýr 

kalkarken isim de be râ ber kalktý. Ýhdârat bu isimsizlikleri 

kal dýrmýþtýr. Þimdi bir hafir vardýr. Bi’r-i hasanâ mevcud olan 

bir yerdir.

 Bizi çöl boþluðunda tebîd eden bu saðlam tesîsâtý gör-

dükçe göðsümüzün bir iftihar ile þiþtiðini hissediyorduk. 

Daha ileride büsbütün 

“Mısır Yolunda Hazırlıklardan”

Karar vermek ve bunu neticeye 
kadar azim ile tatbik etmek, 
bugünkü cihan harbinin âmilleri 
bu iki noktada toplanıyor. 
Düşmana değil, onu cüretle hare-
ketlerimizle kendimize muti kıl-
mak gayesini takip eden taraf, 
gerek sevkü’l-ceyş ve gerek ta’biye 
harekatında daima kazanmıştır. 
Bugün Mısır cephesinde İngilizlere 
karşı vaziyetimiz bu merkezdedir. 
Onlara karşı harekette tamamıyla 
serbestiz. Düşman azmimize muti 
kalmıştır. Geçen sene kanalı geç-
mek suretiyle taarruzlarımızda 
elde ettiğimiz tecrübeler bu defa 
başlayan taarruzlarımızın muvaffa-
kiyetle tetevvücüne çok yardımı 
olacaktır. Azm ettik. Hedefimiz 
Hakk ve selamettir. Buna vusul 
mübeşşirdir.



“Bi’rü’s-seba”nın cenubi garbinde “Hafir” menzil mevkii

Menzil mevkii “Hafirü’l-Avce”nin yeni manzarası

Sina çöllerinde seyyar hastahanelerimizden biri

Kanala müteveccih menzil yollarında şu bir sene içinde te’sis edilen menzil noktalarında, askerlerimizin her dürlü ihtiyacı tatmin olunmakdadır. Az 
zamanda, çöl ortasında bu ümran mukaddimeleri civar urban üzerinde pek büyük meserretlere bais olmuşdur. Senelerden beri İngiliz işgali altında 

iken başındaki kefiyeyi tebdil için 20 gün mamur bir köy aramakdan bî-tab düşen urban bu menzil noktalarında her zaruretlerini tesviye etmekde ve 
bu suhuletden dolayı bir ağızdan “Yensuru’s-Sultan” avaze-i şükranları her konakda çöl semasına aks etmekdedir.

kum sahrasý üs tündeki bir menzil 

noktasýnda bü yük su tesisatýna 

tesadüf etmiþtik.  Bu ra da inþâ olu-

nan havuzlardan maa da yol 

istikâmetinde suyu bulunmayan 

yerlere çölün bu ebedi ihtiyâcýný 

taþýmak üzere demir boru ferþiyatý 

bulu nuyordu. Ýlk keþif seferinde 

ordu nun kumandanýna bile 

günde ancak bir matara su vere-

bilen çöl þimdi pek çok zengindi. 

Ýnsanlardan maada hayvanlar ve 

bahçeler bile bundan vâsî bir 

istifâde temin ediyorlardý. Sonra 

revirlere çölün her noktasýnda 

sizin ýztý rap larýnýza

yetiþebilmek için vücuda 
geti rilmiþ seyyar hastaha-
nelere, size bu mesâinin 
henüz tamamlanmadýðýný 
söy leyen yýðýnlarca amele 
ve mühendis çadýrlarýna 
tesadüf ettik. Hepimizin 
ru hunda büyük bir hiss-i 
gurur ka barýyordu. Bu ve 
bir çok senelerden beri 
medenî cemiyetler arasýn-
da yer al masýna müsaâde 
olunmayan bu milletin ne 
büyük bir kuvve-i hayati-
ye bir azim ve istidâd 
sâhi bi olduðunu
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isbat ediyordu. Ve bilâ mûbâlâðâ 

denebilirdi ki herhangi müte meddîn 

bir cemiyye tin boþ kuru ve bütün 

ibtidâî teþkilattan mahrum bir çölde 

bir sene içinde yapabileceði inkýlâp 

bundan daha yüksek olamazdý. 

Sonra çöl kendi için ça lýþanlara ve 

onlarýn eserlerine karþý hiç de lütufkâr 

deðildir. Çölün güneþinden daha kor-

kunç fýrtýnalarý var. Bu fýrtýnalar 

insanlarý, çadýrlarý kumun üstün de 

kumdan baþka ne varsa hepsini bir 

geniþ selin içinde karýþtýrýp savurur ve 

mahveder. Þose yaparsanýz bir fýrtýna-

dan sonra þosenizin üstüne kalýn 

kum tabakalarý yýðýlmýþtýr. Döþediðiniz 

rayý yeniden aramak ve temizlemek 

lâ zým dýr. Çölde bir þey yaptýktan 

sonra ya pý lan þey üzerinde yeniden 

yapýyor kadar itina, sabýr ve çalýþmak 

lazýmdýr. Demir yolunu tâ Filistin'le 

çöl arasýnýn çýplak yalçýn daðlarý 

arasýndan sürükleyerek kumlar 

ortasýna taþýyan ve bu uðurda bir çok 

genç arkadaþlarýný kurban veren 

insanlar hiç þüphe yok ki en korkunç 

harp cep he l erinde kur þuna ve süngü-

ye göðüs ve ren insanlar kadar þayân-ý 

hürmettir.

Çölün ikinci sýnýf muhariplere þim di 

Katya musademelerini ve kanal keþif 

taarruzlarýný yapan muhariplere karþý 

vaziyyeti daha çok müsait deðildir. 

Ýtiraf etmek lazým gelir ki, çöl muha-

rebelerinin dað ve diðer arazi muha-

rebelerine nazaran da ha husûsî müþkülatý var. Bir defa 

Bi'r-i hasânâ'dan ara sýra dað ve irtifa gördüðünüz yerler-

den ile riye geçiniz. Hiçbir tarafta düz bir kumdan baþka 

bir þey göremezsiniz. Burada yeni harp sanatýnýn bütün 

ibdâatýna raðmen 

ibtidâî insanlar gibi çarpýþmak mecbu ri yeti vardýr. Kuvvetiniz, 

kesâfetiniz, hatt-ý ri catiniz, takip ettiðiniz plan göz önünde-

dir. Top sizi ufuklara kadar takip eder. Sonra bir küçük 

tereddüt, 

bir ufak yol yanlýþý sizi kýtanýzla beraber günlerce kum 

üstünde, ser seri dolaþtýrýr ve belki tam karargahýnýzý bulmak 

için ümit lendiðiniz dakika sizi düþman ku ca ðýna atar. 

Düþman için 

müþkilât ayný þekilde deðildir. 

Ýngiliz lerin kanallarý ve kanal 

arkasýnda her ihtiyacý za ma nýn da 

tatmin eden trenleri ve 

hazýrlanmýþ yerleri var. Bu na 

raðmen çölün bizim tarafý mýz-

dan uzak köþelerin den yerinde 

tu tu na mý yorlar ki bu, iki seneden 

beri memleketin dört köþe sin de 

yüz türlü düþmanla çarpýþan 

fe dâkâr vatandaþlarýn ne büyük 

bir hýrs-ý gâlibiyet ile harb ettikle-

rine delâlet eder.

Çöl beyhûde hazýrlanma mýþtýr. 

Çö lü hazýrlamak için can veren-

ler bey hûde ölme miþlerdir. 

Hazýrla nan çöl ka  nalýn öbür 

tarafýndan senelerden be ri 

yabancý kaldýðý hilâli bekleyen 

zen  gin kýtanýn hakiki ve emin 

ha las kârý olabilir. Biz çöl yollarýný, 

çöl kuyula rý ný açar ken Ýngilizlerin 

kalbinde ka na yan birer yara 

açmýþ ol duk. Mýsýr'ýn mað rur 

gazileri çöl karþýsýnda târihî ci na-

yet lerinin hesabýný görecek güne 

doð  ru yaklaþtýklarýný pek güzel 

anlýyorlar. Bugün harbin nihâ yet 

bulmuþ ol du ðu nu farz etsek bile, 

çöl, siyâsi me sâi mi zin kýymetdar 

bir silahý olabilir. Ve Ýn gi lizler, 

Mýsýr'ýn kapýsýna her vakit bü yük 

bir kuvveti, demir yollarý, þöseleri 

ve türlü hazýrlýklarýyla bilâ-müþ-

kilât ta þý  masýna hazýr bir çöl 

ol duðunu dü þün dükleri vakit 

bize karþý baþlarýný daha az dik 

tutmaya, seslerini daha az sert 

çýkar ma ya mecbur olacaklar dýr.

Bu satýrlara nihayet vermez den 

çölün ebedî sükûnu ara sýnda 

Harb-i Umûî'nin mukaddes 

maksadý uðruna can veren mem-

leket çocuklarýný düþü nelim. 

Tabiatýn hakiki bir düþ man gibi 

gösterdiði güçlüklere raðmen hâl 

için ve istikbâl için bizim me sâi-

mizi kendi hayatlarýndan fedâ etmek su retiyle ko lay-

laþtýran kardeþlerin muazzez hâtý râ larýna hürmet edelim, 

ve ya rý nýn bizden isteyeceði bütün fe d â karlýklarý bi lâ-

pervâ ve bilâ-fütûr ibzâl etmek bizim için ebedi bir borç 

ol du ðu nu anlayalým. 

F. R.

Sina çöllerinde mücahitlerin iki reisi: Mısır’a müteveccih ateşli nazarlar 
Bu mevki “Kasımiye” tesmiye olunur Bi’rü’s-seba’dan 75 kilometre garb cenubunda vaktiyle İngilizlerin kahhar elleriyle  

ayırdıkları hududun bize karşı kapu mahalli idi
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“Bi’rü’s-seba”dan kanala doğru askerle mücahitlerimizden bir kafile kumlu yollarda..

Katye civarında bir karargah ileri müfrezelere emir tevcih ederken

Kutü’l-Âmare’de İngiliz esirleri Başkumandan vekilimize selam vaziyetinde

Dicle Nehri’nde askerî sallardan biri

TRABLUSGARB’A DÂÝR

Son aylar zarfýnda muhtelif dâ ru'l-hare kâtlarda 
ehl-i Ýs lâm'ýn ihraz eyledikleri mu zaf feriyetler 
düþmanlarýmýzýn kuvâ-yý maneviyesini kýracak 
bir mahiyettedir. Ýslâm azmi, Ýslâm metâteni her 
yerde kendini gösteriyor. Fedakâr askerleri miz 
bir taraftan Hemedan yollarýnda Mos koflara 
karþý zaferler ihraz eyledikleri gibi diðer taraftan 
da Mýsýr yollarýný Ýslâm mücâhid lerine açmak 
için uð ra þý yorlar. Ordu muzun bir cüzü Galiç-
ya'da eski Osmanlýlarýn þanlý fütûhâ týný ihya ile 
meþgul olduklarý sýrada Trablusgarb'da da azim-
perver bir mü câhidler kâfilesi Ýtalyanlarý 
maðlubiyetten maðlubiyete giriftar ediyor. 
Bütün bu zaferler gösteriyor ki mûcâhidin-i 
Ýslâm tükenmez bir menba-ý hamâ se te, zeval 
bulmaz bir fedakârlar zümresine mâliktirler. Bil-
hassa fertlerin fe dakarlýklarý, fertlerin vatan 
uðrunda ölmek neþesiyle en uzak mücâhede 
meydanlarýna atýlmalarý ehl-i Ýslâm'ýn medenî ve 
müterakkî bir halde yaþamak azmiyle þevk ve 
gayretle geldiklerini ispat ediyor. Ýran'ýn en uzak 
hu dut larýnda mücahitlerimiz zevk-i za ferle ser-
mest, hiçbir mâniayý nazar-ý dik kate almayarak 
Moskoflarý 

hiçbir hak ve kanuna hiçbir selâhiyet-i me de niyeye istinad etmek-
sizin iþgal eyledikleri mevkilerden püskürterek yakýn Ýslâm kardeþ 
mülkünü Rus zulmünden tahlise çalýþtýklarý gibi cesur bir mücâ-
hidimiz Nuri Bey de Nuri Paþa namýyla fedakâr mûcahidler kafi-
lesiyle birlikte Afrika'nýn âteþîn çöllerinden þan  lý zaferler ihrâzýyla 
meþgul bulu  nu yorlar.

Nuri Bey'in bu gayret ve besâleti cid den takdire sezâdýr. 
Ordumuzun ký sm-ý küllîsi güzel vatanýmýzýn hudutla rýný müdafaa, 
düþmandan bir çok yerler almakla meþgul oluyor ki, Nuri Bey de 



 Trablusgarb’da ve 

 Mısır kapularında 

 te‘âlî-i İslam için 

çalışan mücahidler

es-Seyyid Þerif Ahmed es-Senûsî Hazretleri

Nuri Paþa “Bey” çadýrýnda oraya mahsus 
kisve içinde

Trablusgarb’da: Mücâhidînin geçit resmi

Âhiren fahrî paşa ünvanıyla yâverân-ý hazret-i 
pâdiþâhî silkine dahil olan mücâhid Seyyid Ýdris 

hazretleri

Mücâhidîn mevlûd-i þerif kýraatinden sonra Ýslâm’a zafer duâsý yapılırken

diðer bir noktadan bu muzafferiyeti ikmâl, 
düþmaný tâciz, hasmýn nûfuz-ý siyâsiyesini 
keser, kuvve-i as ke riyesini iþgâl ve maðlup 
etmekle ci ha dýn nü fûz-ý ulviyetini îlân edi-
yor. Âhiren alýnan telgraflardan anlaþýldýðýna 
göre bu fedâkar kahramanlar pek mü him 
mu zafferiyetler ihrâz etmiþ, Ýtal yanlara kül lî 
telefat verdirmiþtir. Bu havalideki ha rekât-ý 
celâdetkarâne Ýtal yan larý Trab lus  garb'ta 
hayliden hayliye tâciz eylemektedir. 
Ýtalyanlar da anla mýþ lardýr ki mü câhitlerimiz 
Trablus garb'ýn gaddârâne bir surette iþgalini 
affolunmaz bir si ya sî cinâyet, Osmanlý 
hukukuna kar þý vah þiyâne bir tecâvüz 
addederek bu tecâ vü zün intikâmýný almak 
için hiçbir za man fedakârlýktan geri durma-
maya az metmiþlerdir. Ýtal ya nlara karþý bes-
lenen intikam hisleri ezelîdir. Vâsî ve 

bî-nihâye denizlerle uzak  laþan Trablus garb Müslüman kalp-
lerinden hiçbir zaman uzak deðil dir. Son harekat da gösteri-
yor ki mücâ hi din-i Ýslâmiye va tanýmýzýn bu kýymetdâr 
parçasýný düþmanýn levs-i iþgalinden tathir için her türlü 
fedâkarlýklarý ihtiyar etmiþler ve günden güne ihrâz-ý zafer 
edeceklerine de kanaat-ý kâmile hâsýl

eyle miþ lerdir. Bu azmin derece-i þiddetini 
Ýtalyanlar da anlamýþlardýr. Trablusgarb'ý 
iþgal eden Ýtalyanlar oralarda mütemekkin 
ehl-i Ýslâm'ýn kalbini asla cezbe muvaffak 
olamamýþlardýr. Ha lîfe-i inâme mübeccel 
bir râbýta ile merbut olan ahâli-i Ýslâmiye 
öteden beri Ýtalyanlarýn iþgalinden bîzar 
olmakta ve kendilerini bu felaketten kurta-
racak elle re intizar eylemekte idi. 
Binaenaleyh Ýtalyanlarla harp ilan olunur 
olunmaz herkeste ümid-i necât hâsýl omuþ, 
hâin düþmaný hâk-i pâk-i vatandan def ve 
te'bid etmek arzularý olanca ateþi ile her 
kalpte ga leyan etmeye baþ la mýþtý. Fil ha-
kika sevgili halîfe mi zin bü tün ehl-i Ýslâm'a 
cihat ilan bu yurmasý Trablusgarb ve civarý 
ahâl-i Ýslâmiyesi için bir be þâret fevz ü 
felâh adde dilmiþtir. Bugün Nuri Paþa ile 
birlikte çöl ler ortasýnda arslanlar gibi Bah r-ý Sefid sahillerine 
doðru atýlan fedakârlar hep cihad-ý umû miyenin ecir ve 
müsevvebâtýna kemâl-i þan ve zaferle nâil ol mak azm-i katîsi 
ile ça lýþan ve bu uðurda canlarý feda eden mü câhitlerdir.
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İstanbul’un mütelevvin semasında dahi muvazenesini şaşırmayan zeplin yavrusu, 
bulut dalgalarından süzülüyor

10 Temmuz günü  
halkın neşesini pek yakından şenlendiren deniz  
tayyarelerimizden biri Galata Köprüsü üstünde

Yazlık yeni serpuşlarıyla bir bahriye müfrezemiz

Mazideki mefahiri ihya yolunda

10 Temmuz günü donanma cemiyetinin  
Barbaros Hayreddin Paşa merkadine altın  

madalya vaz‘ı merasimi

Yakın akİSler

Yukarıda resmini derc ettiğimiz Alman kabil-i sevk balonu "zeplin"e 
müşabih olan "Şutte Lanç" sisteminde imal edilmiştir. "Şutte Lanç"ları 
"Zeplin"lerden tefrik eden cihetler bilhassa muvazene kanatları ile 
dümen tertibatıdır. Harpten sonra Alman hevaî filosunda bir çok teced-
düdat ve terakkiyat husule gelmiş olduğundan bu sistemin de tecdid ve 
ıslah edilmiş olduğu şüphesizdir. Harpten evvel, "Şutte-Lanç" sisteminde-
ki balonların cesameti 23,000 metre mik‘abı, tûlı 144 metre, sürati saat-
te seksen

beş kilometre olup 720 bargir kuvvetindeki 
motorlar vasıtasıyla tahrik edilirdi. Almanlar, 
bilhassa muharebeden sonra bu tarzdaki balon-
ların pek cesimlerini inşa etmişlerdir. Hatta son 
zamanlarda, telgrafların verdikleri malumata 
bakılırsa, “Zeplin”lerin hacimi 30.000 metre 
mik‘a bına, tûlu 360 metreye tereffu‘ etmiştir.
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Nişantaşı’nda yaralı zabitan yurdunun küşad resminde Başkumandan vekili ile “sağda” Dahiliye Nazırı  
“solda” Hariciye Nazırı Beyler yaralı zabitan arasında

Kurşuna sine gererek sinemizde şan besleten ve bize vatan aşkına kanlı misal gösteren yaralı erler yurt önünde



Levâzýmat-ý askeriye idaresinin þâyân-ý þükran teceddüd safahâtýndan bir levha 

Askerî dikimhânede: Maiþetleri ayný zamanda þerefli bir sa‘y ile temin edilmiþ Ýslam ve Osmanlý 
hanýmlarý 12 yaþýndan yetmiþine kadar iþ baþýnda askerlerimize elbise dikiyorlar.

Dikimhânenin elektrikle müteharrik dikiþ makine dairesinden bir kýsým Elbisenin kaba ve seri dikimleri bu dairede  
ikmal olunup kalan ince el işleri Dekovil vagonlar içinde heman kadınlar dairesine nakl olunur

Sayı – 11 Harp Mecmuası Sahife 174



Sayı – 11Harp MecmuasıSahife 175

Edirne Jandarma Alayý’nýn Lala 

Paþa Bölüðü Kumandaný Kýdemli 

Yüzbaþý Hurþit Efendi.

(2 Temmuz 1331)

Y1 T2 K6 Kumandaný Kýdemli 

Yüzbaþý Mümtaz Efendi 

(7 Mayýs 1331)

Y125 T1 Kumandaný  

Binbaþý Cemal Bey 

(18 Nisan 1331)

Y33 Kumandaný Kaimmakam 

Ahmet Þevki Bey. Tarih-i şehade-

ti: (16 Nisan 1331)

Y22 K12 Kumandaný  

Yüzbaþý Mehmet Emin Efendi

(27 Mayýs 1331)

Y10 T3 Yâveri Mülâzým-ý evvel 

Ali Haydar Efendi 

(30 Haziran 1331)

Y10 K13 Kumandan Vekili 

Mülâzým-ý evvel Mehmet 

Rahmi Efendi

(30 haziran 1331)

Y11 K9 Kumandaný  

Yüzbaþý Fâik Efendi 

(29 Haziran 1331)

Y4 T1 K3 Mülâzým-ý evveli 

Ömer Faik Efendi  

(24 Temmuz 1331) 

Y16 T1 K1 Mülâzým-ý  

sânîsi Hasan Efendi  

(23 Aðustos 1331)

Y10 K6 Mülâzým-ý evveli  

Ali Rýza Efendi  

(22 Haziran 1331)

Y127 T3 K1 Mülâzým-ý  

evveli  Hakký Efendi  

(25 Nisan 1331)

Y54 K3 Mülâzým-ý sânîsi  

Osman Nuri Efendi  

(29 Teþrin-i evvel/Ekim 1330)

Ýstihkam T2 K1 Mülâým-ý evveli 

Yahya Hayâtî Efendi 

(26 Temmuz 1331)

Y85 T3 K1 Mülâzým-ý evveli 

Mahmut Nedim Efendi

(14 Kânûn-ý evvel 1330)

Y36 K10 Mülâzým-ý evveli 

Salih Efendi 

(12 Mayýs 1331)

MÜBAREK ŞEHİDLERİMİZ



Eskişehir Daru’l-muallimîni ve Turan Numune Mektebleri güçlüleri Kuyucak 
karyesiyle Sivrihisar açıklarında güç manevrasından sonra

Kafkas cebhesinden yeni alınan Rus esirlerinden bir grup

beraber “7” frankdır. 

Altı aylık abone yok-

dur.

Bayilerimize:

 Mecmuanın onun-

cu sayısından itibaren 

posta ücreti “bayile-

re” aid olmak üzre 

beher nüsha 36 para-

dan hesab olunacak-

dır. İdaremizde bayi-

ler hesabına depozito 

olarak mevcud meba-

liğ nüshamızın fiyat-ı 

hazıresine göre üç 

misli mikdara iblağ 

olunmak lazımdır. 

Taleb edilecek nüsha-

lar adedince üç misli 

fiyatı peşinen irsal 

etmeyenlere gazete 

gönderilmeyecekdir.

Abonelerimize:

 Mecmuamızın bir 

yıllık iştirak bedel 

posta ücreti de dahil 

olduğu halde 25 kuru-

şa iblağ olunduğuna 

nazaran evvelce 15 

kuruş göndererek 24 

nüsha itibar edilen bir 

yıllığa abone olan 

zevatın fark-ı fiyat olan 

7 kuruşu idaremize 

he man irsal etmeleri 

lazımdır. Gön der me-

yen lerin abonman 

kayd  ları kapadılacak-

dır. Çünkü bir yıllıkdan 

az abone kayd olun-

maz. Para irsal olunur-

ken kayd ve iade olun-

mak üzre abone mak-

buz senedlerini de bir-

likde göndermelidir.

 Memalik-i ecnebiye 

için badema bir yıllık 

abone bedeli posta 

ücreti ile
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