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A Világháború Képes Krónikája reoÉ'vöfi kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett három könyvcsoportból csupán a fel

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

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

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

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoporlból 
negyedévenkint egy-egy kötelet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzeléhez mellékelt kedvezményszelvenyekből négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

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 kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken köteteukint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1—2. Stanley M H.: A legsötétebb Afriká
ban. Emin pasának, Equátoria kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulása^ — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fül. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fíll. 

(tMegyek mindig előre, inig el nem ju tok azon helyre, 
a hoi a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.n A Koránnak ezt a mondatá t választotta 

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli 
czél elérésében való rendűiéi len hit, melyet ez a 
mondat symbolizál, áthatotta Stanleyt. Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog, 
csodás utjának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. 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 kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

Kisértet Ltiblón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

7. 

8. 

A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás, 
Neogrády rajzaival, 13'kor. bolti ár 
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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

3. csoport. SZÉPIRODALMI ÉS DÍSZMUVEK. 
9. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 

Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után 10 kor. bolti ár helyeit rá
fizetés 4 kerona. 

10. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

11. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

12. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona . 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

13. Jókai Mór: Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 köletbe kötve 10 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—V. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árushál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

J? " 
KEPÉK A NYUGATI HARCTÉRRŐL. 

Lovas őrszem egy völgyben fekvő városkát figyel. 

Sem a fegyverek tüze, sem az idő folyása nem gyengíti meg a vitéz német harcosok 
erejét, akik idegen földön táborozva példátlanul hosszú idő óta állnak szemben az ellen
séggel. Véres csaták rohamaiban épp úgy teljesítik kötelességüket, mint a csöndesebb 
napok fárasztó, örökös veszedelmekkel telt idején, mert tudja mindegyikük, hogy a nagy 
küzdelem nemcsak a jelenért folyik, hanem hazájuk és gyermekeik jövendőjéért is. 

A világháború képes krónikája. VI. — 257 -1Ü433D 17 



Német gyalogosok lesben ellenséges repülőgépre Cambraiban. 

Zsákmányolt angol repülőgép Lille-ben. 
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öt francia polgár temetése, akiket angol légi bombák öltek meg. A temetést a németek 
rendezték katonai pompával. 

Veszélyes megfigyelőhelyen. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Szélrobbantott híd Andenne-nél. 

Német katonák és a francia lakossúg együtt javítják az utakat a megszállott területen. 
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TÖRÖK GYŐZELEM SZÁRAZON ÉS VIZÉN. 

A legnehezebb küzdelmet 1915 első felében és az ezt követő két hónap
ban vivta Törökország hadserege. Ekkor indult meg a harc a vízen és a 
levegőben a Dardanellákért és 1915 nyarán tombolt a legelkeseredettebb 
ostrom Gallipoli félszigetének déli és délnyugati szögletén. De ugyanebben 
az időben még más frontokon is vérezett a török katona. A Kaukázusban, 
Perzsia földjén, Bagdad előtt a kalifák városának birtokáért, a Szuezi-csatorna 
mentén Anglia legfontosabb életerének elvágásáért folyt a harc, a próféta 
szent zászlaját valóban három világrészben hordozták diadalmas védekezés 
közben. A középponti hatalmak nagy győzelmei, amelyek megremegtették 
1915 tavaszán az ellenség táborát, nem maradtak hatás nélkül a törökök 
véres küzdelmeire sem. Annyit mindenesetre eredményeztek, hogy a Balkán 
felől nem támadták hátba a világ négy 
táján harcoló Tőrökországot. Igaz hogy 
ezzel szemben a Dardanellákért még 
kíméletlenebből indult meg az akció 
a májusi sikertelenségek után. A fran
ciák és angolok a kétségbeesés dühé
vel akarták kierőszakolni a döntést, 
hogy utat nyithassanak Konstantinápoly 
felé és megnyerjék a maguk olda
lára az ingadozó balkáni népeket. 
Az egymásután következő, több napos 
és több hetes ostromok előbb Szedil 
Bar ellen irányultak, aztán a támadá
sok további során Gallipoli északi ré
szében viharzottak, hogy a vitéz védő-
sereg, kénytelen legyen föladni itteni 
állásait. A három hónapig tartó erő
feszítés mindössze azt eredményezte, 
hogy Anafortánál sikerült megvetnie 
lábát az expedíciós seregnek, de innen 
már nem mozdulhatott előre. A török 
vitézségen és a német vezetés előre
látásán megtört minden kísérlet. Amíg 
a szárazon ilyen elkeseredetten hul- Limán von Sanders pasa marsall. 
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lámzott a harc, addig Anglia és Franciaország tengeri szörnyetegei sem 
nyugodtak. Azonban e téren is csak veszteségek érték a szövetségeseket, 
mint ahogyan a Kaukázusban, Perzsiában és Mezopotámiában sem tudtak 
sikereket elérni. A szent háború, dacára az ellenségek túlerejének, a helyzet 
sok-sok nehézségének, diadalmas lendülettel folyt tovább, hogy bizonyságot 
tegyen a mohamedánok életképességéről. 

A Dardanelláknál. 

A szerencse hűséges maradt a törökökhöz a tengeren: a májusi nagy 
sikerek után június, július és augusztus folyamán is eredménnyel működtek 
a dardanellai parti ütegek, török páncélosok és tengeralattjárók, a német 
buvárhajók a szárazföldi vállalkozást támogató angol meg francia hadihajók 
és szállítógőzösök ellen. A nagyobb ellenséges egységeket ugyan kivonták a 
harcból, hogy a tengeralattjárók ne szedhessenek újabb áldozatokat, de még 
május utolsó napján elsülyesztett egy német búvárhajó egy 12.000 tonnás 
angol segédcirkálót, amelynek 800 főnyi legénysége volt. Június másodikán 
újabb angol cirkáló esett áldozatul, harmadikán az éjszakai órákban 
pedig egy francia aknakutató sülyedt el robbanás következtében Szmirna 
előtt. A csapatszállító hajókra és ellenséges tengeralattjárókra nézve is végzetes 

idők következtek: július ötödikén tor
pedó éri a Compagnie Transatlantique 
«Carta.gue» gőzösét, amelyen 1500 ka
tonát szállítottak, július huszonhatodi
kán pedig a Márvány-tenger bejáratá
nál elhelyezett tőrök őrség elsülyeszti 
a Mariotte nevű francia tengeralattjárót, 
amely viszont a belső török vizeken 
akart kalózkodni. A szállítóhajók nagy 
veszedelme a legnagyobb kétségbe
esést okozta az ellenfél táborában, mert 
ilyenformán a szárazföldi akció is 
bajba juthatott volna. Ezért tehát rend
kívül erős kísérettel, apróbb és für
gébb hadihajók társaságában eresztet
ték útnak a szállítógőzösöket. 

De még így sem utazhattak teljes 
biztonsággal az expedíciós csapatok; 
augusztus tizennegyedikén, Kos szigete 
mellett tengeralattjáró sülyesztette el 
a Royal Edoard nevű 10.000 tonnás szál
lítóhajót, amely 1000 katonát szállított. 
A torpedó oly biztonsággal és alapos-

Usedom pasa tengernagy. sággal talált, hogy a gőzös négy perc 

— 262 — 



alatt alámerült. Ugyanezen időtájt egy tőrök hidroplán megsemmisített Bulair 
előtt egy ellenséges tengeralattjárót. Ennyi siker és ragyogó haditett után 
azonban a törők flottát is veszteség érte augusztus nyolcadikán; a Barba-
rossa Haireddin sorhajót elsülyesztette egy ellenséges búvárhajó. A cirkáló 
nem volt új, hiszen azelőtt a Kurfürst Friedrich Wilhelm nevet viselte, tizen
kilenc évig szolgálta a német flottát és csak 1910 folyamán vette meg a 
török kormány. A dardanellai harcokban azonban dicsőséges* szerepet ját
szott. Ari Burnunál fenékbe fúrt egy torpedózúzót, több szállítóhajót és 
tönkretett egy ellenséges kikötőhelyet. 

Éjszakai csata. 

A Dardanelláknál ez időben való akcióról élénk képet nyújt az alábbi 
leírás, melyben éjszakai harcot ír le egy német haditudósító. 

. . . Fenségesen világos éjszaka, a hold ragyogóan süt és mögötte, á 
ködlő messziségben, milliónyi fénypontocska csillog, a csillagok; olyan pom
pázatos a kép, aminőt csak a mesék tündérvilága képes elévarázsolni. Semmi 
nesz sem zavarja a vidék csendjét. Csak a tücskök cirpelése, amelyek szám
talan rajokban lepik el a félszigetet: csak ez dőnög és cincog bele a külön
ben barátságtalan szótalanságba. Táborunkban rövid pihenőre hajlottak a 
fáradt harcosok. Alul a völgyben azonban elevenség támad; lovaink nyi
hogni, horkolni kezdtek. De csakhamar nyeregbe szálltunk és elindultunk, 
lovaink lassan és meggondoltan keresgetlek az utat. 

Semmi sem vall arra, hogy néhány ezernyi lépésre már az ellenség 
áll; az ellenség, melyet szürkületkor meg fogunk támadni és egy fon-
los lövészárok elhagyására akarunk kényszeríteni, amelyet hosszas, nehéz 
küzdelmek árán kerített birtokába. Csak nagynehezen jutunk előbbre, mert 
a vidék, amelyen különös és sajátságos terepviszonyok miatt még nappál is, 
bajos a tájékozódás, az éjszaka sötétjében, amikor minden ösvény nyom
talanul elvész, szinte kifürkészhetetlen útvesztővé válik. Nappal akárhány
szor percek alatt jártam meg az olyan utakat, amiket mosl végteleneknek 
találok. Végre is egy dombra jutotlunk, amelyről az ezüstös holdsugár gyér 
világa mellett az egész csatatér át volt tekinthelő, persze csak goromba, 
nagy vonásokban. Egészen messzi túlnan már a tenger cs llogott. 

Az éjszakai dagály hátán egypár torpedónaszád mutatkozik. Erre odaát 
Imbros szigetén hirtelen láng villan föl, majd utána több i s : fényjelzések 
ezek, amelyeket az ellenség ad partaszállított csapatainak. Az ellenség közei-
léte itt általában jobban érzik, mint odaát, egyhangú táborunkban. Vége-
szakadatlan fegyverropogás csapódik fülünkbe, — ez még nem csata, csak 
az éberség hangos bizonysága. Nagy órák ketyegéséhez hasonlatos: minden 
fogacskának megvan a szerepe, egyik sem akar mulasztani. 

Az ellenségnek azonban némi sejtelme lehet terveink felől, mert éppen 
abból az árokból hallatszik hevesebben a kattogó tüzelés, amelyet vissza 
akarunk foglalni. Egy röppentyű is száll föl onnan hirtelen és vakítóan 
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hely. Hosszú, sokszorosan kanyargó és forduló futóárok vezet oda, míg végre 
elérjük. Az ott álló üteg már megtette minden előkészületét. A legénység az 
ágyúk mellett hever a földön. De hisz még Csak egy óra éjfél után. És a 
tüzelést -i* így szól a parancs — csak két órával később kell megkezdeni, 
hogy előkészítse a gyalogság rohamát. A tisztek fentebb vannak bomba 
ellen biztos búvófedezékben. Az a kérdés foglalkoztatja valamennyit, 
elég lesz-e a tüzérségi munka arra, hogy elkergesse az ellenséget, amely ezt 
a fontos árokdarabot bizonyára szívósan fogja védelmezni. ölcsó ; áron — 
ezt mindnyájan tudjuk — nem fogja adni ezt a kis darab földet. Egy nagy 
távcsőbe hajlok és megpróbálok keresztüllátni a vastag sötétségen. A messze-
láló üvegén át egészen tisztán kisérhetem szemmel, hogy mi történik odaát 
az ellenséges lövészárkokban. Számtalan lámpácskaként csillog az árkok 
vonala. A Dardanellák partjától a tenger partjáig szakadatlan lánca ez a 
fényecskéknek. Ehhez járul a fegyverek pillanatra sem szűnő ropogása. 
Alul, a Teke Burnu csücskénél, fényesen világol a szövetségesek kórház
hajója, egyébként pedig mély sötétség borul az ellenség áltál megszállott 
egész területre. 

Közben elérkezett a tá
madás órája. 

— Ates! — hangzik egy
szerre mellettem a harsány 
vezényszó. 

S az üteg parancsnoka 
elsütteti az első ágyút. Vala
mennyien a rendelkezésre 
álló nagy távcsövekhez tódu
lunk, hogy lássuk a hatást. 
A kapitány javít az ágyú 
állásán; s a következő lövé
sek már jól esnek a célba, 
találják az ellenséges ár
kot. 

. — íki gurup! (Két cso
port !) — szól a kővetkező 
parancs. Zúgva-sziszegve sü
vítenek a golyók a hajnali 
szürkületben. Három óra el
múlt és kelet felől már pir
kadni kezd. 

A tüzérség elvégezte a 
munkáját, a további már a 
gyalogság feladata, persze 
még ugyancsak kemény 
munka. Angol aknakereső hajó a Dardanellákban. 
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Elkeseredett kézitusák, közelharcok képe bontakozik ki a távcsövön 
át szemeink előtt, de végül is menekül az ellenség az árokból, amelyet a 
mieink visszafoglalnak. Az a kis földdarab, amely felől a tőrök állásokat 
netán oldalba lehetett volna fogni, visszakerült a törökök kezébe. 

Visszaindulunk lovainkhoz, melyek még mindig egy helyben állanak 
és a nyári reggel verőfényében, csillogásában, tündéri szépségében lovagolunk 
haza. És ezen a varázslatos, káprázatos úton — a háború borzalmai és 
valósága fölött töprengünk... 

A Gallipoli-félszigeten. 

Bármily súlyos csapásokat is szenvedett az angol-francia expedíciós 
sereg Gallipoli déli csücskén május folyamán, alig néhány napi szünet után 
újra kezdte a támadást Szedil Barnái és Ari Burnunál. Az új vállalkozást, 
amely az előzőkhöz hasonlatosan csak irtózatos véráldozatokat eredménye
zett, a szárazföldi ütegek és hajóágyúk egyesített tüzelése vezette be június 
negyedikén. Érdekes, hogy az ellenséges páncélosok ez alkalommal, a buvár-
hajóktól való félelem következtében, gyors menetben állandóan változtatták 
helyüket. A tüzérségi előkészítés után megindult a szárazföldi támadás isv 
A törökök balszárnya ellen indultak rohamra először az angolok, akiket azon
ban hamarosan visszaszorítottak, sőt ellentámadással öt gépfegyvert is sikerült 
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tőlük elragadni. A következő nap megújult lámadásában háromezer haloltat 
veszítettek az angolok és franciák. Június ötödikén és hatodikán ugyancsak 
súlyos veszteségek mellett folytatiák a harcokat, amelyek után pár napos 
szünet következett, hogy kilencedikén és tizedikén, majd pedig az ezuláni 
két napon is fölbuzogjon a küzdelem. Különösen sok halottja volt az ellenség
nek a tizenegyedikéről tizenkettedikére virradó éjjeli támadásokban Ari 
Burnunál. E támadásoknál az ellenséges páncélosok, torpedózúzók védelme 
alatt, közvetlen közelből szintén résztvettek a tüzelésben. A vérveszteségek 
pójlására idő kellett és körülbelül kilenc napon át csak tüzérségi párbaj 
folyt, amelyben a török ütegek ellenséges drótnélküli jelzőállomások, ütegek 
és lövészárkok tönkrelövésével tüntették ki magukat. Június huszonnegyedi
kére megérkeztek az erősítések és az ellenfél tüzérségi előkészítése tetőfokra 
hágott: egy percen belül 150 gránát hullott a török állásokra. Majd hatal
mas oszlopokban megindult a gyalogsági támadás is. Az első rohamnál 
sikerült az előretolt török árkokba hatolni, de az ozmánok erélyes, bátor 
támadása megakadályozta a szövetségeseket abban, hogy ott berendezked
jenek. Az árkok több ízben váltottak gazdát és estére alig száz méteres darab 
maradt az angolok kezében. Éjjeli rajtaütéssel azután ezt is elragadták az 
ellenségtől. A június huszonkettedikén és huszonharmadikán lejátszódott 
harcok tetőpontját jelentették a gallipoli-i nyári küzdelmek első fázisának. 
Hogy milyen véres tusák dúltak itt, mennyi emberáldozatot követelt a vál-
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lalkozás, azt megítélhetjük abból, hogy június első felében 15.000, a huszon
kettedik! és huszonharmadik! harcokban periig legalább kétezer embert 
veszítettek a szövetségesek. Az idegenlégió egy tagja, aki résztvett eme csaták
ban, a köve kezőket írta lausannei hozzátartozóinak: «Az angol, francia 
és színes csapatok halottai közvetlen állásaink előtt feküsznek ezerszámra, 
hogy terjesszék a rettenetes járványokat. Eltemetni nem lehet a szerencsét
leneket, mert a törökök halálos biztonsággal lőnek. Ez már nem háború, ez 
mészárlás . . . .» 

Június huszonötödikén már ismét dörögtek az ellenséges ágyúk és szá
razföldi támadás is következett. A támadók a törökök balszárnyát akarták 
megkerülni ezúttal is, de kísérletük kudarcot vallott most és a következő 
napokon is. Hiába való volt az ellenfél halálmegvető bátorsága, minden 
igyekezete, a török állások rendületlenül tartották magukat, sőt egyes helye
ken összébb szorították az angolok és franciák által megszállott keskeny 
földsávokat. A tüzérségi és gyalogsági harcok ilyen modorban folytak egész 
júliuson át, csaknem augusztus közepéig. Különösen heves volt a küzdelem 
július tizenharmadikán és huszadikán, augusztus negyedikén és ötödikén, 
hatodikán és hetedikén, mikor az ellenfél újból legalább öt divíziót indított 
rohamra. Ari Burnunál és Szedil Barnái a nyugati hadiszintér pozicióháború-
jához hasonlatos küzdelem fejlődött ki, amelyet csupán a hajók ágyúinak 
működése és a vérrel áztatott félsziget különös fekvése különbözletett meg 
a souchezi lövészárok-tusától. A török tüzérség meglepő nagyszerűen viszo
nozta az ágyúk ostromát és július, valamint augusztus folyamán is újabb sike
reket ért el. 

Az anafortai csata. 

Augusztus első napjaiban kezdődött Gallipoli félszigelén a nagy küz
delem második része, amely az ellenség új tervei alapján új csatatereket is 
eredményezett. Az angolok, miután belátták, hogy nem tudnak célt érni sem 
páncélos szörnyetegeikkel, sem a szedil-bari és ariburnui szárazföldi támadá
sokkal, más oldalon próbálkoztak. Augusztus elején egy egész hadsereget 
szállítottak a Suvla-öbölbe, hogy Ariburnutól északra is megvethessék lábu
kat, A sóstótól északra szállottak partra és nehéz hajóágyúik védelme alatt 
a kirecs-tepei magaslatokat akarták elfoglalni, hogy a beljebb fekvő Anai'or-
tánál áttörvén, visszahúzódásra kényszerítsék az összes délen álló török 
erőket. A terv nem volt rossz, mert ha sikerül az anaforti áttörés, akkor az 
angolok hálába kerülhettek volna az egész törők védelmi vonalnak. Kitche-
ner új hadseregének százezer embere kezdte meg az új stratégiai terv végre
hajtását, de augusztus tizedikéig mit sem tudott a hat divízióból álló had
sereg elérni. Augusztus huszonegyedikén azután megkezdődött a csata. 
amely a világháború legvéresebb és legcsodálatosabb küzdelmei közé tarto
zik. Az anafortai csatáról az alábbi részleteket jelentette a Morning Postnak 
Ashmead Barlett, az ismert haditudósító: 
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«Az augusztus huszonegyediki támadás délután három órakor kezdő-
dött a hajóágyúk tüzelésével és nemsokára kifejlődött egyike ama borzal
mas bombázásoknak, amelyek Gallipoli félszigetén napirenden vannak. 
Az úgynevezett «csokoládédomb» valósággal tűzbe borult és mikor az angolok 
rohamra indultak, a füst felhői egészen eltakarták őket. A török gyalogság 
eszeveszett fegyver- és gépfegyvertüzel zúdított a mieink re, mikor látta, hogv 
egy ezredünk a 70. magaslat alján lövészárkot óhujt vájni magának. A fegy
verek ropogása, az ágyúk dörgése őrjítő koncertté alakult, mert egyszerre 
szólaltak meg a hajóágyúk, parti ütegek és nehéz mozsarak százai. A küzdelem 
a törökök birtokában lévő dombokért folyik, tehát máris megindul az első 
domboldal ellen egy végeláthatatlan gyalogos tömeg. A bátor rohamot azon
ban megakasztja a török gépfegyverek oldaltüze. Csak nagyon kevesen jut
nak el az ellenséges lövészárkokhoz és kézitusában ezeket is lemészárolják. 
A törökök csodával határos bátorsággal verekednek . . . . 

A következő támadás a 112. magashit mögött elhelyezett török ütegek 
tüzében omlik össze. Egy diviziónk, mely a 112. magaslatot akarja meg
rohamozni, ismét az ellenség oldaltüzébe kerül. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
flankirozó török állásokat kell elfoglalni. Egész délután t.-rt a harc, de egy 
lépéssel sem tudunk előrejutni... Lassankint beesteledik é^ most pokoli 
kép tárul elénk. A tenger felől és a szá
razföld felől is mintha minden tűzben 
állana. Vörös fény lep el mindent és a 
dantei kép uralkodó színét csak fehér és 
fekete felhők tarkítják. A hetvenedik szá
mú magaslat ellen még a szürkületben 
megindult az anafortai kiszáradt sós
tavon át egy eddig tartalékban lévő elite-
divizió. Irtózatos veszteségek után most 
mintha fölértek volna, mintha elfoglalták 
volna a domb oldalát. Diadalordítás sza
kad föl a keblekből . . . de az öröm nem 
tart sokáig. A törökök egyik támadást 
a másik után indítják meg. Reggelre meg
tizedelve, megtörve vonult vissza a di
vízió. » 

Hamilton vezérlő tábornok a súlyos 
veszteségek és vereségek után sem nyu
godott. Az augusztus huszonnyolcadikán 
és huszonkilencedikén megindult támadás 
talán még elkeseredettebb volt, mint az 
imént vázolt roham. Huszonnyolcadikán 
este, mikor az angol hajóágyúk találati 
biztossága minimumra csökkent, feltartóz
tathatatlan, vad áradatként indult meg a Hamilton tábornok. 
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törökök rohama.A szuronyok és kézigránátok rettenetes munkát végeztek és reg
gelre az összes emelkedések török kézre kerültek, némely helyen pedig a tengerig 
hátráltak az angolok. A következő napon újra kezdődött az egész csata, 
estére azonban ismét a törökök győzedelmeskedtek. Tízezer halottat és negy
venezer sebesültet veszítettek az angolok, de az anafortai áttörés nem sike
rült. A török főváros zászlódíszt öltött augusztus utolsó napjaiban a nagy 
győzelem örömére. 

A Kaukázusban és Perzsiában. 

A kaukázusi front tulaj donképen a mellékharcterek közé tartozott, 
de tekintettel arra, hogy a törökök itt súlyos csapásokat mértek ősi és ádáz 
ellenségükre, az oroszra, mindig nagyobb figyelemmel tekintettünk a távoli 
kelet felé. 1915 első hónapjaiban kedvezően alakult a helyzet a török csapa
tokra nézve, amelyek részben orosz területen harcolnak, folytonos előre
nyomulásban vannak és az ellenséges támadásokat vitézül visszaverik. Külö
nösebb és nagyobb arányú akciók nem történnek, de a részletsikerek egy
mást érik. Február tizennegyedikén Lazisztan környékén körülkerítik az 
oroszokat, a Fekete-tenger felől érkező segédcsapatokat pedig szétszórják. 
Artvintól északra megverik az ellenséget, újabb falvakat szállnak meg és 

Tőrök milícia megakadályozza az ellenség partraszállását a Dardanellákban Hasszán bej 
őrnagy (X) parancsnoksága alatt. 
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bizton tovább folytatják az előrenyomulást, ha a nagy hóesés nem paran
csol hosszabb szünetet. Március huszadikáig szünetelnek a Kaukázusban a 
harcok, huszonhetedikén azonban már az Arax folyónál és Artvinnál újabb 
sikereket vivnak ki a törökök. Április havában Iskánnál, a határnál kezde
nek mozgolódni az oroszok, akiknek a támadására orosz falvak megszállá
sával felel az ellenfél. A sikeres előrenyomulásban azonban nemsokára 
szünetet kellelt tartani; a Dardanellák ellen megindult a nagy offenzíva és min
den nélkülözhető török katonát erre a kisterjedelmű, de óriási fontosságú 
frontra kellett tartogatni. Különben is a Kaukázus hegyes, nehéz terepén 
csak nagyobb csapatok fejthettek volna ki erélyesebb akciót. A törökök 
tehát védekező állásba helyezkedtek, de itt-ott heves és eredményos előre
törésekkel tettek bizonyságot változatlan támadó szellemükről. Április köze
pén és végén a Fekete-tenger partjához közel eső Milo körül folytak harcok, 
melyek a törökök sikerével zárultak le. Mikor ezek a részletharcok véget 
értek és Artvinnál is visszaszorították az oroszokat, ismét teljes csönd állott 
be, úgy hogy május huszonkilencedikéig semmi sem történt. A mozgolódást 
az oroszok kezdték meg és vereséget is ők szenvedlek. Pár napos harc után 
balszárnyuk kénytelen volt állásait elhagyni és visszavonulni. A török csapa
tok eredményeit kétszerte nagyobbra kell becsülni, mert fővárosuktól sok 
száz kilométernyire küzdenek politikailag úgyszólván teljesen aláaknázott 
területeken. Az antant ugyanis mindent elkövetett, hogy a katolikus örmé-

Török tüzérség felvonulása. 
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-nveket ellenük lázítsa és a veszély már-már fenyegető volt, mikor a porta 
okos intézkedései elhárították az örmény fölkelést. Az újabb harcok június 
másodikán indultak meg. A: csata oly kedvezően alakult a törökökre nézve. 
hogy az ellenfél a legkétségbeesettebb védekezést volt kénytelen kifejteni 
legalább visszavonulása biztosítására. Különösen heves volt a küzdelem a 
centrumban, Oltynál, ahol a törökök szép zsákmányt ejtettek. A folytató
lagos harcokban a tcrökök elfoglalták az orosz területen lévő Karadaghot, 

,C}iy 2900 méter magas hegyet, amely biztosította az ellenfél számára a török 
Örmény földről Tifli^zhe és Balumba vezető karavánutakat és fedezte az 
összeköttetést a' Kars erőddel, valamint a többi erődítéssel. Az oroszok 
kopár hegyoldalakon helyezték el gépfegyvereiket, ágyúikat, a völgyek falvait 

=pí»dig; sorra rabolták a kozák őrjáratok. Mikor azután az orosz gyalogság a 
síkságra merészkedett, megindult a törökök akciója is. Ügyesen elhelyezett 
ütegeikkel elzárták az orosz élelmezés és. utánpótlás útját, úgy hogy mikor 
megkezdődött az általános roham,.-az ellenfél valóságos kereszttűzbe jutott. 

; Véres közelharcok után futva menekült az ellenség, amely 3000 halottat 
f hagyott hátra a zsákmányon kívül. Jelentékeny siker volt még ezen a vonalon 
-a Crebudo magaslat elfoglalása is. Július harmincadikán Taktaknál győztek 
a törökök a vad hegyvidék véres üldöző harcaiban, augusztus negyedikén 
elérték az orosz földön Karakilisszát és Hamurt, a következő napon 
pedig Alaskert hódították meg. Mindezen győzelmek a török katonák 

Tounshehd angol tábornok (X) és vezérkara. 
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hősies magatartásában nyerhetnek magyarázatot, bár tagadhatatlan, hogy 
az orosz seregek galiciai és lengyelországi katasztrófája itt is eléggé éreztette 
hatását. Az oroszok ellátása egyre rosszabb lett, újabb készletekkel és csapa
tokkal való felfrissítése elmaradt, a katonák pedig minden titkolódzás elle
nére is tudomást szereztek a végzetes vereségekró'l és ez módfelett csök
kentette különben sem lángoló harci kedvüket. 

A kaukázusi küzdelemmel szoros összefüggésben állottak a szent háború 
kezdete óta a perzsiai események. A kisázsiai hadszintérnek folytatását alkotja 
Perzsia földje, ahol minden egyes siker az orosz és angol érdekeken ejt 
súlyos csorbát. Pedig az új esztendő itt is új eredményeket hozott magával. 
Asszerbeidzsán tartomány stratégiailag és politikailag is nagyfontosságú fő
városának, Tebrisznek az elfoglalása után, február negyedikén a délnyugati 
Perzsiába benyomult törökök vad törzsekkel együtt meghódítják Ahvárt, a 
Karún folyó mentén. Február nyolcadikán Mohammerától északra nyomul
tak előre, ahol angol előőrsöket űznek el. Ezek az események nem marad
tak hatás nélkül a mezopotámiai küzdelemre nézve. A perzsiai mohamedá
nok mindenütt megmozdultak és megindultak a Tigris és Eufrátesz mentén 
Bagdad felé haladó angol hadsereg ellen. Ilyenformán tehát a kaukázusi 
sikerek a perzsiai fronton át egészen Mezopotámiáig éreztették rezgéseiket : 
a Fekete-tengertől a Perzsa-öbölig húzódott az össze nem függő, de majdnem 
mindenütt harcoktól élénk vonal. Az előrenyomulást a török csapatok ter
mészetesen nem folytathatták Perzsia távoli földjén, mert egyrészt a mezo
potámiai harctér és Bagdad védelme kívánt nagyobb erőkifejtést részükről, i 
másrészt pedig tulajdonképeni céljaikat is túlhaladta az ország szívébe 
való hatolás. Ennek ellenére azonban az elfoglalt területekről mégis történ
tek kisebb előretörések Teherán irányába is. 

A Perzsa-öbölben parlraszállitott angol és indiai expedíciós csapatok, 
amelyek egyenesen Bagdad ellen akartak vonulni, hogy elragadhassák Mezo
potámia oly régen óhajtott földjét és megfosszák a nagyszabású kisázsiai 
Bagdad-vasútat tulajdonképeni végcéljától, szomorúan voltak kénytelenek 
tapasztalni, hogy a török vitézség őrt áll a messze keleten is. 1915 január 
végén, valamint február elején a Tigris és Eufrátesz egyesülésénél, Korna 
körül folytak a harcok. Az angolok szárazföldi csapatokkal és laposfenekű, 
ágyúkkal fölszerelt hatalmas csónakokkal igyekeztek előrenyomulni, de Kor-
nánál kénytelenek voltuk megállapodni. Kornát ugyan hatalmukba kerítették, 
de a február második felében és március tizenötödikéig lefolyt vereségek 
hatása alatt ismét ki kellett innen vonulniok. Az elkeseredett támadások 
azonban nem szüneteltek és Korna i'ijból gazdát változtatott. A törökök a 
Tigris partján, Komától északra a Barhan és Bahra magaslatokon helyez
kedtek el most és keményen állották az angol támadásokat hónapokon át. 
Július elején azután erősebb küzdelem fejlődött ki. Az angolok szállító
hajókon, csónakokon újabb ágyúkat, erősítéseket, nagymennyiségű muníciót 
és élelmiszert hoztak föl az Eufráteszen a Perzsa-öbölből és nyomban 
energikus offenzívát kezdtek. Katatelnaj falunál a török ellentámadás kive-
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tette az angolokat állásaikból. Július ötödikén sikerült meglepni az ellenséget 
és a beduinok, valamint egyéb nomád törzsek támogatásával visszakergették 
az angolokat Komáig. Jelentékenyebb küzdelmek folytak le még július hete
dikén, tizedikén, tizenegyedikén és tizennegyedikén is. Minden egyes angol 
támadás csúfos kudarccal végződött; a törökök a harcok és a résztvevő 
csapatok arányához mérten szép zsákmányhoz jutottak. Különösen heves 
volt az összeütközés tizennegyedikén, amikor az angolok 1000 halottat, 200 
fegyvert, 30 csónakot veszítettek. Ezenkívül több, ágyúval fölszerelt és élelmi
szerrel megrakott bárkát is elsülyesztettek a törökök. Július tizenhetedikén 
még föllobbant a küzdelem heve, azután ismét elcsöndesedett egy időre 
minden ezen a vidéken. A török fegyverek rendületlenül tartották a védelmi 
vonalakat és e front mögött, július huszonharmadikán ünnepélyesen átadták 
a forgalomnak a Bagdad-vasút negyvenegy kilométer hosszú tanem—ras-el-
aini vonalát. 

Palesztinai törők csapatok tábori zenéje. 

— 274 — 



A SZUEZI-CSATORNANÁL, 

Az indiai útvonal drágagyöngyét, a Szuezi-csatornát a török hadüzenet 
első napjától fogva komoly veszedelem fenyegette. Dzsemál basa vezetésével, 
mint tudjuk, már 1914. november 8-án elérték a török csapatok az egyiptomi ba
tárt, Akabánál megverték a partra szállott angolokat, elfoglalták El Aris városát 
•a Vörös-tenger pariján, a hónap végén pedig a csatornának a forgalomtól 
való elzárására tettek előkészületeket. Hogy ez még sem történhetett meg 
és hogy a törökök nem tudtak nagyobb sikert elérni Anglia eme életere 
ellen, annak egyik oka a csatorna fekvése. Az angolok Egyiptomban kon
centrált erőikkel nyomban ott teremhetnek mellette, csapataikat a tenger és 
a szárazföld felől egyaránt bőven elláthatják élelmiszerrel, ivóvízzel és szük
séges erősítésekkel, ezzel szemben a törökök több száz kilométeres utakat 
kénytelenek megtenni valóságos sivatagokon át és rettenetes fáradalmakkal jár 
a vasúti hálózatot és utakat is nélkülöző vidékeken át az utánpótlásuk is. 
Ennek ellenére nagyszerűen tartották magukat a törökök, akik megmaradtak 
támadóknak és állandó nyugtalanságot okoztak csekélyebb eszközeikkel is, 
bár a csatornán végesvégig ágyúszörnyetegekkel fölszerelt párcélosok őrköd
tek. A Szuez elleni akció nagy sikere volt, hogy 1915 januárjában Emir 
Said, a drúzok főnöke bejelentette 20.000 drúznak a törökökhöz való csat
lakozását. Komolyabb harcokra azonban csak februárban került sor. Február 
hatodikán tüzérharc kezdődik, melynek során a Hardings szállítóhajó meg
sérül, nyolcadikán visszavetik a csatornán átmerészkedett angol elővédeket 
és egyes török gyalogos századok átkelnek a csatornán Tusszum és Szerapeum 
között. Dacára az angol cirkálók és páncélos vonatok tüzelésének, egy teljes 
napig kitartott a bátor csapat a túlsó parton és kikémlelte az összes ellen
séges állásokat. A török ütegek ugyanekkor összelövöldöztek egy cirkálót is. 
A veszedelem olyan nagy volt, hogy Maxwell tábornok, az egyiptomi angol 
haderő parancsnoka újabb 10.000 ausztráliai katona beosztását kérte had
seregébe. Néhány nappal későbben egy 5000 főből álló szudáni angol elővéd
csapat átpártolt a törökökhöz. Március végéig, eltekintve a kisebb csatáro
zásoktól, nyugalom uralkodott a csatorna mentén. A törökök március 
huszonhatodikán megsemmisítettek Madám állomással szemben egy kisebb 
angol oszlopot, Saluf és Adzsigöl között pedig ellenséges szállítóhajókat bom
báztak eredményesen. Április folyamán kisebb-nagyobb küzdelmek fejlődtek 
ki, míg a hónap közepe felé újabb török expedíciós Csapatok érkeztek. 
A harc most már komolyabb jelleget öltött és a csekélyebb számú török katona
sággal szemben még mindig az angolok, ausztráliaiak maradtak a védekezők. 
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Ezidőtájt különben a csatorna keleti partján végleg berendezkedtek a defen
zívára. Port Saidtól egészen Szuezig 3—4—5 kilométernyi távolságban min
denütt kis erődöket emeltek kövekből és agyagból. A homokba vájt lövész
árkokat, melyek viszont az «erődöket» kötötték össze, drótakadályokkal 
látták el. A parton mindenütt őrszemek állottak, előőrsök cirkáltak^ hogy a 
veszélyeztetett pontokon idejében csoportosíthatók legyenek a hosszú védelmi 
vonalhoz sehogy sem elegendő védőcsapatok. Április folyamán El Kantará
nál arattak szép győzelmet a törökök, akik e harcok folyamán még zsák
mányt is ejtettek. A nehéz török ágyúk most már minden tartózkodás nél
kül működtek a csatornán átkelő hajók ellen, mert hiszen éppen Anglia 
sértette meg az 1888. évi konvenciót, mely szerint a csatornán nem tartóz
kodhatnak állandóan hadihajók és partjait erődítésekkel sem szabad ellátni. 
Az egyik ilyen eredményes bombázás alkalmával sikerült egy páncélos cir
kálón kazánrobbanást előidézni, más alkalommal pedig szállítóhajókat sülyesz-
teltek el. Tekintettel arra, hogy egyéb hadiszintereken lázas gyorsasággal 
érték egymást a döntő fontosságú események, és ugyanezen időben az ango
lok és törökök is máshol koncentrálták összes erőiket, június, július és 
augusztus folyamán teljes nyugalom uralkodott á csatorna mentén. Július 
elején egy nagyobb hajó elsülyedt a csatornában úgy, hegy a hajózási köz-, 
lekedést is be kellett egyidőre szünletni. Augusztusban a törökök bátor előre
töréssel elérték ismét a csatornát és az el-kantarai vasútat felrobbantották. 

Dzsemal pasa (X) és vezérkara. A pasától jobbra Suad bej vezérkari főnök. 

- 270 -



A törökök előnyomulása. 
A Szuezi-csatorna felé való török előnyomulásról egy semleges állam

beli tudósító 1915 nyarán a következőket í r ta: 
. . . El-Aristól a Wadi El-Aris folyása mentén Nakhlig 3000-4000 főnyi 

táborok vesztegelnek olyan helyeken, ahol elegendő mennyiségben van víz. 
Ez az újabb bázis mintegy száz kilométerrel esik közelebb a csatornához, 
amely felé februárban az expedíció megindult. Az új vonal északi felét Bir 
Sab felől az új vasúton átlátják el, amely Jeruzsálemből indul a Hebronon 
át, a déli vonal felét pedig Akabából Maánon át. Hogy a repülők kémke
dése elől rejtve legyenek, az oázisokba húzódva, messzi előre száz-száz 
főnyi tevén járó előőrsöket toltak. Ezek azok a kisebb csoportok, amelyek, 
az ellenfél őrszemeit állandóan nyugtalanították és aknákat próbáltak ásni 
a csatorna alá. A félsziget általában még kevéssé ismert és sok olyan kútja 
meg útja van, amiknek a járása és vize nem ajánlatos. A déli vidék fölött 
különösen nehéz dolog a nagy magasságból való repülő-kémlődés és föl
derítés, mert a törökök nyolc hónapos gyakorlat óta valósággal mestereivé 
nevelődtek a rejtőzködésnek. Ha kisebb osztagban éri őket a magasból 
vizsgálódó szem: merev állásban, mozdulatlanul egymáshoz lapulnak és 
szakasztott úgy festenek felülről, mint a sivatagba pottyantott óriás szikla
tömb. Ha meg nagyobb csapaltestek menetelnek, akkor a főcsapat körül 
nagy körben kisebb őrjáratok is hatolnak előre, amelyeknek kizárólag az a 
feladatuk, hogy a netán kémlelődő gépmadarakat idejében megpillantsák. 
És mihelyest egy ilyen fehér madár megjelenik az ég kék azúrján: jelentik 
ezt a főcsapatnak, amely erre kanyarodik és egészen más irányban mene
tel, mint ami a tulajdonképpeni célja. Abban is ügyesek a törők csapatok, 
hogy táborhelyeiket láthatatlanokká tegyék. A sátraikat egészen beássák a 
talajba. Hosszú tárnákat vájnak, barnás vitorlavásznat borítanak föléjük, amire 
a sivatagban élősködő bozótfélének a sovány lombjait szórják. És így egé
szen egybeolvadnak a sivataggal. Az ellenség sokszor hetekig sem fedez fel 
egy-egy ilyen táborhelyet. 

Sőt még a vízzel való ellátás dolgát sem bizzák egészen a termeszeire 
vagy a véletlenre. A déli vidék sajátos talajalkata, amely minden homok-
és földtakaró nélkül való csupasz sziklaképződés, nem issza be a vizet, 
amely nyomtalanul hömpölyög alá a folyó felé s azt sokszor vaddá dagasztja, 
de a sivatag azért — sivatag marad. Most azonban óriási medencéket váj
tak a törökök s ezeket az esőzés csordultig megtöltötte; van vizük bőven. 

Időről-időre pedig kisebb török csapatok nyomulnak a csatorna felé 
és aknákat vájnak, vagy az ellenséges őrszemekre lövöldöznek. S emellett 
arra törekszenek, hogy az ellenséget kicsalogassák állásaikból és maguk 
után uszítsák. Mindez persze sok nehézséggel jár, mert vízszállítással kap
csolatos, holott az ilyen repülő osztagok messzebbre száguldoznak el a 
saját állásuktól, de azért meg távol kell maradniok a csatorna természet-
nyujtotta erődítéseitől is. Az angol csapatok ellenben még mindig nem tud-
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nak alkalmazkodni a sivatagi háborúskodás követelményeihez és a vonu
lásaik intézése ugyancsak szervezetlen, mert az időnkénti és időhöz mért 
fürgeséget gyakorta tévesztik össze a mozgékonysággal, aminek igen komoly 
következményei lehetnek. A sivatag ugyanis az élőlény elé határokat szab, 
amelyeken túl annak nem lehet büntetlenül hatolnia. Ezzel magyarázható 
aztán az a csodálatos jelenség, hogyha egy angol csapat előrenyomul egy 
török csapat bekerítésére: a törökök,— bár négy-öt napi járóföldre vannak 
bázisuktól, — mégis mozgékonyabbak, mint az angol lovasság, amely pedig 
egyenest és frissen jön a csaiornától. A törökök ilyenkor lassan vissza
vonulnak egy darabon, s mire az ellenséges lovasság végül beéri őket: a 
hiányos vízellátás következtében, a porban és hőségben való erőszakolt 
menetelésben annyira kimerült és eltikkadt már ember és állat, hogy kép
telen eredményes támadásra. Ezért aztán nincs is az eddigi előrerohanások-
nak egyetlen kis eredményük sem és a törököknek meg mindig sikerült 
ágyúikkal és gépfegyvereikkel lassan visszavonulniuk; legfeljebb ha egy-két 
sebesültet vagy foglyot veszítettek. 

Ütközet a Szuezi-csatorna bejáratánál. 

A Szuezi-csatorna bejáratánál ez időben lefolyt harcokról egy német 
haditudósító pedig a következő leírást adta: 

. . .Órák hosszat tombol már a csata. Szakadatlanul kattognak a revol
verágyuk és gépfegyverek, amelyek most a nyugati part hosszát sűrűn 
szegik és bömbölnek a nehéz gránátok, amiket a Timsah taváról küldözget 
felénk egy hadihajó. A mieink nyugodtan feküszuek a parti homokon; 
céloznak, lőnek, — akárcsak a gyakorlótéren. Az első órákban még lát
hattunk ijedező, rémült összerezzenéseket, amikor egy-egy haragosan morgó 
gránát a közelben csapott a talajba és fölrobbant. De aztán megszűnt ez is; 
a legények lerázzák magukról a homokot, amit rájuk szórt a gránát nyomán 
fölszakadt földtölcsér, megtisztogatják a puskáikat és lőnek tovább, mit sem 
törődve azzal, hogy a lövedékek halk sziszegéssel fúródnak bele a fedezékül 
szolgáló homoktöltésbe, vagy hogy itt-ott egy bajtárs, fájdalmas «Allah»-
kiáltással ordít föl, fegyverét elejti, vonaglik, majd kinyújtózkodik. Hagen 
őrnagy, akit könnyebb sebével nemrégiben Bir es Seba-ban hagytunk vissza 
s aki a tartalékkal csak tegnap ért utói bennünket, balra tőlünk, előttünk 
fekszik közvetlenül a csatorna töltéséhez lapulva. Most lassan följebb kúszik, 
hogy emberei tüzelésének eredményét figyelje; de már az első pillanatban 
fejbe találja egy golyó és holtan bukik arcra. Valósággal golyózápor hull 
a töltésre és így lehetetlenség elhoznunk holttestét. 

Vakító villanás, kurtán dörgő csattanás. Majd második, harmadik, 
negyedik. Nehéz ütegünk jelentkezik szólásra, hogy fölvegye a harcot azzal 
a hadihajóval, amely tőlünk északra, három kilométernyire ring a Timsah 
taván és már órák óta lő bennünket nagykaliberű gránátjaival. Négy magas 
vízoszlop csapódik föl a csöndesen mozgó víz tükréből. Az óriáshajó — 
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lehet vagy tizenötezer tonnás — nyomban válaszol. Újabb sortüzet kap 
és egyszerre csak ~-5 dörgő, ujjongó hurrázás támad. Mintha papírból 
lett volna, úgy foszlik szerte hátsó kéménye, vöröses tűzláng csap föl és 
fekete lőporfüst. Most látjuk csak, hogy a hajó tele volt katonával. Akár a 
békák, úgy ugrálnak sár*a kaki-egyenruhájukban a vizbe és úszva próbálják 
elérni a partot. Lassan, lomhán kezd el vánszorogni a hajó Ismailijeh part
vidéke felé. Ujabb sortfiz, újabb találás. Egyik gránátunk keresztülszakítja a 
födélzetet és a kazánházba csap be. Tompa dördülés hallatszik, gőzfelhők 
gomolyognak elé és lángok csapnak föl. Még ötven lépés és a halálosan 
sebesült óriáshajó lomhán fekszik le az idáig sárgálló parti fövényre. Az 
orrán támadt szakadékon át látszik, hogy ég órák hosszáig. Semmi élőlény 
a födélzetén, amely menteni próbálna, vagy a tüzet igyekeznék fékezni, 
ágyúi is végérvényesen hallgatnak. Messze nyugaton egy repülőgép bukkan 
elé, nyomában egy második. Ezúttal azonban megelégszenek azzal, hogy az 
állásainkat fürkészik. S amikor bárhol is megpillantják készenlétben álló 
tartalékainkat: ott a levegőben éles hurkot irnak le. S a következő pilla
natban már üvöltő fütyülés hallatszik onnan, feketésszürke pikrin-gőzök 
örvénylenek föl s azt vélné az ember, hogy óriás nagydobok bőre pattan 
szét a pukkanó gránátok dördülésének közepette. Ezenközben a Timsah 
tavára, ahonnan még mindig átvilágol az égő hajónak lassan halványodó 
tűzfénye, két hatalmas, modern páncélos cirkáló evez be Port Szaid felől és 
lapos ívben lövi a homokzátonyt, amely helyenkint száz méter magas, 
elsöpri azokat és betakar minden teknőt. Az eredmény mindig ugyanaz 
marad: óriás arányú kudarc. 

Részlet a Szuezi-csatornából egy hajó parancsnoki hídjáról nézve. 
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A délután már estébe hajlik. Mi: még mindig ugyanabban az állásban 
fekszünk, mint az ütközet elején. Elül, közvetlenül a csatorna töltése mellett, 
tizedik hadosztályunk, mögötte három-négy kilométernyire, mint tartalék, 
egy másik hadosztályunk. A nap folyamán mindössze csak egy ezredet 
vontunk a csatavonalba belőle. Kiválóan elsőrendű lövészek, akik olyan 
módon rajzottak előre; mintha csak fegyvergyakorlatról lenne szó és mintha 
semmi kőzök nem volna ahhoz a golyózáporhoz, amely körülöttük zuhog. 
Egy szempillantás alatt beásták magukat, ott elfeküdtek és olyan pompás 
eredménynyel füzeitek, hogy öröm volt megfigyelni De ha nálunk nem 
is változott semmi, odaát lényegesen másképpen állott a helyzet. Körülbelül 
tizenkétezer ember áll a mi részünkről harcban. Az ellenség azonban, a 
nyugati parton, mikor mi a csatát megkezdtük, harmincezer embert állított 
velünk szembe. S mostanáig máris kétszeresére emelkedett számuk; Lát
juk, hogy Zagazik felől miként hömpölyög előre tömör oszlopokban egyik 
ellenséges zászlóalj a másik nyomában és miként foglal állást a Tusszum 
mögölü erdőcskében. Tábori ütegeknek egész sora vonul föl és shrápnell-
tfízzel kezd bennünket elborítani, azonban épp oly hatástalan maradt ez, 
mint a hadihajók nehéz gránátjainak tüze. A harcot ugyan nyomban fel
vette a mi könnyű tüzérségünk is, de a távolság sokkal nagyobb volt, Sem
hogy számottevő kárt okozhattunk volna bennük. . -r # 

Leszállt az éj, az ágyúk dörgése elnémult. Hely ettük azonban újra 

Lovas szemussziak a Sziiezi-csatornánáL 
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kattogni kezdenek a revolverágyúk és gépfegyverek. Embereink valami új 
mesterkedést találtak ki arra, hogy az odaát levő csőcseléknek dühét a leg
magasabbra fokozzák. Egész homokhegyeket tolnak lassacskán maguk előtt 
és a töltésből méternyi darabokat szakítanak el. S valahányszor ezek a 
nehéz tömegek csobbanva hullanak a vízbe, az ellenség mindannyiszor 
pokoli tüzelést indít — a homoktömegek ellen. Katonáink ezenközben már 
régóta más helyen vannak, ahol újra kezdik ezt a szórakoztató játékot. 

A hadseregparancsnok, aki törzskarával jóval később indult el utánunk 
a sivatagból, erőszakolt lovaglással elért bennünket és megfigyelve az 
immár harminc órája tartó ütközet menetét, ágyúlövésnyi távolságra vissza
vonulást rendelt el. Azt a célt, amellyel kiküldetésünk járt, tökéletesen 
elértük. Minden további teendő már a hadsereg dolga, amely mindenfelől 
felvonulásban van. A csapatok lassan vonulnak hátrább. 

Csikorogva és szuszogva őrlik a nehéz ütegek kerekei a sivatag homok
ját új állásaik irányában. Majd fenyegetőleg fordulnak a csatorna felé és 
keresik azt a hajót, amely felé ércből való üdvözletüket küldhetnek. 
A csatorna azonban holt és üres marad. Csak nyolc nagy cirkáló pihen a 
vizén, ők odaát leselkednek, mi meg itt. Napok hosszáig. Sehonnan sem 
bukkanik elő árboc. Egy hajó sem evez át, amelyet üdvözölhetnénk. A csa
tornát mintha elzárták v o l n a . . . 

Török lőszer-osztag és Vörös-kereszt útban a Szuezi-csatornához. 



OLASZORSZÁG HADÜZENETE TÖRÖKORSZÁGNAK. 

A lázas izgalmu májusi napok után, amikor Olaszország megüzente a 
háborút régi szövetségesének, a monarchiának, az egész világ természetesnek 
tartotta, hogy a diplomáciai szakítást még két másik hadüzenet: a Német
ország és a porta elleni is követni fogja, A hadüzenetek azonban elmarad
tak és Itália Törökországgal föntartotta diplomáciai kapcsolatát is, mintha 
az ozmán birodalom nem lett volna szövetségese a középponti hatalmak
nak és mintha ugyanezen időben nem ostromolta volna az antant szárazon 
és vízen, minden ereje megfeszítésével Konstantinápoly kapuit. Ez a szo
katlan és merőben új diplomáciai viszony az Ausztria-Magyarországgal tör
tént szakítás után több, mint két hónapig állott fenn Itália és Törökország 
között. Tény az, hogy Olaszország nem tartotta sürgősnek a hadüzenetet, 
ami abból is kitűnik, hogy a véresszájú izgatók és a le>>dühösebb háború-
pártiak sem foglaltak állást a törökökkel szemben és egyetlen hang sem 
követelte a portával való diplomáciai szakítást. Hogy ez mégis megtörtént 
hónapok múlva, annak többféle külső oka volt. Az első mámoros hetek el
múltak és eltelt az első két hónap is a legcsekélyebb eredmény nélkül. 
Az olasz fegyvereket nem kisérte szerencse, sőt a magyar és osztrák védő
vonalak előtt tízezrével feküdtek holtan a támadó katonák. Parisban, 
Péterváron, de főleg Londonban furcsa szemmel kezdték nézni az új szö
vetségest, amely az antant egyetlen várakozását sem teljesítette. Nemcsak, 
hogy nem sikerült elfoglalnia Triesztet és Ausztria déli részeit, de még 
jelentékenyebb osztrák-magyar haderőt sem tudott elvonni a veszélyben 
levő keleti frontról. Anglia nem titkolta bosszúságát és nyiltan is éreztetni 
kezdte Olaszországgal, hogy nincs vele megelégedve. Már pedig Itália, mi
után elvágta a monarchiával és Németországgal való kapcsolatát, teljesen ki 
volt szolgáltatva a háborúban Angliának. A brit szigetország zsebében 
tartotta gazdaságilag egész Olaszországot. Az ozmán birodalom elleni olasz 
hadüzenet is Anglia felszólítására történt meg. 

Május, június, július és augusztus folyamán dühöngtek a leghevesebb 
harcok Gallipoli-félszigetén és a francia-angol szárazföldi és tengeri had
erők mindent elkövettek, hogy kivívják az utat Konstantinápolyig, illetve 
ha egyebet nem érhetnek el, megnyerjék a balkáni népeket az antant párt
jára. A helyzet azonban sehogysem akart kedvezően alakulni: a Dardanel
lák elleni akció lassan haladt előre és a csekély sikereket hatalmasan 
ellensúlyozták a többi hadiszintér eseményei. A balkáni államok Oroszország 
veresége után még kevésbbé akartak az antantról hallani. Anglia úgy gon-
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dolta, hogy az olasz hadüzenet és ezzel kapcsolatosan az olasz haderőnek 
Gallipolin, valamint Albániában és Kis-Ázsiában való megjelenésének kilá
tásba helyezése megingathatja a balkáni közvéleményt. Az olasz kormány 
kénytelen-kelletlen hozzájárult ahhoz, hogy megüzeni a háborút, de még 
halogatta a szakítást egyrészt azért, hogy hazatérhessenek az összes török 
területen lévő olaszok, másrészt, mert kereste az okokat, amelyekkel a világ, 
előtt indokolhatta a háborúskodást. A legközvetlenebb okot az az állítóla
gos körülmény szolgáltatta, hogy, — mint egy későbbi okmányban ki is fej
tette az olasz külképviselet, — «a török kormány a császárságban lakó olasz 
polgárok jogait, érdekeit, sőt szabadságát is megsértette, anélkül hogy a 
konstantinápolyi királyi nagykövetnek erre vonatkozó energikus föllépése 
valamit használt volna». A Törökországból és Kis-Ázsiából menekülő olaszok 
utnzása elé ugyanis a törökök állítólag akadályokat gördítettek, a szabad 
elvonulást az olaszok szerint lehetetlenné tették. Megvolt tehát az indító
ok; legalább névleg támaszkodhatott valamire az olasz külügyminiszter. 
Auguszlus harmadikán a konstantinápolyi olasz nagykövet, kormánya 
parancsára négy követelést tartalmazó jegyzéket nyújtott át a nagyvezér
hez, mert: 

«a török kormánynak különösen az olasz polgárok Kis-Azsiából valá 
szabad elutazása dolgában tapasztalt kellemetlenkedései folytán az utóbbi 
napok panaszainak uliimátum formáját kellett ölteniök.» 

Az ultimátum 48 órás lejáratú volt és a török kormány még augusz
tus ötödikén pontról-pontra elfogadta a követeléseket. Ennek dacára azon
ban nyilvánvaló volt, hogy Olaszország nem fog nyugodni, míg Anglia 
parancsa értelmében meg nem üzenheti a háborút. Az olasz külügyminisz
ter későbbi körjegyzéke így vázolja a hadüzenet indokolásában az augusz
tus ötödike utáni eseményeket: «Az ünnepies nyilatkozat álapján a királyi 
kormány két hajót küldött Rhodosba azzal az utasítással, hogy ott paran
csokat várjon be ama olasz polgárok behajózása dolgában, akik az emlí
tett kis-ázsiai kikötőkben már régóta vártak a hazautazásra. Most azonban 
az amerikai konzulátusi hatóságok jelentéseiből, amely hatóságok külön
böző helyeken az olasz érdekek védelmével voltak megbízva, kitűnik, hogy 
a beiruti katonai hatóság augusztus 9-én az előzőleg megadott engedélyeket 
visszavonta és hasonló eset történt Mersinában is. Kijelentették továbbá, 
hogy a katonai hatóságok a többi olaszok behajózását is meg fogják akadá
lyozni Szíriában.* 

Garroni, a konstantinápolyi olasz nagykövet még ekkor is ellenezte a 
hadüzenetet. Az olasz kormány meglehetős küzdelmet fejtett ki az ellen
kező állásponton levőkkel szemben, végül azonban mégis teljesíteni kellett 
a parancsot és augusztus huszonkettediken azt az utasítást nyerte Garroni, 
hogy Törökországnak, amely «az ultimátum következtében tett kategorikus 
ígéreteit nyilvánvaló módon megszegte», nyújtsa át a hadüzenetet, ami 
azután még e napon meg is történt. 
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A GOTLANDI TENGERI CSATA. 
A Keleti-tengeren, Kurland partjai és a svéd Gotland szigete közötti 

vizeken földerítő és cirkáló útra indult 1915 júniusának utolsó napjaiban a 
német keleti flotta négy hajója: a Roon páncélos cirkáló, a Lübeck és 
Augsburg cirkáló, valamint az Albatros nevű aknalerakó. A hajók, amelyek 
feladatukat nagyrészt teljesítették, július másodikára virradólag visszatérőben 
voltak a kelet felé előretolt vonalról. Nem kedvezett az időjárás sem, mert 
különösen kelet felé párás, átláthatatlan volt a szemhatár, néhol pedig egész 
ködrétegek ültek a vizek fölött. Reggeli hat órakor, midőn a hajók már 
határozott déli irányban haladtak, az Augsburg és Albatros ködrétegbe 
jutott. A ködből alig egy negyedóra múlva kijutottak a cirkálók és amint lát
hatóvá lett a hajók teste, nyomban tüzelést indítottak a délkeleti irányból 
fölbukkant orosz páncélosok, melyek meglepték a kis német flottát. Az 
Álbatrostól hét-nyolc kilométernyi távolságban a kődön át is föl lehetett 
ismerni négy orosz páncélos testét. A Baján, Bogatyr, Oleg és Admiral 
Makaroff nevű hatalmas cirkálók voltak ezek, amelyekkel csekély sebessége 
és gyönge fegyverzete mellett különösen az Albatros nem vehette fel a 
küzdelmet. Éppen ezért nyomban parancsot kapott, hogy igyekezzék a svéd 
vizekre, Gotland szigete közelébe. A három német páncélos fölvette a 
küzdelmet az ellenséggel immár csak azért is, hogy elvonja a figyelmet 
a menekülő Albatrosról és a tüzelést maga íelé irányítsa. Az oroszok azonban 
fölismerték a helyzetet és az Albatros ellen heves tüzelést nyitottak. A hajó, 
tekintettel az üldözők fölényére, nem tudott kijutni az ellenfél működési 
köréből, így tehát folytonos harcok között volt kénytelen hátrálni. 

Két óráig tartott az Albatros egyenlőtlen küzdelme és eközben termé
szetesen a legsúlyosabb sérüléseket szenvedte. Lelőtték kéményeit, árbocait 
és a hajó megtépve érkezett a kilátástalan, de hősies harc után a svéd vizekre. 
Azt hitték, hogy végre megpihenhetnek és talán megmenthetik a hajót az 
elsülyedéstől, de csalódtak. Az ellenfél nem tartotta tiszteletben ezúttal sem 
a semleges zónát és folytatta a tüzelést. Sülyedőfélben, a legvégső veszede
lemben most már egyenesen a svéd partok felé fordították a hajó orrát és 
az Albatros Östergarn közvetlen közelében zátonyra futott. Az orosz pán
célosok lövedékei átrepültek a svéd világítótornyon és a megfeneklett hajó 
körül is fölkorbácsolták a tengert. Még néhány óráig ott leskelődött két 
páncélos a svéd vizeken, aztán délután eltűntek az orosz hajók. 
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Amikor a tüzelés megindult az Albatros ellen, a távolabb haladó Röon 
és Lübeck, dacára annak, hogy a párás légkör miatt nem lehetett fölfe
dezni az ellenséges hajókat, teljes gőzzel igyekezett a küzdelem szinterére. 
A cirkálók nyomban az orosz flotta záróhajója ellen indítottak tüzelést. 
Erre kivált a két erősebb ellenséges hajó és a gyöngébb Lübeck ellen kezdett 
erős ostromot. Teljes sikertelenséggel folyt a harc csaknem egy óra hosszáig, 
mikor fél kilenc órakor orosz segítség érkezett, a Rurik nevű legújabb típusú 
páncélos cirkáló. A Roon és Augsburg az új ellenfélre vetették magukat és 
valóban, a Rurik figyelmét sikerült elvonni a kis Lübeckről. Másfél óra 
hosszáig tartott még ezután a harc, amely tíz óra után hirtelen véget ért. 
Az orosz hajók, amelyeken a Roon nehéz ágyúi biztos megállapítás szerint 
súlyos sérüléseket okoztak, az északi ködben láthatlanná váltak, mielőtt 
megérkezhetett volna a német segítség. 

A német cirkálók, dacára annak, hogy hatalmasabb egységekkel állottak 
-szemben, a legcsekélyebb sérülést sem szenvedték: egyetlen orosz lövedék 
sem tálált. Csupán a gyönge és lassú járatú Albatros aknalerakóval tudtak 
boldogulni az ellenség páncélosai. Az összelövöldözött német hajóról huszonhét 
halottat és számos sebesültet szállítottak a derék svédek Östergarnba. A meg
menekült hősök szíves fogadtatásban és ünneplésben részesültek svéd földön, 
a hősi küzdelem halottjai pedig az östergarni temetőben alusszák örök álmukat. 
Sírjukra koszorút küldött a svéd királyné is. A gotlandi tengeri küzdelem, 

Az «Albatros» zátonyon. — A hajó kirakása. 
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bár méreteiben és jelentőségében szerényebb, mint a német hajók csodalatos 
diadalai, beszédes bizonysága annak, hogy a német flotta bátorságával, 
kiváló működésével szemben az oroszok is kénytelenek voltak visszavonulni. 

A gotlandi ülközet után erélyes jegyzékkel fordult Svédország az orosz 
kormányhoz a semlegesség megsértése miatt. A tiltakozó jegyzéket Braend-
ström szentpétervári svéd követ már július 3-án átnyújtotta az orosz kül
ügyminisztériumban, mire az orosz kormány úgy a követ előtt, mint a stock
holmi orosz követ útján a következő tartalmú nyilatkozatot tette: 

— Az orosz vezénylő tengernagy beérkezett jelentésé szerint az inci
dens, amely a svéd tiltakozás tárgya volt, csak a történetesen uralkodó köd 
miatt következhetett be, amely megakadályozta az ágyúzás pontos szabályo
zását. Az orosz kormány élénk sajnálkozását fejezi ki a történteken és hatá
rozottan kijelenti, hogy el van határozva arra, hogy a svéd semlegességet 
lelkiismeretesen megóvja. A jelen esetben pusztán csak sajnálatos figyelmet
lenségről van szó. Az illetők határozott utasítást kaptak, hogy e tekintetben 
figyelmüket kétszerezzék meg hasonló események megismétlődésének lehe
tetlenné tétele céljából. 

Ezzel az incidens el volt intézve, bár egyes svéd lapok azon a véle
ményen voltak, hogy az ügyben fentartás nélküli bocsánatkérésnek lett 
volna helye. 

Az «Albatros» hőseinek temetése Östergarnban. 



A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Enver pasa. 

A csodálatos keletnek csodálatosan nyugati fia. Bátorsága, ereje, fana
tizmusa a bűbájos keleté. Az ozmánok véresen regényes legendáiban élnek 
csak hozzá hasonlók, de tudása, szabadelvűsége, európai gondolkodása már 
a nyugaté, amelynek szellője megcsapta, lehellete beleette magát a nagy-
szeiűen eredeti turáni lélekbe. 

Izgatóbb, változatosabb, hihetetlenebbül lendületes s szédületesen gyor
sabb életregényt, karriert nem csinált senki. Harmincöt éves korában lett 
vezére, szinte diktátora annak a birodalomnak, melynek dicsőségét, presztízsét, 
hatalmát ő szerezte vissza, mikor a «beteg ember» már haldokolt s földre 
teperve lihegte évezredes nagyságtól dicsteljes életének utolsó perceit. 

Enver pasa vérbeli török. Konstantinápoly mellett született 1880-ban. 
Atyja gazdag törők úr volt. A fiatal Enver Konstantinápolyban kezdte tanul
mányait, de már tizennyolc éves korában Parisban, majd Londonban s 
Berlinben tanul. Húsz éves korában beszéli az arab, francia, angol, német 
s olasz nyelvet. Bejárja Kis-Ázsiát, Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot, Perzsiát 
s Tripoliszt. Mindenütt tanul, megfigyel s tanulmányoz. Csapatszolgálatot 
teljesít Anatóliában, Albániában, Macedóniában s hamarosan őrnagyi ranggal 
Husszein Hilmi pasa titkárja lesz. 

A fiatal Enver kereste a kapcsolatot azokkal, akik megelégelték Török
ország folytonos sülyedését, akik fájdalmas szívvel látták, hogy a vétkes 
és gonszságig könnyelmű uralom rövidesen valamelyik kaján nyugati nagy
hatalom gyarmatává sülyeszti hazájukat, a régi dicsőséghez egyáltalában 
nem méltó ozmán birodalmat. Enver érezte, hogy az Európa-szerte híres 
jellemzés a «beteg emberről* hamis és a külszín megcsalja az egész világot. 

Enver és társai, a reformer ifju-törökők, ezt a célt tűzték ki maguk 
elé, de egyelőre még titokban kellett dolgozni. 1908 folyamán vezetőszerepet 
játszik a szervezni és akarni pompásan tudó Enver a szalonikii komitében 
és résztvesz a forradalom előkészítésében. Remsi bejjel és Nictsi bejjel a 
hadseregnek az új török eszmékért való fölkelését tervezi ki. Nemsokára 
•elérkezik azután a cselekvés ideje. Monasztirban proklamálják az új alkot
mányt és ugyanez történik Ochridában is. Enver lázítja föl a provinciák 
hadseregét és ő vonul be a resnai hegyek felől török, bolgár s albán fegy
veres csapataival Konstantinápolyba. A megújhodás erejével teljes mozgalom 
villámcsapásként éri a régi, bűnös uralmat. Abdul Hamidot száműzik és 
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trónra ültetik az új szultánt V. Mohamedet. Az ügyek élére a fiatal Enverr 
az ifju-törökök bálványa áll, akinek nevét egyszerre megismeri az egész 
világ. A meglepett Európa csodálkozva tekint a huszonnyolc éves férfi felé. 

Mindenki azt várja, hogy valamely vezérlő állást foglal el, de ő neni-
vállal méltóságot s egyszerű attasénak megy Berlinbe. Itt összebarátkozik a 
német államférfiakkal, vezérekkel, sőt az udvarral is kapcsolatot teremt. 

Amint Olaszország megüzente a tripcliszi háborút, 1911 őszén Ben-
ghaziba megy és serege győzelmesen áll ellent az olasz túlerőnek. A keleti 
vad sivatagban török csapatok és félvad törzsek élén verekszik az európai 
kultúrember, a lelkes reformer. 1912 áprilisában Derna előtt megsebesült és 
holt hírét költik. Az egész világsajtó mély részvéttel emlékezik meg a kiváló 
férfiról, aki azonban május havában meglepetésszerűen megjelenik Konstan
tinápolyban. Természetesen hatalmas lelkesedéssel fogadják a fővárosban, 
ahol azonban rövid időig pihenhet. A Balkánon sötét felhők gyülekeznek 
és 1912 őszén kitör az ívjjászületett, de megerősödésre meg nem érett török 
birodalom katasztrofális háborúja, a balkáni blokk és az ozmánság egyen
lőtlen harca. Enver tevékeny részt vett ebben a nehéz küzdelemben: a X: 
gallipoli-i hadtest vezérkari főnöke volt Hursid tábornok mellett. Bulgáriával 
szemben verekedett lázasan és sok tudással: A török seregek harca azonban 
csak a becsületért való küzdelem volt. Az ozmán ügy elbukott és Enver 
tele keserűséggel hagyja ott a hadsereget. Konstantinápolyban terem, 1913 
január 23-án vezetője lesz az ifju-török puccsnak, megbuktatja Kiamil bejt 
és újraszervezi a hadsereget. 

A legvégső csapástól akarja megmenteni hazáját és birodalma gyöngyét 
Konstantinápolyt az utolsó védelmi vonalon Csataldzsánál. A szerencse azonban 
nem kedvez neki s mikor kitör a szerb-bolgár háború, 191374ayaszán ismét 
erélyes kézzel nyúlhat a história irányításába. Meg akarja menteni, ami még 
megmenthető, oly sok veszteség után vissza akarja szerezni, ami még vissza
szerezhető. 1913 július 22 én megtámadja Kirkilisszét és a délkelet felé egé
szen Csataldzsáig előretolt bolgár frontot. A vezetése alatt álló hadsereg 
sikeresen küzd úgy, hogy a bolgárok hátrálni kénytelenek és Enver^bevo-
nulhat Drinápolyba, az idegen kézről visszavívott szent városba. Legszebb 
diadalának színhelyén, Drinápolyban, az ó̂  és újtörök tisztek közötti harcban 
megsebesül, de csakhamar fölépül. ' 

A békekötés után érkezik el azonban igazi dicsőségének korszaka. 
Most lesz igazán népszerű és világhírű. A szultán családja körébe vonja: 
Enver V. Mohamed egyik leányát vette nőül. A hadügyminiszter és a vezér
kar élére állítják. Ebben a minőségében újjászervezi a hadügyi kormány
zást. Elzavarja Risa pasa embereit, felszereli és harcképessé teszi a hadse
reget, amely modernebb, erősebb, jobban felszerelt lesz, mint amilyen volt 
valaha. Behozza a német vezetést, szervezettséget, tisztességet s rendet. 
Rendbehozza a pénzügyéket s tisztességes közigazgatást csinál. A világ
háborúban pedig 1914 október 21-től már a hadsereg és flotta főparancs
noka címmel védi hazáját s vívja ki e harcokban az egész világ elismerését. 
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A háború humora. 
A fémregiment. 

Javában sorozzák az öreg fiúkat. Büsz
kék is rá az öregek és el is kötőzködnek 
e hadastyán-rekruta soron. 

Egy tréfás kedvű fővárosi lapszerkesztő, 
akit ugyancsak vén fejjel vettek be kato
nának, toboroz. Megalapítja a fémregi
mentet. 

— Alkalmas. 
— Alkalmatlan, — mondja ki a jelent

kezőkre. 
— És mért fémregiment ? — kérdezik tőle. 
— Mert ennek a hadseregnek csak olyan 

lehet a tagja, akinek rezes az orra, vagy 
ezüst a haja, arany a foga, ólom a lába. 

A muszka gavallérok. 
Nagyszerű hőditő utunkon egymásután 

foglaltuk vissza azokat a községeket, 
amelyeket hónapokon át meglaktak a 
muszkák. Katonáink kikérdezték a lakossá
got, hogy milyenek voltak orosz vendégeik. 

Az egyik galíciai faluban sok a panasz 
az orosz urakra, csak egy lengyelzsidó 
dicséri őket. 

— Velem gavallérosan bántak, — mondja, 
— vásároltak nálam és mindent készpénz
zel fizettek. 

— Ne mondja. 
— Biz igaz. Még borravalót is adtak. 

Nem is alkudtak. 
— Akkor mért panaszkodott az imént 

hogy segítsük, mert éhen ha l ! ? 
— Hja, persze. Azért, mert előbb rám 

törtek, a lakásomból mindenemet elvit
ték, főként a pénzemet. Az utolsó garast. 
De azután, amikor vásároltak a boltom
ban, gavallérosan fizettek mindent a saját 
pénzemből. Ami igaz, az igaz. 

Mi kell a háborúhoz? 
A tanár sokat beszél a fiúknak a hábo

rúról. Megmagyarázta azt is, hogy a Hábo
rúhoz három dolog kell : pénz, pénz és pénz. 

Megkérdezi másnap az egyik fiút, akinek 
két bátyja katona : 

— Tudod-e, fiacskám, mi kell a háború
hoz 1 

— Tudom ; — feleli komolyan a nebuló, 
— pénz és rovarpor. 

BakStési tábla 
Jókol Mór: fl lövő szizatf ret̂ mje í ^ m s X * S f n W n k 

jelen
tek meg, elkészült az itt ábrázolt 
díszes és tartós bekötési tábla. A, 
nagy mű 3—3 kötete 1—1 kötetbe 
kötve 3 igen csinos, könnyen kezel
hető, kényelmesen olvasható kötetet 
ad, mely minden könyvtár díszéül 

szolgál. 

A 3 bekötési lábla ára 2 Kor. 10 fill. 
bérmentesen szállítva. 

Mindenki ott szerezheti meg a 
bekötési táblát, a honnan a Kró
nikát kapja. A táblába való be
kötést bármely könyvkötő végez

heti. 

Pallas nyomda, Budapest 



Az olnsz hurctéiTŐJj.. — Egy kis pihenő. 
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