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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoportból csupán a fel

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in gye . kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

Aki félévre 6.— koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
egy-egy kötetei választhat. 

Aki negyedévre 3.— koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötetet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, hu 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekböl négy egymás után 
következő számot beküldenek. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapj?. 
Budapesten a kedvezmény díján felül köteienkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 

. mű, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

2—3. Hübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fül. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adja elő. Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

4—5. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
29 kor. bolti ár helyett köteienkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ü érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sej tett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 

* Két kötet. 19 kor. 20 fül. bolti ár helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyeit ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életleljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már "maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mű 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború esetné.lyei közepe.1 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

12 10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 
Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi 

bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

Szent Pét;r esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyeit ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

13. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált ) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—III. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



fecpes ferÓJii&ójc* 
SZERKESZTŐ SÜLÉ RNTRL 

RÉVni-KIRDAS TELEFON 56-27 
HETENKINT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI AR '/< ÉVRE 3 K, '/a ÉVRE 6 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 

DHPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

HRRCTERI KEPÉK. 

Zsákmányolt orosz ágyúk útban az ország belsejébe. (Pósfay Andor felvétele.) 

A régi rómaiaknál a győzelmes hadvezér magával vitte a foglyokat és a zsákmányolt 
fegyvereket, hogy Rómába való bevonulásakor diadalmenetét ékesítse velük. Mostaná
ban ilyesmit nem lehetne megcselekedni. Vonataink szakadatlanul szállítják a hadizsák
mányt, szinte már számon sem lehet tartani az ellenségtől elvett fegyvereket s a foglyul 
ejtett katonákat Folyton érkeznek a diadaloknak ezek a beszédes jelei s a foglyok száma 
máris egy kis ország lakosságával ér fel, a zsákmányolt fegyverek tömege pedig megtöl

tené száz arzenált. 

A világháború képes krónikája. IV. 225 — 15 



Orosz foglyok tábora az Uzsoki-hágő közelében. (Kilophot, Wien XIX.) 

Vasútörség ellenséges földön. (Pósfay Andor felvétele.) 
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Kipróbálják a gépfegyvert javítás után. (Révész, és biró felvétele.) 

Munkában a gépfegyverek. (Pósfay Andor felvétele.) 
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Friss fehérneműt kapnak a honvédhuszárok. (Kilophot, Wien XIX.) 

Marhát váguak a honvédhuszárok. (Kilophot, Wien XIX.) 
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TÖRÖKORSZÁG HÁBORÚJA. 

Allah, az örökkévaló, meghallgatta a padisah könyörgését s megsegí
tette a tftrök fegyvereket. A halványuló félhold már a háború első hetei
ben diadalmas ragyogással telt meg s a vitéz ottománok Törökország tör
ténetének legdicsőségesebb korszakaira emlékeztető hősiességgel harcoltak, 
haláltmegvető elszántsággal védelmezvén szent területüket s a kalifátus 
dicsőségét. 

A Kaukázusban és a Fekete-tengeren, a Szinai-félszigeten, majd a Dar
danelláknál mindenütt becsületet szereznek nevüknek. A két balkáni háború 
nem törte meg a török nemzetet, a sorscsapásokból megújhodva került ki 
s nemzeti érzésben meggyarapodva erősebbé vált, mint volt annak előtte. 
A rettenetes veszedelem tudata, melyet álnok ellenségei készítettek elő 
számára, felnyitotta minden igazhívő szemét s olyan egységessé forrasztotta 

Báró Wangenheim, konstantinápolyi német követ. 
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a török nemzetet, amilyen még sohasem volt. S annak az emberfeletti mun
kának a gyümölcsét is élvezhette, amit Enver pasa rövid két esztendő 
leforgása alatt kiváló német segítőtársaival, elsősorban von der Goltz pasával, 
a török hadsereg újjászervezésével végzett. 

November eleje óta hadi állapotban volt Törökország a hármas antant
tal s néhány nappal később már többi ellenségünkkel: Japánnal, Monteneg
róval és Szerbiával is megszakította a diplomáciai viszonyt. Törökország 
teljes odaadással csatlakozott Ausztria-Magyarországhoz és Németországhoz, 
mely két nagyhatalomhoz most már szilárd s állandó kötelék fűzte. 

— Seregem első győzelmében — mondta a szultán Vilmos csá
szárhoz intézett táviratában — legyen szabad jó előjelt látnom közös 
célunk végleges sikerére és teljes bizalommal remélem, hogy a Minden
ható segítségével ezt a győzelmet rövidesen szövetséges hadseregeink 
újabb győzelmei fogják növelni a három kontinensen s valamennyi 
tengeren. 

S ez a szövetkezés a nép lelkében gyökerezett. A november folyamán 
Konstantinápolyban szakadatlanul tartott lelkes tüntetések, melyek Wangen-
heim báró német nagykövet s Pallavicini János őrgróf, a mi nagyköve
tünk palotái előtt zajlottak le, fényes bizonyítékai annak a barátságnak és 
szeretetnek, melyet a nemzeti öntudatra ébredt török nép irántunk érzeit. 

Von der Goltz pasa Konstantinápolyban, amint a parlamentből távozik. 
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S kétségtelen, hogy mi is értékes szövetségest kaptunk Törökországban. 
Midőn ugyanis a szultán kihirdette a szent háborút, harcra szólítván a moha
medánság millióit, közös ellenségeinknek nehéz gondot okozott s erejüket 
száz meg száz ponton bénította meg. Az elnyomott mohamedánság között Per
zsiában, Afganisztánban, Indiában, Szudánban, Egyiptomban s Marokkóban és 
mindenütt, ahol mohamedánok éltek, forrongások keletkeztek s az elnyomók 
mindenütt érezték, hogy egy szikra is elégséges lehet, hogy lángra lobban
jon a veszedelem tüze. 

A kaukázusi harcok. 

A kaukázusi orosz hadsereg november elsején, még a hadüzenet meg
történte előtt, öt hadtestlel átlépte a kaukázusi határt s ezzel megkezdődött 
a törökök szárazföldi háborúja az oroszok ellen. 

A Fekete-tenger és a Kaspi-tenger között levő terület, melyen a mint
egy 1300 kilométer hosszúságú Kaukázus-hegylánc húzódik át, nagyrészt 
Oroszország birtoka. Körülbelül másfél századdal ezelőtt lépték át először 
az oroszok a Kaukázus-hegységet s azóta, felhasználván Törökország hanyat
lását, lépésről-lépésre haladtak céljuk felé, ami nem volt más, mint hogy 
az orosz birtokok a Kaspi-tengert körülöleljék s ezzel megvalósuláshoz 
közeledjék régi vágyuk: kijutni a Perzsa-öbölhöz. Kaukázusban való előre-

Török lovasság betörése Kaukázus területére. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

- 231 -



haladásuk utolsó állomásai Batum városának és a festői fekvésű Karsz erős
ségnek az elfoglalása volt az 1877—78-iki tőrök háborúban. 

A meglepetésszerű támadás nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy az 
oroszok ezen a ponton jó előre készültek a törökökkel való összeütközésre. 
Ezen a vidéken az oroszoknak öt erődítményük van, melyek közül legfon
tosabb az említett Karsz. A sziklás talajon épült város már századokkal 
ezelőtt nevezetes erősség volt s régebben számos véres harcot vívtak az 
oroszok birtokáért s elfoglalása után a régi erődítményeket újakkal is szaporí
tották. Innen vezet az egyetlen járható út Erzerum, a török területen levő 
első nagyobb erősség felé. Karsztól északra Alexandropol, beljebb, a tartomány 
szívében pedig a 250.000 lakosú Tiflisz, az orosz főhadiszállás székhelye van 
rendkívül megerősítve. 

A Kaukázusban való való hadviselés egyrészt a hideg éghajlat miatt, 
másrészt a hegyi vidék járhatatlansága miatt igen nehéz. Különösen nagy 
nehézségekkel kell küzdeni a hegy gerincétől délre eső vidéken, az úgynevezett 
Transzkaukáziában, ahol észak felől egyáltalában nincs vasúti összeköttetés, 
mindössze két műút vezet a Kaukázus felső vidékén levő Vladikavkazból 
Transzkaukáziába, még pedig az egyik Kutaiszba, a másik Tifliszbe. 

Az orosz csapatok egyfolytában harminc órás meneteléssel vonultak 
át a Kaukázus hóval fedett útjain, hogy az ellenséges hadállásokat megköze
líthessék még mielőtt a török csapatok felvonulása megtörténik. Tervük 
azonban a határon levő török csapatok vitézségén megtörött. A határvédő 
csapatok ugyanis hősies ellenállásukkal annyira vissza tudták tartani az 
ellenséges orosz sereget, hogy ez csak a határ átlépésétől számított negyedik 
napon tudott a határtól 50 kilométernyire levő Köpriköj helységig eljutni 
s azt elfoglalni. Ez alatt az idő alatt sikerült a megérkezett török csapatoknak 
az ellenség elonyomulását feltartóztatni s már a következő napokban a törökök 
kezdtek támadni. , . '. .. 

A köpriköji csata. i'. 

; Nagy, véres csata fejlődött ki a kis helység körül. A harcban a törökök 
fényes győzelmet arattak, mellyel sikerült az egész orosz támadást meghiúsí
taniuk s az ellenségét visszavonulásra kényszeríteni. A köd^és havazás meg
akadályozta a törököket győzelmük teljes kiaknázásában, de az oroszok 
vesztesége így is igen nagy volt: 4000 halott, ugyanannyi sebesült, 500 fogoly 
és 10.000 fegyver; , 

A Köpriköj körül folyt harcokról a török főhadiszállás jelentésében a 
következőket mondta: . ' • ' • . , 

Az ellenség a Köpriköj tői nyugatra lévő erős állásaiból erős ellen-
&L állást fejtett ki. November 8:án délután csapataink benyomultak az 

H , ellenség elsáncolásaiba és megszállták annak állásait, amelyeket négy 
gyalogezred, egy tüzérezred és egy lovashadosztály védett. Az ellenség 
itt visszavonult és Köpriköj környéken egy másik erős állásban helyez-
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kedett el, ahol erősítéseket is kapott. November 9-én egy hadosztály 
és az egész első kaukázusi hadtest állott velünk szemben. A ellenséges 
front 15 kilométer szélességben húzódott el előttünk, a déli Arasz folyó
tól az északi hegységekig. Az ellenség az egész fronton megerősítette 
állásait és balszárnya mögött erős tartalékokkal rendelkezett. November 
10-én hadseregünk megtette a szükséges intézkedéseket az offenzíva 
megkezdésére és november 11-én reggel megkezdte áz általános roha
mot. Véres csata után csapataink déltájban szuronyrohammal bevették 
Köpriköjt, amely az ellenség egyik támpontja volt. Az éjszaka be
álltával az ellenséges állások háromnegyed részét csapataink meg
szállták. Még ez éjszaka folyamán ugyancsak szuronyrohammal bevet
tük a Köpriköjtől keletre fekvő magaslatot, mely az ellenség utolsó 
támasztópontja volt. November 12-én győzelmünk már véglegesnek volt 
tekinthető. Az összes ellenséges állásokat bevettük. Egy egész orosz had
test vereséget szenvedett és futva menekült. 
Egy későbbi jelentés még újabb részleteket is közölt a köpriköji har

cokról, melyekben a török katonák felülmúlhatatlan hősiességgel harcoltak. 
Egyik ezred háromszor intézett szuronytámadást egy magaslat ellen. Az 
első sorban álló zászlóalj őrnagya s tisztjeinek nagy része elesett, de az 
ostromolt pontot védelmező orosz csapatnak egyetlen embere sem ma
radt épen. 

Részlet Köpriköjböt. 
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Izzet pasa, - Ozmán Nizami pasa, 
török hadvezér. török hadsereg-parancsnok. 

Ugyancsak szuronyrohammal vették be a törökök a Köpriköjtől 
nyugatra fekvő Hasszankale erősséget, melyet az oroszok szintén meg
szálltak. 

«Zugó Allah il Allah-kiáltassál, — írta egy török szolgálatba lépett német 
tiszt, aki szintén résztvett a harcban, — melyet százszorosan visszavertek 
a meredek sziklák és hegyzúgok, vakmerően mentek rohamra csapataink 
az erős állások ellen, melyekből különböző lövedékeknek, különösen 
shrapnellnek a zápora zúdult rájuk. De ők ezzel nem törődtek, mert szent
nek tartották a harcot a hitetlenek ellen. Feltűzött szuronnyal, minden szik
lát és bokrot fedezéknek használva, kúsztak fel a meredek hegyre az ana
tóliai csapatok. Félholdalakú damaszkuszi kardot forgattak kezükben, s 
villogó tőr volt vakítóan fehér fogaik között, így másztak felfelé az arab és 
mezopotámiai puszták barna fiai; miközben lobogó burnusuk festőién volt 
napbarnította homlokukra csavarva. Fürgén, mint a macskák, kúsztak fel a 
szédítően meredek sziklafalon, s valóságos halálmegvetéssel rohantak a sza
kadatlanul kattogó gépfegyverek felé. Amint azután néhány rést sikerült az 
erősség falain törniök, az oroszok lövöldözése egyre gyengébb lett. Rettene
tes rohamot intéztek ezután az erősség védői, ellen. A harc egész éjszaka 
tartott, mert velük szemben égy egész hadosztály orosz állt. Reggelre azon
ban véglegesen kiszorították az ellenséget az összerombolt erősségből.)) 

Ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni azon, hög-y a-kauká-
zusi hadsereg főparancsnoka már a, második héten újabb megerősítéseket 
kért az orosz főhadvezetőségtől. Az oroszok ugyanis nem számítottak arra, 
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hogy a törökök ilyen nagy haderővel vonulhassanak fel a kaukázusi hatá
ron. Pedig az orosz kaukázusi hadsereg ebben az időben, semleges lapok 
jelentése szerint, tíz hadtestből állt, melyek közül három kizárólag kozákok
ból volt összeállítva. 

Újabb török győzelmek. 

A török hadseregnek egy másik csoportja ezalatt a Fekete-tenger part
ján levő Batum orosz kikötő ellen nyomult előre nagy gyorsasággal. Novem
ber 25-én megszállták a Batum felé vivő úton Morghul helységet s az oro
szokat visszaverték mintegy 12 kilométerre a török határtól, majd az orosz 
Artvin helységet is hatalmukba kerítették. Ekkora törökök már közvetlenül Ba
tum előtt álltak s december 6-án egy támadásuk alkalmával sikerült a batumi vil
lamos telepeket elpusztítaniuk és az ellenük küldött háromszáz oroszt elfogni. 

Ugyanezen a napon nagyobb sikere volt a harmadik török seregnek 
is, mely a Van-tó felől a perzsa-orosz határ felé vonult. Ez a sereg, mely
hez a határon mintegy 20—30.000 főnyi kurd is csatlakozott, megszállotta 
Szaudsbulak perzsa várost. December közepén nagyobb harcok folytak az 
Urmia-tó déli partján, ahol Seldos mellett török és perzsa lovasság egy kozák
ezredet teljesen szétszórt. A támadók Urmia irányában üldözték az ellenséget 
és hatalmukba kerítettek egy a város előtt álló, orosz lőszerrel megrakott hajót. 

Urmia látképe. 
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December végén még egy nagyobb győzelmet arattak a törökök a 
kaukázusi határon, Olty és Id között, ahol több ezer foglyot ejtettek s hat 
ágyút zsákmányoltak. 

E harcok folyamán a törökök több mint 10.000 oroszt ejtettek foglyul. 
A minden vonalon visszavonulásra kényszerített ellenség pedig azzal állt 
bosszút, hogy a falvakat, ahol mohamedánok laktak, saját területén is, fel
gyújtotta s a férfilakosságot elhurcolta az ország belsejébe. Se szeri, se 
száma azoknak a kegyetlenkedéseknek, amiket itt az oroszok minden nem
zetközi jog ellenére elkövettek. Az eredménye pedig ennek az lett, hogy itt 
is, ott is forrongás támadt az oroszok kaukázusi mohamedán alattvalói 
között s már december elején mintegy 50.000 fegyveres orosz mohamedán 
csatlakozott a török csapatokhoz. 

Nyilván ezeknek a híreknek a hatása alatt utazott el a cár Tifliszbe, 
a főhadiszállásra december első napjaiban. Főképpen az örményeknek akart 
kedveskedni. Midőn fényes kisérettel megérkezett Tifliszbe, első útja az 
örmény templomba vezetett, ahol az örmény püspök fogadta s csak azután 
ment el a görög-keleti templomba. Látogatásának azonban nem volt ered
ménye, a forrongás tovább tartott s égy cseppet sem változtatta meg az 
örmények ellenséges érzését elnyomóik iránt. 

A perzsák és az afgánok. 

A próféta zöld lobogójának kibontása, a szent háború kihirdetése a 
mohamedánok millióit mozdította meg s ha a nagy mohamedán államok, 
mint Perzsia és Afganisztán nem is üzenhettek háborút ellenségeiknek, min
denünnen érkeztek segítőcsapatok, akik együtt harcoltak török testvéreikkel. 
Perzsiában a felkelő kurdok élére Salar-Dole herceg állt, aki seregével csat
lakozott az Asszerbeidsan tartományba benyomult törökökhöz. Az oroszok 
természetesen •hevesen tiltakoztak a perzsiai önkéntes csapatok alakulása 
ellen, de mivel a jogtalanul Perzsiában tartott orosz csapatokat nem akar
ták kivonni az országból, a perzsa kormány semmi akadályt sem gördített az 
önkéntes csapatok alakulása ellen. Jellemző volt egyébként a perzsiai han
gulatra, hogy november végén több kurd törzs megtámadta a Tebriszben 
levő oroszokat s mintegy kétezret agyonvert közülők. 

A Konstantinápolyban élő perzsák pedig november közepén nagy gyű
lést tartottak, mely után a perzsa követséghez vonult a tüntető tömeg s fel
szólította a perzsa követet, hogy Teheránba táviratot intézzen, amely 
felszólítja a perzsa kormányt, hogy szintén ragadja meg az alkalmat a had
üzenetre Anglia és Oroszország ellen. A tüntetők ezután az Achmed Szul
tán-téren gyűltek össze. Az úgynevezett császár-kútnál, amelyet a német 
császár saját költségén építtetett Konstantinápolyban tett látogatásai alkal
mával, több szónok felszólalt, köztük Izmael Nuberi hodzsa, a tebriszi ország
gyűlés tagja, a ki az oroszoktól halálra Ítéltetve, idemenekült. Mindnyájan 
rámutattak arra, bogy elérkezett a perzsák számára a pillanat, hogy felsza-
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badítsák magukat az orosz elnyomatás alól és véget vessenek az erőszakos
ságoknak, a melyeket az oroszok Perzsiában elkövetnek. Hangsúlyozták a 
fontosságát a szultán és a sziiták egyházi fejei által kibocsátott fetvának, a 
mely a szent háborút hirdeti és kijelentették, hogy a muzulmánoknak szent 
kötelességük abban résztvenni és az utolsó csepp vérig harcolni Anglia, 
Franciaország és Oroszország, az izlám esküdt ellenségei ellen. Végül a részt
vevők élénk helyeslése közepette határozati javaslatot fogadtak el, amelyben 
felszólítják Perzsiát, hogy követeljék az oroszoktól a perzsa területek kiürítését. 

Afganisztánban szintén meg volt a hafása a szent háború kihirdetésé
nek. Az emir fiának Bahadur kánnak a vezetése alatt mintegy 170.000 főből 
álló hadsereg vonult az angol határra, hogy megakadályozza az angolok 
előnyomulását. 

Harc a Fekete-tengeren, 

A török flotta első sikeres szereplése a Fekete-tengeren, mely a had-
Üzenetet megelőzte, a Fekete-tenger partvidékén levő orosz városokban 
nagy ijedelmet keltett. Lívádiából, ahol a cárnak birtokai vannak, sietve 

Perzsa dervis, aki koldúsruhában, falu- Sirasz njullah (magasrangú pap), a leg-
ről-fatura já r és a szent háború kitöré- kiválóbb perzsák egyike, aki Perzsia 

sét hirdeti (Sajtóiroda, Leipzig). mecsetjeiben évek óta prédikál az ango-
i ; : lok ellen (Sajtóiroda, Leipzig). 
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elszállítottak minden drágaságot Moszkvába, Odesszában a nyugtalanság a 
legnagyobb fokú lett s a menekülő lakosság a szó szoros értelmében meg
ostromolta a bankokat és a pályaudvarokat. Jaltában s a többi kikötőváros
ban szintén a legnagyobb nyugtalanság volt, amit még növeltek azok a hirek, 
hogy Szebasztopolban, Odesszában s Révaiban az orosz hadihajók legény
sége fellázadt. 

Hogy az első kudarcot helyrehozza, az orosz flotta november 6-án 
akcióba lépett s két óra hosszat bombázta Zonguldak és Kozlu fekete
tengeri városokat. Zonguldakbán az oroszok elpusztították a francia negye
det, a francia templomot s a francia konzulátust, Kozluban pedig egy kisebb 
görög kereskedelmi hajót. Ezenkívül sikerült három török szállítóhajót 
elsülyeszteniök s a hajók legénységét és néhány utasát fogságba ejteni. E hajó
kat a törökök három, az oroszoktól elvett jobb hajóval pótolták, melyek az 
elsülyesztett hajók nevét viselik. 

A következő napon már válaszolt a török flotta a támadásra: Poti 
orosz kikötő bombázásával. Hogy ez milyen sikerrel történt, azt a támadás
ról kiadott orosz hivatalos jelentés bizonyítja legjobban, mely a követ
kezőket mondta: 

November 7-én reggel egy ellenséges török cirkáló, a Breslau-
tipushoz hasonlój jelent meg Poti előtt és a város, a kikötő, valamint 
a vasúti állomás ellen erős tüzelést kezdett. A cirkáló körülbelül 
120—150 ágyúlövést tett a városra. A cirkáló azután olyan közel jött 
a kikötőhöz, hogy gépfegyverekkel kezdett öldöklő lövöldözést az ott 
koncentrált orosz csapatok ellen. Miután a csapatokban nagy vesztesé
geket okozott, sietve eltávozott. 

November 18-án pedig a török hajóraj az orosz flotta fölkeresésére 
indult, minthogy néhány orosz hadihajó Trapezuntot bombázta. A török 
flotta Szebasztopol magassági foka alatt egy két páncélosból s két cirkálóból 
álló hajórajra akadt, mellyel harcba bocsátkozott. Az ellenséges hajóraj 
visszavonult, a Zvataj Jevstari orosz tengernagyi hajó mindamellett a harc
ban súlyosan megsérült s négy tisztje és 29 matróza meghalt, többen pedig 
megsebesültek. 

Közben, december 10-én a Szultán Javusz Szelim (a volt Göben) Batu-
mot bombázta s több helyen felgyújtotta. 

December 24-én újabb hőstettel gyarapodott a török flotta sikereinek 
sorozata. A páratlan bravúrral véghezvitt akcióról a török főhadiszállás, 
megcáfolván egyúttal az orosz hazugságokat is, a következő jelentésben szá
molt be: . . . . . . 

Az orosz hivatalos jelentés, amely Szebasztopolból érkezett, azt 
mondja, hogy a Hamidie nevű török cirkálót Szebasztopol előtt egy 
torpedó eltalálta, súlyosan megrongálta és noha a Hamidienek sikerült 
Konstantinápolyt elérnie, hosszú időre harcképtelenné vált. 
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Itt a válasz erre a hazugságra: 
Az elmúlt napokban flottánk és a Hamidie is a Fekete-tengeren 

cirkált és sértetlenül tért vissza. Egyik hadihajónk december 24-én egy 
tizenhét hajóból álló orosz flottával találkozott. A flottában öt páncélos 
hajó, két cirkáló és tiz torpedónaszád volt, vagyis egy török hajó talál
kozott tizenhét ellenséges hajóval és ez az egy hajó szembeszállt az 
egész flottával. A török hajó sikerrel lövöldözte a Rostislav nevű orosz 
páncélos cirkálót, az Oleg és Athos nevű aknalerakókat pedig elsülyesz-
tette. Két tiszt és harminc matróz megmenekült. Ezeket elfogtuk. Ugyan
ebben az időben flottánk egy másik része sikerrel bombázta Batumot. 

Hogy pedig milyen volt a török hadihajók személyzetének szelleme, arról 
tanúságot tesznek az alábbi sorok, amelyeket a fekete-tengeri harcok egyik 
résztvevője írt haza egy november-végi ütközetről: 

«Ismét nyolcnapos utat tettünk a Fekete-tengeren. Rettenetes időnk volt. 
Az egész idő alatt esett az eső és fújt a szél, ismét négy-négy órát töltöttünk 
az ágyúk mellett, átfázva, nedves cipőkben. 

Az oroszainkból hosszú idő óta egyet se láttunk, míg végre a múlt héten 
szerencsénk volt szembekerülni tengeri haderejükkel. Ez a következőképpen 
történt. Az orosz flotta kifutott Trapezuntból. Amig mi Konstantinápolyban 
voltunk, az oroszok bombázták ezt a várost és aknákat szórtak a tengerbe 
Amint mi erről értesítést kaptunk, a Boszporuson keresztül a Fekete-ten
gerre siettünk, egyenesen Szebasztopolnak, mert el akartuk vágni az oroszok 
útját és keresztezni utvonalát, mert, hogy azonnal vissza fognak vonulni, azt 
előre tudtuk. 

Délután futottunk ki, nem éppen a íe'gjobb időben, meglehetős erős köd 
akadályozta kilátásunkat. Ebéd közjjfeqv&gyszerre csak megperdültek a dobok 
és a generálmars hangja ütközetre hívott bennünket. Az egész hajó legény
sége pillanatok alatt harcra készen állott. A ködből egyszerre egy ellenséges 
hajó füstje bontakozott ki. Utána egymásután tűntek elő a többiek, hét nagy 
hadihajó, az egész itt összpontosított orosz flotta, továbbá öt torpedó-zúzó, 
tehát tizenkettő kettő ellen. Ez azonban legkevésbbé sem csökkentette bátor
ságunkat. Hajóink a legnagyobb gyorsasággal mentek előre, tudván, hogy itt 
nincs visszavonulás. Velünk szemben állott a hatszor olyan erős orosz flotta. 
Hamarosan megkezdődött a lövöldözés. A ködös időben nyolc kilométerre 
közelítettük meg az ellenséget, amely elkeseredett tüzelést kezdett ellenünk 
A felkavart víz erősen hullámzott körülöttünk, jobbra-balra, előttünk, mögöt
tünk, fölöttünk fütyöltek a golyók. Mi azonban derülten, vigan tekintettünk 
a bekövetkezendők elé. Hiszen ha jönni kell, hát jönni fog az utolsó óra. 
Eddig egyetlenegy gránát se ért bennünket, az orosz azonban, amint láthat
tuk, kapott tőlünk néhányat.» 
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A Fekete-tenger, a Dardanellák és :i 



i Kaukázus domborművű térképe. 





A TÖRÖKÖK A SZUEZI-CSATORNÁNÁL. 

«Isten segítségével csapataink tegnap átlépték Egyiptom határát.* 
Alig egy héttel a háború megkezdése után, november 8-án adta ki ezt 

a jelentést a török főhadiszállás. Ez a híradás a török csapatoknak a Szuezi-
csatorna felé indulását jelentette. Ez volt a válasz Anglia erőszakosságára, 
mellyel Egyiptomot, majd röviddel utána Ciprus szigetét annektálta. Angliá
ban a törökök gyors előnyomulásának híre nagy megdöbbenést keltett, mert 
attól tartottak, hogy a diadalmasan közeledő törökökhöz csatlakoznak út
közben a többi mohamedánok s Felső-Egyiptom népe, mely csak az alkal
mas pillanatra vár, hogy a gyűlölt angol iga alól szabadulhasson. Számítot
tak azonban arra is, hogy a török hadsereg nem léphet fel itt kellő erővel, 
mert a Kaukázusban s a Dardanelláknál is nehéz harcokat kell vívnia, továbbá 

Dzsemal pasa búcsúzik a Szuezi-csatornához küldött csapatoktól. Mögötte Frankenberg 
német ezredes, a 4. hadsereg vezérkari főnöke. 

A világháború képes krónikája. IV. — 241 - 1G 



számítottak azokra a nehézségekre, melyekkel Egyiptomnak a török Sziria 
felől való megközelítése jár. 

A török hadsereg számára ugyanis csak két út volt nyitva Szíriából 
a Szinai-félszigeten át, melynek sivatagjai hatalmasabb határvédelmet alkot
nak az Egyiptomba való bevonulásnál, mint akár magas hegyek, akár rohanó 
folyamok. A déli út az Akabai-öböl északi szélén fekvő hasonló nevű hegység
ből a tihi fensíkon át Szuezig, míg a másik a Földközi-tengertől nem távol 
eső Rafától vezet a sivatag mentén El Arison át El Kantaráig, mintegy 50 
kilométer hosszúságban PortSzaidtól délre, hogy a Nilus-delta felé vezető vas
úti vonalat elérje. Magas pálmafák mögött elrejtve vannak Akaba arab sát
rai; ez a hely ősidők óta gyülekezési pontja a Mekkába vonuló karavá
noknak. Már a XVI. században erős vár védelmezte ezt a fontos csomó
pontot, manapság pedig modern partvédő ütegek állnak az öböl partjain, 
melyek már több ízben sikeresen visszavertek angol partraszállási kísérleteket. 
Csak néhány kilométernyire nyugatra, hasonlóképpen az öböl mentéri, de 
már túl az egyptomi határon van Taba kútja, a félsziget belsejébe haladó 
csapatok utolsó állomása. Közvetlenül e város pálmafái mögött az út mere
deken fölfelé megy. Sziklák és romok közt vezet hosszú szerpentinekben az 
út a fensíkon Tihig, akol a fensík csak 700 méter magas ugyan, de azért 
a' jól fnegterhelt tevéknek legalább négy óráig tart, amíg feljutnak. 

A Szüezi-csátorna Port-Szaidnál. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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az ember szeme előtt. A talaj kemény s a karavánok gyors lovaglással érhe
tik el a Szinai-félsziget fővárosát, Kalat-ut-Nahlt. Az út mintha teremtve volna 
automobil számára. Egyedül az arisi völgy szakítja meg a fensíkot és vonul 
rajta keresztül észak-déli irányban. Csak Meibeloknál, egy napi járásra Szuez
től változik a vidék. A szilárd kőzet helyébe itt a homok kerül, de a homok 
nem olyan mély, hogy az automobil különösen nehézségek nélkül ne jár
hatna rajta; a tevének meg éppenséggel nincs ezen a vidéken akadálya. 
Az egész út Akabától Szuezig 240 kilométer s nagyobb katonai csapat is 
megteheti öt-hat nap alatt. Kalat-ul-Nahl-ban annyi kút van, hogy az embe
rek és állatok ezrei láthatják el magukat egyazon időben frissítő itallá}, 
aminthogy ez meg is történik minden esztendőben a Mekkába való zarán
doklás idején. •.,.•, ,. 

Az északi út Rafától El Kantaráig, melyet Napóleon Szíriába való 
vonulásakor megfordított irányban hat nap alatt tett meg, valamivel rövidebb 
és pedig körülbelül 220 kilométer. El Aris, a félszigeten az első állomás 
hasonlóképpen el van látva gazdagon kutakkal, úgy hogy itt is üdülést nyer
hetnek nagyobb csapattömegek is. Ellenben a Bir el Máza, Bir el Abd és 
Kalleh oázisai meglehetősen szegények víz dolgában, úgy hogy itt az út 
nagyobb része homokos területen vezet keresztül s eközben az emberek és 
állatok élelemmel és itallal való ellátása csak az útra vitt készletekből tör
ténhetik. A Szuezi-csatorna keleti, partján lévő El Kantarában is kevés édes-

A Vörös -félhold úton a Szuezi-csatornához. 
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Egy török üteg a pusztaságban. 

Indiai csapatok lövészárkokban a Szuezi-csatorna mellett. 
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vízkút van, de a csatorna alatt csővezeték megy keresztül, melyen át bősé
gesen kapni vizet a nyugati partról, ahol van elég édesvíz. Ámbátor ez 
az északi út a tengerpart közelében halad, ellenséges hadihajók legföljebb 
El Arisnál tehetnek kísérletet gyalogcsapatok felvonulásának megakadályo
zására, mert a partvidék egészen sík és a tengerparttól 50 kilométernyire is 
csak alig pár méter mély a tenger. Emellett Bir el Mázától egész Port-
Szaidig a tengerpart hosszában részben mélyen a tengerbe is benyúló lagú
nák vannak, melyek csapatok partraszállását, vagy a karavánút ágyúzását 
merőben lehetetlenné teszik. 

A török csapatok ezen a két úton vonultak fel s már az első napok
ban bevették az északi úton El Aris erődöt, ahol a benszülött törzsek maguk 
távolították el az angol lobogót s a győzelmes csapatok által kitűzött 
török lobogó előtt tiszteletük jeléül a földre vetették magukat. 

November 18-án pedig a déli vonalon elfoglalták Kalat ul Nahlt, mely 
a Szuez városához vezető út közepén fekszik s vízzel és élelemmel való 
ellátás szempontjából fontos hely. Útközben 10.000 fegyveres beduin s 5000 
benszülött teveháton csatlakozott a török sereghez, valamint a szenusszi-törzs 
segitőcsapatai. 

A törökök gyors előhaladásának hírére az angolok mindent megtettek a 
csatorna védelmére. Elsősorban Husszein Kemal pasának, az angol király 
által kinevezett új khedivének a segítségével elfojtottak Egyiptomban minden 

Kairó citadellái. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Husszein Kemalpasa. (Sajtóiroda, Leípzig.) 

mozgalmat, másrészt rendkívül nagy tömeg 
katonaságot összpontosítottak Egyiptom
ban. Az egyiptomi tábori életről egy ameri
kai újság kairói tudósítója a következő 
színes képet rajzolta: 

«Egy amerikai cirkáló matrózai, 
amikor hajójuk Alexandriában kikötött, 
partraszálltak ott és megtekintették a nagy 
angol tábort a piramisok lábánál. Csak
hamar ausztráliai, indiai, újzélandi, angol, 
egyiptomi, Írországi és tasmániai csapatok 
közepett találták magukat. A gizehi 
piramisok lábánál van a legnagyobb kül
földi expedíció tábora, amelyet valaha 
tengeren keresztül szállítottak. Amikor 
annak idején az ausztráliai transzportot 
összeállították, hozzájuk csatlakoztak még 
az újzélandi csapatok is, a katonákat 
hajóra vitték s azután az egész flotta 
elvitorlázott, A csapatszállító hajók hosszú 
sora csodálatos látványt nyújtott, 

A queenslandi és a Viktóriái csapatok mindegyikének megvan a maga 
sátorvárosa, amely a legérdekesebb és legfestőiebb képet nyújtja. Tevék, 
automobilok, nehéz ágyúk, szamarak és kerékpárosok vonulnak keresztül
kasul a rögtönzött utakon, ahol mindenütt bámész arabok álldogálnak és 
nézegetik az elvonulókat. 

Az újzélandi csapatok között, amelyeknek tábora Heliopoliszban, Kairó 
egyik külvárosában van, néhány maori is helyet foglal. Állandóan hosszú 
csapatokat lehet látni itt a szfinkszek és a piramisok mellett elvonulni, A 
katonáknak legfőbb mulatsága, hogy. felmásznak a piramisokra és onnan 
azután lecsuszkálnak. Ez a mulatozás szinte szünet nélkül folyik.» 

Rendkívül megerősítették az angolok a Szuezi-csatornát is. Két helyen, 
ahol a csatorna elég széles, két nagy páncélos hajót állítottak fel, A csa
torna nyugati oldalán éjjelenként egy páncélosvonat közlekedett s ezenkívül 
igen sok páncélozott autó, amelyekre ágyúkat és gépfegyvereket szereltek 
fel. Port-Szaid mellett a csatorna jobb partját pjedig elárasztották, hogy a 
várost megvédje a támadás ellen. A Szinai-félszigetet azonban az angolok 
nem védelmezték s ott nem is szálltak szembe nagyobb erővel az előnyo
muló törökökkel. így a török előcsapatok már november 22-én elérték 
a Szuezi-csatornát. Erről a török főhadiszállás a következő jelentést 
adta ki : 

A Mindenható segítségével elérték csapataink a Szuezi-csatornát. 
A Katára és Kerte-ba közötti harcban, amely a csatornától 30 kilomé-
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térre keletre fekvő községek között folyt le, több tiszt és számos köz
ember elesett és igen sok megsebesült. Igen sok foglyot ejtettünk. 
Az angol csapatok rendetlen futásban menekültek. 

Sokan vérmes reményekkel fogadták ezt a hírt, holott nyilvánvaló volt, 
hogy a csatornához eljutott csekélyszámú török csapatok komoly eredményre 
maguk sem igen számithatnak. Harcok jóformán csak Akaba körül folytak 
november és december folyamán, ahol a török csapatok állandóan meg
akadályozták angol csapatok partraszállását. 

A Szinai-félszigeten való előnyomulásról, melynek folytatását a törökök
nek a többi harctéren való nagy küzdelmei megakasztották, báró Kress von 
Kressenstein, «t; nyolcadik török hadtest vezérkari főnöke így nyilatkozott: 

Az expedíció főcélja a Szuezi-csatornánál levő állapotoknak s a 
félsziget pusztai menetelésre alkalmas voltának felderítése volt. Ha alkal
munk kínálkozott volna, hogy egy támadással a csatornát elzárjuk s &z 
átkelést kierőszakoljuk, természetesen megtettük volna. így is értékes ered
ménye azonban az expedíciónak az a megállapítás, hogy a csatorna ellen 
a pusztán át lehetséges a támadás. S a pusztai menetelés kitűnően sike
rült. Előkészületeink jól beváltak. Sem emberünk, sem állatunk nem 
pusztult el éhségtől vagy szomjúságtól, míg a csatornához érkeztünk. 

Francia csapatok Egyiptomban. 
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SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ VÁLSÁGA. 

Szerbia veresége igazában csak akkor következett el, mikor már ellen
séges katona nem volt a földjén. Készületlensége, kulturátlansága, gazdasági 
életének kezdetleges és segítőeszközökben szegényes volta ekkor hozta rá 
azt a bűnhődést, mely elmaradhatatlan következése volt szörnyű bűnének 
s melyhez fogható kegyetlen büntetést semmiféle ellenség sem mérhetett 
volna rá. Szerbiát mindennél jobban megverte az a balga és eltévelyedett 
vállalkozása, hogy harcba bocsátkozott azzal a nagyhatalommal, melynek 
árnyékában, úgy a hogy, erőre kapott. 

December első felében távoztak seregeink a szerb földről s csakhamar 
hírek jöttek a nyomukban, föltétlenül megbízható hírek, melyek arról szól
tak, hogy a kicsiny ország a legnagyobb válságban van. A harcok hosszú 
hónapjaiban elhullott a nemzet ifjúsága, a falvak s a kevésszámú városok 
elnéptelenedtek, az élelmiszer elfogyott s a balkáni színvonalú közegészég-
ügy tehetetlen a lábrakapott ragályos beJegségekkel szemben. 

Nincs és nem volt ország, mely annyiszor megátkozta volna a pilla
natot, melyben viszályt szított, mint Pasics országa, mely sújtó fegyve
reinken kívül is legjobban megszenvedte a háború minden pusztítását és 
nyomorát. S ugyanilyen kétségbeejtő volt Montenegró állapota is. 

Pasics új kormánya. 

November tizedikén a szkupstinában viharos jelenetek játszódtak le. 
Pasics beszámolt az eseményekről, hitelt kért, s ezután a montenegrói és 
orosz ügyvivő részvételével koronatanácsot tartottak Sándor trónörökös 
elnöklésével. Pasics most már folyton azon fáradozott, hogy az összes pártok 
bevonásával új kabinetet alakítson s így saját felelősségét csökkentse. 

December 7-én végre, miután közben lemondott, megalakítja új kabinetjét, 
amelybe a liberális párton kívül minden pártárnyalat vezérét beveszi. 
Elnök és külügyminiszter Pasics lett, a pénzügyi tárcát Pacsu, a belügyit 
Jovanovics, az igazságügyit Jurisics, közügyekét Draskovics, a közoktatásit 
Davidovics, a földmívelésügyit és kereskedelemügyit Vojiszlav Marinkovics 
és a hadügyit Bojovics vállalta. 

December 14-én be is mutatkozik Pasics kormányával és megrendítő 
beszédet mond. Magasztalja a hadsereget, de kiemeli veszteségeit s az ország 
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nyomorúságát. Kiemeli, hogy szomorú állapotban van a közélelmezés és az 
egészségügy. E nehéz helyzetben szüksége van arra, hogy minden párt, min
den felfogás egyesítse erejét s támogassa a kormányt. 

• E nehéz viszonyok közt az orosz cár a Szent András-rendet küldi a 
királynak és díszünnepséget rendeztet Trubeckoj herceggel, aki tiszteleg Sándor 
trónörökös előtt és átadja a cár üzenetét. 

— Új veszélyek, sőt új csapások előtt állunk még, — mondotta a 
herceg, — de mi, oroszok, ezt nagyon jól tudtuk. Az én nagynevű elődöm, 
Hartvig, nagyon jól tudta, hogy mi vár reánk és előre figyelmeztetett ben
nünket a bekövetkezendőkre. Mi alkalmazkodtunk is azokhoz a tanácsokhoz, 
amiket Hartvigtól kaptunk és mint az összes balkáni népek pártfogói, 
mindent elkövettünk, hogy a Balkánon a békét megóvhassuk. Most azonban 
nem arról van szó, hogy kinek volt igaza, hanem tettekre és áldozatokra 
van szükség. Az orosz nép derék testvérei, a szerb nemzet pedig már eddig 
is megmutatta, hogy tudja mit tesz az: áldozatot hozni. 

Sándor trónörökös nagyon meghatva válaszolt a beszédre. 
— Isten küldöttje! — mondotta a trónörökös, — én hiszek abban, hogy 

a szlávság el fogja azokat a célokat érni, amelyeket részünkre a mi nagy 
emberünk, Hartvig kitűzött és hogy a szlávság összetartozása fenn fog ma
radni. Hiszek abban, hogy az önök császárjának segítségével fogjuk elérni a 
Balkánon a jól megérdemelt békét. 

Péter szerb király Pasiccsal a szknpstinába érkezik. 
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Az ország belső állapotai. 
A kormány székhelyét előbb Nisbe, azután innen Cszkübbe tette át, 

ami érthető megdöbbenést okozott. Ezt felhasználják Macedónia elégedetlen 
elemei s folytonosak a lázongások. Több új-szerbiai városban ki kell 
hirdetni az ostromállapotot. Lázonganak a macedóniai bolgárok és muzul
mánok. A forradalmi bolgár komité dolgozni kezd. 

December 14-én már proklamációt merészelnek kiadni titokban, hogy 
fiaik tagadják meg az engedelmességet, mert itt az idő a felszabadulásra. 

Több katona meg is szökik. Az Utro jelentése szerint a 17. ezred 
legénysége között forradalom ütött ki. A fellázadt katonák agyonlőtték 
Andonovics dandárparancsnokot, aki történetesen az ezrednél tartózkodott, 
továbbá Malevics ezredest, a 17. szerb gyalogezred parancsnokát és számos 
katonatisztet. A legénységgel az ellenük vezényelt ezredek sem birtak. 

Ugyanekkor Nisből az a hír érkezik, hogy Polevics lovasdandár
parancsnok agyonlőtte magát, mert dandárja a mi seregeinkkel szemben 
rossz hadállásba került és a monarchia hadserege teljesen megsemmisítette. 
Ez az eset nagy rémületet idézett elő és még csak szítja a legénység közt 
amúgy is lobogó tüzet. 

Bolgár lapok megírják, hogy egy szerb őrjárat megölte Urosevics 
Dobriszláv egyetemi tanárt. Részeg katonák koncolták fel az ártatlan embert. 

Amerikai vörös-keresztesek Szerbiában. 

- 250 -



Még vadabb garázdálkodásokat követnek'él Macedónia bolgár lakossága 
ellen. A szerb katonák a bolgár asszonyokat és gyermekeket fogságba vetik 
és a férfiakat erőszakkal besorozzák. Szerb csapátok körülfogják a bolgár 
telepeket és összeterelik a lakosságot. Azokat a családokat, amelyeknek férfi 
tagjai Bulgáriába menekültek, fogságba vetik és birtokukat elkobozzák. Egy
szerű följelentésre mindenkit kivégeznek. Sok helyen a lakosság tettlegesen 
ellenszegül a szerb csapatoknak és ezeken a helyeken véres összeütközésre 
került a sor. 

A legreltenetesebbek azonban az egészségügyi és élelmezési állapotok 
voltak. A legtöbb sebesült ápoláshiány következtében pusztul el. Nisben 
egyetlen kórházban 1600 sebésült közül 500 halt meg, mert nem volt orvosi 
ápolásuk és gyógyszerük. 

E nehéz napokban egy szerb küldöttség jelenik meg Szent-Péterváron: 
orvost kér, kötést, orvosságot. Trubeckoj herceg, a szerbiai orosz követ, 
nyiltan eliriondja a moszkvai «Ruszkoje Szlovo»-ban, hogy «segítsetek ez 
országon, mert elpusztul». 

Elterjedt a tifusz és rettenetesen szedte áldozatait. Főként Nis
ben, ahol egyidőben az átlagos napi halálozás hetven-nyolcvan ember 
volt. A temetők megnőttek egész Szerbiában s van falu, amelynek alig 
van lakója, csak itt-ott lézeng benne néhány ember, akiket itt felejtett a 
hadsereg, meg a tifusz-halál. 
Rettentő katasztrófa volt ez. mm 
A vidéken sehol sincsen or
vos, napi járóföld a gyógy
szertár. Az orvos, ha volt, 
elment a sereggel, a gyógy
szertár anyagát kimerítette 
a hadsereg. Sima útja volt 
a halálnak s a hatóság hiába 
akart valamit is tenni ellene. 
A szerb kormány mesés ho
noráriumot ajánlott külföldi 
orvosoknak. Később érkezett ' 
is vagy háromszáz francia és í 
svájci orvos, de sokáig tehe- Hü 
tétlenek voltak az epidémiák- :{£js 
kai, nem lévén elegendő or
vosság és megfelelő kórház. 

Száz külföldi orvos hi
vatásának áldozata lett, a f*«i 
megmaradt kétszáznak pedig *"' 
több mint a fele hazautazott. 
A hastífusz később alább
hagyott ugyan, de jött a Orosz vörös-keresztesek Szerbiában 
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kolera. A rettentő betegség mind hatalmasabb lesz az országban s a szerb 
kormány mást nem tehetvén, követségei és konzulátusai útján orvosokat 
toboroz, akik azonban csak hónapok multával tudtak úrrá lenni a járványokon. 

Montenegró bajai. 

Ebben az időben alig jön hír Montenegróból. A kis, eldugott orszá-
gocska magára hagyatva senyved, kínlódik és vérzik el. 

Jajszavával szövetségeseihez fordul. Orosz segélyt kér, francia segélyt, 
angol segélyt. . . Mindhiába. 

Végső kétségbeesésükben küldöttséget szerveznek s a crnagorcok szo
morú deputátusai Mirkó herceg vezetése alatt Bordeauxba mennek és itt az 
egész világ színe előtt rimánkodnak a francia kormányhoz és néphez 1914 
november 10-én, hogyne hagyják elpusztulni szövetségesük országát. Adja
nak nekik francia katonai segélyt, hogy el ne vérezzenek és francia pénzt, hogy 
éhen ne haljanak. 

November közepén helyzetük oly nyomasztó, annyira nem tudnak véde
kezni bombáink elől, hogy nisi jelentés szerint országuk székhelyét átteszik 
Cetinjéből Niksicbe; 

A nyomor mind elviselhetetlenebb lesz. Nikita kétségbeesésében a 
szentpétervári újságokhoz sürgönyöz, hogy így hivja fel az orosz közvéle
mény figyelmét. Büszkén jelenti, hogy hadserege harcra kész, elszánt, de 
három serege semmisült meg Boszniában és ők csak úgy tudnak ellen
állni, ha kapnak hadianyagot, felszerelést és pénzt, mert enélkül elzüllik a 
nyomorgó nép és a kimerült hadsereg. 

December 8-án már az angol lapokban angol főnemesekből álló bizott
ság szívettépő felhívása jelenik meg, hogy adakozzanak, gyűjtsenek a sze
gény montenegróiak javára, mert különben éhen halnak. 

Közben készülődnek, szervezkednek, új sorozást rendeznek és behívnak 
minden be nem hívottat. A tél kemény, szokatlanul hideg, a lakosság meg 
többet sanyarog. A Lovcsen francia tüzérei közül sokan megfagynak, végre 
felváltják őket véglegesen, hogy a gyűlölt franciák helyét is ők lássák el. 

Antivariba hoz néha a francia flotta élelmet, ruhát s hadianyagot Oly 
ritkán merészeli azonban ezt az utat megtenni, hogy ez mit sem segít. 
Ekkor már a semleges sajtóban olyan tudósítások jelennek meg, hogy 
Nikita nyíltan mondogatja: inkább verje meg őt az ellenség, mintsem ez az 
állapot tovább tartson. 

A kétségbeesett montenegrói kormány végül Szerbiától koldult segít
séget, de a szerb kormány saját helyzetére való utalással kénytelen volt a 
kérést megtagadni. 

Nem segít a hatalmas Anglia, Oroszország, Franciaország, hogy segít
hetne hát Szerbia, ahol még szomorúbbak az állapotok. 
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A MAI HADVISELÉS. 

Törökország flottája. 

A legutolsó évszázadokban a török flottának nem volt valami jó híre. 
Időnként ugyan erős, sőt igen erős volt, azonban nem volt eléggé akció
képes. Az 1571. évi lepantói nagy tengeri ütközet óta jóformán mindig vere
séget szenvedett. Különösen az orosz tengeri erővel vivott ütközeteiben 
üldözte a török flottát a balszerencse és még csak azt sem mondhatni, 
hogy e balsikerekre rá nem szolgált. A Csezme, Navarin és Szinope melletti 
vereségek voltak a török flotta elértéktelenedésének igazi fokmérői. Az 1877. 
évi orosz-török háborúban a török flotta számerő dolgában kétségkívül 
fölényben volt az orosz flottával szemben és majdnem akadálytalanul ural
kodott a Fekete-tenger hullámain. Ennek oka azonban főként abban rej
lett, hogy akkor még érvényben voltak az 1856. évi párisi szerződés ren-
kezései, amelyek szerint Oroszország nem tarthatott a Fekete-tengeren hadi
flottát. Amikor azután Oroszország a német-francia háború után megszabadult 
e bénító bilincstől, misem volt számára sürgősebb, mint hogy megteremtse 
modern fekete-tengeri flottáját. Azon hat év alatt azonban, amelynek letelté
vel kitört a török orosz háború, Oroszország nem tudott akkora tengeri 
erőt teremteni, hogy a török flottával szemben biztosíthatta volna fölényét. 
E háború során a török flotta angol vezetés alatt állott és bár nagyobb 
összeütközésre nem került a sor, az ozmán hajóhad mégis csak dominálta 
a Fekete-tengert. Az Abdul Aziz szultán idejében drága pénzen épített török 
flotta azonban a török-orosz háború utáni időkben a hozzá nem értő sze
mélyzet kezében használhatatlanná vált és — megrozsdásodott. Teljesen 
visszafejlődött és különösen Abdul Hamid uralkodása alatt nemcsak szám
erő dolgában, hanem harci érték tekintetében is majdnem teljesen jelen
téktelenné lett. Az új-török régime alatt, tehát 1908 óta nagy buzgalommal 
és tagadhatatlan ügyességgel törekszenek a vezető körök arra, ho^y a modern 
követelményeknek megfelelő flottát tertmtsenek s a török tengeri erőt gyö
keresen újjászervezzék. A balkáni háború alatt a török flotta holt anyaga, 
tebát a hajóanyag dolgában körülbelül annyit ért, mint a görög flotta, azon
ban egyfelől, mert nem vollak nagyobb hajóegységei, másfelől és főként 
a jól kiképezett legénység és tisztek hiánya miatt nem tudta megakadályozni, 
hogy a görög hajóhadé legyen a vezetőszerep az Égei-tengeren s így az 
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utóbbi lehetetlenné tudta tenni az Ázsiából Európába irányított török csapat
szállításokat. 

Az* új-török régime számára-rendelkezésre állott rövid néhány év ter
mészetesen nem lehetett elegendő arra, hogy a flotta regenerálásában szi
gorú rendszer érvényesüljön és legkevésbbé arra, hogy megfelelő tengerészeti 
tisztikar és legénység képeztessék ki. Ebben nagy része volt az angol 
tengerészeti missziónak, melyet a török kormány drága pénzen szerződtetett. 
Csak most sültek ki azok a bűnös dolgok, amelyek az angol ten
gerészeti misszió vezetőjének: Limpus tengernagynak működését jellemez
ték. Limpusnak az volt a főtörekvése, hogy a törökök szárazföldi és külö
nösen tengermelléki erődítéseit kikémlelje s minden egyébre inkább töreke
dett, mint arra, hogy a törököknek jó tengerészanyagot neveljen. Pedig a 
török katona nemcsök a szárazföldön kiváló, hanem kvalitásai a tengeren 
épp oly pompásan érvényesülnek megfelelő vezetés mellett. 

\ balkáni háború után új hajóépítésekre adott megbizást a kormányr 
azonban hogy minél előbb nö
velhesse a flottát, két Angliá
ban épülő dreadnoughtot 
vett meg, ami annak idején 
nagy szenzációt keltett és. 
hosszas polémiákra adott al
kalmat, midőn az angolok 
1914 augusztus elején rátet
ték a kezüket az angol hajó
gyárakban épülő hajókra és 
így Törökország minden til
takozása ellenére elesett attól, 
hogy flottája e két hatalmas 
(23.000 tonnás) hajóegységgel 
erősbödjék. 

Az angolok által lefog
lalt két dreadnought helyett 
részben teljesen egyenlő ér
tékű kárpótláshoz jutottak a 
törökök — mint tudjuk — á 
«Göben» nevű német, páncé
los csatacirkáló és a «Bresláu» 
nevű német kiscirkáló meg
szerzése révén, melyek oly 
csodálatot keltő ügyességgel 
tudtak kisiklani az egye
sült angol-francia í'öldközi-

, '• ,„ tengeri hajóhad körmeiközüL 
Suchon ellentengernagy, a torok flotta fo- P J 

parancsnoka (balról). A «Goben» 23.000 tonnás, 
254 -



tehát dreadnought-nagyságú hajó 28 centiméteres nehéz ágyúkkal és 
erős középnehéz tüzérséggel (15 centiméteres ágyúkkal), gyorsasága órán
ként 25 mérföld, míg legénysége több mint 1000 fő. A «Breslau» ugyan 
csak 4500 tonna, s csupán könnyűfajta tüzérsége és 370 fő legénysége van, 
vde ezzel szemben gyorsasága óránként 30 tengeri mérföld, vagyis a világ 
egyik leggyorsabb kiscirkálója. Hogy ezeken kívül a török flotta mekkora 
-erőt képvisel, arra nézve nem állnak rendelkezésre pontos adatok, de 
arról az adott viszonyok között annál kevésbbé lehetne közléseket tenni, 
miután e tekintetben, úgy látszik, az antant-hatalmak is meglehetős tájé
kozatlanok. A török tengeri erőről szólván, a balkáni háború idején fenn
állott állapotot kell alapul vennünk. Az akkori hajólista szerint a török 
hajóhad két nagyobb csoportra oszlott. Egyik az úgynevezett operatív 
flottából, a másik az öreg hajókból állott, melyek között bizony akadnak 
még 1850 körül épült hajók is, amelyek ennek folytán tényleg egyáltalán 
nem jöhetnek komolyan számba. Az operatív flottához joggal lehet ma 
is számítani három csatahajót, melyek: a «Hair-ed-din Barberussz», mely 
1891-ben épült s 1905-ben átépíttetett, a «Torgut Reiss», épült 1891-ben, 
átépíttetett 1904-ben és a «Messudije», épült 1874-ben, átépíttetett 1904-ben, 
Előbbi kettő 10.000, utóbbi 9000 tonnás, valamennyi 28 és 24 centiméteres 
>és 15 centiméteres ágyúkkal, tehát elég jól van fegyverezve, legénységük 
egyenként 600 fő és egyetlen hátrányuk az, hogy lassú járásúak, amennyi-

A «Szultan Javusz Szelim» török páncélos cirkáló a konstantinápolyi kikötőben. 
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ben az első kettő óránként 17, a harmadik pedig csak 13 mérföld sebes
séggel halad. A «Hair-ed-din Barberussz» és a «Torgut Reiss» különben 
német eredetűek, Németországtól vásároltattak, tehát ha átépített régibb 
tipusú hajók is, kétségkívül szolidan épített hajók és német állapotúkban a 
«Kurfűrst Friedrich Wilhelm» és a «Weissenburg» nevet viselték. Az operatív 
flottához tartozik továbbá egy páncélos; korvetta, a «Muin-Zaffer», mely 
1869 ben épült, 1906-ban építtetett át, 15 centiméteres ágyúkkal van felsze
relve és gyorsasága óránként 14 tengeri mérföld. Két egészen modernnek 
mondható védett cirkáló a már említett «Hamidie* és a «Medzidije» 3800, 
illetve 3300 tonnatartalommal, 15 és 12 centiméteres ágyúkkal és ami a fő, 
22 tengeri mérföld sebességgel. A hajóhad legújabb egységei, a kis egységek, 
a torpedónaszádok és torpedózúzók között vannak. Ezek közül 15 egység 
elsőosztályú torpedóhajó, melyek 1900—1908 között épültek s melyekből 
ismét 6—8 nagyobbfajta Németországban készült s 33 mérföld sebességet tud 
kifejteni. Ezek közül való a «Muavenet i-Milije», amely a Dardanellák bejára
tánál az ellenséges hajóhad kellős közepén a 13.000 tonnás angol csatahajót, 
a «Góliáth»-ot elsülyesztette. A régibb és kisebb torpedónaszádökon kívül, 
van még a török flottának mintegy 20, köztük 9 új tipusú ágyűnaszádjá. 
Ezek, mint tudjuk, akárcsak a mi monitoraink, sekélyebb vízre szánt egy
ségek, azonban épp a Boszporusz és a Dardanellák tájékán, valamint a 
közeli öblökbén és folyótorkolatoknál igen jól használhatók. Ezeken felül 
Törökország rendelt több kisebb hajóegységet és néhány tengeralattjárót 
is. Hogy ezek közül hány jutott el rendeltetési helyére, azt nem tudni, de 
a tengeralattjárók esetleges hiányát a török flotta nem nagyon érezheti, mert 
azok a német buvárhajók, melyek a Keleti-tengerből a Dardanellákba tudtak 
eljutni és oly fényesen teljesítették kötelességüket, bő kárpótlást nyújtanak 
az Angliában és Franciaországban épült és netán visszatartott tengeralatti 
naszádokért. 

A főflottaállomás Konstantinápoly, amelyet egyrészt a Fekete-tenger felől 
a rekonstruált és új tüzérségi anyaggal felszerelt Boszporusz-erődök, dél felől 
pedig a Dardanelláknak ugyancsak átépített és kibővített erődgyűrűje védnek. 

Abban a percben, amikor Souchon német ellentengernagy a «Göben» 
fedélzetén behajózott a Boszporusba, a török flotta történetében új lapot nyi
tottak az események. Souchont a szultán kinevezte az összes török tengeri 
erő parancsnokává és Souchon német alapossággal azonnal hozzálátott 
a munkához. Bevonta a Balkánon élő összes rezervistákat, köztük nem egy 
volt tengerész-altisztet, tisztet és mérnököt, s minden török hajóra jutott 
egy-két német hajóstiszt és legalább kisebb csoport német tengerészlegénység, 
amelynek könnyű dolga volt a jóindulatú és tanulni akaró török ten
gerészapródokkal és tengerészlegénységgel. Ez bebizonyosodott már a török 
flotta első és pedig meglepetésszerű akcióbalépésénél, amikor az egész 
ffótta meglepő harmonikus és eredmény teljes munkát tudott produkálni, s a 
kiváló vezetés mellett defenzív feladatait a szokott defenzívának határain 
messze túlmenve, már eddig is fényesen teljesítette. 
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A háború humora. 
A jóravaló kofa. 

Sok most a pántlikás, virágos, cifraruhás 
asszony is. Ilyenek járnak a vásárcsarnok
ban és rászólnak az öreg kofára: 

— Van-e tojás? 
— Nincs, — feleli kurtán a kofa. 
Elmennek a «nagyságák». Búsan. Jön 

egy gyászruhás, egyszerű, szomorú mun
kásasszony. 

— Van-e tojás? — kérdi. 
— Hogyne volna, lelkem. Olcsón adom. 
— Mondja néni, hát amazoknak mért 

nem adott? 
— Hja, lelkem, maga szegény özvegy 

asszony. Magának bizonyosan elesett az 
ura. Magának mindenem van. Még ingyen 
is. Azoknak a puccosoknak csak nem adok 
jó, szép, drága tojást. Maga rendes asszony. 
Azok csak — naccsúgák! 

Osztrák magyar cukrász. 
A város ezelőtt tele volt mozgócukrá

szokkal. A fehérköpenyes cukrászok ma
guk tologatták a kis kocsit, kiabállak, hogy 
«fagylaltot tessék» és rámázolták a kocsira, 
hogy «olasz cukrászat.). De ahogy kiütött 
az olasz háború, sok bajuk kerekedéit a 
cukrászoknak. Gondoltak hát nagyot és 
rámázolták a kocsira, hogy: «osztrák-nta-
gyar cukrászata. 

Üzleti körlevél. 
A debreceni bakák a következő «üzleti» 

körlevelet adták ki és küldték el tábori 
postán ismerőseiknek a kálvinista Rómába : 

— Az Osztrák-magyar Ántánt-ellenes 
Vállalat, mely rövid fennállása alatt a leg
szebb sikereket és eredményeket érte el, 
a modern követelmények minden eszkö
zével, bőséges raktárával, kiváló üzlet
vezetővel, segédekkel s munkásokkal fel
szerelt fióküzletét Olaszország határain 
is felállította, mert az ügyforgalom jelen
tékeny emelkedése miatt előbbi helyiségei 
kicsinyeknek bizonyultak. A fenti vállalat, 
amelynek úgy Galíciában, mint külföldön 
elért sikereivel a békekereső nagyközönség 
elismerését sikerült kivívnia, garanciát 
nyújt a vállalat megbízhatósága, pontos
sága és tisztessége tekintetében. A vállalat 
sikeresen bonyolít le katonai ügyekben 

szükséges támadásokat és városbevétele
ket ; teljesít figyeléseket, beszerzi az ellen
séges állások rajzait és elfogad hadüzene
teket. Nappali és éjjeli állandó'.:sií$Jgálat! 
Kitűnő kiszolgálás ! Magyar, németes török 
levelezés! 

A Magyar-osztrák Ántánt-ellenes Vállalat 
mint szövetkezet. 

Ki a bolond. 
Nagyon lehordja a tisztiszolgáját a ka

pitány, mert rossz fát tett a tűzre. 
— Te, Miska, hogy tehetsz ilyet? Hirte

lenében azt sem tudom, ki a bolond: te-e 
vagy én ! 

A pucér mosolyogva válaszol: 
— Én nem tudom, de a százados úr csak 

nem fog bolond szolgát tartani, mert maga 
választja meg a szolgáját. 

Varsóban nagyon meleg van. 
Az orosz posta szigorú cenzúrát gyako

rol. Mégis csapataink Tomaszovban ilyen 
levelet találtak, amelyet egy orosz úr ka
pott a lányától Varsóból: 

— Itt Varsóban nagyon meleg van. Min
denki csomagol, hogy hűvösebb helyre 
menjen a meleg elől. Már üres a város. 
Megkezdődött a nyaralás . . . . 

A szigorú hadvezetőség. 
A falusi kis lány levelet kap a babájá

tól távol Galíciából. 
Elolvassa kétszer-háromszor is a levelet, 

amelynek ez az utóirata : százmillió csókot 
adok, ha hazaérkezem. Az utóirat alatt a 
cenzor írása áll: Engedélyezve. 

A falusi kis lány belepirul és így suttog: 
— Szegény Jancsi. Milyen szigorúan 

tartják őket. Még arra is engedély kell, hogy 
megcsókolhasson szegény a háború után-

Aki nem gigerli. 
A káplár alaposan megkorhol egy legényt. 
— Ejnye, ejnye, hogy nem sül ki a sze

med a szégyentől: ilyen piszkosan, lom
posan jársz, a ruhád piszkos, a gombjaid 
pucolatlanok. 

— Igaza van, káplár úr, — feleli a baka 
— de csak nem tetszik gondolni, hogy 
mint gigerli megyek a harctérre ? 

Mindenki nevet és a rest baka meg
szabadul a büntetéstől. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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