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MUSTAFA KEMAL PAŞA'YA DOKUZUNCU ORDU 
KIT AA Ti * MÜFETTİŞİ SIF A TİYLE VERİLEN 
VAZİFE VE SALAHiYETLERE DAİR BAZI 

VESİKALAR 

1 
Mustafa .Kemal'in geniş saJahiyetli bir vazife ile Anadolu'ya geçmesini hazırlıyan 

teşebbüs, nihayet 30/nisan/1919 tarihinde, kendisinin Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettiş

liğine tayinini tesbit eden İrade ile son ve kesin şeklini almıştı 1]. Mustafa Kemal de aynı 
günde hemen İşe girişmiş, vazifesinin hudutlarını çizmeğe, mahiyetini tesbit etmeğe, em
rine girecek kuvvetler Üzerinde durarak bütÜn bunları vatanı ve milleti kurtarma ereğine 
kavuşturacak vasıtalar haline getirlneğe koyulmuştu . Tarih Vesikaları Dergisi, bu sayısiyle, 
bu devrenin bir kısım önemli vesikalarını neşrederek Türk İstiklal Savaşının hazırlık gün
lerine ve Ebedi Şef Atatürk'ün hayatına ait bazı noktaları, daha aydın bir hale getirmek 
dileğindedir. . 

Neşredilen vesikalardan (l) numaralısı Mustafa Kemal Paşa'nın, tayin edilmek Üzere 
bulunan Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği emrine iki ganbotla·üç motörbotun verilmesi 
hakkrnda Bahriye Nezaretine Harbiye Nezaretinden gönderilen tezkeredir. Müsveddesi o 
zaman Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Birinci Şubesinde hazırlanan hu yazıya Erkan-ı 
Harbiye-i Umumiye İkinci Reisi bulunan Tuğgeneral Kazım (Merhum İzmir mebusu Kazım 
İnanç) tarafından, neşredilen surette altları çizilmiş olan (Bahr-i Siyah sahili tarassudatında 
istihdam edilmek üzere) kaydı ilave edilerek ganbot . sayısı birden ikiye çıkarılmış ve ek
lenen bu yeni kayıtla da hiç şüphesiz herhangi bir kuşkulanmanın önüne geçmek istenmiştir. 

*] 1914 ·Cihan harbi sıralarında teşkil edilen TÜrk ordularının sonuncusu Dokuzuncu 
Ordu idi ve merkezi Ei-zurum'da olmak üzere 9. VI. 1918 de Yakup Şevki Paşa kuman
dasında kurulmuştu. Mondros mütarekesini müteakip mevcut ordu 'kumandanlıkları müfet
tişliklere kalbolunmuş ve bu arada Erzurum' d~ki Dokuzuncu Ordu kumandanlığı da lağvolun
muşter (7 nisan 1919, ikdam) Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da geniş salahiyetlerle çalış
masını temin iÇin kendisine verilen vazife zahirde, yeniden kurulan Dokuzuncu Ordu Müfet
tişliği idi. Mustafa Kemal Paşa bu sıfatla İşe başlamış, Samsun' a çıkhktan, Havza' ya gittikten 
sonra bir müddet daha bu unvanı (15. VI. 1919 a: kadar) muhafaza etmiş ve o tar~hlerde 
memlekette . mevcut ÜÇ Ordu Müfettişliğinden · Yıldırım Kıtaatı Müfettişliğinin İkinci 
ve Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğinin Üçüncü Ordu . Müfettişliğine kalbedilmesi 
üzerine Üçün.cü Ordu Müfettişi sıfatiyle vazifesine de vam etmiştir. 

. ı] Nutuk, Gazi Mustafa Kemal, 1935 baskısıc. 1, s. 7. Takvim-i Vekayi No. 3540, 5 
mayıs 1919 
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(2) numaralı vesika, aynı günde Harbiye Nezaretinden Sadaret makamına gönderilen ve 
Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği emrinde bulunacak bölgeye dahil Sıvas, Van, Trabzon, 
Erzurum vilayetleriyle Samsun sancağı memurln-i mülkiyesinin Mustafa Kemal Paşa tara· 
fından yapılacak tebligatı icra etmelerinin tamimen tebliğ edilmesini istiyen tezkeredir. 
Bunun da yazılası General Kazım tarafından verilmiş ve müsveddedeki «tebliğ edilecek 
hususatı» yerine konulan «Yapılacak tebligatı hüsn-i telakki ve İcra etmeleri» ibaresinden 
(hüsn-i telakki ve) sözleri çıkarılmıştır. 

(3) numaralı vesika, Harbiye Nezareti Muamelat-ı Zatiye Riyasetinden Mustafa Ke
mal Paşa'nın 30 nisan 1335 (1919) tarihli İrade ile Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine 
tayin edildiğini ve keyfiyetin İstanbul' da bulunan müşarünileyhe de tebliğ edilmiş oldu
ğun; bildiren yazıdır. Bu yazınin köşesine rabtedilmiş bir kulakta kırmızı kalemle (Av
detlerinde Reis Paşa Hazretlerine takdim edilecek) notu görülmektedir. O tarihte Er
kan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi bulunan Sayın Mareşal Fevzi Çakmak, Trakya'.ya gönderilen 
heyet-i nasıhada bulunuyorlardı (28 nisan - 10 mayıs 1919). 

(4) ~umaralı vesika Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'ya, 
vazifeleri hakkında Meclis-i Vükelaca müzakere edilerek kaleme alınmış olan talimatnameyi 
6 mayıs 1335 (1919) tarihinde tebliğ etmekte ve yola çıkmak için çabuk davranmasını bildir
mektedir. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reis muavini Kazım ve Harbiye Nazırı Müşür Şakir 
Paşaların imzalarını taşıyan bu yazının müsveddesinden, Kazım Paşa'nın kalemiyle şu 
ibarenin çıkarıldığı görülmektedir: (Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği yalnız askeri 
olmayıp Müfettişliğin ihtiva eylediği mıntaka dahilinde ayni zamanda da mülkldir). 

(5) numaralı vesikadan da Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişinin vazife ve salahiyeti 
hakkındaki talimatın Yıldırım Kıtaatı Müfettişliğine, 13 üncü, Üçüncü veOn beşinci Kolor
dular kumandanlıklarına tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bunun müsveddesinde de yine 
Şakir ve Kazım Paşaların İmzaları vardır. Ve müsveddenin altındaki kayıtta bunun şifre 
ile tebliğ olunduğu görülmektedir. 

(6) numaralı vesika da Sadarete ve Dahiliye Nezaretine keyfiyeti bildirmek ve 
Mustafa Kemal Paşa'ya verilen talimat mucebince cihet-i mülkiyeden de İcabedenlere emir 
verimesini istemek Üzere -yozılan tezkerelerin müşterek müsveddesidir. Yine Şakir ve 
Kazım Paşaların İmzalarını taşımaktadır. . 

(7) numaralı olanı ve bir faksimilesi de ayrıca dergiye eklenmiş bulunanı, neşrolu

nan vesikaların en önemlisini, "Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfetfişliğine verilecek talimat 
suretidir,, başlığını taşıyan esas talimatı teşkil etmektedir. Bu vesika tarihsizdir. Yalnız 

altında kurşun kalemle yazılmış bulunan «Şifreye tahvil edildi, Refet» kaydındaki tarihten 
7.VJ335 (1919) den önce tebyiz olunmuş bulunduğunu anlamaktayız. (4) numara ile neşre
dilen ve 6 mayıs 1335 (1919) tarihini taşıyan tebliğde de esasen talimatnamenin merbut 
olduğu kaydedilmektedir. Siyah mürekkeple yazılmış bulunan bu talimat Harbiye Nazırı 
Şakır Paşa'nın imzası ile değil, bu defa tatbik mührü ile tasdik olunmuştur 1]. Başka bir 
İmzayı taşımamakla beraber esas metnin Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben yazılmış olduğu, 
fakat aynı metin üzerinde yeşil boyalı bir kalemle (muhtemel olarak Erkan-ı Harbiye İkinci 
Reisi Kazım Paşa tarafından) bazı değişiklikler yapılarak başka alakalı makamlara da 
tebliğ olunacak umumi bir .. talimat haline getirildiği görülmektedir. 

(8) numaralı vesika Bahriye Neraretinin, (1) numaralı vesikayi teşkil eden tezkere 
ile istenilmiş olan ganbotların «Herbiri saatte en iyi cinsten kırk beş kilo gaz veya ben
zin sarfettiklcri ve bunların şu zamanda nedret ve fevkalade pahalılığı yüzünden tedariki 
bir emr-i aslr olduğu cihetle» gönderilmesine imkan bulunmadığı hakkındaki cevabıdır. Bu 

1] Nutuk : Gazi Mustafa Kemal, 1935 baskısı, c. I, s. 7. 
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cevapla ileri sürülen özürler sadece işi atlatmak için uydurulmuş vahi sözlerden değilse, 
Osmanlı İmparatorluğunun o sırada maddeten de ne hale gelmiş olduğunu göstermesi bakı
mından ayrıca Üstünde durulmağa değer bulunmaktadır. Esasen Erkan-ı Harbiye-İ Umumi
yeye 6. mayıs 1335 (1919) tarihinde havale olunan ve 10. mayıs 1335 (1919) tarihinde Do
kuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine yazı ile tebliğ edilmiş bulunan bu cevabın altına Kazım 
Paşa'nın, yeşil boyalı kalemiyle ve altını çizerek iri bir yazı ile (Bunu Müfettişliğe göste
relim veya yazalım) kaydını koymasr bu vahi özürlerin samimiyetine o vakit de ilgililerin 
pek inanmadıkları şüphesini uyandırmaktadır. 

(9) numaralı vesikaya gelince bu, Osmanlı Devleti idar'esinin yapılan bu işler ve 
alınan tedbirler üzerindeki hassasiyet ve alakasının en canlı belgelerinden birini teşkil 
etmektedir. Mustafa Kemal'in Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı kurtuluş gü
nünün arefesinde, Babıali'nin loş bir odasında numara ve tarih aldıktan sonra Harbiye Ne
zaretine doğru yollanmış bulunan ve Dokuzuncu Ordu-yu Hümayun Kıtaatı Müfettişliğine 
tayin olunan Mirliva Mustafa Kemal Paşa'nın vazife ve salahiyetine dair olan tali~atname 
münderecatının Meclis-i Vükelada okunarak muvafık görüldüğünü bildiren, o tarihte istifa 
etmiş olup yeni kabinesini kurmakla meşguJ olduğu için Sadrıazam vekili bulunan Damat 
Ferit Paşa adına Sadaret Müsteşarı Rifat Bey tarafından imzalanmış bulunan bu kağıt, 
garip bir tesadüfle 19 mayıs 1919 da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye dairesine havale olunmttş, 
fakat her şey daha önce olup bittiğinden; Büyük Kurtarıcısı, gerekli salahiyetleri başka 

makamlardan değil, bilfiil kendi irade ve kudretinden almış olarak Anadolu'ya ayak basmış 
bulunduğundan, dosyasında hıfzedilmekten başka Üzerinde yapılacak bir muamele görül
memiştir. 

Umumi istifadeye arzettiğim bu dokuz vesika, ait oldukları hadiselerin sıralariyle 
ve tarihleriyle gözden geçirilecek olursa Mustafa Kemal iradesinin, milli kurtuluş ve istik
lal davası için işe başlarken de, hadiselerin önüne geÇmeği ne, kadar mükemmel başardığını 
kuvvetle göste'rmektedir. 

19 Mayıs sabahı, Türk istiklal ve istikbalini tehdit eden tehlikelerin kararttığı ufuk
lardan bütü~ı parlaklığiyle doğacak kurtuluş ve İstiklal güneşini müjdeliyen Mustafa Ke
mal'in, İstanbul'daki hazırlıklarına ait bazı olayları tesbit eden bu değerli vesikaların Türk 
Tarih Dergisinde neşrine lı1tfen müsaade buyurdukları için Genel Kurmay Başkanımız 
Sayın Mareşal Fevzi Çakmak'a en derin teşekkürlerimizi burada da arz etmeği bir 
ödev bilmekteyiz. 

Faik Reşit UNAT 
MF. V. Talim ve Terbiye 

Heyeti üyelerinden 
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Vesika: No: 1 

Bahriye Nezaret-i Celilesine 

Van, Erzurum, Trabzon ve Sıvas hava:Jisinde bulunan kıtaatın Mü
fettişliğine Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği unvaniyle sabık Yıldırım 
Orduları Gurubu Kumandanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa'nın tayini der
desttir. Bahr-i Siyah sahil tarassudatında istihdam edilmek üzere mü 

-----·------~--------------------------------~ şarünileyhin maiyetine iki ganbotla üç motorbotun sür'at-i ihzarını rica 
ederim. 

Basri 

30/4135 (1919) 

Vesika: No. 2 

Makam-ı Sami-i Sadaretpenahiye 

( Faksimilesi eklidir) 

Kazım 

Mülga Yıldırım Orduları Gurubu K;umandam Mirliva Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri· Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Mufettişliğine tayin olunmuş ve 
keyfiyet-i tayin arz-ı atebe-i ulya kılınmak üzere Makam-ı Samiye ar2 
edilmiştir. Müşarünileyhin taht-i emrinde bulunacak olan ·üçüncü ve On. 
beşine( Kolordular menatıkını ihtiva eden Sıvas, Van, Trabzon, Erzurum 
vilayetteriyle Samsun sancağı memurin-i mülkiyesinin Mustafa Kemal 
Paşa tarafından (ttıbliğ 'edilecek bususatı) yapılacak tebligatı (niisa ii te~ 
lakki ~·e) icra etmelerinin tamimen emir buyurulması müsterhamdir. 

Harbiye Nezareti 
Muamelat-ı Zatiye 

Mü diri yeti 
1295 

Vesika: No. 3 

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesine 

Kiizı,,:, 

Mülga Yıldırım Orduları Gurubu Kumandını Mirliva Mustafa Kemal 
Paşanın Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayini hususuna bil-istizan 

404 



·~ 

-------------------·············-··· .. J•..ıJI 

ı.ı..,.....,_...__,,,....,..., __ ,... ... .., ............... ._,....,...,....,..,.....,ı;....,EilBlll ~wo..,..,......,....,..,.__,..,._.....,....,;,..a1 

Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılacak tebligatı icra etmeleri için bölgesindeki mülkiye amirlerine 
emir verilmesi için Harbiye Nezaretinden Sadarete yazılan tezkerenin müsveddesi 

(Ves. No. 2) 
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Mustafa Kemal'in· IX. Ordu müfettişliği 

30 nisan 35 tarihinde İrade-i Seniyye-i cenab-ı mülukane şeref-müteallik 
buyurulmuş ve keyfiyet ba-tezkire-i celfle-i nezaretpenah1 Dersaadette 
bulunan Paşa-yı mumaileyhe tebliğ edilmiş olmağla malumat husulü ve 
icra-yı iktizası zımnında tevdi kılındı. 5 mayıs 35 (1919) 

Namına 

Bahattin 

İlişik kağıtta : 

Resmi mühür 

Muamelô.t-ı Zatiye 
Dairesi Riyaseti 

Avdetlerinde Reis Paşa 
Hazretlerine takdim edilecek 

Vesika: No. 4 

6/5!35 
112690 (1919) 

9. Ordu Kıtaatı Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

9 uncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayininiz hakkındaki İrade-i Pa
dişahlnin şeref-suduru üzerine vezaif-i alileri hakkında Meclis-i Vükelaca . 
led-et-tezekkür kaleme alınan bir kıt'a talimatname sureti merbuttur. Azi
metce iltizam-ı istical buyurulması mercudur. 

(Dok1::1zuneu Ordu Kıtaatı Müfettişliği yalnız askeri olmayıp Miifettiş; 
liğia ihti'Ja eylediği mmtaka dal:ıilinde ay~ı zamanda da mü.ikidir) 

2713 
7. V. 1335 (1919) 

·Şakir Kcizım 

Vesika: No. 5 

Yıldırım Müfettişliğine 

13. K. O. Kuman!ianlığına 
Üçüncü Kolordu Kumandanlığına 
Onbeşinci Kolordu Kumandanlığına 

Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine Mirliva Mustafa Kemal Paşa 
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Hazretleri tayin buyurulmuştur. Müşarünileyhe vazife ve salahiyeti hak
kında verilen talimat sureti aynen bervech-i zirdir. 

Harbiye Nazırı 

Şifreye tahvil edildi. 
7 /5/35 (1919) 

Re/et 

1 
2714 

7. v. 1335 (7919) 

Kazım 

Vesika: No. 6 

Makam-ı Sedarete 
Dahiliye Nezaretine 

Şakir 

Ahiren Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayin buyurulan Mir
liva Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin suret-i tayinine ve vazife salahi
yetine dair müşarünileyhe verilen emir ve talimat suretleri takdim-i hu
zur-ı fahlmaneleri (devletleri) kılındı. Bu talimat mucebince çihet-i mülki
yeden icabedenlere evamir-i (fah!manelerinin) deYletlerinin tesri'-i isdarını 
arz ve istirham eylerim. 

Basri 

Erkanıharbiye-i Umumiye Dairesi 
şube 

numara 

Kazım 

Vesika:: No. 7 

Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine 
verilecek talimat suretidir 

( Faksimilesi eklidir) 

Şakir 

Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine ,ait vezaif (Zat-ı ailinizin Do
kuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayini hususuna İrade-i Seniyye-i ce
nab-ı padişahi ş~ref-südur buyrulmuştur. Ancak işbu müfettişlikteki ve
zaif-i alileri), yalnız askeri oimayıp müfettişliğin ihtiva eylediği mıntaka 
dahilinde aynı zamanda da mülkldir, 
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Mustafa Kemal'in IX. Ordu müfetti~liği 

1 İşbu müşterek vezaif şunlardır: 

a) Mıntaka(~)da asayiş-i dahilinin iade ve istikrari ve bu asayiş
sizliğin esbab-ı hüdusunun tesbiti. 

b) Mm takada ötede beride müteferrik bir halde mevcudiyetinden 
bahsedilen esJiha ve cephanenin bir an evvel toplattırılarak 
münasip depolara iddiharı ve muhafaza altına alınması. 

c) Muhtelif mahallerde birtakım şüralar mevcut olduğu ve bun
ların asker toplamakta bulunduğu ve gayr-i resmi bir surette 
ordunun bunları himaye eylediği iddia olunuyor. Böyle şuralar 
mevcut olup da asker topluyor, silah tevzi ediyor ve ordu ile 
de münasebette bulunuyorlarsa kat'iyyen men'i ile bu kabll 
müteşekkil şuraların da lağvı. 

2 - Bunun için: 
a) İki fırkalı olan Üçüncü ve dört fırkalı olan On beşinci Kolor-

müfettişlik emrine . 
dular (tahtı ~mriı:ıize) verilm1ştir. lşbu Kolordular harekat ve 

müfettişlikle 
asayiş hususatında doğrudan doğruya (zat ı alinizlt>) ve muame
liit-ı cariye yani mµameliit-ı zatiye kuvve-i umumiye ve saire 
gibi hususatta kema-fis-sabık Harbiye Nezaretiyle muhabere 
edeceklerdir,. Fırka ve yahut mıntaka kumandanlığı veya bir 
vazife-i hususiyeye t~yin edilecek zabıtanın .. tayin veya teb-

müfettişliğin muva.fakati ve talebiyle 
dilleri (iAzimam ı mıavafakatinizls vsya talsbinizltı) olacaktır. Ma-

müf ettişliğin verdiği 
ahaza sair hususatça lüzum ve menfaat görerek (vtırdiğiniz) 
talimatı kolordu kumandanlıkları ayı;ıen tatbik edeceklerdir. 
Bilhassa ahval-i sıhhiye pek .mühimdir. Bu zemindeki tetkikat 
ve icraatın ahaliye de teşmili lazımdır. 

b) Müfettişlik mm takası Trabzon Erzurum Sıvas Van vilayetleriyle 
Erzincan ve Canik müstakil livalarmı ihtiva eylediğinden mü
fettişliğin yukarıda tadad edilen vezaifi tedvir için vereceği 

bil-cümle talimatı işbu vilayetlerie mutasarrıflar doğrudan doğ

ruya ifa edeceklerdir. 
3 - Müfettişlik hududuna mücavir vilayat ve elviye-i müstakille 

(Diyarbekir,· Bitlis, Mamuretülaziz, Ankara, Kastamoni vilayet
leri) ile kolordu kumandanlıkları da müfettişliğin ifa-yı vazife 
sırasında re'sen vaki olacak müracaatlarını naıar-ı dikkate ala
caklardır. 
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Türk Tadh Vesikaları 

4 ~ Müfettişiliğin hususat-ı askeriyyeye ait mercii Harbiye Neza
reti olmakla beraber hususat-ı saire için makamat-ı a!iye-i aide
siyle muhabere edecek ve işbu muhabereden Harbiye Neza
retine de haber verecektir 

Nezaret-i Umur-ı Bahriye 
Birinci Daire 

Şube 

7 

Hususi 266 
Umumi 63040 

Vesika: No. 8 

Harbiye Nezaret-i Celilesine 

(Faksimilesi eklidir) 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Harbiye Nazırı 

Mehmed Şakir bin 
Numan Tahir 

30 nisan 335 farih ve 2575 numaralı tezkire-i aliyye-i nezaretpenahi
leri cevabıdır: 

KaradeniZ sevahilini tarassuda memur, Samşun merkez liman riya
setinin taht-ı idaresinde birinin me.rkezi Trabzon ve diğerinin Sinop olmak 
üzere iki ganbot vardır ve bu garibotlar elyevm vazife-i ı;;;;,udiyeyi 
ifa etmektedirler. Motör ganbotların 1ıerbiri saatte en iyi cinsten kırk 
beş kilo gaz veya benzin sarfettikleri ve bunların şu zamanda nedret 
ve fevkalade pahalılığı yüzünden tedariki bir emr-i asir olduğu cihetle 
sevahil-i mezkı1reye ganbot ir,saline imkan yoktur. Binaenaleyh hususat-ı 

· tarassudiyenin Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişli;ği tarafından riyaset-i 
mumaileyhaya icabettikçe tebligatta bıılunulmağla temin edilebileceğini ar
zeylerim. Olbabda emr ü ferman hazret-i men-leh-ül-emrindir. 3 mayıs 335 

Erkanı Harbiye-i Umumiye dairesine 
615;35 (19ifJ) 

Bahriye Nazırı namına 

Hakkı 

Bunu müfettişliğe gösterelim veya 
yazalım 
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Bahriye Nezaretinin tezkeresi 
(Ves. No. 8) 
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Meclis-i Vükelaca uygun görüldüğü 
, . salahi etine dair kendisine verilen talim~tnamenin 

Mustafa Kemal Paşanın vazıfe ve y hakkında Sadaret tezkeresı 
(Ves. No. 9) 

Tarih Vesikaları Dergisi - Xll 



Mustafa Kemal'in IX. Ordu müfettişliği 

Babıali 

- Sadaret-i Uzma 
Umur-ı Mühimme Müdiriyeti 

342984 umumi 
349 hususi 

Vesika: No. 9 
( Faksimilesi eklidir) 

Harbiye Nezareti vekalet-i Celilesine 

Devletlü Atufetlü Efendim Hazretleri 

Dokuzuncu Ordu-yı hümayun kıtaatı Müfettişliğine tayin olunan Mir
liva Mustafa Kemal Paşanın vazife ve salahiyetine dair kendisine verilen 
talimatname suretinin gönderildiğini havi varid olan 7 mayıs 335 tarihli 
ve 2714 numaralı tezkire-i aliyyeleri melfuflariyle meclis-i vükelada le
del-kırae zikrolunan talimatname münderecatı muvafık görünmüş ve Dahi
liye Nezareti vekalet-i aliyyesine tebligat icra edilmiştir efendim. 

18 mayıs 335 17 şaban 337 

Ri/at Sadrazam vekili namına 
Müsteşar 

Rifat 1] 

Erkan-ı Harbiye-i Uumumiye 
Dairesine 

19/5/35 (1919) 

l] Takvim-i Vekagi, No, 3498, l 7 mart 1919. 
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