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1- Düşman şimâle doğru batî ve fakat mütemâdî olan tedâbîr-i ihtiyât-kârânesiyle
muntazaman ilerilemekdedir. Bugün [17-10-34] süvârisiyle “Er-rastan’a” ve kısm-ı küllî
kolbaşısıyla da “Humus”a vâsıl olmuşdur. Kuvveti bir süvâri fırkasıyla iki piyâde fırkası
tahmîn edilmekde ve şimâle doğru ileriledikce kendisine iltihâk eden Urbân ile takviyet
bulmakdadır.
2- Yedinci Ordu [1, 11, 24]’üncü Fırkalarla bir müfreze hâlindeki üç taburlu 43’üncü Fırkadan
ibâret olarak teşekkül etmişdir. Birinci ve On Birinci Fırkalar Yirminci Kolordu Kumandanı
Fuâd Paşa emrine ve Yirmi Dördüncü Fırka ile 43’üncü Fırka müfrezesi de Üçüncü Kolordu
nâmıyla Mîr-alây Selâhaddîn Bey’in emrine verilmişdir.
a) Bu teşkîlât içinde kıymet-i harbiyyeyi hâiz kıtaât ric’at muhârebâtına iştirâk etmeyen
ba’zı taburlardan ibâretdir. Kısm-ı a’zamı ise münhasıran firârî ve perâkende efrâd ile vücûda
getirilmişdir. Ma’nen ve mâddeten sarsılmış olan bu eczâdan yapılan teşkîlâtın başına
geçirilen zâbitân ise umûmiyyetle neferle hem-hâldir. Kıymetli zâbitânımızın ekserîsi maa-tteessüf zâyi’ olmuşdur.
b) Kıymet-i harbiyyesinin derecesi buna göre takdîr buyurulacak olan Yedinci Ordu
vesâit-i harbiyye, nakliyye ve techîzât-ı sâire ve bi-l-hâssa topçu teşkîlâtı i’tibâriyle pek zaîf
bulunduğu gibi İkinci Ordunun zâten vazîfesiyle mütenâsib olmayan kuvvetinden Yedinci
Ordunun takviyesine imkân yokdur.
Bil’akis Grubun Pây-ı tahtla olan irtibât ve muvâsalasını her ân beklenen bir ihrâc
teşebbüsüne karşı setr ve muhâfaza için İkinci Ordu, Asya Kolu ve Alman teşkîlâtıyla takviye
edildiği gibi daha da şimâlden gelecek kuvvetlerle takviyesine ihtiyâc vardır.
c) Binâen-aleyh Yedinci Ordu; zabt ü rabt, kuvvet, teşkîlât ve kabiliyyet-i nakliyyesi
i’tibâriyle açık sahrâda fâik düşmana karşı kat’î muhârebeleri kabûl edebilecek bir hâlde
değildir.
3- Haleb ve civârındaki arâzî gayet açık ve zaîf kuvvetlerle fâikıyyete karşı muvâzene te’mîn
edebilecek mevâzıdan mahrûm ve hâsseten büyük süvâri kuvvetlerinin her dürlü harekâtına
gayet müsâiddir.
Katma civârından i’tibâren şimâle ve şimâl-i garbîye doğru ba’zı düm-dâr mevâzıı
mevcûd olub ancak Islahiye ve şimâlindeki arâzî bir dereceye kadar müdâfaaya sâlihdir. Zaîf
kuvvetlerle fâik düşmana karşı müdâfaa ancak daha şimâl-i garbîde mümkün olabilir.
4- Yedinci Ordu muâdil veya cüz’î fâik düşman kuvvetleri ve-yâhûd süvârisi karşısında Haleb
havâlîsini terk etmeyecekdir. Bu maksadla Ordu Haleb cenûbu ile Katma arasında
kademelendirilmekde olub geri çekilmek ancak düşmanın tazyîk ve te’sîri ile tecvîz
olunacakdır.
5- Düşman pek fâik kuvvetle harekâtına devâm ve bunu bir ihrâc teşebbüsüyle tevhîd eder
ve karaya mühim kuvvetler çıkarır ise o zamân Haleb havâlîsinin terki zarûrî olacakdır. Ric’at
mecbûriyyet-i kat’iyyesi olduğu hâlde menzil irtibâtları ve Pây-ı tahtla olan muvâsalanın
muhâfazası, İkinci Ordu ile tevhîd-i harekât gibi esbâb Haleb’den i’tibâren şimâl-i garbî
istikametinin alınmasını îcâb etdirecekdir. Aynı zamânda Haleb havâlîsinden ana memlekete

îsâl eden [Ayıntab – Maraş] istikametinin büsbütün açık bırakılmaması unutulmayacak ve bu
(istikamet) ayrıca muhtelit bir müfreze ile setr etdirilecekdir.
6- Yedinci Ordu Haleb’i terk etdiği takdîrde Altıncı Ordunun Pây-ı tahtla doğrudan doğruya
olan muvâsalası münkatı’ olacak ve şu sûretle [Haleb - Urfa - Diyarbekir], [Rakka - Urfa]
istikametleri açık kalacakdır. Binâen-aleyh Fırat Müfrezesi şimâl istikametinde Altıncı Ordu
ise agleb-i ihtimâl Mardin ve Diyarbekir istikametinde çekilmek mecbûriyyetinde kalacakdır.
Altıncı Ordunun bu harekâtı Yıldırım Grubunun harekâtına merbûtdur. Sekizinci Ordu ile
irtibât keyfiyyeti ise tedkik edilmekdedir.
7- Yedinci Ordunun şimâl-i garbîye alınması mecbûriyyeti karşısında emr ü kumanda husûsu
şimdiden tesbît edilemez.
Sûret-i umûmiyyede her biri takrîben birer kolordu kuvvetinde olmak üzere Mersin, Adana,
Toprakkale havâlîsinde birer grub ve ayrıca İskenderun ve havâlîsindeki kuvvetle Ayıntab Maraş istikametini setre me’mûr müfrezeyi emrinde bulunduracak ve cenûba doğru
kademelenecek bir dîger kolordu hâlinde kuvâ-yi umûmiyyeyi tahşîd etmek istiyorum.
Şu hâlde ba’zı aksâmın kumanda irtibâtlarındaki ta’dîlât müstesnâ olmak üzere teşkîlât-ı
hâzıra hemen muhâfaza edilmiş olacakdır.
Ma’rûzât-ı mutasavverenin ancak mecbûriyyet-i kat’iyye hâlinde tatbîki cihetine gidileceğini
ve binâen-aleyh memleketin bir karış toprağını sebebsiz terk etmemeği Ordular Grubunun
vazîfe-i nâmûs telâkki eylediğini arz eylerim.
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