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فى ٢٢ فـبـرايـر . عن لـندن . قـدمت مـيـزانـية
وزارة احلرب جمللس العموم  فكانت ستة عشر
مـلــيــون لـيــرة إنـكــلـيــزيـة بــزيـادة ٤٩٠ ألف لــيـره
لــلــمــواد احلــربــيـة . حـل الـروس فـى روسـتــجق
والعثمانـيون أخلوا أرضروم وأكـثر جرائد لندره
تزعم أن البـاب العالى يرفض اآلن قبول شروط
الـــصــلـح الـــتى من ضـــمـــنـــهــا االســـتـــيالء عـــلى
األسطـول . قال نورثكـوت إن اإلضافة اجلديدة
ا ال تـلزم . وعن باريز . للمـصاريف احلربـية ر
ـؤتـمر فـى بادن بث الـرأى الـقـطـعى عـلى إلـتـام ا
بــادن  وإنـكــلــتــرة جتـتــهــد فى انــتــظـام الــيــونـان
سـألة الشرقية ؤتمر العتـبارها أن فى ترتيب ا با
صــاحلـــاً أوالً : لألمــة الـــيــونــانـــيــة وأن البــد من
ـــانــيــا تــظــهــر فــحص مــصـــاحلــهــا  ويــظن أن أ
ـا يُـوافق روســيـا لـتُـعـادل ــؤتـمـر  ســطـوتـهـا فى ا
بــذلـك مــضــادة ســطــوة إنــكــلــتــرة وأوســتــريــا .

العثمانيون أخلوا أرضروم .
فى ٢٣ مــنه . عـن لــنــدن . أخــبـــار تــســالــيــا
األخيرة تُـفيـد أن العثـمانيـ حلـوا فى بالتانوس
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ـدينـة ثم اجنلـوا عنـها بـعد أن أحـرقوا قـسـماً من ا
ح اقتبل العصاة إمداداً . ولقد ثبت أن روسيا
تـطلـب تسـلـيم قـسم من الـعـمـارة العـثـمـانـية وأن
الـبـاب الــعـالى يـأبى هـذا الــطـلب مـفـضالً إعـدام
عــمــارته عــلـى الـتــســلــيم . شــروط الــصــلح لم
تـمض ويُـظن أن الـروس يـحـلـون فى األسـتـانة
فى زمـن تــأخــر هــذا اإلمـــضــاء . وعن بــاريــز .
الــروس يــتــهــددون الــعـــثــمــانــيــ بــاحلــلــول فى
األســتـانـة بـسـبب تـوقــفـهم عن إمـضـاء الـشـروط
الصلحية التى تطلبها منهم روسيا . وعن أثينا.
استـرجع العثمانيون بالتانوس بـعد موقعة عنيفة

وطردوا العصاة منها وأحرقوها كلها.
فى ٢٤ مــنه . عن لــنـدن . حـل الـكــرانـدوق
نيـقوال مع أركان مـعسكـره فى سان إسطـفانوس
بظاهر األستانة ويوملون أن الصلح يتم اليوم أو
غداً . وعن أثينا . سافر من مكدونيا إلى تساليا

واد احلربية . ولم ترد أخبار عن األعمال احلربية ٤٥٠ رجالً معهم أطباء وكمية وافرة من ا
فى تساليا النقطاع االتصاالت .

فى ٢٥ مـنه . عن لندن . حل الـروس فى بيـريت وأكبـاالنكا وتـأخر الـسربـيون إلى نيش
بعد أن أقـاموا احلجة . شروط الـصلح التى تطلـبها الروسيـة هى هذه . اإلمارة اجلديدة التى

تدفع اجلـزية تمـتد من الدانـوب حتى البـلقان ومن غـربى سربيـا حتى شرقى الـبحر األسود 
ويـدخل فيـها أيـضاً وادى مـاريتـزه وأدرنة (مـاخال القـسم األعظم من الـتراس ومـكدونـيا) .
ـدة يـحل فى هـذه اإلمارة الحـظـة إدارة بـلـغـاريا مـدة سـنـتـ وفى هـذه ا تُـعـيَّن جلـنة روسـيـة 
جـيـوش ووكالء من الـروس . سـربيـا . واجلـبل األسـود يـكـتـسـبـان أرضـاً ورومـانـيـا تـأخذ
رور فى الدردانـل يُمنع عـلى مطلق الـدوبروجه عوضـاً عن بسـرابيا الـتى تأخـذها روسيـا . ا
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الـسـفن احلربـيـة  لـكن مالحـة الـسفن الـتـجـارية
اخملـــتــصــة بـــأيــة دولــة مـــبــاحــة فـــيه ولــو فى زمن
احلـرب. الـغــرامـة احلـربـيـة الـتـى تـدفـعـهـا الـدولـة
الـعثـمـانـيـة قـيـمـتـهـا ١٤٠٠ مـلـيـون روبل وتـأخذ
ـبــلغ ست سـفن . روســيـا كـكــفـالــة عـلى هــذا ا
ـدن اآلتية . قـرس باطوم عثمـانيـة مصلَّـحة ثم ا
بــيـا زيـد أردهــان واألراضى احملـيــطـة بـهن . دفع
الـغـرامـة يـكـون بـإخـراج ورق مـسـمى قـيمـته ٤٠
مليـون ليرة إنـكليـزية وتضـمن فوائدهـا وما يرفع
ســويـــاً لــدفع األصل بــخــراجىّ مــصــر واإلمــارة
اجلـديدة الـبلغـارية . وحتـتوى هـذه الشروط خال
مــا ذُكــر عـلى عــدة اقـتــراحـات مــالـيــة أهـمــيـتــهـا
ثـانوية. التـأمت أمس بلندرة * جمعـية مهمة فى
جــيـد بــارك غـايــتــهـا طــلب الــسالم  فال شــأهـا
ـضـادة تـظــاهـر مـرتب . غـايـته إسـنـاد احلـكـومـة 
روســيــا وأكـــثــر جـــرائــد لــنـــدن تــرى أن شــروط
الــصـلح قــويــة جـداً وآيــلـة إلى اخلــطــر فى حـفظ

السالم األوربى  وأخبار ڤينا تُفيـد أن النمسا تُسرع فى التجـهيزوالكراندوق نيقوال وأركان
مـعسـكره وآاليـان من اجليوش حـلوا في سـان استـيفـانوس الذى أخـاله العثـمانـيون وفـرقتان
من اجلـيوش الـروسية حـالتـان ب تـشكـيب وسان اسـتفـانوس . وعن بـاريز . بـدأت اجلرائد

اإلنكليزية فى السباب واحلضرة السلطانية دعت الكراندوق نيقوال إلى األستانة لضيافة .
فى ٢٦ منه . عن لندن . شـروط الصلح لم تُوقَّع بـعد فيه  ولم تُرتَّب أيضـاً مسألة ترك
قسم من الـعمـارة العـثمـانيـة لروسـيا . حـكومـة النـمسـا ستعـرض علـى اجمللسـ طلـب إعانة
إضافـيـة الستـعـدادات حربـيـة وأن قيـمـة هـذه اإلعانـة ٦٠ مـليـونـاً من الفـلـورينـات عـبارة عن

١٥٠ مليون فرنك .
* لوندرة = لندن.


