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Düşmanı kâmilen 
denize atarak 
mübârek vatanımızı 
onun pay-ı 
mülevvesinden 
tathîr ile rûh-ı 
Muhâmmedî’yi 
şâd etmekten 
iʻbâret olacak 
muhârebenin 
ikinci safhasına 
bir hâzırlık olmak 
üzere de Şimâl 
Grubu’nu yeniden 
tensîk ve teşkîlâtını 
tanzîm ediyorum.
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125. Alây 2. Tabur 6. Bölük çavuşlarından Adanalı Müslim (İki 
taraflı yapılan siperlerin birleşmesini te’mîn için taʻkîb edilecek 
istikâmeti keşf için) gece nısfü’l-leyl sıralarında Gedikdere’den, 
yâni Kırmızısırt’ın şimâlindeki dereden, cenûb-ı garbîye doğru 
yapılmakta olan siperden çıkarak Kanlısırt ile Kırmızısırt ara-
sındaki derenin başında bulunan mezkûr alâyın 1. Taburu’nun 
şimâle doğru temdîd etmekte olduğu sipere gitmek üzere ka-
ranlıktan bi’l-istifâde çıkar. Fakat yolu pek de taʻyîn edemeye-
rek az ileriye doğru gitmekte iken bir adam karartısı görür, keşf 
kolumuz zannıyla “Kimdir o” diye seslenir. Mezkûr karartıdan 
da aynı “Kimdir o” cevâbını alır. Bunlar birbirine takarrüb eder-
ler, karşı karşıya gelmeleri sırasında İngiliz küçük zâbiti olduğu 
anlaşılan meçhûl şahıs, Müslim Çavuş’un kafasına (alnına) bir 
şiddetli muşta (yumruk) vurur. Müslim Çavuş dahî bi’l-mukâbe-
le bir pehlivân oyunuyla İngiliz’i yere yıkar, altına alır. İngiliz 
imdâd için feryâda başlar. Bu feryâdın üzerine siperlerde dolaş-
makta bulunan 2. Tabur yâveriyle 2-3 nefer koşarlar, İngiliz’i 
getirirler. Merkûm İngiliz de arkadaşlarını feryâd ederek çağır-
mış ve teslîm olmamak için epeyce çırpınmış ise de bu itaʻatsizli-
ğinden dolayı bizimkilerden kötek yemiş ve yüzü gözü kanamış, 
berelenmiş ve kolları arkasına bağlanmış olduğu hâlde nezdime 
getirdiler.
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Lağım hafrîyât 
işlerinde melekesi olan 
taburunuzdan Yusuf 
Çavuş’un şâyân-ı takdîr-i 
mesâîsi görüldüğü 
anlaşılmış ve taltîfi de 
mukârrer bulunmuştur. 
Merkûm Yusuf Çavuş’un 
25 numrolu siperin 
umûm dehlîzlerine 
nezâret etmek ve 
işleyenlere delâlet etmek 
üzere me‘mûr ta‘yîn 
edilmiştir. Ehemmiyeti 
mütefennî-i beyân 
olan lağım işlerinin 
böyle mütehâssıs bir 
arkadaşa tevdî‘i, alây 
için bâ‘is-i müfterihet ve 
memnûnîyet ve kendisi 
için de mûceb-i şereftir.
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