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1- Düşman kuvâ-yi asliyyesi henüz Humus civârındadır. Er-rastan şimâlinde düşman kuvâ-yi
cesîmesi görülmemişdir. Hama civârındaki Urbân kuvvetleri ziyâdeleşmekdedir. Ümmürrecim
İstasyonu bedevîler tarafından ihrâk ve erzâkı yağma edilmişdir. (Ebu-ed-duhur) İstasyonu
civârında da toplanan ve bini mütecâviz tahmîn olunan aşâir nümâyiş yapmakda, geçen
trenlere ateş etmekdedirler.
(Trablusşam - Hama) yolunda Hama’nın 10 kilometre cenûb-i garbîsinde iki düşman
süvâri bölüğüyle bir tabur piyâdesinin Hama’ya doğru yürümekde oldukları görülmüşdür. Bir
düşman harb gemisi İskenderun’un 33 kilometre cenûb-i garbîsindeki Arsuz [Elkaya]
Limanı’nı bombardıman etmiş, tarafımızdan ateşle mukabele edilmişdir.
Lazkiye düşman tarafından işgal edilmişdir. Limanda 9 nakliyye gemisi görülmüşdür.
2- Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı tarafından tertîb edilen bir istihkâm müfrezesi (Cisrüş-şugur) civârındaki Nehrülasi Köprüsü ve Yala bataklığı ile Cisr-üş-şugur arasındaki yol
köprülerini tahrîbe me’mûr edilerek otomobillerle Cisr-üş-şugur’a gönderilmişdir. Bu müfreze
vazîfesini îfâ etdikden sonra Haleb’e avdet edecekdir.
Yarın sabâh Ordudan bir süvâri bölüğü iki makineli tüfenkle berâber İdlib üzerinden bu
istikamete gönderilecekdir. Bu bölük İdlib Kumandanı Kaim-makam Hacı Ârif Bey’in emrine
girerek Lazkiye istikametini keşf ve tarassud edecekdir.
3- İdlib’de bulunan Kaim-makam Hacı Ârif Bey Cisr-üş-şugur civârındaki Türk anâsırının
teslîh ve cem’ine devâm edecek, gerek bunları gerek yarın oraya gönderilecek süvâri
bölüğünü ve (Ma’arrat-ün-numan)’da bulunan müfrezemizle oradaki Abdülkerîm Paşa
kuvvetini ve ... kuvâ-yi muâvineyi ve jandarma müfrezesini taht-ı emrine alacak ve kendisi de
Yirminci Kolorduya merbût olarak setr ve tarassud vazîfesine devâm edecekdir.
4- Gazze Aşîreti Reîsi ve Kaim-makam ... Bey hecîn-süvârlarıyla Meskene cihetinden Cebel-i
... doğru gelmekdedir.
5- Üçüncü Kolordunun Hama şimâlinde bulunan Kaim-makam Emrullah Bey kumandasındaki
Setr Müfrezesi Yirminci Kolordunun emrine girecekdir.
6- Yirminci Kolordu Haleb’in cenûb ve cenûb-i garbîsi istikametlerine sürülmüş olan mezkûr
müfrezeleri ve kuvâ-yi muâvineyi taht-ı emrine alarak Orduyu bu istikametlerden gelecek
düşmana karşı setr ve te’mîn ve Hama - Haleb şimendüfer hattını bedevîlerin tecâvüzâtına
karşı muhâfaza edecekdir.
7- Üçüncü Kolordu Kumandanlığı şimdiye kadar Hama Setr Müfrezesine ve o civârdaki
ahvâle dâir cereyân eden muâmelât ve istihsâl olunan ma’lûmâtı Yirminci Kolordu
Kumandanlığına devr ve teslîm edecekdir.
8- Bu emir Üçüncü, Yirminci Kolordu Kumandanlıklarıyla İdlib Kumandanı Kaim-makam Hacı
Ârif Bey’e ve bir sûreti berây-i ma’lûmât Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığına tahrîren
teblîg edilmişdir.
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