
Harp MecmuasıSayı – 13

Teşrinievvel 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

Yıl – 1

Muharrem 1335

Tuhfe-i Zafer

Muzaffer Osmanlı ordusunun kıymetli hatıra-i şehametine ithafen Almanya İmparatoru haşmetlü İkinci Wilhelm hazretleri tarafından Gazi 
Başkumandan-ı akdes ve halife-i zî-şânımız hazretlerine hediye buyrulan müşirlik asasıyla murassa‘ kılınç

Kılınçdaki yazı: “Almanya İmparatoru haşmetlü İkinci Wilhelm Hazretleri tarafından müttefiki olan Osmanlı padişahı şevketlü Gazi Sultan 
Mehmed Reşad Han-ı hamis hazretlerine harb-i umûmî yadigarı olmak üzre ihdâ edilmişdir.”
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MACAR KIZINA
Ey güzel kýz, sen benim hemþireme benziyorsun,

Onun gibi bülbül seslerde þakýyor, ormanýn

Burada bir ak güvercin edasýyla geziyorsun.

Onun gibi vuruyor, Tuna'lara gümüþ aksin.

Size iki Türk kýzý bir armaðan yolladýlar;

Onlar bunu iþlemiþ, saçlarýnýn sýrmasýyla,

Bak, iki dað ardýnda iki Altay geyiði var;

Bunlar hasret çekiyor, iki kardaþ sevdasýyla.

Gidiyorum, dönmezsem sorun Karpat rüzgârýna;

Sorun beni, göklerde uçan kartal kuþlarýna;

Haber alýn, süngümle yatacaðým o ünlü yeri.

Mezarýmda söyleyin yurt ve hicran türküleri,

Zîrâ ben de sevgilin gibi asil Turanlýyým;

Ýstanbul'da bir güzel, yosma kýza niþanlýyým!...

Mehmed Emin

Ortada: Prens Waldemar fon Proysen Hazretleri, solunda; Almanya İmparatoru hazretlerinin seryaveri ferik Fon Helyus, Mihmandar Mirliva Abdülkerim 
Paşa hazretleri, sağında; Almanya sefareti maslahatgüzarı Her Fon Radoviç, Teşrifat-ı umumiye müdür muavini Fuad Safvet Bey, arkada; (sağdan) 

Harbiye nezareti kalem-i mahsusuna memur Binbaşı Ali Vasfi Bey, Almanya karargah-ı umumîsinde taraf-ı hazret-i padişahîden askerî murahhas yaveran-
dan ferik Zeki Paşa hazretlerinin yaveri Yüzbaşı Simit, Almanya sefareti tercümanı, Prens Waldemar hazretlerinin yaveri Yüzbaşı Fon Stetman.

Prens Waldemar hazretlerinin Saray-ı hümayundan avdeti
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DOBRUCA’DAKÝ TÜRK ASKERÝNE

Dört çevreyi dolaþýyor yýldýrýmdan süngümüz!

Zabt olunmaz bir sel gibi her taraftan aþarýz!

Yoldaþýmýz için hayat, düþman için yolumuz!

Bir kasýrga bulutuyuz, gürleyerek taþarýz!

Ey üç günde bozgun verip Dobruca'dan kaçanlar!

Arkanýzdan yetiþiyor bir fýrtýna bulutu!

Alkýþlasýn firâr eden ordunuzu hep çanlar

Tarihlerde açýlýyor isminizin tabutu!...

Ey asýlsýz türediler! Karþýnýzda parlayan

Süngülerde milletimin affetmeyen kini var!

Alev saçan bayraðýmýn huzurunda titre, yan!

Hakk'a tapan kalbimizde gâlip olmak dini var!

Güzel Tuna!... Ey buradan abdest alan yiðitler!

Türk askeri silah çatdý yine eski vatanda!

Ey vaktiyle bu illerde kýlýç çalan þehitler

Öcünüzü býrakmadýk o asýrlýk düþmanda!

Sen bir zaman hýyânete kurban oldun burada

Fakat bugün önümüzde diz çöküyor alçaklar!

Beldeleri harap olmuþ bu ateþli burada!

Kalbimizde onlar için aman bilmez bir kin var!

Beylerbeyi 28 Aðustos 1332      

Yusuf Ziya

Almanya İmparatoru tarafından Gazi-i muzaffer sevgili padişahımıza tuhfe-i zafer olarak gönderilen kılıncı takdime tavassut eden 
Prens Waldemar hazretleri Dolmabahçe saray-ı hümayunı medhalinde

Prens Waldemar hazretleri merasim dairesine girerken
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GALÝÇYA’DAKÝ ÞANLI OSMANLI
ASKERLERÝNE

Kahraman ecdâdýnýn þanlý zaferler ihraz ettiði ülkelere yine 

geldik. Buralarý senin için pek ulvî besâlet menkabeleriyle 

dolu bir yerdir.

 Cesur kardeþlerimiz vatanýmýzýn gö nül açýcý hudut larýný  

Çanakkale’de, Kafkasya’da, Mýsýr’da, Basra Körfezi sahille-

rinde, Ýran hudutlarýnda, ezelî düþmanlarýmýza karþý kanlar 

dökerek, canlar feda ederek nasýl ki müdafaa ediyorlarsa, 

sen de burada bir zamanlar atalarýmýzýn Moskoflara en kat’î 

dar beler vurduklarý þan meydanlarýnda ce  sur silah 

arkadaþlarýnla beraber di lîrâne hücumlar ede-

cek, vatanýný bu radan müdafaa ede-

ceksin. Bili rim ki, vatan 

düþmanlarýna vuru lacak dar be 

için her yer birdir. Düþmaný 

ister hudu  du muzun bir 

köþe sin de, ister 

dünyanýn öbür ucun-

da ezmek bi zim 

için dâimâ þan lý 

bir zafer teşkil 

eder. Harpten 

gaye hasmýn 

kahr ü tedmiri-

dir. Sen vatan-

dan uzakta; 

fa kat vataný nýn 

tarihine en yakýn 

bir yerde þan lý 

mazinin için de 

harp ediyorsun. Bu 

gün gaddar 

düþmanlarýna karþý 

çar pýþtýðýn yerler, 

Türk’ün zaferine, Türk’ün 

hamâsetine, Türk’ün 

besâletine, ya bancý yerler 

deðildir. Buralar bir za manlar senin 

eczâ-yý vatanýn dan ma dûd idi. Cep he nin 

fersahlarla mesâfe uzaðýnda bugün 

Moskoflar elinde inleyen Çehrin, Hotin gibi 

yerler, Turla, Aksu ve Özi sularý Os manlý 

hamâse tine asýrlarca makes ol muþ mahaller-

dir. Buralarýn geniþ ufuk larýný dinlediðin zaman, oralarda 

eski Osmanlýlarýn kýlýç þakýrtýlarýný, top gürültülerini, at 

oynatýþlarýný mü beccel bir aks-i sadâ-yý zafer gibi iþiteceksin. 

Ah! Bilsen o ne günlerdi! Hu du dumuz Lehistan içlerine, 

Rusya boz kýrlarýna kadar devam ediyordu. Kýrým Hanlarý’nýn 

cesur süvarileri or dumu zun en mühim rükün lerinden birini

teþ kil eyliyordu. Uk ran ya, Podolya hep hududumuzun 

dahi linde idi. Avru pa’da Osmanlý silahýndan baþka bir 

silahýn sesi iþitilmiyordu. Bugün kar þýnda Macar 

kardeþlerimize karþý hü cum eden Moskof askerleri o 

zamanlar atalarýnýn ufak bir taarruzu kar þýsýnda Mosko-

va’ya doðru kaçýyordu. Türk nâmý kalplerinde silinmez bir 

korku býrakmýþtý. En zâlim çarlarý bile sev gili hakanýmýzýn 

ida  relerini hürmetle ka bul ediyor, Türk padi þahýnýn emrine 

esirler gibi boyun eði yordu.

Ýþte bütün bu itaatleri temin eden, Osmanlý þerefi, Osman lý 

satveti, Osmanlý silahý idi. O zamanlar dünyanýn en kuv-

vetli, en büyük devletlerine karþý muzaffer 

olan ordumuz Mos koflara karþý en ufak 

dev letlerle, en bozuk askerlerle 

harp eder gibi muzafferiyete 

katiyen emin olarak harbe 

giri þirdi. Bu harp ler devle-

timiz için arazi feth 

etmek, þan kazanmak 

için yapýl maz dý. 

Vahþi Moskof lara 

bir te’dib sillesi 

vurmak için icrâ 

edilirdi. Çünkü 

o r d u m u z u n 

bütün mevcudi-

yeti þan ve zafer 

âbideleri üze rine 

te’sis et miþ ti. Ordu-

mu zun tarihi zaferle 

dolu idi. Bugün geç-

tiðin yollardan o 

zamanlar kahraman 

ordumuzun þanlý ku man-

danlarý, fedakâr paþalarýmýz, 

ce sur askerlerimiz tabl ve kûs 

âvâ ze leriyle geçerler, düþmana karþý 

þenliðe gider gibi beþûþâne yürürlerdi. Bu 

yollar Genç Osman gibi cidden fedakâr, vata-

nýný sever kahraman padiþahlar, Fazýl Ahmet 

Paþa gibi ilmiyle kemaliyle nâm almýþ serdarlar 

gördü. Ýkinci Sultan Osman’ýn bu taraflarda 

yaptýðý seferler kahra manlýða nümûne olacak derecede 

parlaktý. Bu gazâlar esnasýnda ku þatýlan kale ler, askerlerimi-

zin pek ce sûrâne hü cumlarý karþýsýnda titrerdi. Türk askeri 

hiçbir mâniadan yýlmazdý. Düþmanýn en müthiş âteþlerine 

karþý fedaka râne yürür, düþman siperlerine

İkinci Ordu Kumandanı Birinci 
Ferik İzzet Paşa hazretleriyle 

karargahı maiyyeti
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bayrak dikmeyi en büyük saadet addederdi. Karakaþ Mehmet Paþa gibi 
þanlý paþalarýmýz düþman saflarýna karþý bizzat hücum ederler, yalýnkýlýç 
çarpýþan yeniçeriler arasýnda þehâdet rütbesini ihraz edinceye kadar 
düþmanla boðuþurlardý. Türk kahramanlýðý bu müsademeler esnasýnda 
daima büyüklüðünü gösterirdi. Asker le rimiz hiçbir muvaffakiyetsizlikten 
yýlmaz lardý. Bir kaleye yapýlan hücum muvaffakiyetle neticelendiði 
zaman dâimâ tekrar edilirdi ve her tekrarýnda da düþmana külliyetli 
telefât verilirdi. Düþmanýn azmi, metâneti kýrýlýrdý. Osmanlý sebâtý, 
Osmanlý azmi her tarafta gâlip gelirdi. 

Bu sahalarda ordumuzun maðlup olduðu görülme miþ ti. Bu ufuklar þanlý 
ordumuzun zafer âvâzeleriyle doludur. Bir zamanlar Osmanlý kýlýcý ile 
fetholunan bu yer lerde

en büyük kahramanlýklarýmýz Çehrin, Hotin ve Kamanice etrafýnda ibraz 
edilmiþti. II. Sultan Osman’dan sonra bu havâlîde ihrâz-ý zafer eden 
padiþahýmýz IV. Sultan Mehmet idi. Sultan Mehmet bu seferde bütün 
ailesiyle beraber kendi de bulunmuþtu. O suretle ki, müvekkib-i 
humâyun âdeta bir mevkibe-i zafer gibi halkýn alkýþlarý arasýnda 
ilerlemiþti. Kahraman paþalarýmýz bu yollarda padiþahlarýnýn etrafýnda 
cân ve bâþ ile hizmet ederlerdi. Özi ve Turla Nehri üzerinde köprüler 
kurulur, pa di þah ile beraber cesur askerlerimizin fevç  fevç geçtikleri 
görülürdü.

 Latrin Kalesi’ni ordumuz kuþattýðý zaman pek büyük kahramanlýklar

Dobruca’daki fırkalarımızdan birinin karargahı Mecidiye’ye 
giren muzaffer kıt‘âtımızı tarassud ederken

Çanakkale muharebatının bize şanlı safahatını idare eden Beşinci ordu-yı hümayun kumandanı Müşir Liman fon Zanders Paşa ile  
ol zaman maiyyetlerinde şimdi ordu kumandanları (sağında) Esad Paşa (solunda) Vehib Paşa

Oturanlar sağdan birinci: Bahriye nezareti erkan-ı harbiye reisi kaimmakam Rauf Bey - beşinci: Sahra sıhhıye müfettiş-i umumîsi  
Süleyman Numan Paşa - nihayetinde İstanbul merkez kumandanı Cevad Bey. Ayakda: sağdan: Erkan-ı harb Abdi Bey - İkinci ordu  

erkan-ı harb reisi İsmet Bey - Liman Paşa’nın yaveri Perike Bey - Beşinci ordu erkan-ı harb reisi Kazım Bey - evvelce birinci ordu  
erkan-ı harb reisi Şükrü Bey - İkinci ordu sertabibi İbrahim Tali‘ Bey - Birinci ordu sertabibi Refik Münir Bey.

Çernovada cenubunda muharebe akşamı: Tuna 
sahilinde iki zabitimiz
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ib raz edilmiþti. Kale müte mâdiyen top ve tüfek atýþ larý 

altýnda bý rakýlmýþtý. Düþ man, asker lerimizin vakit vakit 

yaptýðý cesurane hü cumlara karþý mukavemet edemiyordu. 

O derecede ki, nihayet Os manlý azmi kar þý sýnda teslim 

olmaya mec bur oldu. Kalenin üze rine teslim bay raðý çekil-

di. Asker lerimiz düþmanýn bu ha re ketine kulak asma dý lar. 

Ka leyi mü  temadiyen döv meye de vam ettiler. Düþ man, 

neticede felakete uðr ayacaðýný anla yýn ca aman dilemeye 

baþ ladý. Nihayet, kale teslim ol du. Derû nun da bulunan 

se kiz yüz kiþi esir edildi. 

Fazýl Ahmet Pa þa ordusunun Çehrin mu hasarasý daha þanlý 

ol muþtu. Muha sara günler-

ce sürmüþtü. Ma ma fih,  

düþmanýn fâik kuv vet lerine 

karþý askerlerimiz kahrama-

nâ ne hücumlar ic râsýndan 

geri durmadýlar. Düþ man, 

kale harîcine as  ker çýkararak 

muhasara eden ordumuza 

hücumlar icrâ etti. Bir taraf-

tan da ka le sine imdat kuv-

vetleri ge tirdi. Askerlerimiz 

bu kuv vete karþý da siper 

mu  ha rebesine baþladýlar.

Düþman kalesinin etra fýnda gayet metin siperler kazdýlar. 

Hasmýn bu siperler üzerine hücûmunu mü te addit defalar 

geri püs kürt tüler. Düþmaný bu su retle kale üzerine attýlar. 

Düþ man geri çekildikçe kendileri kale duvarlarýna doðru 

ilerlediler. Kaleyi almak için evvel emirde ön tarafta bulu-

nan varoþa girmek la zýmdý. Bu varoþun 

etrafý si per lerle tahkim edilmiþti. Bütün bu mâ nia lar askerle-

rimizin cesaretini katiyen kýrma dý. Derhal laðýmlar tertip 

edildi. Bir gün müt  hiþ bir tarraka etrafý toz duman içinde 

býraktý. Bir fitil ile iki laðýma birden ateþ ve ril miþ ti. Açýlan 

gedik gayet büyüktü. As ker le ri miz bu gedikten varoþa girdi-

ler. Ýçeride düþman askerlerinden 20 bin kiþi vardý. Bu 20 

bin kiþiyi esir ettiler. Varoþ zabt olunduktan son ra sýra kale-

nin zabtýna gelmiþti. Fakat, ara yerde bir nehir vardý. Bu 

nehrin üzerindeki köp rü lerden biri akþam dan zapt edildi. 

Asker le rimiz alay alay köp rüden geçti ler. Çehrin Kalesi'ne 

top ve tüfek ateþleri yað dýr -

dý lar. Atýþ larýmýz o derece 

müt hiþ idi ki, kaleyi alev-

lerden görmek mümkün 

olamýyordu. Ar týk düþ ma nýn 

ge ri den im dat al ma sý imkan 

hari cinde idi. As  ker  lerimiz 

ka leyi hem to pa tutuyorlar, 

hem hü cum ediyorlardý. 

Düþman bu þiddete karþý 

duramaya ca ðýný an la yýnca,

geride kaleden râ býtasý kesilmiþ olan imdat kýtalarý üzerine 

çekilmek istedi. Bu kýtalar hakikaten kuvvetli idi. Fakat kale 

ile râbýtalar o derece ke sil miþ idi ki, gözlerinin önün de 

askerlerinin telef oldu ðunu, süvarilerin ateþler içinde 

yýkýldýðýný görüyorlar, ordularýný Osmanlý taar ruzundan

Harbiye Nazırı

Şura-yı Devlet Reisi Dahiliye Nazırı

Kağıthane poligonunda 

erkan-ı hükümetten üçü 

Birinci Ordu-yı 

Hümayun tarafından ter-

tib edilen endaht müsaba-

kasında:
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kurtarmak için bir türlü ilerlemeye cesa ret edemi yor lardý. 

 Kale dahilinde bulunan düþmanýn maksadý or du muz dan 

anlaþýldý. Hü cu mun þiddeti bir kat da ha artýrýldý. Artýk kale 

mu ha fýzlarý için 

kurtuluþ im kâný 

kalmamýþtý. Top gü -

rül tüleri arasýnda 

si perler yýkýlýyor, açý-

lan gediklerden þanlý 

askerlerimiz ars-

lanlar gibi içeriye 

dalý yorlardý. Nihâ yet 

bu feda ka râ ne 

kah r aman l ý k l a r a 

karþý düþman daya-

namadý. Çeh rin 

Ka le si þanlý bir sû  ret-

te fethedildi. 

Os manlý bayraðý 

kale  nin surlarý üze-

rinde dalga lanmaya 

baþladý. Düþ ma  nýn 

imdat kýtalarý Osmanlý la rýn bu galibi-

yetleri üzerine Özi suyu kenarýna 

çekildiler. Burada hendekler ve tab-

yalar yapmýþlar. Kuvvetli bir müdafaa 

mevzii tesis eylemiþlerdi. Fakat, 

askerlerimiz düþmaný serbest serbest 

çekilmeye býrakmadýlar. Þanlý ordu-

muz kumandanlarýndan bir kaçý kor-

kak düþmaný takibe memur oldular. 

Ser dar-ý Ekrem bu 

muzafferiyeti sonu-

na kadar ta kip 

etmek istedi. Maiy-

yetine külliyetli 

top lar alarak hare-

kete baþladý. Düþ-

man kendini müda-

 faa dan aciz gör-

müþtü. Siperlerine 

çekilir ken ordumu-

zun hücum larý na 

hiçbir suret le 

mukabele edemi-

yordu. Asker le ri-

miz bu fýrsattan

istifade ettiler. Düþ maný külliyetli telefâta dûçâr edinceye 

kadar çarpýþtýlar. Nihayet parlak bir zafer ihrâz ederek ordu-

muzun þanýný yükselttiler. Ýþte bütün bu menkabeler göste-

riyor ki atala rý mýz bu 

yerlerin unu tulmaz 

kah ra manla rýdýr. Bu 

kahraman larýn hakiki 

hafidleri oldu ðunuzu 

isbat etmek, sizin 

için mübeccel, 

mukaddes bir vazife-

dir. Bura larda gad-

dar düþ man  larýmýza 

karþý vuracaðýnýz 

dar be lerle ibraz ede-

ce ði niz besâlet hâri-

kala rýyla bütün ciha-

na anlatacak sý nýz ki, 

siz ler de ecdâ dýnýz 

gibi, hatta onlardan 

daha cesur as ker-

siniz. Bütün âleme göstereceksiniz ki 

eski Osmanlý kaný yine ceve lân da, 

eski Osmanlý hamâseti yine 

galeyândadýr.

 Size yabancý olmayan bir yerde 

satvetinizin þiddet ve ulviyetine 

ya bancý olmayan bir düþmana karþý 

harp edeceksiniz. Kendinizle ýrken 

ve hilkaten ayný fýtratta bulunan 

Macar kardeþ leri-

niz le beraber vata-

nýnýzýn menâfini 

buradan himâye 

edecek siniz. Dev le -

ti mizin þeref ve 

haysiyetini muhafa-

za için kat’i darbe-

leri düþmana bura-

da indireceksiniz. 

Zafer muîni niz 

olsun.

Ahmet Refik

Kafkas cephesinde çardak altında gizli bir topumuz, düşmana  
(2000) metre mesafeden ateş esnasında

Kafkas cephe-i harbinde mektep çocukları ordu 
kumandanına silahlarıyla selam vaziyetinde

Yine bu cephede muharebe esnasında görünen düşman tayyaresine bir bataryamızın ateş tevcihi
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 GAYEDE BİRLEşECEK hARİC UZAK CEphE-İ

 hARpLERDE ÇARpIşAN GAZİLERİMİZİN

hATIRALARI vE BİZE hEDİYELERİ

Galiçya’da: Aþçý neferlerimiz seyyar matbahlarda

Binlerce esir Romen askerleri Ýstanbul sokaklarýndaRomen askerlerinden ikinci kafile divan yolunda

Galiçya yolunda bir köyde çadýrlayan bir kýtamýz

GALÝÇYADAKÝLERE [*]

Þimdi (Transilvanya)'nýn son  bahar sislerini 
yýrtarak Bu kovina civarýndan geçerken Balkan 
treninde ne kadar hemþehrim varsa eminim ki 
hepsi benimle birlikte gözleriyle ufk-ý þimâ lîde 
sizi aradý, sizi ey Galiçya'daki Türk kahra man-
larý...

Asker bugün, her zamandan ziyâde bizim 
âfâk-ý ruhumuzdur. Ordumuz, hangi toprakta 
bulunursa bulunsun, semâ gibi hiç gözümüz-
den ayrýlmýyor ve kânun-ý rûyete muhalif ola-
rak bizden uzaklaþtýkça gözümüzde büyüyor. 
Her nefer bizim nazarýmýzda iki kere vatandaþ 
ve o nisbette azîzdir. Çünkü askerdir. Bâhusus, 

siz ey Galiyça'daki Türk kahramanlarý, siz

Galiçya Cephesi’nde siperde: 
Çömelen bir neferimizin diri  
üç Rus neferi esir getirdiðine 
mükâfeten resmi alýnýrken

* Cenap Þehabettin Bey'den "Tasvir-i Efkar" refikimize gelen mektubu

iki kere as kersiniz. Çünkü vatanýnýzý vatan-

cüdâ olarak müdafaa ediyorsunuz. Millet siz-

den iki katlý bir fedakarlýk istedi; düþmaný 

vatandan çýkarmak için siz va tandan çýktýnýz.  

Buna hiç kimse bir hu rûç diyemez. Bu bir 

suûddur. Sizi göz be beklerimiz garpta deðil, 

þâhikalarda ve yýldýzlarda aramalý. Biliriz ki, 

Türk için, Türkiye en güzel beþik, en rahat 

yatak ve en aziz mezardýr. Orada doðduk, 

orada yaþadýðýmýz gibi orada ölmek isteriz 

elbette, yüreðimiz paralanmaksýzýn, bu feci 

ve müstesna günlerde sizden ayrýlmazdýk. 

Ooh, sizi göðüslerinden yaban ellere salý ver-

mek için kollarýný çözen vâlideler, zevceler, 

hemþireler ve çocuklar!... Ey Galiçya da kiler, þu anda 

ceketlerinizi koklayýnýz! 
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Eminim ki, orada hâlâ sevdiklerinizin baþlarý ve yürekleri 

kokar.

 Harbe giden vatandaþlarýmýza dâi ma dikkatle bakarým. 

Daha Ýs tanbul'da iken yürüyüþleri biraz hücûm hat ve-

siyledir. Onlarda pek kolaylýkla his sedilen bir arzu var. 

Muharebenin hi ta mýndan evvel mevki-i harbe ye tiþ mek. 

Güya korkuyorlar ki, daha onlar cep  heye varmadan 

mütâreke ve mu sâ laha birbirini takip edecek. Siz de emi-

nim ferman-ý vazifeyi dinleyerek ayný te hâ lük le huduttan 

çýktýnýz ve iþte Ga liç ya'daki bir Karpat 

parçasý hâlinde Rus ordusu önüne dikil-

diniz. Yâr ve aðyâr sizi orada müdâ faa 

ve hücumda görecek. Göre cekler ki, 

siz hem kýlýç ve hem kalkan sýnýz; 

göðsünüz düþmanýn göð sü ne kale gibi 

dayanýr ve kollarýnýz has mýn kollarýný 

balta gibi keser. 

 Moksoflara karþý ecdadýmýzýn 

baþ la dýðý destan-ý hamâseti temdit edi-

yorsunuz. Albayraðýnýz sanki eski þü he-

dâmýzýn kanlý kefenidir. Siz onlarýn 

meþru evla dýsýnýz. Kalbinizde onlarýn 

hissiyatý ve pazu larýnýzda onlarýn me tâ-

neti var. Sizin göðsünüzde âteþ-i ha yat 

ile çarpan yüreðiniz onlarýn kadit 

göðüslerinde ey vâh çoktan beri durmuþ

yürekleri ile temastadýr! Bugün onlar sizinle beraber harp 
edemedikleri için kim bilir ne kadar mahzundurlar. Eminim, 
ellerinden gel se size silah arkadaþý olmak üzere mezarla-
rından kemiklerini yol larlardý. Þehitler için ölüm kýlýca nis-
betle kýn gibidir; onlar mevt 

içinde ilelebet kes kin bir çelik salâbet ve sebatýyla eyyâm-ý 
intikamý beklerler.

 Çok kere lisan-ý ecânibden iþittim; Türk ordusunda üni-
forma yok diyorlar. Halbuki kahramanlýk sizin tabii ve 
samimi üniformanýzdýr. Asýrlardan ve asýrlardan beri asker-
lerimizin ruhu müþterek bir gömlek gibi hep bir örnek 
fedakarlýkla giyinir ve süslenir. Türk ordusu harp ederken 
hiçbir za man kalbinde kayd-ý hayat ve en diþe-i memât 
bulunmadý. Türk müdür ve as ker midir? Baþýna tâc-ý gazâ 
ve tâc-ý þehâdet bir gelir.

 Çar, Çar! Bu fikirler ve bu hisler 

son Türk'ün bir tek kolu kal ma yýn-

caya kadar böyle devam edecek. 

Ordumuz, bayraðýmýzý ecdâdýmýzýn 

elinden ve hissiyatýmýzý ecdâdýmýzýn 

gönlünden aldýk ve bayraðýmýzla 

birlikte hissiyatýmýzý evladýmýza tes-

lim etmeden meydan-ý harbi terk 

etmeyecek.. Türk silsilesi dediðimiz 

inkýtasýz zinciri hiçbir silah kesemez. 

Çar, senin kýlýcýnla açýlacak yara 

Türk sînesi için yeni bir biley taþýdýr. 

Biz dâima ninelerimizin göð sünde 

birer kandan yýldýz þeklinde Kazak 

mahmuzlarýnýn izini bulduk. Senin 

vahþi askerlerin henüz diþleri çýkmamýþ Türk yavrularýyla 

bütün diþleri dökülen Türk ihtiyarlarýný ayný beh(i)miyet-i 

hunharâne ile paraladýlar. Ne çýplak baþlara, ne ak saçlara 

ne acze ve ýztýraba þâyân-ý 

Viyesbaden’de (Berliner Hof) bahçesinde taht-ı tedavide bulunan mecruh müttefik zabitan      
Sağdan üçüncü: Mülazım-ı evvel Dursun Efendi, soldan üçüncü: Mülazım-ı evvel Vasfi Efendi

Müttefik devletler kaplıcalarında şifa bulan yaralı müttefik zabitler  
Oturanlar; ortada: Mülazım-ı sani Selahattin Efendi - nihayette: Mülazım-ı evvel Ali Hayri. İkinci 
sıra; ayakta: ortada: Mülaızım-ı evvel Vasfi Efendi, solda ikinci: Mülazım-ı evvel Dursun Efendi. 

Üçüncü sırada: Sağdan birinci sivil: Mülazım-ı evvel Zühtü Efendi.
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hürmet þeylerin hiç birisine Türk karþýsýnda hürmet etme-
diler. Fakat, iþte bugün minare-i tarihimizde ezan-ý intikam 
okunuyor... Çar, Çar! Sen bizden geçen asýrlarda çok 
toprak ve çok mezar aldýn; fakat, Türk'ün ruhuna 
dokunamadýn.  Onun yüreðinde seni korkutan necâbet ve 
þehâmetten hiçbir zerre gâib olmadý. Senin galebelerin 
bize rüþvetle kazanýlmýþ davalarý hatýrlatýyor. Siz Ruslar 
çok ve pek çok fakat, o nisbette küçüksünüz Çar, senin 
ta burlarýn bizce kýrk ayak gibi bir tep mede ezilecek, birer 
uzun ha þe redir. Bak, bugün yabancý toprakta yine Türk 
cephesi karþýna

              Müttefiklerimizin tarihinden alınacak dersler:

Geçen nüshadan mabad

BÜYÜK FREDERIK

 Frederik’in yerinde paraya meclub dalkavuklarla 

muhat, debdebeye münhemin bir hükümdar olsa idi, 

ahval-i maliyenin derhal bozulacağına hiç şüphe yoktu. 

Frederik’in idaresinde vakıa tasarruf vardı; fakat malî itibar-

dan, menabi-i servetten eser yoktu. Sarf edilen parayı 

yerine koymak imkan haricinde 

idi. İşte bu sebebe mebnidir ki, 

Frederik icra eylediği iki büyük 

harbin mesarifine dayanabilmek 

için iktisada son derecede riayet 

etmiş, Avrupa’nın bu en fakir 

memleketinde, bütün hükümetle-

rin ihtiyaç içinde bulundukları bir 

zamanda on yedi milyona baliğ 

olan bir varidat ile altmış milyonluk 

bir servet cem’ine ve 160,000 kişi-

lik bir ordu beslemeye muvaffak 

olmuştur.

 O zamanlar Prusya ordusu 

Frederik’in vücuda getirdiği 

hükümet makinesinin en âlimane

yapılmış, en güzel kurulmuş bir parçası idi. Fakat bu da 
makinenin bir parçasından başka bir şey değildi. Bütün 
kuvvet kralın ruhunda mündemicdi. Frederik körü körüne 
ve makine gibi bir itaat istiyordu. Zabitanın kendiliklerin-
den hareket etmeleri, tıpkı bir neferin itaatsizliği kadar 
cezaya müstahak bir hareket telakki ediliyordu. Frederik, 
inkiyadı ulvî bir dereceye îsâl eden büyüklüğü düşünmü-
yordu; onsuz bir inkiyad talep ediyordu. Ordusunun dört-
te üçü ecnebilerden, kur’a neferleri vasıtasıyla satın alınan 
veya toplanan kimselerden mürekkepti. Mütebakisi 
Prusyalı idi;

çýktý. Türkler hudutlarýnýn birisin-

de ve ortasýnda vatanlarý için 

dövüþmeyi ve icap ederse ölmeyi 

bilirler. Bizde belki fen yok, ve 

belki sanat yok; fakat, bî-þüphe 

salâh ve... Türklük vardýr! Þü he-

damýz medfenlerinde mezar taþý 

bile istemezler. Onlarýn ceset leri 

mec rûh ve merkadleri, tabir-i 

lâyýk ise kesik baþtýr.! Ölürken 

etraflarýnda silah arka daþ larýnýn 

sükût-ý ihtirâmý ve gö mül dükten 

sonra isimsiz ve iþaretsiz kabirle-

rinin civarýnda tabiatýn ve insa-

niyetin ihtirâm-ý sükûtu onlara 

yeter. Vatan için öldükleri yerin topraðý onlarca yine bir 

vatan topraðýdýr. Onlarý Allah'a teslim edinceye kadar sak-

lar..

 Ýþte ey Galiçya'daki Türk kah ra  manlarý, topraðýn altýnda 

veya üs tünde siz bir hazîne-i faziletsiniz. Biz sizi ehrâm-ý 

hamiyyetin zirvesinde gö  rü yoruz. Yükseliniz ve yükseliniz. 

Os  manlý ordusu için þevâhik-i þeref nâ mü tenahidir...* 

Deniz tayyarelerimizden biri denizde havalanmadan evvel

 Kırkıncı düşman tayyaresini parçaladıktan sonra bir kazaya kurban giden meşhur Alman tayyareci
(Bölke X)nin beş ay evvel İstanbul’da (Ayastefanos = Tayyare köyü)nde tayyare zabitlerimiz arasında
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Ankara-Erzurum askerî demiryolunda: Azmin önünde delik deşik olan asi ve yalçın tepelerden bir kaç levha

Levazimat-ı askeriye fabrikalarından: Feshane fabrikasında iplik makine dairesi

onlar da millet efradından alınmışlar-
dı. Frederik ordusunun bu teşekkü-
lünden memnundu. Çünkü harp bu 
suretle memleket haricinde icra edil-
diği takdirde hükümetin hayatını 
asla sektedar etmiyordu. Yalnız 
bunun bir mahzuru vardı: Harpte 
muvaffakiyet hasıl olamadığı takdir-
de yalnız başına millet kendisini 
müdafaa etmek iktidarını haiz değil-
di. Binaen aleyh teşkilatın millî olma-
ması, vatanın müdafaası nokta-i 
nazarından bir mahzurdu. Mirabo 
diyor ki: “Prusya’nın bir ordusu ile 
bir hazinesinden başka bir şeyi yok-
tur. Prusya’nın ordusu imha edilirse, 
ne ordu ne de hazine ihya edilebi-
lir.” Binaenaleyh bu orduda, ruhu 
teşkil eden hayat ve zeka mevcut 
olmadığı için ordunun uzun müddet 
bekâ bulamayacağı tabii idi.
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Dördüncü ordu: Seyyar hayvan hastahanesinde tedavi

Nehirde hayvan tımarı

Dördüncü ordu: Amele taburlarına yemek tevzii

Orduda herkes itaata alışmıştı, kumandana alı-

şan yoktu. O derecede ki, Frederik gözünü 

yumduğu zaman orduya kumanda edecek 

kimse bulunamadı, hatta itaat edenlerin de 

miktarı azaldı. Bunun da sebebi pek aşikardı; 

çünkü askerler birer aletten başka bir şey değil-

lerdi; müdafaa ettikleri bir kendi vatanları değil-

di. Zabitan muhtelif unsurlardan mürekkeb, 

muhtelif tarzda terbiye görmüş kimselerdi. 

Bunlar amirsiz kalınca siyasetten, felsefeden 

bahsetmeye başlamışlardı. Frederik bunları 

münakaşadan, münazaradan külliyen men 

ederdi. Halbuki kendi vefat edince başlarında 

liyakatten mahrum bir amir görünce, bunlar da 

kumandanlıktan ziyade tacirlikle iştigale başla-

mışlardı. Bunlar filhakika fena muharebe etmezlerdi; fakat 

hadd-i zatında cümlesi de akla, mütereddid, hareketlerinde 

ittiradsız idiler. İşte Frederik’in vefatından sonra 1806’da 

Napolyon’a karşı Prusya’nın felaketini hazırlayan sebepler 

bunlardı.

tilmizleri onun nakisalarını tekrardan başka bir şey yapma-

mışlardı. Frederik siyasî usulleri sırf kendi dehasıyla muasırla-

rının nazarından gizlemeye muvaffak olmuştu. Bu daha 

ortadan kalkınca, yalnız usulleri, halkın anlayabildiği şekilde, 

miras kalmıştı. Bu usuller hadd-i zatında mükemmel değildi; 

fakat Frederik’in tabi-i selimi, itida-

li, düsturlarının fenalığını halkın 

nazarına göstermezdi. Zaten ken-

disinin de itiraf ettiği vech ile 

Frederik siyasette daima desise ile, 

müzakere ile muvaffak olurdu. 

Frederik’in ziya’ından sonra ise 

Prusya siyasetinin esası yalnız desi-

seden ibaret kaldı. Tarif hemen 

kamilen ortadan kalktı. Prusya’da 

servet hırsı uyandı. 

Bununla beraber Prusya ordu-

sunda askerî itiyatlar ve anane-

ler yine mevcuttu. Ordu vakt-i 

hızırda şayan-ı hayret bir meta-

net gösterir, muharebe mey-

danlarında besalet ibrazından 

hâlî kalmazdı. Orduda ahval bu 

merkezde olduğu gibi siyasette 

de hemen aynı idi. Diplomatların 

muayyen fikirleri, siyasî itiyatları 

yoktu. Frederik’in vefatından 

sonra 
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Çölde geçici asker konağı

Dördüncü ordumuzun harp faaliyeti: Makineli tüfenklerin boşalmış şeritlerine fişenk diziliyor

BÝR vÜCÛD-I LÂ-YEMÛT

 Cemil Bey! Görülen ve iþiti len bütün fedakarlýklarý ken -
di  þahsýnda toplayan bu kah raman askerimiz de diðer 
þehitleri miz gibi Irak çöllerinden cennete uçtu.

 Geçen nüshalarýmýzdan birinde ha ber-i þehâdetini 
verdiðimiz  Süley man Askerî Bey ile birlikte Irak'ta 
Ýn gilizlerle uzun müddet çarpýþarak düþmaný de faatla tard 
ve periþan eden Osmancýk Taburu Kumandaný Cemil Bey 
(Kurna)

civarýnda Rota suyunun kahraman mü dâfîleri meyânýnda 
fev ka lade feda kârlýk ibrâzýyla 7 Kânûn-ý sânî 330 tarihinde 
ihrâz-ý rütbe-i þe hâdet eyle miþ tir. Öyle ki, küllî miktarda 
hücum eden düþmana pek cüzî bir kuvvetle karþý gelen 
Cemil Bey müthiþ bir þarapnel par çasý ile gövdesini ve 
kollarýný ol duðu yerde býrakarak ve (Allah Allah... Hü cûm... 
Hücûm!...) sa dâ sýyla sarý kum lar üzerinde asîl ka ný ný akýtarak 
dört beþ adým daha ileriye doðru yürüdükten sonra yere 
düþmüþ ve tüyleri ürperten þu manzara-ý fecîa karþýsýnda 
hayret içinde kalan Os man cýk'ýn þecî ve azimkâr müdâfileri 
tara fýndan son ve katî bir hücum icrasýyla düþ manýn oradan 
tard ve ten kî li ne muvaffakiyet 
hâsýl ol muþtu.

 Filhakika, bu muharebeden 
sonra ziyâ’ýna ihtimal verilme-
yen Cemil Bey'i ebediyyen kay-
betmiþtik. Onun ufûlüne kimse 
inanamýyor ve baþýna üþüþenler 
kan pýhtýlarýyla kurumuþ ve 
so ðumuþ cesedinden hâlen ses 
almak istiyorlardý. Cemil Bey 
ebediyete koþarken, her zaman 
karþýmýzda biraz daha alçalan 
ve alçaldýkça mâhiyeti meydana 
çýkan düþman-ý bed-tîynet de 
arkasýna bakmaksýzýn kaçý-
yordu.

 Cemil Bey meziyet-i askeri-
yesi cidden zikre þâyân bir zâbit 
idi.

 Prusya her tarafta iştihasını calib unsurlar gördü. Herşeyi 

kendisine müsait gördü; halbuki Frederik ancak mümkün 

olan şeylere tevessül ederdi. Harekatında, teşebbüsatında 

daima tedbir ve ihtiyat mevcuttu. Yerine geçenler ise 

Frederik’in kuvvetiyle mağrur, fütuhatıyla mübahî olarak, 

şuursuz bir diplomasiyi hudutsuz bir ihtirasa esas ittihaz 

ettiler.

 Büyük Frederik’in en 

mükemmel işlerinde bile bilahire 

sükutu intac edecek fenalıklar 

mevcuttu. O zamana kadar 

Prusya krallarının dinî müsamaha-

ları meşhurdu. Bu sebepten dinî 

muharebeler Prusya’nın işine 

yaradı. Fransa’dan Prusya’ya 

gelen protestanlar zabit, alim ve 

sanatkarlardan mürekkebti. On 

beşinci Lui’nin Fransa’dan tard 

ettiği Jezovitler Prusya’da 

terbiye-i etfali tatbike başladılar. 

Bunların usulleri Prusya inzibatı-

na pek muvafık geldi. Frederik Silezya ile Polonya’dan 

memleketine ilhak eylediği katolik ahaliyi bu vasıta ile tem-

sile muvaffak oldu. Binaen aleyh Prusya’da ahalinin hürriyet-i 

mezhebiyeye nail olması büyük bir nimetti. Bu nimet kral 

için basit bir vasıta-i saltanat, memleketine bir çok muhacir-

ler celb ve onları temsil için bir alet-i incizab idi. Frederik’in 

dinî müsamahalarda bulunması vicdana riayetinden, hürri-

yete muhabbetinden değildi; ahlakî bir lakaydînin tabii bir 

neticesi idi. [Mabadı var]
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 6 Nisan 320 tarihinde 
Mekteb-i Harbiye'den mûlâzým-ý 
sânîlikle ne þet ederek Üçüncü 
Ordu'ya gön derilmiþ ve 24 Kânûn-ý 
sani 324'de mekteb-i harbiye 
bölük za bitliðine naklolunarak 12 
Eylül 325'te mülâzým-ý evvelliðe 
terfi ey le miþtir.

 19 Teþrîn-i evvel 325 tarihin-
de icrâ kýlýnan jandarma teþkilatý 
sýrasýnda Baðdat'a i'zam edilerek 
10 Þubat 326'da Baðdad Efrad-ý 
Cedîde Mektebi bölük kuman dan-
lýðýna tayin edilmiþ ve bilahare 
hizmeti hitam bularak 4 Nisan 

 328 tarihinde Baðdad'dan hare ketle uzun ve huzur-þiken bir yol-
culuktan sonra Trablusgarb'a vâsýl olarak muhârebata iþtirak 

eylemiþ ve oradan refik-i 
muazzezi Süleyman Aske-
rî Bey'le hayli fedâkarlýk 
îfâsýndan sonra 16 Teþrîn-i 
evvel 328 tarihinde hüsn-i 
hizmetine binâen yüzbaþý-
lýða terfi edil miþtir. Ayný 
ta rihte Bingazi kuvvetleri 
erkan- ý  harbiye 
mülhakýnda îfâ-yý vazife ve 
izhâr-ý feda karî ettikten 
sonra Der saâdet'e avdet 
etmiþtir. Bir müddet 
Bolayýr'da (Mira layý Nuri 
Bey müfrezesiyle beraber) 
bulunmuþ ve 5 Þubat 329 
tarihinde Ýzmir alayýnýn 
Aydýn taburunun Söke 
bölüðü kumandan lý ðý na 
tayin edildikten sonra 
Harb-i Umûmî'nin ilanýný 
müteakip Irak'a giden ilk 
kuvve-i seferiyeden 
Arabis tan çöllerinde 
ölmez ve unutulmaz bir 
nam býra kan Osmancýk 
Taburu’yla birlikte 
Baðdad'a gitmiþ idi.

Her þeyden ziyâde sev diði 
vatanýnýn düþman tecavü-
züne maruz kalan bir 
cüzünü kurtarmaya koþan 
Yüzbaþý Cemil Bey, zafer 
için dâima tatlý ümit ler 
besler ve canýný ver diði 
son dakikaya ka dar düþ-
ma nýn katî inhizam haber-
lerini beklerdi. Evet.. Çok 
sürmedi bu bek lenilen 

haberler gelmeye baþladý. Bir müddet sonra Felahiye 
civarýnda Ýngilizler münhezim ve periþan oldu. Kutü'l-
Amâre sükut etti; fakat bu þanlý ve muzafferiyet haber-
leri onun "zafer" seslerini bekleyen ku laðýna eriþemedi. 

Kutü'l-Amâre'nin âfakýnda temevvüç eden yeþil ve al 
bayraklarý Irak'ýn bütün esvâkýnda icrâ edilen þenlikleri 
görmeye ömrü vefa etmeyen Cemil Bey þimdi Rota'da 
yeþil hurma aðaçlarýndan uzanan sâyeler altýn da sarý 
kum tabakalarýnýn kefenlediði bir lahd-i mukaddes 
içinde uyuyor. 

O, kendisini yakýndan tanýyanlarca: Bir vücûd-ý lâyemut 
idi. Halbuki, ölüm onu da aramýzdan uzak laþtýrdý. 

Þehit Yüzbaþý Cemil Bey ve merhum geçen Ýtalya muharebesinde 
Baðdat’tan tebdil-i câme ederek Traplusgarp’a giderken

“Şehitlere minnet borcunu unutma” 
Biga’da: Çanakkale’nin ölmez mefahiriyle bize gurur besleten şehitlerin mukaddes  

diyarından bir levha: Meşhed ve abidesi

 Şehit Mülazım-ı sani Necati
Efendi

 "Aðabey,

 Metânet, cesaret, 
aile  min masumiyetim-
den beri ba na verdiði 
telkinatýn se meresi, top, 
tüfenk sesleri, kan, düþ-
man kokularýyla bay ram 
yapmak ecdâdýmýn en 
kýy metdar yadigarlarý 
koþup atýlmak, vurup 
öldürmek, din, millet ve 
vatan yolunda þehit 
olmak, askerliðimin en 
þerefli vazifesidir. Bilir-
siniz ki bütün arzularým 
zâbit olmak gayesiyle 
harbe gitmekti. Çok 
þü kür, buna mu vaffak 
oldum. Emin olunuz ki, 
Ýstanbul'da iken son 
za man larda gördü ðü-
nüz hâ hiþ, ayniyle bâkî-
dir. Çünkü o kan kuru-
mamýþtýr. Yýlma dým ve 
yorulmadým inâyet-i 
Hakk'la ölmedikçe de 
yorulmayacaðým. Dede-
le ri mizden mevrus þu 
cebîn düþmaný kovala-
mak, rast geldikçe kafa-
sýný ezmek bizim için 
þuûnât-ý âdiyye hükmüne girmiþtir. Moskoflarýn 
kocaman Kazaklarýnýn çevik ve arslan yürekli 
Türk gençleri önünde zelîlâne ricatlerini görmek 
kadar zevk-âver bir manzara tasvir edemem. Bu 
mukaddes topraðýn muha fa zasý yolunda düþmaný 
ni hâ yetine kadar ezmek, ko va lamak ve þânýmla 
þeref-i as ke riyemle memleketime av det etmek 
yahut bu uðurda þerbet-i þehâdeti içmekten 
baþka bir emelim kal madý. Cümle aileye se lâm 
eder, kar deþlerimin göz le rin den öpe rim."

 Fotoğrafını derc ettiğimiz Şehit 
Necati Efendi’nin biraderi idaremi-
ze gönderdiği mektupta merhumun 
tercüme-i halini muhtasaran zikr 
etmiş ve mukaddema kendisinden 
aldığı mektubu da leffen göndermiş 
olmayla her ikisi aynen derc edil-
miştir: 

 Mektep-i harbiyeden zabit vekil-
liğiyle orduya sevk edilmiş ve birçok 
senedir Asya’da dolaşarak bu defa 
Irak’a inmişti. Taburuyla me mur 
olduğu İran’da Kirmanşah’a bir 
buçuk saat mesafede kain Ken gaver 
karyesinin zabtı hücumunda sol 
yanağından giren bir piyade kurşu-
nuyla şehit olmuştur. 
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Yüzbaþý Trablusgarblý Ahmed 
oðlu Cemal Efendi.

(6 Mayýs 331)

Yüzbaþý Ýzmitli Hurþid Oðlu 
Nâzým Efendi (19 Nisan 331)

Y127 T2 Kumandaný Binbaþý 
Gâlib oðlu Said Bey

(24 Mayýs 331)

Y82 Kumandaný Binbaþý Hilmi 
oðlu Hüseyin Hüsnü Bey. Tarih-i 

şehadeti (29 Mayýs 331)

Yüzbaþý Trablusgarblý Hacý 
Mehmed Zâviye Efendi

(3 Mayýs 331)

Mülâzým-ý sâni Tunuslu
Ali Said oðlu Muhriz Efendi

(8 Teþrin-i sâni 331)

Mülâzým-ý sâni Yozgatlý Seliman 
oðlu Ahmed Tevfik Efendi

(7 Mayýs 331)

Yüzbaþý Haydarpaþalý Hüseyin 
oðlu Mehmed Ali Efendi

(29 Mayýs 331)

Y15 K10 Kumandaný Mülâzým-ý 
evvel Kazým Efendi

(7 Haziran 331)

Mülâzým-ý sâni Þamlý Edib oðlu 
Necdeddin Efendi
(24 Mayýs 331)

Mülâzým-ý sâni Kanlýcalý 
Mehmed oðlu Osman Efendi

(4 Mayýs 331)

Çoruh Müfrezesi Ýdare Reisi 
Milis Yüzbaþý Mehmed Sadeddin 

Efendi (4 Nisan 332)

Mülâzým-ý evvel Ýþkodralý 
Abdurrahman oðlu Ýdris Hayri 

Efendi (19 Nisan 331)

Y96 K7 Kumandaný Mülâzým-ý 
evvel Mehmed Hâzým Efendi

(26 Haziran 332)

Y21 Makineli Tüfek Bölüðü 
Kumandaný Mülâzým-ý evvel Ali 

Dâim Efendi (25 Nisan 331)

Y26 K2 Mülazým-ý evvel
Rahmi Efendi

(10 Kânun-ý sâni 330)

MÜBAREK ŞEHİDLERİMİZ
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Almanya’da “Çarnis Dorm” Ýslam üserâ-yı harbiyesi karargâhýnda rekz olunan âbidenin resm-i küþâdýnda cemaatle edâ-yý salât

Abidenin resm-i küşâdı ve merasimde hazır bulunan Alman zabitanı






