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ÖZET
Osmanlõ son dönemine ait hastane binalarõmõzõn, ço÷u günümüze harap
durumda gelebilmiútir. Yapõldõ÷õ döneme ait birer belge niteli÷indeki tarihi
hastanelerin sayõsõ oldukça azdõr. Bu çalõúmada Osmanlõ ømparatorlu÷u ile
Türkiye Cumhuriyeti dönemine tanõklõk etmiú olan önemli bir anõtõn úu
andaki durumu, koruma altõna alõnabilmesi için gereken önlemler
araútõrõlmõútõr. Çanakkale Eski Merkez Hastane’nin (Kale-i Sultaniye
Hastahane-i Askeriyye) geçmiúi araútõrõlmõú, korunup, gelece÷e
aktarõlabilmesi için gerekli müdahaleler projelendirilmiútir. Binanõn sistem
detaylarõ ve kullanõlõúõna dair izlerin yanõ sõra her türlü belge, yazõ ve
foto÷raf bu çalõúmaya yön vermiútir. Çanakkale Eski Merkez Hastane úu
anda metruk durumdadõr ve tehlike arz etmektedir. Günümüze gelene de÷in
defalarca bombalanmõú, yangõnlar ve deprem geçirmiútir. 1915 Çanakkale
Savaúõ’ndaki bomba etkisi úu an bina sahasõnda gözle görülebilmektedir.
Bombanõn etkisi ile dikdörtgen avlulu binanõn kuzey ve batõdaki kollarõ,
çökmüú ve yõkõlmõútõr. Ahúap çatõ iskeletinden geriye, yangõnlarõn etkisiyle,
sadece küçük parçalar kalmõútõr. Dolayõsõyla yõllardõr çevresel iklim
koúullarõna karúõ da korumasõz oldu÷undan, sõcak – so÷uk döngüleri, kar,
ya÷mur, rüzgâr etkileriyle binada kullanõlan taúlar ve harçlarda kayõplar
oldukça fazladõr. Binanõn görece daha sa÷lam kalabilen do÷u ve güney
kollarõ 1960’lara kadar kullanõlmõútõr. Bu süreç içerisinde birtakõm onarõmlar
yapõlmaya çalõúõlmõútõr. øç mekânlara yer yer çimento katkõlõ sõva yapõlmõú,
döúeme üzerine beton dökülmüútür. Çimento eski taú ve harç ile hiçbir

úekilde örtüúmeyen bir malzeme oldu÷undan, duvar yüzeylerinde
tuzlanmalara ve karbonlaúmaya sebep olmuútur. Hastahanenin restorasyon
projesinde, binanõn bomba etkisiyle harabe durumuna gelen kõsmõ
haricindeki do÷u ve güney kanadõnõn rekonstrüksiyonu, bombalanan batõ ve
kuzey kanadõnõn ise ‘Açõk Hava Müzesi’ olarak tarihi bir belge olarak
insanlarõn ziyaretine sunulmasõ önerilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Askeri hastane, Hastahane, Çanakkale, Hastahane-i
Askeriyye.
SUMMARY
Most of the Ottoman period hospitals are redundant; some in a ruinous state.
They are documents about the period they were constructed in. Possibilities
to protect, the hospital were researched. The Project contains the survey of
the existing building, investigation for its reconstitution and recommends the
partial restoration of the building. All kinds of records, written and
photographic documentation were investigated, surveying at the site had
been done carefully and they contributed to the improvement of the Project.
Çanakkale (Old) Central Hospital is a ruin now and it is in dangering
collapse at the moment. The structure was bombed during the war, over and
over again. Moreover, the building was exposed to fire and earthquakes. The
destructive effect of the bomb is still visible at the site. North and west
wings have collapsed and demolished by the bomb. There are small pieces
surviving from the timber roof which was covered the building. Therefore,
the stone elements and mortar of the walls have been exposed to freezing
and thawing cycles, snow, rain water and wind. The restoration project
proposes the east and south wings of the building to be reconstructed
and the west and north of the building are going to be used as an ‘Open Air
Museum’.
Keywords: Military Hospital, Hospital, Çanakkale.

1.Giriú
Çanakkale’nin Liman Bayõrõ mevkii, Cevat Paúa Mahallesi Havan Tabya 1
sokaktaki Askerî Hastane binasõ, 1890’lõ yõllardan günümüze yarõ harabe
halinde de olsa tarihe tanõklõ÷õna devam etmektedir. Hastanenin varlõ÷õ
sebebiyle ‘Liman Bayõrõ mevkii’ ismi, Çanakkalelilerin günlük yaúam
dilinde ‘Hastane Bayõrõ Mevkii’ adõnõ almõútõr. Hastane, Çanakkale’nin
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kuzeyinde, güney cephesi limana hâkim olacak úekilde Askerî Hastane
olarak bina edilmiútir (Resim1, Resim 2). 1897 yõlõna ait Tapulama
tutana÷õndaki en eski kayõtõn 205, 206 sõra numarasõyla cilt:28, sayõ:118’de
oldu÷u saptanmõútõr.

Resim 1 : Eski Türkçe yazõyla ‘Müceddeden inúa olunan Hastahane-i Askeriye’ yazõlõ
belge ø.Ü. Nadir Eserler Müzesi II. Abdülhamid Koleksiyonundan alõnmõútõr.1

Resim 2 : 20. yy ilk çeyre÷inde, kordondan Çanakkale Askeri Hastanesi güney
görünüúü.2

Bugün 488 ada/ 54 pafta, 10 ve 11. parselde bulunmakta olan bina tapu
Sicil Müdürlü÷ü’nde 29.05.1970 ‘Arsa ve Askeri Ko÷uú’ olarak
kayõtlõdõr ve Maliye Hazinesi’ne verilmiútir. Aynõ adanõn 11. parseli Milli
Savunma Bakanlõ÷õ’na tahsisli ‘Arsa’ dõr.
1
2

ø.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid foto÷raf koleksiyonu.
Çanakkale Deniz Müzesi Foto÷raf Arúivi.
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2. Hastahanenin Tarihçesi
Çanakkale’ de asker hastanelerinin kuruluúu ile ilgili ilk bilgiler 1287/ 1871
tarihli Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayeti sâlnâmesinde kayõtlõdõr3. Kemal
Özbay’õn ‘Hastaneler’ kitabõnda ‘Sõrtõnõ 1915 Çanakkale Savaúlarõnõ
simgeleyen Büyük Anõt Tepeye vermiú ve kõyõ boyunca yerleúmeye
çalõúan…’4 diye bahsi geçen bu askeri hastaneye (1000 yataklõ) ek, bir
benzeri olarak Liman Bayõrõ mevkiine inúa edilmiú olma olasõlõ÷õ yüksektir.
1884 yõlõndan sonra, hizmet personeli ve hekim sayõsõnõn artmõú olmasõ da
bu olasõlõ÷õ güçlendirmektedir. 1911 Trablus savaúõ sõrasõnda bir az daha
kuvvetlendirilmiú, 1912–1913 Balkan Savaúõnda bir de÷iúiklik olmamõú,
1914 I. Dünya Savaúõ ve özellikle Çanakkale Savaúõ sõrasõnda Merkez
Hastanesi adõ altõnda seyyar ordu sa÷lõk birimleriyle birlikte ‘A÷õr Yaralõlar
Hastanesi’ olarak 1916’ya kadar hizmet etmiútir. 1915 yõlõna ait haritada
hastanenin úematik çizimi görülmektedir (Resim 3). Hastane 1915 yõlõnda,
iúaretlerinin tamam olmasõna, øngiliz haritalarõnda tamam olmasõna ra÷men
aynõ gün iki defa bombalanmõútõr5 (Resim 15). Bomba etkisiyle oluúmuú
‘çukur’ ve tahribat görülmektedir (Çizim 2). 1338/ ‘de øngilizlerin yerleúmiú
oldu÷u Çanakkale Hastanesi’nde yangõn çõkmõú, yemekhane, ameliyathane
ve telsiz telefonhanesi zarar gördü÷ü, B. Osmanlõ Arúivi’ndeki Kala-i
6

Sultaniye Mutasarraflõ÷õ’ndan yapõlan beyandan anlaúõlmaktadõr 6. Bina
duvarlarõnda yangõn izleri ve yanõk ahúap kalõntõlarõ bulunmaktadõr (Resim
12). 1918 Mondros Ateúkes Antlaúmasõ ile bölgeyi iúgal eden øtilaf
devletleri tarafõndan askerlikten tecrit edilen Çanakkale’de hastane
kapatõlmõútõr. Lozan Antlaúmasõ gere÷ince Askeri Bölge sayõlmayan
Çanakkale’de kolluk kuvvetleri olan Jandarma birliklerinin ihtiyacõ için
‘Çanakkale Jandarma Hastanesi’ adõ ile 100 yataklõ bir sa÷lõk tesisi
açõlmõútõr7. 1936 Montrö Anlaúmasõ ile hastane kara ordusu kuruluúuna dâhil
edilmiútir.

Kemal Özbay, Türk Asker Hekimli÷i Tarihi ve Asker Hastaneleri, Cilt III, II. Kitap, s.168, østanbul, 1981.
Kemal Özbay, Türk Asker Hekimli÷i Tarihi ve Asker Hastaneleri, Cilt III, II. Kitap, s.172, østanbul, 1981.
5
HR. SYS. 2413-60. BOA -Çanakkale Merkez hastanesinin, iúaretlerinin tamam olmasõna, øngiliz
haritalarõnda gösterilmesine ra÷men aynõ gün iki defa bombalandõ÷õ Kõzõlhaç nezdindeki protestoya øngiliz
hükümetinin siyasi yoldan ve tarafsõz devlet vasõtasõyla protesto yapõlmasõ cevabõnõ verdikleri, gerekenin
yapõlmasõ hakkõnda Hilâl-i Ahmer (Kõzõlay) tahriratõdõr.
6
BOA. DH. EUM. AYù. 60–17.
7
Kemal Özbay, Türk Asker Hekimli÷i Tarihi ve Asker Hastaneleri, Cilt III, II. Kitap, s.170, østanbul, 1981.
3

4

6

Resim 3 : 1915 yõlõna ait harita8
8

Ankara Milli Kütüphane Arúivi
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3. Sa÷lõk øúleri Kanunlarõ ve Teknik øartnamelere Göre Askeri
Hastanenin Konumlanõúõ ve Mimari Özellikleri
Askerlerin sa÷lõk iúleri ile ilgili en eski bilgileri 1234/ 1818 tarihli
‘Kanunname-i Dâhiliye-i Askeriye’ denilen øç Hizmet kanunu adlõ
belgede görülmektedir9, daha sonra seyyar ordu ve hastanelerin
yönetimine ait belgeler 1288/ 1872 tarihli ‘Kanunname-i Umur-u
Askeriye’ (Askeri Hizmetler Tüzü÷ü) adlõ tüzükle belirlenmiútir10. Askeri
ve sivil hastanelerin, yo÷un yerleúim alanlarõndan uzakta, güzel
manzaralõ, rüzgâra karúõ korunaklõ ve havadar, rutubetsiz yerlere inúa
edilmesi gerekti÷i (1312) tarihli Fenn-i ønúâât ve Mi’mâri teknik
úartnamesinde belirtilmiútir11. Hastanenin kuzeybatõsõnda ‘Hastane Bayõr
ùehitli÷i’ bulunmaktadõr (Resim 4).

Resim 4 : 488 ada/ 54 pafta, 10 ve 11. Parseldeki Eski (Merkez) Hastane ve ùehitli÷ini
gösteren imar planõ12.

4. Çanakkale Eski Merkez Hastanenin Karakteristik Özellikleri ve
Mevcut Durumu
125.36x79.95 m ölçülerinde, tam olarak kapanmayan dikdörtgen planlõ,
ortasõ avlulu binanõn, kuzeyindeki hamamõ 13x16.50 m ebatlarõndadõr.
Kemal Özbay, Türk Asker Hekimli÷i Tarihi ve Asker Hastaneleri, Cilt III, I. Kitap, s.8, østanbul, 1976.
Kemal Özbay, Türk Asker Hekimli÷i Tarihi ve Asker Hastaneleri, Cilt III, I. Kitap, s.13, østanbul, 1976.
Osman Nuri bin Ömer ùevki Paúa, Fenn-i ønúâât ve Mi’mâri, Mekteb-i Fünun-i Harbiyye-i ùahane
Matbaasõ, østanbul 1312.
12
Çanakkale Belediyesi.
9

10

11

8

Binanõn asõl giriúi güney kanadõnõn, güney cephesinin, dõúa taúõrõlmõú olan
orta aksõndadõr. Cephenin köúe bölümleri dõúa taúõrõlmõútõr (Çizim 1).
Ana giriú, güney cephesinden, sütunlu, çift kollu anõtsal bir merdivenle
yapõlmaktadõr (Resim 9). Bu anõtsal giriúin volta döúemeli üst örtüsü,
‘MYDOS’ damgalõ, 25x9x4 cm ebatlarõndaki tu÷la dolguludur (Resim
7). Do÷u kanadõnõn avluya bakan cephesinden çift kollu merdivenle iki
ayrõ giriúi, güney kanadõnõn avlu cephesinden üç giriúi bulunmaktadõr
(Çizim 4). Hastaneden günümüze, ortalama 75 cm kalõnlõ÷õndaki yõ÷ma
duvarlarõnõn bir kõsmõ gelebilmiútir. Kuzey ve batõ bloklarõ duvarlarõnõn
yaklaúõk olarak % 90’õ yõkõlmõútõr. Batõ kolu 1915 Çanakkale Savaúõ
sõrasõnda øngiliz uçaklarõnca bombalanmõútõr13 (Resim 5).

13

Resim 5 : Hastahane ile ilgili yazõúmalar, 1915 .
13

HR. SYS. 2419-8. BOA – øngiliz uçaklarõnõn Çanakkale Merkez hastanesini bombalamasõ.
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Bu nedenle, kuzey ve batõ kanadõna avlu cephesinden giriú olup olmadõ÷õ
saptanamamõútõr. Avlunun kuzeyinde hamamõn soyunmalõk bölümünün
özgün üst örtüsü yõkõlmõútõr. Ilõklõ÷õn üzeri beúik tonoz, sõcaklõk
bölümünün üzeri ise kubbeyle örtülüdür. Tonoz ve kubbelerin üzerindeki
kaplama korunmamõú oldu÷undan bina dõú etkenlere maruz kalmaktadõr.
Güney kolundaki ana giriú mahallinde, bodrum, zemin kat ve üzerinde
birinci katõn varlõ÷õ, kat seviyeleri döúeme izlerinden anlaúõlmaktadõr
(Resim 12). Tu÷la duvar kalõntõlarõndaki tu÷lalar 25x9x4 cm
ebadõndadõr, ço÷unlukla ‘MYDOS’ damgalõdõr (Resim 7). Tu÷la tonozlu
bodrum kat zemin kata nispetle sa÷lamdõr. Tonozlarõn üstünde yer alan
koridorlar ve oda döúemeleri üzerine, 1940’lardaki tadilatta beton
dökülmüútür.
1915 Çanakkale Savaúlarõ, II. Dünya Savaúõ sõrasõnda yapõlmaya çalõúõlan
tadilatlar, geçirmiú oldu÷u yangõnlar, binanõn uzunca bir süre terk edilmiú
olmasõ, dõú atmosfer koúullarõna maruz kalmasõ binayõ bugünkü harap
durumuna ulaútõrmõútõr. Binanõn konumu ve Çanakkale bölgesinin iklimi
itibariyle ço÷unlukla kuzeyden güneye do÷ru esen úiddetli rüzgârlara
maruz kalmõú olmasõ da harabiyetinin bir baúka nedenidir. Hastane
binasõnõn beden duvarlarõ, Çanakkale yöresine özgü sarõmtõrak renkli
kireçtaúõndandõr (Resim 8, Resim 9). Güney cephesinde, bodrum kat
subasman kotuna kadar kesme taú ve kat arasõ profili iúlenmiútir. Pencere
ve kapõ söveleri tamamen kayõptõr. Sövelerin duvara monte edilebilmesi
için gerekli olan, yaklaúõk 20 cm uzunlu÷undaki demir kenetlerin
kalõntõlarõ duvarlarda görülebilmektedir (Resim 8).
5. Çanakkale Merkez Hastanesi’nin korunmasõ için öneriler østanbul
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne ba÷lõ olarak 2010 yõlõ
yüksek lisans tezi kapsamõndaki, Çanakkale Eski Merkez Hastanesi Kalei Sultaniye Hastahane-i Askeriyye Rölöve – Restitüsyon ve Restorasyon
Projesi’nde 1915’de bombalanarak bir kalõntõ haline gelmiú olan
hastahanenin, batõ ve kuzey kanadõnõn, insanlõk için önem arz eden bir
tarihî belge olmasõ sebebiyle, ‘Açõk Hava Müzesi’ olarak, güney ve do÷u
kanadõnõn ise rekonstrüksiyonu ile tarihe ve insanlõ÷a hizmet etmesi
düúünülmüútür. Çanakkale Eski Merkez Hastane binasõnõn restorasyon
projesinde, öncelikle mevcut durumun korunmasõ ve sa÷lamlaútõrõlmasõ
önerilmiútir. ølk adõmda, bina duvarlarõna ve döúemelerine eklemlenen
bütün birimler yõkõlmalõdõr. Sonradan eklenen bölümlerin kaldõrõlmasõ,
üzerinde büyüyen bitkilerin temizlenmesi ve gerekli yerlerde duvarlarõn
yõkõlmasõnõ önleyici tedbirler alõnmasõ uygun olacaktõr. Bina sonradan
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yapõlan çimento katkõlõ sõva ve beton döúemelerden arõndõrõlmalõdõr.
Bitkiler ve a÷açlar, kimyasal malzeme ile kökünden temizlenmelidir.
Öncelikle, kuzeybatõ köúesindeki muhdes hela binasõ yõkõlarak, muhdes
artõklardan temizlenen batõ ve kuzey kanadõnõn, dõú hava koúullarõna açõk
olmasõ engellenmesi amacõyla, paslanmaz çelik boru ayaklarla
oluúturulan konstrüksiyon kõrõlmaz cam malzeme ile çepeçevre
kuúatõlmalõdõr. Üzeri hafif, úeffaf bir malzeme ile örtülmelidir. Hastane
binasõnõn do÷u ve güney kanadõ beden duvarlarõnda, eksik parçalarõn
‘bütünleme’ tekni÷i ile yeniden yapõmõ önerilmektedir. Özgün harç
yapõsõna uygun yapõda üretilen harç, gerekli yerlerde kullanõlarak mikro
enjeksiyon yöntemi ile duvarlar sa÷lamlaútõrõlmalõdõr. Bodrum katõn bazõ
mahallerinde kõsmi olarak görülebilen zemin döúemesindeki yüzeyin çok
fazla kayõp ve aúõnmalar olan özgün taú malzemeye uygun malzeme ile
döúeme kaplamasõ yapõlmalõdõr. Duvarlar ve tonoz örtülü tavanlar, özgün
sõva numunesine uygun yapõdaki harçla sõvanarak, foto÷rafta görülebilen
özgün renginde boyanmalõdõr. Güney bloktaki, toprak dolmuú olan zemin
temizlendikten sonra, altõndan çõkan duruma bakõlõp özgün malzeme ile
döúenmelidir. Zemin kat, ahúap döúemesinin özgün detaya uygun úekilde
uygulanabilmesi için, taúõyõcõ duvarlarõn sa÷lamlaútõrmalarõ gereklidir.
Öncelikle yastõk kiriúlerinin döúenmesinden sonra, döúeme kiriúleri
üzerine uygulanmalõdõr. Güney bloktaki ana giriú bölümünde bir kõsmõ
toprak altõnda kalmõú, kalanlarõnda da fazla miktarda kayõplar olan zemin
döúemesi karosimanlarõ için detaylõ kazõ yapõlõp, mahallerin içindeki
dolgu toprak temizlendikten sonra, döúemenin durumu 1/50 ölçekli
çizimler ve foto÷raflarla belgelenmeli, yeniden oluúturulmasõ için öneri
çizim hazõrlanmalõdõr. Özgün karosimanlarõn eksik, kõrõlmõú parçalarõ,
özgün malzemesine yapõ ve ebatlarõna uygun úekilde üretilip ‘bütünleme’
yapõlabilir. Ancak, yeni üretilmiú olan malzeme özgün malzemeden, ilk
bakõúta ayõrt edilebilecek úekilde olmalõ, özgün teknikle döúenmelidir.
Pencereler özgün malzeme ve teknikle bütünlenmelidir. Cephe
pencereleri üzerindeki profilli alõnlõk özgün malzemeye uygun bir
malzeme ile yeniden yapõlmalõdõr. Tamamen yõkõlmõú olan duvarlarõn,
özgün malzeme ve teknikle yeniden inúa edilmesi için yöresel malzeme
kaynaklarõ araútõrõlmalõ, nitelikli ustalar bulunmalõdõr. Çatõnõn,
sa÷lamlaútõrõlan duvar üzerinde yeniden yapõmõ için önce yastõk ve
döúeme kiriúlerinin yerleútirilmesi gereklidir. Ahúap konstrüksiyon olarak
rekonstrüksiyon yapõlmalõdõr. Güney cephesindeki, üzeri kabartmalõ olan
yarõm daire kemerli, kesme taútan oluúturulmuú ana giriú kapõsõndaki
kayõplar ve aúõnmalar aslõna uygun plastik malzeme ile bütünleme
11

yapõlabilir. Avlu cephesindeki, anõtsal kapõ alõnlõklarõ ve sövelerindeki
kayõplarda da aynõ yöntemle bütünleme yapõlmalõdõr. Rekonstrüksiyonu
yapõlmõú olan do÷u ve güney kanadõ, ‘Kale-i Sultaniye -i Askeriyye’ adõ
altõnda özgün kullanõmõnõn balmumu heykellerle sergilendi÷i bir
‘Müzeye’ dönüútürülmesi projelendirilmiútir. Projede belirtildi÷i úekilde,
müzenin ana giriúi, hastahanenin özgün giriú kapõsõndan yapõlmalõ,
güvenlik ve bilet kontrolünden sonra misafirler, kapõlarõnda mahallerin
özgün kullanõmõna dair bilgi yazõlõ olan odalarõn içini ziyaret
edebilmelidirler. Odalarõn içinde, savaú yõllarõndan kalma resimler
sergilenebilece÷i gibi, o dönemde kullanõlan cerrahî aletler, cihazlarõ
sergilenebilir. Özellikle güney kanadõn, batõ blokla birleúti÷i koridor
mahallinde görsel ve iúitsel video perdeye düúürülerek sürekli yayõn
yapõlmasõ sa÷lanmalõdõr.
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Çizim 1: Askeri Hastane binasõnõn Rölöve çizimleri zemin kat planõ14.

14
Senem Yi÷it, ÇANAKKALE ESKø MERKEZ HASTANESø KALE-ø SULTANøYE HASTAHANE-ø
ASKERøYYE RÖLÖVE – RESTøTÜSYON ve RESTORASYON PROJESø, Y. Lisans Tezi 2010
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Çizim 2: Askeri Hastane binasõnõn Rölöve çizimleri birinci kat planõ.

Çizim 3: Askeri Hastane binasõnõn Rölöve çizimleri Do÷u ve Güney görünüúleri [14].

14

Çizim 4: Askeri Hastane binasõnõn Restorasyon Önerileri Analiz çizimleri Kuzey ve Batõ
görünüúleri [14].
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Çizim 5: Askeri Hastane binasõnõn Restorasyon Önerileri Analiz çizimleri kesitleri[14].
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Çizim 6: Askeri Hastane binasõnõn Restorasyon Önerileri Analiz çizimleri kesitler [14].
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RESøMLER

Resim 6 : Güney kanadõn güney cephesindeki giriú kapõsõ kõsmi görünümü.

Resim 7 : Güney kanadõn güney cephesindeki anõtsal giriú ait kolon baúlõklarõn kõsmi
görünümü ve ‘MYDOS’ damgalõ tu÷lalardan oluúan volta döúeme.

18

Resim 8 : Güney kanadõn güney cephesi kõsmi görünümü.

Resim 9 : Güney kanadõn güney cephesi kõsmi görünümü.

19

Resim 10 : Güney kanadõn güney cephesindeki giriú kapõsõna bina içinden bakõú.

Resim 11 : Hastane ana giriú mahalli zeminindeki karosiman kalõntõlarõ.

20

Resim 12 : Bodrum ve zemin kat arasõndaki kat arasõ döúeme izleri, yanmõú döúeme
kiriúi parçasõ.

Resim13 . (Güney kanadõ) Kuzey cephesi kõsmi görünüúü.

21

Resim 14 : Güney kanadõnkuzey cephesi ile avlunun kõsmi görünüúü.

Resim 15 : øngiliz uçaklarõnõn Çanakkale Merkez hastanesini bombalamasõ [13].

22

Resim 16 : Bomba etkisinin en belirgin görüldü÷ü batõ kanadõndan hastane avlusuna
bakõú.

Resim 17 : Bomba etkisiyle en fazla tahribatõn oldu÷u kuzey kanadõ görünüúü.

23

Resim 18 : Kuzey kanadõndaki hamamõn batõ cephesinden kõsmi görünüú.

24

