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اضى قـالت الـتيـمس فى ٢٤ أغـسـطس ا
إن االحتــاديـ اســتـأنــفــوا مـذابح األرمن فى
جـبل طـورس بـجــوار بـوزانـتى حـيث كـان
اثــنـا عــشـر ألـف عـامل أرمــنى يــعـمــلـون فى
ــان وقــد ذبح ــراقــبـــة األ إنــشــاء الـــطــرق 
ـسـاكــ بـعـدمـا أذيـقـوا من هــؤالء الـعـمـال ا
ضــــروب الــــعــــذاب أشـــكــــاالً وألــــوانــــاً هم
ونــــســـاؤهم وأطـــفـــالــــهم وقـــد واعـــتـــرف
مـتـصـرف أطـنه صـهـر أنـور بـاشـا أنه اعـتـدى

على األرمن فى تلك األنحاء .
وأصــدرت اجلـــمــعــيـــة الــتى أنـــشــئت فى
سـاعدة األرمن تقريراً عن حالتهم سويسرا 
احلاضـرة قالـت فيه «لـقـد ثبت اآلن أن تـترك
لـم يـذبــحـوا األرمن العــتـبــارات حـربــيـة بل
جملـرد رغـبــتـهم فى الـقـضــاء عـلى هـذه األمـة
ـنـكـودة احلظ . فـقـد عـلـمـنـا مـن مـصدر ال ا
ريب فى صحة أخباره أن جماهير كبيرة من
ـســاكـ أرسـلت من كـيــلـيـكـيـة إلى هـؤالء ا
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فيـافى آسـيـا الـصـغـرى حيث مـات مـعـظـمـها
جوعـاً . وقال أحد الـسويسـري الذين رأوا
مـا حل بـاألرمن أن من لم يــقـتل مـنـهم قـتالً
مــات جــوعــاً أو بــاألمــراض الــوبــائـيــة الــتى
تفـشت بهم وفـتكت بهم فـتكاً ذريـعاً . وأما
حــالــة الــنــســاء الــبــنــات واألطــفــال فــتــدمى
القـلوب . وقد أخـذت النسـاء سبايـا وبيعت
ـزاد وأكــرهت امــرأة أرمــنــيـة كــثــيـرات فـى ا
مـثـريـة عـلى الـدخـول فى حـرم رجل كـردى

قتل زوجها أمام عينيها .
وليس ثم جـهة مـعيـنة يُنـفى األرمن إلـيها
بل هم يُـطـاردون مـطـاردة الـذئـاب الـكـاسرة
فال يـحـلــون فى مـكـان وإال ويـأتـيـهم رجـال
الـچـنـدرمـة فـيــطـردونـهم سـنه . لـذلك تـرى
مـئات منـهم فى الفـيافى يقـتاتون بـاألعشاب

ويتسابقون إلى أوراق الشجر .
ـــســـلــــمـــون فال يـــجـــرؤون عـــلى وأمـــا ا
مـساعـدة األرمن مع أن قلـوبهم تـنفـطر أسى
من هـذه الـفـظائع الـتى يـعـزون ارتكـابـها إلى
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عـلـمت الــطـان من وشـنــطن أن حـكـومـة
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ــتـــحــدة كــلـــفت ســفـــيــرهــا فى الـــواليــات ا
األستـانة بـأن يطـلب من البـاب العـالى باسم
اإلنـسـانيـة عـدم استـئـنـاف مذابح األرمن فى

إيران .
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انـشــأ الـچـنـرال كـردســكـو من كـبـار قـواد
رومانيا مقـالة فى جريدة أدفرول قال فيها ما

خالصته :
ال جتـهل الـقـيـادة الـرومـانـيـة الـعـلـيـا عـظم
الـصـعاب الـتى تعـتـرض لهـا في طـريقـها إلى
تـرنسـلفـانيـا وال شدة مـقاومـةاجملر وبـسالـتهم
ـيدان الرومانى الـذى يزيد طوله على فثلثا ا
خمس مئة كـيلومتر بالد جـبلية يتـعذر القيام

فيها بحركات حربية .
والرومانيون على بكرة أبيهم يعلمون أن
احـتالل ترنـسـلفـانـيا يُـكـلـفهم جـهـداً عظـيـماً

متواصالً سنة من الزمان على أقل تقدير .
على أن ثقتـهم بقواتهم وقوات حلفائهم
عظـيمـة جداً  ولـكن الـواجب يقـضى على
والة األمـور الـعـســكـريـ والـسـيـاسـيـ بـأن
يعـلـوا من الذخـيرة مـقـادير كـبيـرة جتـعلـنا فى

فاجئات. أمن من ا
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ـانـية جـاء فى أنـبـاء أثـيـنـا أن احلـكـومـة األ
انية تكفلت لليـونان رسمياً بـأن اجليوش األ
والبـلغاريـة فى البلـقان جتتـنب احتالل درامة

وسرس وقوله فى أثناء تقدمها .
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اكـتــشــفت احلـكــومـة الــرومـانــيـة مــؤامـرة
عــظـــيــمــة دبــرهــا الــبــلـــغــاريــون من ســكــان
دوبـــريــجه فــقـــبــضت عــلى عـــدد كــبــيــر من
ـتآمـرين وأودعتهم الـسجـون فثـبت لها من ا
التحـقق أن حلكـومة بـلغاريـا ضلـعاً فى األمر
وأنــهــا كــانت قــد وعـدتــهـم بـإعـالن احلـرب
على رومانيا عـلى ح غرة وانتزاع مقاطعة

دوبريجه منها .
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ورد فى أنـــبــاء األســـتــانـــة أن أنــور بـــاشــا
وبعض كـبار الضباط الـعثماني زاروا أدرنه
واجـتـمعـوا فـيـها بـرئـيس هـيئـة أركـان احلرب
البـلغاريـة للبـحث فى طريقـة توزيع اجليوش

بعد دخول رومانيا فى احلرب .
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