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Sâ. 12.30 sonra
Ordu Emri Numro (9)
1- Düşmanın otomobillerle ileri sürdüğü pîş-dârı ve süvârisi (Handuman) civârında
bulunmakdadır.
23-24/10/34 gecesi düşmanın (Arsuz) civârında karaya çıkarak yapmak istediği keşif
teşebbüsü tard edilmişdir.
2- Düşmanın bu yakınlarda Yedinci Orduya karşı ciddî bir teşebbüsü ve bunu bir ihrâc ile
tevhîd etmesi muhtemeldir.
3- Ordunun maksadı memleketin bir karış toprağını sebebsiz terk etmemekle berâber
düşmanın fâik kuvvetlerle ciddî teşebbüsâtı karşısında Orduyu müdâfaa-i kat’iyye için
muvâfık mevâzıda toplamakdır. Bu nokta-i nazardan Ordunun istikamet-i asliyyesi (Katma Islahiye)’dir. (Kilis - Ayıntab) istikametinin de setr ve te’mîni nazar-ı dikkatde tutulmakdadır.
4- Yedinci Ordunun İkinci Ordu ile hadd-i fâsılı (Payas - Yarpuz - Bağçe) hattıdır. (Bu mevâki’
dâhil)
5- İskenderun sâhilinin tarassud ve te’mînine me’mûr 41’inci Fırka bugünden i’tibâren
Üçüncü Kolordunun taht-ı emrine girmişdir.
6- Yirminci Kolordu Haleb’in cenûb ve garb-i cenûbîsinde düşmanın tevkifinden ibâret olan
vazîfesine kemâl-i ciddiyyetle devâm edecekdir. Bundan başka Yirminci Kolordu Kumandanı
Paşa Hazretleri hükûmet-i askeriyye i’lân edilmiş olan Haleb’de lüzûm görürse ümerâ-yi
askeriyyeden bir (vâlî) vekîli ta’yîn ederek şehirde şiddetli bir inzibât te’sîs edecekdir.
Yirminci Kolordu düşmanın fâik kuvvetlerinin ciddî taarruzu karşısında çekilmeğe mecbûr
olursa tekmîl Kolordu için istikamet-i ric’at (Katma) olacakdır. Yalnız 43’üncü Fırkaya mensûb
olub muvakkaten Yirminci Kolordu emrine verilmiş olan kıtaât bir müfreze hâlinde ve ilk
fırsatda 43’üncü Fırka Kumandanının taht-ı emrine girerek Kolordunun (Haleb - Katma)
câddesiyle (Müslime) arasında sol cenâhını te’mîn ederek (Kilis) istikametini setr edecek
sûretde hareket etdirilecekdir.
7- Üçüncü Kolordu 41’inci Fırkasıyla (İskenderun) sevâhiline düşmanın asker ihrâcına mâni’
olacak ve 24 ve 43. Fırkalarıyla bundan evvelki Ordu emrinde bildirildiği vech ile Yirminci
Kolorduya muâvenet ve ânı himâye edecekdir.
8- Ordu karâr-gâhı îcâbında Haleb’den sonra (Katma)’ya nakl edilmek mutasavverdir.
9- Bu emir Yirminci Kolordu Kumandanlığına, Haleb Menzil Müfettişliğine tahrîren, Üçüncü ve
On Beşinci Kolordu, İkinci ve Altıncı Ordulara şifre ile teblîg edilmişdir.
Fahrî Yâver-i Hazret-i Şehr-yârî
Yedinci Ordu-yi Hümâyûn Kumandanı
M. Kemâl
Berây-i ma’lûmât bir sûreti zâta mahsûs olarak Haleb Vâlîsine verilecekdir.
Emir yazılmış ve teblîgi emir buyurulan yerlere, tarz-ı teblîgdeki vechle bildirilmişdir. (İmza)

