SP 61 ve SP 46...

Çok acele ile yazıldığı belli olan kart'dan okuyabildiklerimi aktarıyorum.
Gönderen; "Eyyûb Sultan civâr'ında Râmi Kışla'sında ağır topcu depo tabur'unda dörd'üncü
bölük'de ............Osman"
Gideceği: Sekiz'inci Ordu Karargâh'ında Yigirmi İki'nci Kol Ordu ........................ Reis'i Bin
Baş'ı Mehmed Beğ mârifetiyle İzzet'lu Peder'im Muhy'ed Dîn Beğ cånib i âlî'sine"
Sahrâ Posta'sı Damga'larının iki'si de harc ı âlem amma gel bir de târih'lerine bak.
Eylül 1918 S.P. 61 22. Kol Ordu'ya; S.P. 46'da 8. Ordu'ya âid idi. Bu iki damga'nın
vurulduğu sıra'da 22. Kol Ordu et Tîre'de (Tira, İsrâil); 8. Ordu Karargâh'ı ise Tûl Kerîm'de
(Toul Qarm, Filistin) bulunuyor idi. 19.09.18'de İngiliz'lerin bütün çebhe boyunca ânî bir
genel hücûm'a kalkması üzerine; zâten sa`dece karargâh birim'leri olarak kalmış bulunan 22.
Kol Ordu dağılmış ve kurtulabilenler o sıra'da Tül Kerîm'den Nablus'a çekilmekde olan 8.
Ordu döküntü'lerine karışmışlardır. Tam bir bozgun yaşanan bu günlerde karargâh'lar dahî
olduğu gibi bırakılır iken; Ana Vatan'dan gelen ve dağıtım bekleyen bir çok zarf İngiliz'lerin
el'ine geçmişdir. Zvi Alexander'in Kitab'ında görüldüğü gibi bunların en geç varış târih'lileri
16 ve 17 Eylül damga'larını taşıyanlardır. Son derece dağınık bir şekil'de bir taraf'dan
İngiliz'ler ile, diger taraf'dan yerli Arab'lar ile savaşa savaşa Şam'a doğru çekilmeğe çalışan 8.
Ordu Karargâh'ı da, 7. Ordu döküntü'leri ile birleşib güç belâ Vatan'a dönebilmişdir.
Bu bakım'dan senin gönderdiğin kart'da bulunan 13.09.18 târih'li S.P. 46'nın 8. Ordu
taraf'ından kullanılmış daha geç târih'lisi bu gün'e kadar görülmediğinden; işbu
damga'nın 8. Ordu taraf'ından kullanılan son bir kaç örnek'den bir'isi olması gerekir.
Diger taraf'dan 11.09.18 târih'li S.P. 61 de, dokuz gün sonra dağılacak olan 22. Kol
Ordu'nun vurduğu son damga'lardan bir'i olmalıdır zîrâ bu damga bir daha hiç
görülmemişdir. Artık Osman'lı Ordu'sunun Filistin'de son gün'lerini yaşadığı bu süreç

içerisinde belli ki çok zor gün'ler görmüş olan bu Ata'mızın buruşmuş, zedelenmiş kart'ı kadar
kendisinin de üzülmemiş ve âile'sine kavuşmuş olmasını dilerim Yüce Tanrı'dan.

