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ÖN SÖZ

ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq 
Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin (1918-
1920) tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir 
Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar 
göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. Tǝǝssüflǝ qeyd etmǝk 
lazımdır ki, bu istiqamǝtdǝ ayrı-ayrı tǝşǝbbüslǝr olsa da (mǝrhum professor 
Şirmǝmmǝd Hüseynovun çalışmaları xüsusilǝ yada salınmalıdır), 
“Azǝrbaycan” qǝzeti kimi mühüm bir nǝşrin müasir oxucu üçün ǝlçatan 
olmasını tǝmin edǝcǝk bu sǝviyyǝdǝ bir iş, 30 illik müstǝqillik dövründǝ 
hǝyata keçirilmǝmişdir.

“Azǝrbaycan” qǝzetindǝki materiallar Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin 
bilavasitǝ tarixini ǝks etdirir. Qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ Azǝrbaycan 
Hökumǝtinin qǝrarları, Parlament üzvlǝrinin çıxışları, paytaxtda vǝ 
bölgǝlǝrdǝ baş verǝn hadisǝlǝrin tǝfǝrrüatları, müxtǝlif tǝhlillǝr, xatirǝlǝr öz 
ǝksini tapıb. Günümüzdǝ xüsusi ǝhǝmiyyǝt kǝsb edǝn Qarabağ, Zǝngǝzur 
bölgǝlǝrinǝ dair materiallar oxucularda böyük maraq doğuracaqdır. Elǝcǝ 
dǝ, Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin xarici dövlǝtlǝrlǝ münasibǝtlǝri, dövrün 
ab-havası müfǝssǝl şǝkildǝ qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ ǝks olunub. Ümumiyyǝtlǝ 
bu qǝzetin transliterasiyası Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti tarixşünaslığında 
yeni bir sǝhifǝ açacaq vǝ gǝlǝcǝk tǝdqiqatlar üçün mühüm stimul olacaqdır.

İlk dörd nömrǝsi Gǝncǝdǝ, sonrakı nömrǝlǝri Bakıda nǝşr edilǝn 
“Azǝrbaycan” qǝzetinin 15 sentyabr 1918 – 28 aprel 1920 tarixlǝri arasında 
443 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. Qǝzetin redaktorları müxtǝlif vaxtlarda 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ 
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Xǝlil İbrahim kimi dövrün qabaqcıl ziyalıları olmuşdur. Qǝzet ǝksǝriyyǝtlǝ 
4 sǝhifǝ hǝcmindǝ çıxsa da, bǝzi nömrǝlǝrdǝ sǝhifǝlǝrin sayı fǝrqlilik 
göstǝrir. Hǝr sǝhifǝdǝki sütunların sayı vǝ sǝhifǝlǝrin ölçüsü, qǝzetin çap 
olunduğu 19 ay yarımlıq müddǝt ǝrzindǝ bir neçǝ dǝfǝ dǝyişmişdir.

“Azǝrbaycan” qǝzetinin nüsxǝlǝri Azǝrbaycan Respublikasının 
Milli Arxiv İdarǝsindǝ, Azǝrbaycan Respublikasının Dövlǝt Arxivindǝ, 
Azǝrbaycan Respublikası Prezidentinin İşlǝr İdarǝsinin Siyasi Sǝnǝdlǝr 
Arxivindǝ, Mǝhǝmmǝd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda vǝ 
Azǝrbaycan Milli Kitabxanasında pǝrakǝndǝ halda saxlanmaqdadır. 

Qǝzetin müasir oxucu üçün ǝlçatan olması tariximizin Cümhuriyyǝt 
dövrü kimi zəngin sǝhifǝsinin öyrǝnilmǝsi baxımından çox ǝhǝmiyyǝtlidir.
Azǝrbaycan xalqının tarixi mirasını qorumaq vǝ gǝlǝcǝk nǝsillǝrǝ ötürmǝk 
işinǝ töhfǝ vermǝkdǝn ADA Universiteti qürur duyur.

Hafiz PAŞAYEV,
ADA Universitetinin Rektoru

OXUCULARIN DİQQƏTİNƏ

 “Azǝrbaycan” qǝzetini transliterasiya edǝrkǝn, mǝtnin orijinallığını 
qorumaqla birgǝ, materialların müasir oxucu üçün mümkün qǝdǝr anlaşılan 
olmasına çalışdıq. Bu sǝbǝbdǝn, bǝzi sözlǝrin imlasını müasirlǝşdirmǝk lazım 
gǝldi. Mǝsǝlǝn, “çox” yerinǝ qǝzetdǝki kimi “çoq”, “yox” yerinǝ “yoq”, “etmǝyi” 
yerinǝ “etmǝgi”, “kimi” yerinǝ “kibi”, “nömrǝ” yerinǝ “numero” vǝ s. yazmaq, 
oxucunun işini çǝtinlǝşdirmǝkdǝn başqa bir şeyǝ yaramayacaqdı. Üstǝlik, bu 
sözlǝrin fǝrqli yazılışları qǝzetdǝ bǝzǝn eyni sǝhifǝdǝ yanaşı istifadǝ edilmiş, 
yǝni imla birliyi prinsipi nǝzǝrǝ alınmamışdı. Bu qǝbildǝn olan sözlǝrin müasir 
yazılışına üstünlük vermǝyin, daha doğru bir addım olacağına inandıq. 
 
 Eyni zamanda, “teatro”, “qǝzetǝ”, “böylǝ” kimi bǝzi sözlǝrǝ toxunmadıq. 
Çünki ǝvvǝla, bu sözlǝr qǝzetdǝ hǝmişǝ eyni cür yazılmışdır; ikincisi dǝ, mütaliǝni 
çǝtinlǝşdirmǝdǝn dövrün ab-havasını saxlamağa xidmǝt edir. 

 Osmanlı türkcǝsindǝ vǝ müasir Türkiyǝ türkcǝsindǝ indiki zaman şǝkilçisi 
olan “-yor” qǝzetdǝ qaydasız vǝ pǝrakǝndǝ bir şǝkildǝ işlǝndiyi üçün (eyni 
cümlǝdǝ hǝm “-yor”, hǝm “-ır, -ir, -ur, -ür” şǝkilçisindǝn istifadǝ edildiyini görmǝk 
mümkündür) mǝtndǝn çıxarılmışdır. Şeir parçalarında vǝznin pozulmasına yol 
vermǝmǝk üçün “-yor” şǝkilçisinin saxlandığı istisnalar da var. 

 Yer adlarını, fǝrqli versiyaların işlǝnmǝsi baxımından (Bolqarıstan – 
Bolqariya, Lehistan – Polşa, Macarıstan – Venqriya vǝ s.) qǝzetdǝki kimi saxladıq, 
fǝqǝt yazılış baxımından müasirlǝşdirdik (“Bulqarıstan” yerinǝ “Bolqarıstan”, 
“Kiyef” yerinǝ “Kiyev” vǝ s.). Elǝcǝ dǝ, “Bakü” yerinǝ bugünkü kimi “Bakı” 
yazdıq. Soyadı sonluqlarını da (“-of”, “-yef” vǝ s.) müasirlǝşdirmǝyi (“-ov”, 
“-yev” vǝ s.) mǝqsǝdǝuyğun hesab etdik. 
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 Çǝtin anlaşılan söz vǝ ifadǝlǝr üçün cildin sonuna lüğǝt ǝlavǝ etmǝyi 
münasib görmǝdik. Əvvǝla, hǝr dǝfǝ mütaliǝni kǝsǝrǝk lüğǝtǝ baxmaq oxucu 
üçün çǝtindir, ikincisi, bǝzi sözlǝrin bir çox mǝnası içindǝn mǝhz hansının nǝzǝrdǝ 
tutulduğunu tǝyin etmǝk barǝsindǝ oxucu tǝrǝddüddǝ qala bilǝr. Çǝtin anlaşılan 
söz vǝ ifadǝlǝrin necǝ başa düşülmǝli olduğunu mǝtnin içindǝ kvadrat mötǝrizǝdǝ 
göstǝrdik. Bu halda, kvadrat mötǝrizǝdǝki sözlǝr normal mǝtndǝn daha kiçik 
şriftlǝ verilmişdir. Mǝsǝlǝn: “...xǝstǝliklǝrin bittamam rǝf’inǝ [tamamilǝ aradan 
qaldırılmasına] qǝdǝr...” Qǝzetdǝki mǝtndǝ sǝhvǝn buraxılan sözlǝri dǝ kvadrat 
mötǝrizǝ içindǝ ǝlavǝ etdik. Bu halda, kvadrat mötǝrizǝdǝki sözlǝrlǝ normal 
mǝtnin şrifti eynidir. Mǝsǝlǝn: “...Xarici [İşlǝr] nazirinin...”

 Hǝr nömrǝdǝn sonra ǝlavǝ edilǝn “Qeyd vǝ şǝrhlǝr”dǝ, oxucular üçün 
faydalı mǝlumatlar yer alır. Qǝzetdǝki mürǝttib xǝtalarından bǝzilǝri (xüsusilǝ 
ǝhǝmiyyǝtli olanları) dǝ burada göstǝrilmişdir. Əlbǝttǝ, bütün xǝtaları göstǝrmǝk 
lazım vǝ mümkün deyildi. Xüsusilǝ Birinci Dünya müharibǝsindǝ Qǝrb cǝbhǝsi 
xǝbǝrlǝrindǝ keçǝn toponimlǝr qǝzetdǝ demǝk olar ki, hǝmişǝ sǝhv yazılmışdır. 
Bu toponimlǝr mümkün qǝdǝr bǝrpa edilmiş, elǝcǝ dǝ “Adlar göstǝricisi”nǝ ǝlavǝ 
edilǝrkǝn, toponimin aid olduğu dildǝki yazılışı da verilmişdir. 

 Şeir parçalarında rastlanan çǝtin anlaşılan söz vǝ ifadǝlǝrin lüğǝti dǝ 
“Qeyd vǝ şǝrhlǝr” bölmǝsindǝ verilmişdir. 

 Cildin sonunda “Adlar göstǝricisi” verilmişdir. Mǝtndǝki bütün şǝxs, yer, 
dövlǝt, xalq, qurum, idarǝ, tǝşkilat, şirkǝt vǝ s. adları, hǝtta bǝzi xüsusi terminlǝr 
“Adlar göstǝricisi”nǝ daxil edilmişdir. 

 Mehdi Gǝncǝli                                                 Azad Ağaoğlu
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İKİ KONFRANS 
 

Mənən olmasa da, maddətən bu gü-
nün hakimi olduqlar kimsə tərəndən 
inkar olunmayan qalib dövlətlərin məri-
fətilə [sayǝsindǝ] Parisdə, “Versal”da döv-
lətlərin nümayəndələrindən ibarət bir 
konfrans açlmaqdadr. 

Bu konfransla bərabər maddətən ol-
masa da, mənən bu günün hakim əfkar 
[kri] olan demokratiya naminə ümum-
dünya sosialistləri tərəndən İsveçrədə, 
Bern şəhərində digər bir konfrans, Sosia-
listlər Konfrans toplanmaqdadr. 

Dünyann cahangirləri qarş-qarşya 
gəldilər. Dünya alt-üst oldu, qiyamət qop- 
du! Cahangirlərdən bir zümrəsi qalib, di-
gəri məğlub oldu. Toplar dayand. Hesab 
günü gəldi. Divani-mühasibat quruldu. 
Bu divana yalnz qaliblərlə məğlublar de-
yil, bütün dünya gəlir, bütün millətlər 
ərzi-hesab edirlər. 

Təbiətdə itlaq [mütlǝqlik] yoxdur. Hər 
şey nisbidir. 

Bu divana ərz olunan hesablar bir 
ədaləti-möhsinə üzǝrinǝ [gözǝl vǝ xeyirli 
bir ǝdalǝtlǝ] görüləcəkmidir? Görülə bilə-
cəkmidir? 

Bu bir məsələdir. 

Biz Parisdə toplanacaq Sülh Konfran-
sndan bahis [bəhs edən] “Hesab günü” 
ünvan ilə yazdğmz məqalədə bu di-
vandan çxacaq hökmlərin kimidən ötrü 
“cənnət”, kimidən ötrü “cəhənnəm”, ki-
midən ötrü “bərzəx” qərarn verəcəyini 
təsəvvür etmişdik. 

Fəqət bunu təsəvvür edərkən oxuyu-
cular bilərlər ki, “Versal” divannn adili-
mütləq [mütlǝq ǝdalǝt sahibi] olacağna 
çox da iman etməmişdik. Müsəlman so-
sialistlərinin naşiri-əfkar [mǝtbuat orqan] 
bulunan “Al bayraq”n isnad eylədiyi ki-
mi bu konfrans biz “günah”lar, “sa-
vab”lar adilanə ölçə bilər qiyaməti-ilahi 
deyə tələqqi etmədik [qiymǝtlǝndirmǝdik]. 
Böylə tələqqi etmiş olsaydq, o məqalə-
də bu sətirləri yazmazdq: 

“Məhkəmənin bu üç hökmdən birisini 
verməsinə oradak nümayəndələrimizin, 
təbiri-digərlə [başqa sözlǝ] dava vəkilləri-
mizin məharəti, ciddiyyəti, səy və çalş-
qanlğ təsirsiz olmayacaq. Fəqət bu kifa- 
yət etməz! Lazmdr ki, biz də burada ça-
lşaq, kəndimizi idarə edək. Behiştlik də-
rəcədə idarəyə istehqaq [haqq] qazanmş 
olduğumuzu isbat edək. 

Bu vasitə ilə işin yars görülmüş olsa 
da, məhkəmə hökmünün xrda millətlər 

Bazar, 2 fevral 1919-cu il, nömrǝ 103

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 1 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 2 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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haqqnda tamamilə müvaq çxarlmas 
üçün Avropa və Amerika demokratiya-
snn bu hökmlər üzərinə həqiqi bir nüfuz 
icra eyləməsini arzu etməliyiz. Bu nüfuz 
vaqe olarsa, o zaman bütün cahana qar-
ş elan olunan prinsiplər az-çox sayyə-
tini saxlar. Onlarn saqlarnn məhfuz 
qalmas [qorunmas] isə bizim kimi xrda 
millətləri qurtarar. Dirilik yarlğn əlləri-
mizə tapşrar.” 

“Müsavat” başçlğndan əvvəl bir 
mühərrir olan Rəsulzadənin “yanldğn” 
isbat edən “sosialist” qəzetə görünür ki, 
münaqişə həvəsilə pürşur kəsilərək [hə-
yəcanlanaraq] tənqid etdigi məqaləni diq-
qətlə oxumağa, aradan bir çox zaman 
keçmişsə də, vaxt bulammamşdr. 

“Al bayraq” Berndəki sosialist konq-
resinin toplanmaq üzrə bulunduğu xə-
bəri çxdqdan sonra beynəlmiləl demok- 
ratiyann Azərbaycan müqəddəratına tə-
sirbəxş olacağndan bəhs edirsə, biz da-
ha böylə bir xəbər yox ikən, Yevropa və 
Amerika demokratiyasnn Versal Konf-
rans üzərinə icrayi-təsir etməsini arzu 
eyləmişdik. Və “bu nüfuz vaqe olarsa, 
xrda millətlər qurtarar” demişdik. Bu 
məqsədlə dəxi “Paris Konfransn təbrik” 
deyil, Parisə qibtə edərkən kəndisinə xi-
tab etmiş, demişdik ki: 

“Saqn; möhtəşəm salonlarndan biri-
sində, ehtimal ki, Versaln tarixi binasn-
da, iniqad edəcək [yğşacaq] bəşəriyyət 
qarşsndak məsul ricala [adamlara] təl-
qin et ki, məğrur olmasn, mövqe və iqti-
darlarn sui-istemal [sui-istifadǝ] etmə- 
sin, yalnz bəşəriyyəti və yalnz istiqbali-
bəşəri [bǝşǝriyyǝtin gǝlǝcǝyini] düşünsün-
lər. Hökmlərini verərkən bütün demokra- 
tiyann tələbini nəzərə alsnlar; məzarla-

rndan qalxmş və diriliyə təşnə olmuş mil- 
lətləri təkrar məzarlarna gömməsinlər!!” 

Arzu etdigimiz “demokratiya nüfuzu” 
deyəsən ki, təşəkkül etmək istəyir. Bey-
nəlmiləl Sosialist Konqresi toplanr. 

Berndən sədas gələn bu konqrenin 
Versal divan üzərinə az-çox nüfuzu ola-
cağn inkar edənlərdən deyiliz; əvvəla 
millətimizin kəndi ciddü cəhdindən və 
saniyən [ikincisi] dəxi bu “nüfuz və təsir” 
dən istifadə edəcəyini zatən “Hesab gü-
nü”ndə söyləmişdik. 
Əvvəlcə dəxi yazmşdq:  
“Bu hesab gününün nəticəsində dəxi 

bütün dünya millətlərinin ‘behiştlik’ ola-
caqlarna hökm verə bilmək üçün həd-
dindən artıq nikbin olmaq lazmdr.” 

Diqqət olunarsa, daima hesab diva-
nndan deyil, hesab günündən bəhs olu-
nur. Bu günün divani-mühasibatı biri 
Versal, digəri Berndə olmaq üzrə iki məc- 
lisli ola bilər. Birincisi adili-mütləq olam-
mazsa, ikinci məclis hakimi-mütləq ola 
biləcəkmidir? Zənn etməm. Bir kərə ora-
ya toplaşacaq sosialistlər Versaldak dip-
lomatlar cinsindən olmasalar da, onlarla 
birlikdə Hərbi-ümumiyə [Dünya mühari-
bǝsinǝ] iştirak eyləmiş partiyalara mən-
sub adamlardr. Binaənileyh [ona görǝ], 
onlarn kamilən [tamamilə] bitərəf və “Al 
bayraq”n istədiyi adili-mütləq adamlar 
olduğunu düşünmək üçün dəxi fəzlə nik-
bin olmaq gərək. 

Bernin Versala müqabiləsini [qarş 
durmasn] Rusiya inqilabndak Əmələ 
Şuras [Fǝhlǝ Soveti] ilə Müvəqqəti Höku-
mətə qiyas edənlər vardr. Rusiya mühi-
tində Əmələ Şuras icrayi-nüfuz dərəcə- 
sini keçib hökmdarlq mərtəbəsinə çxd. 
Maddi və mənəvi bütün qüvvəti əlinə 
ald. 

Fəqət nəticədə Milyukovun almaq is-
tədiyi İstanbul üzərində “israr” etmədisə 
də, kadetlərin “Moskvadan ziyadə mü-
hazə edəcəkləri” Bakdan dəxi qolay-
lqla əl çəkmədi. Qafqaziya, imperator- 
larn gövhəri-tac [tacnn gövhǝri] idi; de-
mokratlarn tac yox, fəqət mədələri var, 
iştəhalar kəsirdi. Qafqaziyan bir gövhər 
kimi deyilsə də, bir malikanə kimi saxla-
maq istədilər. 

Nə məlum ki, Berndəki sosialistlər 
Rusiyadak insanlardan deyil, başqa bir 
növ mələklərdən olacaqlar. 

Məmah [bununla belǝ], bununla biz 
Bern Konfransnn Versal üzərində xrda 
millətlər nöqteyi-nəzərindən pək faydal 
bir təsir icra edəcəyini inkar etmək istə-
məyiriz. Yalnz istəriz ki, həqiqəti olduğu 
kimi görərək pək də xəyalata qaplmaya-
lm. Biləlim ki, bügünkü amil qüvvətlərin 
tənasübü son qərarn Versala aid oldu-
ğunu göstərməkdədir. 

Məgər ki, yarnk gün başqa bir hökm, 
başqa bir hikmətlə zühur edə!.. 

 
M. Ə. Rəsulzadə 

 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
"İttihad" rəisinin sorğusu  
Bundan sonra "İttihad" rqəsi rəisi 

tərəndən hökumətə xitabən verilmiş 
olan bu sorğunu katib oxuyur:  

1. Qara və ağ neft alş-verişinin ümum 
Qafqaziya əhalisi üçün müzirr [zərərli] bir 
şəkil aldğ, məmləkətin bu mühüm sər-
vətinin möhtəkirlər və avantüristlər əlin-
də əhalini soymaq üçün alət olub, dövlə- 

tə möhtəkirlərin qazanclarna nisbətən 
cüzi bir mənfəət verdiyi hökumətə mə-
lumdurmu? Məlum isə, bu yolda höku-
mətin kri nə mərkəzdədir?  

2. Əsgər naminə ucuz atla [qiymǝt-
lǝrlǝ] yaxud parasz əhalidən toplanmş 
olan zəxirə [ǝrzaq] haqqnda məmurlarn 
icra etdikləri sui-istemal [sui-istifadǝ] hö-
kumətə məlumdurmu? Məlum isə, bu 
xüsusda hökumət nə kimi tədbirlər it-
tixaz etmişdir [tǝdbirlǝr görmüşdür] və 
müqəssirlər haqqnda nə kimi iqdamat-
da bulunulmaqdadr [hans addmlar atıl-
maqdadr]?  

3. Hac Zeynalabdin Tağyevin fabri-
kasndan hökumətin icazəsi ilə əhali na-
mna [adna] buraxlan mallarn möhtə- 
kirlər tərəndən yüksək qiymətə satıl-
dğ, bu münasibətlə ehtikara [möhtəkir-
liyə] və sui-istemala geniş meydan açl- 
dğ, bez və ağn arşnnn füqəraya 15-
17 manata mal olduğu [başa gǝldiyi], bir 
çox hökumət ətrafında dolaşan adamla-
rn bu sui-istemala iştirak etdikləri höku-
mətə məlumdurmu? Məlum isə, bu yol- 
da nə kimi tədbirlər ittixaz edilmiş və 
müqəssirlər haqqnda nə kimi təşəbbü-
satda bulunulmuşdur? 

"İttihad" rqəsi rəisi:  
doktor Qara bəy Qarabəyli.  

 
Qarabəyli Qara bəy - uzun bir nitqlə 

sorğunu müdaə edərək deyir ki: 
Bizim nöqsanmz yalnz bu deyil, çox 

nöqsanlarmz var. Fəqət bu üç məsələ 
həyatımzda qayət mühüm məsələlǝrdir. 
Azərbaycan ən zəngin məmləkətlərdən 
birisidir. Sərvətimizin də mühümü neft-
dir ki, bütün cahan ona möhtacdr. Fəqət 
bu sərvətlə bərabər qonşumuz olan məm- 
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ləkətlər Azərbaycandan çox ucuzluqdur. 
Neft ticarət və ixracnn mən’i [qadağan 
edilməsi] haqqnda çox qanunlar var. Fə-
qət bəzi xoşbəxtlər bilmirəm nüfuzlar-
nam, qövmlüyəmi [qohumluğam] ya xü- 
susi himayəyə görə lazm olan icazəna-
məni alr və alş-verişlərini edirlər. Bizim 
ayr-ayr şəxslərlə işimiz yoxdur, ancaq 
qaydann pis götürüldüyünü göstərmək 
istəyiriz. Neft icazənaməsi ələni [açq] su-
rətdə bazarda satılr. (Mərkəzdən və sol-
dan: Doğrudur, doğrudur). Ona görədir ki, 
neftin putu 10 manat olduğu halda, Ba-
knn özündə 20, Gəncədə isə 120 mana-
ta satılr. Həm də bu qədər qazanclar bir 
neçə möhtəkirin cibinə girərək, bar hö-
kumət və millət xəzinəsinə bir mənfəət 
dolmur. Bu gün hər kəs istəyir gedək bir-
jadan mən ona neçə vaqon neft icazəsi 
istəsə alm.  
İkinci mühüm məsələ, Tağyev fabri-

kasndan buraxlan bez məsələsidir. Məm-
ləkətimizdə özümüzə məxsus fabrikamz 
mövcuddur və bezin arşnn 5 manata 
buraxmaqda ikən, fəqir əhali aylarla fab-
rikann və Nəzarətin [Nazirliyin] qapsnda 
dayanaraq əliboş qaydr. Amma bəzi 
məsudlar burada da işlərini düzəldə bi-
lirlər. Bəzi adamlar fabrikadan bez bura-
xlmas üçün tezcə icazənamə alr və bez 
əlinə çatan kimi fabrikann qapsndaca 
arşn 12 manatdan satır, onu alan da 
aparb yəqin ki, 15-17 manata satır. Bu 
surətlə heç ehtiyac olmayan bez alr, 
mənfəətinə satır, amma möhtac olan fə-
qir əhali icazənamə ala bilməyib, bazar-
dan 15-17 manata almağa məcbur olur. 
Ona görədir ki, fəqir camaat ac, çlpaq 
qalb, içlərində yatalaq xəstəliyindən q-
rlr. Bu gün biz bunun qabağn almaz-

saq, bu hərəkətlərə sədd çəkməzsək, və- 
tənin böyük xaini və xəstəlikdən qrlan-
larn qanna məsul olacağz. Bu məsələni 
tezliklə bir qaydaya salmaldr. Hərçənd 
biz böylə məsələlərdə mütəxəssis deyi-
liz, amma yenə bəzi çarələr göstərməyi 
lazm biliriz. Məsələn, hökumət bütün 
neft alş-verişini öz əlinə alb, hasil olan 
nefti tamamilə alaraq, sonra müntəzəm 
mübadileyi-əmval [mal mübadilǝsi] təyin 
edə bilər ki, bu da şübhəsiz ümum mal-
larn ucuzlaşmasna səbəb olar. Yaxud 
hökumət neft alş-verişini azad elan edə-
rək hamya izin versin və bu surətlə rə-
qabət çxarsn. Bu dəxi əlbəttə mallarn 
ucuzlaşmasna bais olar. Biz bunu mütə-
xəssis kimi demiriz və təklif ediriz ki, hö-
kumət Parlamann iştirak ilə və mütə- 
xəssislər dəvət edərək bu işləri bir yaxş 
nizama salsn.  

Sorğumuzun üçüncü maddəsi buğda 
məsələsidir. Hamnza məlumdur ki, 
türklər burada olan zaman qoşun ehti-
yac üçün fəqir kəndlilərdən xüms, zəkat 
və üşr ad ilə külli miqdarda buğda yğl-
mşd. Aldğmz məlumata görə, buğda 
işlərində də böyük sui-istemallar olur. 
Hökumət məmurlar da sui-istemalda iş-
tirak edirlər. Məsələn, Quba uyezdində 
camaatdan külli miqdarda buğda yğlb, 
hələ pulu da verilməmişdir. Həman buğ-
da tələf edilmişdir. Hökumət məmurlar-
nn iştirak ilə bir neçə adam Qazax uyez- 
dində daha da betərdir. Orada öylə bö-
yük həngamələr olur ki, heç inanmazs-
nz. Eşitdiyimizə görə, orada hökumət 
məmurlarndan ibarət dəstələr əmələ 
gəlmişdir ki, Azərbaycandan özgə məm-
ləkətlərə neft və sair qadağan edilmiş 
şeylər aparrlar. Gəncə polismeysteri özü 

yazr ki, onun məmurlarnn əksəri sui-is-
temal edirlər. Hökumət və Parlaman, ca-
maat nəzərində nüfuzlarn saxlamaq və 
yüksəltmək üçün tədbirlər görməlidirlər. 
Hökumət məmurlar özləri qanunu poz-
duqda və sui-istemala yer verdikdə, dəxi 
camaatdan nə tələb etmək olar? Buras 
hərc-mərc başlanğcdr və hökumət bu-
na bir sədd çəkməlidir.  

Sədr - sorğunu səsə qoyur, sorğu tə-
cili olaraq qəbul edilir. 

 
İctimaiyyuni-inqilabiyyun komitəsi 

təkli  
Bundan sonra katib, Bak İctimaiy-

yuni-inqlabiyyun [Sosialist-inqilabçlar] ko-
mitəsi tərəndən göndərilmiş olan bu 
məktubu oxuyur:  

Azərbaycan Məclisi-Məbusan Rəisinə  
Parlaman təşəkkülü qanununa görə 

məbuslar milliyyət əsas ilə seçilirlər. Bi-
zim rqəmiz beynəlmiləl olduğuna görə 
milliyyət əsas ilə məbus keçirmək imka-
nmz yoxdur, ancaq rqə tərəndən nü-
mayəndə verə bilərik. Bütün millətlərin 
zəhmətkeş siniərini təmsil edən İcti-
maiyyuni-inqlabiyyun rqəsi kəndli və 
fəhlələrin hüququnu hətta təşəkkül əsas 
bütün düzgün olmayan müəssisələrdə 
də müdaə etməyi özünə borc bilir. Bak 
və Gəncə quberniyalarnda bizim rqə-
mizin Məclisi-Müəssisan seçkilərində al-
dğ səsləri Azərbaycan Məclisi-Məbusa- 
nnda bizə beş yer haqq verir. Bununla 
bəyan edirik ki, İctimaiyyuni-inqlabiyyun 
rqəsi Azərbaycan Parlamanna iştirak 
etməyi təhti-qərara almş və qanuni 
haqq olan beş yerin rqəyə verilməsini 
təkid edir. Bizim bu bəyannaməmizi, cə-
nab Sədr, təvəqqe edirik Parlamann icla-

sna təklif edəsiniz.  
Zaqafqaziya İctimaiyyuni-İnqila-

biyyun komitəsinin Bak mürəxǝssləri 
[nümayǝndǝlǝri]: Dmitr Serxalyev,  

Sako Saakyan.  
İctimaiyyuni-inqlabiyyun rqəsi Bak 
komitəsi sədri: Xristofor Yevanqulov. 

Əvəzi-katib: L. Umanski.  
 
Rüstəmbəyli Şə bəy (Müsavat) - 

Həmişə Parlamanda birgə işləmək üçün 
bütün millətlərin Parlamanda bulunma-
lar tərəfdar olduqlarn qeydlə təklif 
edir ki, İctimaiyyuni-inqlabiyyun rqəsi 
təklif[i] əsas etibarilə qəbul edilməklə, 
milli komitələr hesabna onlara yer veril-
məsinə raz olaraq, yerlərin miqdarn 
təyin etmək üçün məsələnin etibarnamə 
komisyonuna verilməsini təklif edir.  

Qardaşov – “Əhrar” fraksiyas tərə-
ndən məzkur [deyilǝn] rqənin müra-
ciətini təbriklə bərabər deyir ki, bu təklif 
qəbul ediləmməz. Çünki azlqda qalan 
millətlərin yerləri milli şuralara verilmiş-
dir. Bu gün o yerlər rqələrə verilərsə, 
yarn yer sahibi gəldikdə ixtilaf çxar.  

Əhməd Cövdət (Sosialistlər ittifaqn-
dan) - Həmişə siyasi rqələr və azlqda 
qalan millətlərin Parlamanda bulunma-
larn arzu etdiklərini və öz rqələrinin 
daima sosialist rqələrini Parlamanda iş-
tiraka tərğib [rǝğbǝtlǝndirmǝyǝ] və təşvi-
qə çalşdqlarn qeydlə təklif edir ki, İc- 
timaiyyuni-inqlabiyyun rqəsinə Rusiya 
Məclisi-Müəssisan seçkisində almş ol-
duğu səslərə nisbətən malik olduğu haq-
qa görə yer verilsin.  

Ağa Aşurov - Təklif edirəm ki, bu mü-
raciətə rədd cavab verilsin. Çünki gəl-
mək istəyənlər özlərini başqa bir höku- 
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mət üzvü hesab edirlər. (Məhəmməd 
Əmin yerindən: Şimdi o hökuməti ləğv 
etmişlərdir.) Bir də, əgər onlar beynəl-
miləl bir sosialist rqəsi kimi gəlmək is-
təyirlərsə, Parlamanda sosialist fraksiyo- 
nu var. Bir millət kimi gəlirsələr, milli şu-
ralar vasitəsilə gəlsinlər. Lakin milli şura-
larn yerlərini onlara verməyi mən qeyri- 
mümkün ədd [hesab] edirəm.  

Qarayev [Əliheydǝr] (Hümmət) - Ağa 
Aşurov cənablarnn sosialistlərin Parla-
mana gəlməsinə raz olmamas təbiidir. 
Yoldaşmz Əhməd bəy [Pepinov] dediyi 
kimi, sosialistlər milli şuralara daxil de-
yildirlər. Hətta mən deyirəm ki, Rus Milli 
Komitəsi "Yedinaya Rossiya" qəzetəsinin 
müdir və mühərrirlərindən ibarət olub 
da, həmişə yatıb yuxusunda böyük Rusi-
ya görənlərdir. Onlar Azərbaycan Parla-
manna gəlməzlər. Ona görədir ki, biz var 
qüvvəmizlə İctimaiyyuni-inqlabiyyun r-
qəsinin Parlamana daxil olmaq hüququ-
nu müdaə edəcəyiz.  

Rəsulzadə Məhǝmməd Əmin - Mə-
lum ki, biz [istǝyirik] ümum cərəyanlar, 
millətlər və rqələr Parlamanda iştirak 
etsinlər. Lakin biz o nikbinlərdən deyilik 
ki, deyək ham bir dərəcədə bizimlə bə-
rabər Azərbaycan istiqlaln və Azərbay-
can əməlini [arzusunu] müdaə edəcək- 
dir. Yenə də biz nikbinlik istəmiriz. Fəqət 
istərdik ki, fəaliyyətimizi tənqid, hərə-
kətlərimizə etiraz edənlər Parlaman xa-
ricində olmayb, Parlaman kürsüsündən 
tənqid etsinlər və buradaca cavablarn 
alsnlar. İctimaiyyuni-inqlabiyyun rqəsi-
nin Parlamana daxil olmas barəsində 
burada bəzi mülahizələr bəyan edirlər. 
Biz milli şuralara yer verdikdə həman şu-
ralarn siyasi rqələrdən mütəşəkkil ol-

duğunu təsəvvür edirdik. Biz milli şura- 
larn əhəmiyyətini təşəkkül etdikləri si-
yasi rqələr və Rusiya Məclisi-Müəssi-
san seçkisində onlarn almş olduqlar 
səsin miqdar ilə ölçə biləriz. Burada Əh-
məd bəy və Qarayev İctimaiyyun rqə-
sinin Parlamana gəlmək istəməsini öz 
təşəbbüslərinin nəticəsi kimi istinad ver-
dilər. Fəqət, bizcə bu işə anl [ağll, düşün-
cǝli], idrakl türk demokratiyasnn təsiri 
daha böyük olmuşdur. Türk demokrati-
yas öz hüququnu, öz istiqlaln var qüv-
vəsi ilə müdaə edəcəyini aydn-aşkar 
elam etdi [bildirdi] və bu gün bu müvəf-
fəqiyyət demokratiyann böylə qəti hə-
rəkəti nəticəsidir. (Alqş) İdrakl türk de- 
mokratiyasnn səsi sair rqələri də Par-
lamana gəlib bizimlə müttəhidən [birgə] 
çalşmağa vadar edəcəkdir. (Alqş) Mən 
yenə təkrar edirəm, əqəliyyət [azlq] təş-
kil edən millətlərin milli şuralarna yer 
verildikdə seçki vaxtı siyah çxarmş və 
səs almş olan rqələrə yer verilirdi. O 
cümlədən İctimaiyyuni-inqlabiyyun, İcti-
maiyyuni-amiyyun [Sosial-demokrat], ka-
det və Daşnaksutyun rqələri də siyah 
çxarmşlardr. İctimaiyyuni-inqlabiyyun 
rqəsi siyah çxarmş, müəyyən miqdar-
da səs almş və bu surətlə bir qisim əha-
lini təmsil edir. Madam ki, bu rqə milli 
şuralar vasitəsilə gəlmək istəmǝyir, biz 
borcluyuz onlarn haqq olan yerləri öz-
lərinə verək; hətta gələcəkdə sair rqə-
lər də Parlamana daxil olmaq istəsələr, 
onlara yer verək. 

S. M. Qənizadə - Qarayev deyir ki, 
Rus Milli Şuras “vahid Rusiya” xəyaln-
dadr və bizim yanmza gəlməzlər. Görü-
nür ki, sosialistlər bizim istiqlalmz qəbul 
edirlər. Sosialistlərin Cümhuriyyət tərəf-

dar olduqlarna biz inanrz. Bəlkə gələ-
cəkdə sair rqələr də bu nöqteyi-nəzəri 
qəbulla Parlamana gəlmək istəyəcəklər-
dir. Əlbəttə, böylə isə biz onlarn həpsinə 
yer verməliyiz.  

Əhməd Cövdət - Əsl məram məsələ-
sində fəhlə və əkinçi, yəni ümum zəh-
mətkeşlər məsələsində onlarn bizimlə 
bir olacaqlarna mən Sultanməcid [Qǝni-
zadǝ] əfəndiyə söz verə bilərəm. Taktika 
məsələsində isə əlbəttə, onlar bizdən 
ayr da gedə bilərlər.  

 
“Müsavat”n təkli  
Hacbababəyov - "Müsavat" tərən-

dən böylə bir təklif tǝqdim edir:  
Sosialist-revolyusioner [Sosialist-inqi-

labçlar] partiyasnn Bak komitəsi tərə-
ndən Azərbaycan Məclisi-Məbusanna 
daxil olmaq haqqndak istidan [xahişi] 
müzakirə edərək və:  

1. Azərbaycan Şurayi-Millisi əqəliyyət 
[azlq] milli komitələrinə nümayəndəlik 
haqq verərkən bütün rqələrin bu ko-
mitələrə daxil olduğunu dəxi təsəvvür 
eylədiyini;  

2. İctimaiyyuni-inqlabiyyun milli ko-
mitələr zimnində [daxilindǝ] malik olduq-
lar haqdan istifadə etmək istəməyib və 
bunlar vasitəsilə Məclisi-Məbusana vəkil 
göndərməkdən imtina eylədiklərini;  

3. Məclisi-Müəssisan intixablarndan 
[seçkilərindən] görüldüyü vəchlə [görüldü-
yü kimi] bu rqə az da olsa əhalidən bir 
qisminin və ələlümdə [başlca olaraq] mü-
səlman olmayan qisminin rəyini almş ol-
duğunu nəzərə alaraq, Məclisi-Məbusan 
yuxardak istidadan çxan xüsusiyyətlərə 
ələlümum [ümumiyyǝtlǝ] riayət edərək 
qərar verir ki, Məclisi-Müəssisan seçkilə-

rində siyahs olub da Azərbaycan daxi-
lində rəy [sǝs] almş olan və milli komi- 
tələr vasitəsilə nümayəndə göndərmək 
istəməyən rqələrə, aldqlar rəylər nis-
bətində yer verilib, bu yerlər dəxi – mü-
səlman siyahlarndan [Məclisi]-Məbusa- 
na girməmiş bir rqə siyahs olmad-
ğndan – yalnz əqəliyyət milli komitələ-
rinə verilən yerlərin hesabna çxlsn.  
İstənilən yerin miqdar haqqnda isə 

Məclisi-Məbusan Etibarnamə komisyo-
nunun tədqiqi və bu xüsusda gələn məc-
lisi-ümumiyə [ümumi iclasa] verəcəyi mə- 
ruzəsi üzərinə qərar veriləcəkdir.  

 
Sosialistlər fraksiyonunun sorğular  
Axrda Sosialistlər fraksiyonu Tağyev 

fabrikasnda çalşan 10 müsəlman fəhlə-
sinin qovulmas haqqnda Məsai [Əmǝk] 
nazirinə xitabən və Ermənistan Cümhu-
riyyəti ilə bu vaxtadək siyasi əlaqə peyda 
və diplomasi nümayəndələr təyin edil-
məməsi haqqnda Xariciyyə nazirinə xi-
tabən birər sorğu verir. Fəqət, məclisdə 
kvorum olmadğndan iclas qapanr. 

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 

(Royter acentəliyindən) 
 

Zürixdən yazlr: Parisdə ümumən 
tərk-silah məsələsi müzakirə edildiyi bir 
vaxtda, Berlində Yeni Almaniya Hökumə-
ti təzə alman ordusu təşkili məsələsini 
müzakirə edir. İndi anlaşlr ki, Almaniya 
Hökuməti yeni qoşun təşəkkülü barəsin-
də Almaniya Məclisi-Müəssisanna bir la-
yihə təqdim edəcək, bu layihə ilə bütün 
Almaniya üçün bir imperiya ordusu təş-
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kil ediləcək və bu ordu Berlin Hökuməti 
komandanna müti olacaqdr.  

 
Bolşeviklərin məğlubiyyəti  
Soçi - General Denikin ərkani-hərbi 

[qərargah] xəbər verir: 
Yanvarn 17-də Svyatoy Krest cəbhə-

sində başlanan müharibə bu hərbi nöq-
tənin işğal ilə nəticələndi. Bizim süvari- 
lərimiz külli qənimət almşlar, o cümlə-
dən avtomobil, aeroplan və sair ləvazi-
mi-hərbi [hərbi lǝvazimat] almşlardr. 
Yanvarn 19-da Proxladn cəbhəsində biz 
Georgiyevsk şəhərini almşq. Mineraln 
Vod[] cəbhəsində bizim qitəatımz Kis-
lovodsk ilə Həsəntukini [Yessentukini] 
almşlardr. Həman gün Pyatiqorsk ya-
nndak Beştau dağlar al[n]mşdr. Ora-
da bolşeviklərdən 600 nəfər əsir götürül- 
müşdür.  

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 

* Sülh Konfransnda Əqsayi-Şərqdə 
[Uzaq Şǝrqdǝ] və Bəhri-Mühitdə [Sakit 
Okeanda] olan Almaniya müstəmləkələri 
məsələsi, hakəza [elǝcǝ dǝ] “Cəmiyyəti-
əqvam”n [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝtinin] əsasl 
məsələləri müzakirə edilmişdir.  

* Tiis - (Fransz mətbuatı) Konfran-
sn səhərki iclasnda Avstraliya, Yeni Zel-
landa, Yaponiya və Çin nümayəndələri 
danşmşlardr. Axşam general Simson və 
Fransa müstəmləkə vəziri müstəmləkə 
məsələsində olan rəylərini bildirmişlər-
dir. Bundan əlavə, Cəmiyyəti-əqvam əsas-
lar və onu vücuda gətirmək məsələsi 
müzakirə edilmişdir.  

“Pati jurnal” Sülh Konfransnda Sim-

sonun Afrikada Toqo və Kamerun müs-
təmləkələrinin Fransaya müti olmas 
haqqndak bəyanatından bəhs açaraq 
deyir ki, hərgah bu yerlər Fransaya veri-
lərsə, Fransa qayət liberal üsul yeridərək 
məhəlli [yerli] əhalini mühazə edəcəkdir.  

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Tersk oblastında 
Tiisdə alnan ən mövsuq [etibarl] xə-

bərlərə görə, bolşevik hökuməti Vladi-
qafqazdan qaçmşdr. Şəhər bolşeviklərlə 
dost olmağa məcbur olan inquşlar tərə-
ndən zəbt edilmişdir. Sunca xəttində 
böyük qarşqlq vardr. Bolşeviklər işi 
uduzmuş görüb, bir çoxlar özlərinin bu 
rqəyə mənsub olduqlarn gizləməyə 
çalşrlar. Gürcüstanla möhkəm münasi-
bat [ǝlaqǝlǝr] bərpa etməkdən ötrü bu 
günlərdə Vladiqafqazdan Tiisə inquş 
nümayəndələri gələcəklərdir.  

 
İnquşlar və bolşeviklər  
Vladiqafqazda nəşr edilən “Narodna-

ya vlast” qəzetəsi yazr k, inquş xalq ic-
timai qərar qoymuşdur k, aşkara surət- 
də xəbər versin ki, Şura Hökuməti başla-
nan zamandan inquş camaatı Şura Hö-
kuməti platformasnda durub öz müqəd- 
dəratın Şura Hökumətı ilə birləşdirmiş-
di. Hərçənd hal-hazrda Şura Hökuməti-
nin cəbhəyə müsəlləh [silahl] dəstələr 
göndərməsi dəvəti inquş xalq adna 
şəhərdə buraxlan müfəttinliyin [tnəkar-
lğn] artmas münasibətilə inquş xalqnn 
ağr bir halnda isə, yenə də təzədən si-
lah əlimizdə bütün cümhuriyyət vətən-
daşlar ilə bir yerdə Şura Hökumətini mü- 

hazə etməyə hazr olduğumuzu izhar 
edirik [bildiririk].  

 
Polşa Hökumətinin həbsi  
Varşavada çxan “Paranna” qəzetəsi 

xəbər verir:  
Yanvarn 5-də gecə milli demokratlar, 

Kabinə rəisi Pilsudskini iş başndan dü-
şürmək istəmişlərdir. Paderevski Pilsuds-
kidən tələb eyləmişdir ki, Polşann üç his- 
səsindən milli hökumət dəvət eyləsin. Pil- 
sudski bu tələbi rədd eyləmişdir. Şuradan 
qaytmş olan vəzirlər, Baş vəzir və sair 
kabinə üzvləri həbs edilib, sui-qəsdçilərin 
ərkanna [qərargahna] aparlmşlardr. 
Sübh vaxtı Yanuşaytisin qoşunlar tərən-
dən hökumət imarəti işğal edilmişdir.  

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Məsai Nəzarətində  
“Tsaturin” cəmiyyəti qulluqçularn-

dan bir dəstə müsəlman fəhlələri Məsai 
Nəzarətinə [Əmǝk Nazirliyinǝ] müraciətən 
rica etmişlər onlar barəsində cəmiyyət 
indində [nəzdində] təşəbbüsatda bulun-
sun. Zira cəmiyyət onlarn zəhmət haqq-
lar barəsində kəmetinalq edərək, layiqli 
surətdə məvaciblərini verməyir. Binaəni-
leyh [ona görǝ] Məsai Nəzarəti tərən-
dən Baş Fabriçn inspektora [Baş Fabrik 
müfǝttişinǝ] məzkur [deyilǝn] fəhlələrin 
ərizələri göndərilib, lazmi tədabir ittixaz 
[tǝdbirlǝrin görülmǝsi] tapşrlmşdr.  

- Bu gündən etibarən Məsai Nəzarə-
tinə qulluq istəmək üçün veriləcək ərizə-
lər qəbulu qət edilmişdir [kǝsilmişdir].  

Ticarət və Sənaye Nəzarətində  
Maliyyə Nəzarəti Ticarət və Sənaye 

Nəzarətinə məlum etmişdir ki, hökumə-
tin 21 oktyabr 1918-ci sənə qərardad 
mövcibincə [ǝsasnda] neftdən 3-7 rublə 
vergi alnmaldr. Binaənileyh Ticarət və 
Sənaye Nəzarəti, Neftçilər İttifaq ilə işbu 
məsələyə dair əlaqə peyda edib, qərar-
dadn qövldən feilə gəlməsi [hǝyata keçi-
rilmǝsi] barəsində lazmi tədabiri ittixaz 
etməlidir.  

 
 

AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNİSTAN 
 
Azərbaycan Hökumətinin Şuşa, Ca-

vanşir, Cəbrayl və Zəngəzur qəzalarn 
xüsusi bir general-qubernatorluğa ayr-
mas münasibəti ilə Ermənistan Höku-
mətinin protesto etdiyi xəbər verilmişdi. 
Şimdi Ermənistan Hökumətinin prostes-
tosuna cavab olaraq Azərbaycan Höku-
məti Ermənistan Xariciyyə nazirinə böylə 
bir teleqraf göndərmişdir:  

“İrəvan. Ermənistan Hökumətinin Xa-
riciyyə nazirinə.  

Azərbaycan Cümhuriyyətinin Cavan-
şir, Şuşa, Cəbrayl və Zəngəzur uyezdləri-
ni müvəqqət general-qubernatorluğa 
ayrmas qərarna görə sizin hökumətini-
zin protestosu əsasszdr. Çünki məzkur 
[ad çǝkilǝn] qəzalar Azərbaycann ayrl-
maz parçalardr. Azərbaycan Hökuməti 
ali idarə qanununca öz torpağnda olan 
əhalisinin bilafərqi-millətü məzhəb [mil-
lǝt vǝ din fǝrqi olmadan] həyatın, namusu-
nu və maln məsuliyyətsiz adamlarn key- 
fəmayeşasndan [özbaşnalğndan] mü- 
hazə etməsi bir tək hüquqi deyil, hətta 
mənəvi vəzifəsidir. Buna görə, bizim hö-
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kumətimizin məzkur qəzalara general-
qubernator təyin etməsi Ermənistan Hö- 
kumətinin hüquqi-mülkiyyəsinə təcavüz 
deyildir. Biləks [əksinə] sizin hökumətini-
zin bu münasibətlə protesto etməsi bizim 
daxili işlərimizə müdaxilə etmək təşəb-
büsü olmaq üzrə haqqi-hakimiyyətimizə 
təcavüz deməkdir.  

Nömrə 176, 31 yanvar.  
Xariciyyə naziri əvəzinə Ədil xan 

Ziyadxanov.”  
 
 

MİLLİLƏŞMƏK  
ƏLAMƏTLƏRİNDƏN BİRİ 

 
“Azərbaycann” 98-ci nömrəsində Ba-

k müəllimlərinin gözəl bir təşəbbüsatın 
oxuduq: Milliləşdiriləcək məktəblərimizə 
layiq müəllimlərin arada olmadğ cəhə-
tinə, buna bir çarə aramaq üçün Bak 
müəllimləri yğlb müvəqqəti bir ehtiyat 
[hazrlq] kursu açmaq niyyətinə düşmüş-
lər. Bunu əncama gətirmək üçün və bu-
na dair daha ətraca məlumat cəm et- 
mək məqsədi ilə məsələni xüsusi bir ko-
misyona həvalə edirlər. Zatən bu təşəb-
büsat müəllimlərin deyil, şəhər Məkatib 
[Mǝktǝblǝr] komisyonu müdiri Əlicabbar 
Orucəlizadə cənabnnkdr. Şəhər mək-
təblərinin hal və ələlxüsus gələcək hal 
bu cənab düşündürür, həyəcana salr: 
milliləşəcək, daha doğrusu türkləşəcək 
məktəblər üçün müəllimləri haradan al-
maq? Bunun üçün seminariya və institut 
kimi darülmüəllimlərimiz [pedaqoji mǝk-
tǝblǝrimiz] açlmamşdr. Meydanda bu-
lunan müəllimlərimiz də türkcə kəmsa- 
vad olduqlar cəhətə bu işə yaramaya-
caqlar.  

Bəs buna çarə nədir? 
İştə buna hələlik ehtiyat kursundan 

başqa bir çarə yoxdur. Orucəlizadə cəna-
b məsələni böylə kəşf və həll etmişdir. 
Bizim də rəyimiz budur. Lakin burada bizi 
təşvişə salan iki şeydir: Əvvəla, vəsət [or-
ta] məktəblərdəki elmlərin türkcə təlimi-
ni edə biləcək mütəxəssislər Qafqaz dai- 
rəsində taplacaqlarm yoxsa bildirki kimi 
türk tarixini axund təlim edərsə, beyhu-
də məsarifdən başqa aralğa da bir şey 
çxmaz. İkincisi, müəllimlərin bu kurs ba-
rəsində irad etdikləri [söylǝdiklǝri] nitqlə-
rindən böylə görünür ki, bunlarn məişə- 
ti təmin olunmaynca, açlacaq kursa da 
hüsn-rəğbət göstərilməyəcəkdir. Zənn 
olunur ki, bildirki bəla bu ilki kursun da 
başna gəlmiş ola. Yəni, kurs açldğ hal-
da, müəllimlərin etinaszlğ cəhətə bura-
da mütəxəssisləri dinləməyə adam da 
taplmasn. Öylə olarsa, Əlicabbar əfəndi 
zəhmət çəkməsin. Əbəs yerə şəhərin bu 
ağr günlərində aqçaya [pula] özünün 
möhtac olduğu zamannda həm pullar 
tələf olub gedər, həm də bununla kəmin- 
də yatmş [pusquda gözləyən] düşmənləri-
mizə özümüzün milliyyət fəqərəsində 
[mǝsǝlǝsindǝ] acizliyimizi isbat edəriz!  

Məişət bəlasna, güzəran ağrlğna 
giriftar olanlar, bir müəllimlər həzəratı 
deyil. Bunun zərbəsindən bu gün tamam 
bəni-növ’i-bəşər [bütün bǝşǝriyyǝt] təngə 
gəlmişdir. Bahalğn şiddətindən, məva-
cibin azlğndan hangi əsnaf qismi şika-
yət etməyir? Bugünkü məvaciblər, müş- 
tərək müqavilənamələr kimi raz sala bil-
mişdir? Müəllimlərin məişəti təmin olun-
sun deyə buna birinci və ciddi tərəfdar 
olmağm keçmiş məqalələrdə isbat et-
mişdim. Lakin məvaciblərin müzayidəsi 

[artırlmas] ilə məsələ həll olunmayr. Zira 
bugünkü məişət atl, məvacib isə piyada 
mənzǝləsində [mǝqamnda, dǝrǝcǝsindǝ] 
olaraq biri-birinin ardnca çatıb bərabər-
ləşə bilməyirlər. Dəfǝatala [dǝfǝlǝrlǝ] fəh-
lələrin məvacibləri artırld. Artırldqca 
da məişət çətinləşdi. Bəs [demǝli], məva-
cibin artmas bahalq bəlasn rədd et-
məyir. Buna ayr bir çarə lazmdr ki, ta- 
mam kürreyi-ərzin ərbabi-fünununu [bü-
tün yer kürəsinin elm adamlarn] bu məsə-
lə düşündürür; həyəcanlara, əndişələrə 
salr...  

Zənnimcə müəllim əfəndilər güzəran 
asanlaşdrmaq üçün sair müəssisələrə 
müraciət etməlidirlər. Açlacaq kursla 
güzərann nə bir əlaqə və rabitələri var-
dr ki, bunlar bir aralğa toplayaraq “bizim 
halmz xoşlanmazsa, böylə kurslarn da 
qaplar, guya, bağl qalar” mülahizəsin-
də bulunmuşlardr. “Müəllimlərin hal fə-
nalqda davam edərsə, yüz kurs açlsn, 
bir şey də hasil olmaz” demişlər.  
Əfəndilər! Vaxtın təqazas [tǝlǝbi] sizi 

düşündürsün. Kursun qaplarn bağl 
qoymaqla sizin qarnnz doymaz, amma 
övlad və vətən hüzurunda məsul və 
məhkum qalarsnz! Sairlər kimi siz də 
şəhər idarəsindən, yaxud hökumətdən 
tələb ediniz ki, halnza qalsnlar, maddi 
ehtiyacnz rəf etsinlər [aradan qaldrsn-
lar]. Bəlkə bəzi ağr ailəli müəllimlərin 
kursa getmək imkan yoxdur, bu başqa 
məsələdir. Lakin işə ümumiyyət donu gey-
dirib maraqllar, həvəsliləri həvəsdən sal-
mağn mənasn anlamayram. Zənnimcə, 
bir çox cavan müəllimlərimiz böylə kurs-
larn talibi və düşkünləridir. Qoy bu ca-
vanlar işləsinlər, çalşsnlar. Milliləşəcək 

məktəblərimizə də sahib dursunlar. Yox-
sa istirahətə xələl qatılmazsa, yenə məh-
kum millətlərin cərgəsində qalarz!  
Əlavə, kurs açlarsa, bir çox istedadl 

müəllimlərimiz kursda hazrlanb ibtidai 
məktəblərdən vəsət məktəblərə köçə bi-
ləcəklər. Müəllimlər üçün həm maddi və 
həm də mənəvi bu bir xoşbəxtlikdir ki, 
bunu əldən məbada buraxalar!  
İştə, məsələnin bu cəhəti nəzərə al-

narsa, bir müəllim deyil, tamam ziyalla-
rmz bu işə müavinət [kömǝk] göstərmə- 
lidirlər. Hər şeyi hökumətin öhdəsinə tul-
lamaq olmaz. Gərək camaat da bir qml-
dansn, hərəkətə gəlsin! Müəllimlər İtti- 
faqna və ələlxüsus bəzi əhli-nüfuz [nüfu-
zlu] müəllimlərə lazmdr ki, fürsəti fövt 
etməsinlər. Kursa yoldaşlarn meylini cəlb 
edib, maraqllarn siyahsn tutsunlar. 
30-40 nəfərin siyahs tutularsa, kursun 
açlmasna var qüvvələri ilə çalşsnlar. 
Təlim müddətinin axrnadək adlar yazl-
mş əşxasn [şǝxslǝrin] davamna səy et-
sinlər. Böylə olarsa, açlacaq kursun fay- 
da və nəticələri də böyük olar. Ey kaş ar-
zumuz baş tutayd!  

Kursun məsarinə [xǝrcinǝ] gəldikdə, 
Əlicabbar əfəndinin təqdimatından böy-
lə məlum olur ki, bu cənabn vəsatəti [va-
sitəçiliyi] ilə Şəhər İdarəsi 30 min rublə, 
yars müsəlmanlara və yars da erməni-
lərə olmaq şərti ilə bir məbləğ buraxa-
caqdr. İştə məsələnin bu cəhətini biz bir 
dürlü anlamadq. Əlicabbar əfəndidən 
bu xüsusda qəzetə vasitəsi ilə izahat istə-
məyə məcburuq. Sonra biz də öz müla-
hizəmizi deyərik.  

 
Fərhad Ağazadə  
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HƏSB-HAL  
[DƏRDLƏŞMƏ] 

 
Mən daima qəzetə oxuyanlardan de-

yiləm. Heç oxumayram zənn etməyiniz. 
Ara-sra qəzetə oxusam da hərb-zərbə, 
vəhşət və cinayətə dair xəbərlərdən xoş-
lanmam, məyusanə baxb keçǝrəm.  

Məslək etibar ilə sosialist-demokrat 
olduğumdan, beş ildən bəri bəşəriyyətin 
keçirdiyi alam [ələmlǝr] və iztirabdan öz 
hissəmi almşam və almaqdayam. Bu rəq-
si-mərg-a-mǝrg [qrğn rǝqsinin] nə vaxt xi-
tama ərəcəyini bilməm.  

Barşq olmuş, olacaqmş kimi rǝva-
yətlər eşitdiyim halda, yenə keçənlərdə 
əlimə keçən bir qəzetədə gürcü-erməni 
toqquşmasn, İrəvanda və sair yerlərdə 
Erməni Cümhuriyyəti demokrasi şərə-
nə irəvanl və digər kəndli müsəlmanla-
rn qurban kəsilmələri və qurban olmaq 
şərənə nail olduqlarndan oxuyub, omu-
zumu silkib dedim ki:  

Millətim növ’i-bəşərdir, vətənim ruyi-
zəmin. 

Qardaşm ölmüş, anam, atam, qövm-
əqrəbam... məscidi və minbəri, hətta 
axundilə bərabər hindlilərin ölüsü kimi 
yanmş! Bu ayini-ruhanini [dini ayini] əl-
bəttə erməni qardaşlarm icra etmiş. Zira 
bu qədər illərdən bəri yxlan evlər, yanb 
xakistər [kül] olan xanimanlar, nǝhirlər 
kimi fışqrb axan qanlar, paymal olan 
[ayaq altında tapdalanan] şərəər, namus-
lar; inləyən, ağlayan sansz yetimlər, ac-
lar, fələkzədələr və bədbəxtlər, sürü-sürü 
səllər kimdir, kimlər? İnsan! Bu şənaye-
ni [rǝzilliklǝri, biyabrçlqlar] icra edənlər 
mədənilərin bir üzvi-mühümmü [mühüm 

bir üzvü] deyil mi? Bəli, insanlar, insan-
lar... “Xǝləqallahu bəşər ǝla-surəti...” 
[Allah insan ... surǝtindǝ yaratmşdr] deyə 
öz-özümə həsb-hal edərək qəzetəni bir 
kənara atdm. Birdən-birə yadma möh-
tərəm bir axundun verdiyi nəsihət gəldi. 
Deyirdi ki: 

Oğlum məşhədi! Sən daha gəncsən, 
dünyann yaxş-yamann bilməzsən, dos-
tunu-düşmənini fərq edəmməzsən. Mən 
sənə söyləyəyim, sən qzl küpə* et, qula-
ğna tax: şeytanlar iki cürdür: biri cinlər, 
digəri insanlar ki, Qurani-kərimdə deyir: 

“Yuvǝsvisu  sudurin-nasi min-ǝl cin-
nǝti vǝn-nas” 

Sən gözə görünməyən şeytanlardan 
qorxma, insan şəklində şeytanlardan hə-
zər et, qorx! Bu bir.  

Hər cür qəzetə və risalələrə inanma. 
Oxuma deməm, oxu. Öz ağln[n] tərəzi-
sinə çək, mühakimə et, yaxş-yamann 
ayr; yaxşsna əməl et, yamann bayra 
at. Çünki qəzetə yazanlarn çoxu adəm 
surətində olan şeytanlardr. Ham yazlar 
yalan, öz kisələrini doldurmaq üçün cür-
bəcür [v]uruşmalar, toqquşmalar, cina-
yətlər, cürəbəcür səfsətə yazrlar, səni al- 
dadrlar. Bu iki.  

Üçüncü olaraq kəş-istiqbal və hal 
[gǝlǝcǝyi vǝ indiki zaman bilmǝk], müşkül 
şübhələrin həqiqətini anlamaq üçün bir 
fal öyrətmişdi.  

O zaman axund babamn nəsayehini 
[nəsihətlərini] xatırlayaraq ruhumu sxan 
qəzetə həvadislərini [xǝbǝrlǝrini] günlü-
yümdən silib atdmsa da, yenə şübhələ-
rim getdikcə böyüyürdü. Bu şübhələrin  

 
* Küpə - yəni güşvarə [srğa]. İdarə. 

izaləsi [aradan qaldrlmas] üçün fal açma-
ğa məcbur oldum. Hesabi-rəml, hesabi-
cəml ilə bir az ulduzlarla uğraşdm. Qə- 
məri Əqrəb bürcündə, Zöhrəni Əsəd bür-
cündə gördüm. Fal açmaq yaxş deyil. Nə 
çarə, səbr edəmmədim. Aradm, əski bir 
əl yazs kitab buldum. Şərt-şəraitini yeri-
nə gətirdikdən sonra – tə’viz [dua] və bəs-
mələ [bismillah oxumaq]...  kitab açdm. 
Yeddi vərəq sağdan açdqdan sonra yed-
dinci sətirə baxdm. Bilirmisiniz nə yazl-
mş?  

 
Bəni-adəm ǝz qorgü sǝg bǝdtǝrǝnd 
Hǝmǝ tǝşneyi-xuni-yek-digǝrǝnd... 
Yekira dǝhǝd laşeyi ruzqar 
Digǝr qorghara nǝmanǝd qǝrar 
 
Bu fal heç xoşuma getmədi. Soldan 

yeddi vərəq çevirdim, yeddinci sətirə 
baxdm. Bir cür sözlər yazlb amma 
silinmiş, zorən oxudum:  

 
Ey irəvanl yarm, unutmam səni, 
Aylar, günlər deyil, keçsə də illər. 
Nə xoş-kam eylədi itabn bizi,  
Çxar m yadmdan o qanl günlər.  
 
Oxudum amma “amənna və səddəq-

na” [inandq vǝ doğruluğunu tǝsdiq etdik] 
deyəmmədim. Kitab qapadm. Bir az mü-
lahizədən sonra təkrar irəvanllarn halna 
baxmaq üçün əvvəlcə zikr etdiyim vəch-
lə [dediyim kimi] fala başladm. Yeddinci 
vərəqin yeddinci xəttində böylə yazr:  

 
İrəvanl cavann coşğunluğu var, 
Bir tərsa düxtərin mübtəlasdr. 
Qudurmuş gəziyor, bilməm nə arar,  
İrəvanlnn əski bir sevdasdr.  
Öylə bir canidir, heç yoxdur eşi, 
Kim görsə can verər o ifritvəşi,  

Əmǝl yavrusu, əzrayl yoldaş,  
Cəhənnəm odunun bu ziyasdr.  
Qurulmuş tüfəngi, hazr patronu,  
Titrədir qəhr ilə hər müsəlman,  
Ona halaldr hər insan qan,  
Bu da xilqətinin müqtəzasdr.  
Mərhəməti yoxdur, dinləməz ah.  
Min insan öldür[ǝr], hər bir nigah,  
Əcəl dedikləri əmri-ilahi,  
Qəmzəsinin qədim aşinasdr.  
Pək yaxşdr onun böyük xülyas, 
Hər sözü, röyəti, tövrü ədas. 
Vəfadan dəm urur, yoxdur vəfas,  
Dəm ursa da quru iddiasdr. 
Rəvadr qan yutmaq dərdli kəndliyə,  
Haqqdr ağlamaq yaşl gözünə. 
Bir nəzər eylə bəs soluq üzünə,  
Kəndli insanlarn biriyasdr.  
Bağşlar qlnc İrəvana qüvvət,  
Əmrilə fəth olar neçə məmləkət.  
Yer edir səy ilə böyük bir millət,  
Ərmən millətinin “İndira”sdr. 
 
İştə yuxardak sətirləri güc hal ilə he-

sabi-rəml və cəfrin yardm ilə oxudum. 
Amma bilməm cinlərmi, mələklərmi yaz-
mş, silmiş. Təəccüb ediləcək şeylər! Hə-
man [dǝrhal] kitab qapadm. Bir az dü- 
şündüm. Öz-özümə: haydi, şu Azərbay-
cann falna bax, deyə kitab təkrar əlimə 
aldm. Niyyət etdim, kitab açdm. Yed-
dinci vərəqin yeddinci sətirində böylə 
yazlmş: 

 
Millətə vermək əgər istər isən feyz[ü] 

fəlah, 
Fəhlənin haln sor, haqqn ver, mah-

bəmah. 
Demə bir gün oluruz bəxtəvər inşǝal-

lah,  
“Hazr ol cəngə, əgər istər isən sül-

h[ü] səlah.” 
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İştə bundan qabaq açdğm fallar və 
indiki fallarn mənasn bir cür anlayam-
madğmdan fallar eynən olduğu kimi 
nücum və cəfrdən anlayan mütəxəssislər 
varsa, lütfən səhv və xətam ixtar etsələr, 
əşrǝf saatda [saatın xoş vaxtında, dualarn 
qǝbul olan vaxtında] haqlarnda duayi-xeyr 
[xeyir-dua] edib, sənaxan olaram [onlar 
tǝriǝyǝrǝm, mǝdh edǝrǝm].  

 
Xoşxəvərov Hurəndişan  

 
İdarədən: Açdğnz “fallar” o qədər 

aşkardr ki, mütəxəssislər təfsirinə ehti-
yac yoxdur, zənn edirik.  

 
 

MƏTBUAT 
 

Axr günlər mətbuatımz Azərbaycan 
sosialistlərinin mürəvvici-əfkar [orqan] 
olan gündəlik “Zarya” (Tülu) və Azər-
baycan İctimaiyyuni-inqilabiyun [Sosial-
ist-inqilabçlar] rqəsi orqan olub da, həf- 
tədə iki dəfə çxan “Zemlya i volya” (Tor-
paq və ixtiyar) nam [adl] iki yeni qəzetə-
lərlə zənginləşmişdir.  

“Zarya” birinci nömrəsində Zaqafqa-
ziya millətlərinin yüz illərdən bəri bəylər, 
xanlar, məliklər, şahlar və knyazlarn və 
daha sonra yüz ildən ziyadə Rusiya istib-
dad altında əzildiklərini və sonra Rusiya 
inqilab nəticəsində Zaqafqaziyada dörd 
cümhuriyyət elan etdiklərini qeydlə, bu-
rasn demokratiyann böyük qələbəsi 
kimi göstərir və axrda türk demokratiya-
snn vəzifəsinə keçərək deyir ki:  

“Biz səy edəcəyiz zəhmətkeş kütləmi-
zə bəşəriyyət və sosializm ideayas verək. 
Biz ümum hürriyyət bədxahlar ilə müba-

rizə edəcək, ümumiyyətlə xrda millətlə-
rin, xüsusən Azərbaycann istiqlal düş- 
mənləri ilə vuruşacağz. Bundan əlavə, 
demokratiyann daxili düşmənlərilə onun 
hürriyyətini boğan, zəhmətindən sui-isti-
fadə edənlərlə də rəhmsiz bir surətdə mü-
barizə edəcəyiz və bu işdə qonşu demok- 
ratiya ilə əlbir işləyəcəyiz.”  
İkinci nömrəsində yenə həman qəze-

tə Zaqafqaziya və əzcümlə [o cümlədən] 
Azərbaycan demokratiyasnn əvvəlcə 
çarizm və sonra bolşevizmin sövqü ilə 
ümum demokratiyadan ayrlaraq istiqlal 
elan etdiklərini və Azərbaycan müsəl-
man sosialistləri öz demokratiyasnn  ni-
catın yalnz burada görərək həmin nöq- 
teyi-nəzəri qəbul etdiklərini qeydlə yazr 
ki:  

“Əlbəttə bu işi ‘Yedinaya Rossiya’l 
ağalar və milyukovlar kimilərə xoş get-
məzdi. Onlar sair millətlərə hakim olmaq, 
onlarn dərisini soymaq kimi əski adətlə-
rindən ayrlmayrlar. Dünkü ‘tatar’ bu 
gün kəndi hökumətinə, parlamanna və 
ana dilinə malik, azad bir millət gördük-
də ürəkləri ağryr.”  

Böyük rusiyaçlarn sair millətləri is-
tiqlala layiq bilmədikləri və hökuməti öz 
əllərinə almağa çalşdqlarn bəyanla qə-
zetə, sosialistlərin bu məsələdə tutduq-
lar tərzi-hərəkətə nəqli-kəlam edərək 
[sözü gǝtirǝrǝk] deyir ki:  

“Stolpin qəhrəmanlarnn böylə hərə-
kəti bizcə aydn və anlaşlan bir şeydir. 
Fəqət məmləkətdə asayiş, nizam və hü-
quq paydar [bǝrqǝrar] etməkdə bizə ma-
neələr çxaran sosialist yoldaşlarmzn 
aldqlar vəziyyəti bir dürlü anlamayrz. 
Axr bu yoldaşlarmz Zaqafqaziya de-
mokratiyasnn iki illik müddətində nə ki-

mi şərait altında və nə surətlə istiqlal yo- 
luna düşdüklərini görmüşlərdir. Məmlə-
kətdə demokratik üsuli-idarə quruluşun-
da bizə kömək etmək əvəzinə, neçə ay 
boş danşqlarla keçirmişlərdir. Hətta əsa- 
sən qəbul etdikləri təyini-müqəddərat 
məsələsində də bizim haqqmz tanmaq 
istəməyirlər. ‘Z. truda’ mühərrirlərindən 
birisi bizim Parlamana layiq olmaq haq-
qmz danaraq deyir ki, bunu bizə ancaq 
ya əcnəbilərin təsdiqi, ya Rusiya Məclisi- 
Müəssisan verə (?) bilər. Bu surətlə sosia-
list bir mühərririn zənnincə Azərbaycan 
demokratiyasnn arzusunun qiyməti yox- 
muş. Bəlkə burjua-imperialist hökumət-
lər yaxud Rusiya Məclisi-Müəssisannn 
arzusu qiymətli imiş. Ona görə məntiq 
böylə çxr ki, ya sosialistlər özlərinin təb-
liğ etdikləri əsasa inanmayaraq əsasən 
qəbul etdiklərinin feilən icrasndan qaçr-
lar, yaxud ümum sosialistlər prinsipini[n] 
Kerenski [kimi] bunlar da bizim haqqmz-
da tətbiq edilməsinə raz olmayrlar.”  
Əlbəttə, bu gün bizi uzaq bir Məclisi-

Müəssisana göndərənlərin bugünkü xət-
ti-hərəkətləri o məclisdə də nə vəziyyət 
alacaqlarn isbat edir. Zatən buna bizim 
heç şübhəmiz də yox idi. Fəqət Azərbay-
can türk sosialistlərinin tərzi-hərəkətləri, 
gərək Parlamanmzda və gərəksə mət-
buatımzda aldqlar vəziyyət, bizi şad et-
diyi qədər türk demokratiyasnn naili- 
məram olacağna [arzularna çatacağna] 
ümid verərək bir daha artıq ruhlandrr. 
Rəqimizə müvəffəqiyyətlər diləriz.  

“Zemlya i volya”nn birinci nömrəsi 
çxmşdr. Fəqət görünür ki, “Kəndçi və 
fəhlə” kimi bu qəzetə dəxi Ziya paşann 
“Ayinəsi işdir kişinin...” şeiri məfhumun-
ca [mǝnasna uyğun olaraq] Azərbaycan 

istiqlal haqqnda krini əsəri ilə isbat 
edəcəkdir. Əgər həman nömrəsində sair 
rqələrin rəyini açq-aşkar bilmək istə-
məsəydi səbrlə gözlərdik. Lakin madam 
ki, özü sair sosialistlərin krini açmağ 
tələb edir, biz dəxi deyərdik ki, bismillah, 
başqalar üçün bir misal ol. 

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 

Pul taplbdr 
Yanvarn 31-də Tarqov küçədən 500 

manat pul tapmşam. Bu pul hər kəsin-
dirsə üç günə qədər gəlib nişanələrini 
söyləyib, pulunu ala bilər. Adres Verxni-
Təzəpir küçəsində, 134 nömrəli evdə, 
Ələsgər Əbdülbaqi oğlu.  

 
Fəhlələrin nəzəri-diqqətinə  
Bak və ətraf mədənlərdə işləyən mü-

səlman əmələlərinə elan olunur ki, bey-
nəlmiləl müsəlman fəhlə konfrans bu 
bazar günü fevraln 9-na təyin edilmişdir.  

“Müsavat” rqəsinin  
məlumat şöbəsi.  

 
Bələdiyyə İdarəsində  
Bu gün saat 1-də Bələdiyyə İdarəsi 

salonunda müsəlman qlasnlarnn mü-
şavirəsi dəvət edilir. Müşavirə Bələdiyyə 
Məclisinin baqi [öz yerindǝ] qalmasna 
münhəsir [hǝsr] ediləcəkdir.  

 
* Mərkəzi Ev Komitəsi, Bələdiyyə İda-

rəsinə bir kağz göndərib məlum etmiş-
dir ki, alnan məlumata nəzərən şəhər 
elektrik işğ qiymətlərini artırmaq üçün 
Bələdiyyə İdarəsi cənbində [nəzdində] bir 
komisyon təşkil edilmişdir ki, işbu məsə-
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lə ilə iştiğal edəcəkdir [məşğul olacaqdr]. 
Mərkəzi Ev Komitəsi rica etmişdir ki, mə-
sələ əhali və ev təşkilatlarna aid olduğu 
üçün bir nəfər Mərkəzi Ev Komitəsinin 
nümayəndəsi o komisyonda iştirak et-
məsi mütǝmənnadr [arzu olunur].  

 
* Bak Dərmanxana Xidmətçiləri İtti-

faq Bələdiyyə İdarəsinə məlum etmişdir 
ki, kanuni-saninin [yanvarn] 26-snda 
dərmanxana sahibləri ilə bərabər in’iqad 
edən [baş tutan] iclasda tətili qət etmək 
[kǝsmǝk] istənilmişsə də, müvəffəq olun-
mamşdr. Zira dərmanxana sahibləri xid-
mətçilərlə raz olmaq istə[mǝ]mişlərdir. 
Şimdi bunlar bacardqlar qədər tətili qət 
etmək üçün tədabirdə bulunurlar [tǝd-
birlǝr görürlǝr]. Məsələn onlar razdrlar 
ki, yeni məvaciblər yanvarn 15-dən he-
sab olunsun. Dərmanxanalarn daxili iş-
ləri ilǝ xidmətçilərin əzl [işdǝn azad edil- 
mǝsi] və qəbulu məsələsində dərmanxa-
na sahibləri ilə raz ola bilməyəcəklərdir. 
“Ermans” dərmanxanasnda tətilin qət 
edilməsinə səbəb orann bir nəfərə məx-
sus olmasdr.  

 
Bak şamaxllarna  
Bakda sakin olan cəmi Şamax qaç-

qnlarna elan olunur ki, bu çağa kimi on-
lara Ümuri-Xeyriyyədən [Sosial Tǝminat 
Nazirliyindǝn] müavinǝt olunurdu. Bun-
dan sonra isə bu müavinət Şamax Həm-
torpaqllar Cəmiyyəti vəsatəti [vasitǝçili- 
yi] ilə olasdr. Bundan dolay, ianəyə eh-
tiyac olanlar gərək fevraln 3-dən, dü-
şənbə [bazar ertǝsi] günündən etibarən 
hər gün saat 12-dən 3-ə kimi Bələdiyyə 
imarətinin 3-cü mərtəbəsində Həbib bəy 
Mahmudbəyov cənablar dəftərxanasna 

müraciət etsin və məzkur [ad çǝkilǝn] cə-
miyyətdən kitabças olsun. Bu kitabçasz 
heç kimə kömək olunmayacaqdr. Qa-
baqda verilən ərizələr də bisərəncam qa- 
lasdr.  

Şamax Həmtorpaqllar Cəmiyyəti  
 
* Ərzaq Nəzarəti Bələdiyyə İdarəsinə 

məlum etmişdir ki, bu vaxtadək Ərzaq 
Nəzarəti müsri [yoluxucu] xəstələr xəstə-
xanas üçün nisyə ərzaq və mühimmat 
buraxrd. Bundan sonra isə 4 milyon rub-
lə hökumət tərəndən xəstəxana güşa-
dna [açlşna] təxsis olunmasn [ayrlma- 
sn] nəzəri-etibara alaraq, nisyə mal bu-
raxlmayacaqdr. Bələdiyyə İdarəsi Ərzaq 
Nəzarətinə məlum etmişdir ki, təxsis edil-
miş 4 milyondan hələlik 1 milyon aln-
mşdr ki, fəqət [yalnz] xəstəxanann mə- 
xaricatına [xǝrclǝrinǝ] kifayət edə bilə-
cəkdir. 

 
 

YENƏ BEZ MƏSƏLƏSİ 
 

Ərzaq  Nəzarətinin təhqiqat və təqi-
batı 

Həmin yanvar aynn əvvəllərində 
Gəncə uyezdinə tabe Dəllər camaatı və-
kili nam ilə Məşhədi Məhəmməd Vəli 
oğlu nam birisi məzkur [ad çǝkilǝn] kənd 
əhalisinə paylanmaq üçün bez almaq-
dan ötrü Ərzaq Nəzarətinə müraciət et-
miş idi. Ərzaq Nəzarəti yanvar aynn 5-də 
98 nömrəli təhqiqat vərəqəsi ilə Gəncə 
qaimməqamna (uyezdni naçalnikinə) 
müraciətlə Məşhədi Məhəmmədin məz-
kur kənd əhalisi tərəndən vəkil olub-ol-
madğ haqqnda təhqiqat icra olunma- 
sn əmr etmiş.  

Nəticədə qaimməqam cənablarndan 
18 yanvar tarixli və 89 nömrəli alnmş 
olan təhqiqat vərəqəsi bundan ibarətdir. 
Qaimməqam yazr:  

“Bununla Ərzaq Nəzarəti idarəsinə 
ərz edirəm ki, məzkur Məşədi Məhəm-
məd Vəli oğlu adi bir tacirdir və Nəzarəti-
cəlilənizdən [ulu Nazirliyinizdǝn] tələb ey- 
lədiyi manufakturan öz mənfəəti üçün 
istəmişdir. Burada manufaktura qəhətli-
yi vardr. Əgər hökumət camaatın bu xü-
susdak zəruri ehtiyacatın rəf etmək 
[aradan qaldrmaq] istəyəcək olarsa, la-
zm olan manufakturan ya kooperativlər 
vasitəsi ilə və yaxud Ərzaq Nəzarətinin öz 
məmurlar təhti-nəzarətində [nǝzarǝti al-
tında] əhali arasnda təqsim etməlidir 
[paylamaldr].” 

 
 

İDARƏDƏN CAVABLAR  
 

N. S. əfəndiyə: İmzanz açq yazmal-
snz. 

“Demokrat olmaq asan deyil” məqa-
ləsini göndərmiş əfəndilərə: Məqalənizi 
“Al bayraq” rəqimizin özünə göndər-
məniz məsləhətdir.  

“Ufaq müəllim” əfəndiyə: Əvvəla əs-
gərlik işimizdə əvvəllərdə müşahidə edi-
lən nöqsanlara Hərbiyyə Nəzarəti tərə- 
ndən lazmi diqqət yetirilib islah edil-
məkdədir və saniyən [ikincisi] məqalə ya-
zarkən kağzn ancaq bir üzündə yazmağ 
unutmayasnz. 

 
 
 
 
 

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev 
Daxili naxoşlar qǝbul edir:  
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-

dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov 
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-
91. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон 
№ 36-91. 

 
Doktor  

Musa bǝy Rǝyev  
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 

naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi  

M. B. Şternin 
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2-

yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ 
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ 
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağ-
rsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝ-
dǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak 
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.  

2642 
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Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 

Diş həkimi  
İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Arvad diş həkimi  
Platonova  

Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 
[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 

Doktor  İ. Q. Sibiroviç 
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir sə-

hər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-ya-
dək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kol- 
yubakinski küçəsinin küncündə). Telefon 
nömrə 42-12. 

2658 
 

Elan 
Azərbaycan Cümhuriyyəti Ərzaq Nəzarəti 

İdarəsi Azərbaycan daxilində yaşayan əhali-

nin və ətrafdan gələn bisavad adamlarn ica-
zə və başqa işlər üçün Nəzarətə verəcəkləri 
ərizələri yazdrmaq üzündən çəkdikləri çətin-
liyi nəzərə alaraq, nazir həzrətlərinin əmri ilə 
idarənin aşağ qatında pilləkanlardan çxan 
yerdə ərizə yazdrmağa xüsusi bir oda təxsis 
edilmişdir [ayrlmşdr]. Buna görə, bundan 
sonra nazir həzrətləri naminə vǝ Ərzaq İda-
rəsinə ərizə verəcək kimsə həman odada əri-
zələrini pulsuz olaraq yazdra bilərlər. 

Ərzaq Nəzarəti İdarəsi 
 
 

 
Müvǝqqǝti müdir:  

Hacbǝyli Üzeyir bǝy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 
 

İki konfrans 
sǝh. 1. “Versal”: bu ad qǝzetdǝ hǝr yerdǝ 

“Versay” kimi verilmişdir.  
“Hesab günü”: “Azǝrbaycan” qǝzetinin 

21 yanvar 1919-cu il tarixli 93-cü nöm-
rǝsindǝ gedǝn yaz nǝzǝrdǝ tutulur.  

“bǝrzǝx”: dini tǝsǝvvürǝ görǝ cǝnnǝt ilǝ 
cǝhǝnnǝm arasnda, yaxud dünya ilǝ axirǝt 
arasnda olan vǝ ölǝnlǝrin ruhlarnn gözlǝ-
diyi yer.  

“…adilanǝ ölçǝ bilǝr…”: “adilanǝ” sözü 
qǝzetdǝ tünd vǝ nisbǝtǝn böyük şriftlǝrlǝ 
verilmişdir.  

sǝh. 3. “kadetlǝr”: XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ 
Rusiyada fǝaliyyǝt göstǝrǝn Konstitusion-
Demokratik Partiyaya mǝnsub olanlar.  

 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda 

sǝh. 4. “…xüms, zǝkat vǝ üşr…”: İslamiy-
yǝtdǝ nǝzǝrdǝ tutulan vergilǝr. Xüms: qa-
zancn beşdǝ biri miqdarnda verilǝn vergi. 
Zǝkat: sahib olunan mal vǝ pulun qrxda bi-
rinin kasblara paylanmas şǝrti. Üşr: tor-
paqda yetişǝn mǝhsulun onda birinin vergi 
kimi verilmǝsi.  

“Hökumǝt mǝmurlarnn iştirak ilǝ Qa-
zax uyezdindǝ bir neçǝ adam daha da 
betǝrdir.”: bu cümlǝ qüsurludur; güman ki, 
cümlǝnin bir hissǝsi düşmüşdür.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 7. “…Almaniya Hökuməti yeni qoşun 
təşəkkülü barəsində Almaniya Məclisi-
Müəssisanna bir layihə təqdim edəcək...”: 
qǝzetdǝ “edǝcǝk” yerinǝ “edǝcǝyini” get-
mişdir.  

 
Sülh Konfransnda  

sǝh. 8. “general Simson”: Ceffri Spayser-
Simson nǝzǝrdǝ tutulur.   

“Pati jurnal” [Le Petit Journal]: 1863-
1944-cü illǝrdǝ Parisdǝ nǝşr edilǝn gündǝlik 
qǝzet.  

 
Qǝzetǝlǝrdǝn  

sǝh. 9. “Paranna”: Varşavada 1912-1929-
cu illǝrdǝ çap edilǝn “Qazeta Poranna dva 
qroşe” nǝzǝrdǝ tutulur.   

 
Hǝsb-hal 

sǝh. 12. “Millǝtim növ’i-bǝşǝrdir, vǝtǝ-
nim ruyi-zǝmin”: “Millǝtim bǝşǝr (bütün 
insanlq), vǝtǝnim isǝ bütün yer üzüdür.” 
Misra türk şairi Toq Fikrǝtindir.  

“Yuvǝsvisu  sudurin-nasi min-ǝl cinnǝti 
vǝn-nas”: “Quran”n “Nas” surǝsinin 5-ci 
ayǝsinin bir qismi vǝ 6-c ayǝsi. Mǝnas: “İn-
sanlarn ürǝklǝrinǝ vǝsvǝsǝ salr. Cinlǝrdǝn 
dǝ olur, insanlardan da.”  

sǝh. 13. “Hesabi-rǝml, hesabi-cǝml”: 
nöqtǝ vǝ çizgilǝrlǝ, elǝcǝ dǝ yazda nöqtǝli 
vǝ nöqtǝsiz hǝrǝrlǝ baxlan fal. 

“Qǝmǝri Əqrǝb bürcündǝ, Zöhrǝni Əsǝd 
bürcündǝ gördüm.”: “Zöhrǝ” Venera plane-
tinin, “Əsǝd bürcü” Şir bürcünün ǝrǝb di-
lindǝ ad.   

“Bəni-adəm ǝz qorqü sǝg bǝdtǝrǝnd / 
Hǝmǝ tǝşneyi-xuni-yek-digǝrǝnd...”: Farsca;  
mǝnas: “İnsan qurddan vǝ itdǝn betǝrdir / 
Hams bir-birinin qanna susamşdr. / Birinǝ 
rüzgar bir leş verir / Başqa qurdlarn qǝrar 
qalmr.  

“Nǝ xoş-kam eylǝdi itabn bizi”: “Sǝnin 
mǝzǝmmǝtin bizi necǝ dǝ mǝmnun etdi.” 

“İrǝvanl cavann coşğunluğu var…” 
misras ilǝ başlayan şeir (sǝh. 13) üçün lüğǝt 

tǝrsa: xristian 
düxtǝr: qz 
ifritvǝş: ifrit kimi olan  
ǝmǝl: arzu 
xilqǝtinin müqtǝzasdr: yaradlşnn 

ehtiyacdr  
nigah: baxş 
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ǝmri-ilahi: ilahi ǝmr 
qǝmzǝ: (klassik ǝdǝbiyyatda) sevgilinin 

süzgün baxş  
aşina: dost, yoldaş 
röyǝt: görüş, baxş 
biriya: riyasz, sǝmimi 
“Ərmǝn millǝtinin ‘İndira’sdr”: güman 

ki, hind mifologiyasnda gözǝllik, bǝzi hal-
larda isǝ müharibǝ ilahǝsi olan “İndira” 
nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.   

“cǝfr”: hǝrǝr, rǝqǝmlǝr vǝ müxtǝlif sim-
vollarla gǝlǝcǝkdǝn xǝbǝr bilmǝk.  

“feyzü fǝlah”: bolluq, bǝrǝkǝt vǝ xoş-
bǝxtlik.  

“mahbǝmah”: aybaay.  
“Hazr ol cǝngǝ ǝgǝr istǝr isǝn sülhü 

sǝlah”: “Sülh vǝ ǝmin-amanlq istǝyirsǝnsǝ, 
müharibǝyǝ hazr ol.” Bu misra türk şairi Ab-
dülhaq Mollanndr. Belǝ başa düşülür ki, 
mǝqalǝdǝ istifadǝ edilmiş misralar, müxtǝlif 
şairlǝrǝ mǝxsus şeirlǝrin (yaxud bǝzi misra-
larnn) dǝyişdirilmǝsi ilǝ ǝmǝlǝ gǝtirilmişdir.  

sǝh. 14. “nücum”: (ulduzlar) ulduzlara 
baxaraq gǝlǝcǝkdǝn xǝbǝr vermǝk.  

 
Mǝtbuat 

sǝh. 15. “Z. truda”: Rusiyada sosialist-
inqilabçlara mǝxsus “Znamya truda” qǝzeti 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Ayinǝsi işdir kişinin…”: Türk şairi Ziya 
paşann mǝşhur misralar belǝdir:  

Ayinǝsi işdir kişinin, lafa baxlmaz,  
Şǝxsin görünür rütbeyi-ǝqli ǝsǝrindǝ. 
(Adamn aynas onun işidir, sözünǝ yox, 

işinǝ baxmaq lazmdr; hǝr kǝsin ağlnn 
ölçüsü onun öz ǝsǝrindǝ, işindǝ görünǝr.)  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 15. “Tarqov”: Bakda, indiki Nizami 
küçǝsi.  

“Verxni-Tǝzǝpir”: Bakda, indiki Nabat 
xanm Aşurbǝyova küçǝsi.  

“qlasn”: yerli özünüidarǝ orqannn sǝs-
vermǝ hüququna sahib üzvü.  

sǝh. 16. “Dǝrmanxanalarn daxili işlǝri 
ilǝ…”: qǝzetdǝ “ilǝ” yerinǝ “isǝ” getmişdir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELAN 
Sǝşənbə [çǝrşǝnbǝ axşam] günü 1919 

sənəsi fevral aynn 4-ündə gündüz saat 
12-də Azərbaycan Məclisi-Məbusan icla-
s olacağ elan edilir.  

 
 

ÜMUM MÜSƏLMAN 
TƏLƏBƏLƏRİNƏ 

 
Məlum olduğu üzrə, müsəlman tələ-

bələrinin əsgərliyə dəvət olunmalar mə-
sələsində yenə tələbələrdən ötrü bir ne- 
çə qaranlq və anlaşlmamş yerlər vardr. 
Ona binaən [ona görə] zeyldəki [aşağdak] 
izahatın verilməsinə lüzum görürəm: 

1) Bütün darülfünun və sair məkatibi-
aliyyədə [ali məktəblərdə] təhsil edənlər 
və edadi məktəb məzunlar neçə il əvvəl 
edadi məktəbi bitirmiş olsalar da, əxzi-
əsgər [hərbi qulluğa çağrş] qanunu qarş-
snda müsavidirlər [bərabərdirlər]. 

2) Məktəbi-hərbiyyəyə daxil olub 
oran bitirən tələbələr həmişəlik (kadro-
v) zabit olub qalmayacaqlar. Vətənimi-
zin yeganə ümidi olan bu tələbələrin eh- 
tiyac rəf olduqdan [aradan qaldrldqdan] 
sonra məkatibi-aliyyədə təhsil üçün gön-
dərilmələrindən ötrü Məclisi-Məbüsan 

xüsusi məbləğ təxsis edəcəyinə [ayracağ-
na] ümid ediriz. İndilik ordumuza münəv-
vər kirli [ziyal] əfradn [ǝsgǝrlǝrin] nə qə- 
dər zəruri olduğunu hər kəs etiraf edir. 

3) Fəqir tələbələrin əsgərə alnanlar-
nn ailəsi təmin edilməsi və onlardan 
xidmətdə bulunanlarnn maaş kəsilmə-
yərək ailəsinə verilməsi məsələsinə gəl-
dikdə, bu məsələ ümum xidmətdə bulu- 
nub da əsgərliyə alnan vətəndaşlar üçün 
birlikdə həll ediləcəkdir. Hər halda bu 
məsələ Maarif Nəzarətinə deyil, Daxiliy-
yə Nəzarətinə aiddir.  

 
1 şubat 1335 

Maarif Naziri: Nəsib Yusifbəyli  
Kargüzar: Əli Yusif 

 
 

MƏCLİSİ-MƏBUSAN  
VƏ MÜXALİFLƏR 

 
Azərbaycann siyasi vəziyyəti nə qə-

dər ki, müəyyən deyildi, türklərdən ol-
mayan bütün siyasi rqələr, bolşevik ruh- 
lu menşevikindən tutub monarxist ruhlu 
kadetinə qədər, Azərbaycan istiqlal ilə 
Azərbaycan Parlamanna qarş barşmaz 
bir vəziyyət almşlard. Onlar bu vəziy-

Bazar ertǝsi, 3 fevral 1919-cu il, nömrǝ 104

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 2 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 3 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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yətləri ilə Azərbaycan türklərini bir növ 
mühasirəyə almş, təslimə məcbur et-
mək istəmişlərdi. 

Zənn edirlərdi ki, xaricdən gəlmə Müt- 
təqlər qüvvəti də onlara kömək olacaq, 
ağllarnca türklər tərəndən qurulmuş 
olan Azərbaycan Hökumətini bir deyǝn-
dǝ atacaqlardr. 

Azərbaycan türkü ilə bərabər, bu 
türkün ruhundan doğan ideallar tərvic 
edən [ideallara rǝvac verǝn], onun yolu ilə 
gedən Azərbaycan xadimləri isə qəətən 
üzərlərinə atılan qüvvətlərə qarş məta-
nət göstərdilər, durdular. Azərbaycan k-
rinin “İstanbuldan” deyil, Bakdan doğ- 
muş olduğunu isbat etdilər. Bu sübutla 
hər kəsdən əvvəl bitərəf bir qüvvət ol-
mas həsəbilə [sǝbǝbindǝn] ilk əvvəl ingi-
lis komandanlğ qane oldu. Onun bu qə- 
naəti Azərbaycann daxili müxaliərini 
düşündürdü. 

Türk olmayan müxaliər düşündülər, 
daşndlar; xətti-hərəkətlərini dəyişmək, 
nöqteyi-nəzərlərini əvəz etmək məcbu-
riyyətində qaldlar. 

Eserlər [sosialist-inqilabçlar] əslən mil-
liyyət əsasna əhəmiyyət verən idealist 
və ind[ivid]ualist [fǝrdiyyǝtçi] bir rqə ol-
duqlarn xatırladlar. Azərbaycan Parla-
man bir “əmri-vaqe”dir [faktdr], olmuş 
bir işdir – dedilər. 

Menşeviklər dəxi “qalu bəla”dan [ǝzǝl- 
dǝn] millətlərin kəndi müqəddəratlarn 
kəndiləri təyinə haql olduqlarn qəbul 
edənlərdən olduqlarn etiraf etdilər. 

Həmkarlar İttifaq dəxi Azərbaycan 
Parlamanna getmək haqqndak qərar-
na təzədən baxmaq məcburiyyətində 
qald. 

Erməni Milli Komitəsi dəxi daş ətə-

yindən tökməyə başlad. Yalnz Parlama-
na deyil, hökumətə də girmək meylini iz-
har eylədi [göstǝrdi]. 

Yerdə yalnz bir Rus Komitəsi qald. 
Rus Komitəsi yalnz tüfəng təsirilə ol-

maldr ki, o da əvvəlcə mövcud olan qə-
rarn tǝzədən bir “götür-qoy” eylədi. 
Anlad ki, “Rusiya millətlərinin, son şəkli 
Rusiyann iradəsilə biletilaf [uzlaşmayla] 
təyin edilmək üzrə kəndi başlarna idarə 
qurmaq haqlar vardr və bu haqla par-
laman da qura bilərlər və bu parlamana 
yalnz siyasi bir minbər [kürsü] qazanmaq 
üçün deyil, vilayətə əmnü asayiş [ǝmin-
amanlq] vermək işində şərakət etmək 
[iştirak etmǝk] üçün dəxi getmək lazmdr.” 

Bunu anlamaqla bərabər, Rus Komi-
təsi özünün Parlamana girməsini yalnz 
bir mətləblə əlaqədar görür. Əvvəlcə bə-
zi mühüm məsələlər aşkar olmaldr. Bu 
məsələlər aşkar olmaynca Parlamana 
girmək, onlarca faydaszdr. Çünki bura-
da Rusiyann mənafeyi-aliyyəsinə mər-
but [ali mǝnafeyinǝ bağl] olan nöqtələr 
var ki, onlar örtülü olaraq keçmək bəra-
bər işləməyi qeyri-mümkün edər. 

Məsələ Azərbaycann Rusiyaya əlaqə-
sini təyin etməkdədir. 

Zatən yalnz Rus Komitəsindəki ka-
detlər deyil, digər rqələrdə olan ruslar-
rusiyaçlarla bizim aramzda və digər türk 
partiyalarnn arasnda olan ixtila-nəzər 
[görüş ayrlğ] dəxi bu nöqtə üzərində idi. 

Biz Azərbaycan müstəqil bir dövlət 
tələqqi [qǝbul] ediriz. Bu tələqqisini Azər-
baycan demokratiyas əksəriyyəti-əzimə 
[böyük ǝksǝriyyǝt] təşkil edən türk xalq-
nn idarəyi-aliyyəsi [ali hakimiyyǝti] ilə bü- 
tün dünyaya elan eyləmişdir. Bu bir əm-
ri-vaqedir [faktdr]. 

Azərbaycan Hökuməti, Azərbaycan 
Parlaman, Azərbaycan siyasi rqələrinin 
bəyannaməsi, Azərbaycan xalqnn bu 
əsaslar qəbul və tərvic eyləməsi bu əm-
ri-vaqenin xarici əlamətləridir. 

Azərbaycan Hökuməti bütün rqələ-
rinin müməssilliyi [ilǝ] [nümayǝndǝliklǝri 
ilǝ] beynəlmiləl münasibata [münasibǝtlǝ-
rǝ] girişmiş, feilən Müttəqlər tərəndən 
tannmşdr. Ondan başqa bu topraq 
üstündə, bu əhali üzərində başqa naz 
[nüfuz sahibi] və tannmş bir hökumət 
yoxdur. 

Bizimlə bərabər çalşmaq, türklərlə 
birlikdə “əmniyyət və asayişin təmini” və 
yaxud “fevral hürriyyətlərinin bəqas” 
üçün işləmək istəyən rqələr hər şeydən 
əvvəl bu cəhəti nəzəri-diqqətə almaldr-
lar: Azərbaycan bir əmri-vaqedir – bunu 
səmimi bir surətdə qəbul etməlidirlər. 

Azərbaycann Rusiya ilə iləridəki əla-
qəsinə gəlincə, bu əlaqəni iləridə azər-
baycanllarn rusiyallarla dostluqla, azad- 
lqla, tərəfeynin [hər iki tərən] rizas ilə həll 
olunacaq bir məsələ kimi görməlidirlər. 

Parlamana gələcək müxalif, “Siz Rusi-
yadan ayrlmşsnz, bu ayrlşnzla fayda-
l bir iş görməmişsiniz, yaxş olar ki, onun- 
la birləşəsiniz” dersə, onu dinləriz. Fəqət 
“Siz Rusiyann bir parçassnz, nə haqla 
ondan ayrlmşsnz” dersə, ona təhəm-
mül etməz [dözüm nümayiş etdirmǝz], kür-
südən salarz. 

Azərbaycan Parlamanna, Azərbay-
can istiqlal bayrağn yüksək qaldrmş 
olan bu müəssisəyə hər kəs gələrsə, bu 
Parlamann feilən təǝssüs etmiş, olmuş-
bitmiş bir hökumətin Məclisi-Məbusa-
nna gəlmiş və bununla o, Azərbaycan 
istiqlaln kirdə deyilsə də, işdə tanmş 

deməkdir. 
Rusiya ilə əlaqəyə gəlincə, bunu mü-

xaliər bilməlidirlər ki, müvaqlər heç 
bir zaman kirdə Rusiyann düşməni ol-
mayb, Rusiya demokratiyas ilə ədavət 
bəsləməmişlərdir. 

Azərbaycan Parlamannn bütün r-
qələri kəndi bəyannamələrində bu kri 
zikr eyləmişlərdir. Müxaliər nöqteyi-nə-
zərindən ən müdhiş bir milliyyətçi və if-
tiraqç [ayrlqç, ayrlma tǝrǝfdar] təsəvvür 
olunan “Müsavat” rqəsi belə kəndi bə-
yannaməsində krən təbii və mötədil bir 
hala gələcək Rusiya ilə əqdi-ittifaq etmək 
[ittifaq bağlamaq] krinə yabanç olmad-
ğn bildirmişdi. Fəqət buna biz öz meyli-
miz, öz xahişimizlə gedəcəyiz. Bu məsələ- 
ni Rusiya Məclisi-Müəssisan deyil, Azər- 
baycan Məclisi-Müəssisan həll edə bilər. 
Bu səlahiyyət başqalarnn deyil, bizim-
dir. Çünki milliyyət haqq yalnz bu surət-
lə müdaə oluna bilər. 

Yoxsa bir “menşevik” çxar da “biz si-
zə Rusiyadan ayrlmaq haqqn vermǝyi-
riz” dersə və bu məqsədinə yetişmək 
üçün müsəlman sosialistləri ilə birlikdə 
bizə qarş mübarizə edə biləcəyinə güvə-
nərsə, biz öylələrinə güləriz, zira öylə dü-
şünən bir türk Parlaman rqəsi təsəvvür 
edəmməyiz! 

Rusiyadan ayrlmaq, Rusiyaya qoşul-
maq və yaxud başqa bir şəkil ilə kəndi 
müqəddəratın təyin eyləmək haqq Azər- 
baycan xalqnn müqəddəs bir haqqdr. 
Bu haqq ona təbiət bəxş eyləmiş. Bu haq- 
q o nə kadetlərin ala gözlərinə, nə də so- 
sialistlərin yağl dillərinə fəda edəmməz! 

Müxaliər bunu bilsinlər, qulaqlarna 
srğa etsinlər və böyləcə Azərbaycan is-
tiqlaliyyǝti əmri-vaqesinin qulami-halqa-
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bǝguşu [qulağ srğal qulu] olaraq Parla- 
mana buyursunlar. 

Başqa məsələlərdə keyiəri istədiyi 
müxalifəti etsin, tənqidatda bulunsun, 
təbliğatda olsunlar. O, onlarn haqq və 
vəzifələridir. 

Biz heç bir zaman onlarn Parlaman r-
qələrinin müvaqləri [müxalif olmayanlar, 
hökumǝtdǝn yana olanlar] cərgəsində otu-
racaqlarn zatən təsəvvür eyləməmişdik. 

 
M. Ə. Rəsulzadə 

 
 

AZƏRBAYCAN KABİNƏSİ RƏİSİ 
CANİBİ-ALİLƏRİNƏ “ƏHRAR”  

FRAKSİYASI TƏRƏFİNDƏN  
BU MƏZMUNDA BİR MÜXTİRƏ 
[XƏBƏRDARLIQ] VERİLMİŞDİR: 

 
Zaqatala vilayətindən peydərpey [bir-

birinin ardnca] hər növ almaqda olduğu-
muz xəbərlərdən orann əhval qayət 
məğşuş [qarşq] olduğu anlaşlr. Vilayət 
daxilində oğurluq, soyğun və cana sui-
qəsd kimi cinayətlər hər gün vaqe olmaq- 
dadr. Vilayətin Gürcüstanla həmhüdud 
olan Əliabad və Balakənd nahiyǝlǝri əha- 
lisi gürcü təzyiqatı, gürcü təhəkkümatı 
altında inləyir. Kəndi məralarna [otlaqla-
rna] heyvanlarn çxarmaq, tarlalarna 
sərbəst yürümək, kəndi ormanlarndan 
odun kəsmək bu iki nahiyə əhalisi, bil-
xassə Qovaqçöl camaatı üçün imkan 
xaricindədir.  

Binaənileyh [ona görǝ], fraksiyamz bu 
haqda Gürcüstan Hökumətinə müraciət-
də bulunulmasn arzu etməklə bərabər, 
Zaqatala vilayətində fövqdə məruz hadi-
satın [yuxarda deyilǝn hadisǝlǝrin] baş gös- 

tərməsini ancaq məhəlli [yerli] məmurla-
rn fəaliyyətsizliyində görərək, təcili su-
rətdə vilayətin administrasiya məmurla- 
rnn qismən təbdil [dǝyişdirilmǝsi], qis-
mən də ixrac və əzl edilməsini [qovulma-
sn] lazm və labüd ədd [hesab] edir. Əks 
təqdirdə Zaqatala vilayətində məqsudu-
muzun xilafı olan [arzuolunmaz] hadisatın 
zühur edəcəyini məəttəəssüf [tǝǝssüǝ] 
görmək məcburiyyətində bulunacağz. 

Qeyd: Zaqatala övzasna [vəziyyətinə] 
dair aldğmz məlumat çox olmaqla bə-
rabər 371 kəlmədən ibarət olan teleqrafı 
hüzura təqdim etməklə kifayət ediriz.  

 
“Əhrar” fraksiyas 

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
* Yeni mütarikə şəraitinə [atəşkəs şərt-

lərinə] görə, fransz qoşunlar Strasbur-
qun üç fərsəxliyində vaqe Kel (Almanya) 
şəhərini işğal və rəsmi surətdə Fransaya 
ilhaqn elan etmişlərdir.                           

* Almanya Banknn məşhur müdiri 
fon-Qvinner rəvayətə görə Almanyann bi-
rinci rəisi-cümhuru [prezidenti] olacaqdr.                     

* Məşhur maliyyundan [maliyyəçilər-
dən] Qoldenin hesabna görə, müharibə-
yə İngiltərə 6 418, Almanya 8 300, Ame- 
rika 2 600 milyon pul sərf etmişlərdir.                      

* Smets Sülh Konfransnda Cəmiyyə-
ti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] proqramn 
havi [ǝhatǝ edǝn] bir risalə nəşr etmişdir. 
Cəmiyyəti-Əqvam vücuda gəlsə, dövlət-
lərin həyati-ictimaiyyəsində zəruri bir 
şey olub, mədəni-siyasi fəaliyyətin siyasi 
bir orqan olmaldr. “Avropa” ləğv olunur 
və Cəmiyyəti-Əqvam onun varisi olur. Cə- 

miyyəti-Əqvam biz əski əsas və mənada 
təsis etməməliyiz. Cəmiyyət bütün ca-
han əfkari-amməsinin müzahirətinə məz- 
hər [bütün dünyann ictimai krinin dǝstǝyi-
nǝ nail] olmadqca, müvəfəqiyyətlə yaşa-
maz. Cəmiyyəti-Əqvam mövcüd olmaq 
istəməsə, hüdudi-miləl [millǝtlǝrin sǝr-
hǝdlǝri] xaricindəki yeni məsələləri həll 
etmək üçün ayr bir müəssisə əmələ gə-
tirməli olacaqdr.                                 

* “Havas” acentəliyinin məlumatına 
görə, De-Korseydə Mütəffiqlər nazirləri 
ilə əsgəri [hǝrbi] mütəxəssislərin müşavi-
rəsi vaqe olmuşdur. Müşavirə əvvəlcə 
Cəmiyyəti-Əqvam məsələsini müzakirə 
edərək, onun əsas və layihǝsini tərtib ve-
rəcəkdir.                   

* “Havas” acentəliyi xəbər verir: 
Fransz mətbuatı Sülh Konfransnn üstü-
örtülü hərəkatına istehzakaranə bir su-
rətdə baxr. Vilson rəsmi surətdə fransz 
hökumətinə bildirir ki, o, konfransda 
Amerikann hökümət başçs sifəti ilə de-
yil, Baş vəzir sifəti ilə qalmaq istəyir. 

* London - Berqandan buraya gön-
dərilən teleqrafda denilir: Rusiyada həbs 
edilmiş olan və sonra oradan qaçmş olan 
bir ingilis taciri rəvayət edir ki, 1917-ci 
sənədə Rusiyaya qaytmş olan general 
Kuropatkin bolşeviklər tərəndən qətl 
edilmişdir.  

* Paris - “Le-jurnal” yazr: Bolqarya ilə 
mütarikə əqd edildikdən [atǝşkǝs imzalan-
dqdan] sonra Makenzen var qüvvəsi ilə 
çalşrmş ki, Mütəffiqlərin qələbəsinə 
əngəl törətsin və məğlub edilmiş Roma-
niyan dəmir məngənə içində saxlasn. 
Mütarikə əqd ediləndən 20 gün sonra 
Makenzen Macaristan təriqi [yolu] ilə Al-
manyaya qaytmal ikən yenə Balkanda 

qalb işində davam eyləmişdir. 
* Lion (28 yanvar) - Leon Burjuann 

təhti-sədarətində [sǝdrliyi altında] Cəmiy-
yəti-Əqvam məsələsini müzakirə üçün 
birinci iclas əqd edildi [baş tutdu]. Bu mə-
sələ ətrafında olan bir qədər danşqdan 
sonra iclas böylə qərar qoymuşdur: Bu-
nunla iclas bütün qonşu dövlətlərə mü-
raciət edərək, Cəmiyyəti-Əqvamn təlqin 
etdiyi amallara nail olmaq üçün bir yerə 
toplanmağ arzu edir. Sülh əqd edilmə-
yincə, həyatın adi halna düşməyəcəyini 
iclas qeyd və etiraf edir. 

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 

* Gürcüstan Hökuməti İngiltərədən 
mal almaq üçün xüsusi vəkil göndərir.  

* Sibiryada 80 min yapon əsgəri 
vardr.  

* Şayiata [şayiələrə] görə Tsaritsn 
əhalisi İdil [Volqa] nəhrinin sol kənarna 
nəql edilir.  

* Kiyevdə olan Finlanda konsulu Fin-
landa əsgərlərinin Petroqrada daxil ol-
malarn simsiz teleqraa xəbər almşdr.  

 
Könüllü ordu 
Ukraynadan ötrü ordu dəstələri təşkil 

etmək üçün Könüllü ordu zabitləri Yeka-
terinodardadrlar. Denikin Yekaterino-
darda və Pokrovski Tsaritsn cəbhəsində. 
Kazaklar müharibə etməkdən təngə gəl-
mişlərdir. Şəhər əhalisi fəna müamilə-
dən [rǝftardan] narazdr. Zabitlərin, ka- 
zaklarn axtarş, qarət və arvadlara təca-
vüz etmələri ziyallar təngə gətirmişdir. 
Zabitlər özləri qabaqlarna gələn mallar 
hǝcz [müsadirǝ] edib, bəzən oğurlayrlar. 
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Fəhlələr bimuzd olaraq süngü gücü ilə 
zavodlarda işləməyə məcbur edilirlər.  
Şura Hökuməti tərəndən buraxlan 

pullar qəbul edilməyir. Könüllü ordu, 
məcburi bir surətdə təşkil edilir. Hamn 
bilatəfavüt [fǝrq qoymadan] orduya daxil 
edirlər. Ordu arasnda fransz və Roma-
niya zabitləri vardr. Bunlardan əlavə Kö-
nüllü orduya güclə 4 min Avstriya və al- 
maniyal daxil edilmişdir ki, bunlar ka-
detlər əlinə düşmələrinə təəssüf edirlər. 
Stavropol və Armavir müharibələrindən 
sonra Kornilov alayndan 9 nəfər, mü-
həndis alayndan 21 nəfər qalmşdr. Qa-
lanlar isə Kuban çaynda və Armavir al- 
tında vaqe olan müharibələrdə tələf ol-
muşlardr. Şəhərdə 18 yaşndan 40 yaş-
na, kəndlərdə isə 18-indən 58 yaşnadək 
istehzari-əsgəriyyə [hǝrbi çağrş] dəvət 
edilmişdir. Qocalar isə təhlükəli vaxtlar-
da drmq və yabalarla cəbhəyə getmə-
lidirlər. 

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA  
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
* Şəki şəhəri nümayəndəsi Hacbaba 

bəy Nağbəyov Rəisi-vükəla [Baş nazir] 
həzrətləri tərəndən hüzura qəbul edi-
lərək Şəki əhval barəsində mühasibatda 
bulunmuşdur [hesabat vermişdir]. Şəki 
nümayəndəsi Yevlax-Şəki yolunun fəna 
bir halda olduğu barəsində Rəisi-vükəla 
həzrətlərinə məlumat verərək bildirmiş-
dir ki, həman yolun fənalğndan naşi [öt-
rü] Şəki bir çox nöqtələrlə əlaqədə bulu- 
na bilməyir.  

Sonra nümayəndə Şəki prixod molla-
larna məvacib təyin etmək barəsində is-

tidada [xahişdə] bulunmuşdur. Nümayən- 
də Şəkidəki müsri [yoluxucu] xəstəliklərin 
hökmfərma olmaqlarn [hökm sürmǝklǝ-
rini] təsvirlə, oraya xəstəliklərlə mübarizə 
etmək üçün sihhiyyə dəstəsi göndəril-
məsinin mütəmənna [arzuedilǝn] oldu-
ğunu bəyan etmişdir.  

Rəisi-vükəla Hökumətin müavinətini 
vəd etmişdir.  

* Mövsuq [mötəbər] mənbələrdən al-
dğmz məlumata görə, Hüseyn xan Tə-
kinski Erməni Hökuməti indində [nǝzdindǝ] 
Azərbaycann siyasi nümayəndəliyinə tə-
yin edilir. Müşarünileyh [ad çǝkilǝn şǝxs] 
bugünlərdə məhəlli-məmuriyyətinə [tǝyin 
edildiyi yerǝ] azim olacaqdr [yola düşǝ-
cǝkdir]. 

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Ticarət və Sənaye Nəzarətində 
* Ticarət və Sənaye naziri həzrətləri 

Rəisi-vükəla həzrətlərinə müraciətən 
məlum etmişdir ki, Bakdak mərmi zavo-
du həcz [müsadirǝ] edilmişdir. Oradak 
mühəndisə məlum edilmişdir ki, fəhlələr 
oradan çxmaldrlar. Nazir məktubunun 
axrnda mərmi zavodunun Cümhuriyyə-
timiz üçün havi olduğu [daşdğ] əhəmiy-
yətini bəyanla, geri verilməsi haqqnda 
lazmi tədabir ittixazn [tədbirlər görülmə-
sini] rica və təmənna [arzu] etmişdir.  

* Ticarət və Sənaye Nəzarəti Gürcüs-
tan Hökuməti nəzdindəki siyasi nüma-
yəndə Məhəmməd Yusif Cəfərova müra- 
ciətən rica etmişdir ki, Tiisdə Mədən 
Departamenti xidmətçiləri və əmvalnn 
[mallarnn] Bakya göndərilməsi barəsin-

də lazmi binagüzarlqda [tǝşǝbbüsdǝ] bu-
lunulsun. Zira Azərbaycan Mǝdǝn İdarəsi 
müdiri kanuni-əvvəlin [dekabrn] 16-dan 
etibarən Nəzarətə müraciətən məmurin 
[məmurlar] üçün ərzaq və mühimmat is-
təmişdir. 

 
Məsai Nəzarətində 
* Şubatın [fevraln] 2-də Məsai Nəza-

rətinə [Əmǝk Nazirliyinǝ] Tağyev fabrikas 
müdiriyyəti bir kağz göndərib məlum et-
mişdir ki, qulluqdan ixrac edilən xidmət-
çilər yenidən qulluğa qəbul edilmişlərdir.  

* Bakda Neft quyular qazyan müəs-
sisələr İttifaq Məsai Nəzarətinə müra-
ciətən rica etmişdir ki, Nəzarət cənbində 
[nəzdində] təşkil tapan xüsusi müşavi-
rədə onlarn nümayəndəsinə bir yer ver-
ilsin.  

* Müttəq Zəhmət Cəmiyyətinin mər-
kəzi komitəsi Məsai Nəzarətinə müraciə-
tən rica etmişdir ki, körpülərdə çalşan 
fəhlələr Cəmiyyətin izni ilə qəbul edilib, 
əzl edilmələri [işdǝn çxarlmalar] cəmiy-
yət izni ilə olmas barəsində lazmi təda-
birdə bulunulsun. Zira işbu məsələdən 
naşi [ötrü] bir çox qeyri-məmul hadisat 
[arzuedilmǝz hadisǝlǝr] törəməkdədir. 

 
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətində  
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti 

[Sosial Müdaǝ Nazirliyi] Rəisi-vükəlaya 
müraciətən müsri [yoluxucu] xəstəliklər 
və başqa bu kimi məsələlər üçün Nəza-
rətə 200 000 manat para buraxlmas 
barəsində təşəbbüsatda bulunmuşdur. 

* Məşixət Sədarəti [Şeyxülislamlq İda-
rǝsi] Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətinə 
müraciətən füqəra sinndən vəfat edən-
ləri dəfn və kəfn etmək üçün para təxsis 

edilməsi [pul ayrlmas] barəsində təşəb-
büsatda bulunmuşdur. Nəzarət 5000 rub-
lə təxsis etmişdir. Fəqət sədarətdən rica 
etmişdir ki, fəqirlik barəsində məhəllə 
mollalarndan şəhadətnamə tələb edilsin.  

 
 

MƏQSƏDLƏRİ NƏDİR? 
 

Bugünlərdə Ermənistan Hökuməti na-
mndan [adndan] Ermənistan Xariciyyə 
naziri Tiqranyann Hökumətimizə çəkdi-
yi protesto teleqram zənnimcə hamn 
təəccübləndirsə gərəkdir. Ələlxüsus te-
leqramn son cümləsindəki “Ermənista-
nn ərazi hüququna təcavüz” ibarəsi təəc- 
cüb deyil, heyrətimizi mövcib [heyrǝtimi-
zǝ sǝbǝb] olur. Məsələ yenə qara bəxtli 
Qarabağn məsələsidir. Nüfusca [ǝhalinin 
sayna görǝ] müsəlman əhalisi erməni 
əhalisindən bir neçə kərə artıq olduğunu 
erməni statistikçiləri də etiraf etdiyi bir 
halda, mövqeyi-coğrasi ilə Azərbayca-
nn təbii bir sərhədi olduğu göz qabağn-
da ikən və indiki Azərbaycan təşkil edən 
xanlqlarn içində Qarabağ xanlğ tarixdə 
ən məşhurlarndan ədd [hesab] olunar-
kən, bu gün erməni milləti və onun min 
dürlü bəla və məşəqqətlə həqqi-istiqlal 
qazanmş hökuməti yenə də gözlərini 
Qarabağdan çəkmək istəməyir və oran 
idarə etmək üçün olunan təşəbbüslərə 
qarş protesto edir. Bu cəsarətə artıq si-
yasi protesto deyil, başqa dövlətin daxili 
idarəsinə qarşmaq nam verilməlidir ki, 
buna da heç bir müstəqil hökumət tə-
həmmül edəmməz [dözüm nümayiş etdirǝ 
bilmǝz]. Ələlxüsus Ermənistan kimi yeni 
törəmiş, gələcək mövcudiyyəti əsasl 
şübhələri mövcib olaraq, ərazi hüdudu 
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bir işareyi-sualdan (?) ibarət olan bir 
dövlət, qonşusunun daxili hərəkatın xa-
ricdən tənqidə qalxşmas qətiyyən lü-
zumsuzdur. Ermənistan böylǝ bir təşəb- 
büsdə bulunarsa, açqdan-açğa “Nə mən 
yaşayacağam, nə də səni yaşamağa qo-
yacağam” demiş olur. Ermənistann Qa-
rabağa ümid etməsi, deyil “samooprele- 
deniye” [öz müqǝddǝratın tǝyin etmǝk] 
əsasna, hətta ən ibtidai məntiqə belə 
sğmaz bir röyadr ki, bu röya təbir edi-
lərsə, nəticədə yenə dəhşətli mənzərə-
lər, yenə mədəniyyət və ülfət yerinə xa- 
rabazarlar görünər.  

Hal-hazrda Ermənistann cüz’ü [bir 
hissǝsi] olan bir çox yerlər, gərək əhalinin 
milliyyəti etibar ilə, gərək tarixi vəsiqə-
lərin şəhadəti ilə Azərbaycann ən şər’i 
[halal], qanuni hissələri olduğu halda, 
Azərbaycan Hökuməti məhz dostluq və 
asayişin xələldar olmamas niyyəti ilə və 
hər üç cümhuriyyətin qazandğ haqqi-
istiqlaln möhkəmləşməsi xatirəsi üçün 
o yerlər barəsində bir kəlmə olsun da-
nşmayr. Çünki əgər qonşu cümhuriy-
yətlərin aras pozularsa, bundan şübhə- 
siz bir yabanç qüvvə müstəd olacağ 
bədihidir [faydalanacağ aşkardr].  

Bu gün Azərbaycan Hökuməti əgər 
Şuşa və Cavanşir qəzalarn bir general-
qubernator təhti-idarəsində [idarǝsi al-
tında] dolandrmaq istəyirsə, bundan ye- 
ganə məqsəd yalnz oralarda asayiş və 
intizam bərpa edib, neçə vaxtdan bəri 
asudəlik üzü görməyən əhalini yenidən 
rahat və mədəni yaşamağa dəvət etmək-
dir. Böylə bir təşəbbüsün önünə çxmaq 
asayis və intizam tərəfdar olan bir cüm-
huriyyətdən deyil, pərişanlqdan istifadə 
edib, qara kirlərini yürütmək xülyasn-

da olan macərapərəstlərdən gözlənmə-
lidir.  

Bir dəfə diqqət olunsun, Azərbaycan 
kəndi daxilində olan iki mahal idarə et-
mək üçün general-qubernator təyin edir- 
miş, bu isə başqa bir qonşu dövlətin 
“ərazi hüququna təcavüz” imiş. Məncə 
burada məntiq aramaq belə lazm deyil. 
Yalnz bunu düşünməlidir ki, qurdun qar-
n doymaq üçün quzuya hər nə nəhv 
[tǝrz, yol] ilə olursa, bir günah, bir təqsir 
ixtira etməlidir. Lakin Azərbaycan milləti-
nin də öyləcə sadədil quzulardan oldu-
ğunu kimsə sübut edəmmǝz.  

Heç olmazsa bunu düşünməli idi ki, 
Qarabağa general-qubernator təyin et-
mək, oran Paris Konfransnn qoyacağ 
qanunlarn təhtindən [altından] çxarmaq 
deyildir. Həpimiz ədalətinǝ inandğmz 
o məhkəmənin mübahisəli ərazi haq-
qnda çxaracağ qərardadlara qədər hər 
hökumət sərhədi daxilində kəndi başna 
idarə etməlidir. Bu idarəyə qarşmaq, 
qonşu dövlətin beynəlmiləl hüququna 
riayətdən imtina etməkdir. Məsələyə bi-
tərəfanə baxan olarsa, bizim “Ermənista-
nn ərazi huququna təcavüzümüzü” de- 
yil, onlarn Azərbaycan beynəlmiləl hü-
ququna təcavüzünu görər.  

 
Əli Yusif 

 
 

İRƏVAN: ERMƏNİ-MÜSƏLMAN 
MƏSƏLƏSİ 

 
Yeni vicdansz təcavüzlər  
İrəvan quberniyasnda Göyçə gölü-

nün cənubi-şərqi tərəndə və Novo-Ba-
yǝzid mahal daxilindǝ olaraq 34-35-ə 

qədər müsəlman kəndləri mövcuddur.  
Türklər İrəvan quberniyasna gəlməz-

dən qabaq ermənilər 1918 sənəsi may 
aylarnda məzkur [deyilǝn] müsəlman 
kəndlərinin üstünə hücum etmişlərdi. 
Fəqət o zaman bura müsəlmanlar tü-
fəngləri və badironlar [patronlar] çox ol-
duğu üçün erməni hücumlarnn qaba- 
ğnda dayana bilmişlərdi. Hətta erməni-
lərə beş-altı yüzə qədər təlǝfat vermiş-
lərdi.  

Sonra hücum edən ermənilər İrəvan-
dan, Erməni Hökumətindən kömək istə-
mişlər. Binaənileyh [ona görǝ] Erməni 
Cümhuriyyəti 1918 sənəsi iyul və avqust 
aylarnda top və pulemyotlarla müsəlləh 
[silahlanmş] 20-30 min miqdarnda bun-
larn üstünə erməni əsgərləri göndərmiş.  

Lihəzə [bu sǝbǝdǝn] yerli müsəlman 
kəndliləri daha bunlara müqavimət 
edəmməyib təslim olmuşlard. O zaman 
ermənilər yalnz Böyük Məzrə kəndinə 
109 top gülləsi buraxmşlard. İndi Göyçə 
göl müsəlmanlar içindən yanvarn 17-
sində çxb gəlmiş məlumat sahibi bir 
cavan orada gözü ilə gördüyü əhvalatı 
bizim üçün böylə səhih surətdə danşd:  

“Mən Qazaxlyam. Göyçə gölü ətrafı 
müsəlman kəndlərindən Daşkəndinə qo-
naq getmişdim. Məndən beş-altı gün 
qabaq çox hissəsi “qaxtaqan” [qaçqn] er-
mənilərdən və yars atl, yars da piyada 
olaraq 750 nəfərdən ibarət erməni əsgər- 
ləri 3 pulemyot və 2 ədəd topla bərabər 
Novo-Bayǝzid müsəlman kəndlərindən 
rəsmi surətdə xərc yğmaq ad ilə bu 
kəndlərin üstünə gəlmişlər. Bu erməni 
əsgərlərinin müsəlman kəndlərindəki 
rəftar və müamilələri [davranşlar] böylə 

idi: Erməni əsgərləri hər müsəlman kən-
dinə yetişirdilərsə, qabaqca o kənd ca-
maatınn qalan silahlarn alrdlar. Sonra 
kəndlilərin öhdəsindən gələmməyəcəklə-
ri surətdə cəbrən [zorla] ağr-ağr xərclər 
alrdlar. Belə ki, məzkur əsgərlər mən 
özüm mövcud olduğum Böyük Məzrə kən- 
di müsəlmanlarn 34 min manat xərc 
verməyə məcbur etdilər. Bundan əlavə, 
həmin kənddən 50 arabaya qədər ot, 5 
xarvar taxl, 10 xarvar arpa, 20-30-a qə-
dər at apardqlar kimi, evlərdən arvad 
ziynətləri qəbilindən daha bir çox cǝva-
hirat, arvad və kişi tǝzǝ paltarlar[n] ta-
layb apardlar. Sonra “Daşkənd” denilən 
kənddən otlu, taxll, neftli və talan ola-
raq 280 min manatlq qarət və zəbt et-
dilər. Bundan savay həmin kəndin sakini 
Məşhədi Qasmn 120 baş qoyununu, 24 
baş qaramaln, 50 araba otunu və 10 
min manatlq miqdarnda ev müxəlləfa-
tın [ev ǝşyasn] aldlar.  

Hakəza [elǝcǝ dǝ] Canəhmədli kəndin-
dən 15 at, 30 araba ot, nəğd və taxl ol-
maqla 15 min manatlq əşya və neft al- 
dqlar kimi arvad, kişi, hər kəsin əynində 
təzə paltar görürdülərsə, “bunlar kaz-
yonndr” [xǝzinǝyǝ mǝxsusdur] deyib, li-
basn əynindən çxarrdlar.  

İnəkdağ kəndindən dəxi taxl, ot, at 
və qeyri bu kimi camaatın mayehtacn 
[lazml şeylǝrini, avadanlğn], 50-60 min 
manatlğa qədər alb apardlar. Bunun 
kimi Qaraimanl, Sucal, Bala Məzrə və 
daha qalan o ətrafdak müsəlman kənd-
lərini bu növlə cəbrən xərcləyib, taladlar.  

Erməni əsgərləri hər kəndin üstünə 
getdikləri vaxt ümumən yəni 750 nəfəri 
də toplar, pulemyotlar ilə bərabər o 
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kəndin üstünə gəlib müsəlmanlar xərc-
ləyirdilər, talayrdlar. Sonra genə birlikdə 
o hal ilə o biri müsəlman kəndinin üstünə 
gedirdilər.  

Böyləliklə, İrəvan quberniyasnn No-
vo-Bayǝzid mahalnda ermənilər içində 
qalb, erməni hökumətinə təslim olmuş 
olan 35 para müsəlman kəndlərinin ca-
maatı fəcianə [faciəvi] bir hal keçirmək-
dədirlər. Yollar qaln qar təbəqələri bas- 
dğ üçün bir tərəfə qaçammayrlar. Binə-
valarn səsləri və haraylar da bir yana 
çatmayr. Sizi inandrram, əgər mən ç-
xb bu tərəfə gəlməsəydim və sizinlə 
görüşməsəydim, nə bilim onlarn haln-
dan kim xəbər tuta biləcəkdi.”  

Müxatibimiz [hǝmsöhbǝtimiz, söz dan-
şan şǝxs] burada dərin suzişli [yanql] bir 
ah çǝkǝndǝn sonra məhzun [hüznlü] bir 
hal ilə sözünə davam etdi: 

“Daşkənd sakinlərindən bir kişi na-
musunu saxlamaq üçün arvadn özgə 
bir kəndə qaçrmaqla, erməni əsgərləri-
nin təcavüzündən qurtara bilmişdi. Çün-
ki nizami erməni əsgərləri camaatdan 
xərc yğdqlar əsnada, müsəlman qz-
larna vǝ arvadlarna da təcavüz etmək-
dədirlər.”  
İştǝ, Azərbaycanmzda rahat və aza-

də yaşamaqda olan erməni təbəələri-
mizin rifahətinə [ravanlğna] qarş ermə- 
ni insaniyyətkarlğ!  

Azərbaycan Parlamanmzda və Azər-
baycan Kabinəsində ermənilərə məbus-
luq və vəzirlik mənsəbləri ayrdğmza 
qarş, Erməni Cümhuriyyətinin mükafa-
tı!  

 
M[ir] A[bbas] Mirbağrov 

ÖMƏR FAİQİN  
BAŞINA GƏLƏNLƏR 

 
Daha 1918 kanuni-əvvəlində [dekab-

rnda] Batuma getmək üzrə Tiisdə bu-
lunduğum vaxt möhtərəm qələm arxa- 
daşm Ömər Faiqin Tiis komandanlğ 
dairəsində məhbus olduğunu eşitdim və 
həman gün ziyarətlərinə getdim. Nə 
üçün həbs edildiklərini anladm. Məlum 
olduğu üzrə Batum-Qars sancağndak 
müsəlmanlar cilovu gürcülərin əlinə ver-
mək istəməyirlər. Ömər Faiq də əhalinin 
hissiyyatına bir tərcüman vəzifəsi gördü-
yündən, gürcülüyə “zərərli” görülmüş və 
həbs edilmişdir. Fəqət əhvaldan öylə an-
ladm ki, Gürcüstan Hökuməti Ömər Fai-
qi tezlikdə sərbəst buraxacağn vəd et- 
mişdir. Bütün safdil millətimlə bərabər 
mən də gürcüləri dost olaraq tandğm-
dan, Azərbaycan mətbuatına bu xüsusda 
bir şey yazmadm. O dostluğun xatirəsi 
üçün bu məsələyə o qədər də əhəmiy-
yət verməyib Batuma getdim. Bir də möh- 
tərəm yoldaşm özü araya pozğunluq 
düşməsinə bizzat [şəxsən] raz olmad. 
Batumdan döndükdən sonra Gəncədə 
Ömər Faiqin Tiisdən çxmamaq qeydi 
ilə sərbəst buraxldqlarn eşitdim və 
sevindim.  

Bu dəfə kanuni-saninin [yanvarn] 22-
də bir daha Tiisə getdim. Ömər Faiqin 
təkrar həbs edildiyini təəssüərlə an-
ladan yoldaşlara rast gəldim. Bu dəfəki 
həbsin əvvəlkinə bənzəmədiyini də əla-
və etdikləri vaxt, pək ziyadǝ maraqlan-
dm. İcab edən vəsiqəni əldə etdikdən 
sonra görüşə bildim. Mən Ömər Faiqi ye-
nə əvvəlki üç arxadaş ilə bərabər ko-
mandanlq həbsxanasnda buldum. Ya- 

rm saat sürən mülaqatımz [görüşümüz, 
söhbǝtimiz] anlatd ki, Ömər Faiqi bu dəfə 
həbs etdikləri kimi arxadaşlar ilə bəra-
bər Tiisin mərkəzi həbsxanasnda qa-
patmşlar. Bu həbsxana qatillərin, canilə- 
rin yatağdr. Bu həbsxanann daxili, Allah 
göstərməsin, nə qədər murdar hərəkət-
lərin yuvas imiş. Buraya Gürcüstan Hö-
kuməti caniləri bçaqlar, ilanlar dişləri 
ilə bərabər olaraq toplamşdr. Bu həbs-
xanann içərisində Gürcüstan Hökumə-
tindən başqa bir hökumət var imiş. Bu- 
raya yeni daxil olan bir məhbus təbəəlik 
vergisi verməli imiş. Bu yeni hökumətin 
buyurduğuna əməl etməyənlərin vay ha-
lna! Pekin və Tehran həbsxanalarnda 
olmayan işgəncələr altında can verənlə-
rin həddü hesab yoxdur. Əski əsrarəngiz 
bu qalann hər qaranlq guşəsi bir çox 
qurbanlarn məqtəli [qǝtl yeri] imiş. Bir 
sözlə, o qalada adam öldürmə dərsi ye-
nidən böyük bir məharətlə öyrədilmək-
də imiş.  
İştə bu dəfə Qafqaz türklərinin sevgili 

yazçs böylə bir məhbəsdə müsar ola-
raq günlərcə qalmşdr. Vergi istənildiyi 
vaxt verməkdən aciz qalan mühərririmiz 
dəhşətli bir yumruq və təkmə tufan al-
tında qalmşdr. Dşardan dostlarn gön-
dərdiyi yeməklər verilmədiyi kimi, içəri- 
dəki “qanl lokanta” [yemǝkxana] höku- 
məti də dustaqxanann yeməyini vermə-
mişdir. Onu müşayiət edən qaraqol əs-
gərlərin anlatmş olmas ilə “vətən xaini” 
(?) Ömər Faiq sabahdan axşama qədər 
ölümə müntəzir olmuşdur [ölümü gözlǝ-
mişdir].  

Bir qaç gün bu cəhənnəm əzabndan 
sonra Ömər Faiqin Tiisdəki dostlar işi 
anlayb, hökumətə söyləmişlər. Həbsxa-
nasndan xəbəri olmayan hökumət də 

Ömər Faiqi təkrar Şəhər komandanlğ 
həbsxanasna nəql etmişdir. Məsələ bu-
nunla bitməmiş, onun yoldaşlarndan 
biri yenə orada qalmşdr. O da Axsxann 
mötəbər əşxasndan [şəxslərindən] biri-
sidir. Kəskin dişli bçaqlar Ömər Faiqin 
hesabn bir gün bir gecə o zavalldan 
sormuşdur. İkinci günü o zat da oradan 
ötəki həbsxanaya nəql edilmişdir.  

Zamanə yazçlar vüquatı [hadisǝlǝri] 
kəndi duyğularna uydurub meydana ç-
xarrlar. Fəqət mən bunu, bu məlumatı 
Ömər Faiqdən və digər üç arxadaşndan 
eşitdiyim kimi yazdm. Burada göstərdi-
yim, olunan həqarətin bir cüzisidir. Mən 
bu həqarəti Ömər Faiqə deyil, millətimə 
edilmiş hesab etdiyim üçün gürcü mil-
lətinin dostluğunu ürəyimdə saxlamaqla 
bərabər, gürcü hökumətinə qələm arxa-
daşlarm naminə etiraz edirəm. Ömər 
Faiq Axsxann deyildir, bütün millətin 
maldr. Bununla izzəti-nəfsi təhqir edi-
lən millətim, dostluğunun sui-istemal 
[sui-istifadǝ] edildiyini hiss etməz deyildir.  

 
Cavad  

 
 

“QAFQAZ CİBALİYYUN İTTİHADI” 
CÜMHURİYYƏTİNİN  
İLK PARLAMENTOSU 

 
(Xüsusi müxbirimizdən) 

 
Hökuməti-cümhuriyyənin ilk Parla-

mentosunun rəsmi-güşad [açlş mǝrasi-
mi] kanuni-saninin [yanvarn] 20-də icra 
ediləcəyi əvvəlcə elan edilmiş və Şimali 
Qafqazda yaşayan hər bir millətdən və-
killər dəvət edilmişdi.  
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Əhali bu günü böyük bir səbirsizliklə 
bəkləyirdi. Müstəqil və hürr Şimal Qaf-
qaz Hökumətini vücuda gətirmək üçün 
yüzlərcə sənədən bəri həyatlarn fəda 
etmiş olan müəzzəm [böyük] Şamilin öv-
ladlar artıq bu günü görmək səadətinə 
nail oldular. Bu gün Şimali Qafqaz mil-
lətləri üçün böyük və tarixi bir gün, tarixi 
bir bayramdr. Bu gün şəhərdə büsbütün 
başqa bir həyat, əhalidə büsbütün başqa 
bir ruh! 

Bu gün hər kəsin üzündə istiqlal qü-
ruru, böyük bir məsudiyyət hiss edilirdi. 
Bu gün Cənabi-haqq Cibaliyyun İttihad 
millətlərinə əsrlərcə bəslədikləri müqəd-
dəs əməlləri [arzular] gözü ilə görmək 
nemətini bəxş etmişdir. Bu gün bütün 
hökumət dairələrində rus imperializm 
bayrağ deyil, yeddi ulduzlu Şimali Qaf-
qaz bayrağ böyük bir əzəmət, böyük bir 
heybətlə təməvvüc edirdi [dalğalanrd].  

Ey müəzzəm Şamil! Kim bilir bu gün 
ruhun nə qədər şaddr! İslamn ülviyyəti 
üçün ixtiyar etdiyin o xariqüladə qəhrə-
manlqlarna mükafat olmaq üzrə Qadiri-
mütləq həzrətləri bu gün övladlarna is- 
tiqlal lütf buyurmuşdur!  

Parlamentonun rəsmi-güşad saat 1-
də icra ediləcəyindən, saat 12-yə doğru 
əhali güruh-güruh [dǝstǝ-dǝstǝ] olaraq 
Parlamento binasnn ətrafına toplan-
maqda idilər. Parlamentonun önündə bir 
müfrəzə [qrup, dǝstǝ] əsgər və musiqi-
çilər səfbəstə olaraq [sraya düzülǝrǝk] 
Məclisin rəsmi-iftitahn [açlşn] bəklə-
yirlǝrdi. Nəhayət saat 1 radələrində he-
yəti-hökumət binadan dişarya çxd. Mu- 
siqi bunlar milli marş oynayaraq istiqbal 
etdi [qarşlad]. Parlamentonun müvəq-
qət rəisi sifətilə mühəndis Zübeyr Tey-

murxanov əhalini Parlamentonun açl- 
mas münasibətilə təbrik etdikdən son-
ra, əlini binaya uzadaraq: “İştə əfəndilər, 
bizim həyatımz bu binaya mərbutdur 
[bağldr]. Bizim bütün müqəddəratımz 
bu binada həll ediləcəkdir. Cənabi-haqq-
dan tövq [kömǝk] diləriz.” dedi. 

Sonra şeyxülislam Nəcməddin əfəndi 
həzrətləri kamali-xüşu və xüzu [tǝvazö] 
ilə Parlamentonun müvəffəqiyyati-həsə-
nəsi [gözǝl müvǝffǝqiyyǝtlǝr qazanmas] 
üçün bir dua oxudu. Bütün əhali böyük 
bir sükut içindǝ “amin” avaz ilə əldə et-
dikləri istiqlaln bəqas [ǝbǝdiliyi] üçün 
Cənabi-xaliqi-kainatın [kainatın yaradcs 
olan Allahn] hüzuri-əzəmətində [uca hü-
zurunda] təzərrö və niyazda bulunurlard 
[yalvararaq dua edirdilǝr].  
İftitah [açlş] duasndan sonra məclis 

salonu açld.  Salonun divarlar cümhu-
riyyət bayraqlar ilə donadlmş [örtül-
müş], döşəməsi xallarla təzyin edilmişdi 
[bǝzǝdilmişdi]. Məbuslar mövqelərini iş-
ğal etdilər [Millǝtvǝkillǝri öz yerlǝrini tutdu-
lar]. Hökumət lojasnda Baş vəkil ilə bə- 
rabər bütün heyəti-hökumət vǝ diploma-
si lojasnda ingilis əsgəri vəkilləri [hǝrbi 
nümayǝndǝlǝri] bulunurlard. Seyirçilərə 
təxsis edilən [ayrlan] mövqe də xncaxnc 
[ağzna qǝdǝr] dolmuş idi.  

Saat bir buçuq radələrində Zübeyr 
Teymurxanov həzrətləri müxtəsər bir 
nitq ilə Məclisi rəsmən açd. Zübeyr həz-
rətləri hürriyyətin və Rusiya inqilabi-kə-
birinin [Böyük Rusiya inqilabnn] bizə bəxş 
etmiş olduğu nemətlərin ən böyüyü bu 
Məclis olduğunu, Şimali Qafqaz millətlə-
rinin səadət və istiqballar[nn] [gǝlǝcǝk-
lǝrinin] buna mǝrbut [bağl] olub bütün 
müqəddəratlar burada həll ediləcəyini 

bəyan etdikdən sonra, bunun əsas “Hər 
bir millət müstəqillən yaşamaq haqqna 
malikdir!” prinsipi olduğunu söyləyir. 

Sonra rəis, Şimali Qafqaz millətlə-
ri[nin] heç bir vaxt ayrlmamaq üzrə itti-
faq etdiyini və bu ittifaqda ufaq-böyük 
hər bir millət müsavi [bǝrabǝr] olub, heç 
bir millət digər bir millət üzərində tə-
həkküm etmək caiz olammayacağn, əks 
təqdirdə bu ittifaq və istiqlaln bəqa və 
davamn təmin etmək pək müşkül ola-
cağn anladr.  

Sonra rəis Rusiyaya nəqli-kəlam edə-
rək [sözü gǝtirǝrǝk]: “Rusiya ilə olacaq 
münasibətimiz bu gün məchuldur. Bu 
məsələ Parisdə iniqad edilməkdə [yğş-
maqda] olan Sülhi-Ümumi Konfransnda 
həll ediləcəkdir. Fəqət bu yeni cümhuriy-
yətimizin Avropa və sair düvəli-müəzzə-
məsincə etiraf edilməsi [böyük dövlətləri 
tərəndən tannmas] bizim kəndi-kəndi-
mizi və daxili asayişimizi mühazə edə 
bilməmizə mütəvəqqifdir [bağldr]. Əgər 
biz buna qadir və müstəqillən yaşamağa 
layiq olduğumuzu göstərə bilsək, bizim 
cümhuriyyətimizə heç bir qorxu mütə-
səvvir [tǝsǝvvür olunan, mümkün olan] dey-
ildir.” deyir.  

Rəis: “Ufaq millətlərin təxlisi [xilas] 
üçün bu cahanşümul [bütün dünyan ǝha-
tǝ edǝn] müharibəyə girişmiş olan İttifaq 
heyəti-düvəliyyəsi [İttifaq dövlǝtlǝri, An-
tanta dövlǝtlǝri] də heç şübhəsiz bizim bu 
haqqmz etiraf edəcəkdir” deyir və 
diplomasi lojasna əlini uzadaraq: “İştə, 
yeni cümhuriyyətimizin ilk Parlamento-
sunda böyük İngiltərənin əsgəri vəkillə-
rini də görürsünüz” deyir. Parlamento 
əzalar [üzvlǝri] ingilis mürəxxəslərini [nü-
mayǝndǝlǝrini] sürəkli alqşlayr. 

Sonra rəis Parlamentonun böyüklü-
yünü, millətin istiqbal pək sx bir surət-
də buna mərbut olduğunu bəyan etdik- 
dən sonra Parlamentonun əzalarn yeni 
cümhuriyyətin səadəti naminə müttəhi-
dən [birgə] və əldən gəldiyi qədər çalş-
mağa dəvət edir və “Yaşasn yeni Cüm- 
huriyyətimiz! Yaşasn ilk Parlamento-
muz!” deyə nitqini bitirdikdən sonra sö-
zü Baş vəkilə [Baş nazirǝ] verir.  

Baş vəkil Kotsev həzrətləri mütəmadi 
alqşlar arasnda kürsiyi-xitabətə çxr və 
yeni cümhuriyyətin birinci parlamen-
to[sun]a xitabən nitq irad etmək [nitq 
söylǝmǝk] şərənə nail olduğu üçün kən-
disini çox bəxtiyar ədd [hesab] etdiyini 
bəyan edir. Baş vəkil həzrətləri zamann 
fövqəladə əhəmiyyətini böylə təsvir edir:  

“Ətrafımzda müdhiş alovlar davam 
edir. Bütün cahan böyük bir fırtınaya tu-
tulmuşdur. Biz bu fırtınadan sahili-səla-
mətə çxa bilmək üçün mindiyimiz gəmi- 
ni müttəhidən və fövqəladə bir tədbiri-
məharət ilə komanda etmək lazmdr. Biz 
bu gəmini son nəfəsimizə qədər müha-
zə etməliyiz.” deyir.  

Sonra Baş vəkil, hökumət[in] qətiy-
yən Parlamentonun göstərdikləri yollar-
dan çxmayacağn bəyan etdikdən sonra 
Parlamento əzalarn ufaq cidallarn [xr-
da dava-dalaşn] tərki ilə müttəhidən ça-
lşmağa dəvət edir və şəxsi qərəzlər üçün 
hökumətin fəaliyyətinə müşkülat çxar-
mamalarn hökumət naminə rica edir. 
Böylə müttəhidən çalşldğ təqdirdə ye-
ni əldə edilən istiqlaln mütləqa əlimiz-
dən çxmayacağna Baş vəkil qətiyyən 
əmin olur və “Yaşasn gənc Cümhuriy-
yətimiz! Yaşasn Parlamentomuz!” sözlə-
ri ilə nitqinə xatimə [son] verir. (Sürəkli 
alqşlar!) 
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Sonra təbrik nitqləri başlanr. Təbrik 
nitqlərindən sonra rəis bəy qonşu höku-
mətlərdən gəlmiş olan təbrik teleqraf-
larn oxuyur. Əzalarn əzalq vəsiqələ- 
rin[in] təhqiq və tǝftişi üçün üç kişidən 
mürəkkəb [ibarət] bir Təhqiq komisyonu 
intixab edildikdən [seçildikdǝn] sonra, saat 
4 radələrində məclis qapand. İkinci məc- 
lis ertəsi gün axşam saat 6-da iniqad edi-
ləcəkdir.  

H. Bürhanəddin 
 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Yeni qəzetə 
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 

rqəsi tərəndən nəşr olunan həftəlik 
“İstiqlal” qəzetəsinin birinci nömrəsi bu 
gün düşənbə [bazar ertǝsi] çxr. Qəzetə 
ancaq rqə və fəhlə həyatına münhə-
sirdir [hǝsr edilmişdir].  

 
Balaxanda fəhlə klubu 
Şubatın 1-ində Sabunçu ambulatori-

yasnda fəhlələrin xüsusi bir iclas vaqe 
olaraq, fəhlə təşkilatı qurmaq və fəhlə 
klubu layihəsi tərtib vermək üçün bir ko-
missiya seçilmişdir.  

 
Gəncədə Kəsbkarlar İttifaq  
Bak Kəsbkarlar İttifaqlar Şuras [Hǝm-

karlar İttifaqlar Şuras] Gəncədə Kəsbkar-
lar İttifaq təsis etmək üçün oraya vəkil- 
lər göndərir. 

 
Aptek xidmətçilərinin tətili ətrafında 
Aptek əmələlərinin [işçilərinin] tətili 

hənuz davam etməkdədir. Ermansdan 
sonra indi də Rayqorodetski tətil komisy-
onuna məktub yazaraq, xidmətçilərin tə-

ləblərini tamamilə qəbul etdiyini bildir- 
mişdir. 

 
General Biçeraxov 
“Qafqazya-Kaspi Hökuməti” deyilən 

təşkilat tərəndən iki etibarnamə alaraq 
general [Lazar] Biçeraxov iki konfransa 
gedir. Birincisi Mərmərə dənizində Rusi-
ya rqə və cərəyanlar nümayəndəsi 
konfrans, ikincisi Versal Ümumi Sülh 
Konfransna. General Biçeraxova tapşrl-
mşdr ki, ümum Rusiyann qoşma [fede-
rativ] xalq cümhuriyyəti əsas ilə birləş- 
dirilməsi və Rusiya tərzi-idarəsi və xrda 
millətlərin müqəddəratı məsələsinin 
həlli üçün ümum Rusiya Məclisi-Müəssi-
san çağrlmasn müdaə etsin. 

 
 

AZƏRBAYCANDA 
 

Lənkəran  
Xüsusi müxbirimizdən:  
Kanuni-saninin [yanvarn] 23-də məş-

hur Lənkəran tacirləri və sərvətdarla-
rndan [varllarndan] Hac İbad Əkbəro- 
vun vəfatı günü erməni saldatlarnn sər-
kərdə və rəisi olan Makarov və Sambo-
rus ilǝ məa [birgə] oraya gəlib evin təxli- 
yəsini cəbrən təhəkküm etmiş, qşn za-
man yağmağna baxmayb onlar həyətə 
qovub özləri evində müsamirə [yğncaq; 
ǝylǝncǝ] etmişlər. Onlar həyətində yağ-
şn altında gecə sabah edib, sübh zaman 
Hac İbad vəfat etmişdir. 

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
* Gürcüstan Xariciyyə naziri Ermənis-

tan Parlaman sədri [Avetik] Saakyann 

bilamümaniət [maneəsiz] Tiisə buraxl-
mas üçün binagüzarlqda bulunmuşdur 
[tǝşǝbbüs göstǝrmişdir].  

 
Müsəlman Milli Şurasnda 
Gürcüstanda olan Müsəlman Milli Şu-

rasnn 26-s yanvarda vaqe olan fövqəla-
də iclasnda heyəti-rəyasət intixab edil- 
mişdir [rǝyasǝt heyǝti seçilmişdir]:  

Sədr - Əbdürəhim bəy Haqverdiyev, 
sədr müavinləri - Əlimirzə bəy Nərima-
nov və Abbasqulu xan Əhmədov, xəzinə-
darlğa [müsahibliyǝ] - İsmayl Xəlilov.  

Məzkur [ad çǝkilǝn] Şura bu yaxnlar-
da Tiisdə bütün Gürcüstan müsəlman-
lar ictimas [yğncağ] dəvət etmək niy- 
yətindədir.  

 
Müsəlman qlasn siyahlar 
Tiis Bələdiyyə İdarəsi qlasn nami-

zədləri siyahsn elan etmişdir. Gürcüs-
tanda olan Müsəlman Milli Şurasnn altı 
nömrəli siyahsnda yeddi nəfər namizəd 
göstərilmişdir. Namizədlər: Əli Bayra-
mov, Mirzə Hüseyn Həsənzadə, Fətəli 
Axundov və qeyriləri.  

 
Protesto mitinqi 
Soçidə yanvarn 25-də Rus Milli Şura-

s təşkilinə qarş protesto eyləmək üçün 
böyük bir mitinq təşkil edilmiş imiş. Mi-
tinq müttəhidülqövl [yekdilliklə] zeyldəki 
[aşağdak] qərar qəbul eyləmişdir: 

1) Soçi demokratiyas Könüllü dəstə-
lərin təcavüzündən xilas edən Demok-
ratik Gürcü Cümhuriyyəti himayəsində 
yaşayaraq demokratik üsulu ilə özünün 
ictimai və siyasi vəziyyətini müdaə edir 
və milli əsasla təşkil edilmiş heç bir 
müəssisəyə ehtiyac yoxdur. 

2) Soçi demokratiyas nəinki bu işdə 
iştirak etmiyəcəkdir, biləks [əksinə] hər 
milli şuraya ciddi surətdə protesto edir. 

3) Məhəlli [yerli] sağ ünsürlərin tvas 
ilə təşkil edilmiş Rus Milli Şuras bizim 
Gürcüstan demokratiyasna qarş tnə-
dir. Bu şura, Kubanda olan mürtəcelər ilə 
əlaqədə bulunub bütün demokratiyaya 
zərbə endirir.  

 
Qəzetə qapanmas 
Batumda general-qubernator bina-

güzarlğ [göstərişi] ilə qapanmş olan “Mu- 
sulmanskaya Qruziya” (İslam Gürcüs-
tan) nam [adl] qəzetə hələ çxarlmayr.  

 
 

TEATRO VƏ MUSİQİ 
 
Bu gün (düşənbə) [bazar ertǝsi] “Mika-

do” teatrnda Üzeyir bəy Hacbəyli cə-
nablarnn neçə illərdən bəri Bak səhnə- 
sində oynanmamş olan “Ər və arvad” 
operettas mövqeyi-tamaşaya qonula-
caqdr. Bu tamaşann təntənəli bir su-
rətdə oynanmas üçün müdiriyyət lazmi 
hazrlqlar görmüşdür. 

 
 

İDARƏYƏ MƏKTUB 
 
- 1 - 
Möhtərəm müdir!  
Qəzetənizin 100-cü nömrəsində “Ba-

tum oblastı və gürcülər” ünvannda Əh-
məd Həmdi Qaraağazadə tərəndən ya- 
zlan əhvalatı oxuyub rəf’i-iştibah [yanlş 
düzǝltmǝk] üçün bu məktubumun dərcini 
rica edirəm.  
Əhməd Həmdi Qaraağazadə cənab-
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lar Batum oblastında gürcü propaqan-
das artmasndan bəhslə, Abaşidze Haz 
Məhəmməd Tağ bəy cənablarn töh-
mət etmişdir. Burasn deyə bilərəm ki, 
bir çoxlarnca məşhur olan Məhəmməd 
bəy Abaşidze cənablar həməvəqt [daim] 
öz dini və milləti uğrunda canü dildən 
çalşan qəyur [qeyrǝtli; çalşqan] bir zatdr. 
Abaşidze cənablar türklük haqqnda bi-
lümum [ümumiyyǝtlǝ], Azərbaycan haq-
qnda bilxüsus [xüsusilǝ] heç vaxt düş- 
mənçilik bəsləməyib, bəlkə həmişə hüsn- 
təvəccöh göstərib və göstərməkdədir. Və 
əlavə, Abaşidze nəslindən bugünə qədər 
xəyyəlik və başqa rəzalətlərə mürtəkib 
olan [bulaşan] bir zat olmadğ həm türk-
lərə vǝ həm də gürcülərə məlumdur. İştə 
bu qədərlə Abaşidze haqqnda yazlan 
əsassz fəqərəni [hadisǝni] təkzib etməyi 
kəndi vəzifəm ədd [hesab] etdim əfəndim.                                                                                                                

Yəhya Hacyev   
 
- 2 - 
Möhtǝrǝm müdir əfəndi!  
Xahiş edirəm bu neçə sətiri möhtə-

rəm “Azərbaycan” cəridəsinin [qəzetinin] 
sütunlarnda səbt [dərc] edəsiniz: 

Rus “Azərbaycan” qəzetəsinin 16-c 
nömrəsində bu tövr yazlmşd: Yusif Qə-
ribova Ərzaq naziri tərəndən Lənkəran 
camaatı üçün 6000 arşn ağ və çit verilib-
dir. Yenə də hal-hazrdak Azərbaycan 
Parlamannda Lənkəran nümayəndəsi 
hesab olunur. Rəbiüləvvəlin 5-də Hac 
Zeynalabidin fabrikasnn kantoruna ge-
dib, axtarşdan sonra həman qayrlma 
vəkalətnaməni tapdm. Vəkalətnamə no-
yabrn 7-si 1918-ci tarixdə üç nəfərin ad 
ilə yazlbdr. Yəni Lənkəran camaatı tə-
rəndən guya həmin bu üç nəfər arşn 

mal almağa vəkil olmuşlarmş: 1) Yusif 
Qəribov; 2) Teymur bəy Bayraməlibəyov; 
3) Böyükağa bəy Mirəlibəy oğlu. 

Vəkalətnamə imza edənlər: Seyfulla 
Cabbar oğlu, Yunis Axundov, Mirhüseyn 
Talşxanov, Əhməd Axundov, Hacəli Mə-
həmmədov və Abbasqulu Murtuza oğlu. 

Mən bu xüsusda Ərzaq Nəzarətindən 
sual edib əlan [hǝlǝ] iki həftədir cavab al-
mamşam. Xahiş edirəm Ərzaq İdarəsi 
cavab versinlər. Əvvəla, 6 nəfərin imzas 
ilə 3 nəfərin iki yüz min cana baliğ [çatan] 
camaat tərəndən vəkil olmas dürüst və 
həqiqət olarm?  

2) Bǝrfərz [fǝrz edǝk ki], 6 nəfərin im-
zas ilə vəkalətnamə dürüst oldu. Aya 
[bǝs], lazmdrm yazlan qollarn xətti ta-
mamən ayr-ayr olsun, yainki hams bir 
xətdə, iki xətdə olsa da kifayət edər?  

3) Bu 6 min arşn əşya Lənkərann 
hans hissəsi üçün təyin olunubdur?  

Və bir də möhtərəm müdir! “Azər-
baycan”n keçmiş nömrəsində Yunis əh-
valatı yazlmşd ki, guya, Lənkəran dai- 
rəsində zülmlər edibdir və edir. Bu da 
səhvdir. Gələn nömrədə Yunis əhvalatın-
dan lcümlə [qsaca] xidmətinizə ittila 
[xǝbǝr] verərəm.  

Lənkəran məbusu:  
Hac Mirzə Səlim Axundzadə 

 
- 3 -  
Müdiri-möhtərəm! Bu qaç kəlməyə 

rica edirəm möhtərəm qəzetənizdə yer 
verəsiniz. 

“Azərbaycan” qəzetəsində Ərzaq na-
ziri vəkili Yusifəli [Əliyev] cənablar tərə-
ndən məzkur [ad çǝkilǝn] qəzetədə Ta- 
ğyevin kantorundan yazlmş ki, Abbas-
qulu Kazmzadəyə verilib 1 top bez, 1 

top kətan, 1 top bomaz, 1 top madepu-
lam, 1 top qətifə. Mən məlum edirəm ki, 
doğrudur Ticarət nazirindən mənə məz-
kur əşyan almaqda müsaidə verilmiş idi. 
Amma mənim məzkur kantordan ald-
ğm əşya 1 top bez, 1 top kətan, 6 ədəd 
qətifə olmuşdur. Bunlardan başqa mənə 
bir şey vüsul olmamşdr [çatmamşdr]. 

Kazmzadə Abbasqulu 
 

 
 

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev 
Daxili naxoşlar qǝbul edir:  
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-

dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov 
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-
91. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон 
№ 36-91. 

 
Doktor Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor Ağahüseyn Kazmov 
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-

liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

Doktor  İ. Q. Sibiroviç 
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir sə-

hər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-ya-
dək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kol- 
yubakinski küçəsinin küncündə). Telefon 
nömrə 42-12. 

2658 
 

İslamiyyǝ mehmanxanas (lokantas) 
Bir çox sənələrdən bəri davam edən və 

Mart hadiseyi-əliməsində [kǝdǝrli Mart hadi-
sǝlǝrindǝ] yanan “İslamiyyə” mehmanxanas 
yenidən təmir edilib bu gündən etibarən 
mehmanxanada gözəl lokanta [yemǝkxana] 
açlmşdr. Mahir aşbazlarn təhti-idarəsində 
[idarǝsi altında] hər növ Avropa və Asiya xö-
rəkləri hazr edilir. Nahar və şam vaxtı Avro-
pa və Asiya musiqi dəstəsi çalacaqdr. On beş 
ədəd nömrə hazrdr. Adres: Bazarn və Qu-
bernski küçələrin küncündə, telefon nömrə 
12-51.  

Kamali-ehtiramla: İsmayl Mahmudzadə. 
2670     

 
Elan 

Mexaniçeski və tökmə zavod “Amiz şir-
kəti” hər növ gəmi, mədən sifarişləri qəbul 
edir. Baylovda Lbovun 3 nömrəli evində.  

Burada ustadlar, şagirdlər yaxş məvacib-
lə qəbul edilir. Şəraitini Armyanski küçədə 13 
nömrəli evdə səhər saat 9-a kimi və axşam 
3-dən 5-ə kimi “Amiz şirkəti”nin nümayən-
dəsi Süleyman Abdullayevdən bilmǝk olar. 

2671 
 

Elan 
Hökumət mətbəəsi 

Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 
mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin 
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə 
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyul-
muşdur.  Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 
manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagird-
lərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. 
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Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud 
Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə 
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət 
edə bilərlər. 

24-T 
 

Operetta  
Axşam tamaşas  

Mikado teatrosunda 
Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacbǝyli 

Qardaşlarnn müdiriyyǝti  
Düşǝnbǝ [bazar ertǝsi] günü  

cǝmadiyǝlǝvvǝl aynn 2-sindǝ  
(fevraln 3-ündǝ) 1337 – 1919-cu ildǝ 

Mikado teatrosunda müdiriyyǝtin 
aktyorlar tǝrǝndǝn tǝntǝnǝli bir surǝtdǝ 

mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdr  
neçǝ illǝrdǝn bǝri Bak sǝhnǝsindǝ 

oynanlmayan Üzeyir bǝy Hacbǝylinin 
yazmş olduğu mǝşhur “Ər vǝ arvad” 

operettas 3 pǝrdǝdǝ. 
Kǝblǝ Qubadn rolunu  

Mirzǝağa Əliyev ifa edǝcǝkdir. 
Qeyri iştirak edǝn ǝşxas müfǝssǝlǝn 

mǝramnamǝdǝ mǝlum olacaqdr.    
Biletlǝr indidǝn teatrn kassasnda  

satılmaqdadr.  
Tamaşa başlanacaqdr  

axşam saat 8-in yarsnda. 
Dirijor: Müslüm bǝy Maqomayev.  

Müdir: Üzeyir bǝy Hacbǝyli.  
 
 

 
Müvǝqqǝti müdir:  

Hacbǝyli Üzeyir bǝy 
 

 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 
 

Ümum müsǝlman tǝlǝbǝlǝrinǝ 
sǝh. 21. “1 şubat 1335”: burada il, rumi 

tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir; miladi tǝqvimlǝ 1 
fevral 1919-cu il tarixinǝ uyğundur.  

 
Mǝclisi-Mǝbusan vǝ müxaliǝr 

sǝh. 22. “…türk xalqnn idareyi-aliyyǝsi…”: 
ehtimal ki, “…türk xalqnn iradeyi-aliyyǝsi…” 
[uca iradǝsi] olmaldr; qǝzetdǝ “idareyi-
aliyyǝ” şǝklindǝdir.  

sǝh. 23. “fevral hürriyyǝtlǝrinin bǝqas”: 
Rusiyada 1917-ci ilin fevral aynda baş verǝn 
Burjua-demokratik inqilab (yaxud Fevral 
inqilab) vǝ bu inqilabn nǝticǝlǝri nǝzǝrdǝ 
tutulur. Fevral hadisǝlǝri köhnǝ tǝqvimlǝ 23 
fevral – 6 mart (yeni tǝqvimlǝ 8-16 mart) 
tarixlǝri arasnda cǝrǝyan etmişdir.   

“qulami-halqa-bǝguş”: “qulağ srğal qul”. 
Keçmişdǝ qullarn qulağna srğa taxlrd, 
srğa qulluq rǝmzi idi.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri 

sǝh. 24. “…fǝrsǝx…” yaxud “fǝrsǝng”, 
“ağac”: Keçmişdǝ işlǝdilmiş mǝsafǝ ölçüsü. 
İşlǝdildiyi coğrayaya vǝ dövrǝ görǝ dǝyişik-
lik göstǝrmǝklǝ birgǝ, tǝxminǝn 5 kilometrǝ 
bǝrabǝr idi. Atın adi yerişlǝ bir saatda qǝt et-
diyi mǝsafǝ, fǝrsǝxin ölçüsü kimi qǝbul 
edilirdi.  

“Almaniya Bank”: Almaniyann ǝn böyük 
bank olan Döyçe Bank [Deutsche Bank] 
nǝzǝrdǝ tutulur.   

 
Vükǝla Şurasnda 

sǝh. 26. “prixod”: camaatın ianǝlǝri he-
sabna saxlanan yerli (mǝhǝlli) dini icma. 

 
Nǝzarǝtlǝrdǝ  

sǝh. 27. “Mǝdǝn İdarǝsi”: qǝzetdǝ “Müa-
vin İdarǝsi” getmişdir.   

İrǝvan: Ermǝni-müsǝlman mǝsǝlǝsi 
sǝh. 29. “xarvar”: çǝki vahidi; 1 xarvar 25 

puda, 1 pud 16,4 kiloqrama  bǝrabǝr idi.  
 

Ömǝr Faiqin başna gǝlǝnlǝr 
sǝh. 30. “sancaq”: “il” (vilayǝt) ilǝ “ilçǝ” 

(rayon) arasnda inzibati-ǝrazi vahidi.  
sǝh. 31. “Əski ǝsrarǝngiz bu qalann…”: 

söhbǝt Tiisdǝki Metex qalasndan gedir; 
Metex qalas XIX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn etiba-
rǝn hǝbsxanaya çevrilmişdir.  

“Cavad”: bu imza Əhmǝd Cavada mǝx-
susdur.  

 
“Qafqaz Cibaliyyun İttihad”  

Cümhuriyyǝtinin ilk Parlamentosu  
sǝh. 32. “Qadiri-mütlǝq hǝzrǝtlǝri”: Hǝr 

şeyǝ qadir olan, mütlǝq qüdrǝt sahibi olan 
Allah. 

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 34. “General Biçeraxova tapşrlmş-
dr ki…”: bu cümlǝ qǝzetdǝ müǝyyǝn sǝhv-
lǝrlǝ getmişdir.  

 
İdarǝyǝ mǝktub  

sǝh. 36. “Rǝbiülǝvvǝlin 5-dǝ”: burada 
tarix hicri tǝqvimlǝ verilmişdir; miladi tarixlǝ 
9 dekabr 1918-ci ilǝ uyğundur.  

“Yunis ǝhvalatı”: Cümhuriyyǝt dövründǝ 
Azǝrbaycann cǝnub bölgǝlǝrindǝ fǝaliyyǝt 
göstǝrmiş Qaçaq Yunis nǝzǝrdǝ tutulur.   

sǝh. 37. “bomaz”: xovlu, isti pambq 
parça növü.  

“madepulam” (yaxud madepolam): sx 
toxunmuş ağ pambq parça; ǝsasǝn alt pal-
tar tikmǝyǝ yarayr.  

“qǝtifǝ” (yaxud qǝtfǝ): böyük ölçülü bǝ-
dǝn dǝsmal.  
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 105-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacbǝyli 
Qardaşlar müdiriyyəti öz artistləri ilə 
bərabər kamali-yə’s və təhəssürlə [böyük 
bir hüzün vǝ kǝdǝrlǝ] müdiriyyətin pərvər-
dəsi [yetişdirmǝsi] olan cavan artist Sur-
xay Allahverdiyevin Mixaylovski xəstəxa- 
nasnda tif mərəzindən vəfat etdiyini xə-
bər verir. Cənazə bu gün səhər saat 11-
də Təzəpir məscidinə aparlacaqdr.  

T/26 
 
 

QİSMİ-RƏSMİ  
[RƏSMİ HİSSƏ] 

 
Azərbaycan Məclisi-Məbusannn mə-

busluqla məmurluq ictimas haqqnda 
layiheyi-qanuniyyəsi 

Qüvveyi-qanuniyyə ilə qüvveyi-icraiy-
yə və ədliyyənin [qanunverici, icraedici vǝ 
mǝhkǝmǝ gücünün] biri-birindən kamilən 
[tamamilǝ] ayr və müstəqil olmas Cüm-
huriyyət idarə əsaslarndan olmaq həsə-
bi ilə [sǝbǝbindǝn] məbusluq vəzifəsi ilə 
məmuriyyət vəzifələrinin bir şəxsdə icti-
mas [toplanmas] qabil olmadğndan, 
Azərbaycan Məclisi-Məbusan aşağdak 

məvadd [maddələri] qəbul eyləmişdir: 
1 - Məclisi-Məbusan əzalğ [üzvlüyü] 

ilə hökumət məmurluğu bir zat öhdəsin-
də ictima edəmməz, fəqət nazirlərdən 
intixab olunanlarn [seçilǝnlǝrin] ǝzalğ 
caizdir. Sair məmurlardan biri məbuslu-
ğa intixab olunarsa, qəbul edib-etməmək 
öz ixtiyarndadr. Qəbul etdiyi halda mə-
murluqdan ayrlr.  

Qeyd:  
A) İdarə xidmətini ifa etməyən mək-

təb müəllimləri ilə professorlar, öylə də 
ixtisas iqtiza [tǝlǝb] edən məsələlərdə 
əhli-xibrəlik sifəti ilə [mütǝxǝssis kimi] döv-
lət müəssisələri nəzdində bulunan şəxs-
lər yuxardak məmnuiyyətdən [qadağa- 
dan] istisna təşkil edirlər. 

B) Bu istisna yalnz Məclisi-Məbusa-
nn bulunduğu məhəldə [yerdǝ] ifayi-və-
zifə edən şəxslərə aiddir. 

2 - Məclisi-Məbusan əzas nazir möv-
qeyində bulunduqlar müddətcə maaşla-
rn yalnz nazirlər heyəti təxsisatından 
[nazirlǝr heyǝtinǝ ayrlan puldan] alrlar. 

3 - Bu qanun nəşr edilən gündən eti-
barən məriül-icradr [qüvvǝdǝdir]. 

4 - Bu qanunun nəşrindən etibarən 
dövlət xidmətində bulunan məbuslar 
Bakda 3 gün, xaricdə isə 10 gündən son-

Çǝrşǝnbǝ axşam, 4 fevral 1919-cu il, nömrǝ 105

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 3 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 4 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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ra, bulunduqlar xidmətdən istefalar haq- 
qnda Məclisi-Məbusan divani-rəyasəti-
nə ərzi-bəyanda bulunmasalar, məmu-
riyyəti tərcih eyləmiş kimi tələqqi 
[qǝbul] və məbusluqdan ayrlmş ədd 
[hesab] olunurlar. 

 
Məclisi-Məbusan rəisi naminə:  

doktor Həsən bəy [Ağayev] 
İdarə müdiri: Rza Ağasbəyov 

Mətninə mütabiqdir [uyğundur].  
Kargüzar C. Paşazadə 

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Bolşeviklər Kiyevdə 
Moskvadan xəbər verirlər ki, qaliç-

[y]allar Kiyev mövqindən [stansiyasn-
dan] çxarlmşlardr. 

Mövqif yannda Bolboçann ərkani-
hərbi [qǝrargah] dayanmşdr. Mövqif tə-
rəfdə hücum edən alayn geri çəkilməsi 
yolu qapanmşdr. Kəndlilərdən ibarət 
külli miqdarda əsgərlər şura əsgərləri tə-
rənə keçmişlərdir. Səhər saat 10-da əs-
gərlər “Marselyeza” nəğməsi ilə şəhərə 
daxil olmuşlardr. 

 
Petlyurallarn hal  
Petlyurallarn Ukraynadak təhlükəli 

hal gəldikcə ciddiləşməkdədir. Siyasiyya-
ta girişmək müzakirələri nəticə vermə-
mişdir. Ukrayna şura əsgərlərinin hərə- 
kəti gəldikcə artmaqdadr. Kiyev quber-
niyas mühasireyi-əsgəriyyə altında elan 
edilmişdir. Kiyevdə qarətgərlik şiddət et-
məkdədir. Hökumət fəaliyyətsizdir. 

  
Belçikaya avans 
Belçikann tezliklə yenidən təmiri məq-

sədi ilə Müttəqlər Belçikaya 400 milyon 
lirə verməyə raz olmuşlardr. Almaniya 
tərəndən Belçikaya veriləcək təzminati-
hərbiyyə [müharibə təzminatı] hesabna 
bu məbləğ Belçikaya verilir.  

 
* Berlindən çəkilən teleqrafdan anla-

şlr ki, Şərqi Prussiyann hal çox ağrdr. 
Səkkizinci alman ordusu qarşsna bir ne-
çə bolşevik rqələri, Onuncu ordu qarş-
sna isə 70 min nəfərlik bir ordu iş görür. 
Bunlara qarş iş görməyə hökumət qüv-
vəsi irsal edilir [göndərilir].  

 
* Havas ajans xəbər verir: Gələn həf-

tə Sülh Konfransnda Rusiyada bolşevik-
lərlə mübarizə və Almaniya ablukasnn 
[mühasirəsinin] yüngülləşməsi məsələləri 
müzakirə ediləcəkdir. Axrnc fəqərədən 
[mǝsǝlǝdǝn] Müttəqlərin məqsədi odur 
ki, Şərqi Prussiya əhalisinə ərzaq daşma-
ğa müsaidə verilsin.  Müttəqlərin Rusi-
yada yeganə məqsədləri almanlarla mü- 
barizə etməkdir. İndi Rusiyada Müttəq 
qoşunlarn miqdarn artırmaq istəmə-
yirlər. Amma bununla bərabər Rusiyada 
o yerlər ki Müttəqlər tərəndən tutul-
muşdur, ora əhalisi qarşsnda Müttəq-
lərin müəyyən bir borclar vardr.  

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Paris - Havas ajans xəbər verir ki, 

yanvarn 12-də Versalda Müttəq döv-
lətlər vəzirlərinin [nazirlərinin] mühüm 
şuralar vaqe olmuşdur. Məclisdə 50 nə-
fər nümayəndələr öz katibləri ilə hazr 
imişlər. Fransz Hökumətinin binagüzar-
lğ [tǝşǝbbüsü] ilə rəsmi olaraq Cəmiyyə-

ti-əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] məsələsi 
müzakirə edilməliymiş. Klemanso Leon 
Burjuaya məlum etmişdir ki, Millətlər İt-
tifaq plan tərtibi üçün bir hazrlq komi-
təsi təsis etmək krindədir və o komitə- 
də Fransa tərəndən Leon Burjua nüma-
yəndə olacaqdr. Məlum olduğu üzrə, 
Fransa siyasiyyunundan [siyasǝtçilǝrindǝn] 
Pişon bolşeviklərlə danşğa girişməməyi 
təklif eyləmişdi. Pişon əlavə eyləmişdir ki, 
bolşeviklər bir hökumət olmayb, biləks 
[əksinə] hərc-mərcliyin baisləridir. Pişonun 
bu təklindən ən sol qəzetələrdən başqa 
digər Fransa qəzetələri məmnundurlar. 
Qəzetələr deyirlər ki, bolşeviklər Müttə-
qlərin, ələlümum [ümumiyyǝtlǝ] hökü-
mətlərin düşmənidirlər. Nəhayət Pişon 
demiş ki, rus əhalisinə silah və ləvazimi-
hərbiyyə [hərbi lǝvazimat] buraxmaq la-
zmdr. Təbii, Rusiya əhalisi bolşeviklərlə 
mübarizə etməlidirlər. 

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Müxtəlif xəbərlər  
* Feodosiya – “Yujnye vedomosti” 

qəzetəsi xəbər verir: Enno “Sentroso-
yuz”un nümayəndəsi ilə söhbət edərkən 
demişdir: İngilis komandanlğ öz agent-
liyi vasitəsilə İrandan 1 milyard 200 mil-
yon manat Rusiya pulunu manatı yeddi 
qəpikdən almşdr. Bu məbləğin nəf’ini 
[qazancn] ingilis komandanlğ eyni qiy-
mətlə Könüllü orduya vermişdir.  

* Moskvada olan Çin əmələləri [fǝhlǝ-
lǝri] tərəndən Çin səfarətxanas imarəti 
işğal edilmişdir.  

* Admiral Kolçak hökumətinin Xari-
ciyyə nazirliyi sabiq Rusiya Xariciyyə na-

ziri Sazonova vagüzar edilmişdir [tapşrl- 
mşdr]. Məlum olduğu üzrə Kolçak höku-
mətinə Yaponiya müavinət [kömǝk] edir.  

* Buenos-Ayresdən xəbər verilir ki, 
general Dellepiani hərbi diktatorluğa tə-
yin edilmişdir. Buna da tətil etmiş əmələ-
lərin polisi işğal etmək istəmələri səbəb 
olmuşdur. Şəhərin hər bir hissəsində po-
lislə əmələlər arasnda qanl müsadimə-
lər [toqquşmalar] vaqe olur. Bütün Argen- 
tinaya tətil sirayət eyləmişdir. Məllahlar 
[matroslar] şəhərdə qaraqol xidmətini ifa 
edirlər. Hökumətə müavinət məqsədilə 
10 min nəfərdən ibarət “Bel qvardiya” 
[“Ağ qvardiya”] dəstəsi təşkil edilmişdir. 

* Nyu-York - Əmələlərin tətili ancaq 
şəhərdə vaqe olmuşdur. Kömürə böyük 
ehtiyac vardr və ehtiyat edilir ki, bu kö-
mür qtlğndan beynəlmiləl müxabirə 
[nǝqliyyat] kəsilsin. Şəhərin ərzaq məsə-
ləsi son dərəcə fəna bir haldadr. Höku-
mət çalşr ki, şəhərdə tətili dayandrsn. 
Ona görə də əmələlərin tələbini və onla-
rn ehtiyacn rəf etmək [aradan qaldr-
maq] istəyir. 

 
Moskvada nələr olur? 
Bu günlərdə Moskvadan Tiisə varid 

olmuş [gəlmiş] bir nəfər Moskvada qayət 
maraql şeylər vüqu bulduğunu zikr edir. 
Moskvaya gələnlər Moskvan tanmazlar. 
Hətta zahirən də Moskva əvvəlkisinə bən-
zəməyir. Bütün mağaza, dükan və sair 
fabrika, zavodlar, xrda dükanlar belə 
ümumiləşdirilmişdir. Aylarla şəhər qaran-
lq içində qalr. Bu axr günlərdə şura ma-
ğazalar açlmağa başlamşdr. Şəhərin zi- 
yal taqm [qrupu; tǝbǝqǝsi] yox kimidir. 
Professorlar əlində kisə, kartof almaq 
üçün növbəyə dururlar. Nəhayət şəhər 
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küçələri qaydaya salnmşdr. Şəhər küçə-
lərində balq və xrda mallar, çayçlar 
yoxdur. Tverski küçəyə arabalar burax-
mayrlar. Qətl-qarət əksilmişdir. Bolşevik-
lər[in] ümumən pullar məhv etmək 
la-yihəsi qəbul edilmişdir. Bəzi yerlərdə 
bolşeviklər məmurlarna pul əvəzə cür-
bəcür ərzaq, manufaktura, ayaqqab və 
sair kartoçkalar verirlər. Aclq artır, ölü-
nün həddi-hesab yoxdur. Uşaqlar çox 
tə-ləf olurlar. Kiyev qəzetələri deyirlər ki, 
Moskvada meyitləri tabutda deyil, kisə-
də dəfn edirlər. Bu doğrudur, nə taxta və 
nə tabut taplmayr. Fövqəladə Komitə-
nin üzvləri ham şura müəsissələrində iş-
ləyirlər. Moskvada öylə bir həməfkarlar 
ittiqafı yoxdur ki, bolşeviklərin gizli agen-
tələri olmasn. Ona görə də hər bir əmə-
lə ehtiyatla davranr. Bolşevik müəssisə- 
lərində at oğurluğu və rüşvətxorluğun 
hədd-hesab yoxdur. Bir gün olmayr ki, 
bir-iki komissar və başqa bolşevik mə-
murlar atılmaqla edam edilməsinlər. Am- 
ma bununla bərabər xəyanətin önünü 
ala bilməyirlər. 

 
Ukrayna ilə Şura Hökuməti 
Kiyevdən xəbər verirlər ki, Ukrayna 

Hökumətinin sifarişinə görə, Mazurenko 
xətti-müstəqimlǝ [birbaşa xǝtlǝ] Şura Hö-
kumətinin Xariciyyə İşləri komissar Çiçe-
rin ilə danşb, Şura Hökumətinin Ukray- 
na ilə hal-hazrda müharibə edib-etmə-
məsini soruşmuşdur. Şura Hökumǝti ca-
vab vermişdir ki: “Ukrayna torpağnda 
heç bir Şura əsgəri yoxdur. Ukraynada 
Ukrayna Hökuməti əsgərlərii ilə Pyata-
kovski əsgərləri arasnda müharibələr 
vaqe olur. Ukrayna ilə Rusiya Şura Höku-

məti arasnda heç bir müharibə hərəkatı 
yoxdur. Ukrayna Hökuməti yadndan ç-
xarmamaldr ki, Şura Hökuməti heç vaxt 
Ukrayna istiqlalna əl uzatmaz. Hətta ba-
har fəslində təzə təşkil olunan Ukrayna 
Xalq Cümhuriyyətini teleqraa biz təbrik 
etmişdik. Sülh müzakirəsinə gəldikdə, 
bunu deyə biləriz ki, Ukrayna ilə sülh mü-
zakirəsi başlamaqdan ötrü biz kamali-
məmnuniyyətlə Ukrayna tərəndən gələ- 
cək nümayəndəni Moskvada qəbul edə-
riz. Ukrayna nümayəndələrinin bilamü-
maniət [maneǝsiz] Moskvaya gəlmələri 
üçün binagüzarlq ediləcəkdir [sǝrǝncam 
verilǝcǝkdir].”  
Şura Hökumətindən böylə bir cavab 

alnmas münasibətilə yanvarn 7-də Uk-
rayna Hökumətinin iclas olmuşdur. Bu 
iclasda Ukrayna Xariciyyə naziri Çexovski 
Şura Hökuməti ilə olan müzakirə nəticə-
ləri haqqnda müfəssəl məruzədə bulun-
muşdur. İclas tezliklə Moskvaya sülh he- 
yəti göndərilməsini təkid etmişdir.  

 
* Novoçerkasskdan teleqraf edirlər 

ki, Krmdan alnan məlumata görə bir çox 
ruslar Fransaya getməkdən ötrü Fransa 
pasport bürosuna müraciət etməkdədir-
lər. İngiltərəyə getmək qadağan edilmiş-
dir.  

* Feodosiyadan xəbər verirlər ki, Sa-
zonov və Ryabuşinski İstanbula azim ol-
muşlar [yola düşmüşlǝr].  

* Odessaya kömür aparan gəmilər 
Mariupoldan keçmişlərdir. Gəmilərin 
Odessadan hərəkət etməyə başlayacaq-
lar gözlənir.  

* Bolşeviklər Avropada və Amerikada 
xüsusi acentəlik təsis etmək istəyirlər və 

böyləliklə fövqəlzikr [yuxarda deyilǝn] 
yerlərdə Şura Hökuməti nəf’inə [lehinǝ] 
təbliğatda bulunacaqlarmş.  

* Bolşeviklər Petroqradn bu günlər-
də düşəcəyinə heç bir əhəmiyyət vermə-
yirlər. 

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Məsai Nəzarətində  
* Baş Fabriçni inspektor [Baş Fabrik 

müfǝttişi] Məsai Nəzarətinə [Əmǝk Nazirli-
yinǝ] məlum etmişdir ki, Kəsbkarlar İtti-
faq [Hǝmkarlar İttifaq] tərəndən Nəza- 
rət cənbindəki [nǝzdindǝki] xüsusi müşa-
virəyə Roxlin, Əbilov, Usnitsev, Frolov in-
tixab edilmişlər [seçilmişlǝr]. Onlara na- 
mizəd Eysiroviç intixab edilmişdir. Beşin-
ci yer su nəqliyyatı xidmətçiləri nüma-
yəndəsi üçün verilmişdir.  

* Baş Fabriçni inspektor Məsai Nəza-
rətinə bir kağz göndərib məlum etmiş-
dir ki, Nəzarət təşkil edildikdən sonra 
Müfəttişliyə bir çox fəhlələr müraciət et-
məkdədirlǝr. Müfəttişlik isə lazmi qədər 
xidmətçilərə malik olmadğndan bir çox 
məsələlərə baxa bilməyir. Binaənileyh 
[ona görǝ], inspektor rica etmişdir ki, 
1919-cu sənə üçün 2 nəfər müavini-mü-
fəttiş, bir nəfər mühəndis Şibayev Mü-
fəttişliyə təyin edilsinlər. 

 
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətində  
Teatro və başqa ictimai yerlərdən xü-

susi vergi almaq haqqndak qanun layi-
həsi Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti 
[Sosial Müdaǝ Nazirliyi] tərəndən Rəisi-
vükəlaya [Baş nazirǝ] təqdim edilmişdir.  

FELYETON 
NƏŞRİYYATIMIZIN  

ƏSBABİ-TƏRƏQQİ VƏ TƏDƏNNİSİ  
[İNKİŞAF VƏ GERİ QALMA SƏBƏBLƏRİ] 

 
- 2 - 

 
Ülumi-ədəbiyyə üləmasndan [ədə-

biyyat alimlərindən] Üsamə bin Məqəl de-
yir ki: “Xüləfayi-Abbasiyyənin [Abbasi xǝli- 
fǝlǝrinin] birincisi Abdullah Sǝffah xütbə-
lər və risalələrə fövqəladə rəğbət etdi-
yindən, ərbabn himayə altına alr, 
onlara çoxlu mükafat və ehsanlar verirdi. 
Bu səbəblə onun təvəccöhünü qazan-
maq üçün min  risalə və min xütbə hifz 
eyləyib arzuma nail oldum. Müşarüni-
leyhdən [ad çǝkilǝn şǝxsdǝn] sonra hicrə-
tin 136-snda məqami-xilafətə gələn 
Mǝnsur müsamirata [söhbǝtlǝrǝ], əxbar 
və əyyami-ərəbə [ǝrǝblǝr vǝ onlarn keçmi-
şi haqqnda xǝbǝrlǝrǝ] əhəmiyyət verirdi 
və bu elmlərin ərbabn məzhəri-iltifat və 
mükafat [mǝrhǝmǝt vǝ mükafatına nail] 
edirdi. Bu xəlifənin də hüsn-təvəccöhü-
nə nail olmaq üçün müsamirat və əxbar-
dan hifz etməmiş bir şey buraxmadm. 
Hicrətin 169-unda Musa əl-Hadiyə gəlin-
cə, bu xəlifə şeiri sevərdi, çox şeir bilən-
lərə meyl edərdi. Bunun dəxi təvəccöhü- 
nü qazanmaq üçün nə qədər nadir bir 
beyt, faxir [gözǝl, qiymǝtli] bir şeir, dildən-
dilə düşmüş bir qəzəl var idisə, həpsini 
hazəmə topladm. Bir insan ülumi-ədə-
biyyədə yədi-tulani [ǝtra bilik] sahibi ol-
maq üçün hökmdarn o elmlərə meyl və 
ərbabn məzhəri-himayə və mükafat ey-
ləmələri [o elmǝ malik olanlar himayǝ et-
mǝsi vǝ mükafatlandrmas] qədər də bir 
amili-müşəvviq [hǝvǝslǝndirici amil] yox-
dur.”* 

* Həmədaninin “Kitabül-buldan”, C. 1. 
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Təbii, bir məmləkətin hökmdar və ya 
ricali-hökuməti [hökumət adamlar] tərə-
ndən maddi və mənəvi müsaidə veril-
məzsə, o məmləkətdə tərəqqiyyati-el- 
miyyədən [elmi inkişafdan] bir əsər görül-
məz. Hökmən hökmdar cahil, qaniçən 
deyil, elm və maarif sahibi olmaldr ki, 
zamannda ülum [elmlǝr] və maarif feyz, 
etila bulsun [çoxalsn, tǝrǝqqi etsin]. Buna 
görə islamiyyətdə xüləfa və ümərann 
[xǝlifǝlǝrin vǝ ǝmirlǝrin] ümuri-şər’iyyə və 
siyasiyyəyə [şǝriǝtǝ, qanunlara aid işlǝrǝ vǝ 
siyasǝt işlǝrinǝ] kamalnca vaqif olmalar 
xilafət şərtlərindəndir.  
Əvət, yuxardan bəri sərd edə gəldiyi-

miz [meydana qoyduğumuz] mətbuat və 
nəşriyyatımzn tədənnisinə [geri qalmas-
na] olan səbəblərdən hökumətin müsai-
dəsizliyi və ufaq-təfək nəşriyyatımzn 
dəxi başnda əhli olmadqlarn göstər-
dik. Hər kəs diqqət və etina nəzəri ilə ba-
xarsa, dop-doğru görər.  

Bunlardan əlavə, nəşriyyatımzn tə-
dənnisi  səbəblərindən biri də ehtiyac 
məcburiyyətidir ki, bunu da biz qətiyyən 
hiss etməmişiz, anlamamşz və anlamaq 
istəməmişiz. Zira təbabət, sənaət, tica-
rət, siyasət, ülum və maarif, tarix, ədə-
biyyat və sair xüsusata aid kitablara ehti- 
yacmz olduqda, əcnəbi əsərlərinə mü-
raciət etməklə ehtiyacatımz dəf edəriz. 
Daha o kitablar kəndi lisanmzda yox 
isə, tərcümə etdirmək təşəbbüsündə 
bulunmarz, əcnəbi lisannda yazlmş və 
yaldzl [bǝzǝkli; qzl yaxud gümüş suyu ilǝ 
bǝzǝdilmiş] cildlər içinə qoyulmuş kitabla-
r alb kamali-iftixarla taxçalarmza düzə-
riz. Halbuki balada zikri keçən [yuxarda 
deyilǝn] elmlərdə islam üləma və hükə-
masnn xariqüladə tətəbbüat və icadatı 

[araşdrma vǝ kǝşǝri] olmuşdur ki, əcnəbi 
lisanlarnda qətiyyən cəm və tədvin edil-
məmişdir [toplanmamş, bir yerǝ yğlma-
mşdr]. Hələ tarixcə qüruni-vüsta [orta 
əsrlər] mədəniyyətini ehdas edib [yara-
db], avropallara deyil, bütün cahana 
heyrət verən “mədəniyyəti-islamiyyə” 
dən belə sərf-nəzər etmişlər. Ümumi ta-
rixlərdə də qüruni-vüsta mədəniyyətini 
qeyd etməmişlərdir. Konde, Lope de Ve-
qa, Vilyeqas, Servanteslər kimi islam ta-
rixindən bəzi parça yazanlar, Corci Zey- 
dan kimi müfəssəl yazan olmuşsa da pək 
nadirdir. Lakin bunlarn da təhriratı [yaz-
lar] başqa bir nöqteyi-nəzərlə qələmə 
alnmşdr ki, baxldqda həpsindən əc-
nəbilik qoxusu duyulur. Onlar mütailə 
edən hər bir islam kəndi örf və adatı 
[adətləri], ənənatı [ənənələri], tarix, lisan 
və fütuhatı [nailiyyǝtlǝri] haqqnda yaz-
lan istehzalar apaşkara oxuyur, bu sayə-
də get-gedə əcnəbilik ehtirasat və e’tisa- 
fatına qaplr [ǝcnǝbilik ehtiraslarna qapla-
raq öz yolundan çxr], kəndi dili ilə kəndi 
lisan, kəndi tarixini xorlamağa başlayr. 
Bu isə millətin milliyyətini bərbad, dəya-
nətini qeyb; örf, adat və asarn [əsərləri-
ni, nişanǝlǝrini] məhv edəcək qüvvələrin 
ən qüvvətlisidir. Biz dəxi böylə bir qüvvə 
saiqəsi ilə [belǝ bir qüvvǝ tǝrǝndǝn] əzil-
diyimizdəndir ki, hər ayağa qalxann pay-
mal olub gediriz [ayaqlar altında tapdala- 
nrq]. 

Böylə mənəvi ehtiyacat yalnz türk-is-
lam üçün vüqu bulmamşdr. Dünya üzə-
rində yaşayan millətlərin həpsi ehtiyac 
şiddətinə mübtəla olmuş, fəqət çarəsinə 
girişilmiş, dəf’inə çalşlmşdr. Assurilər, 
babillilər, nikiyallar, misirlilər, hindlilər, 
ǝski iranllar, ǝski yunanllar ciddiyyəti-

tammə ilə [tam ciddiyyǝtlǝ] mənəvi ehti-
yacatın dəf’i [mǝnǝvi ehtiyaclarn aradan 
qaldrlmas] çarələrinə girişmişlər, ǝdə-
biyyatca mümtaz bir mövqe ehrazna da 
kəsbi-ləyaqət etmişlərdir [seçkin bir möv-
qe ǝldǝ etmǝyǝ layiq olmuşlar]. Yunanllar 
dəxi ibtidada [başlanğcda] elmsiz, maa-
rifsiz və biliksiz bir millət olmuşlar. Fəqət 
rüəsa və üməralar [başçlar vǝ ǝmirlǝri] 
babalarnn qəhrəmanlarna, qəhrəman-
lğa, ilaha və məbudata [mǝbudlara, ilah-
lara] mütəəlliq [aid] hekayat və mənaqibi 
[hekayǝlǝr vǝ qǝhrǝmanlq dastanlar] eşit-
məyi sevdiklərindən, qərihə və zakǝvətli-
ləri [istedadllar vǝ ağlllar] o kimi müəssir 
[tǝsirli] hekayələri nəzm və tədvin etmə-
yə [nǝzmǝ çǝkmǝyǝ vǝ nizama salmağa] 
təşviq etmişlər. Nəticədə əsərləri dəfəat-
la təb’ [çap] və nəşr, ümumun təqdirinə 
məzhər [nail] olan Omeros (Homer) kimi 
layəmut [ölməz] əsər sahibi, şair və səy-
yah Simonides, Pindar kimi şeir, musiqi 
şüəras; “əbül-müvərrixin” [tarixçilǝrin ata-
s] ünvan ilə məşhur olan Herodot, Tuse-
did [Fukidid], Ksenofon kimi müvərrix- 
lər; Demosten [Demosfen], Eşen [Esxin] 
və Hiperid kimi məşhur xətiblər [natiq-
lǝr], Solon kimi qəvanini-nizamat vəz’i 
[islahat qanunlar qoyan] və lisan qəvaidi 
[dil qaydalar] ilə iştiğal edən [mǝşğul olan] 
bir çox “yunan məşahiri” [mǝşhurlar] ye-
tişdirmişlərdir ki, hər birinin millətlərinə 
etdiyi xidəmatı və sənətlərindəki məha-
rət və zatlarndak zəkalar müvərrixlər 
kamali-təqdir ilə yazrlar. 

Atinallar [anallar] dəxi ülum və fü-
nuna ərzi-ehtiyac etmişlər. Çarə yollarn 
aramaqda da fövqəladə ciddü cəhd et-
mişlərdir. Lakin bunlarn mənəvi ehtiya-
cat dəf’i haqqndak təşəbbüslərinin yu- 

nanllar tərəndən edilən təşəbbüsatla 
fərqi çox-çoxdur. Zira yunanllar milləti-
hakimə sifətilə sərbəst olaraq kəndi ülum 
və ədəbiyyatlarnn çoxalmasna böyük 
müsaidə, təhrik və təşviq sayəsində lo-
soar, hǝkimlər, alimlər, ədiblərin yetiş-
dirilməsinə çalşmşlardr. Atinallar isə 
qəbləl-milad [miladdan ǝvvǝl] 431-404-ə 
qədər imtidad edən [uzanan] Mora mü-
haribəsində məğlub və məhkum olaraq 
lakedemonilərin hövzeyi-təhəkkümünə 
[tǝhǝkküm dairǝsinǝ], izzü iqbal [hörmǝt-
izzǝt; uğur] mövqeyindən zillət və məh-
kumiyyətin dərin uçurumuna düşüncə 
düçar olduqlar ibrət sövqü ilə mövcuda-
tın əsbab və həqayiqini [varlqlarn sǝbǝb-
lǝrini vǝ hǝqiqǝtlǝrini] tədqiqə meyl edə- 
rək 28 sənəlik müharibə nəticəsində ha-
kimiyyətlərinin məhv edilməsi səbəbləri-
ni aramaqla, millətlərini əsarət zillətin- 
dən xilas etməyə girişmişlər və çarələrini 
ülum və ədəbiyyatlarnn təzayüdündə 
[inkişaf etdirilmǝsindǝ] bulduqlarndan sar-
slmaz bir əzmlə məqsədləri uğrunda 
fəaliyyət göstərərək, yenidən daha bir 
“intibah dövrü” açmağa müvəffəq ol-
muşlardr.  

 
Ə. Müznib 

 
 

BİZ VƏ İSTİQLALİYYƏT 
 
Cahan müharibəsinin ibtidasndan 

[başlanğcndan] bu ana qədər Cənubi 
Qafqazda ermənilərin Qafqaz türkləri 
haqqnda etdikləri vəhşət və zülmlərin 
nə dərəcədə olduğu mətbuatla mütə-
vəğğil olanlarn [mǝtbuatdan xǝbǝrdar 
olanlarn] məlumlardr.  
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İyirminci əsrə yaxşmayan bu mənfur 
vəhşətlərin də ən dəhşətlisi qəhrəman 
Türk Ordusu[nun] Qafqazdan siyasət iq-
tizas [tǝlǝbi] olaraq vətənlərinə övdətlə-
rini mütəaqib [vǝtǝnlǝrinǝ qaytdqdan 
sonra] vəhşi, qəddar, qaniçici hürriyyət 
düşməni olan quldur Andranik həmkir-
liləri ilə birlikdə İrəvan və Qarabağda 
türk-islam qann tökməyə, kənd-kəsək-
lərini yandrb-yaxmağa, mallarn talan 
və qarət etməyə başladlar.  

Ta əvvəllərdən bütün təni, can xəba-
sətdən [xǝbislikdǝn, alçaqlqdan] ibarət 
olan və Qars, Ərdahan, Ərzurum, Van və 
Trabzon hadisati-əliməsi [kǝdǝrli hadisǝlǝ-
ri] kimi cinayətlər vücuda gətirib də, saf 
qəlbli yevropallarn qaplarn “dǝqqül-
bab” edərək [qaplarn döyǝrǝk] kəndilə-
rini məzlum, sahibsiz, biçiz [yoxsul], hi- 
mayəsiz və türklərin zülmləri altında in-
ləyirmiş kimi göstərməyə adətkərdə olan 
daşnaklar, az bir vaxt zərndə Azərbay-
can təbəəsi olan türkləri qətlü qarətlə ki-
fayət etməyərək “Qarabağ müsəlman- 
lar ermənilərə cəbr və zülm edir, ermə-
niləri qrr” kimi şikayətlərlə Müttəqlər 
komandan Tomson cənablarna müra-
ciətdə bulunaraq, şeytənət [tnǝkarlq] 
və hiyləkarlqdan ibarət olan siyasətləri 
ilə Cümhuriyyətimizə zərbə endirmək və 
istiqlaliyyətimizə mane olmaq istəyirlər. 
Tomson cənablarn inandrmaq üçün 
Salman bəy Əlibəyov kimi din və millət 
xaini olan müsəlmanlar da işə qatışd-
rrlar.  

Hər nə qədər Şamax, İrəvan, Qara-
bağ türkləri qətliam edilib yurdlar xak 
ilə yeksan [yerlǝ yeksan, yerlǝ bir] edilsə 
də, əvvəlləri daşnaklar ağzndan eşit-
məklə mühakimə edən mədəni avropal-

lar, bu gün türklərin ermənilərə deyil, bi- 
ləks [əksinə] ermənilərin Qafqaz türkləri-
nə etdikləri vəhşətləri qulaqlar ilə eşitdi-
lər, gözləri ilə gördülər. Bu qədər xariqü- 
ladə kəşyyat və ixtiraatda bulunan [kǝşf- 
lǝr vǝ ixtiralar edǝn] avropallar[n] ermə-
nilərin bu hiylələrini, bu xənnaslqlarn 
[iblisliklǝrini] çoxdan kəşf etmələrinə ima-
nmz bərkamaldr [tamamilǝ inanrq].  

Qafqaz türklərinin daima sülh və mü-
salimət [ǝmin-amanlq] üzrə yaşamaq is-
tədiklərini Müttəqlər komandan fəriq 
[general] Tomson cənablar Bakya varid 
olar-olmaz anlamş və bilmiş olduğuna 
və bunlarn bu gunə taqəti-bəşəriyyədən 
üstün təhəmmülkar olmalarn [bu dǝrǝ-
cǝdǝ, insann taqǝti çatandan artıq dözümlü 
olmalarn], komandas olduğu Müttəq-
lərə ərz və ixtar edəcəyinə [bildirǝcǝyinǝ, 
mǝlumat verǝcǝyinǝ] əmin idik. İştə bu 
günlərdə paytaxtımza təşrif gətirən 
Müttəqlərin Şərq ordusu komandan və 
Böyük Britaniya kralnn xas vəkili gene-
ral Miln Rəisi-vükəla [Baş nazir] Fətəli xan 
həzrətlərilə olan mülaqatlarnda [söhbǝt-
lǝrindǝ] verdiyi vədləri sözümüzü təyid 
[tǝsdiq] edir.  

Miln cənablar[nn] Cümhuriyyətimizi 
hər bir xarici təərrüzdən [hücumdan] mü-
hazə edəcəkləri və daxili işlərimizə əsla 
müdaxilə etməyəcəkləri kimi verdiyi 
vədləri yalnz kəndi sözü olmayb, vəkili 
olduğu İngiltərə Hökumətinin vədləri ol-
duğuna da əminiz.  

Onu demək istəyiriz ki, Müttəqlər 
komandanlarna azərbaycanllar pis gös-
tərməklə Azərbaycann kökünə balta 
vurmaq, istiqlaliyyətimizə mane olmaq 
istəyən düşmənlərimiz bihəmdülillah [Al-
laha şükür olsun ki] müvəffəq olammad-

lar və olammayacaqlar da. Yəni Azərbay- 
can istiqlaliyyətinin təsdiq ediləcəyinə 
ümidimiz yövmən-fǝ-yövmən [gündən 
günə] ziyadələşir, qüvvətlənir. Fəqət bu-
nunla belə, ümid etdiyimiz istiqlaliyyət 
və hakimiyyətimizi əbədi möhkəm saxla-
maq üçün bütün mənas ilə əsrə hazr-
laşmalyz. Gənc Azərbaycan Cümhuriy- 
yətini təşkil edən hər bir fərd öhdəsinə 
düşən vəzifəni bilməli və o vəzifəni ka-
malnca ifa etməlidir. Ümumiyyətlə biz 
islamlarda hər bir şeyi hökumətdən göz-
ləmək, hər bir nəvaqisatı [nöqsanlar] hö-
kumətdən görmək kimi qayət fəna [pis, 
mǝn] bir hal vardr. Azərbaycan təşkil 
edən islamlar bu fəna adəti tərk etməz-
lərsə, istiqlaliyyətimiz təsdiq edilsə belə 
qayəmizə vasil olammayacağmza şüb-
hə yoxdur.  

Rus çarlğna bağl olduğumuz o mən-
hus vaxtlar olmayb, “hökumət – biz, biz 
– hökumət” olduğumuzu bir kərə dü-
şünməliyiz. Doğrudur, hökumətdən göz-
lədiyimiz, ümid etdiyimiz işlər çox-çox 
dur. Əhalinin öhdəsinə düşən vǝzifǝlǝr 
isə bundan daha çoxdur. Məsələn “də-
miryollar şirkəti”, “nəşriyyat şirkəti”, 
“mədənlər şirkəti”, “ticarət şirkətləri”, 
“ziraət şirkəti” və başqa şirkətlər əmələ 
gətirmək ancaq əhalinin, bilxassə sərvət-
lilərimizin borcudur.  
İfayi-vəzaif [vǝzifǝlǝri yerinǝ yetirmǝk] 

haqqnda yəhudilərin gördükləri işlər, bi-
zim üçün böyük bir dərsi-ibrət olsa gə-
rəkdir. Türklərdən alnb kəndilərinə veri- 
ləcək “ərzi-Fələstin”də [Fǝlǝstin torpağn-
da] dəmiryollar inşa etmək üçün Kiyev 
şəhərindəki yəhudilər başda olmaq üzrə 
50 milyonluq bir şirkət təsis etmişlərdir. 
Bu şirkət eyni zamanda həm Fələstinə, 

həm Amerikaya mühəndislər də göndər-
mişlərdir. Fələstinə yollanan mühəndis-
lər, inşa olunacaq yollarn plann çəkə- 
cəklər; Amerikaya gedən mühəndislər isə 
Fələstində inşa olunacaq dəmiryollar-
[na] lazm olan bütün alat və ədǝvatı [alǝt-
lǝri vǝ avadanlqlar] alb gətirəcəklərdir.  

Yəhudilər bu 50 milyonluq şirkətdən 
əlavə 10 milyonluq “nəşriyyat şirkəti” də 
təsis edib lazimi yerlərə müraciət etmiş-
lərdir.  
Əvət, Fələstində hənuz heç bir höku-

mət idarələri olmayan vǝ əqəliyyəti [azl-
ğ] təşkil edən, dünyann hər bir məntə- 
qəsinə yaylmş yǝhudilər ərzi-mövudla-
rna [vǝd olunmuş torpaqlarna] toplaş- 
mazdan müəssisələrini hazrlayrlar. Biz 
isə hökumətimiz var, istiqlaliyyətimizin 
təsdiq ediləcəyinə əlaimi-qəviyyə [güclü 
əlamətlər] görülməkdə ikən daha tez, da-
ha həvəsli işə şüru etməli [başlamal] de-
yilmiyiz?!  

 
Bayram Niyazi [Kiçikxanov] 

 
 

MƏTBUAT 
 
İctimaiyyuni-inbilabiyyun [Sosialist-in-

qilabçlar] rqəsi Bak komitəsi, Parlaman 
divani-rəyasətinə məktub yazaraq Parla-
mana iştirak etmək istədiklərini bildir-
mişdir. İctimaiyyuni-amiyyunun [sosial- 
demokratlarn] da gələcəyi gözlənilmək-
dədir. Fəqət bunlar Azərbaycan Məclisi-
Müəssisanna necə gəlirlər və nə yolla iş- 
ləyəcəklərdir?  

Rusca “Azərbaycan”n bu yollu müta-
liələrinə cavabən İctimaiyyuni-inqilabiy-
yun naşiri-əfkar [kirlǝrini yayan orqan] 
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olan “Znamya truda” deyir ki:  
“Biz kərratla [dəfələrlə] qəzetəmiz sə-

hifələrində bəyan etmişik ki, biz ‘İcti-
maiyyuni-inqilabiyyun’ rqəsi Azərbay- 
can Hökumətinin Fevral inqilab fütuha-
tın [nailiyyǝtlǝrini] möhkəmləşdirmək uğ-
rundak ümum tədabirinə müzahirət [bü- 
tün tədbirlərinə köməklik] edəcəyiz.”  

Ancaq Nikolay vaxtı Qosudarstvenni 
Duma kürsüsünü özləri üçün müxalifət-
girlər tənqidi üçün bir tribuna qərar ver-
miş olduqlarn təzkarla [yada salaraq]:  

“Nə üçün indi Azərbaycan Məclisi-
Məbusannda da tənasübi-qüvaya [güc-
lər nisbətinə] görə Parlaman kürsüsünü 
də öz rqəmizin ideyasn Azərbaycan və 
ümum Zaqafqaziya demokratiyasna 
təbliğ üçün istifadə etməyəlim” deyə 
parlamanda necə çalşacaqlarn daha 
aydnlaşdrmaq qəsdi ilə göstərir ki:  

“Biz müsəlman sosialistləri ilə bir yer-
də zəhmətkeş türk millətinin mənafeyi və 
onu Rusiya demokratiyas ilə mərbut ql-
maq [bağlamaq] uğrunda mübarizə edə-
cəyiz. Zira etiqadmzca müttəhid [birlǝş- 
miş] demokratiya cəbhəsidir ki, hər iki 
demokratiyan gərək ruslarn böyüklük 
məqsədlərindən və gərəksə Azərbaycan 
Krasnovlarnn böyüklük xülyasndan 
müdaə edir.”  

“Hümmət” komitəsi əzasndan [üzvlǝ-
rindǝn] birisi öz rqəsindən hangi cərə-
yana mülhəq olacaqlarn [birlǝşǝcǝk- 
lǝrini] sorub “bolşeviklərə” cavab al-
dqda demişdir:  

“Yox, mən sizdən daha leviyə [daha 
sola]!”  

Baş üstə “Znamya” rəqimiz! 
Ancaq sizin “Znamya”nn həqiqətən 

“truda” olmasn [“bayrağn” hǝqiqǝtǝn 

“ǝmǝk bayrağ” olmasn] biz çoxdan göz-
ləyiriz.  

 
 

Eyni məsələ haqqnda “İskra” qəzetə-
si öz kir və xətti-hərəkətini böylə bəyan 
edir:  

“Bəli, doğru deyir ki, biz sizin Rusiya-
dan ayrlmağa haqqnz olduğunu qəbul 
və etiraf etməyiriz. Zira: 

1 - Rusiya inqilab təyini-müqəddərat 
[öz müqǝddǝratın tǝyin etmǝ] haqq prinsi-
pini elan etmişdir, nəinki düşmən süngü-
sü köməyi ilə ayrlmaq. 

2 - Təyini-müqəddərat haqq sözünü 
sizin kimi təbir etsək [yozsaq] belə, hər 
halda göstərməliyiz ki, Azərbaycan bö-
yüklərindən bir dəstə Azərbaycan xalq-
nn özünün də təyini-müqəddərat haqq- 
n qəsb etmişdir və bunlarn həpsinə bax- 
mayaraq, müəyyən şərait üzərinə Parla-
mana daxil olmaq istəyirsək, ancaq bu 
məqsədlə oluruz ki, orada ‘Hümmət’, So-
sialistlər İttifaq və İctimaiyyuni-inbila-
biyyun ilə birlikdə müstəqil Azərbaycan 
adl süni bir təşkilat daxilində Nuri paşa-
nn köməyi ilə hökuməti öz əlinə almş 
olan Gəncə mülkədar və Bak sərvətdar-
lar müqabilinə mübarizə edək.” 
Əvǝt “İskra”l yoldaşlar, fəsahət və 

bəlağətinizi [sǝlis vǝ gözǝl danşmaq qabi-
liyyǝtinizi] göstərmək üçün yeni bir kürsü 
də qazanrsnz. Sevinə bilərsiniz. Amma 
“Hümmət” və Sosialistlər İttifaq ilə bir-
likdǝ mübarizə edə bilmək üçün Azər-
baycan istiqlal məsələsində onlarn nöq- 
teyi-nəzərini qəbul etmək lazm gələcək-
dir. Kəndli və fəhlə məsələsində isə Par-
lamann rəyi və mülahizəsi aydndr. Sizin 
çğr-bağrnza ehtiyac yoxdur.  

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Bələdiyyə İdarəsində  
* Dün Bələdiyyə rəisi bütün Bələdiy-

yə İdarəsi şöbələrinə birər kağz göndə-
rib məlum etmişdir ki, dəfələrlə edilən 
binagüzarlğa [sǝrǝncama] baxmayaraq 
əski qayda üzrə xidmətçilər vaxtl-vax-
tında xidmətə gəlməyib, vaxtında işdən 
çxmayrlar. Axrnc dəfə olaraq Bələdiy-
yə rəisi məlum etmişdir ki, bir də gec [gǝ-
lǝn] və yaxud vaxtından əvvəl işdən çxb 
gedəcək xidmətçilər xidmətdən əzl [kə-
nar] ediləcəklər.  

* Daxiliyyə naziri Bələdiyyə İdarəsinə 
və Bak qubernatoruna bir kağz göndə-
rib, məlum etmişdir ki, Bələdiyyə İdarə-
sinin şəhər və kəndlərdə ziraət və fəlla- 
hət [ǝkinçilik vǝ kǝnd tǝsǝrrüfatı sǝnayesi] 
siyah işlərini qət etmək [kǝsmǝk] kri ilə 
şərikdir. Bu vaxtadək əldə edilən məlu-
mat arxivə göndərilməlidir.  

* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti 
[Sosial Müdaǝ Nazirliyi] Bələdiyyə İdarə-
sinə müraciətən xahiş etmişdir ki, Bak 
Bələdiyyəsi İdarəsi cənbindəki [nəzdin-
dəki] sabiq saldat ailələrinə müavinət 
edən şöbənin işlərini təsviyə [lǝğv] et-
mək üçün işbu suallara cavab verilsin:  

1) 1918-ci sənənin 1 avqustunadək 
nə qədər məbləğ qalmşdr?  

2) Hər xəzinədar nə qədər işbu işdən 
ötrü pul almşdr? 

 
Bak şamaxllarna 
Bakda sakin olan [yaşayan] cəmi Şa-

max qaçqnlarna elan olunur ki, bu çağa 
kimi onlara Ümuri-Xeyriyyədən [Sosial 
Müdaǝ Nazirliyindǝn] müavinət olunur-
du. Bundan sonra isə bu müavinət “Şa-

max Həmtorpaqllar Cəmiyyəti” vəsatəti 
[vasitǝçiliyi] ilə olasdr. Bundan dolay 
ianəyə ehtiyac olanlar gərək fevraln 3-
dən düşənbə [bazar ertǝsi] günündən eti-
barən hər gün saat 12-dən 3-ə qədər Bə- 
lədiyyə imarətinin 3-cü mərtəbəsində 
Həbib bəy Mahmudbəyov cənablar dəf-
tərxanasna müraciət etsin və məzkur 
[ad çǝkilǝn] cəmiyyətdən kitabças olsun. 
Bu kitabçasz heç kimə kömək olunma-
yacaqdr. Qabaqda verilən ərizələr də 
bisərəncam [etibarsz] qalasdr.  

Şamax [Hǝm]torpaqllar Cəmiyyəti  
 
Müsəlman Mühərrirləri İttifaqnda 
Çaharşənbə [çǝrşǝnbǝ] günü fevraln 

5-də axşam saat 6-da Hac İbrahim Qa-
smzadənin evində (Verxni-Təzəpir küçə-
sində nömrǝ 38) Bakda olan Müsəlman 
Mühərrirləri [Jurnalistlǝri] İttifaq idarə-
sinin növbəti iclas olacaqdr. İdarə üzv-
lərinin gəlməsi rica olunur. 

 
Mütəəllimlər  
Sǝşənbə [çǝrşǝnbǝ axşam] günü şubat 

[fevral] aynn 4-də saat 6-da Qafqaziya 
Müsəlman Mütəəllimlərinin [Tǝlǝbǝlǝri-
nin] Mərkəzi Komitə və fondunun təcili 
iclas vaqe olacağndan bütün üzv, nami-
zəd və müfəttiş əfəndilərin təşrif gətir-
mələri rica olunur.  

Məsələ: Hacbəyli Qardaşlar Müdi-
riyyəti tərəndən Qafqaziya müsəlman 
mütəəllimlərinin mənfəəti üçün şubatın 
15-də “Mikado” teatrosunda mövqeyi-
tamaşaya qoyulacaq müsamirə [konsert] 
barəsində olacaqdr.  

Ünvan: Persidski caddədə Əli Yusin 
121 nömrəli evinin 2-ci mərtəbəsində. 
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Sənət kurslar haqqnda 
Bakda açlacaq sənət kurslar haq-

qnda müxbirimiz kurslar heyəti-mütə-
şəbbisəsi əzasndan [tǝşǝbbüs heyǝti üz- 
lǝrindǝn] mühəndis Əliheydər Babazadə 
cənablar ilə müsahibədə bulunmuşdur. 
Əliheydər Babazadə cənablar güşad 
[açlmas] ehtimal edilən kurslar haqqn-
da demişdir ki, əvvəlcə bu kurslar mü-
səlman fəhlələrinə məxsus olaraq açl- 
mağ xəyalnda idik. Fəqət sonra Maarif 
naziri həzrətlərinin tövsiyəsinə görə sa-
biqdəki kimi cümləyə [hǝr kǝsǝ] məxsus 
edərək rus lisan bilməyən müsəlmanlar 
üçün türk dilində mühazirə oxumaq qət 
edildi [qǝrara alnd].  

Böylə kurslarn əhəmiyyətinə gəldik-
də, Əliheydər cənablar Avropada böyük 
rollar oynadğn qeydlə, xüsusən bizdən 
ötrü ən lüzumlu bir məktəb olacaqdr, zi-
ra fəhlələr, zavodlarda çalşanlar təcrübə 
ilə öyrəndiklərini bir də elmlə təkmil 
edəcəklər. Bunun isə böyük əhəmiyyəti 
havi olacağ [ǝhǝmiyyǝt daşyacağ] mə-
lumdur.  

Müşarünileyh [ad çǝkilǝn] mühəndis 
cənablarnn dediyinə görə, müsəlman 
fəhlələri bu işə layiqincə baxarlarsa, Bak 
Sənaye Politexnik məktəbi kurslardan öt-
rü alnacaqdr. Oradak laboratoriyalar və 
emalatxanalardan istifadə etmək müm-
kün olacaqdr. Əlavə, mümkün olarsa – 
bu iş fəqət sameindən [dinlǝyicilǝrdǝn] 
asl olacaq – kurslar daimi edərək döv-
ləti bir məktəb halna gətirmək asan ola-
caqdr.  

Müsahibənin axrnda Əliheydər cə-
nablar demişdir ki: “Müsəlmanlarn 
hümməti, yenə hümməti lazmdr. On-
lardan heç şey istənilməyir, fəqət gəlib 

qulaq assnlar, istifadə etsinlər. Bu işə 
müsəlman mühəndisləri cəlb ediləcək-
dirlər. Lazm gələrsə, ən yaxş qüvvələri-
mizi də buraya çağracağz.” 

 
Çənbərəkənd məhəlləsinin fəryad 
Biz Çənbərəkənd camaatı yüz ildən 

ziyadədir şəhərin qərb tərəndə yaşay-
rq. Sənətimiz əkinçilik və fəhləlikdir. Bir 
nəfər də olsun aramzda əğniya [varl] və 
ya oxumuş adamlarmz yoxdur. Cəhəti-
fəhləlikdən və əkinçilikdən başqa ayr bir 
işə baş aparmamşq. Buna binaən [buna 
görə] hammz fəhlə və əkinçi olmuşuq. 
Buna kifayətlənib hərə öz ailəsi üçün bir 
ev bina edib və orada məaş [dolanacaq] 
edirdik. 1912-ci ildə Bələdiyyə İdarəsinin 
paveskas [çağrş] çxb, camaata payla-
nb ki, əgər paveska alan əşxas [şəxslər] 
gəlib Bələdiyyə İdarəsində öz əmlakn 
icarəyə götürməsə, evi başna yxlacaq. 
Həqiqətdə də böylǝ oldu.  

Çənbərəkənd Kərpicbasan məhəllə-
sində neçə-neçə evləri fəqir camaatın 
başna yxdlar. Dul arvadlar və qoca kişi-
lər Bələdiyyə İdarəsində hər gün ağlayb 
fəryad etməyini gözümlə görmüşəm. O 
cümlədən bir nəfər Çənbərəkəndində 
Məşhədi Vahab Hac Nəcəf oğlu [adl] fə-
qir kişinin evini başna uçurub, küçədə 
qoyublar. Altı-yeddi baş ailəsi ilə avara 
düşdülər və ondan sonra bir nəfər seyid, 
öz gözümlə gördüm, əmmaməsini götü-
rüb çlen [Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi üzvü] cənabla-
rna yalvard; olmad. Axr biçarə seyidin 
də evi başna töküldü. Bir gün camaat tə-
til edib, beş-altı min kişi və arvad ham-
mz gəlib Bələdiyyə İdarəsinin içində və 
qarşsnda cəm olub, Bələdiyyə İdarəsi-
nin xidmət edənlərini qovmaq, Bələdiy-

yəyə daxil olmağa və camaat ham bir 
səslə: “Biz Bələdiyyə İdarəsini istəməyi-
rik” dedilər. 

Bir saat keçəndən sonra qalabəyi və 
Martınov vǝ polis idarəsi, saldat və kazak 
və pajarn komandir [yanğnsöndürmǝ rǝi-
si] adamlar, hams gəlib Bələdiyyə İda-
rəsinin imarətinin qarşsnda dayandlar. 
Martınov camaata dedi: “Camaat siz ge-
din, öz aranzdan neçə nəfər nümayəndə 
intixab edin [seçin], göndərin, görək siz 
nə deyirsiniz, biz nə deyirik. Mən də Du-
ma qlasnlarn çağrb iclas edərik.” 

1913-cü ildə yanvar və fevral aynda 
bir iclas olub, camaatın nümayəndələrini 
və Duma qlasnlarn yğb bir şura, məc-
lis tərtib verdilər. Camaat nümayəndə-
ləri rus dili başa düşməyib, qanun bilmə- 
yib, qlasnlar müsəlman adamlarndan 
az olmaq cəhətinə xarici qlasnlar çox ol-
mağa binaən böylə qət etdilər [qǝrara 
gǝldilǝr] ki, 1903-cü ilədək yanvar ya fev-
ral aynadək hər kəsin evi varmş, o gəl-
sin arent doqovoru [icarǝ müqavilǝsi] bağ- 
lasn. Hələ indi köhnə borcu yazarq qa-
lar doqovorda, təzəni də gərək versin. 
Daha biz başa düşmədik ki, 1903-cü il-
dən sonrak evlər necə olacaq və ya bu 
köhnə borclar yenə biz fəqir camaatdan 
alnacaq m? O qədər bizim ağa qlasnlar 
və çlen uprava Kulikovski şuran ta saat 
1-dək uzadb, axr fəqir camaat təngə 
gəlib, yarmçlq qoyub, düşdülər yola.  

Sonra başmza nə gəldi daha yaz-
[m]ram və neçə il keçib Bələdiyyə İdarə-
si bolşevik əlinə keçdi. Biz öylǝ kir eylə- 
dik ki, bolşeviklər kasb camaat xeyrini 
istəyənlərdir, bəlkə bizim üçün bir iş gö-
rərlər. Gördük ki, xeyr, bunlardan bizə 
imdad olmad. Axr iş neçə dəfə əldən-

ələ keçib şükürlər olsun ki, Azərbaycan 
Hökuməti bərqərar oldu. Məclisi-Məbu-
san açld və nümayəndələr hər şəhər-
dən gəlib fəqir, kasb cammatın xeyrinə 
qalacaqdrlar.  

Bələdiyyə İdarəsi də şükürlər olsun 
müsəlman oxumuşlarnn əllərindədir. 
Görək bunlar biz fəqir camaat üçün bir 
binagüzarlq edəcəklərmi və ya yenə əkin 
yerimizi Bələdiyyədən icarə edib, sonra 
ziraət etməyə ixtiyarmz olacaq və ya 
yüz ildən qalan evlərimizi yenə əlimiz-
dən alacaqlar? Şimdi biz Çənbərəkənd 
kasb camaatı və füqərayi-kasibəsi Məcli-
si-Məbusanmzn istimdadn və hökü-
mətimizin binagüzarlğn, rqələrimizin 
yardmn çar çeşmlə [dörd gözlə] gözlə-
yirik. Nə istəyirik?  

1) Qasib (zaxvatçik) [qǝsbkar] adn 
bizdən götürsünlər. 

2) Hər kəsin evi özündə olsun, Bələ-
diyyə İdarəsinin ixtiyar olmasn ki, fəqir 
camaatın mülkünü başna uçursun və 
əlindən alsn və ziraət [əkin] yerləri ca-
maatın ixtiyarnda olsun. Bələdiyyə İda-
rəsi də bəy və xanlar kimi əkin yerlərini 
yüz desyatinlərlə özünə mal eyləməsin. 
Qoysun fəqir camaat ziraət etsin, bəlkə 
aclqdan xilas olsunlar və camaat da gə-
rək Bələdiyyə İdarəsinə deyǝk naloq, zi-
bil pulu və hər nə xərc olmuş olsa, ca- 
maat gərək Bələdiyyə İdarəsinə kömək 
etsin.  

Hər halda millət atalarndan istirham 
[xahiş] edirəm. Qələmlə və ya dil ilə biz 
fəqir camaata yardm edəsiniz. Təvəqqe-
yi-acizanə edirik, lamǝhalə [heç olmasa] 
biz kasb, fəqir camaatın qeydinə qalb, 
bizim bu fəryadmz Məclisi-Məbusanda 
müzakirəyə qoysunlar, bəlkə biz camaat 
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və on min evli fəqir, kasb bu zülmətdən 
xilas olaq.  

Zalm Nikolayn zǝmanəsindən qalan 
cəmi qanunlar və divan [mǝhkǝmǝ] işləri 
dəyişibdir. Əcǝba Bələdiyyə İdarəsinin 
işləri yenə təğyir, tǝbdil olmad [dǝyişmǝ-
di]? Yenə həman köhnə Bələdiyyənin işi 
köhnə qayda üzrə gedir?  

Yenə biz kasb fəhlə camaatı üzümü-
zü tutub hökumət ağalarna ərz edirik bi-
zim fəryadmza imdat edəsiniz. Hər kəs 
biz fəqir camaatın qeydinə qalsa və fər-
yadna səs versə, əlbət Xudavəndi-aləm 
həzrətləri ondan raz olar və millət də 
xoşbəxt yaşar.   

Bir Çənbərəkəndli 
 
 

RUS TİCARƏTİNİN TARİXİ 
 
I 

 
Yeni Azərbaycan dövlətinin gələcək-

də qəvi [güclü] və möhkəm bir dövlət ol-
maq amillərindən biri, şəksiz ki, ticarət 
olacaqdr.  

Bu ticarəti mükəmməl bir surətdə 
aparmaq üçün sair millətlərin ticarət ta-
rixlərinə dara olmaq [tarixlǝrini bilmək] la-
zmdr, ta ki onlarn səhv və xətalar bi- 
zim üçün ibrət olsun. Bir çox cəhətdən rus 
milləti ilə əlaqədar olduğu[muz] üçün qa-
baqca bu millətin ticarəti tarixini öyrən-
mək bizim üçün fərzdir. Bu öyrənişdən 
böyük-böyük ibrət dərsləri hasil olar. 
Ələlxüsus [xüsusilə] mövqeyi-coğraya-
mz [coğra mövqeyimiz] öylə düşübdür 
ki, ən qədim vaxtdan bəri ruslarla həmi-
şə ticarət əlaqəmiz olubdur və şəkk yox-
dur ki, bundan daha artıq olacaqdr.  

Pəs [elǝ isǝ], bu əlaqəni sazlaşdrmaq 
üçün tarixə müraciət edəlim.  

Rus ticarəti tərəqqisinə bir çox təbii 
və süni səbəblər maneə olmuşdur. Yeri 
gəldikcə bu səbəblərdən bəhs olunacaq-
dr. Lakin müruri-əyyam ilə [vaxt keçdikcə] 
rus tayfas bu mümaniətləri [maneələri] 
rədd edib, axrda mükəmməl bir ticarət 
sahibi oldular.  
İndiki ruslarn babalar slavyanlar Kar-

pat dağlarndan enib, Rusiyann bugün-
kü ovalarn işğal etmişlər. Burada köçəri 
hal ilə yaşayan tərəkəmə tayfalarndan 
slavyanlara əziyyət və cəfa dəydiyi üçün 
bunlar şimal meşələrinə və bataqlqlar-
na çəkilməyə məcbur olmuşlar. Axrda 
öylə qaln meşəliklərdə və nohurlu 
(oзеро) yerlərdə bərqərar olmuşlar ki, 
oralara səhranişin [sǝhrada yaşayan] köçə-
rilərin tərəddüdatı [gediş-gǝlişi] çox az 
düşürdü.  

Bu meşəliklərdə slavyanlar düşmən-
lərin təcavüzatından azad yaşayrdlarsa 
da amma güzəran çox ağr keçirdi. Böylə 
ki, şimal soyuqluğu, bataqlq və meşə-
liklər bunlarn əmri-məaşn [dolanacaq 
işini] çox çətinə salmşd. Ziraətlə [əkinçi-
liklə] məşğul olmaq heç mümkün deyildi, 
çünki hazr tarla olmadğ üçün qaln bir 
meşəni qrb-çatıb, kötüklərini də çxar-
mağa məcbur idilər ki, ta ki bir qədər 
əkin yeri açlsn. Bir bu qədər cəfa və əziy- 
yətlərlə hasil olan taxl, özgədən satın al-
ma taxldan baha tamam olduğu üçün 
slavyanlar müddəti-mütəmadi [uzun müd-
dət] kənardan gəlmə taxl ilə dolanmş-
lar. Özgə taxlna möhtac olan bu tayfa- 
nn hal nə qədər məşəqqətlə keçirdi, 
bunu anlamaq üçün bu gün “çörək qt-
lğ” çəkənlərin halndan qiyas [müqayisǝ] 

etməlidir.  
Binaənileyh [ona görə] slavyanlar an-

caq meşə və nohur [göl] məhsulatı ilə 
dolanmağa məcbur idilər. Bu məhsulat 
ibarət idi meşə heyvanlarnn əti və dəri-
sindən, nohurlarn balğndan və meşə 
arlarnn bal və mumundan. İştə ən qə-
dim slavyanlarn ticarətə layiq mətalar 
[mallar] həmin beş şeydən ibarət idi.  

Söz yoxdur ki, bu az şeylər slavyanla-
rn ehtiyacn rəf edə [aradan qaldra] bil-
məzdi. Ona görə ovçuluqdan asudə olan 
vaxtlar bəzi sənətkarlqla məşğul olmağa 
başladlar. Bu sənətlərdən ümdəsi nəc-
carlq [dülgǝrlik], dəmirçilik, dabbağlq 
[dǝriçilik] və xəzəyyə (гончарное дѣло) 
[saxs qab hazrlamaq] idi. Ovçuluqdan və 
sənətlərdən hər nə hasil olurdu, hams 
əvvəla öz ehtiyaclarna və saniyən [ikinci 
olaraq] knyazlar və mülkədarlarn vergi 
və xəracna sərf olunurdu. Yerdə hər nə 
qalsayd, bazarlarda satışa qoyulurdu. 
Mallarn satış pul ilə olmayb, “mübadi-
lə” üsulu ilə həll olunurdu. Hətta avropa-
llarn aqçalar slavyanlar arasnda pul ki- 
mi işləməyib müddətlərcə qadnlarn ziy-
nətinə sərf olunurdu. Sonralardan hey-
van dəriləri pul əvəzinə getməyə başlad. 
Həftədə bir dəfə, o da cümə günləri açq 
bir yerə yğşb mallarn mübadilə təriqi 
[üsulu] ilə aralarnda dəyişirdilər.  

Xristianlğ qəbul edəndən sonra cü-
mə günü əvəzinə yekşənbə [bazar] gün-
ləri yğşmağa qərar qoydular və hər bir 
böyləcə bazarlarda birər kilsə tikib, tərə-
zi və ölçülərini və ticarət kitablarn ora-
daca saxladrdlar. Hətta mal yğb saxla- 
maq üçün kilsələrin altında böyük-böyük 
anbarlar tikdirmişdilər.  
İştə rus ticarətinin birinci hamisi və 

gözətçisi kilsə və keşişlər olmuşlardr. Ba-
zarlarda ticarətlə məşğul olanlarn başç-
lar knyazlar və mülkədarlar olurdu. Bun- 
lar rəiyyətdən və dəhat [kənd] əhlindən 
vergi və xərac təriqi [yolu] ilə yğdqlar 
əmtəəni bazarlara gətirib sair şeylərlə 
mübadilə etdirirdilər. Böylə ki, rus ticarə-
tinin hamisi ruhani sin olduğu kimi 
müəssisləri [tǝsisçilǝri] və birinci tacirləri 
də əsilzadə siniərindən olmuşdu. Odur 
ki tacirlərin, camaat və hökumət arasn-
da can və mallar riayə [qorunur] və mü-
hazə olunurdu (taciri qətl edən şəxsə 
iki dəfə artıq cərimə və cəza verilirdi).  

Bu minval ilə rus ticarəti müddətlərcə 
öz camaatı arasnda sadə bir halda bu-
lunub, əcnəbi məmləkətlərinə sirayət 
etməmişdi. Zira nadinc köçərilər əlindən 
yollarda əmin-amanlq olmadğ üçün 
kənar vilayətlərə mal aparmaq mümkün 
deyildi. Bu hal bir müddət davam etdi. 
Sonra slavyan yerləri knyazlar arasnda 
bölündüyü halda millət arasnda təfriqə 
[ayr-seçkilik] düşüb, kənardan gələn düş-
mənlərin təcavüzatından aciz qaldlar. 
Odur ki, tatarlar gəlib əsrlərcə slavyanlar 
arasnda hökmdarlq və ağalq etməyə 
başladlar.  

Tatarlarn hökmranlğ rus camaatına 
sair cəhətdən zərər verdisə də, amma ti-
carətinə böyük xidmətlər göstərdi. Bun-
lardan birincisi knyazlar pul kəsmək mə- 
sələsinə vadar etmək idi. Böylə ki rus ca-
maatından tatarlara çatas mal vergisi 
əvəzinə altun və gümüş vergisi tələb olu-
nurdu. Odur ki, rus knyazlar pul kəsmə-
yə şüru etdilər [başladlar]. 14-cü əsrdə 
kəsilmiş rus pullarnda ərəbcə və tatarca 
yazlar həkk olunmuşdu. Bu vaxtdan son- 
ra mübadilə üsulu fəsx [ləğv] olunub, aq-
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ça vasitəsi ilə ticarət başland. Zatən pul, 
ticarətin rəvacna bais bir alətdir.  

Rus knyazlar və bəyləri tatar xanlar-
nn yanna gedib gələrkən Hac-Tərxan 
[Hǝştǝrxan] və Kazan şəhərlərindəki tica-
rət işlərinə dara [bələd] olurdular və mə-
ta [mal] göndərib, əvəzində şərq mallar 
gətirdirdilər. Bu minval ilə rus tacirləri 
xaric məmləkətlərlə ticarət əlaqəsi yapa-
raq, get-gedə Şərqin uzaq məmləkətləri-
nə mal aparb, mal gətirirlər.  
Ərəb müvərrixləri [tarixçiləri] yazrlar 

ki, rus tacirləri uzaq yerdən mal daşyb 
Qara dəniz vasitəsilə yunan məmləkəti-
nə aparrdlar. İdil [Volqa] çay ilə Xəzər 
paytaxtına gəlib, Kaspi dənizini keçərək, 
dəvələr belində hətta Bağdad şəhərinə 
qədər ticarət məqsədi ilə gedib-gəlirdilər. 
İştǝ tatarlar vasitəsi ilə rus tacirləri 

Bəni-Abbasilərin paytaxtına qədər gedib, 
şərq aləminin bir çox mərkəzləri ilə aşina 
olaraq ticarət əlaqə və rabitələrini yapr-
lar.  

Fərhad Ağazadə 
 
 

AZƏRBAYCANDA 
 
Gəncədən bizə yazrlar 
Bakn, Tiisi, Rusiyann Moskvasn, 

Petroqradn, şimdi lehlərin [polyaklarn] 
Varşavasn kəndi meyvələri ilə dolduran 
Bağban, Gəncə şəhərinin üçüncü polis 
hissəsini təşkil edir. İşbu Bağbann evləri 
və küçələri ulu babalarmzdan qalma 
evlər və küçələrdir.  

Bağbann küçələri günəşdə toz, yağ-
murda bataq ocağ olur. Bataqda fayton-
çu şəhərdən iki verst yarm məsafədə 
bulunan Bağbann başna 50-60 rublə də 

verilsə getmir, getmə[mə]yə də haqq 
var. Bataqda oraya gedən faytonun rezini 
təzələnib atlar bir gün istirahətə bura-
xlmaldr.  

Bağbandan şəhərə işə və oxumağa 
gələnlər üçün bu küçələrin yayda tozu, 
qşda batdağ cəhənnəm əzab verir. Mən 
bilmirəm bu cəhənnəm küçələrinin dər-
dinə nə vaxt dərman ediləcək.  

Bağban camaatı və Bələdiyyə dairəsi 
Bağban üçün hava qǝdǝr lazm olan so-
qaqlar yapmadğ halda, onlarn alt tərə-
ndəki malakanlar, üst tərəndəki ne- 
meslər az bir zamanda Bağbann alt tə-
rəni, üst tərəni abad etdilər, Bağbann 
içəri[si] isə yenə əski hal ilə qald. Onla-
rn küçələri müntəzəm, təmiz, iki yanla-
rnda ağaclar əkilmiş, evlərinin aynala- 
rnda ürəyi sevindirici, gözlərə zövq veri-
ci çiçəklər var isə, bizimkiləri arxas küçə-
yə tikilmiş; müzlim [qaranlq] pəyələrin 
bacasndan atılan heyvan peyini doldu-
raraq qşda batağa, yayda toza qarşaraq 
havan pozğunlaşdrr.  
İndiyə kimi sevimli Azərbaycan tor-

pağ ana vətənimiz olduğu halda bizlər 
ona yabanç gözlərlə baxrdq. Sevimli 
yurdumuzun xarabalar və şenlikləri 
[abad yerlǝri] bir o qədər gözlərimizə 
çarpmayrd. Çünki biz bu vətəndə ağa 
ola-ola nökər saylrdq. Onun döşündə 
böyüyüb doğru oğlu olduğumuz halda, 
bizi ögey oğul sayaraq bizə xor gözlərlə 
baxrdlar. Lakin Azərbaycan istiqlal bay-
rağn qaldrdqda onun həqiqi oğullar 
Azərbaycan türkləri ayr cürə düşünmə-
yə başladlar. Şimdi hər bir azərbaycanl 
ümumi vətəni Azərbaycan üçün çalşma-
ğ kəndinə müqəddəs vəzifə sanr. Onun 
xarabalar hər bir azərbaycanln düşün-
dürür. Onun əskiklikləri hər bir Azərbay-
can fərdinin əskikliyidir demək...  

Nə isə... Bağban dörd böyük məhəl-
lədən ibarətdir. Hər məhəllənin kəndinə 
məxsus birər məscidi var. 1911-cidə, ya 
qabaqm, sonram Bağbann hər məhəllə 
məscidinin qabağnda birər elektrik fə-
nəri tikəltildi. Bu vaxtlarda küçələri də 
bir plan üzrə yapmaq niyyəti var imiş. 
Hətta Bələdiyyə dairəsi işə şüru edərək 
[başlayaraq] Bala Bağban denilən məhəl-
lənin Qzlqayal küçəsinə kimi düz soqaq 
açdrd. Yeni evlər tikilməyə başlamşd 
ki, iş birdən-birə yatd. Bağbann, daha 
doğrusu Bağban camaatınn sarslmaz 
cəhaləti mənfəəti-ümumiyyələri üçün 
başlanlan təşəbbüsə qarş qoyuldu. Bə-
lədiyyə dairəsi isə Bağbandan alnan ver-
gini özlərinə xərcləməkdən uzaq duraraq 
öküzü öldürdü, bçağ quluncunda sndr-
d. Azərbaycann ikinci paytaxtı yerini tu-
tan Gəncə şəhərinin iki verst məsafəli- 
yindəki, 5 mindən ziyadə nüfusa [ǝhaliyǝ] 
malik Bağbann görənək küçələri – mə-
nim zənnimcə – milli və dövlət heysiyyə-
tini qran keyyyǝtlǝrdǝn saylmaldr.  

Bələdiyyə dairəsi gözünü Gəncənin 
qərb tərənə döndərib Bağbann küçə-
lərini bir nizama salaraq tramvayn bir 
qolunu da erməni tərəfə olduğu kimi bu-
raya çəkdirsə, şəhərimiz həm nüfusca ar-
tar, həm məsafəcə böyüyüb gözəlləşər, 
həmi də Gəncənin üçdən bir xalq yaşa-
maq nə olduğunu bir azacq da olsa dü-
şünər. Bələdiyyə dairəsi Bağbann küçə- 
lərini nizama salarsa, Gəncənin tarixi-tə-
kəmmülündə [inkişaf tarixindǝ] böyük rol-
lar oynamş olar və xalq da Bələdiyyə 
dairəsinin təşəbbüskarlarna lazmi borc-
larn əda edər. Bələdiyyə dairəsi rəisinin 
nəzər-diqqətini Bağban küçələrinə cəlb 
edirəm.  

 
Qaf. Əlif. Qaf. 

Ağdaşdan  
Ağdaş şəhərinin böyük bir ticarət 

mərkəzi olduğu məlumdur. Həftədə ən 
az bu şəhərin bazarnda 50 min put hər 
cür mal mövqeyi-füruşa [satışa] qoyulur. 
Ağdaş ilə Ləki mövqi [stansiyas] arasn-
da 8-9 verst məsafəsində bir şose yolu 
vardr. Dörd-beş sənə əqdəm [qabaq] bu 
yol düzgün və gözəl bir halda idi. İndi isə 
bu yol xarab olduğundan fayton və ara-
ba ilə getmək müşkül olmuşdur.  

Ağdaş bazarnda satılan mallardan 
Bələdiyyə İdarəsi hər maln özünə görə 
vergi alr. Bundan əlavə, Ləki mövqində 
də bu mallara vergi alnr. Ağdaşdan al-
nan vergilərə qəbz verilirsə də, Ləkidə 
alnan vergilərə qəbz verilməyir və bu 
pullarn nerəyə sərf olunduğu məlum de-
yildir. Bu sətirləri yazann özündən belə 
Ləki mövqində 20 put qoz ləpəsi üçün 
putuna 3 manat vergi aldlar. Böylə in-
tizamszlqlarn qabağ alnmas lazmdr. 
Cavan Cümhuriyyətimiz daxilində bu cür 
başszlqlara yol verməməlidir.  

Yǝhya Hacyev 
 
 

İDARƏYƏ MƏKTUB 
 
Müdiri-möhtərəm! Bu qaç kəlməyə 

rica edirəm möhtərəm qəzetənizdə yer 
verəsiniz.  

“Azərbaycan” qəzetəsində Ərzaq na-
ziri vəkili Yusifəli Əliyev cənablar tərə-
ndən məzkur [ad keçən] qəzetədə Tağ- 
yev kantorundan yazlmş ki, Ərzaq Nə-
zarəti üçün 2 tay bez, 25 put madepulam 
və 25 top bomaz. Bunlar dürüstdür, am-
ma 72 dənə qətifənin verilməsi dürüst 
deyildir. Verilməyibdir və bu vaxtadək də 
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almamşam. Çünki hər vaxt kantora gəl-
dikdə “yoxdur” cavabn almşam.  

 
Ərzaq Nəzarəti məmurlarndan 

Mirzəağa Əliyev 
 
 
 

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev 
Daxili naxoşlar qǝbul edir:  
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-

dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov 
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-
91. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон 
№ 36-91. 

 
Doktor Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor Ağahüseyn Kazmov 
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-

liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Doktor İ. Q. Sibiroviç 

Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir sə-
hər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-ya-

dək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kol- 
yubakinski küçəsinin küncündə). Telefon 
nömrə 42-12. 

2658 
 

Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 

Diş həkimi  
İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Arvad diş həkimi  
Platonova  

Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 
[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 

Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi  
M. B. Şternin 

Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2-
yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ 
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ 
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağ-

rsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝ-
dǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak İs-
tiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.  

2642 
 

İslamiyyǝ mehmanxanas (lokantas) 
Bir çox sənələrdən bəri davam edən və 

Mart hadiseyi-əliməsində [kǝdǝrli Mart hadi-
sǝlǝrindǝ] yanan “İslamiyyə” mehmanxanas 
yenidən təmir edilib bu gündən etibarən 
mehmanxanada gözəl lokanta [yemǝkxana] 
açlmşdr. Mahir aşbazlarn təhti-idarəsində 
[idarǝsi altında] hər növ Avropa və Asiya xö-
rəkləri hazr edilir. Nahar və şam vaxtı Avro-
pa və Asiya musiqi dəstəsi çalacaqdr. On beş 
ədəd nömrə hazrdr. Adres: Bazarn və Qu-
bernski küçələrin küncündə, telefon nömrə 
12-51.  

Kamali-ehtiramla: İsmayl Mahmudzadə. 
2670     

 
 

 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 
 

Qismi-rǝsmi 
sǝh. 42. “Rza Ağasbǝyov”: qǝzetdǝ “Rza 

Ağabǝyov” getmişdir.  
 

Teleqraf xǝbǝrlǝri  
sǝh. 42. “Bolboçan”: qǝzetdǝ “Dalbaçan” 

getmişdir.  
“Petlyurallar”: Ukrayna Xalq Respublika-

s Direktoriyasnn rǝhbǝrlǝrindǝn olan 
Simon Petlyurann tǝrǝfdarlar nǝzǝrdǝ tutu-
lur.   

 
Qǝzetǝlǝrdǝn  

sǝh. 43. “Yujnye vedomosti”: XX ǝsrin 
ǝvvǝllǝrindǝ Simferopolda nǝşr edilǝn qǝzet.  

Sentrosoyuz: İstehlak Cǝmiyyǝtlǝri Mǝr-
kǝzi İttifaq. Rusiyada istehlak cǝmiyyǝtlǝ-
rinin ali koordinasiya orqan olan qeyri- 
ticarǝt qurumu.  

“Bu mǝblǝğin nǝf’ini [qazancn]…”: ehti-
mal ki, “bu mǝblǝğin nisni [yarsn]…” 
olmaldr.  

sǝh. 44. “Ryabuşinski”: XX ǝsrin ǝvvǝl-
lǝrindǝ Rusiyann ictimai-siyasi hǝyatında 
müǝyyǝn rol oynamş Ryabuşinski soyadl bir 
neçǝ nǝfǝr olmuşdur. Burada böyük ehti-
malla Vladimir Pavloviç Ryabuşinskidǝn 
danşlr.  

 
Felyeton 

sǝh. 45. “…hicrǝtin 136-snda…”: miladi 
tǝqvimlǝ 754-cü ildǝ.  

“…hicrǝtin 169-unda…”: miladi tǝqvimlǝ 
785-ci ildǝ. 

“Hǝmǝdani”: IX ǝsrin sonu – X ǝsrin 
ǝvvǝllǝrindǝ yaşamş coğrayaşünas İbn ǝl-
Fǝqih Hǝmǝdani nǝzǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 47. “Mora müharibǝsi”: Qǝdim 
Yunanstanda Delos İttifaq (rǝhbǝri Ana idi) 
ilǝ Peloponnes İttifaq (rǝhbǝri Sparta idi)    
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arasnda e. ǝ. 431-404-cü illǝrdǝ cǝrǝyan 
edǝn Peloponnes müharibǝsi nǝzǝrdǝ tutu-
lur. Bu müharibǝnin ad Yunanstandak Pelo-
ponnes yarmadasndan götürülmüşdür. Bu 
yarmada türk mǝnbǝlǝrindǝ Mora ya-
rmadas adlanr.  

“lakedemonilǝr”: Yunanstanda e. ǝ. XI-
II ǝsrlǝrdǝ mövcud olmuş Lakedemon 
(Sparta) dövlǝtinin ǝhalisi.    

 
Biz vǝ istiqlaliyyǝt 

sǝh. 48. “Salman bǝy Əlibǝyov”: Salman 
bǝy Əlibǝyov haqqnda ǝtra mǝlumat 
“Azǝrbaycan” qǝzetinin 24 yanvar 1919-cu il 
tarixli 96-c vǝ 27 yanvar 1919-cu il tarixli 97-
ci nömrǝsindǝ verilmişdir. Bu nömrǝlǝrin 
transliterasiyas “Azǝrbaycan” külliyyatınn IV 
cildindǝ yer almşdr.   

 
Mǝtbuat  

sǝh. 50. “Fevral inqilab”: Rusiyada 23 
fevral – 6 mart (yeni tǝqvimlǝ 8-16 mart) 
1917-ci ildǝ baş vermiş burjua-demokratik 
inqilab nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Krasnovlarnn”: Don kazaklarnn ata-
man olan general Pyotr Nikolayeviç Krasnov 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 51. “Verxni-Tǝzǝpir”: Bakda, indiki 
Nabat xanm Aşurbǝyova küçǝsi.  

“Mikado”: Bakda teatr, indiki S. Vurğun 
adna Azǝrbaycan Dövlǝt Akademik Rus 
Dram Teatr  

“Persidski caddǝ”: Bakda, indiki Murtuza 
Muxtarov küçǝsi. 

 
Bak xǝbǝrlǝri:  

Çǝnbǝrǝkǝnd mǝhǝllǝsinin fǝryad 
sǝh. 52. “Bir gün camaat tǝtil edib…”: bu 

cümlǝ qüsurludur.  
sǝh. 53. “qlasn”: yerli özünüidarǝ orqa-

nnn sǝsvermǝ hüququna malik olan üzvü.  
“Kulikovski”: 1910-cu illǝrdǝ Bak Bǝlǝ-

diyyǝ İdarǝsinin üzvü, Bǝlǝdiyyǝnin Torpaq 
şöbǝsinin rǝisi olan Dmitri Lvoviç Ovsyaniko-
Kulikovski nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Rus ticarǝtinin tarixi  

sǝh. 55. “…hǝmin beş şeydǝn…”: qǝzetdǝ 
“beş” yerinǝ “boş” getmişdir.  

sǝh. 56. “Bǝni-Abbasilǝr”: Ərǝb xilafǝtini 
VII-XIII ǝsrlǝrdǝ idarǝ etmiş Abbasilǝr 
sülalǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Azǝrbaycanda 

sǝh. 56. “Bağban”: Gǝncǝnin mǝhǝllǝsi 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
İdarǝyǝ mǝktub  

sǝh. 57. “madepulam”: pambq parça 
növü.  

“bomaz”: isti pambq parça növü.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Məlikməhəmməd, Paşa və Kərbǝlayi 
Hüseyn kamali-yə’s və təhəssürlə [böyük 
bir matǝm vǝ kǝdǝrlǝ] əvvəlincinin qarda-
ş, ikincinin days və üçüncünün yeznəsi 
Yusif Əhmədovun vəfat etdiyini öz qövm- 
əqrəba və dost-aşnalarna xəbər verirlər. 
Cənazə bu gün fevraln 5-ində saat 10-da 
Spasski küçədə 118 nömrəli məxsusi evin- 
dən məhəllə məscidinə aparlacaqdr.  

2673 
 

ELAN 
Azərbaycan Məclisi-Məbusannn 4-

ündə olan iclasnn bəqiyyəsi [ard] bu 
gün şubatın [fevraln] 5-ində saat 1 ta-
mamda olacağ elan edilir.  

 
 

HÖKUMƏT HƏR ŞEYİ ETMƏZ! 
 
Azərbaycan Hökuməti təsisi ilə məət-

təəssüf [tǝǝssüf ki] bizdə bir zehniyyətin 
də tǝǝssüs eylədiyi müşahidə olunur. 

Hər şeyi hökumətdən gözləmək, hö-
kumət əli ilə gördürmək. 

Cümhuriyyət və məşrutiyyətlərlə [kons- 
titusiyal monarxiya quruluşu ilǝ] idarə olu-

nan hökumətlərdə əsl idarə edən xalq 
özüdür. Xalq mütəşəbbis [tǝşǝbbüskar] 
olan millətlər, xalq camaat işi ilə məşğul 
və müxtəlif cəmiyyətlərə ayrlaraq əsəri-
fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərdir ki, ha-
kimiyyəti-milliyyəni [milli hakimiyyəti] tə- 
sis edə bilirlər. 

Hər şeyi hökumətdən gözləyib duran 
bir camaat, nəhayəti hökumətindən mə-
yus olar. Çünki heç bir zaman hökumət, 
nə cür hökumət olursa-olsun, cəmiyyə-
tin gunagun [növbǝnöv, müxtəlif] ehtiyac-
larn rəf edə bilmək [aradan qaldra bil- 
mǝk], hər şeyə vaxtında və zamannda 
yetişmək imkannda olammaz. Bu hal, 
bilxassə [xüsusilə] yeni təşəkkül etməkdə 
olan və inqilab məşiməsindən [bǝtnin-
dǝn] doğan yeni hökumətlərdə iki-üç qat 
bir əhəmiyyət alr. 

Türkiyə kimi böyük və möhtəşəm bir 
tarixə malik olan qədim bir dövlətdə be-
lə hər şeyi hökumətdən gözləmək zeh-
niyyəti məmləkəti nə kimi müşkül halla- 
ra sald. Bizim kimi hər şeyi yenidən, yox-
dan var etmək məcburiyyətində bulu-
nan bir hökuməti bu zehniyyət nə kimi 
xarab bir hala qoya bilər, bir kərə düşü-
nülsün. 
Şübhəsiz ki, hökumət məmləkətdəki 

Çǝrşǝnbǝ, 5 fevral 1919-cu il, nömrǝ 106

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 4 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 5 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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hərəkati-ictimaiyyə [ictimai hǝrǝkǝtlǝrin] 
və təşkilati-idarənin [idari tǝşkilatın] nazi-
mi [tǝnzimlǝyicisi], naziri [nǝzarǝtçisi] və 
ruhu olmaldr. Onun nəşr eylədiyi müva-
q qanunlar, qoyduğu tədbirli nizamla-
r, təşkil eylədiyi ədalətli idarələri ilə döv- 
lət makinasn yoluna qoymaldr. 

Fəqət bu kamidir? 
Dövlətə məmurlar lazmdr. Bu əski 

məmur kadrolarna malik bir hökumət 
deyildir. Yeni adamlar bulmal, namusla-
rna güvənməli, onlar birər xidmətə tə-
yin etməlidir. Bu yeni məmurlar höku- 
mət nərədən alacaq, bunun üçün kimə 
müraciət eyləyəcək, bu bir məsələdir. Bu 
məsələnin həlli üçün mövcud olan rqə-
lər [partiyalar] az da olsa müavinət [kö-
mək] edə bilərlər. Hökumət məmuriyyə- 
tini ifa edə biləcək əzalarn [üzvlərini] və 
yaxud əzalar olmasa da, etimad edə bil-
dikləri əşxasn [şəxslərin] bir siyahsn tu-
tar, bu siyahn nəzarətlərə [nazirliklərə] 
verə bilərlər. Bundan daha faydal olaraq 
əhli-ürfan [ziyallar] öz arasndan bir cə-
miyyət təşkil edə bilər. Tamamilə bitərəf 
bir cəmiyyət, zəhmətkeş ürəfa [ziyal] cə-
miyyəti. Bu cəmiyyət hər yanda, hangi 
bir dövlət xidmətinə istedad olan mütə-
xəssisləri, mütəfənninləri [elm adamlar-
n] və ələlümum [ümumiyyətlə] zəhmət- 
keş ürəfan toplar, onlar qeyd edər və 
hökumət idarələrinə məmur verməklə 
milli işə müavinət edə bilər. 

Hökumətimiz olmadan əvvəl füqəra-
mza, qaçqnlarmza, fələkzədələrimizə 
[fǝlǝyin sillǝsini yeyǝnlǝrimizǝ] müavinət 
edən cəmiyyətlərimiz, nəşri-maariə 
[maari yaymaqla] məşğul olan ürfan müəs- 
sisələrimiz var idi. Hökumət təşkil etdiyi-
mizdən sonra bu xüsusdak ehtiyaclarmz 

azald deyil, artd. Halbuki bu cəmiyyət-
lərdən, bunlarn fəaliyyətindən bir əsər 
yox. Görünür ki, hər kəs, artıq Ümuri-Xey- 
riyyə [Sosial Təminat] və Səhiyyə Nəzarəti 
var, Maarif Nəzarəti təsis edilmişdir de-
yə, cəmiyyətə bir vəzifə qalmadğn dü-
şünür. Fəqət həqiqəti-hal böyləmidir? 
Əskidən kooperativlər, köy cəmiyyət-

ləri vard. Bu cəmiyyətlərdə camaatın 
etimadn qazanmş adamlar çalşrd. Bu 
vasitə ilə xalqa ucuz ərzaq paylamaq im-
kan hasil olurdu. İmdi Ərzaq Nəzarəti var. 
Fəqət əhaliyə lazm gələn ərzağ paylaya-
caq aparatlar yox. İş bəzi şəxslərin, kəndi 
məsuliyyəti üzərinə hərəkət edən fərdlə-
rin öhdəsinə buraxlmşdr. Buna görə də 
bir çox sui-istemallara [sui-istifadǝlǝrǝ] 
meydan verilmişdir. 

Hökumətimiz məcburi əsgərlik elan 
eyləmişdir. Əsgər toplamaq öylə asan iş-
lərdən deyildir. Başqa sənaye və texnika-
ca iləriləmiş olan millətlərdən əsgərliyə 
alnan nəfərlərin içində hər sənət ərbab 
olur. Komandanlq sənət sahibi olan nə-
fərləri bir tərəfə ayrb onlar əsgərə la-
zm olan işlərdə işlədir. Məsələn, dərzilər 
tikiş işini, dülgərlər qşla (kazarma) yap-
sn, dəmirçilər dəmir işini, sairlər də 
kəndi xüsusiyyətlərinə aid olan cəhətləri 
ifa edirlər. Bu surətlə ordu kəndisinə la-
zm olan işlərin heç olmasa bir qismini 
öz ustalar vasitəsilə görmüş olur. 

Halbuki bizdə öylə deyildir. Əksərən 
orduya gələn nəfər yer əkmək və yaxud 
qoyun otarmaqdan başqa bir şey bilmir. 
Bunun üçün də komandanlq, ordunun 
hər bir ehtiyacn xaricdən görmək məc-
buriyyətində qalr. Bu xüsusda cəmiyyət 
orduya böyük bir xidmət edə bilər. Bil-
xassə qadnlarmz təşəbbüs edərlərsə, 

orduya camaşr [alt paltar] hazrlaya bi-
lərlər. Bu nə qədər böyük bir xidmət, və-
təni bir xidmət olar! 

Oxuyucular bilirlər ki, müharibənin 
şiddətli zamanlarnda ləvazimə möhtac 
qalan rus ordusuna rus camaatı nə qə-
dər böyük xidmətlər etmişdi. Şəhərlər və 
zemstvolar [yerli özünüidarǝ orqanlar] tə-
rəndən təşkil olunan cəmiyyətlər, səna-
ye və ticarət ərbab tərəndən vücuda 
gətirilən müəssisələr ordunu nə dərəcə-
də qüvvətləndirmişlərdi. 

Orduya alnanlarn ailələri var. Onla-
rn dərdləri var. Görüləcək işləri var. On-
lar daha [hǝlǝ] əsgər övlad, əsgər ailəsi 
olmağa adət etməmişlərdir. Bu “müqəd-
dəs adət”ə öyrənmək nəsibi ilk dəfə on-
lara aid olmuşdur. Şübhəsiz ki, vətən mü- 
daeyi-ülvisi [ülvi vǝtǝn müdaǝsi] nə ol-
duğunu dərk edən bir vətəndaş üçün böy- 
lə bir fədakarlq nəsibi ilə hissəmənd ol-
maq [pay almaq] böyük bir səadətdir. Fə-
qət bununla bərabər, o ailənin maddi və 
mənəvi ailə ələmlərini dəxi digər vətən-
daşlar anlamaldrlar. Öz qardaş əlaqələri 
[qayğlar] ilə göstərməlidirlər ki, xidmətə 
alnmş əsgər və onun ailəsi cəmiyyət tə-
rəndən unudulmamşdr. Böylə bir mə-
həbbətli əlaqəni qşlasnda xəbər alan ye- 
ni əsgər rahətlə vəzifəsini ifa eylər, bun-
dan da məmləkət, vətən böyük faydalar 
görər. 
Əsgər ailələrinin bir çox dərdləri var; 

onlara yetişmək  – bəzən haqsz olaraq qa-
nunun kəndilərinə bəxş etmiş olduğu 
müsaidələrə [hüquqlara] təcavüz edilmiş-
dir – onlar rəf etdirə [aradan qaldra] bilmək 
üçün, kəndilərinə yol göstərmək üçün 
bir cəmiyyət olarsa azm fayda verər? 

Diqqət olunsun Gürcüstana, Ermənis-

tana; orada hər şeyi hökumətmi edir? 
Qətiyyən. Orada camaat, camaat müəs-
sisələri, rqələr, cəmiyyətlər hökumət-
dən az iş görməyirlər. Çünki bilirlər, gö- 
rüləcək vətən işi, millət işi, bir sözlə, döv-
lət işi o qədər çox, o qədər gunagundur 
[müxtəlifdir] ki, onlar görmək üçün hər 
kəsə, hər cür cəmiyyətə iş vardr. Ta ki, 
işləyən olsun. 

Gəncədə Azərbaycan Hökuməti təəs-
süs edərkən [qurularkən] böyük bir xəta 
irtikab edildi [sǝhvǝ yol verildi]. Xalq için-
dən doğma nə qədər milli müəssisələr 
varsa külliyyǝn ortadan qaldrld. Hər şe-
yi hökumət görəcək deyə bir kir verildi. 
O gündən etibarən rqə həyatı, rqə təş-
kilatına zərərli bir iş kimi baxld, Bakda 
“Türk Ocağ” cəmiyyəti müsaidə alncaya 
qədər min müşkülata məruz qalmşd. Bu 
xəta Parlaman təsis edildikdən, Gəncədə 
faydasz görülən Şurayi-Millinin haqq və 
hakimiyyəti iadə edildikdən [özünǝ qayta-
rldqdan] sonra anlaşld. Fəqət bu xətan 
hökumət və siyasi məhllər [dairələr] an-
lamş olduqlar halda, görürəm, camaatı-
mzn kütləsi daha bunu anlamamşdr. 
Hələ hər kəs hər şeyi hökumətdən gözlə-
yib durur. 
Əlbəttə, hökumətə malik bir millətin 

haqq vardr ki, hər şeydən həyati-icti-
maiyyə və siyasiyyəsinin müdiri və nazi-
mi olan [ictimai və siyasi həyatın idarə edən 
və qaydaya salan]  hökumətin rəftar və göf-
tarna [hǝrǝkǝtlǝrinǝ vǝ sözlərinə], təşəb-
büs və qərarlarna müntəzir olsun. Bu tə- 
biidir. Fəqət təbii olmayan bir şey vardr 
ki, o da hər şeyi hökumətdən intizar edib 
də kəndisinin tamamilə atil və batil [tǝn-
bǝl, fǝaliyyǝtsiz] oturmasdr. 

Millətin fəal və zində [canl, diri] qüv-
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vətləri, haydi iş başna! Şimdi işləmək, 
yaratmaq və hökumətə kömək etmək 
zamandr. Hökuməti yalnz sözlə olan ir-
şadatınzla [yol göstǝrmǝklǝ] deyil, işlə gös-
tərdiyiniz təşəbbüsatınzla da təyid et- 
məlisiniz [dǝstǝklǝmǝlisiniz]! 

 
M. Ə. Rəsulzadə  

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 

İngiltərədə səkkiz saat iş vaxtı 
Dəmiryol İcra Komitələri və Dəmiryol 

İttifaq nümayəndələri səkkiz saat iş vax-
tı müqavilənaməsini imza etmişlərdir.  

 
Mərakeş əhval  
Parisdən “Deyli xronikl” qazetəsinə 

xəbər verirlər ki, Mərakeşdə olan beynəl-
miləl kontrolun məmnuniyyətbəxş olma-
yan əhval franszlarn istila edilmiş yer- 
lərdəki Amerika və İngiltərə nümayən-
dələrinin hərəkatından dilgir [naraz] ol-
malarna səbəb olmuşdu. Amma hal-ha- 
zrda əhval bir qədər dəyişmişdir. Fransa 
idarə etdiyi yerlərdə məhəlli [yerli] əhali-
nin hüququnu təmin edib, beynəlmiləl 
ticarət üçün yüngül şərait [qaydalar] qoy-
maq üçün çalşr.  

 
* Almaniya Hökuməti Etilaf dövlətləri 

[Antanta] nümayəndələri namna [adna] 
göndərdiyi nota ilə Bəhri-səd [Ağ dəniz, 
Aralq dənizi] vasitəsi ilə alman qoşunlar-
nn buraxlmadğn bəyan edir. Məlum 
olduğu üzrə alman qoşunlar hal-hazrda 
Heydərpaşada cəmləşmişlərdir. Notada 
bu da əlavə edilir ki, bu vaxtadək Qara 
dənizdə olan alman qoşunlarnn miqda-
ratı [miqdar] barəsində Müttəqlər heç 
bir cavab verməmişlərdir.  

* Serbiya qoşunlar italyanlarn təxli-
yə etdikləri Fiumeyǝ daxil olmuşlardr.  

 
* Vilhelmshafendə spartaklarn üsya-

n dayandrlmşdr.  
 
Almaniya müstəmləkələri 
Parisdən “Deyli meyl” qəzetəsinə xə-

bər verirlər ki, muxtariyyətli müstəmlə-
kələr nümayəndələrinin protestosuna 
baxmayaraq Ümumi İmperiya Hərbiyyə 
Kabinəsi Almaniya müstəmləkələrinin 
beynəlmiləlləşdiril-məsini təsvib [təsdiq] 
eyləmişdir. Cənubi Afrika nümayəndələri 
zənn edirlər ki, bu siyasət Cənubi Afrika-
da üsyan qalxza bilər. Avstraliyallar qor-
xurlar ki, Avstraliya əhalisi bu təkli qə- 
naətbəxş və aydn hesab etməyəcəklər. 
Muxtariyyətli qitələrin vəkilləri çox ehti-
yatla davranrlarsa da, onlarn qeyri-məm- 
nun olduğu hiss edilir. Vilson inandrr ki, 
bu məsələnin ilhaqcuyanə [ilhaqç] həlli, 
işi müşkülə salacaqdr. Vilsonun planna 
görə, Cəmiyyəti-Əqvam [Millətlər Cəmiy-
yəti] bu müstəmləkə əhalisinə öz iqtidar-
larna münasib azadlq haqq verməlidir.  

 
* Belçikaya ən zəruri şeylər daşmaq 

üçün İngiltərə tərəndən aeroplanlar ve-
rildikdən sonra birinci müntəzəm hava 
müxabiratı [ǝlaqǝsi] başlanacaqdr. Hər 
gün Folkston Kentə aeroplan teyri [uçu-
şu] başlanacaqdr. 

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Amiral Kolçakn teleqrafı 
Cənubi Rusiyada müsəlləh [silahl] 

qüvvə baş komandan general Denikin 
amiral Kolçakdan böylə bir teleqraf al-

mşdr:  
“Yanvarn 1-də hökumət təşkil edil-

mişdir. Mən bu hökumətin başndayam. 
Bundan əlavə mən Sibirya, Ural və Oren-
burq kazak oblastlarnn və bütün Ural 
dairəsində olan qoşunlarn baş koman-
danyam. Mənim sağ cinahmda əməliy-
yati-hərbiyyə [hərbi əməliyyat] Perm şəhə- 
rinin alnmasyla qurtarmşdr. Burada 
neçə min əsir və bir çox qənaimi-hər-
biyyə [hərbi qənimətlər] almşq. Əsgərlər 
Vyatkaya tərəf hücum etməkdədirlər. 
Bolşeviklər Ufa şəhərini zəbt etmişlərdir. 
Bu tərəfdə müharibə davam edir. Eşitmi-
şəm ki, siz Cənubi Rusiyadan ötrü Rusiya 
cənubunda mübarizə edirsiniz. Mən is-
tərdim ki, əsgəri və dövləti işlərdə sizinlə 
əlaqədar olam. Çünki hərəkətlərimizi mü-
vaq etməyi lazm görürəm. Buna görə 
daimi münasibat bərpa etməliyiz. Bizim 
ümumi işimizə səmimi bir surətdə inan-
ram. Bizim dostluğumuza heç bir şey ic-
rayi-təsir edəmməz. Mümkün qədəri tez- 
liklə mən sizinlə birləşməyi və görüşməyi 
arzu edirəm. Allah sizə kömək olsun! 
Kolçak.” 

 
Şura Hökumətində ixtilaf 
“D. V.” qəzetəsinin yazdğna görə, 

Moskvadan xəbər verirlər ki, Xalq Ko-
missarlar Şurasnda ciddi mübahisə və 
münaqişə başlanmşdr. Birtərəi siyasət 
aparmağa görə Xalq Komissarlar arasn-
da ixtilaar çxmaqdadr. Xalq Komissar-
lar Şurasnn (lazmi təqdirdə) Moskva- 
dan qaçmas üçün tədbirlər ittixaz edil-
mişdir [tǝdbirlǝr görülmüşdür]. Lenini mü-
hazə edən Latış dəstəsi çinlilərə əvəz 
edilmişdir. Fəhlələrin Şura Hökuməti əley- 
hinə çxmalar üçün tədbirlər görülmək-

dədir. Xalq komissarlarn mühazə et-
məkdən ötrü geniş bir dairədə təşviqat 
aparlmaqdadr. Lenin mitinqlərdə çxb 
danşrsa da, qeyri-dostanə bir surətdə 
qarşlayrlar. 

 
Müttəq dövlət əsgərləri Rusiyaya 

gəlməyəcəklər  
Berlindən teleqraf edirlər: “Forverts” 

qəzetəsinin verdiyi xəbərə görə, Fransa 
Xariciyyə naziri izhar etmişdir [bildirmiş-
dir] ki, Müttəqlərin Rusiyaya əsgər yü-
rütmələri plan dəyişilmişdir. Bundan be- 
lə Rusiyaya təzə əsgər göndərilməyəcək-
dir. Buna da səbəb Parlamanda olan so-
sialist rqələrinin hökumət siyasəti əley- 
hinə olmalardr. 

 
Müttəqlərin Rusiyan abluka etmə-

ləri 
“Forverts” qəzetəsi yazr: Belə görü-

nür ki, Müttəqlər silah əldə olaraq özlə-
rinin bolşeviklərə yetişmələri niyyətini 
dəyişmişlərdir. Bununla belə Müttəqlər 
Şura Hökumətini amansz bir surǝtdǝ ab-
lukaya (mühasirəyə) salb ac qoymaqla 
bolşevizmi gücdən salmaq imkanna ma-
likdirlər. Şimalda, şərqdə və cənubda bu 
mühasirə başlanmşdr. Rusiya hər tərəf-
dən qət’i-əlaqədədir [Rusiyann hər tərəf-
dən əlaqəsi kəsilmişdir]. Bolşevizmin qər- 
bə tərəf təzyiqi bunu isbat edir. Bolşe-
viklər axrnc çarə olaraq özlərini təmin 
etməkdən ötrü axrnc qəpiklərinə heyif-
silənməyib Almaniyan Müttəqlərlə tə-
zə müharibəyə sövq etmək üçün Alma- 
niyada şiddətli təşviqatdadrlar. Bolşevik 
heyəti-mürəxxəsəsinin [nümayəndə heyə-
tinin] başçs, Polşa və alman Sosial-De-
mokrat rqəsinin sabiq üzvü, Almaniya- 
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ya varid olmuşdur [gəlmişdir] ki, Rusiyan 
məhv edən hərc-mərclik toxumunu Al-
maniyaya da səpsin. 

 
Novorossiyskdə Müttəqlər donan-

mas 
Müttəqlərin böyük donanmas No-

vorossiyskdə gözlənir. Müttəq qoşunla-
rnn zabitləri üçün mənzillər həcz 
[müsa-dirə] edilmişdir. 

 
Simsiz teleqraf istasyonu 
Omskda olan fransz əsgərləri güclü 

bir simsiz teleqraf istasyonu [stansiyas] 
düzəltmişlərdir. 

 
* Moskvada müntəşir [nəşr olunan] 

“Qrmz saldat” qəzetəsinin məlumatına 
görə, bu günlərdə Hindistan tərəndən 
bir heyəti-mürəxxəsə [nümayǝndǝ heyǝti] 
Moskvaya varid olmuşdur [gǝlmişdir]. He-
yəti Lenin vağzalda istiqbal eyləmişdir 
[qarşlamşdr]. Hindistan nümayəndələri 
Rusiyan inqilabn qələbəsi ilə təbrik və 
rica etmişlər ki, Hindistann müstəqil ol-
mas tələbi də Şura əmirnaməsinə daxil 
edilsin. Zira Hindistann azadlğ, İngiltə-
rə cahangirliyinin [imperializminin] fəlakə-
ti deməkdir.  

 
* Bolşevik Hökuməti Rusiyada 17 ya-

şndan 50 yaşnadək ham kişiləri səfər-
bərliyə, həman sinndə [yaşda] olan ar- 
vadlar isə vətənin müdaəsindən ötrü 
işləməyə dəvət eyləmişlərdir. 

 
* Yekaterinodardan alnan məlumata 

nǝzǝrǝn fransz bəhriyyəsi [donanmas] 
Baltik dənizinə daxil olmuşdur. Sevasto-
polda olan rus gəmilərinin bir hissəsini 

Müttəqlər İstanbula aparmşlardr. 
 
* Verilən son məlumata görə, admi-

ral Kolçak qoşunlar tərəndən Kazan, 
Ural kazaklar tərəndən Samara işğal 
edilmişdir. 

 
Məhəlli konfrans 
Sülh Konfransnda işlər çox olduğuna 

görə məhəlli [yerli, lokal] məsələləri həll 
etməkdən ötrü məhəllində xüsusi konf-
ranslar vücuda gətirilməsi layihəsi təq-
dim edilmişdir. O cümlədən, Cənubi Ame- 
rika məsələləri üçün, Türkiyə, Qafqaziya 
və qeyri məsələlər üçün İstanbulda xü-
susi konfrans vücuda gətirilməsi təsəv-
vür olunur. İstanbul Konfrans fevral ayn- 
da çağrlacaqdr. 

 
Dağstan Cümhuriyyəti 
Dağstan Hökumətinin Müttəq şura-

snda müzakirə edilən məsələlər cümlə-
sindən biri də Azərbaycan ilə ittifaq mə- 
sələsi olmuşdur. Hökumət əzasndan [üzv-
lərindən] Qaplanov Tersk oblast kazaklar 
ilə ittifaqa girişməkdən bəhs edib deyir 
ki: “Bu ittifaq bizi yenə təzədən Cənub-
Şərq İttifaqna, hətta ola bilər ki, gələcəyi 
heç məlum olmayan Rusiya İttifaqna 
cəlb edər. Hər halda bu ittifaq rus orien-
tasiyasna qədəm qoymaqdan ibarətdir. 
Bununla bərabər, cümhuriyyət əhalisinin 
əhvali-ruhiyyəsi hökumətin siyasəti əley-
hinə olaraq bilaşübhə [şübhəsiz] Azərbay-
canla ittifaqa maildir.” 

Kotsev demişdir ki: “Ola bilər höku-
mət hǝtta Azərbaycanla birləşməyi dəxi 
arzu edərdi, lakin bu kri coğra şəraitlə, 
xüsusən Müttəqlərin müəyyən təlǝbatı 
münasibəti ilə şəraiti-siyasiyyə üzrə vü-

cuda gətirmək mümkün deyildir.”   
Sonra 16 səslə Pşemaxo Kotsev höku-

mət sədri intixab edilmişdir [seçilmişdir]. 
 
 

FELYETON 
İzçilik 

 
1 
 

Transvaal davas əsnasnda ingilis or-
dusunda böyük işlər görən general Ba-
den-Pauel cavan ingilis əsgərlərinin bir 
çox nöqsanlarn görmüş və ingilis cavan-
larn icabnda [yeri gǝldikdǝ] hər cür təh-
lükədən qorxmaz bir halda tərbiyə edə 
bilmək üçün çarələr araşdrmş və səkkiz 
il bununla məşğul olduqdan sonra 1908-
ci ildə krini meydana qoymuşdur.  

Qoca general bu ilk ibtidasnda [baş-
lanğcnda] “Uşaqlar üçün izçilik” namn-
da [adnda] bir jurnal çxarmağa başlad. 
Bu jurnalda general şu kirləri ortaya 
atd:  

“Mədəniyyətin indiki halda tərəqqisi, 
insanlarda mövcud səciyyələri, qüdrətlə-
ri yox edir. Gözəl paltarlar, hər növ tua-
letlər [bǝzǝk-düzǝk], tramvaylar, avtomo- 
billər, şəhərlərin rahat yollar bizi arvad-
lar kimi nazik, həssas, ə’sab [əsəbləri] zəif 
yapr. Məktəblərdə mütəəllimlərin [şa-
girdlərin] dimağlar [beyinləri] cürbəcür 
elmlərlə doldurulur. Başlar nə mərtəbə 
dolu isə, əzələləri o mərtəbə işlədilmir. 
Onlardak tri səciyyələr (məsələn, bir 
təhlükə qarşsnda şaşrmamaq, kəndini 
qeyb etməmək, vəziyyətə hakim qalb 
eyi düşünə bilmək, cəsur olmaq kimi) 
qeyb olub gedir. İbtidai yaxud edadi və 
ya ali dərəcədə təhsil görsün, həyat da-

vas meydanna atılan bir cavan pak dr-
naqlar, nərmin [yumuşaq] əlləri, nazan 
[nazl] rəftar ilə bəlkə arvadlar məclisin-
də bir qəhrəman, bir qalib ola bilər. Fəqət 
əsl həyat davasnda o məğlubdur, çünki 
qorxaqdr, çünki mənəvi vücudu dərə-
cəsində maddi bədəni qüvvətli deyildir. 
Böylə cavanlarla biz İngiltərəni, İngiltə-
rənin böyük imperiyasn mühazə edəm-
məyiz.” 

General bu sözlərini ingilislər haqqn-
da söyləyirdi. O ingilislər ki, futbol oyun-
lar ilə, hər cür velosiped, at, avtomobil 
yarşlar ilə bütün dünyada şöhrət qazan-
mşlard. Halbuki general bu kimi oyunla-
rn, yarşlarn düşünülən faydan vermə- 
diklərini və insanlardak səciyyələri mey-
dana çxarmadğn iddia edir və eynən 
şu sözləri söyləyir: “Futbol oyunlar, hər 
növ yarşlar, onlara məşğul olanlar yaxn 
zamanda ağlsz bir hala gətirəcək.” 

General mədəniyyətin zəiətdiyi gənc-
liyi diriltmək, ona əsl qüvvətini və onun 
ruhunda qapal qalmş səciyyələri mey-
dana vermək üçün izçilik deyilən tərbiyə 
üsulunu tövsiyə edirdi. Baden-Pauel vasi 
[geniş] ingilis müstəmləkələrində çox 
gəzmişdi. Orada vəhşi heyvanlar ovçula-
rn, böyük meşələrdə yaşayan yerliləri, 
işlənməmiş torpaqlar ziraət ediləcək 
[ǝkilib-biçilǝcǝk] bir hala gətirən və bütün 
həyatlar daimi bir məşəqqət içində ke-
çən insanlarn həyatın görmüş və onlar 
tədqiq etmişdi. Həzrəti-Adəmdən bəri 
insan ayağ basmamş nəhayətsiz meşə-
lərin arasnda yaşayan qəbilələrin həyat 
davasnda nasl müvəffəq olduqlarn, tə-
biətin mərhəmətsiz qüvvətləri ilə nasl 
mübarizə etdiklərini, əxlaqlarnn çəkdik-
ləri məşəqqətlə mütǝnasibən nasl yük-
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səldiyini misal göstərib ingilis gəncliyini 
də bu üsulda tərbiyə etmək lazm oldu-
ğuna inanrd.  

Vücudun istədiyi idman vasi ovalar-
da, çətin dağlarda gəzərək, əylənərək və 
heç bir qeydə bağlanmayaraq təlim et-
mək, şəhər uşaqlarnn da xoşuna gedǝ-
cǝk bir şey idi. Onun üçün generaln kri 
dərhal ətrafa yayld. Bir il içində ingilis 
uşaqlarndan 100 min kişilik [nǝfǝrlik] bir 
“izçi ordusu” vücud buldu. Beş-altı il son-
ra da bu ordu 500 min oldu. Bu hərəkət 
yalnz İngiltərədə qalmad. Amerikada, 
Fransada, Germaniyada, İtaliyada, Yapo-
niya və hətta Çində belə izçilik təşkilatına 
böyük əhəmiyyət verildi. Hökumətlər bu 
üsulun milli müdaə üçün olan əhəmiy-
yətini layiqi ilə anladqlarndan, təşkilata 
səmimi və ciddi surətdə qatışdlar və təş-
viq etdilər.  
İzçiliyin Cahan davasnda [Dünya mü-

haribəsində] nə dərəcə faydal olduğunu 
indi tamamən bilməyiriz. Bunu yaxnda 
öyrənəcəyiz. Şu qədər deyəlim ki, ingilis-
lərin bu davada təşkil etdikləri ingilis ca-
vanlarndan mürəkkəb [ibarǝt] ordular 
əsgərlik nöqtəsindən böyük bir təlim 
görməmişlərdi. Onlardak izçilik tərbiyəsi 
üç-dörd ay içində ən mükəmməl bir əs-
gər olaraq yetişməyə kifayət etmişdi və 
bu ingilis cavanlar Germaniya qoşunlar-
nn müdhiş hücumlarna bütün Müttəq 
qoşunlarndan artıq dayanmşlard. Fran-
szlar, italyanlar ricət [geri çǝkilmǝ] yollar 
kəsilincə təslim olub əsir düşdükləri hal-
da, ən yekəsi 19-20 yaşndan ibarət ingi-
lis qoşunlar son nəfərlərinə kimi müba- 
rizə və mücadilə etmişlərdir. Təyyarə, 
zirehli avtomobil hücumlarnda dəxi ən 
çox cəsarət göstərən yenə ingilislər ol-

muşdur. İştə bu cavanlarn digər millət-
lərdən ziyadə ölümdən qorxmazlqlar 
general Baden-Pauel sayəsindədir. 

Cavan Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
cavan övladlar üçün də izçilik təşkilatın-
dan istifadə etmək vacibdir. Bir neçə mə-
qalə ilə bu təşkilatın əsaslarndan bəhs 
edərək müəllimləri, mürəbbiləri [tərbiyə-
çiləri] tənvir etmək [məlumatlandrmaq] 
istəyirəm. Yazda dəxi Gəncə türk uşaq-
lar arasnda izçilik təşkilatına xüsusi su-
rətdə çalşacağam və əminəm ki, bu k- 
rimə yoldaş olacaq müəllim və mürəbbi 
arxadaş da bula biləcəyəm. 

 
Toq Nurəddin Ağayev 

 
 

İSLAM MƏŞİXƏTİ 
 

“Azərbaycan” cəridəsində [qəzetində] 
“Məşixət məsələsi” ünvanl məqaləni 
oxudum. Məlum olduğu üzrə şəriəti-isla-
miyyə mühazə və icrasna etina olun-
maq zaman təqərrüb etmişdir [gəlib çat- 
mşdr]. Lihəzə [buna görə] mən dəxi bir 
nəfər müslüm [müsǝlman] ad daşyanlar-
dan olduğum üçün, naqis də olsa təsəv-
vür ərz etməyə [krimi demǝyǝ] haqlyam 
zənn edirəm.  
İslam məşixəti denildikdə əvvəla di-

yanətin ədəmi-diyanətə [dindarlğn din-
dar olmamağa], ya maddiyyat və təbiiy- 
yatın ruhaniyyata [maddi vǝ ziki şeylǝrin 
mǝnǝviyyata] müqayisə və tərcihi və diya-
nət tərənin iltizam [tǝrǝnin tutulmas] 
və saniyən [ikincisi] ədyan [dinlər] arasn-
da islamiyyətin ən ali və muxtar [seçilmiş] 
və əsləh [ən yaxş] bir din olmaq fəlsəfəsi 
xatirə gəlir. Fəqət şu fəlsəfələrin təfsil 

[izah] zaman daha sonralarda gələsidir. 
Feilən islam məşixəti doğru və səhih bir 
əsasla təşkil olunarsa, ərz etdiyimiz mə-
talib [mətləblər, məsələlər] dəxi əhsən 
vəchlə [ən gözəl şəkildə] həll olunar. Yenə 
də müqəddimə [giriş] olaraq bir qaç [bir 
neçə] söz söyləməliyiz: 

Demək olar ki, dühati-fəlasifə və “sa-
yisin” [fǝlsǝfǝ vǝ siyasǝt dahilǝri] şu rəydə 
əqlǝbiyyǝti [çoxluğu] təşkil edir ki, hər bir 
təsis olunmuş dövlətin əsas diyanətlə 
olsa, onda bir istiqrar [sabitlik], bir məta-
nət, bir davam ümidində olmaq olar. La-
kin imansz bir dövlət sərab nümayişin- 
dən başqa bir şey olammaz. Bizim cavan 
və cavanbəxt [bǝxti açq] dövlətimiz Azər-
baycann dəxi ibtidayi-təşkili [tǝşkil olun-
masnn başlanğc] dini-mübini-islamn 
[yaxşn pisdǝn ayran islam dininin] rayəti-
hidayətü irşad [doğru yolu göstǝrǝn bay-
rağ] və zllü pənahi-imdad [xilas edǝn vǝ 
kömǝk edǝn kölgǝsi] ilə olarsa, onun da-
vam və imtidadna [uzunluğuna] ricayi-va-
siqdə bulunmaq [etimadl bir şǝkildǝ ümid 
etmǝk] olar. Azərbaycan dövləti-müəb-
bədəsində diyanəti-islamiyyə rayətini is-
lam məşixəti vasitəsilə mürtəfe etmək 
gərəkdir. [Əbǝdi Azǝrbaycan dövlǝtindǝ is-
lam dininin bayrağn şeyxülislamlq vasitǝsi 
ilǝ ucaltmaq lazmdr.] Böylə isə islam mə-
şixəti hər vəch və səbk [yol, üsul] ilə olsa, 
həm də etinaya və müstəhkǝm [möhkǝm] 
bir ehtiyata mənutdur [bağldr]. Mən sə-
nələrdən bəri təşkilati-milliyyəlǝrimizə 
diqqətlə baxb düşünməkdəyəm – əhali 
və mütəfəkkirlərimizin rəyləri qaliba bu 
nöqtəyə mütəvəccihdir [yönǝlmişdir] ki, 
hər vəchlə olur-olsun, bir cəmiyyət, bir 
təşkilatımz olsun, sonra islah edəriz, ya 
[islah] olunar! Məmah [ancaq] qalibǝn 

[ǝksǝr hallarda] sonra fasid [pis] nəticələr 
verərək büsbütün təşkilat və cəmiyyat 
namndan [adndan] nifrət etməyə məc-
bur oluruz! İslam məşixəti dəxi sair cə-
miyyətlər kimi sonralar islah olunar xül- 
yas ilə etinaszcasna təşkil olunarsa, 
məazallah [Allah elǝmǝsin], əsli-islamiy-
yətdən birəğbət olmağa qalibi-nas üçün 
haqq vermək imkanidir! [ǝhalinin ǝksǝriy-
yǝtinin islamiyyǝtin ǝslindǝn üz çevirmǝsinǝ 
haqq vermǝk mümkün ola bilǝr!]  
Şimdi əsl mətləbə rücu edəlim [qay-

dalm]:  
İslam məşixətindən bizim ümid etdiyi-

miz məsail [mǝsǝlǝlǝr]:  əvvəla aləmi-isla-
m tərəqqi və təaliyə [ucalmağa] sövq edən 
və Qurani-şərimizin icab və əmr buyur-
duğu ülum [elmlǝrǝ] və maarifə kamaln-
ca tərvic [rǝvac vermǝk] və təşviq və əhali- 
ni məhkum [mǝcbur] etmək; saniyən [ikin- 
cisi] əsrar və dəqayiqi-şər’iyyə [şǝriǝtin 
sirlǝri vǝ incǝliklǝri], siyasəti-ilahiyyə və 
üxuvvəti-islamiyyənə [ilahi siyasǝt vǝ islam 
qardaşlğn] layiqincə müraat [riayǝt] edə-
rək təlqin etmək; salisən [üçüncüsü] müra-
fǝati-şər’iyyədə [şǝriǝt hökmlǝrindǝ] büs- 
bütün tərə-ədaləti mülahizə buyurmaq 
[ǝdalǝtin tǝrǝni tutmaq]; rabiən [dördün-
cüsü] mehma-əmkən [mümkün mǝrtǝbǝ-
dǝ] ədilleyi-nəzəriyyə müqtəzasnca [nǝ- 
zǝri dǝlillǝr ǝsasnda] beynəlmüslimin va-
qe olmuş fǝr’iyyati-müxtəlif-haya [mü-
sǝlmanlar arasnda ǝmǝlǝ gǝlǝn ikinci dǝrǝ- 
cǝli ixtilaarda] nöqteyi-tövhid və vifaq 
[birlik vǝ uzlaşma nöqtǝsi] arayb bulmaq; 
xamisən [beşincisi] ǝhkami-zahirə təlqi-
nindən [zahiri hökmlǝri tǝlqin etmǝkdǝn] 
daha ziyadə müsəlmanlara əxlaqi-həsə-
nə [yaxş ǝxlaq] və ittihadi-islam [islam bir-
liyi] və qeyrəti-namus [namusu qorumaq] 
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və mücahideyi--səbilallah [Allah yolunda 
cǝhd etmǝk] müəllimləri yetirib təyin 
etmək.  

Madam ki, məşixətdən bu dərəcə, 
bəlkə daha böyük məsuliyyətli təmənna 
və ümidlərdəyiz, məşixət nasl təşkil olun-
mas varesteyi-bəyandr [söylǝmǝyǝ ehtiy-
ac yoxdur]! 
Əski üsul tǝrtibat vǝ tǝyinata alşmş 

dünya tamahkarlar, mǝnasibi-ruhaniy-
yǝni dǝ dükandarlq nǝzǝri-şǝamǝt-ǝsǝ-
rilǝ vǝsayǝt vǝ ǝsbab vasitǝsilǝ dǝrdǝst 
etmǝyǝ çalşacaqlardr [mǝnǝvi mǝnsǝblǝ-
ri dǝ uğursuz dükançlq nǝzǝri ilǝ qiymǝt-
lǝndirib, müxtǝlif vasitǝlǝr vǝ bǝhanǝlǝrlǝ 
ǝlǝ keçirmǝyǝ çalşacaqlar]. Şübhǝ yox yax-
ş-yaman, doğru-yalan, şǝr’i vǝ şeytani 
ǝhliyyǝti [şǝriǝtǝ uyğun yaxud şeytana mǝx-
sus xasiyyǝtlǝri] zahir simada görüb seç-
mǝk sǝhih deyildirsǝ dǝ, nasl olursa ye- 
nǝ tǝzvir, mǝkr vǝ xǝdyǝ [saxtakarlq, ya-
lan vǝ fırldaq] sahiblǝrindǝn qurtulmaq da 
qolay vǝ sǝhl [asan] olmayacaqdr. Mǝa- 
zalik [bununla birgǝ], keçmiş idarati-
şǝr’iyyǝ vǝ amali-qüzzatı [şǝriǝt idarǝlǝrini 
vǝ qazilǝrin ǝmǝllǝrini] mizan edǝrǝk [tǝrǝ-
ziyǝ vuraraq] hökumǝti-cǝlilǝmiz [uca hö-
kumǝtimiz] ehtiyatkaranǝ hǝrǝkǝtdǝ bu- 
lunarsa, bǝzi şüruri-nǝfslǝrdǝn [nǝfslǝrin 
şǝrlǝrindǝn] tǝxlisi-giriban etmǝsǝk dǝ 
[yaxamz qurtarmasaq da], bütün-bütünǝ 
ǝşrar mǝl’ǝbǝsi dǝ [şǝrlǝrin oyuncağ da] 
olmarz! Zǝnnimcǝ hökumǝti-cǝlilǝmiz 
islam mǝşixǝti tǝşkilindǝ ǝcǝlǝ etmǝzsǝ 
daha münasibdir. Hǝr bir mütǝfǝkkir – is-
lam mühibbi [islam dostu, islam sevǝn] tǝ-
riqeyi-ehtiyati [ehtiyat yolunu] düşündü- 
yü kimi hökumǝt[in] nǝzǝri-alisinǝ [ali 
diqqǝtinǝ] ǝrz edǝr, hökumǝt rical [adam-
lar] da düşüncǝlǝrdǝn birǝr düsturi-ǝmǝ-

li-sǝhih [düzgün bir nizamnamǝ] cǝm edib 
[yğb, tǝrtib edib] onun tibqincǝ [onun nü-
munǝsindǝ] mǝşixǝt tǝşkilinǝ iqdam vǝ 
sǝr-ehtimam edǝr [girişǝr vǝ çalşar]! 
Böylǝlikdǝ biqövli-füqǝha [qh alimlǝrinin 
sözü ilǝ] tǝtili-ǝhkami-şǝr’iyyǝ [şǝriǝt hökm- 
lǝrinǝ ara vermǝk] lazm gǝlmǝz; zira sǝhih 
tǝrtib hüsula gǝlincǝyǝ qǝdǝr sabiqi vǝz’-
lǝ [ǝvvǝlki qanunlar tǝtbiq etmǝklǝ] hǝr 
qaz öz vǝzifǝsini kǝma-ssabiq [ǝvvǝlki 
kimi] icra edǝr! Fǝqǝt sǝhih düturülǝmǝl 
tǝhsilindǝ [düzgün nizamnamǝnin ǝmǝlǝ 
gǝlmǝsindǝ] mümkün olduqca tǝcil etmǝ-
lidir [tǝlǝsmǝk lazmdr], müsamihǝ vǝ 
müsahilǝ edǝrǝk [yumuşaqlq vǝ laqeydlik 
göstǝrǝrǝk] ilǝlǝbǝd [ǝbǝdiyyǝtǝ qǝdǝr] 
ǝhaliyi-islamiyyǝni [müsǝlman xalq] ǝşrar 
[şǝrlǝr, pisliklǝr] ǝlindǝ vǝ şǝriǝti-mütǝh-
hǝrǝ ǝhkamn [pak şǝriǝtin hökmlǝrini] 
füccar [ǝxlaqszlar] idarǝsindǝ buraxma-
maldr. Azǝrbaycan hökumǝti-cǝlilǝsi bir 
islam müǝssisǝsi olmaldr ki, davam vǝ 
istimrar ilǝ [uzun ömür sürǝrǝk] yaşasn! 

Düsturülǝmǝl düşüncǝlǝrindǝn bir 
nümunǝ olaraq mǝn kǝndi düşüncǝlǝ-
rimdǝn bǝzi cümlǝlǝr söylǝyib, ǝtraca 
düşünüb ǝrz etmǝyi dǝ ülǝmayi-ǝ’lam vǝ 
ürǝfayi-kiram [alimlǝrin qabaqcllar vǝ arif-
lǝrin böyüklǝri] hǝzǝratından [hǝzrǝtlǝrin-
dǝn] tǝmǝnna edirǝm. Mǝnim zǝnnimcǝ 
mǝşixǝt ya qǝzavǝt ya mǝhkǝmeyi-şǝ-
r’iyyǝ [şeyxülislamlq yaxud qazlq yaxud 
şǝriǝt mǝhkǝmǝsi] tǝsisinǝ islam hökumǝ-
tinin ǝşǝddi-ehtiyac [şiddǝtli ehtiyac] ol-
duğu bǝdihi [açq-aşkar] bir mǝsǝlǝdir. La- 
kin bu ǝsaslar nasl olsun ki, hǝm şǝriǝti-
müqǝddǝsǝ, hǝm hökumǝti cǝlileyi-isla-
miyyǝmizǝ müvaq, camaat vǝ ǝhaliyi- 
müslimǝni mǝmnun edǝ bilsin. Oxudu-
ğumuz cǝridǝ [qǝzet] mǝqalǝsinin intixab 

[seçki] mǝsǝlǝsi hǝm dǝ dörd üzvdǝn mü-
rǝkkǝb [ibarǝt] bir idareyi-mǝşixǝt [şeyxül-
islamlq idarǝsi] tǝsisinǝ işar olunur [işarǝ 
vurulur]. Əvvǝla mǝn intixab mǝsǝlǝsini 
pǝk sǝmimi tǝsdiq edǝnlǝrdǝnǝm. Əl-
bǝttǝ bir ǝmrdǝ [işdǝ] ki, üqul vǝ ara itti-
faq edǝ [ağllar vǝ rǝylǝr birlǝşǝ], o ǝmr 
eyni-hǝqiqǝt [tam bir hǝqiqǝt] olmasa da, 
qǝribi-bǝ-hǝqq [hǝqiqǝtǝ yaxn] olar. Ha-
kǝza [elǝcǝ dǝ] dörd nǝfǝr ya beş nǝfǝr 
ǝzayi-müntǝxǝbǝdǝn [seçilmiş üzvdǝn] tǝş-
kil olunmuş bir mǝşixǝti-islamiyyǝ, kǝza-
lik [hǝmçinin] bir qǝzaxanǝ ya bir mǝhkǝ- 
meyi-şǝr’iyyǝ ǝhkam vǝ füruati-diniyyǝ-
yǝ came olar [dinin hökmlǝrini vǝ incǝliklǝ-
rini özündǝ cǝm edǝr]. Fǝqǝt ǝsl mǝtlǝb 
intixab mǝsǝlǝsinin nǝ surǝtlǝ icrasn-
dadr! 

Mǝlumdur ki, ǝvvǝla Azǝrbaycan ǝha-
lisi maarifcǝ sadǝ, xüsusǝn mǝalimi-is-
lamiyyǝdǝn [islam elmlǝrindǝn] ǝksǝriyyǝt 
etibarilǝ ittilasz [xǝbǝrsiz, mǝlumatsz]  vǝ 
savadszdrlar. Mǝşixǝt vǝ qǝzaya [qazl-
ğa] isǝ islam alimi gǝrǝkdir. Saniyǝn [ikin-
cisi], hǝr bir şǝhǝr vǝ qǝryǝdǝ [kǝnddǝ] 
bir Cümǝ sureyi-şǝrifǝsi oxuyub, ǝngǝh-
tü zevcǝt demǝk bilǝn bir dükandar, ǝha-
li arasnda nüfuz sahibi vǝ ǝ’lǝm-ǝl-müc- 
tǝhidin [müctǝhidlǝrin ǝn biliklisi] deyǝ 
mǝqbul [qǝbul] olunmuşdur. Hans yerin 
ǝhalisindǝn namizǝd sorulduqda öz “mol-
la rǝhmanqulusunu” nǝzǝrǝ verǝsidir. Hǝr 
bir hilǝ vǝ dǝsisǝ [fırldaq] ilǝ rus dövlǝti-
mǝnhusǝsinin [nǝhs, alçaq rus dövlǝtinin] 
amalndan istifadǝ edib ocaq vǝ ziyarǝt-
gah olmuş savadsz vǝ diyanǝtsizlǝr yenǝ 
dǝ camaatımz tǝrǝndǝn intixab oluna-
sdrlar! Demǝk intixab haqq verilmǝk 
ǝn güzidǝ [seçilmiş, üstün] bir hürriyyǝt vǝ 
sieyi-ixtiyar [geniş ixtiyar] yolu olsa da, in-

tixabçlarmz qǝrǝzdǝn xali [uzaq] olma-
dqlarndan, doğru çxmayr. Xüsusǝn alim 
intixab. Əlbǝttǝ cühǝlann alim intixab-
na haqqlar yoxdur. Hǝlǝ müntǝxǝb ǝşxa-
sn [seçilǝn şǝxslǝrin] nǝ gunǝ fǝzihǝtkar 
[nǝ qǝdǝr biyabrç] olduqlarndan vǝ nasl 
ǝhalini iğfal edǝrǝk [aldadaraq] özlǝrini 
intixab etdirdiklǝrindǝn [seçdirdiklǝrindǝn] 
vǝ bilaxirǝ [daha sonra] nǝ kimi mǝfsǝdlǝrǝ 
[fǝsadlara] bais olduqlarndan bǝhs olun-
sa, böyük bir divan vǝ tarix yazmağa ha-
cǝt görünǝr! Xülasǝ, bir kǝlmǝ deyib dur- 
maq ki, bizim intixaba haqqmz var, da-
ha ümuri-idarǝlǝrimizi [idarǝlǝrimizin işlǝ-
rini] islah edǝ bilǝriz, mǝncǝ yanlş bir 
qǝziyyǝdir. Bǝlkǝ intixab üsuluyla olduq-
dan maǝda [başqa], bir daha müntǝxǝb 
şǝxsin istedadn yoxlamaq vǝ mizan et-
mǝk gǝrǝkdir. Yoxlamaqsa hǝr halda vǝ 
hǝr sahibi-hünǝrdǝ olarsa mümkün bir 
ǝmrdir [işdir]. Bir alimi, bir müctǝhidi-fa-
zili [fǝzilǝt sahibi müctǝhidi] mütǝvǝssit 
[orta sǝviyyǝli] ǝhli-elm vǝ fǝzl sahiblǝrinin 
ictimasnda [yğncağnda] bǝhǝqq [layiqli 
surǝtdǝ] mizan edib yoxlamaq mümkün-
dür. Beşǝrt ki [bu şǝrtlǝ ki], heyǝti-mü-
mǝyyizǝ [seçǝn, qiymǝtlǝndirǝn heyǝt] bi- 
tǝrǝf şǝxslǝrdǝn tǝrǝkküb etmiş [ǝmǝlǝ 
gǝlmiş, ibarǝt] olsun!.. 

Mǝncǝ mǝşixǝt ya qǝza ya mǝhkǝ-
meyi-şǝr’iyyǝ ǝzas [üzvlǝri] hǝr bǝldǝ vǝ 
qǝryǝdǝn intixab olunub namizǝd göstǝ-
rilǝn ǝşxasdan tǝşǝkkül etmǝlidir; fǝqǝt 
şu namizdǝlǝr Ədyan Nǝzarǝtindǝ [Din 
İşlǝri Nazirliyindǝ] tǝrtib olunmuş sǝhih vǝ 
mǝqbul mǝramnamǝ vǝ proqramma 
mövcibincǝ [ǝsasnda] vǝ kǝnardan dǝvǝt 
olunmuş iyirmidǝn ǝskik olmayan ǝrba-
bi-irfan hüzuruyla [irfan sahiblǝrinin iştirak 
ilǝ] imtahan olunub, sonra vǝzifǝ tapşrl-
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maldr. İntixab isǝ, doğru üsul ilǝ olduq-
da şǝxsi-müntǝxǝbin [seçilmiş şǝxsin] ǝha- 
li arasnda etibar vǝ ǝmniyyǝtini [güvǝni-
lirliyini] ifadǝ; vǝ imtahan isǝ vaqedǝ [hǝ-
qiqǝtdǝ, gerçǝkdǝ] lǝyaqǝt vǝ istedadn 
mǝlum edǝr. Əgǝr müntǝxǝb imtahan 
verǝ bilǝrsǝ, ǝhali arasnda qazandğ nü-
fuz vǝ etibarn hǝqiqi olduğunu, verǝ bil-
mǝzsǝ dǝsisǝ vǝ hilǝkar olduğunu mey- 
dana çxarar.  

Mǝlumdur ki, müstǝqbǝldǝ [gǝlǝcǝkdǝ] 
ruhani mǝktǝblǝrimiz sayǝsindǝ hǝqiqi 
alimlǝr vǝ şǝriǝt xadimlǝrimiz yetişǝsidir, 
vǝli [amma] feilǝn tǝzvir [yalan, fırldaq] 
ǝhalisindǝn istixlas [qurtulmaq] üçün 
gǝrǝkdir şiddǝtlǝ ehtiyatkar davranmaq.  
İntixab üsulu isǝ demokrat intixab şǝ-

raitinǝ müvaq olmaqla bir dǝ intixab ǝm- 
rinǝ mübaşir olan ǝşxasn [seçki işinǝ giri-
şǝn şǝxslǝrin] bitǝrǝf vǝ kǝnardan gǝlmǝ 
olub, ǝhaliyǝ iman vǝ diyanǝt naminǝ 
doğru vǝ dürüst intixab etmǝlǝrini tövsi-
yǝ edǝrǝk bǝlkǝ dǝ yǝmini-müǝkkǝd 
[möhkǝm and] ilǝ hazrlanb sonra intixab 
etmǝlidir. Bir az müddǝtdǝ mütǝǝddid 
[çox sayda] intixablardan ǝqlǝbi-ǝhli-bǝsi-
rǝtǝ [bǝsirǝtlilǝrin çoxuna] lǝyüǝd [saysz-
hesabsz] tǝcrübǝlǝr hasil olmuşdur. Mǝz- 
lum vǝ avam ǝhaliyi-mǝsumǝni [günahsz 
camaatı] hǝr dǝsisǝkar [hilǝkar] öz mǝra-
mna alǝt etdiyi göz önündǝdir.  
İdarǝlǝrin ǝzasna [üzvlǝrinǝ] gǝldikdǝ: 

mǝlumdur ki, sǝdri-islamdan, yǝni xülǝ-
fayi-raşidin hǝzrǝtlǝrindǝn bir neçǝ müd-
dǝt sonradan şimdiyǝ kimi islam arasn- 
da mǝzahibi-xǝmsǝ [beş mǝzhǝb] denilǝn 
beş mǝslǝki-şǝr’i [şǝriǝt mǝslǝki, cǝrǝyan] 
mövcuddur. Bizcǝ bunlar gec vǝ tez ǝsa-
si-dinǝ ricǝtǝn [dinin ǝsasna qaydaraq] 
mǝzhǝbi-vahid [vahid mǝzhǝb] olacağ 

günlǝr çox da uzun müddǝt çǝkmǝz! Fei-
lǝn beş mǝzhǝbin ülǝmasndan tǝşkil 
olunmaldr. Fǝqǝt mǝhǝl [yer] vǝ ǝhalinin 
şan vǝ haln müraat etmǝk [gözlǝmǝk, 
ona riayǝt etmǝk] dǝxi ǝlzǝmdir [vacibdir]. 
Hǝr bir mǝhǝldǝ ki ǝhali bir mǝzhǝbin 
müqǝllidlǝridir [arxasnca gedir], üç nǝfǝr-
dǝn mütǝşǝkkil bir mǝhkǝmeyi-şǝr’iyyǝ 
idarǝsi orada tǝşkil olunmaldr. Hǝr mǝ-
hǝldǝ ki iki, üç, beş mǝzahibin müqǝllid-
lǝri vardrlar, orada hǝr mǝzhǝbdǝn bir 
nǝfǝr bǝsirǝtli alim şǝxs intixab vǝ imta-
han olunaraq idarǝyǝ ǝza salnmaldr. 

Mǝşixǝt isǝ ǝlbǝttǝ gǝrǝkdir mǝzahi-
bi-xǝmsǝ ülǝmasndan bir nǝfǝr ittihad 
[birlik] vǝ islam tǝrǝfdar alimin sǝdarǝti 
ilǝ tǝşkil olunsun.  

Cǝlal 
 
  

MƏTBUAT 
 
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 

rqəsinin türkcə (ruscas da olacaqdr) 
naşiri-əfkar [mətbuat orqan] olan “İs-
tiqlal” qəzetəsinin birinci nömrəsi çx-
mşdr. Baş məqaləsi tarixi-hürriyyətə 
[azadlq tarixinǝ] bir nəzər salaraq, hər in-
qilabn bir hürriyyət, cahan inqilabndan 
ibarət aləmşümul müharibənin də istiq-
lal və millətlərə hüquq şüar doğurduğu-
nu və Azərbaycann da bu yola süluk et- 
diyini [bu yola addm atdğn] qeydlə, bu 
uğurda rqənin çəkdiyi müşkülatı böylə 
təsvir edir:  

“Ah, Azərbaycan, biz sənin haqqn 
tələb etmək deyil, yalnz adn söyləmək 
üçün nə qədər müarizlərə [etirazçlara, 
müqavimǝtçilǝrǝ] rast gəldik, nə töhmət-
lərə məruz qaldq! Azərbaycan muxtariy-

yəti deyirdik, soldan-sağdan hər növ hü- 
cuma məruz qalrdq. Biz «Azərbaycann 
torpaqlarn qzdran atəşi-müqəddəsi» 
kökslərimizdə bəsləmək istəyirdik, bizə 
Moskvada yanacaq «məşəli» nişan verir-
lərdi. Biz aləmi-mədəniyyətə kəndi dili-
mizin, kəndi mədəniyyətimizin ruh və 
rəngi ilə pərvərdə [tərbiyə] edilmiş bir 
millət çxarmaq istəyirdik, bizə Ərəbista-
n göstərirlərdi. Biz muxtariyyət diləyir-
dik, bizə xarabazar vəd edirlərdi.” 

Fəqət bu gün Azərbaycan istiqlal hə-
qiqət olaraq meydana çxmşdr. Əvvəlcə 
“Müsavat”a məxsus olan bir kir bu gün 
millətin şərik olduğu bir məqsəddir. 

Ona görə rqə qəzetəsincə:  
“Bu bizim mənəvi zəfərimiz, ruhani 

qələbəmizdir. Bu qələbəyə biz binnisbə 
[nisbǝtǝn] az bir zaman içərisində gəldik. 
Fəqət bu az zaman içərisində çox böh-
ranlar keçirdik. Vaxt oldu rqə tamamilə 
yalnz qald. Vaxt çox çəkmədi rqəni 
yalnz buraxanlar nə qəbahət işlədikləri-
ni anladlar. 

Azərbaycan məfkurəsi, rqə türk de-
mokratiyasnn idrakl qisminə istinad 
edərək irəliləmişdi. Bu, düşmənlərimizin 
dediyi kimi xan, bəy və ağa kri deyil, 
türk demokratiyasnn böyük ideal idi!  

Bak Azərbaycan atəşgədəsinin ocağ 
olduğu kimi, Azərbaycan krinin də mən-
bəyi idi.  

Lakin Azəri türklərinin istiqlaln bəzi 
millət düşmənləri çəkəmməyirdilər. O idi 
ki, bolşeviklərlə daşnaklar bu ocağ sön-
dürmək, bu mənbəni qurutmaq istədilər.  

Mart hadisəsi meydana gəldi. Fəqət 
Azərbaycan atəşi kimi kri də söndürü-
lənməz idi.  

Çünki:  

Xuni-ərbabi-həmiyyət qərq edər za-
limləri,  

Məşəli-əfkari-əhraranə sönməz xun 
ilə.”   

“İstiqlal” qəzetəsinin nəşrindən məq-
səd nədir? Bu suala yenə həman məqalə  
bərvəchi-ati [aşağdak kimi] cavab verir:  

“İştə bu xunlarla [qanlarla] söndürü-
ləmməyən və bu gün hər kəsi kəndisini 
tanmağa vadar edən, yolunda dönməz 
bir əzmlə cihad etdiyimiz Azərbaycan 
istiqlaln müdaə üçün “İstiqlal” nəşrə 
başlayr.”  

Bu uğurda qəzetənin xətti-hərəkəti 
necə olacaqdr? Yenə həman məqalədən 
cavab alalm: 

“«İstiqlal» rqənin əvvəlcə nəşr etmiş 
olduğu mətbuatın getdiyi yolu təqib edə-
rək hökumətimizi xalqn ehtiyacn anla-
mağa, xalqmz da hökumətin müşküla- 
tın dərk etməyə çağrmaqla, istiqlal-
mzn beynəlmiləl bir təsdiqə nail olma-
sn hazrlayacaqdr. 

Bu xüsusda tutacağmz yol isə bittəb’ 
[tǝbii olaraq] Türk Ədəmi-Mərkəziyyət 
«Müsavat» yoludur ki, lisani-Toqdə: 

«Millət yoludur, haqq yoludur tutdu-
ğumuz yol, 

Ey haq yaşa, ey sevgili millət yaşa var 
ol!» 
deyə tərif edilmişdir.” 

Rəsulzadə Məhəmməd Əmin cənab-
lar imzas ilə yazlmş bu baş məqalədən 
əlavə, Seyid Hüseyn [Sadiq] cənablarnn 
“İsmailiyyə”si ilə Əli Yusif əfəndinin “Bu 
günün vəzifəsi”, şair [Abdulla] Şaiqin 
“Vətənin yanq səsi” qəzetəyə başqa bir 
ruh verməkdədir. Bunlardan əlavə qəze-
tədə bir çox rqə həyat və bəyanatına 
aid materiallar vardr.  
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Yeni rəqimizi təbrik, məqsədinə nail 
və fəaliyyətində müvəffəq olmasn arzu 
ediriz. Əmin ol rəqimiz:  

“Bir şǝm’ ki haqdan yana heç bad [kü-
lǝk, yel] ilə sönməz!” 

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Bələdiyyə İdarəsində  
* Bələdiyyə İdarəsi Bak polismeyste-

rinə İskələ [Liman] dairəsi müfəttişinin 31 
yanvar 1919-cu sənədə göndərdiyi mək-
tubunu göndərərək məlum etmişdir ki, 
Bələdiyyə İdarəsi hökumət indində [nǝz-
dindǝ] şəhəri polis məxaricatından azad 
etmək barəsində təşəbbüsatda bulunur. 
Binaənileyh [ona görǝ] İskələ dairəsi mü-
fəttişinin vəsiqədə göstərdiyi məxaricatı 
verə bilməyəcəkdir.  

* Bələdiyyə İdarəsi Bak polismeyste-
rinə məlum etmişdir ki, Dövlət Teatrosu 
icarədar Amiraqo şəhər vergisini ver-
məkdən imtina edir. Halbuki həman ver-
gilər bu vaxtadək biletlərdən alnmşdr. 
Bələdiyyə İdarəsi qət etmişdir [qǝrara 
almşdr] ki, təcili surətdə vergilər alnsn 
və işbu iqdamatda [tǝşǝbbüsdǝ, işdǝ] 
polis məmurunun Bələdiyyə İdarəsi nü-
mayəndələrinə müavinətdə bulunmala-
rn rica və təmənna etmişdir.  

* Bələdiyyə İdarəsi Daxiliyyə Nəzarə-
tinə müraciətən rica etmişdir ki, keçən 
sənələr vergilərini əhalidən almağa izin 
verilsin. Keçən sənənin 3 fevralnda Bə-
lədiyyə İdarəsinə izin verilmişdi, işbu 
vergilər alnsn. Fəqət şəhərdəki əhval, 
məsələn Mart hadisatı və qeyrə işbu ver-
giləri almaqdan məhrum etmişdir. Bələ-
diyyə İdarəsi Daxiliyyə Nəzarətindən rica 
etmişdir ki, işbu məsələ nəzəri-etibara 

alnmaldr. Zira şəhər kassasnn fəna 
əhval Bələdiyyə İdarəsini fəaliyyətdən 
məhrum edir. Bir də vergilər şimdiki he-
sab deyil, 1918-ci sənə hesab ilə alna-
caqdr. 

 
Bak əhalisinə 
Vətəndaşlar!  
Səpmə yatalaq naxoşluğundan kəndi-

nizi mühazə etmənin ümdə şəraiti [şərt-
ləri] libasnzn, paltarnzn və bədəni- 
nizin təmizliyidir. Mərkəzi Ev Komitəsi 
əhalinin bu barədə ehtiyacn nəzərə alb 
şəhərin çox nöqtələrində füqəra sin [ka-
sblar] üçün pulsuz hamamlar açdrr. Ha-
mamda yuyunanlarn paltarlar hamam- 
da dezinfeksiya təriqi [yolu] ilə təmizlə-
nib, onlarda olan bit və qeyri həşəratlar 
yandrlacaqdr. Hal-hazrda Maqazinni 
və Nijni Priyut küçələrinin küncündə, Mi-
ronovun 213 nömrəli hamam fəaliyyətə 
başlamşdr. (Hamam erkǝklǝr üçün sǝ-
şənbə [çǝrşǝnbǝ axşam], pəncşənbə [cü-
mǝ axşam] və şənbə günləri və qadnlar 
üçün düşənbə [bazar ertǝsi], çaharşənbə 
[çǝrşǝnbǝ] və cümə günləri açq olacaq-
dr.) Bundan əlavə, bu yavuqda Baylda 
dəxi hamam açlmağna iqdam olunmuş-
dur [addm atılmşdr]. Yeni hamamlar 
açldğ zaman əhaliyə elam ediləcəkdir 
[bildirilǝcǝkdir].  

Mərkəzi Ev Komitəsinin Səhiyyə şö-
bəsi əhalini bu hamamlardan istifadə 
verməklə kəndilərini və yavuq adamlar-
n həmin müsri [yoluxucu] naxoşluqdan 
nicat tapmağa dəvət edir.  

 
Kəsbkarlar İttifaq nümayəndələri 

general Tomson hüzurunda  
Srağagün Kəsbkarlar İttifaq [Hǝmkar-

lar İttifaq] nümayəndələri İngiltərə qo-

şunlar komandan general Tomson tə- 
rəndən hüzura qəbul edilərək bir neçə 
məsələ barəsində müzakiratda bulunul-
muşdur. Nümayəndələr general cənab-
lar indində [nǝzdindǝ] işbu məsələlər 
üçün təşəbbüsatda bulunmuşlar: 

1) Həbs edilən Babayev qardaşlarnn 
azad edilməsi barəsində lazmi tədabirin 
ittixaz [tədbirlərin görülməsi] məsələsinə 
general demişdir ki, onlarn işlərinə ən 
yaxn zamanda baxlacaqdr. 

2) Nümayəndələr generala məlum 
etmişlər ki, Bak müharibəsi zamannda 
general Denstervill (sabiq İngiltərə qo-
şunlar komandan) Şuraya məxsus 5 mil-
yon manat pulu götürmüşdü. Kəsbkarlar 
İttifaq rica edirlər ki, həman məbləğ 
nəşri-maarif [maari yaymaq] və başqa 
yerlərə xərc edilmək üçün ittifaqa qayta-
rlsn. General cənablar demişdir ki, bu 
barədə o heç şey bilməyir, fəqət məsələ-
ni ǝn yaxn zamanda təhqiq etməyi də-
röhdə etmişdir [öhdǝsinǝ götürmüşdür]. 

3) Nümayəndələr ərzaq məsələsinin 
günü-gündən fəna haln bəyanla rica et-
mişlər ki, ehtikarn [möhtəkirliyin] önü 
alnsn. General iqdamatda bulunmağ 
vəd etmişdir. 

4) Tazəşəhərdə cinayət nam ilə bir 
çox siyasi həbslər edilməkdədir. Fəhlə 
təşkilatlarna mənsub yoldaşlar tövqif 
[həbs] edilmişlərdir. General bəyan et-
mişdir ki, teleqrafən məlumat alacaqdr.  

5) Bir də nümayəndələr rica etmişlər 
ki, yerli mətbuatda məlum olduğu üzrə 
Baknn özündə bu hal hökmfərma ol-
maqdadr [hökm sürmǝkdǝdir]. General 
demişdir ki, bu barədə lazmi binagüzar-
lqda bulunacaqdr [sǝrǝncam verǝcǝk-
dir]. 

BEZ FƏQƏRƏSİ  
[BEZ MƏSƏLƏSİ] 

 
Ay yarm bundan əqdəm [qabaq] bir 

çox kənd və şəhərləri böyük və fəna bir 
xəstəlik əhatə etmişdi. O cümlədən bu 
mənhus mərəz Balaxan kəndinə dəxi si-
rayət edib [yoluxub] bir çox xanimanlar 
viran və bir çox qaplar da bağl qoydur-
du. Bu, hər kəscə məlum, təkrara heç bir 
lüzumu yox. Lakin söyləməkdən mənim 
məqsədim bir nəfər Balaxan “vicdanlla-
rndan” – ki hələ söyləmək istəməyirəm 
– kəndi vətəndaşlar haqqnda ibraz bu-
yurduğu “fədakarlqdan” bir qədər bəhs 
edib bu alicənabn nə dürlü “vicdanl 
mütəəssib” [tǝǝssübkeş] olduğuna qarei-
ni [oxucular] aşina etmək istəyirəm. Bu 
cənab Balaxan kəndxudas Məşhədi Əli 
Xasdan bir vəsiqə alaraq Tağyevin fabri-
kasna müraciət eylər və iki min arşn ağ, 
xalq meyitlərini kəfənə tutub dəfn et-
məklik üçün alar. Sonra yenə dörd min 
arşn bez Balaxan camaatı tərəndən 
verilən priqavor [qǝrar] gücü ilə alar ki, 
bu da xalqn tuman-köynəksiz qalmama-
sna xidmət etsin. Məqsəd əlbəttə gözəl-
dir! Ancaq şu nöqtədən ötəyə keçdikdə, 
cənabn yapdğ rəzalət şayani-nifrətdir 
[nifrətə layiqdir]. Çünki cənab füqəra me-
yiti ad ilə alan ağdan vǝ xalqn ehtiyac-
na lüzumu olan bezdən bir arşn da ol- 
sun verməmişdir. Qabaqlarda eşidirdik 
ki, bu əfəndi aldğ ağ və bezlərin pulunu 
füqərann ehtiyacna sərf edəcəkdir. Bu 
da ki, heç görülmədi. Fabrikadan aldğ 
ağ, bez və qaryola [yataq] üzlərini satıb, 
pullarn öz ciblərinə qoymaq istədikdə, 
üç-dörd nəfərin bundan xəbərləri olur. 
Cənab bunlarn hərəsinə 5-10 min ma-
nat verərək, onlar bu tövrlə susdurmuş-
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dur. Bu susdurmaq ancaq dörd nəfərə 
səmərə bəxş etdisə də, lakin füqəran və 
camaatı susdurmad. Camaat bundan 
bez, ağ və qaryola üzlərini istədikdə, 
uzun və kəşidə [iri, şapalaql] əllərini aça-
raq “çe besaxom”, yəni nə yapaym; kim-
sə bu qəbahəti düşünməz və dörd-beş 
nəfər arasnda təqsim etdiyimiz [böldü-
yümüz] para yenə neft işləri açlanadək 
yetərdi zənn edirəm; şimdi nə yoldaşla-
rm söyləyə bilirəm, nə də ki məndə al-
dğm camaatın paras qalmşdr, deyə 
cavab verir. Şimdi mən üzümü dostanə 
bu cənaba tutub deyirəm ki, əfəndim, 
nə üçün füqəra sədəqəsi ilə varlanmaq 
istəyirdin? Səni kim bu işə vadar etdi? 
Səni qeyrilər bu işə vadar etdikdə, əcǝba 
heç vicdanna müraciət etmədinmi? 
Əcǝba bu dürlü işlər, bu gunə [bu cür] qə-
bahət və rəzalətlər nə üçün şimdiki za-
manda meydana çxr?  

Bu gün hər bir şəxs hökumətinə sadiq 
qalmaq, onun rütbəsini ucaltmaq arzu-
sunda olduğu üçün bu kimi cinayətlərin 
önünü almağa qalxşr. Məəttəəssüf [tǝǝs-
süf ki], bir para vicdanszlar bu kimi mən-
hus hərəkətlərlə hökumətin rütbəsini 
azaltmaq və onu cahaniyyan [dünya xalq-
lar] nəzərində mühəqqər [xar] və zəif 
göstərməyə çalşrlar. Haşa, əfəndim, 
zənn etdiyin kimi deyildir. Bu gunə xəya-
nətliklərə və xainlərə cəza verməkdə hö-
kumətimiz pək iqtidarl vǝ pək güclüdür. 
Dəxi sözümə tul verməyib [sözümü uzat-
mayb], bu kimi xəyanətlərə və bunlar 
kimi xainlərin yapdqlarna möhtərəm 
Azərbaycan Hökumətimizin nǝzǝrini cəlb 
edib və bu kimi xəyanətliklərin önünü 
almağ rica və istirham ediriz.  

 
Ayn. 

AZƏRBAYCANDA 
 
Bərdədən (Cavanşir qəzas) 
Bir az əqdəm [qabaq] ağr ispanyol 

xəstəliyini keçirtmiş camaat şimdi də 
səpmə yatalaq xəstəliyinə mübtəla olur. 
Sabiq dövlət tərəndən açlmş xəstəxa-
namz və məccani [pulsuz] əczaxanamz 
varsa da, keçirdiyimiz hərc-mərc nəticəsi 
olaraq bunlardan bir əsər belə qalma-
mşdr. Xəstəsini təbibə götürən camaat 
dərman almaq üçün xüsusi əczaçya (ap-
tekçiyə) müraciət edir. Bu isə 50 rubləyə 
tamam olacaq bir reçetəyə 250 rublǝ və 
daha fəzlǝ alaraq camaatı sxndrr. Bu-
nun üçün bir çarə edilməsini artıq dərə-
cədə rica edərdik. Zira bir tərəfdən xəs- 
təlik, digər tərəfdən də böylə bimürvət 
əczaç əlindən artıq sxntı çəkiriz.  

 
* Nuxu (Şəki) - Zaqatala şose yollar 

haqqnda Parlaman iclasna idxal edilmiş 
sorğunu qəzetələrdən oxuduq. Bilməm 
nədənsə Yevlax-Şuşa şosesi haqqnda bir 
söz belə söylənməmişdir. Buras denil-
məyəcək bir surətdə dağlb bərbad ol-
muşdur. Bu yollardan üburat [keçmǝk] 
qayət də müşküldür, xüsusən yağmurlu 
havada. Şose üzərində öylə yerlər var ki, 
müsarlər piyada getmək məcburiyyə-
tində qalrlar. Bu səbəbdəndir ki, nəq-
liyyat işləri çətinləşib, kirayə [yük vǝ sǝr- 
nişin daşmas] qiymətləri çox yüksəlmiş-
dir.  

* Poçta-teleqraf işlərinin çox fəna ol-
duğundan mərkəzdən bixəbər qalrz. 
Hökumət tərəndən poçtan həml [daş-
maq] və nəql etmək üçün müahidə [mü-
qavilə] bağlanmşsa da, həman zat poç- 
tan daşmağa heç də etina etməyir. Öylə 

olur ki, aylarla poçta alnmayr. Məsələn, 
Parlaman dəvət edilməzdən əvvəl Şura-
yi-Milli tərəndən Azərbaycan əhalisinə 
xitabən nəşr edilmiş müraciətnamələr 
burada, fəqət iki gündür ki, alnb elan 
edilmişdir.  

Teleqraf işləri də böylə, mǝsǝlǝn: sa-
biqdə Bakdan iki gün fasiləsi ilə adi mək-
tublar alnrd. Şimdi isə teleqram üç gün 
müddətində almaq belǝ olmayr. Bunun 
səbəbi (məhəlli poçta-teleqraf idarǝsi 
müdirindǝn aldğm məlumata nəzərən) 
bütün vilayətin bircə xətlə işləməsidir. 
Halbuki Yevlax istasyonu yavuqluğunda 
azacq bir məsafənin təmir edilməmə-
sindən dolay iki xətti-müntəzəm asudə 
qalmşdr. Bundan maəda [başqa] teleq-
raf ağaclarnn tamam çürüyüb davam-
sz olduqlarndan xətt də tez-tez təxrib 
[xarab] olur. 

Mirməcid 
 
 

ERMƏNİSTANDA 
 
Ermənistanda aclq 
Ermənistan acndan ölür. Hər gün 

minlərcə erməni acndan həlak olur. Er-
mənistan adamszlq təhdid edir. Aclğa 
giriftar olmuş Ermənistann haln islaha 
çalşmaq qəsdi ilə başda Ermənistan Baş 
naziri olmaq üzrə Parisə xüsusi bir [heyǝ-
ti-]mürəxxəsə [nümayǝndǝ heyəti] göndə-
rilir.  

 
Aramn vəfatı  
Ermənistan Daxiliyyə naziri Aram 

Manukyan İrəvanda yatalaqdan vəfat 
eyləmişdir. Yenə yatalaqdan Aleksand-
ropolun sabiq şəhər rəisi Kamsarakan 

vəfat eyləmişdir.  
 
Qarsda 
Bugünlərdə Fransa nümayəndəsi ka-

pitan Pua-de-Bar İrəvandan Qarsa hərə-
kət eyləmişdir. Müşarünileyh [ad çǝkilǝn 
şǝxs] orada Müsəlman Milli Şuras ilə 
Qarsn ermənilərə təslim edilməsi ba-
rəsində və ümumən müsəlmanlar sakit 
etmək üçün danşğa girişəcəkmiş. Ermə-
nilər tərəndən Qarsa göndərilmiş olan 
məmurlar müsəlmanlar Qarsa burax-
madqlarndan, geri qaytmşlardr. Mə-
həlli [yerli] müsəlmanlarn ermənilərə 
olan əlaqələri təhdidamizdir. Türklər mə-
həlli müsəlmanlar son dərəcə gözəl tǝs-
lih etdirmişlərdir [silahlandrmşlar] və on- 
larda kifayət edəcək qədər silah vardr. 
Şəhərin müxtəlif hissələrində olan ingilis 
əsakiri [əsgərləri] müxtəlif iskladlar [an-
barlar] mühazə edirlər.  

 
İrəvanda tif 
İrəvanda dəhşətli surətdə yatalaq 

xəstəliyi (tif) hökmfərma olduğundan 
[hökm sürdüyündǝn] bütün məktəblər qa-
padlmşdr. 

 
 

TEATRO VƏ MUSİQİ 
 
Allah rəhmət eyləsin 
Bir çox gənc həyatlar vaxtsz torpaq-

lara gömən tif xəstəliyi aqibət istəkli yol-
daşmz, cavan artistimiz Surxay Allah- 
verdiyevi də apard. Surxayn müəssir 
[təsirli] və cazibədar səsinə alşmş qula-
ğmz artıq onun səsini eşitməz oldu. 
Gənc Cümhuriyyətimizin gənc səhnəsi 
gələcəyə böyük ümidlər verən musiqi is-
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tedadn yavaş-yavaş ibraz etməkdə [gös-
tǝrmǝkdǝ] olan xidmətçisini qeyb etdi. 
Surxay, əslən İran təbəəsi ailədən isə də, 
Qarabağda təvəllüd tapb [anadan olub] 
təlim almş və hələ pək gənc ikən isteda-
dn göstərməyə başlamşd. Böylə ki, 
möhtərəm Hacbəyli Qardaşlar Müdiriy-
yəti onun gizlin istedadn anlamş və 
ona tərəqqi vermək üçün kəndi heyətlə-
rinə qəbul etmişlərdi. Gözəl səsi, musiqi 
istedad olduğu kimi, qayət həssas və-
tənpərəst bir qəlbə malik idi. Milli səh-
nəmizə böyük xidmətlər vəd edirdi, fə- 
qət heyhat! Bir neçə nəfər qarabağl ar-
xadaşlarmla bərabər mərhuma rəhmət 
oxur, səhnə arxadaşlarna Cənabi-haqq-
dan təsəlli və toq [kömǝk] niyaz eylərəm.  

 
Əli Yusif 

 
 
 

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev 
Daxili naxoşlar qǝbul edir:  
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-

dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov 
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-
91. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон 
№ 36-91. 

 
Doktor Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor Ağahüseyn Kazmov 
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-

liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 

12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Doktor İ. Q. Sibiroviç 

Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir sə-
hər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-ya-
dək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kol- 
yubakinski küçəsinin küncündə). Telefon 
nömrə 42-12. 

2658 
 

Tǝcrübǝli buxqalter 
Üç ayn müddǝtindǝ ǝn yeni italyan siste-

masnda türk vǝ rus dillǝrindǝ mükǝmmǝl 
surǝtdǝ buxqalteriya öyrǝdirǝm. Hakǝza r-
malarda buxqalteriya işlǝrini tǝnzim etmǝyi 
qǝbul edirǝm. Ünvan: Krasnovodski caddǝ 
“Dvortsov” mehmanxanasnda nömrǝ 19.  

2674 
 

Yer axtarram 
Nazirǝ ya müdirǝlik yeri axtarram. Xarici 

dillǝrǝ malikǝm. Ünvan: Suraxanski vǝ Ta-
tarski 176 nömrǝli evdǝ Rǝcǝbovun mǝnzili.  

2675 
 

İslamiyyǝ mehmanxanas (lokantas) 
Bir çox sənələrdən bəri davam edən və 

Mart hadiseyi-əliməsində [kǝdǝrli Mart hadi-
sǝlǝrindǝ] yanan “İslamiyyə” mehmanxanas 
yenidən təmir edilib bu gündən etibarən 
mehmanxanada gözəl lokanta [yemǝkxana] 
açlmşdr. Mahir aşbazlarn təhti-idarəsində 
[idarǝsi altında] hər növ Avropa və Asiya xö-

rəkləri hazr edilir. Nahar və şam vaxtı Avro-
pa və Asiya musiqi dəstəsi çalacaqdr. On beş 
ədəd nömrə hazrdr. Adres: Bazarn və Qu-
bernski küçələrin küncündə, telefon nömrə 
12-51.  

Kamali-ehtiramla: İsmayl Mahmudzadə. 
2670     

 
Elan 

Hökumət mətbəəsi 
Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 

mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin 
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə 
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyul-
muşdur.  Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 
manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagird-
lərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. 
Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud 
Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə 
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət 
edə bilərlər. 

24-T 
 

Bak Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi 
Bununla ümum faytonçulara elam edir 

[bildirir] ki, 1919 sənəsinin birinci yars üçün 
fayton nömrələri bu fevral aynn 8, 9, 10, 11 
və 12-sində səhər saat 9-dan 2-yədək Bələ-
diyyə İdarəsi Ləvazim şöbəsi dəftərxanasn-
da verilir. Göstərilən müddətdə hər kəs nöm- 
rə almasa, nömrə pulunun yars qədər də 
cərimə alnacaqdr. 

T/27 
 

 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

 
 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun 
sǝh. 61. “Spasski”: Bakda, indiki Zǝrgǝr-

palan küçǝsi.  
 

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 64. “Deyli xronikl” [Daily Cronicle]: 

1872-1930-cu illǝrdǝ nǝşr edilǝn ingilis qǝ-
zeti. 

“Deyli meyl” [Daili Mail]: Londonda 
1896-c ildǝn etibarǝn nǝşr edilǝn gündǝlik 
qǝzet. 

“Avstraliyallar qorxurlar ki…”: qǝzetdǝ 
sǝhvǝn belǝ getmişdir: “Avstryallar qor-
xurlar ki, Avstraliya ǝhalisi…” 

“…onlarn qeyri-mǝmnun olduğu hiss 
edilir.”: qǝzetdǝ “olduğu” yerinǝ sǝhvǝn 
“olmadğ” getmişdir.  

“Folkston Kent”: İngiltǝrǝnin cǝnub-şǝr-
qindǝ yerlǝşǝn Kent qrağnda liman şǝhǝri 
olan Folkston nǝzǝrdǝ tutulur.   

 
Qǝzetǝlǝrdǝn  

sǝh. 66. “…Hindistann müstǝqil olmas 
tǝlǝbi dǝ Şura ǝmirnamǝsinǝ daxil edilsin.”: 
qǝzetdǝ “Şura” yerinǝ “şu” getmişdir.  

 
Felyeton  

sǝh. 67. “…bu ilk ibtidasnda…”: güman 
ki, “bu işin ibtidasnda” olmaldr.  

 
İslam mǝşixǝti 

sǝh. 71. “Cümǝ sureyi-şǝrifǝsi”: Qurann 
“Cümǝ” surǝsi, 11 ayǝdǝn ibarǝtdir.  

“ǝngǝhtü zevcǝt” (ǝrǝbcǝ)  
sǝh. 72. “Xülǝfayi-raşidin”: Mǝhǝmmǝd 

peyğǝmbǝrdǝn sonrak ilk dörd xǝlifǝ (Əbu-
bǝkr, Ömǝr, Osman, Əli) nǝzǝrdǝ tutulur. 
Onlarn hakimiyyǝti 632-661-ci illǝri ǝhatǝ 
edir. 
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Mǝtbuat  
sǝh. 72. “İstiqlal”: Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti dövründǝ Bakda nǝşr olunmuş qǝzet. 
“Müsavat” partiyasnn orqan idi.  

sǝh. 73. “«İstiqlal» qǝzetǝsinin nǝşrindǝn 
mǝqsǝd nǝdir?”: qǝzetdǝ “İstiqlal” yerinǝ 
“İstiqbal” getmişdir.   

“İştǝ bu xunlarla söndürülǝmmǝyǝn…”: 
qǝzetdǝ “xunlarla” yerinǝ “qanunlarla” get-
mişdir.  

“…lisani-Toqdǝ…”: Türk şairi Toq Fikrǝt 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Bak xǝbǝrlǝri 

sǝh. 74. “Maqazinni”: Bakda, indiki Sü-
leyman Rüstǝm küçǝsi.  

“Nijni Priyut”: Bakda, indiki Süleyman 
Rǝhimov küçǝsi.  

sǝh. 75. “Tazǝşǝhǝr”: Krasnovodsk, indiki 
Türkmǝnbaş şǝhǝri.  

 
Bez fǝqǝrǝsi 

sǝh. 76. “çe besaxom” (tatca): nǝ edim? 
 

Tǝcrübǝli buxqalter 
sǝh. 78. “Krasnovodski caddǝ”: Bakda, 

indiki Sǝmǝd Vurğun küçǝsi.  
 

Yer axtarram 
sǝh. 78. “Suraxanski”: Bakda, indiki 

Dilarǝ Əliyeva küçǝsi.  
“Tatarski”: Bakda, indiki Əlimǝrdan bǝy 

Topçubaşov küçǝsi.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELAN 
Azərbaycan Məclisi-Məbusannn 5-

ində olan iclasnn bəqiyyəsi [davam] bu 
gün şubatın 6-snda saat 12 tamamda 
olacağ elan edilir.  

 
 

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ- 
MƏBUSANINDA 

 
10-uncu iclas 

 
Səşənbə günü [çərşənbə axşam] şuba-

tın [fevraln] 4-ündə Azərbaycan Məclisi-
Məbusannn 10-uncu iclas təyin edil- 
mişdi. Saat bir tamamda doktor Ağayev 
iclas açaraq ruznameyi-müzakiratı [mü-
zakirǝ gündǝliyini] bu qərarla təzkar edir 
[yada salr]:     

1. Daxil olan kağzlar  
2. Məsai [Əmǝk] nazirinə sorğu 
3. Xariciyyə nazirinə sorğu  
4. Torpaq və sorğu komisyonlar inti-

xab [seçkisi] 
5. Dəmiryol qulluqçularnn haln yax- 

şlaşdrmaq üçün qanun layihəsi  
6. Ticarət nazirinə bez, neft və buğda 

barəsində sorğu.  
Ruznameyi-müzakirat qəbul olunur.  

Dağstan Parlamannn cavab  
Sədr - Azərbaycan Məclisi-Məbusan 

tərəndən Dağstan Parlamanna gön-
dərmiş olduğumuz teleqrafa böylə bir 
cavabi teleqraf alnmşdr:  

“Qafqaziya Cibaliyyun İttihad” 
[Dağllar İttifaq] Cümhuriyyətinin Müttə-
hid [Birlǝşmiş] Şuras, qardaşmz azər-
baycanllar Parlamannn təbrikini gurul- 
tulu alqşla qarşlayaraq, mənə tapşr-
mşdr dağstanllarn tarixi bir günü, ya-
xn zamanda xülya kimi görülüb də şimdi 
arzularnn həqiqət olaraq meydana gəl-
məsinə nail olmalar münasibətilə təb-
rikinizə qarş dərin və ǝn-səmimül-qəlb 
[sǝmimi qǝlbdǝn] təşəkkür edəyim. Dağs-
tanllar inanrlar ki, ruh, din, mədəniyyət 
və tarixi-sabiqələri [keçmiş tarixlǝri] mər-
but [ǝlaqǝdar] olan bu iki millət ən yaxn 
bir zamanda, ən gözəl və xeyirxahanə 
əsaslar üzərinə birləşər və ümumi qüv-
və ilə kəndi hǝyatlarn inqilab fütuhatı 
[nailiyyǝtlǝri] olan hürriyyət və Azərbay-
can və Dağstanllar cəmiyyəti istiqlalla-
rnn möhkəmləşməsi yoluna sövq edər- 
lər. Allah bu işdə bizə kömək eyləsin.  

Qafqaziya Cibaliyyun İttihad  
Şuras sədri  

Teymurxanov 

Cümǝ axşam, 6 fevral 1919-cu il, nömrǝ 107

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 5 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 6 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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Xrda kağzlar  
Sonra sədr deyir: Ukrayna Radas tə-

rəndən Vasili Mixayloviç [Kujim] məbus 
seçilmişdir. Etiraz yoxsa, Etibarnamə ko-
misyonuna verək.  

Bundan əlavə, seminariya müdiri Fi-
ridun bəy Köçərli və Ədliyyə naziri müa-
vini Teymur bəy Makinski öz xidmətlə- 
rində baqi [dǝyişmǝz] qalaraq məbusluq-
dan istefa verirlər. Rus-Slav Cəmiyyəti 
məbusu polkovnik Olleqren, Abdulla 
Qəbulzadə, Bəhram bəy Vəzirov, Bayram 
Niyazi Kiçikxanov, Əli bəy Zizikski, Hac 
Hüseyn Əfəndizadə və Rəşid bəy Axund-
zadə hökumət qulluğundan istefa verə-
rək, məbusluğu qəbul edirlər. Bir neçələ- 
ri də var ki, hələ xəbər verməmişlərdir. O 
cümlədən Gəncə qubernatoru İbrahim 
ağa Vəkilov, Bak qubernatoru Müseyib 
Axcanov, doktor Cəmil bəy Ləmbəran-
ski, Əliağa Həsənov, Sadq bəy Ağabəyov, 
Məmməd Yusif Cəfərov, Həmid bəy 
Şahtaxtinski. Bunlar ədəmi-ictima [eyni 
anda bir neçǝ vǝzifǝ daşmamaq] qanununa 
görə Parlamandan xaric ədd [hesab] olu-
nurlar.  
Əhməd Cövdət bəy və Camo bəy Ha-

cnski təklif edirlər ki, Məmməd Yusif Cə-
fərov ilə İbrahim ağa Vəkilovun möhlət- 
ləri qurtarmamş olduğundan onlar xa-
ric hesab edilməsinlər, yerdə qalanlar 
xaric olsunlar.  

Təklif qəbula keçir.  
Sədr - Bundan maəda [başqa] Ağazey-

nal Tağyev bir ay və Qara bəy Əliverdiyev 
üç həftə məzuniyyət istəyirlər. 

Əhməd Cövdət - Əgər bunlarn get-
məsi Parlamann fəaliyyətinə xələl ver-
məyəcəyinə sədr cənablar söz versələr, 
ərizələri qəbul olunar. İsbati-vücud [işti-

rak] etməyənlər Parlamana qaydanadək 
məzuniyyət verilməsin.  

Şə bəy - Qabaqca məzuniyyət alan-
lar hələ qaytmamşlardr. Fraksiyamzn 
zənnincə onlar qaydanadək heç kəsə 
məzuniyyət verilməməlidir. Bir də bəzi 
məbuslarn etibarnaməsi düz olmadğn-
dan islah üçün üç həftə möhlət verilmiş-
di. Şimdi möhlət bitmək üzrədir, amma 
etibarnamələr islah edilməmişlərdir. Bi-
naənileyh [ona görǝ], bu dəxi nəzərə al-
narsa, qorxuram məzuniyyət qəbul edil- 
sə kvorum olmasn. Ona görə təklif edi-
rəm məzuniyyət verilməsin.  

Səsə qoyulduqda ərizələr qəbul edil-
mir.  

 
Sorğular  
Katib, Tağyev fabrikasndan qovul-

muş müsəlman fəhlələri haqqnda Sosia-
listlər fraksiyonu tərəndən Məsai nazi- 
rinə xitabən verilmiş sorğunu oxuyur.  

Əhməd Cövdət - Bu sorğu keçən ic-
lasda oxunmuşdu, müdaə də edilmişdi. 
Şimdi isə sorğu gücdən düşmüşdür, çün-
ki qovulan əmələlər [işçilər] geri qəbul 
edilmişlərdir.  

Bundan sonra Azərbaycan ilə Ermə-
nistan arasnda siyasi əlaqə peydas və 
siyasi nümayəndə təyini haqqnda yenə 
sosialistlər tərəndən Xariciyyə nazirinə 
xitabən verilmiş sorğu elam [elan] edilir. 

Əhməd Cövdət - Bu sorğu da gücdən 
düşmüşdür, çünki artıq Ermənistana si-
yasi nümayəndə təyin edilmişdir.  

Adil xan Ziyadxanov (Xariciyyə naziri 
müavini) - Türkcə yaxş danşa bilmədi-
yindən üzr istəyərək deyir ki:  

Xariciyyə Nəzarəti həmişə Ermənis-
tan ilə siyasi münasibət peyda etmək k-

rində olmuşdur. Müsəlmanlarla erməni- 
lər miyanndak [arasndak] bunca nala-
yiq işlər və keşməkəşlər bizi vadar edirdi 
hamdan əvvəl Ermənistanla münasiba-
ti-siyasiyyə [siyasi ǝlaqǝlǝr] peydasna ça-
lşaq. Hökumət bu əmrə [işǝ] böyük əhə- 
miyyət verir, çünki burada Ermənistann 
və Ermənistanda Azərbaycann siyasi nü-
mayəndəsi olsa, böylə fənalqlar rəf’ edi-
lər [aradan qaldrlar]. Bir də Ermənistanla 
bizim aramzda ixtila ərazi məsələsi 
var. Əlaqə peydas ərazi məsələsinin də 
hüsn-həllinə bais olar. Buna görədir ki, 
əlaqeyi-siyasiyyə məsələsində hökumət 
bir an qal olmamşdr. Fəqət, bəzi mə-
sələlər var ki, sizə məlum deyildir. Bu ba-
rədə mən sizə məlumat vermək istə- 
yirəm.  

1918 sənəsi oktyabrn 9-da 84 nöm-
rəli teleqraa Xariciyyə Nəzarəti Gürcüs-
tan Hökuməti nəzdindəki siyasi nüma- 
yəndəmiz Cəfərova təklif etmişdi ki, Er-
mənistan Hökuməti nəzdində siyasi nü-
mayəndəlik vəzifəsini qəbul etmək haq- 
qnda Məhəmmədrza ağa Vəkilov cə-
nablar ilə müzakiratda bulunsun. İkinci 
dəfə oktyabrn 22-də Cəfərova teleqraf 
çəkilmişdir ki, bu xüsusda Vəkilovla tək-
rar müzakirata girişsin. Cəfərov cavab 
vermişdir ki, Məhəmmədrza ağa Tiisdə 
olmadğndan, razlğn ala bilməmişdir. 
Noyabrn 5-də 243 nömrəli məktubla 
yenə Cəfərova təklif edilmişdi Ermənis-
tan Hökumətinə müraciətlə Məhəmməd 
xan Təkinskinin Azərbaycan siyasi nüma-
yəndəliyinə erməni hökumətinin raz 
olub-olmadğn sual etsin. Yanvarn 29-
da 178 nömrəli məktubla cavab aldq ki, 
Təkinski cənablarnn təyin edilməsinə 
erməni hökumətinin tərəndən heç bir 

mümaniət [maneə] görülmür. Həman 
gün Hökumət, Məhəmməd xan təyin 
etmiş, lazm olan vəsiqələri hazrlamş və 
orada dəstgahn qurmaq üçün 30 min 
manat pul təxsis etmişdir [ayrmşdr]. 
Münasibat peydasnn təxirə düşməsinin 
bir səbəbi də bu olubdur ki, Ermənistan 
Hökuməti Azərbaycan nümayəndəliyinə 
bəzi namizədlər göstərmiş, amma biz 
qəbul etməmişik.  

Qarabəyli Qara bəy - Xariciyyə Nəza-
rətinin bəyanatından qənaət hasil olmur. 
Hamya məlumdur ki, hökumətlə bizim 
aramzda bir çox müşkül məsələlər var, 
iki teleqraa həll edilməzlər. Ona görə 
böylə böyük məsələdə iki teleqrafa qə-
naət edib oturmaq olmaz, böyük məsə-
lələrdə böylə təşəbbüslər azdr. Aramz- 
da olan fəna hallarn önü bununla aln-
maz. Ermənistanla siyasi münasibatı çox-
dan təmin etməli idi. Fəqət şimdiyədək 
edilməmişdir. Nazir əfəndinin bəyana-
tından da buras aşkara görülür. Mən Nə-
zarətin bu bəyanatın ka ədd [hesab] 
etmirəm.  

Fətəli xan Xoyski - Hər sozü höccǝlǝ-
sǝn biməna olar. Hərçəndi biz türkcə 
yaxş bilmirik, amma burada türkcə de-
nildi ki, biz Ermənistana nümayəndə 
təyin etmək istəmişik, amma o hökumət 
cavab verməmişdir. Təkrar noyabr aynda 
müraciət edilmiş, yenə cavab çxmamş-
dr. Bir də, həzərat, bunu bilməlisiniz ki, 
əcnəbi məmləkətlərə nümayəndə təyin 
etmək məmləkət daxilində bir məmur 
təyini deyil ki, bir adam göndərəsən qur-
tara gedə. Hökumətlər arasnda qayda 
belədir ki, bir məmləkətə siyasi nüma-
yəndə təyin etmək istədikdə həman 
məmləkətin hökuməti o şəxsə raz olma-
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s lazmdr. Ona görədir ki, bir zatı [şəxsi] 
Ermənistana siyasi nümayəndə təyin 
qldqda erməni hökumətinin rizasn 
hasil etməli idi. Dəfəatla [dəfələrlə] mü-
raciət etdik. Daha gedib onlarn başnn 
üstündə bir adam da qoya bilməzdik ki, 
tez olun, bizə cavab verin. Əlavə, bir sö-
zün üstündə durub yüz dəfə təkrar edilə 
bilməz. Bu hökumətə layiq bir iş deyildir.  

Bu barədə hökumət heç bir nöqsan 
buraxmamşdr. Böylə də olmaz ki, biz 
müqəssirlər kimi əyləşək, siz də müm-
kün olan-olmayan hər məsələ barəsində 
bizə niyə böylə oldu, nə üçün öylə olma-
d, deyə bizi töhmətləndirəsiniz. Hər işdə 
qüsur mümkündür; amma bu barədə hö- 
kumət əsla nöqsan qoymamşdr. Yenə 
təkrar edirəm, lazmi təşəbbüslər olun-
muş, nəhayət yanvarn 29-da müsbət ca-
vab alnaraq hər dürlü tədbirlər gorül- 
müşdür. Bu barədə iki söz ola bilməz.  

 
Dəmiryol qulluqçular haqqnda  
Dəmiryol xidmətçi və əmələlərinin 

[işçilərinin] maaşlarnn artırlmas haq-
qnda Hökumət tərəndən idxal və Par-
laman komisyonlar tərəndən islah edil- 
miş layihə oxunur. Türüq və Məabir [Nǝq-
liyyat vǝ Rabitǝ] naziri Xudadad bəy Mə-
likaslanov layihəni müdaə edərək yollar 
haqqnda şu surətlə bəyanat verir:  

Məlikaslanov Xudadad bəy (Türüq 
və Məabir naziri) - Möhtərəm məbuslar! 
Siz eşitdiniz o qanun layihəsini ki, Höku-
mət Parlamana idxal və Parlaman komis-
siyalar islah etmişlərdir. Hökumət tərə- 
ndən mən bəyan edirəm ki, qanunu ko-
missiyann dəyişdirdiyi kimi qəbula raz-
yz. Hökumət böylə baxrd ki, o fəhlə- 
lərin istədikləri çox deyildir. Hökumət ba-

halğ nəzərə alaraq fəhlələrin maaşnn 
artırlmasn lazm görürdü; fəqət, para-
mz az olduğundan mümkün olmurdu. 
Şimdi təvəqqe edirəm komissiyann qət-
naməsini qəbul edəsiniz. Dəmiryolu mə-
sələsinə gəlincə, bu barədə bir qədər 
məlumat vermək istərdim. Dəmiryol ba-
rəsində çox söz denilmiş və denilmək-
dədir. Dəmiryolu ilə gedib-gələnlərə bu 
işlər hamdan artıq məlumdur. Ancaq 
təvəqqe edirəm siz bu məsələyə el 
(обыватель) nəzəri ilə deyil, dövlət 
nöqteyi-nəzərindən baxasnz. Çünki bir 
qədər dərindən baxlarsa, dəmiryol 
məsələsi çox müşkül məsələdir. Burada 
texnika var, ticarət var, sənaət [sǝnaye] 
var, xozyaystva [tǝsǝrrüfat] var... Bunlarn 
həpsini birdən düzəltmək çətindir. Sizə 
məlumdur, dəmiryolu bizim əlimizə nə 
halda düşmüşdür. Yollar dağlmş, möv-
qiər [stansiyalar] darmadağn edilmiş, 
qulluqçular qaçmş, vaqonlar, paravozlar 
xarab olmuş, su kəməri və neft paravozu 
qrlmş… Çox çətinliklə çalşb, bir qədər 
vaqon yola salmşq ki, sərnişin və yük 
hərəkəti açlsn, gediş-gəliş olsun və 
əsgəri ehtiyaclar ödənilsin. Yol işlərində 
çox çalşb mümkün olan islahatı icra 
etmişik. Bunu nəzərə almalsnz ki, stan-
siyalar dağlb. Su, neft, qulluqçu və sairə 
olmayan yerdə işlərin həpsini birdən-
birə görüb, bu binalar təmir etmək 
olmaz. Bilirsiniz ki, dəmiryolu neçə illər-
də inşa edilir. İxtiyarmza alnmş 230 
paravozun ancaq 90- yarayan olub, yer-
də qalan xarab idi. Deməli, paravozun 
60 faizi yaramaz idi. Qabaq vaxtlar para-
vozun 10 faizi xarab olduqda çox hesab 
edilirdi, amma bizimki 60 faiz idi. Biz 
çalşb 50 faizədək paravoz təmir etdik 

və bu surətlə 90 yararl parovozun miq-
dar 140-a varmşdr. Faizi də 60-dan 40-
a düşmüşdür. Texnikan bilən olsa bilər 
ki, bu çox işdir. O vaxt biz 3500 vaqon 
təhvil almşq ki, bunun da 60 faizi azarl. 
Adətən vaqonun 3-4 faizi xarab olarsa, 
çox hesab edilirdi, halbuki bizdə 60 faizi 
xarab idi. Çox şeylər taplmr. Vaqon 
ləvazimatı adətən Rusiyadan alnrd, 
indi Rusiya ilə əlaqə olmadğndan onlar 
da çox çətinliklə tapmaq mümkün ol-
muşdur. Bununla bərabər biz çalşb 60 
faizə çatan vaqonlarn miqdarn 10-15 
faizə yetirmişik. Bundan əlavə Bak ilə 
Gəncə arasnda 280 ədəd sərnişin vaqo-
nu əlimizə keçmiş idi, bunun da ancaq 5-
6-s sağ olub, 50 faizi azarl idi. Bunlar 
da çalşb bir növ islah etmişik ki, 20 faizə 
çatdrmşq. Hələ bunlar layiqincə təmir 
etdirilmǝmişlǝr. Vaqonlara məxmər çə-
kilməmiş, bir çox şeyləri ǝskikdir. Bunun-
la belə bir növ düzəltmişik ki, gediş-gəliş 
mümkün olmuşdur. Dəmiryol Nəzarəti 
yollar bu halda təhvil almşd.  

Dəmiryollar birinci olaraq əsgəri eh-
tiyacata [ehtiyaclara] xidmət etməli idi. 
Türklər burada olanda dəmiryol ələlüm-
də [başlca olaraq] əsgər üçün işləyirdi. Bu-
nu da deməliyiz ki, əsgəri işlər bir dəqiqə 
belə ləngə düşməyib. Dəmiryol əsgəri eh-
tiyaca münhəsir olduğuna [hǝsr edildiyi-
nǝ] görə sərnişin və yük qatar üçün çox 
az vaqon və paravoz qalmş idi. Əhali eh-
tiyac üçün ancaq bir neçə vaqon və pa-
rovoz işləyirdi. Biz ümidvar idik ki, türklər 
buradan gedəndə apardqlar vaqonlar 
azad edərlər, hərəkət də bir qaydaya dü-
şər, amma ümidimiz doğru çxmad. Va-
qon və paravozlarmzn çox hissəsi Poy- 
luya getdi, az qald. Gedənlərin də az bir 

qismi qaytarlmşdr, qalan Batumda və 
Gürcüstanda qalmşdr. Qaydan vaqon-
larn da bir qismi yenə xarabdr, digər 
qismi də ingilislərin əlindədir, onlarn 
əsgəri işlərinə sərf olunur. Biz ingilislərlə 
dost olduğumuz üçün onlarn əsgəri eh-
tiyaclarn ödəməliyik. Bir də şikayətlər 
vard ki, stansiyalarda bir çox mallar 
yğlb qalmşdr. Doğrudur, stansiyalarda 
əhval o qədər fəna idi ki, hər mövqifdə 
300 vaqon yük var ikən, ancaq bir vaqon 
qəbul edilə bilərdi. Amma indi belə de-
yildir. Vaqon, paravoz çoxalr, işlər düzəl-
məkdədir. Yük vaqonu artmşdr, həş- 
tad-doxsan yük vaqonu işləyir.  

Sərnişin hərəkatı məsələsi daha be-
tərdir. Bizə ən az Tiis ilə Bak arasnda 
işləmək üçün üç qatar lazmdr. Bir qatar 
bu işi görüb qurtara bilməz. Biz çox istər-
dik ki, sərnişin qatarlarn da artıraq. Am-
ma nə qədər vaqon cəm edirsək, gah əs- 
gər ehtiyacna, gah ingilislərə lazm olur. 
Ümid edirik ki, bu yaxnlarda Tiislə Bak 
arasnda üç qatar buraxa bilək. Bu gün-
lərdə Tiisə bir sürət qatar buraxlacaq-
dr. Bundan əlavə, həftədə bir və ya iki 
dəfə də sərnişin qatar əlavə buraxla-
caqdr. Sərnişin hərəkatın asanlaşdr-
maq lazmdr, köhnə qaydalar ola bilməz.  
Əvvəl Zaqafqaziya dəmiryollarnda 

600 parovoz və 15 min vaqon işləyirdi. 
Bunlarn bir çoxunu eşelonlar Rusiyaya 
aparmş. Bunlarn da qaytarlacağna ümid 
yoxdur. Fəqət, hər halda ümid ediriz ki, 
işlər düzəlsin. Bu bəyanatı ondan ötəri 
verirəm ki, məlumunuz olsun.  

Komissiya yolumuzun mədaxilinin art- 
masna çalşr. Yolumuz onsuz da çox mə-
daxillidir, mal çoxdur, sərnişin hərəkəti 
yaxşdr, ancaq vəsaili-nəqliyyə [nəqliyyat 
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vasitələri] azdr, əgər vaqonumuz, para-
vozumuz və sairə ləvazimatımz lazmi 
miqdarda olsa, mədaxilimiz çox olar. 
Hərçənd bu işlərin həpsini düzəltmək 
müşküldür, amma düzəlməsinə çalşrq. 
Düzələcəkdir də.  
İkinci məsələ, tarifə məsələsidir. Hö-

kumətin nəzəri budur ki, fəhləyə artıq 
məvacib vermək, əlbəttə lazmdr. Fəqət, 
yolun mədaxili bir təhərə salnmadqca, 
şübhəsizdir ki, məvacibləri də artırmaq 
qeyri-mümkündür. Deyirlər ki, tarifə art-
sa, hər şey bahalaşacaqdr. Amma söz bu- 
rasndadr ki, tarifənin artmas öylə bir 
şey deyil ki, bazar məzənnəsinə təsir ey-
ləsin. Ona görədir ki, tarifə mütləq art-
maldr. Hər bir şey bu vaxtacan 50-100 
faiz bahalanb, amma tarifə ancaq 10 
faiz artırlbdr. Odur ki, tarifənin artma-
ğnn o qədər ağrlğ yoxdur. Bu barədə 
hökumətin layihəsi vardr, yaxnda Parla-
mana idxal ediləcəkdir. Ancaq bir məsələ 
var ki, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasn-
da bağlanmş olan tranzit əhdnaməsinə 
görə tarifə məsələsini bu iki hökumət 
bir-birinin rizas ilə həll etməlidir. Ona 
görə də bu məsələdə Gürcüstanla müza-
kiratda bulunmaldr.  

Üçüncü məsələ, dəmiryolunda olan 
xəyanət məsələsidir. Orasn da deyim ki, 
dəmiryollarnda xəyanət var idi və yenə 
də var. Bunu kökündən dəmiryolundan 
rəf etmək [aradan qaldrmaq] lazmdr. Tü-
rüq və Məabir Nəzarəti bu xüsusda təd-
birlər görmüşdür. Əlbəttə, çox adam qo- 
vulmuş, çox adam tutulmuş və məhkə-
məyə verilmişdir. Ancaq bu çarələrlə xə- 
yanət azalar, amma kökündən kəsilməz. 
Vaqonlar da indi artmşdr. Əlbəttə, bu 
da xəyanətin əskilməsinə bais olacaqdr. 

Lakin mən həmişə demişəm ki, camaatın 
özü bu barədə çalşmaldr, camaat hüm-
mət etməzsə, hökumətin tədbiri ilə xə-
yanət qurtarmaz, azalar, amma kəsil- 
məz. Yol camaat maldr, əhali yola öz yo-
lu kimi baxmaldr. Dəmiryoluna xəyanət 
edənlər, dövlətə və camaata xəyanət edir-
lər, çünki dəmiryolunda nə xeyir varsa, 
camaatın, nə zərər varsa, o da camaatın-
dr. Biz camaata yazb elam eyləmişik 
[bildirmişik] də ki, camaat dəmiryolunda 
gördükləri əziyyət və xəyanəti yazb ka-
ğzla sənədli-sübutlu bildirsinlər. Əlbəttə, 
xain qulluqçu heç vaxt qulluqda qala 
bilməz.  

Dəmiryol əmələ [işçi] və xidmətçilə-
rinin fəaliyyətinə gəlincə ki, bunlar yaxş 
işləsinlər, mən deyirəm ki, yollarmz Poy-
ludan Bakyacan qzdrmal yerlərdən ke-
çirlər. Stansiyalarn bir çoxu dağlmşdr. 
Ona görə qulluqçularn hal xeyli fənadr. 
Ola bilər ki, bəzi qulluqçular xəstəlikdən 
yaxş işləyə bilmirlər. Bu işləri düzəltmək 
çətindir də, amma yenə tədbirlər görü-
lür. Bu barədə çalşrq, ehtimal ki, bu ya-
xnlarda düzələr.  

Bir iş də var ki, onu da nəzərə almal-
yz, o da məmurlar barəsindədir. Mə-
lumdur ki, müsəlman camaatı bu vaxta- 
dək dəmiryolunda işləməmişlərdir. İndi 
dəmiryolunda işləyənlərin çoxu və bəlkə 
hams dostumuz ruslardr. Bunlar da az-
drlar, tapmaq olmur. İndi məktəblər açl-
mşdr. Dəmiryol məmurlar hazrlaşr ki, 
öz əhalimiz də təlim alb məmurluğa gir-
sinlər. Tainki gələcəkdə dostlarmz ruslar 
getsələr, özümüzünkülər işləsinlər. Əl-
bəttə, bu da çox asan işlərdən deyil. Də-
miryol məmurluğunu bir gündə öyrən- 
mək olmaz. Maşinist olmaq üçün üç-

dörd il paravozda gəzmək lazmdr. Möv-
qif [stansiya] naçalniki olmaq üçün bir ne-
çə ay oxumaq və iki il də təcrübə la- 
zmdr.  

Xülasə, mən dübarə təvəqqe edirəm 
ki, komisyonun qətnaməsini Parlaman 
qəbul etsin.  

 
 

YENƏ BATUM HAQQINDA 
 
Keçənki məqaləmizdə Batum və ümu-

miyyətlə cənub-qərbi Zaqafqaziyadan 
bəhs edərkən müxtəlif iki cərəyann bir-
biri ilə mübarizə etdiklərini söyləmiş və 
bu iki cərəyandan birinə gürcülərin  təsir 
etdiklərini yazmş idik. Əsasən siyasi bir 
surətdə çxan cərəyanlar, məlum ki, mü-
xalifət və mübarizə sahəsi ilə hesablaş-
mas icab edir. Buna binaən [əsasən] də 
gürcülərlə tövhidi-siyasət və müqəddə-
rat edən [öz siyasǝtini vǝ müqǝddǝratın 
gürcülǝrlǝ birlǝşdirǝn] cərəyann başnda 
bulunan zəvatın da [şəxslərin də] məkus 
[uğursuz] cərəyana qarş krən və məslək 
etibar ilə boş durmamas təbiidir. Bu 
nöqteyi-nəzərlə də kəndi şəxsiyyəti-mə-
nəviyyə və əxlaqiyyələrinə əsla təcavüz 
və yaxud təmas etmək kiçikliyində bu-
lunmayaraq, yolda başmza gələn bir rə-
faqət [yol yoldaşlğ] – vaqeə olan vəq’ələr- 
dən [baş vermiş hadisǝlǝrdǝn] bəhs etdik. 

Abaşidzeləri tanyanlar, həm də hüsn-
hal və şöhrətlə [yaxş, müsbǝt hal vǝ ad-
sanla] bilənlər pək çoxdur. Fəqət bilməli 
ki, zamanmz xüsusi fərdlərin, əqəliyyət-
lərin [azlqlarn] xatirlǝrinǝ görə deyil, ək-
səriyyətin, böyük bir camaatın arzu və 
əməlinə görə tədviri-siyasət və ümur 
edir [siyasǝt vǝ işlǝr cǝrǝyan edir]. Binaəni-

leyh [ona görǝ], Abaşidzelərin siyasi əməl 
və kirlərinə müxalif bulunanlar böyük 
bir cərəyan təşkil edərsə, bunda gücənə-
cək bir şey təsəvvür etmək lazm gəlir.  

Mən Abaşidze Məhəmməd bəyi pək 
əla tanram və şəxsiyyəti-əxlaqiyyə və 
mənəviyyəsinə [ǝxlaqi vǝ mǝnǝvi şǝxsiyyǝ-
tinǝ] qarş heç bir deyəcək sözüm yoxdur. 
Eynən səmimiyyətimi o da çox eyi bilmiş 
və məsləkdəki mətanətimi pək gözəl təs-
vir etmiş olmaq etibar ilə və kəndi üsta-
dnn oğlu bulunmaqlğm münasibətilə 
mənə qarş təvəccöhü vardr.  
Şu halda, Yǝhya Hacyev cənablarnn 

dediyi kimi mən, onu – Məhəmməd bəyi 
– töhmətlətmək krini güdsəydim, böylə 
siyasi bir məsələni vasitə etməzdim.  

Batum haqqnda yazlb czlan yazlar 
çoxald. Tiis mətbuatı, bilxassə “Borba” 
qəzetəsi son nömrəsində Acarada məş-
hur bir zatdan bəhs edir və bu zatı kəndi 
nöqteyi-nəzərinə, yaxud da öz istəyinə 
görə tənqid edərək “mürtəce Camal 
bəy”, “xain Xamişaşvili Camal paşa” de-
yə fəryadlar qoparr. Camal paşa qaragü-
ruhun başnda, macəracularn [avantü- 
ristlǝrin] önündə duraraq məhəlli [yerli] 
rus çinovniklərinin başçs və idareyi-
mülkiyyədə [mülki idarǝdǝ] rəisi bulunan 
Maslovlarla  bərabər hərəkət edirmiş. Ca-
mal paşa bir türk agenti imiş. Camal bəy 
min-heysül-məcmu [ümumiyyǝtlǝ, cǝmisi] 
beş dəfə həm öz millətinə, həm də Rusi-
ya və Zaqafqaziyaya xəyanət etmiş. Ca-
mal bəy... 

Hasili, bu qəzetə böyük bir iştaha və 
qeyrətlə yazdğ bir baş məqaləsi ilə bu 
söyüşlərini yaparaq guya Batum və ob-
lastınn eyiliyi və ya fənalğ bir adamdan 
asl olduğunu aləmə bildirmək istəyir. Fə-
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qət uşaq zehniyyətində olmaq icab edir 
ki, bu yazlan şeylərə inanmaq mümkün 
olsun.  

Camal bəy kəndi milləti arasnda mil-
lətinin hissiyyatına tǝrcüman olaraq ça-
lşmas etibarilə bir mövqeyi olmasayd 
heç də bəhs açmaq istəməyəcəkdim. 
Fəqət keyyyət böylə deyildir. “Borba”-
nn yazdğ kimi, heç də o adam xaini-
millət olmaq töhmətinə məruz qal- 
mamşdr. Acarada gürcülərlə acarallarn 
aras pozulmasna bizzat bəzi gürcülər sə-
bəb olmuşdur. Camal bəy sabiq Rusiya-
nn Batumdak general-qubernatoru bu- 
lunan Romanko-Romanovski zamannda 
Acarada naçalnik bulunurdu. Romanovs-
ki Acarada papaz Çxikvadze vasitəsilə 
xristiyanlq propaqandas yaparkən, o 
zamann müstəbid şəraiti-siyasiyyəsi al-
tında Camal bəy missionerə qarş müba-
rizə edirdi. Nəhayət, o dərəcəyə gəldi ki, 
qubernator Camal bəyi əzl [vəzifədən kə-
nar] edərək kəndisinə qarş çxan bir ma-
neəni yox etmişdi. Bu bir. Sonra Zaqafqa- 
ziya hökuməti zamannda gürcülər tərə-
ndən böyük bir məmuriyyətə təklif edil-
diyi və bu surətlə də guya ağz qapa- 
dlmaq istənildiyi halda bu adam bunu 
rədd etdi. Bu iki. Gürcüstan Şurayi-
Millisinə seçilərək yenə bir həqqi-sükut 
və şərəf vermək istəyən gürcülərə qarş 
bu zat heç izzəti-nəfsini pozmayaraq 
icabət etmədi [qəbul etmədi]. Bundan 
sonra bir çox təşəbbüslərlə gürcülər 
bunu əldə etmək istədikləri halda bizzat 
camaatın təhdidi və kəndinin məslək və 
kri dolaysyla bunlarn həpsinə ruyi-
müvaqət göstərmədi [razlq vermǝdi].  
Şübhəsiz ki, bir-iki şəxsiyyətin ümu-

ma və camaatın mənafeyinə aid məsələ-

lərə təsir və ya nüfuzu olacağn mütləq 
bir surətdə iddia etmək doğru deyildir. 
Şəxsiyyətlərin camaat həyatında fəda-
karlğ, məsləyi, qəhrəmanlqlar etibari-
lə bir mövqeyi ola bilər.  

Acarada anarşi və ixtilal və bizzat Ba-
tumda ənva qətlü-qital [müxtəlif qrğnlar] 
davam etdiyi və bütün Batum əfkari-
ümumiyyəsi bundan bizar qaldğ zaman 
türklərin buralar istila etmələri təbii və 
sakin bir həyatın iadəsi [qaytmas] nöqte-
yi-nəzərilə bütün acarallarca arzu edi-
lirdi. 130 min kişilik bir camaat faciə və 
təhlükəli anlar keçirərkən, o faciəni yə’s 
[matǝm] və ələmlə hiss edən kimsələrin 
camaat amalna önayaq [öncü, qabağa 
düşǝn] olmalar bir xəyanətmidir, yoxsa 
o camaatın ǝxlaqi, siyasi mövcudiyyəti 
etibarilə bir qəhrəmanlq və fədailik-
midir?  

Brest-Litovsk müahidəsi [sazişi] ilə və 
təyini-müqəddərat əsas və şəraiti [şərtlə-
ri] ilə Türkiyəyə tərk edilən Batum, Qars 
və Ərdahan islamlar gürcülər qədər bir 
həqqi-həyat və siyasiyyəyə malik deyil-
midirlər ki, bu gün bəlkə gürcülərin arzu 
etmədikləri bir surətdə elani-hüquq və 
mövcudiyyət etmələrinə zidd gedilir?  

Xayr, bu bir haqdr, həm də siyasi ol-
duğu qədər mənəvi və vicdani bir haqq!  

Bu haqq tanmayanlar heç də müna-
sibət olmadan şu və ya bu adamn eyilik 
və fənalğndan bəhs etmək surətilə si-
yasi bir manevraya lüzum görürlər ki, o 
da “Borba”nn bir şəxsiyyət üzərinə açd-
ğ borba - mübarizə şəklində nəzərimizə 
çarpr.  

Fəqət, artıq gürcülərcə bir təcrübə 
olmuşdur ki, Batum haqqnda böylə si-
lahlara müraciət silahlar istemal edəm-

mədən bir haqszlq etmək nəticəsi ç-
xr!  

 
Qaraağazadə Əhməd Həmdi    

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Müharibənin bahas  
Tiis – (1 fevral, İngiltərə mətbuatı)  
Məşhur ingilis maliyyunundan [maliyyǝ-

çilǝrindǝn] ser Edvard Qolden dünən mü-
haribənin bahas barəsində məlumat 
vermişdir. Qolden tərəndən göstərilən 
hesabdan görünür ki, müharibənin ibti-
dasndan [başlanğcndan] İngiltərənin mil-
li borcu 7 milyard 400 milyona varmşdr. 
Bundan sonra olacaq xərcləri, yəni qo-
şun tǝrxisi və sair məsarini ödəmək 
üçün əlavə 8 milyarddan artıq pul lazm-
dr. Almaniyann müharibə məsari [xərc-
ləri] isə bundan artıqdr. Qolden bu əqi- 
dədədir ki, müharibədən əvvəl Almani-
yann milli borcu 240 milyon olduğu hal-
da bütün müharibə məsari və qoşunla- 
rnn tərxisi məsari 8 milyarda varacaq-
dr. O ki qald Amerikaya, Amerika ham-
dan gec müharibəyə şüru eyləmiş [başla- 
mş] və hamdan az müharibəyə pul sərf 
eyləmişdir. Müttəqlər Amerikadan al-
dqlar pullar qaytardqdan sonra 2 mil-
yardadək məsari olmuş olur. Deməli, 
ümumən məsarif böylədir: İngiltərənin 
müharibədən əvvəl 650 milyon lirə bor-
cu olduğu halda müharibədən sonra 6 
milyard 400 milyon lirəyə yetmişdir. Al-
maniyann borcu isə müharibədən əvvəl 
240 milyon lirə olduğu halda, müharibə-
dən sonra 8 milyard 300 milyon lirəyə 
varmşdr. Amerikann müharibədən əv-

vəl 204 milyon lirə milli borcu olduğu 
halda şimdi bu borc 2 milyard 600 mil-
yon lirəyə varmşdr. 

 
Almaniyada  
Berlin, (26 yanvar) - Braunşveyqdə 

protesto izhar münasibətilə davam edən 
üç günlük tətil qurtarmşdr. Tətilçilər in-
diki Almaniya Hökumətinin istefasn və 
onun yerinə inqilabç bir hökumət təsisi-
ni tələb edirmişlər. Reyn oblastı [vilayǝti] 
və Vestfaliya nümayəndələri bu tətilçi-
lərlə həmrəydirlər. Hərgah, Berlin Höku-
məti istefa verməzsə, o zaman Braun- 
şveyq Berlin ilə əlaqəsini kəsəcək və 
yuxarda zikr edilən iki vilayətlə bərabər 
yeni cümhuriyyət təsis edəcəkdirlər.  

 
Sosialistlər konfrans  
Paris - Brükseldən bildirildiyinə görə, 

Belçika Sosialist Firqəsi və Kəsbkarlar İtti-
faq Berndə təşkil edilmiş Beynəlmiləl 
Sosialist Konfransna nümayəndə gön-
dərməyə zidd olmuşlardr. Belçika sosia-
listləri sədri Vandevelde bəyan etmişdir 
ki, Bernə sosialist rqəsi tərəndən nü-
mayəndə göndərilməzsə, o zaman sədr-
likdən istefa verəcəkdir.  

 
* Brükseldən verilən teleqraardan 

anlaşlr ki, ləvazimi-hərbiyyə [hərbi sur-
sat] daşyan bir qatar Moböj ilǝ Lonqvi 
arasnda patlamşdr. Buna da bir salda-
tın ehtiyatszlğ səbəb olmuşdur. Bu pat-
layşdan 60 nəfər nemes saldatı həlak 
olmuşdur.  

* İtaliya paraxod şərakəti [şirkəti] İs-
tanbul və Qara dəniz iskələləri [limanlar] 
arasnda müntəzəm paraxod hərəkatı 
başlayr.  
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* Yunan ordularnn böyük hissəsi 
qeyri-müəyyən vaxtadək məzuniyyətlə 
evə buraxlrlar. Bu tərxis iki ay davam 
edəcək, sonra 195 min nəfərlik ordu təş-
kil ediləcəkdir.  

* [Əhmǝd] Toq paşa tərəndən Hə-
didə şəhərinə göndərilən bir məktubdan 
anlaşlr ki, Yəməndə olan türk ordusu 
Müttəqlərə təslim olmuşdur.  

* Son məlumata nəzərən yanvarn 
22-də bolşeviklər tərəndən Orenburq 
şəhəri işğal edilmişdir.  

 
 

 
SÜLH ƏTRAFINDA 

 
“Deyli nyus” qəzetəsinin Paris müxa-

biri [müxbiri] yazr ki, Almaniyann Sülh 
Konfransna olan əlaqəsi barəsində onda 
mükəmməl məlumatl sənədlər vardr. 
İndiki Alman Hökumət başçs bu etiqad-
dadr ki, Müttəqlər tərəndən göstəri-
lən sülh şəraitini [şərtlərini] əmələ gətir- 
mək imkan xaricindədir. Almaniya bilatə-
rəddüd [tərəddüd etmədən] həmin sülh 
şərtnaməsini imza edəcəkdir və dərhal o 
şərtlərin əmələ gəlməsinə Avropann 
şərqi və mərkəzi hissələrində mane ola-
caq və bütün Almaniya əhalisinin bu 
şərtlərdən həyəcana düşdüklərini Müt-
təqlərə göstərəcəkdir. Hər yerdən əvvəl 
Almaniyada qayda və asayiş bərpa edilə-
cəkdir. Almaniya Hökuməti ümid edir ki, 
özünün xüsusi mənafeyi üçün Almaniya-
nn yeni sərhədlərinin yaxnlğnda olan 
işlərə qarşa biləcəkdir. Nemes Avstriya-
snn qədim əlaqəsi başlanmşdr. Şeyde-
man inanr ki, yeni Almaniyada ittifaq 
əmələ gələcəkdir.  

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Rusiyann dirilməsi (?) ətrafında 
Odessa və Xarkov şəhər idarəsi 

sədrlərindən ibarət Zemstvo Şəhərlər İt-
tifaq bürosu tərəndən bu günlərdə Pa-
risə gedəcək heyəti-mürəxxəsə [nüma- 
yǝndǝ heyəti] xüsusi vəkalətə malik olan 
Fransa konsulu Ennonu ziyarət etmişdir. 
Heyəti-mürəxxəsənin konsulu ziyarət et-
məkdən qəsdi Rusiya ilə Ukraynann hal-
hazrdak əhvalatı/ǝhvaln Parisdə höku- 
mət dairələrinə təqdim etməklə əlaqə-
dar olan bir para məsələləri aşkar etmək-
dən ibarət imiş.  

Bu münasibətlə konsul demişdir ki, 
heyəti-mürəxxəsənin Parisə qaytmas o 
vaxt məna verərdi və heyəti-mürəxxəsə 
qəti nəticələrə nail olard, hərgah heyət 
bütün Rusiya nümayəndəliyinə malik 
olayd. Çünki əhalinin ancaq müəyyən da- 
irələri tərəndən gələn ayr-ayr mürəx-
xəslərin səsi Parisdə eşidilməyəcəkdir.  

Parisə getmiş olan bu tövr heyəti-mü-
rəxxəsələrin heç birisi heç bir yerə bu-
raxlmayb və onlardan heç birisi qəbul 
edilməyəcəkdir. Müttəqlər, o cümlədən 
Fransa Rusiyann daxili işlərinə qarşma-
yacaqlardr. Onlarn ancaq arzusu Rusi-
yan müstəqil bir hökumət şəklinə sal- 
maqda müavinət [kömǝk] göstərməkdir. 
Buna görə hərgah rus ictimai dairəsi 
bütün Rusiyann həqiqi nümayəndəli-
yini təşkil etməyə nail olarsa, o zaman 
bu tövr nümayəndəliyin səsi və göstər-
dikləri bilaşübhə [şübhəsiz] nəzəri-diqqə-
tə alnacaqdr. Rusiya əfkari-ümumiyyə- 
sinin [ictimai krinin] cürbəcür təşkilatla-
ra və dairələrə ayrlmas rus camaatınn 
gözlədiyi mənfəəti ona verməz.  

Təzə Cümhuriyyət  
Tiisdə dǝvǝran edən şayiata [gəzən 

şayiələrə] görə, Batum, Qars və Ərdahan 
oblastlarndan ibarət təzə bir cümhuriy-
yət təşkil edilmişdir.  

 
* Donetsk hövzəsindən verilən xə-

bərlərə nəzərən, bütün Don mahalna bol- 
şevizm sirayət eyləmişdir.  

 
Dağstan Cümhuriyyətində  
Dağstan Cümhuriyyəti Maarif naziri-

nin binagüzarlğna [sərəncamna] görə, 
Teymurxanşura realn məktəbi nəzdində 
yanvarn 25-dən etibarən qulluqçularn 
qumuq dili öyrənməsi üçün gecə kurslar 
açlmşdr. Yenə də həman Maarif naziri-
nin binagüzarlğ ilə Teymurxanşura darül-
müəllimini [seminariyas] nəzdində müəl- 
limlər hazrlamaqdan ötrü 40 nəfərlik 
kurslar açlmşdr. Kursda olanlarn hər 
birinə ayda 300 manat para buraxlr.  

 
Petrovsk şəhərinə təzə ad  
Dağstan Hökuməti Şamil namna ola-

raq Petrovsk şəhərinin adn dəyişib Şa-
milqala qoymuşdur.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Faiq əfəndinin həbsi ətrafında  
3 şubat [fevral] tarixində düşənbə [ba-

zar ertǝsi] günü “Müsavat”n Zabrat şöbə 
əzas [üzvlǝri] şöbə idarəsində saat 10 ra-
dələrində iclas edərək Ömər Faiq əfən-
dinin həbs və təhqir edilməsi məsələsi 
müzakirə edildi. Nəticədə “Azərbaycan” 
ruznaməsi [qəzeti] vasitəsilə Gürcü Höku-
mətinə bu məzmunda etiraz etmək qə-

rara alnd:  
Hüquqi-beynəlmiləli etiraf ediciliklə 

kəndini tantdran Gürcü Hökumətinə 
qarş kəndi məramnaməsi xilafına olaraq 
möhtərəm Ömər Faiq əfəndinin hürriy-
yəti-şəxsiyyəsinə təcavüz etdiyindən do-
lay etirazla bilatəxir [dərhal] müşarüni- 
leyhin [ad keçən şəxsin] buraxlmasn tə-
ləb edərik.  

Sədr: Hüseynzadə Məzahir  
Katib: Atamal Mehdizadə 

 
“Müsavat”n Sabunçu şöbəsindən  
Bununla belə, Sabunçu mədən ətra-

fında olan cəmi vətəndaşlarmzdan xa-
hiş olunur ki, bizim cümə günü, fevral 
aynn 7-ci günündə [olacaq iclasmza] 
zəhmət çəkib təşrif gətirsinlər. Sabunçu-
da Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 
şöbəsin[d]ə bir neçə mühüm məsələ mü-
zakirəyə qoyulacaqdr. Xahiş olunur ki, 
təyin olunan gündə bir neçə saat vaxt 
sərf edib təşrif gətirsinlər ki, məsələləri-
miz həll olunsun. Baxlacaq məsələlər bu 
qərar ilədir:  

1. Şöbə açmaqdan ötrü seçki;  
2. Heyəti-idarə [idarǝ heyǝti] seçkisi.  
İclas açlacaq gündüz saat 10-da Türk 

Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” şöbəsində.     
 
Müsəlman Mütəəllimlər İttifaqnn 

Təftiş Komissiyas tərəndən  
Cümə günü fevraln 7-də, gündüz saat 

4-də Birinci Realn məktəbində Müsəl-
man Mütəəllimlər [Tələbələr]  İttifaq ida-
rəsinin iclas vaqe olacaqdr. Hər bir mək- 
təbdən bir nümayəndə bu iclasa gəlməsi 
lazmdr. Nümayəndələrdən xahiş olunur 
mandatla gəlsinlər.  

Təftiş Komissiyas  
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* Sosial-Demokrat Fəhlə rqəsinin di-
vani-rəyasəti Bakda olan müsəlman so-
sial-demokratlarn cümə günü, fevral 
aynn 7-də, gündüz saat 11-in yarsna 
təyin olunan ümum[i] iclasa dəvət edir.  

Günün məramnaməsi:  
1. Övzayi-zəmanə [zǝmanǝnin hal] və 

bizim məqsədlərimiz; 
2. Firqənin təzədən təşkilatı; 
3. Kənarlarda [ucqarlarda] işləmək. 
Məsələlər mühüm olmağa görə cəmi 

yoldaşlardan rica olunur vaxtında iclasa 
gəlsinlər.  

 
 

ƏRZAQ İŞLƏRİ 
 
* Bakda olan İran konsulu Vükəla Şu-

ras sədrinə məktub yazaraq İran tacirlə-
rinin Bakdak hökumətlər tərəndən 
həcz [müsadirə] olunan mallarnn məz-
kur [ad çǝkilǝn] tacirlərə qaytarlmasn 
istida [xahiş] etmişdir. Ərzaq Nəzarəti İran 
konsuluna bu barədə məktub yazaraq 
mallarn kimlər tərəndən və nə zaman 
nə miqdarda həcz olunmas haqqnda 
müfəssəl siyah verilməsini xahiş et-
mişdir.  

* Ərzaq Nəzarəti Filyurin nama [adl 
şəxsə] vəsiqə vermişdir ki, Ərzaq Nəzarə-
tinə mütəəlliq [mǝxsus] 30 min put qənd, 
30 min put un və 10 min put sodan Odes-
sadan Batuma gətirsin.  

* Ərzaq Nəzarəti hökumət işlərini 
idarə edən dəftərxanaya müraciət edib 
Azərbaycan Hökumətinin Azərbaycan da-
xilində azad qənd satışnn qadağan olub-
olmamas haqqnda verdiyi icbari qərar- 
dadn göndərməyi xahiş etmişdir.   

* Dərbənd Ərzaq İdarəsinin sədri Ər-

zaq Nəzarətinə teleqraf göndərib Dər-
bənd əhalisi ehtiyacatı üçün ağ göndəril- 
məsini xahiş etmişdir.  

* Ərzaq Nəzarəti Ticarət və Sənaət 
[Sǝnaye] Nəzarətinə yazb xahiş etmişdir 
ki, Dərbənd əhalisi üçün təcili olaraq Ta-
ğyev fabrikasndan 5 min arşn ağ və 5 
min arşn lankort göndərilsin.  

* Ərzaq Nəzarəti Ticarət və Sənaət 
Nəzarətinə xəbər verir ki, Ağaməhəm-
məd Dadaşovdan min put səbzə [tərəvəz] 
təhvil alnmşdr.  

* Ərzaq Nəzarəti Bak nahiyə məh-
kəməsinin müddəiyi-ümumisinə [proku-
roruna] yazb xahiş edir ki, Ərzaq Nəzarə- 
ti anbarndan çay oğurlayb satan Zaxa-
roviçin məsuliyyətə cəlb olunub-olun-
mamas haqqnda məlumat verilsin. 
Zaxaroviç tərəndən Ərzaq Nəzarətinə 
təq- dim edilən sçotlarn [hesablarn] pu-
lunu verməkdən ötrü bu məlumat lazm 
ol-muşdur.  

* Ərzaq Nəzarətinin mal alc şöbəsi 
ərzaq təqsim edən [paylayan] şöbəyə ya-
zb xahiş etmişdir ki, mal alc şöbənin çö- 
rəkçi dükanndan ötrü Skobelev dəyir-
manndan 20 kisə un buraxlmas üçün 
order yazsn. Yenə mal alc şöbə mal təq- 
sim edən şöbəyə yazb xahiş etmişdir ki, 
mərkəzi anbardan 600 put küncüt bu-
raxlmas üçün order yazlsn.  

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Gürcüstann cənub-qərb tərəndə 

müsadimə [toqquşma] 
Yanvarn 23-də Gürcüstan Baş naziri 

namna [adna] bu məzmunda teleqraf 
çəkilmişdir:  

Yanvarn 20-də 1919-cu sənədə Gür-
cüstan Cümhuriyyəti türklərin Qars ob-
lastından çəkilməsindən istifadə edərək 
Cənub-Qərbi Qafqaziya Müvəqqəti Hö-
kuməti-Millisinə nagəhani olaraq [gözlǝ-
nilmǝdǝn] hücum etmişlərdir. Gürcü qi- 
təatı [birlikləri] 8 saatlq müharibədən 
sonra qaçmağa məcbur olub 10 meyitlə 
4 pulemyot buraxmşlardr. Bizim hissə-
lər düşmənləri təqib edərək bir neçə 
kəndləri işğal etmişlərdir. Cənub-Qərbi 
Qafqaziya Müvəqqəti Hökuməti vəkaləti 
ilə gürcü qoşunlarnn bu təcavüzünə 
protesto edirəm və təklif edirəm ki, bu 
müsadiməni təhqiq üçün ingilislərin işti-
rak ilə bir komissiya təşkil edilsin və Gür-
cüstan Hökuməti başçs olmaq həsəbilə 
sizə bəyan edirəm ki, gürcü qoşunlarnn 
bu kimi təcavüzü təkrar edərsə, arzu olun-
mayan işlər meydana çxa bilər ki, onun 
da cavabdehəndəsi [cavabdehi] ancaq 
Gürcü Hökuməti ola bilər.   

Cənub-Qərbi Qafqaziya Hökuməti 
nümayəndəsi  

B. Atabəyov  
 
Zəbt edilmiş bir sənəd  
Axskadan Abaşidze, Ruxadze və Si-

nadze tərəndən göndərilən teleqraf.  
Qətiyyən gizlindir.  
Gürcüstann Daxiliyyə və Xariciyyə 

nazirlərinə. 
Axsxa mahalnda əhval çox xətrəlidir 

[tǝhlükǝlidir]. Bizim əlimizdə olan mükəm- 
məl sənədlərdən anlaşlr ki, Axsxa ma-
halnda üsyan əmələ gələcəkdir. Axsxa 
komitəsi tərəndən Ömər əfəndi nam-
na [adna] Batumdan göndərilmiş olan 
bu məzmundak sənəd əlimizə keçmişdir 
ki, bu komitənin plann göstərir. Tama-

milə məxdir. Əfəndinin qardaş xəbər 
verir ki, Qarsda Qərbi Zaqafqaziya qoşun-
lar dururlar. Onlara müavinət [yardm] 
ediniz və əlinizə alnz. İngilislər Qars 
Müsəlman Hökumətinə müavinət edir-
lər və onlara məhəbbət bəsləyirlər. Siz 
yoldaşlarnzla bərabər Potsxova gəlmə-
lisiniz. Qars nümayəndələri də orada ola-
caqdrlar. Bu cür məktub sizdən başqa 
Molla Sǝidǝ, Molla Nuriyə və Şaban Qur-
ban oğluna göndərilmişdir. Danşqdan 
ötrü Qəhrəman əfəndini də dəvət ediniz.  

 
Gürcüstan Xariciyyə naziri general 

Miln hüzurunda    
Yanvarn 30-da Gürcüstan Cümhuriy-

yəti Xariciyyə naziri Müttəqlərin Şərq-
dəki əsakirinin [əsgərlərinin] Baş koman- 
dan general ser Corc Milni ziyarət eylə-
mişdir.  

General Miln Gürcüstan Cümhuriy-
yəti tərəndən özünə edilən ehtirama 
qarş təşəkkürünü izhar edib Xariciyyə 
nazirinin dediyi sözləri və verdiyi suallar 
qayət diqqətlə istema eyləmişdir [dinlə-
mişdir].  

Xariciyyə nazirinin başlca müsahibə-
si cümhuriyyətin cənub sərhədində vaqe 
olan son hadisələrə aid idi. Axalsx ma-
halnda vaqe olan hallardan bəhs edən 
Xariciyyə naziri əlavə eyləmişdir ki, bu 
hadisələri Türkiyə agentləri və komissar-
lar törədirlər. Bunlar çoxdan bəri yerli 
əhali arasnda təbliğatda bulunub, son 
vaxtlarda isə müsəlləh [silahl] dəstələr 
təşkil edib, Türkiyə Qafqaziyaya hücum 
etdiyi zaman yürütdüyü plan vücuda gə-
tirmək istəyir. Türkiyənin bu planna mü-
vaq onun agentələri Qars oblastı, Ər- 
dahan nahiyəsi, Axalxələk uyezdi və Ba-
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tum oblastından ibarət təzə bir hökumət 
təşkil etmək qəsdindədirlər. Bu hökumət 
şərqdə Azərbaycana, qərbdə isə Qara 
dənizə yapşacaqdr. Bu plan icraya qoy-
maq istəyənlər Cənub-Qərb[i] Qafqaziya 
Hökuməti bayrağ altında işləyirlər.  

Xariciyyə naziri Gürcüstan Hökumə-
tinin millətlərin müstəqil yaşamalar tə-
rəfdarlar olduğunu qeydlǝ demişdir ki, 
bu halda bu əsasn icraya qoyulmas ilə 
Gürcüstann ayrlmaz bir parçasn ayr-
maq plann tətbiq edirlər. Gürcüstan 
Hökuməti bu parçasz yaşaya bilməz. 
Türkiyə agentələri millətlərin istiqlaliy-
yəti amal altında gizlənib, Gürcüstan 
Hökumətini dar bir halqa arasna almaq 
istəyirlər.  

Sonra Xariciyyə naziri demişdir ki, 
Gürcüstana və Zaqafqaziyaya sülh istira-
hətinə düşmən olan macəracularn 
[avantüristlǝrin] kim olduqlarn sənədlər- 
lə isbat edə bilər. Bu adamlar məhəlli 
[yerli] əhali mənafeyi ilə əlaqədar olma-
dan, əhalinin müdafei [müdaəçisi] surə-
tində çxrlar. Bunlar öz şəxsi mənfəətləri 
üçün məmləkətdə hərc-mərclik atəşi ya-
xb, əhalini təhlükəli bir macəraya sövq 
etmək istəyirlər.  

 
 
 

ERMƏNİSTANDA 
 
Daşnaksaqan demokratlğ  
“Daşnaksaqan” rqəsi Ermənistan 

Parlamannn buraxlmas tərəfdardr. 
Parlamann buraxlmasna səbəb, qanun-
verici işlər olmadğ və Parlaman üzvləri-
nin işləməkdən yorğun olmalar göstə- 
rilir. Erməni Sosial-Demokrat və Sosial-

Revolyusioner rqələri “Daşnaksaqan” 
rqəsinin bu tövr tələbatı əleyhinə pro-
testo etmişlərdir.  

 
Erməni Teleqraf Acentəliyi  
İrəvanda Erməni Teleqraf Acentəliyi 

təşkil edilmişdir.  
 
Kürdlər  
Maku xanlğ tərəndən Ermənistan 

sərhədinə kürd hərəkatı müşahidə edil-
məkdədir. Kürdlər Sürmǝli və Şərur ma-
hallarn təhdid etməkdədirlər. 

 
Şərur və Naxçvan barəsində  
İngilislərin qərar böylə olmuşdur:  
Hər iki tərən, ermənilərin və müsəl-

manlarn hərbi qüvvələri indilikdə işğal 
etdikləri yerlərdə hərəkatlarn dayandr-
mşlardr.  

Teleqraf müxabiratı [əlaqəsi] və də-
miryol hərəkatı başlanmaldr. Aramaz-
damanadək xətt ermənilərin əlində qa- 
lr, oradan Naxçvanadək isə ingilislərin 
əlində qalacaqdr. Hərəkat və ticarət 
azad surətdə başlanmaldr. Müsəlman-
lar Ermənistan əhalisinə Amerika nüma-
yəndəsi vasitəsilə putu 50 manatdan 10 
min put buğda verməlidirlər. Zaqafqazi-
ya cümhuriyyətləri sərhəd məsələsi Sülh 
Konfransnda həll edilənədək bu əhval 
bu minval ilə qalmaldr.  

 
Ermənistanda aclq   
İrəvandan verilən son məlumata nə-

zərən, Ermənistan Cümhuriyyətində olan 
ermənilərin hal çox ağrdr. Hal-hazrda 
Ermənistanda 120 min nəfər Türkiyə-
dən, 80 min Qars oblastından, 10 min nə-
fər Naxçvandan gələn erməni fərariləri 

[qaçqnlar] vardr. Bu fərarilərin həpsi ac-
lğa mübtəla olmuşlardr. Bütün Ermə-
nistan Cümhuriyyətində hər gün tifdən 
və aclqdan 2500 nəfər erməni qrlr. 
Yerli əhali isə aclğa mübtəla olmuşdur. 
Ona da səbəb yollarn bağl olduğu, dər-
man yoxluğu, çörəyin qtlğ, paltar və 
sairənin yoxluğudur. Həkimə, təthirat [tə- 
mizlik] şeylərinə böyük ehtiyac vardr. İki 
aydr ki, yollar bağl olduğundan Ermə-
nistana heç bir şey gətirilməyir. Ermənis-
tan Hökuməti bunlara müavinət [yardm] 
üçün Fransa nümayəndəsi Pua-de-Bara, 
Fransa konsuluna müraciət etmişlər. Bun- 
lar Fransadan buğda və libas göndərmək 
üçün təşəbbüsatda bulunmuşlardr.  

 
Qarsda  
Erməni qəzetələrinin məlumatına gö-

rə, birinci erməni fərari dəstəsi Qars ob-
lastına əzimət etmişdir [yola düşmüşdür]. 
İkinci dəstə isə bu günlərdə əzimət edə-
cəkdir.  

 
Andranik  
Andranik Ermənistan Hökumətinə 

təklif edir ki, Zəngəzurda erməni idarəsi 
təsis etsinlər. General yorğun olduğuna 
görə Zəngəzurdan gedəcəyini bildirir. 

 
* Karvansara nam [ad] ilə yad edilən 

[tannan] kənd, şimdi ermənilər tərən-
dən İcevan deyə təsmiyyə edilmişdir [ad-
landrlmşdr].  

 
* Erməni general Qaraxanov Ermə-

nistan Hökuməti tərəndən Sülh Konf-
ransna nümayəndə təyin edilib Parisdə 
əvvəlcə gedən erməni nümayəndələrinə 
qoşulacaqdr.  

* “Mşak” qəzetəsi xəbər verir: Yanva-
rn 29-da Aleksandropoldan gələn ermə-
nilər rəvayət edirlər ki, Aleksandropol- 
dan xaricə bir dəstə ingilis və erməni sal-
datlar əzimət etmişlər ki, oran işğal 
etsinlər.  

 
 

İDARƏYƏ MƏKTUB 
 

- 1 - 
 
Vaxtilə “Azərbaycan” qəzetəsində 12-

ci xəstəxanada yatan xəstə türk əsgərləri 
nənə [xeyrinə] cəm edilib bəndələrinə 
[mənə] təhvil verilmiş ianənin nə miqdar-
da və nerəyə sərf olunmas haqqnda 
məlumat vermək arzusu ilə bu yazdğm 
məktubumun dərcini rica edirəm.  
İndiyə qədər “Azərbaycan” qəzetəsi-

nə yazldğ qərar üzrə bəndəyə iki min 
altı yüz həştad altı rublə (2686 rublə) 
vüsul olmuşdur [çatmşdr]. Bu məbləğ-
dən həmin aşağda yazlan qərar üzrə ta-
rixi ilə bərabər xəstə əsgərlərin ehtiyaca- 
tı üçün böylə sərf edilmişdir:  

1918 sənəsi 10 dekabrda 75 m[anat]  
1918 sənəsi 15 dekabrda 127 m[a-

nat] 50 q[əpik]  
1918 sənəsi 19 dekabrda 171 m[a-

nat] 50 q[əpik]  
1918 sənəsi 20 dekabrda 148 m[a-

nat] 
1919 sənəsi 4 yanvarda 82 m[anat] 

50 q[əpik]  
1919 sənəsi 15 yanvarda 118 m[anat] 
1919 sənəsi 16 yanvarda 189 m[anat] 
1919 sənəsi 18 yanvarda 222 m[anat] 
1919 sənəsi 19 yanvarda 146 m[anat]  
1919 sənəsi 20 yanvarda 120 m[anat] 
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1919 sənəsi 21 yanvarda (yola gedən 
bir türk nəfərinə [ǝsgǝrinǝ]) 150 m[anat]  

1919 sənəsi 24 yanvarda 311 m[anat]  
1919 sənəsi 25 yanvarda 165 m[anat]  
1919 sənəsi 26 yanvarda 244 m[anat] 
1919 sənəsi 26 yanvarda 100 m[anat]  
1919 sənəsi 27 yanvarda 149 m[anat] 
1919 sənəsi 27 yanvarda 80 m[anat] 
Yekun 2588 m[anat] 50 q[əpik]   
Həmin iki min beş yüz həştad səkkiz 

manat əlli qəpik məzkur [ad keçən] xəs-
təxanada tədavidə bulunan [müalicə olu-
nan] xəstə türk əsgərlərinə göstərilən ta- 
rixlərdə sərf edilmişdir. Hal-hazrda indi-
yə qədər cəm edilən ianǝdǝn sərf olu-
nan miqdar çxldqda, doxsan yeddi ma- 
nat əlli qəpik (97 m. 50 q.) qalmş olur. 
Burasn da əlavə edirəm ki, ianəyə 
böyük ehtiyac vardr.  

 
Ağaməhəmməd İbrahimzadə  

 
-2- 

 
Möhtərəm müdir əfəndim!  
1918-ci ilin mart aynda qatillərlə mi-

lissiya arasnda vaqe olan atışmada 4-cü 
çast [bölmǝ] milis əhli İmamqulu Quliyev 
və İbrahim Məhəmmədrəhim oğlu yara-
lanmşdlar. Bu milis əhli mənim “Müsa-
vat” rqəsi komissar olduğum zaman 
məzkur [deyilǝn] çasta müərriik etdi-
yimdən [tanşlq verdiyim, tantdğm üçün] 
qulluğa götürülmüşdülər. 16 martda 
1918-ci ildə mən ianə vərəqələri ilə əv-
vəlincisinin nənə [xeyrinə] 73 manat və 
ikincisinin nənə 68 manat cəm etmiş-
dim. Mart hadiseyi-əliməsi [faciǝli hadi-
sǝsi] vaqe olduğundan, vaxtında bu pulu 
sahiblərinə yetirmək və ianə edənlərə iz-

hari-təşəkkür etmək mənim üçün müm-
kün olmad. Bu günlərdə kağzlarm ax- 
taranda məzkur ianə vərəqələrini hə-
man kağzlar içindən tapb əhvalatı yad-
ma gətirdim. Bununla 141 manat və ianə 
vərəqələrini pişnihad [təqdim] edib ianə 
edən zəvata [şəxslərə] izhari-təşəkkür et-
məklə bərabər, həman pullarn lazm 
olan yerinə verməyi təvəqqe edirəm.  

 
Süleyman Abdullayev 

 
141 manat idarəmizə vüsul olmuşdur 

[gəlib çatmşdr].  
 
 
 

İDARƏDƏN CAVABLAR 
 
B. M. əfəndiyə: Şeirlərinizdən xoşu-

muza gələn bir bu misra oldu:  
“Mərd, əlindən haqqn verməz, qiya-

mət qopsa da.”  
M. Əfəndizadə əfəndiyə: Bir para sə-

bəblərə görə öylə şeyləri yazmaq hələ 
məsləhət deyildir.  

Hüseyn Şahvələdov əfəndiyə: “Am-
ma onu demək olmaz ki, bu yoldaş sə-
nətkardr və ya o birinin elmi azdr. On- 
lar məclisə qoymaq və ya cəmiyyətə 
qəbul etmək olmaz.” Doğru deyirsiniz, 
əlbəttə onu demək olmaz. Ancaq bir də 
məqalə yazmağa həvəs etsəniz kağzn 
bir üzündə yazb o biri üzünü ağ bura-
xarsnz.  

Qəmbər oğlu Qasm əfəndiyə: İmla 
haqqndak məqalənizi saxladq. Vaxtın-
da çap edərik. Hələlik məqalələrinizi qə-
zətəmizin imlasna tətbiqən yazmanz ri- 
ca olunur.  

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Doktor  

İ. Q. Sibiroviç 
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir sə-

hər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-ya-
dək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kol- 
yubakinski küçəsinin küncündə). Telefon 
nömrə 42-12. 

2658 
 

Tǝcrübǝli buxqalter 
Üç ayn müddǝtindǝ ǝn yeni italyan 

sistemasnda türk vǝ rus dillǝrindǝ mükǝm-
mǝl surǝtdǝ buxqalteriya öyrǝdirǝm. Hǝkǝza 
[habelǝ] rmalarda buxqalteriya işlǝrini tǝn-
zim etmǝyi qǝbul edirǝm. Unvan: Krasno-
vodski caddǝ “Dvartsov” mehmanxanasnda 
nömrǝ 19.  

2674 

Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 

Diş həkimi  
İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Arvad diş həkimi  
Platonova  

Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 
[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 

Petroqraddan gǝlmiş  
diş hǝkimi  

M. B. Şternin 
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2-

yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ 
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ 
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağ-
rsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝ-
dǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak 
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.  

2642 
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İSLAMİYYƏ MEHMANXANASI  
(LOKANTASI) 

Bir çox sənələrdən bəri davam edən və 
Mart hadiseyi-əliməsində yanan “İslamiyyə” 
mehmanxanas yenidən təmir edilib bu 
gündən etibarən mehmanxanada gözəl 
lokanta açlmşdr. Mahir aşbazlarn təhti-
idarəsində hər növ Avropa və Asiya xörəkləri 
hazr edilir. Nahar və şam vaxtı Avropa və 
Asiya musiqi dəstəsi çalacaqdr. On beş ədəd 
nömrə hazrdr. (Adres: Bazarn və Qubernski 
küçələrin küncündə, telefon nömrə 12-51. 
Kamali-ehtiramla: İsmayl Mahmudzadə)  

2670  
 

Elan 
Bak Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi hə-

min fevral aynn 7-də cümə günü gündüz 
saat 12-də Bak Şəhər İdarəsi (Dumasnn) 
zalnda Bak Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyə-
sinin ümumi iclas təyin olunmuşdur. Müsəl-
manlardan rica olunur ki, vəqti-müəyyəndə 
[təyin edilmiş vaxtda] iclasa təşrif gətirib üzv 
yazlsnlar və intixabda [seçkidə] iştirak eylə-
sinlər.  

İclas ikinci dəfə olduğuna görə, hər [nə] 
qədər üzv gəlsə qanuni hesab olunacaqdr. 

Sədr: Mirzə Əsədullayev 
T-28  

 
  

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 
 
 

   
  Teleqraf xǝbǝrlǝri:  
Müharibǝnin bahas 

sǝh. 89. “…yǝni qoşun tǝrxisi vǝ sair mǝ-
sarini…”: “tǝrxisi” yerinǝ qǝzetdǝ “tǝri” 
getmişdir.  

  
 Teleqraf xǝbǝrlǝri 

sǝh. 89. “…Moböj ilǝ Lonqvi…”: Mobej 
[Maubeuge] vǝ Lonqvi [Longwy] Fransann 
kommunalardr. Bu adlar qǝzetdǝ tǝhrif 
edilmişdir.   

   
Qǝzetǝlǝrdǝn  

sǝh. 90. “Rusiyann dirilmǝsi (?) ǝtra-
fında”: sual işarǝsi qǝzetdǝ getmişdir.  

  
Ərzaq işlǝri  

sǝh. 92. “lankort”: pambq parça növü. 
   

Ermǝnistanda 
sǝh. 94. “Kürdlǝr Sürmǝli vǝ Şǝrur ma-

hallarn tǝhdid etmǝkdǝdirlǝr.”: “Sürmǝli” 
yerinǝ qǝzetdǝ sǝhvǝn “Sürüsü” getmişdir.  

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ- 
MƏBUSANINDA 

(Keçən nömrənin mabədi) 
 
Hökumət tərəndən Daxiliyyə naziri 

Xəlil bəy Xasməhəmmədov cənablar də-
xi izahat verir.  

Xəlil bəy - Möhtərəm məbuslar! Sor-
ğuya cavab vermədən əvvəl bir neçə kəl-
mə söz söyləmək istərəm. Əvvəla bunu 
nəzərə almalsnz ki, sorğu Parlaman əlin-
də böyük bir ixtiyardr. Sorğu ixtiyar Par-
laman üçün bir kontrol, təftişdir. Sorğu 
elə bir şeydir ki, onun vasitəsilə hökumə-
tin cəmi işlərini bilə bilərsiniz. Böylə də 
olmaldr, xüsusən o yerlərdə ki, parla-
mentarizm üsulu ilə idarə olunurlar. Hər 
nazir özünü borclu bilir, varid olan [veri-
lən] sorğuya cavab versin. Mən Daxiliyyə 
naziri və bütün hökumət o kirdəyik ki, 
hökumət düz, doğru və qanuni olsun gə-
rək və hər sorğu barəsində doğru cavab 
versin və sizin krinizi bilsin. Bunlarn 
həpsi məmləkətin səlaməti və xeyri üçün-
dür.  

Siz görürsünüz ki, sorğu nə qədər bö-
yük işdir, həm Parlaman, həm Hökumət 
buna əhəmiyyət verir. Siz bilirsiniz ki, 
sorğunun qaydas nədir, nə cür verilə bi-

lər. Əvvəla, sorğu o vaxt verilir ki, qanun-
suzluq ola, xəyanət ola. Saniyən [ikincisi] 
daxili və siyasi işlərdə, nazirlərin fəaliy-
yətindən məmləkətə zərər yetişə. Üçün-
cü, sorğu o vaxtı olar ki, məmurlar xəyanət 
işləyələr, Nəzarət [Nazirlik] onun müqabi-
linə çarə görməyə, işlər basdrlb gedə. 
Bu nöqteyi-nəzərdən baxlsa, sorğunun 
da böyük xeyri olar. Bu ümumi bir qayda-
dr. Ancaq bizim Parlamanmzn nizam-
naməsi olmadğndan, hər sorğu qanuni 
hesab edilərək cavab veririz. Halbuki, 
adətən öylə sorğular olur ki, sorğu dairə-
sindən çxr. Böylələrinə hökumət ələla-
də cavab vermir. Siz soru[şu]rsunuz ki, 
Azərbaycan daxilində buğda yğlb dağl-
dğ və hökumət məmurlarnn da iştirak 
etdikləri məlumdurmu? Azərbaycan Hö-
kuməti heç öylə bir qanun verməmişdir 
ki, əhalidən bir “dən” də yğlsn. Siz bilir-
siniz ki, buğda yğlb Türk Komandanlğ 
dövründə əsgər ehtiyac üçün və bu işdə 
hökumətin əli olmamşdr. Ola bilər ki, 
bu işdə Daxiliyyə Nəzarəti məmurlar Ko-
mandanlğa kömək etmiş olalar, amma 
təkrar edirəm, Azərbaycan Hökuməti əha-
lidən üşr yğmamşdr. Bu işlər türklər ge-
dənədək davam etmiş və bu xüsus ta- 
mamilə onlarn öz əllərində olmuşdur. 

Cümǝ, 7 fevral 1919-cu il, nömrǝ 108

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 6 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 7 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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Sonra Türk Ordusu gedəndə hökumət o 
şeylərin mövcud olduğunu bildikdən Ko-
mandanlğa müraciətlə şeylərin bizim 
məmləkətdən yğlmş və binaənileyh [o 
sǝbǝbdǝn] bizə məxsus olduğunu bəyan-
la təvəqqe eylədi ki, hər nə varsa kağz 
və siyah ilə bizə təhvil versinlər. Fəqət, 
rəsmi cavab gəldi ki, Türk Ordusu getmə-
yəcəkdir, ona görə də heç bir şey veril-
məyəcəkdir. İş bu mərkəzdə qald. Biz də 
məcburən almağ özümüzə rəva görmə-
dik. Bir vaxt eşitdik ki, ordu gedir. Əsgər-
lər hər şeyi atıb gedirlər. Şeylər idarəsiz, 
başna qalb. Azuqədən əlavə, ləvazimi-
əsgəriyyəni [hərbi sursatı] də buraxb ge-
dirlərdi. Bunu eşidərək Daxiliyyə Nəzarə- 
ti qubernatorlara əmr etdi ki, o şeyləri 
mühazə etsinlər ki, talan olmasn. An-
caq hökumət heç bilmirdi ki, harada, nə 
qədər, nə şey var. Bununla bərabər mü-
hazəsi üçün tədbir görüldü. Deyə bilə-
rəm ki, türklər buraxdqlar əşyann çoxu 
əlimizə çatd. Bir qismi Hərbiyyə, digər 
qismi Ərzaq Nəzarətinə verilmiş, bəzi yer-
lərdə də bir qədər qalmşdr. Onu Daxi-
liyyə Nəzarəti saxlayr. Bu, arpa və buğ- 
dadr ki, mühazəsi üçün tədbir görülür.  

Mənim sözümdən bu çxmr ki, buğ-
dan, arpan yğanda xrszlq [oğurluq] ya 
sui-istemal [sui-istifadǝ] olmamşdr, am-
ma hökumət lazmi tədbir görmüşdür. 
Hangi yerdə nə olduğunu biz bilmirdik. 
Ancaq ən əvvəl bizə xəbər gəldi ki, Quba 
mahalnda yğlan buğdadan bir qismi 
bizə çatmamşdr. Oraya məmur göndər-
dik, hal-hazrda təhqiqat icra olunur. 
Əgər məmurlarn əli olduğu kəşf edilər-
sə, o halda əlbəttə ki, müqəssirlər məh-
kəməyə veriləcək və qanuna görə cəza- 
landrlacaqlardr. İkinci dəfə Göyçaydan 

xəbər gəldi ki, orada da böylə bir iş olmuş-
dur. Nəzarət böyük bir komissiya göndər-
mişdir ki, orada işi təhqiq etsin, görək 
müqəssir kimdir. Kəş-həqiqətdən sonra 
əlbəttə orada da müqəssirlər məhkəmə 
və məsuliyyətə cəlb edilib cəzalandrla-
caqlardr. Yenə bir xəbər varid oldu ki, 
Gəncə mövqində [stansiyasnda] olan 
mallar dağdrlar. O barədə də binagü-
zarlq edildi [sərəncam verildi] ki, Gəncə-
dəki mallar məhəlli [yerli] ərzaq idarəsinə 
təhvil verilsin; verilmişdir. Türklər getdik-
dən sonra heç kəsdən pulsuz-parasz buğ-
da ya sair mal alnmamşdr. Daxiliyyə 
Nəzarəti bir məmurun sui-istemaln kəşf 
etsə, dərhal onu cəzalandracaqdr. Buğ-
da məsələsi bununla qurtarr.  

Sorğuda çox hekayətlər göstərirlər. 
Əzcümlə [o cümlədən] natiqlər dedilər ki, 
neft məsələsində də məmurlarn əli var. 
Doğrudan da neft məsələsi böyük bir 
məsələdir. Burada derlər ki, Qazağa külli 
miqdarda neft aparlmşdr. Həm Gürcüs-
tanda və həm Ermənistanda neft qəhət-
liyi var. Onlar da çalşrlar Azərbaycandan 
neft aparsnlar. Qazaxda bir vaxt çox neft 
vard. Bu miqdardan məmurlarn əli ilə 
qanundan xaric olaraq Gürcüstana çox 
neft aparlmşdr. Bu işdə bir neçə mə-
murun əli olduğu anlaşlmşd. Şimdi bu 
iş təhqiq edilmiş, müstəntiqə verilmişdir 
və istintaqdan sonra məhkəmədə baxla-
caqdr. Dəmiryolundan başqa Qazağn 
özündə də noyabrn əvvəllərində bəzi 
şeylər olmuşdur. Söz burasndadr ki, Qa-
zax mahalna çox neft getmişdir. Neft 
alanlarn da həpsi nefti Ağstafaya aparr 
və orada böyük pula satırlar. Oradan da 
çalşb nefti araba, dəvə ilə, yainki dalla-
rnda Gürcüstana və Ermənistana aparr-

lar. Orada bu iş ətrafında böyük ehtikar 
[möhtəkirlik] dəxi olmuşdur. Böylə ki, Da-
xiliyyə və bəzi sair Nəzarətlər məmurlar 
və Türk Komandanlğ iştirak ilə böyük 
bir komissiya əmələ gətirərək neft apa-
ranlardan puta 20 manat naloq kimi pul 
almşlardr. Məzkur [deyilǝn] pullarn ne-
rəyə getdiyini sual etdikdə cavab ver-
mişlər ki, Qazaxdak qşlalara [kazarma- 
lara] xərc edilmişdir. Daxiliyyə Nəzarəti 
bu əhvalatı bilər-bilməz dərhal binagü-
zarlq etdi [sǝrǝncam verdi] ki, heç kəsdən 
pul alnmasn və şimdi artıq alnmr. Mü-
qəssirlərlə də əlbəttə məmləkətin qanu-
nuna müvaq rəftar ediləcəkdir.  

Sorğuda daha başqa bir şey yoxdur.  
Bir neçə söz də deyəyim. Mən sizin 

hüzurunuzda deyirəm, qüsurlarmz var, 
Nəzarətin hər bir işi düzdür demirəm, 
ancaq işlərin həpsini bu üç-dörd ayda dü-
zəltmək mümkün olmamşdr. Böyük 
müşkülat vardr. Nəzarət ixtiyarnda olan 
bütün vəsilə və qüvvə ilə bunlar düzəlt-
məyə çalşmağa borcludur. Nəzarət ça-
lşr ki, o qüsurlar rəf oluna [aradan qald- 
rla] və idarəni öylə yola qoyaq ki, camaat 
raz, məmləkət səlamətdə qalsn.  

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
İngiltərənin məlumati-rəsmiyyəsi 
İstanbuldan Osmanl Hökuməti tərə-

ndən göndərilən əmrnamə mövcibincə 
[əmrnaməyə əsasən] Qars mahaln təxliyə 
edən 12-ci Türk rqəsi [diviziyas] ko-
mandan Əli Rüfət bəy fevraln 2-sində 
Tiisə ingilis komandan general-mayor 
ser Forester-Volker yanna gəlmişdir. Əli 
Rüfət hal-hazrda həbsdədir və kəndisi 

də divani-hərb [hərbi məhkəmə] tərən-
dən mühakimə edilməsini gözləyir. Mu-
maileyh [ad çǝkilǝn şəxs] Türkiyə ilə Müt- 
təqlər arasndak mütarikə [atəşkəs] şərt- 
naməsini pozmaqda ittiham edilir.  

 
Almaniyada  
Veymarda milli iclasn rəsmi-güşad 

[açlş] günü Almaniya bolşeviklərinin 
(Spartak) çxş gözlənir. Şuralar rəsmi-gü-
şad günü heç bir nüfuzlar olmayacağn-
dan ehtiyat edirlər. Hökumət Veymara 
külli qoşun cəm etmək istəyir. Zira spar-
taklarn yenidən hökuməti əllərinə ala-
cağ Berlində fevraln 3-də şaye olmaqda 
[yaylmaqda] imiş. Ona görə də hökumət 
qoşunlar bütün böyük imarətləri pulem-
yotla işğal etmişlərdir. O cümlədən “For-
verts” qəzetəsi idarəsini qoşunlar tut- 
muşlardr.  

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Parisdən rəsmi surətdə məlum edilir 

ki, Rəisi-cümhur [Prezident] Vilson, Müt-
təq dövlətlərin Baş nazirləri, Xariciyyə 
nazirləri və Yaponiya nümayəndələri fev-
raln 3-də Venizelosun Yunanstan barə-
sində olan tələbnaməsini dinləmişlərdir.  

 
Yunanstann iştahas  
Parisdən göndərilən teleqramdan an-

laşlr ki, Yunanstan tələbnaməsinə fev-
raln 3-də baxlacaqdr. Görünür ki, bu 
tələbat mübahisəyə bais olacaqdr. Yuna-
nstan Kiçik Asiyada olan vüsətli xülya-
sndan başqa Dodekanes, İmros, Kipr və 
Qara dənizədək olan bütün Türkiyə və 
Bolqariya Trakyasn istəyir. Yunanstan 
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istəyir ki, sərhədi Çatalca xəttindən keç-
sin. Yunanstan, paytaxtı İstanbul olacaq 
(?) yeni beynəlmiləl bir dövlətlə qonşu 
olmaq istəyir. 

 
Cəmiyyəti-Əqvam 
Parisdən verilən teleqramdan anlaş-

lr ki, beş böyük dövlətlər arasnda Cə-
miyyəti-Əqvam [Millətlər Cəmiyyəti] mə- 
sələsində saziş əmələ gəlmişdir. Necə ki, 
əvvəldən hiss edilirdi, Cəmiyyəti-Əqvam 
əsas Amerika təklindən ibarət olmuş-
dur. Hərçənd, bəzi mühüm maddələri İn-
giltərə plan üzərinə keçir. Vilson; lord 
Robert Sesil və general [Yan Xristian] Smets 
ilə bərabər işləyir. Lloyd Corcun London 
səfǝrinədək bu məsələdə mükəmməl sa-
ziş əmələ gələcəyi gözlənir.  

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Rusiyada  
Yekaterinodarda alnan xəbərlərə gö-

rə Perm şəhəri amiral Kolçak əsgərləri 
tərəndən işğal edildikdən sonra, Vyatka 
və Samara üzərinə hərəkət başlanmşdr.  

Arxangelsk tərəfdə hərəkət edən Si-
birya dəstələrinin rus və əcnəbi əsgərləri 
ilə birləşəcəyi müşahidə edilir. Bununla 
da bolşeviklər əleyhinə vahid cəbhə vü-
cuda gətirmək mümkün olar.  

 
Daşnaksaqan rqəsi üzvlərinin həbsi 
İstanbuldan alnan teleqrafa görə, 

Daşnaksaqan rqəsinin mərkəzi komitə 
üzvlərindən Zavriyev və Nazaryans Pet-
roqradda bolşeviklər tərəndən həbs 
edilmişlərdir. Bunlarn həbs edilməsi Ba-
kda qalan bolşeviklərin ingilislər tərən-

dən həbs olunmalar əvəzidir.  
 
Varşavada  
Varşavadan xəbər verirlər ki, iğtişaş-

da iştirak edən zabitlər tutulub xüsusi 
qatarla Novogeorgiyevsk şəhərinə gön-
dərilmişlərdir. Hökumət tərəndən əha-
liyə xitabən nəşr edilən müraciətnamə- 
də deyilir ki, hökumət öz ixtiyarn ancaq 
Seymə verə bilər. Varşavada mühasireyi-
əsgəriyyə elan edilmişdir.  

 
Ukraynann boşeviklərə müharibə 

elan 
Kiyevdən xəbər verirlər ki, Ukrayna 

Hökuməti Rusiya Bolşevik Hökumətinə 
böylə bir nota göndərmişdir:  

Rusiya Cümhuriyyətinin Xalq Komis-
sarlar Şurasna 

Xariciyyə İşləri komissarnn göndər-
diyi cavab teleqrafında doğru cavab ver-
məkdən imtina edilməsi təkrar olunur. 
Rusiya Şura Hökuməti əsgərlərinin Uk-
rayna tərəfə edilən hərəkətdə iştirak et-
mələri həqiqəti rədd edilir. Eyni zaman- 
da yenə də sülh müzakiratına [danşqla-
rna] başlanmas təklif olunur. Bu da Uk-
rayna ilə Rusiya arasnda müharibə hal 
olduğunu təsdiq edir. Ukrayna Hökuməti 
belə ədd [hesab] edir ki, Rusiya Şura Hö-
kuməti bu cavabla Ukrayna Hökumətinə 
rəsmi müharibə elan edir. Rusiya Şura 
Hökuməti Getman ilə mübarizəyə başla-
yandan Ukrayna xalq əleyhinə mühari-
bə etməkdədir. Rusiya Hökuməti bu mü- 
barizədən istifadə edib Ukrayna iğtişa-
şnn birinci günlərində Ukrayna torpa-
ğn zəbt etməyə və Getman əsgərləri ilə 
müharibə edən Ukrayna Cümhuriyyəti 
əsgərlərinin əhdşikənanə [xaincǝ] bir su-

rətdə arxalarna durmağa başlamşdr. 
Ukrayna Hökuməti izhar edir ki, Xariciy-
yə İşləri komissarnn cavabnda açq bir 
surətdə göstərilən müharibə elann Uk-
rayna Hökuməti etiraf [qǝbul] edir. Bu 
müharibə nəticəsinin də hər bir günah 
hücum edən tərən öhdəsinə düşür.  

Hökumət rəisi: Vinniçenko  
Üzvlər: [Simon Vasilyeviç] Petlyura, 

[Fyodor Petroviç] Şvets, [Afanasi Mi-
xayloviç] Andriyevski və [Andriy 

Qavriloviç] Makarenko.  
 
Biçeraxov nə üçün getmiş?  
“K. S.” qəzetəsi xəbər verir ki, general 

Biçeraxovun istefas məsələsi qəti surət-
də həll edilmişdir. İndi anlaşlr ki, Biçera-
xovun istefasna zeyldəki [aşağdak] fə- 
qərə [hadisǝ] səbəb olmuşdur. Teymur-
xanşurada olan Dağstan Hökumətinin 
üzvlərinin rəvayətinə görə, Biçeraxovun 
ad Dağstanda və Çeçenistanda çox ya-
man tannmşdr. Biçeraxovu dağstan-
llar yannda bədnam edən onun Bakda 
gördüyü hərəkəti, Dağstanda və Çeçe-
nistanda çxartdğ oyunlar, Dərbənd, 
Petrovsk və Teymurxanşurada türklərlə 
dava etdiyidir. Amma indi bolşeviklər 
əleyhinə dağstanllarla bir yerdə iqda-
matda [təşəbbüsdə] bulunmaq vaxtı ye-
tişmişdir. Hərgah bu qüvvənin başnda 
general Biçeraxov durarsa, bunu dağs-
tanllar özləri üçün böyük həqarət hesab 
edəcəkdirlər. İştə bu münasibətlə Biçera-
xov mövqeyindən istefaya məcbur ol-
muşdur. Yəni, onun istefas dağstanl- 
larn tələbi üzərinə olmuşdur. General 
Biçeraxov istefa verərkən demiş:  

“Mən bu məsələ ətrafında mübahi-
sata [mübahisələrə] yol verməmək üçün 

iş başndan çəkilirəm və bilirəm ki, mən-
dən sonra gələn general Prjevalski Rusi-
ya mənafeyinin layiqli müdafeyidir [mü- 
daəçisidir].”  

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA  
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
* Səhhəti-Ümumiyyə [Səhiyyə] naziri 

həzrətlərinin qanun layihəsini dinlədik-
dən sonra qət edilmişdir ki, Səhhəti-Ümu-
miyyə Nəzarətinin əhalinin hifzüssihhəsi 
[sağlamlğnn qorunmas] üçün istədiyi 4 
525 000 təsvib [bǝyǝnilmǝ] və təsdiqdən 
ötrü Məclisi-Mǝbusana pişnihad [təq-
dim] edilsin. 

* Səhhəti-Ümumiyyə naziri həzrətlə-
rinin müsri [yoluxucu] xəstəliklərlə müba-
rizə etmək barəsindəki məruzəsindən 
sonra qət edilmişdir: Səhhəti-Ümumiyyə 
Nəzarəti tərəndən müsri xəstəliklərlə 
mübarizə etmək layihəsi və həman layi-
hə üçün istənilən 7 835 000 rublə təxsisi 
[ayrlmas] təsvib edilməklə nazirə tapş-
rlsn ki, işbu məsələyə dair qanun layi-
həsini tərtib verib Məclisi-Mǝbusana id- 
xal etsin.  

* Maarif naziri həzrətləri Şurayi-Vü-
kəlaya bir izahat pişnihad edərək məlum 
etmişdir ki, Orucovlarn Mart hadisatın-
dan sonra milliləşdirilmiş və şimdiki Hö-
kumət mətbəəsinə köçürülmüş olan 
mətbəəsi əmlakn xüsusi bir komisyon 
qiymət etmişdir. Oruczadələrin verdiklə-
ri ərizəyə məbni [əsasən] onlarn zərər-
ləri verilməlidir. Komisyon zərəri 468 380 
rublə təxmin etmişdir. Nazir həzrətləri iş-
bu parann Maarif Nəzarətinə buraxl-
masn rica və təmənna etmişdir.  
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NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Məsai Nəzarətində  
Bu vaxtadək bütün işlər Məsai [Əmǝk] 

Nəzarətində təsdiq edildiyindən, qövl-
dən felə [sözdən işə] gətirilmək üçün Baş 
Fabriçni inspektora göndərilirdi. Bundan 
sonra bütün Nəzarətə aid məsələlər Nə-
zarətin özündə qövldən felə gətiriləcək-
dir.  

 
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətində 
Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətlərinə 

müraciətən Ümuri-Xeyriyyə Nəzarəti [So-
sial Təminat Nazirliyi] rica etmişdir ki, Gən-
cədəki fərarilər [qaçqnlar] xəstəxanas 
üçün dərman buraxlsn. 

 
* Məsai Nəzarəti Maliyyə Nəzarətinin 

maliyyə şöbəsinə müraciətən rica etmiş-
dir ki, dəftərxana katibi Kazmova dəftər-
xana təşkili üçün 10 000 manat buraxl- 
sn.  

* Məsai naziri Baş Fabriçni inspektora 
müraciətən rica etmişdir ki, Məsai Nəza-
rəti layiqli surətdə təşkil edilənədək 5 
nəfər Müəssisədarlar, 5 nəfər də Kəsb-
karlar İttifaqndan mürrəkəb [ibarət] xü-
susi bir müşavirə dəvət etsin. İşbu müşa- 
virə, müvəqqəti fəhlə işlərinə baxacaq-
dr. Birinci müşavirədə nazir özü iştirak 
etməklə işbu məsələlər müzakirə edilə-
cəkdir:  

1) Məvacib;  
2) Fabrika-zavod komitələri.  
Komitə fəaliyyəti nəticələri Məsai Nə-

zarətinə veriləcəkdir ki, təsdiq edilsin.  
* Bu gündən etibarən Məsai Nəzarəti 

Mirbabayevin mülkündə, ikinci srada, 

üçüncü mərtəbədə yerləşdirilmişdir. Nə-
zarətə həyətdən daxil olmaldr.  

* Məsai Nəzarəti Ərzaq Nəzarətinə 
müraciətən bəyan etmişdir ki, fəhlələrin 
məvaciblərinin artırlmasna baxmaya-
raq, mədən dairələrindəki ərzaq işləri 
günü-gündən fəna hal kəsb etməkdədir. 
Nəzarət rica etmişdir ki, mədən dairələ-
rinə ərzaq vermək barəsində Nəzarət 
hangi bir vəsaitə müraciət edəcəyini mə-
lum qlsn.  

 
 

AZƏRBAYCAN PAYTAXTI 
 

VII 
 
Övliya Çələbi mərhumun hekayəsin-

dən də anladq ki, ruslar Baknn neftinə 
pək əski zamandan bəri göz dikmişlər və 
uzaq zamanlardan bəri burasna bir ta-
qm hücumlar və təcavüzlərdə bulun-
muşlardr.  

1000 sənə əvvəl 914 səneyi-miladi-
sində knyaz İqor zamannda ruslar Bak-
ya doğru bir səfər eyləmişlərdir.  

942-ci sənədə Bak və Şirvan vilayəti-
nin zənginliyi təkrar rus kazaklarnn ta-
mahn cəlb edərək buralara axn eləmiş 
və Kür nəhri ilə ta Bərdə şəhərinə qədər 
enmişlərdir.  

1553-cü sənədə Hac-Tərxan ruslar 
tərəndən alnmşdr. Hac-Tərxann aln-
dğn mütəaqib [alndqdan sonra] ruslar 
İran ilə münasibati-ticariyyəyə [ticarǝt ǝla-
qǝlǝrinǝ] girmək istəmişlər. Bu səbəblə 
də Bak bəndərinə [limanna] hücumlar 
artmşdr. 

17-ci əsrdə Bak ilə Şirvan məşhur Ste-
pan Razin komandasndak kazak axnç-

larnn təərrüzlərinə [hücumlarna] düçar 
olmuşdur. Razin dəstəsi işlupkalarla Bak 
sahilinə enir, Kür nəhrinə gəlir, sahilləri 
yǝğma və tarac edərək müvəqqəti qələ-
bələr ehrazndan [ǝldǝ etdikdǝn] sonra 
qoyub çǝkilirlǝrdi.  

Böyük Petro siyasi geniş planlarnn 
cüzündə Xəzər dənizinə çox əhəmiyyət 
verirdi. Buras Şərq məmləkətlərilə bir 
ticarət yolu idi. Hac-Tərxan voyevodas 
Musin-Puşkinə 1700-cü ildə əmr edilmiş-
di ki, Tarki şamxal ilə münasibati-ticariy-
yədə bulunsun. Bu andan etibarən Orta 
Asiya məmaliki [mǝmlǝkǝtlǝri] ilə münasi-
bati-ticariyyəni artırmaq çarn daimi dü-
şüncəsini təşkil eyləmişdir. Bu məqsədlə 
1715-ci ildə knyaz Bekoviç-Çerkasskiyə 
əmr edildi ki, Orta Asiyaya doğru səfərə 
hazrlansn. Kəndisinə eyni zamanda bu 
da tapşrld ki, Ceyhun nəhrini əski məc-
rasna salaraq Xəzər dənizinə axdlmas 
üçün tədbirlər görsün. 1718-ci sənədə 
yenə böylə bir məqsədlə Volnski sərlik 
sifətilə İrana göndərildi. 

Volnski İran ilə təfsilən tanş oldu. Ey-
ni zamanda Petronu [I Pyotru] Xəzərin 
sahillərini tutmağa təşviq eylədi. Yoxsa 
buralarn əfqanllar tutacaqlar – deyə 
çar əndişəyə buraxd. 

Çar Volnskinin tövsiyələrinə qulaq 
asd. Bilxassə ki, şamxal Adil Giray bütün 
Dağstan camaatlar namna [adna] elçi 
göndərib ərzi-tǝbǝiyyət eyləmişdi [tabe 
olduğunu bildirmişdi]. Bunun üzərinə Pet-
ro Volnskiyə İran səfərinə hazrlanmağ 
əmr eyləmişdi. Səfərə hazrlanmş, fəqət 
sonra İrana hərb elan etmək niyyətindən 
vaz keçilərək Dağstana gəlməklə iktifa 
[kifayǝt] edilmişdi. Böyük Petro 1722-ci 
ildə Tarki şamxal[] Adil Girayn dəvəti üzə-

rinə Dağstana gəldi. Sulakda istiqbal edil-
di [qarşland]. 

Sonra çarn məhli [heyǝti] Dərbəndə 
doğru getdi. Yolda Qaytaq xan Sultan 
Mahmud müqavimət göstərdiyindən dəf 
edildi. Böyük Petro Dərbəndi alb orada-
ca qşlamşd.  

Petro Bakya çox əhəmiyyət verirdi. 
Çar general Matyuşkinə əmr eyləmişdi 
ki: “Təcilən Bakya get, məzkur [ad çǝkilǝn] 
şəhəri al, Allah yardmçn  olar, şəhərin 
açarlarn alar, göndərǝrsən.”  

1723-cü ildə Matyuşkin Bakn almş-
dr. O sənədə İran ilə əqd olunan bir mü-
qavilə mövcibincə [imzalanan bir müqavi- 
lǝyǝ ǝsasǝn] Bak ilə Dərbənd Rusiyaya 
tərk edilmişdir. 1732 və 1735-ci sənələr-
də çariça Anna İvanovna zamannda əqd 
olunan Rəşt müahidənaməsinə [sazişinǝ] 
görə Bak, Quba və Dərbənd təkrar İrana 
qaytarlmşlardr. Bu surətlə Şimali Azər-
baycandan çəkilmiş olan Rusiya Böyük 
Katerina [Yekaterina] zamannda təkrar 
övdət eləməyə [qaytmağa] başlamşdr. 
1796-c sənədə general Zubov Dərbəndi 
almşdr. 

1801-ci ildə Gürcüstan Rusiyaya ilti-
haq etmişdi [birlǝşmişdi]. Bu hal üzərinə 
bugünkü Azərbaycan Cümhuriyyətini təş-
kil edən Azərbaycan qitəsi, bilxassə hər 
növ hücumlara məruz qalan Bak-Şirvan 
vilayəti artıq iki atəş içində qalmşd. Şu 
srada ruslarn Qafqaziyadak ordularnn 
komandanlğna məşhur Sisianov təyin 
olundu. Sisianov bir kərə Rusiya əlinə 
keçmiş olduğu halda tərk olunan bəhri-
Xəzər sahillərini təkrar zəbt etmək kri-
nə düşdü. 1805 sənəsi yaz zaman gene- 
ral-mayor Zavalişin komandasnda 500-
dən ibarət bir qüvvə toplayaraq gəmilər 
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vasitəsilə Bak üzərinə  göndərdi. O za-
man Baknn xan Hüseynqulu xan idi. Za-
valişin Bakya yaxnlaşnca Qubadan Ba- 
kya kömək gəldiyini xəbər ald. Bu xəbə-
ri alnca təərrüz etmək cəsarətini göstər-
mǝyərək şəhəri qoyub çəkildi. Zavalişi- 
nin bu surətlə çəkildiyini xəbər alan ge-
neral Sisianov bərk acğ tutmuşdu. Xəs-
təliyinə baxmayaraq Zavalişinə şiddətli 
itablarda [mǝzǝmmǝtlǝrdǝ] bulundu. Qş 
düşdüyünü aldrmayaraq 1500 qədər 
piyada, 200 atl kazak və ona qədər top 
ilə özü bizzat Bak üzərinə gəldi. Dekabr 
ay idi. Sisianov bilirdi ki, şiddətli hərəkət 
etməzsə Zavalişinin ricəti yeni ram edil-
miş bəhri-Xəzər sahilindəki xanlara sui-
təsir hasil edər, hərəkətə gələrlər. Bunun 
üçün o, rus silahnn nüfuz və etibarn 
qüvvətləndirmək istǝyirdi. 

Sisianov Hüseynqulu xan ilə sabiqən 
də tanş idi. Xana xəbər göndərdi ki:  

“Bakya gəlirəm, ya Bakn alacağam, 
ya da ki orada öləcəyəm”.  

Yol üzərində Sisianov Şamax xan 
Mustafa xann beyətini [itaǝtini] ald. Şa-
max dağlarn enərək Bak xanlğna da-
xil oldu. 

1806-c sənəsi yanvarnn axrlarna 
tərəf Sisianov Bak surlar [qala divarlar] 
yannda idi. Hüseynqulu xan xəbər gön-
dərdi ki, şəhəri təslim edir, kəndisi də ta-
be olur. Fevraln 8-nə şəhərin təslimi üçün 
gün təyin olunmuşdu. Təyin olunmuş gün-
də rus tarixlərinin yazdğna görə Sisianov 
yavərlərindən yalnz Eristov ilə birlikdə, 
bir də bir kazak nəfəri ilə bərabər Bak-
nn qapsna doğru getdi.  

Ordunu kəndisindən uzaq bir məsa-
fədə buraxd. Hüseynqulu xan da kəza [ha-
belǝ] kiçik bir məiyyətlə [müşaiyǝt edǝn- 

lǝrlǝ] bərabər olduğu halda knyaz istiq-
bal eylədi [qarşlad].  

Tərəfeyn [iki tǝrǝf] yaxnlaşnca xann 
nökərlərindən birisi tapança ilə vurub 
general haman oradaca öldürdü. Onun 
ardnca Eristov da öldürüldü. Kazak qaç-
d. Generaldan sonra rus ordusunun ko-
mandanlğ vəzifəsində olan Zavalişin 
özünü o dərəcədə itirdi ki, bütün əsgər-
lərini toplayb tələsik gəmilərə oturda-
raq qaçd, Tarki şamxallğ vasitəsilə rus 
cəbheyi-əsliyyəsinə [ǝsas cǝbhǝsinǝ] çə-
kildi.  

Sisianovun sözü doğru çxd: “Bakda 
öldü”. Bu vəq’ə haqqnda tarixdə bir “le-
jen” [legenda] (mənqəbə) dəxi rəvayət 
olunmaqdadr. Sisianovun baş kəsilərək 
Hüseynqulu xan tərəndən şaha göndə-
rilmişdi. Fətəli şah, rəvayət edirlǝr ki, qş 
gecələrindən birisində qarşsnda man-
qal, Qafqaziyadan alnan nagüvar [ağr, 
xoşagǝlmǝz] xəbərlər üzərinə uyumayb 
sabaha qədər əlində maşa odu, külü qur-
dalayaraq mükəddər [kǝdǝrli] və dalğn 
bir vəziyyətdə oturmuş, nagah sabah xo-
ruzlarnn banladğn görüncə maşan 
manqala vuraraq: 

– Ey Xuda, ya məra bekoş, ya ura!... – 
deyə təğəyyür eyləmişdir [tǝbdǝn çxmş-
dr].  

Günəş doğunca general Sisianovun 
kəsilmiş baş paytaxta gəlir – deyə xəbər 
alnmşdr.  

General Sisianovun bu macərasn və 
Zavalişinin o surətlə qaytmasn xəbər 
alan general Qlazenap bu vəq’ədən Rusi-
ya etibar üçün hasil olacaq sui-təsiri id-
rakla bir qüvvə toplayb Bak üzərinə hə- 
rəkət eylədi isə də, Tarki şamxalnn təd-
biri və dostluğu sayəsində yalnz Dər-

bəndin açarlarn bilahərb və müqavimət 
[müharibəsiz və müqavimətsiz] təsliminə 
ald. Quba ilə Bakya doğru isə hərəkət 
edə bilmədi.  

Sisianov əvəzinə Gürcüstan koman-
danlğna general Qudoviç təyin olundu. 
Qudoviç üçüncü dəfə idi Qafqaziyaya gə-
lirdi. Qudoviç Qlazenap çxarb yerinə 
Bulqakovu təyin elədi. Bulqakov Bak üzə-
rinə gəldi. Şəhər müqavimət göstərmə-
yib təslim oldu. Anlaşld ki, general Si- 
sianovun qətli Hüseynqulu xann rizas 
və xəbəri olmadan qardaşnn Əmir Həm-
zə adnda bir nökəri tərəndən xudsəra-
nə [özbaşna] bir surətdə icra edilmişdir.  

Bak 1806-c sənəsi sentyabrn 3-də 
təslim olunmuşdur. (Bakdan sonra Quba 
xanlğ dəxi bilahərb təslim olmuşdur.) 
General Sisianovun başsz bədəni əvvəl-
cə gömülmüş olduğu məzarndan çxar-
laraq erməni kəlisasna [kilsǝsinǝ] dəfn 
olunmuş, sonra da 1811-ci ildə Tiisə 
nəql ilə Sion kəlisas dairəsində dəfn olun-
muşdur. Bildiyimiz Sisianov fontan ha-
man məqtul generaln naminə olaraq ya- 
plmşdr.  

1812-ci ildə Gülüstan müahidənamə-
si mövcibincə [müqavilǝsinǝ ǝsasǝn] Dər-
bənd, Quba, Gəncə, Şəki, Şirvan xanlq- 
lar ilə bərabər Bak dəxi qəti surətdə Ru-
siyaya tərk edilmişdir. 

M. Ə. Rəsulzadə  
 

 
ƏCZAXANALARIN  

MİLLİLƏŞMƏK TƏDBİRİ 
 
Neçə vaxtdr ki, tamamən xaricilər 

əlində bulunan əczaxanalarn [apteklərin] 
şagirdləri, bizim təbircə nüsxəbəndləri 

tətil yapb əhalini vaxtl-vaxtında dərman 
əxz və təhsilində [tədarükündə] aciz bu-
raxmşlardr.  

Yatalaq naxoşluğunun hər qismi kəs-
bi-şiddət etdiyi [şiddǝtlǝndiyi] bir zaman-
da, əhalinin indi hər vaxtdan artıq dər- 
mana möhtac qaldğ günlərdə və saat-
larda tətilçilər və əczaxana sahibləri ka-
mali-asayişlə tətil meydannda uğraşa- 
raq əhalinin göz yaşlarna heç bir məna 
verməyirlər. Nə bu tərəf təlǝbatından bir 
qədər azaldr, nə o tərəf təlǝbatın qəbu-
luna raz qalr. Xülasə, mübarizlərin mey-
dan getdikcə qzr, amma dərmansz tə- 
ləf olanlarn hal heç kəsin ürəyini də 
yumşaltmayr və nə üçün də yumşaltsn. 
Qoy əhalinin gündə yüzü ölsün. Onlara 
nə borcdur. Özlərinə mənsub adamlar 
naxoş olarlarsa, hər iki tərəf dərman əxz 
etməkdə bir an məəttəl olmayacaqlar. 
Odur ki, mübarizə davam edir və hərgah 
hökumət bu işə müdaxilə etməzsə, yəqin 
ki, tətil müddəti daha artıq sürəcəkdir.  

Tətilin əsas, məvaciblərin artırlmas 
ilə bərabər, müştərək [kollektiv] müqavi-
lənamənin əczaxana sahibləri tərəndən 
təsdiq və qəbul olunmasdr. Yəni tətilçi-
lərin ümdə məqsədi təmini-maaşdr. La-
kin bunu hangi bir əqli-səlim qəbul edə 
bilər ki, iki yüz minlik bir camaatın əhva-
li-səhiyyəsi üç cift bir tək nüsxəbəndlərin 
tətil vasitəsi ilə qazanla biləcək mənfəə-
ti-şəxsiyyələrinə qurban kəsilsin.  

Doğrudur, mədəni ölkələrin əsnafı 
arasnda tətil yapmaq, təmini-məişət 
üçün sahibkarlarla mübarizəyə qurşan-
maq qadağan deyil. Lakin əhalinin güzə-
ranna, asayişinə toxunma[ma]q tətilin 
ən böyük şərtlərindən biridir. Çörəkçilər, 
suçular, işq verənlər sahibkarlardan haqq 
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tələbi ilə tətilə qalxarlarsa, bununla bə-
rabər çalşarlar ki, hər nə vəsilə ilə olur-
sa-olsun əhalinin gündəlik çörəyi, suyu 
və işğ özünə çatsn. Bu gün Bak əhlinə 
dərman əxz etmək çörək və su mənzǝlə-
sində [dǝrǝcǝsindǝ] bulunan mühüm eh-
tiyaclardan biridir.  

Doğrudur, tətilçilər ədviyə istehzar 
[dərman hazrlamaq] üçün bəzi əczaxana-
lara növbəçi nüsxəbəndlər göndərmiş-
lərdir. Lakin bunlarn bu binagüzarlqlar 
[tǝdbirlǝri] yevropallar təqlidçilikdən 
başqa bir şey deyildir. Çünki müsri [yolu-
xucu] naxoşluqlarn şiddətli bir dövründə 
iki-üç aptek əhalinin ehtiyacn rəf edə 
[aradan qaldra] bilməz. Saatlarla dərma-
nn istehzarn bəkləyən naxoş sahibi evə 
qaydarkən naxoşunun dərman intizar 
ilə dərmansz vəfat etməyini müşahidə 
edir. Bumu əhaliyə imdad? Hələ tətilçi-
lərin qəzetələrə yazdqlar şikayətlərdən 
böylə məlum olur ki, tətil əsnasnda bəzi 
aptekçilər dərmanlar dəyişik buraxrlar, 
qiymətlərini artırrlar, əczann müvazinə-
si düz tutulmayr, mütəxəssislər əvəzinə 
əczaçlqdan baş çxmayan adamlar də-
vət olunur.  
İştə əhalini düşündürən, iztirabl qor-

xulara düçar edən bu şikayətlərin əsasl, 
yaxud əsassz olduğunu təyin etmək mə-
haldr [çǝtindir]; bəlkə bizimkilərə heç 
mümkün də deyil. Zira əczann məvaddi-
müxtəlifəsini [dərmann müxtəlif maddələ-
rini] və hər maddənin ayrca mizann 
[öl-çüsünü] bilmək üçün bunu “labora-
toriya” denilən emalatxanalarda təhlil 
vasitəsilə bilmək olar. Bu da nə əhaliyə 
və nə də təbiblərə müyəssər bir iş de-
yildir.  

Bəs ədviyəyə [dərmana] möhtac qal-

mş əhalinin çarəsi nədir? Məgər camaa-
tın ömrü-günü bunlarn əlində oyun- 
oyuncaqdrm? Zənnimcə, madam ki, əc-
zaxanalar bu işə ticarət nəzəri ilə baxan-
larn əlində qalr, əhalinin ehtiyac, na- 
xoşlarn hal tacirlərin ayaqlar altında 
tapdalanb gedəcəkdir. Varsa buna bir 
çarə, o da əczaxanalarn hökumət əlinə 
keçməyidir. Yəni əczaxanalar gərək milli-
ləşsin. Əczaxanalarn milliləşməsi ondan 
ibarət deyil ki, burada xidmət edənlər 
türklər olsun yaxud bunlarn istemal [isti-
fadə] etdiyi lisan türk lisan olsun. Xeyr. 
Bəlkə əczaxanalarn təqib etdiyi maddi 
və mənəvi faydalar xüsusi tacirlər üçün ol-
mayb tamam məmləkətin, tamam bir 
millətin gərək olsun.  
İştə əczaxanalar milliləşdirmək üçün 

bugünkü tətillər hökumətə böyük bir bə-
hanə ola bilərdi. Lakin əczaxanalar milli-
ləşdirmək üçün hökumətin əlində hazr 
vəsilələr [vasitǝlǝr] mövcuddurmu ki, mə-
sələni sürətlə bitirib öhdəsindən gələ bil-
sin?  
Əhvalatın bu cəhəti məsələnin baş 

tutmasna bu dəfə mane olacaqdr. Çün-
ki, məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], hökumətin 
əlində hazrda durmuş ehtiyat nüsxə-
bəndləri yoxdur ki, əczaxanalar zəbt edə-
rək yeni nüsxəbəndlər vasitəsi ilə sabah- 
dan işə girişilsin. Bu dəfədəki fürsət fövt 
olunarsa, sonralardan yenə bu məsələ 
başl-başna buraxlmamaldr. Dəmiryol-
lar millətin mali-məxsusu [xüsusi mal] ol-
duğu kimi, əhalinin hifzüssihhəsinə yara- 
yan əczaxanalar da millətin gərək olsun. 
Gürcülər bələdiyyə və natariusxanalar 
kimi müəssisələrin milliləşməsi üçün cid-
dü cəhd edirlər, çabalayrlar. Gürcü lisa-
nnda teleqraar çəkirlər. Ermənilər üni- 

vərsitə kimi ali məktəb açrlar. Nə eybi 
var? Qoy bizim hakimiyyətimiz xrdaca 
işlərdən başlasn. Bu gün öhdəsindən 
gələ bilmədiyimiz işləri başna buraxma-
yb sabahk gün üçün hazrlaşmalyz. 
Qoy hökumət bir danə nüsxəbəndlər 
məktəbi ilə bərabər bir hökumət əczaxa-
nas açsn. Söz yoxdur ki, hökumət əcza-
xanas əhaliyə xəyanət etmədiyi üçün 
camaatın da etibar və etimadn qazana-
caqdr. Məktəbdə bir çox nüsxəbəndlər 
hazr edəcəkdir ki, bunlarn vasitəsi ilə 
Azərbaycann tamam əczaxanalar mü-
ruri-zamanla [zaman keçdikçə] milliləşə 
bilsin. Naxoşlarn ədviyəsi düzgüncə bu-
raxlsn. Tamahkar aptekçilərin tamahna 
bir hədd çəkilsin. İnanlsn ki, əhaliyə 
saxta ədviyə buraxlmayacaqdr. İman 
gətirilsin ki, füqarann dərisi soyulmaya-
caqdr.  

Xülasə, əczaxanalarn milliləşmək fə-
qərəsi [hadisǝsi] ən mühüm məsələlər-
dən biri olduğu cəhətə həm hökuməti və 
həm də camaatı düşündürməlidir!  

Fərhad Ağazadə 
 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Bələdiyyə İdarəsində 
* Bələdiyyə İdarəsi Xidmətçiləri İttifa-

q, Bələdiyyə İdarəsinə məlum etmişdir 
ki, şəhər arabaçlarna xəbər verilmişdir 
ki, müştərək müqavilənamə ləğv edildik-
dən sonra həftədə bir gün bayram et-
mək məsələsi də ləğv edilmişdir. Araba- 
çlar məsələni müzakirə etdikdən sonra 
qət etmişlər ki, bir gün bayram etmək mə-
sələsi təcdid [bərpa] edilməlidir.  

* Maliyyə Nəzarəti Xəzinə şöbəsi, Bə-

lədiyyə İdarəsinə məlum etmişdir ki, hö-
kumət qərardadna görə Bələdiyyə İda- 
rəsinə faizsiz olaraq bir milyon rubləlik 
bir istiqraz açlmşdr.  

 
Binəqədidə leksiya 
Şənbə günü fevraln 8-i saat 4-də Bi-

nəqədi “Narodn dom”da Türk Ədəmi-
Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat” tərən- 
dən Piri Mürsəlzadə cənablar əhvali-ha-
zirəyə [hazrk vəziyyətə] dair mühazirə 
(leksiya) oxuyub və Azərbaycan Məclisi-
Məbusan haqqnda məlumat verəcək-
dir. Ümum fəhlə və kəndli yoldaşlarn mü- 
hazirəyə gəlmələri rica olunur. 

 
“Müsavat”da 
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 

rqəsinin şöbələri. Türk Ədəmi-Mərkə-
ziyyət “Müsavat” rqəsinin zeyldəki [aşa-
ğdak] yerlərdə şöbələri açlmşdr: 

1. Əmirhacyanda şöbə açlb sədrliyə 
Süleyman Rzazadə, katibliyə Əbdülhü-
seyn Heybətzadə seçilmişlər. 

2. Hac Zeynalabdin Tağyevin fabrika-
snda şöbə açlb sədrliyə Səfər Qurban-
zadə, katibliyə Mahmud Salman oğlu se- 
çilmişlər. 

3. Bülbülə kəndində şöbə açlb sədr-
liyə İzzətulla Şərifzadə, katibliyə Şeys bəy 
Bakxanzadə seçilmişlər. 

4. Quba qəsəbəsində şöbə açlb sədr- 
liyə Əbülqasm Rüstəmzadə seçilmişlər. 

5. Quba qəsəbəsi, Rustov mahal, Afur- 
ca qəryəsində [kəndində] şöbə açlb sədr- 
liyə Mahmud Məhəmməd oğlu, katibli-
yə İsfəndiyar Məhəmmədşah oğlu seçil-
mişdir. 

Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 
rqəsi Təbliğat-təşkilat şöbəsi 
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Azərbaycan Teleqraf Acentəsi 
Eşitdiyimizə görə, bu yaxnlarda Azər-

baycan Hökuməti tərəndən Gürcüstan 
və Ermənistan Cümhuriyyətlərində oldu-
ğu kimi bir Azərbaycan Teleqraf Acentəli-
yi təşkil ediləcəkdir.  

 
Bir fəqərə [mǝsǝlǝ] 
Hal-hazrda şəhərdə davam etməkdə 

olan müsri [yoluxucu] tif (səpmə yatalaq) 
xəstəliyi ilə mübarizə etmək üçün Səhiy-
yə Nəzarəti cənbində [nəzdində] xüsusi 
bir heyət dəxi təşkil edilmişdir. Həmin 
heyətin binagüzarlğna [tǝşǝbbüsünǝ] gö- 
rə hökumət tərəndən 7 milyon 83 min 
manat para təxsis edilmişdir [ayrlmşdr] 
ki, xəstəliklə ciddi surətdə mübarizə edib 
önünü almaq üçün lazmi planlar və təd-
birlər ittixaz edilsin [görülsün]. Əlbəttə 
hökumətin böylə təşəbbüsünü alqşlayb 
və məzkur [deyilǝn] heyətin müvəffəqiy-
yətini diləriz. Fəqət bir şey diqqətimizi 
cəlb edir ki, o da heyət tərəndən xəstə-
liyə dair təb və intişar edilməkdə [çap edi-
lib yaylmaqda] olan intibahnamələr [vǝrǝ- 
qǝlǝr], ixtar [xəbərdarlq] və qeyri məlu-
mat vərəqələrinin “Prikaspiyski İttifaq”na 
mütəəlliq [mǝxsus] “Trujenik” mətbəə-
sində çap edilməsidir.  
İştə bu münasibətlə bir şey bizim 

heyrətimizə səbəb olur. Əcǝba hökumə-
tə mütəəlliq olan üç dənə böyük mət-
bəəni buraxb da heyət vərəqələri, sə- 
nədləri, kitablar, dəftərləri və qeyrilərini 
“Trujenik” mətbəəsində çap etdirir və 
minlərlə manat məbləği də yabanç bir 
ittifaqnm cibinə doldurur? Halbuki hö-
kumət mətbəələri böylə lazmi işləri məc- 
cani [pulsuz] olaraq görüb və para almaq 
lazm olarsa hökumət nənə [xeyrinə] 

alar. Buna binaən [buna görə] Maarif Nə-
zarətinin diqqətini bu fəqərəyə cəlb et-
məyi lazm bildik. 

 
 

LƏNKƏRAN MÜSƏLMANLARI  
GENERAL TOMSON YANINDA 

 
General Tomson hüzurlarna Lənkə-

ran müsəlmanlarnn nümayəndələri ge-
dib Lənkəran haqqnda bir ərizə veribdir- 
lər. Ərizədə Muğan Hökumətinin müsəl-
manlar haqqnda etdikləri zülüm və si-
təm bir-bir nəql edildikdən sonra axrda 
bu sözlər yazlbdr:  

“Ümumən biz müsəlmanlar sülh və 
insaniyyət tərəfdar cənab Tomsondan 
acizanə xahiş edirik Allahn rizasn mən-
zur tutub [nǝzǝrdǝ tutub, niyyǝt edib] biz 
bipənah müsəlmanlar bu xunxar [qani-
çǝn] və vəhşi Muğanski Upravann [Mu-
ğan Hökumǝtinin] zülmündən xilas buyur- 
sunlar. Lənkəran uyezdi Bak əyalətinin 
bir qitəsidir. Müsəlman camaatı Azər-
baycan Hökumətini təsdiq edib və təbrik 
edirik və arzusundayq ki, Azərbaycan 
Hökumətinə mülhəq olaq [birlǝşǝk] və 
ümidvarq biz Allahn məxluqunun ah-
naləsi mürüvvət sahiblərinin qəlbinə tə-
sir edib, əlacnda çarələr buyururlar və bu 
söz məşhurdur, general Tomson vədə ve-
rib ki, Azərbaycan Hökumətinə müavi-
nət edib və edəcək və biz Azərbaycan tə- 
bəələrini zülmdən azad edib, hürr və azad 
millətlər cərgəsinə daxil buyuracaqlar və 
bizdən ötrü nəhayət qəmginlikdir ki, bir 
neçə nəfər xudnüma [özünü göstərən] ad-
larn Muğan Hökuməti qoyub, öz mən-
fəətlərindən ötrü müsəlmanlar qlnc al- 
tında saxlayb, zorən istəyirlər müsəlman 

torpağnda özləri üçün cümhuriyyət dü-
zəltsinlər və əlavə cənab general Tomso-
na ərz edirəm ki, bu Muğanski hökumə- 
tin əmri ilə yüz parça kənddən artıq ya-
nb fəna olubdur və əhalisi didərgin olub-
lar. Əz-ancümlə [o cümlədən] bu aşağda 
zikr olunan kəndlərdən əkin yerlərini əl-
lərindən alb veriblər xaxollara: Qədirli, 
Xallcal, Qarğalq, Şǝhriyar, Dəlləkli, Əmin- 
li, Məhəmmədxanl, Köcǝkli, Ərəbli, Hə-
sənli, Mollahəsənli, Ağatəpəli, Xrman-
dal, Toxulçaq, Kərbəlayi Abdulla təkləsi, 
Ləngan. 

Bu kəndlərin əhalisi yersiz, yurdsuz, 
qaplarda avara, sərgərdan qalblar.  

Lənkəran və uyezdinin müsəlmanla-
rnn hal günbəgün fənalaşr. Xaxollarn 
etdiyi zülüm və sitəm müsəlman kəndlə-
rində şiddətlənir. Hər gecə quldur dəstəsi 
kimi müsəlman kəndlərinə dağlb qarət 
etməyə iktifa [kifayət] etməyib, biçarə 
kənd qadnlarnn ismətinə təcavüz edir-
lər. Yollar kəsib gəlib-gedən şəxslərdən 
pulunu, atın əllərindən alrlar. Müsəlman- 
larn qoyun və qaramallarn ilx sürüsü 
kimi özlərinin məxsusi mallar hesab edib 
evlərinə aparrlar.” 

 
 

ƏRZAQ İŞLƏRİ 
 
Qobu kəndi əhalisi Ərzaq nazirinə ver- 

dikləri ərizələrində deyirlər ki, kəndin oğ- 
rularndan Balaş Baxşəli oğlu və Məhəm-
məd Molladadaş oğlu saxta möhürlər 
qaytdrb, özlərini komissar adlandrmş-
lar. Bunlardan Balaş Baxşəli oğlu komis-
sar, Məhəmmədyar Xəlil oğlu müavin və 
Məhəmməd Molladadaş oğlu katib olub 
Məhəmmədin camaat tərəndən vəkil 

olmas üçün saxta priqovor [hökm, qǝrar] 
da düzəltmişlər. Bu qərarla bunlar oğur-
luğa başlamşlardr. Dekabr aynda çay və 
qənd paylamaqdan ötrü bu quldurlar 
saxta priqovor düzəltmişlərdir. Qəndi və 
çay kəndə gətirəndən sonra yarm gir-
vənkə çay əvəzinə adam başna yarm 
çetvert çay vermişlər. Bir paralarna hət-
ta heç verməmişlərdir. Qənd və çay al-
maq üçün hazrladqlar siyahda 2100 
adam göstərmişlərdir vǝhalonki [halbuki] 
Qobu kəndində 1900 nəfərə yaxn adam 
vardr ki, bunlardan da 100 nəfəri şəhər-
də və qeyri yerlərdə olurlar. Bu qərar üz-
rə 300-dən ziyadə adamn qənd və çay- 
n bu oğrular özləri üçün götürmüşlərdir. 
Bunlardan əlavə, məzkur [ad çǝkilǝn] oğ-
rular bir para adamlarn qənd və çayn 
verməməkdən savay özlərini də qorxu-
dub demişlər ki, bizim bolşevik proqram-
mamz vardr. Hər kəsə keymiz istər, o 
adama da qənd və çay verərik.  
Ərizənin axrnda Qobu əhalisi xahiş 

edir ki, kənddə nə qədər adam olduğunu 
təhqiq etməkdən ötrü kontrol göndəril-
sin və təzə vəkil intixab edilənə [seçilənə] 
qədər məzkur oğrulara heç bir şey bura-
xlmasn.  
Ərzaq Nəzarəti Qobu əhalisinin bu 

ərizəsini Bak nahiyə məhkəməsinin müd- 
dəiyi-ümumisinə [prokuroruna] göndərib, 
bu işin təhqiq olunmasn xahiş etmişdir.  

* Göyçay uyezdi Qaraməryəm kəndi 
əhli Mirmöhsün Mirqədir oğlu Ərzaq 
nazirinə verdiyi ərizəsində deyir ki, Göy-
çay uyezdində olan ərzaq vəkil müavini 
Əlibala Əliyev  mənə məxsus buğda anba- 
rn möhürləmişdir. Anbarda min put buğ- 
da vardr. Ərzaq vəkil müavininin bu işi, 
buğdas olanlar həyəcana salmşdr. Bu-
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na görə xahiş edirəm mənim anbarmn 
möhürdən azad edilməsi üçün binagü-
zarlqda bulunasnz [sǝrǝncam verǝsiniz]. 
Bundan əlavə, bu buğdalar aldğm haq-
qnda sənədlər dəxi təqdim edə bilərəm.  
Ərzaq Nəzarəti məzkur [ad çǝkilǝn] 

Mirmöhsünün ərizəsini Gəncə vəkilinə 
göndərib Ərzaq Nəzarətinin xüsusi işlər 
məmuru Rəcəbovun həmin iş haqqnda 
verdiyi bəyanatla bərabər bu işin təhqiq 
olunmasn təklif etmişdir.  

 
 

AZƏRBAYCANDA 
 
Quba mahalnda  
Rəisi-vükəla [Baş nazir] Qubadan bu 

məzmunda bir teleqram almşdr:  
Biz Quba mahalnn Qusar uçastoku 

[sahǝsi] əhalisi bu gün bir yerə cəm olub 
bizim uçastokun Dağstana mülhəq ol-
mas [birlǝşdirilmǝsi] barəsində göndəri-
lən yalan teleqrafı müzakirə edərək tək- 
rar qət edirik ki, cavan vətənimiz olan 
Azərbaycana sədaqətimizi izhar edərək 
və var qüvvəmizlə Azərbaycan istiqlaliy-
yəti yolunda fədakarlq edərək yalanç 
“müdafelərimizin” [müdaəçilərimizin] bu 
hərəkətlərinə, bizim admzdan Dağstan 
Hökumətinə saxta teleqraf göndərənlə-
rə artıq dərəcə nifrətlə protesto ediriz. 
Qoyunuz bu ağalar anlasnlar ki, bizim 
keçirdiyimiz fəlakətlərdən sonra dost və 
düşmənimizi tanyrz.  

Vəkillər: Əbdülcəlil Sadiqzadə, Azay 
Hac Mürsəl oğlu, Molla Sibqətulla Şeyx 
Kərim oğlu, Əbil Hüseynzadə, Əsgər Hac 
Dəmir oğlu.  

 
Qərardad 
1919-cu sənə yanvarn 27-də Xəzri 

kəndində:  
Biz aşağda imza edən Hǝzrǝ, Cibir, Pi-

ral, Mucuq, Ukur, Düztahir, Gican, Əcǝ-
xur, Gilah, Xuluq, Nəcəfkənd, Zuxul və 
Tahircal kəndləri Xəzri dairəsi Qusar uças- 
toku əhalisinin vəkilləri bu gün Xəzri kən-
dinə yğşb Qusar uçastoku əhalisi na-
mndan [adndan] Şimali Qafqaziya Höku- 
mətinə bu yerlərin Dağstana mülhəq ol-
mas [birlǝşdirilmǝsi] barəsində göndəri-
lən saxta teleqraarn müzakirə edib və 
bizim tərəmizdən heç bir vaxtda böylə 
bir teleqraf göndərilmədiyini və bunun 
tnəçilər işi olduğunu nəzərə alaraq iz-
har edirik ki, bizi vəkil edən xalq kimi biz 
də öz vətənimiz olan Azərbaycana sadiq 
təbəə olub vətənimizi canü dildən [can-
dan vǝ könüldǝn] seviriz və həmişə hazrq 
ki, əziz vətənimizin səlah üçün axrnc 
damla qanmz fəda edək. Onun üçün 
də zeyldəki [aşağdak] şəxsləri intixab ey-
lədik [seçdik], bir dəfə də onlar bizim Azər- 
baycana sadiq təbəə olduğumuzu Quba-
da mahal naçalnikinə şifahən, Parlama-
na və Rəisi-vükəlaya [Baş nazirǝ] teleqra- 
fən məlum eyləsinlər.  

Yaşasn cavan Azərbaycan, onun Par-
laman və millətlər qardaşlğ!  
Əslində yuxardak kəndlərin vəkilləri 

imza edib və Hǝzrǝ dairəsinin pristav 
müavini F. Qaşiyev öz imzas ilə onlarn 
imzasn təhkim eyləmişdir.  

 
Priqovor [qǝrar, hökm]  
1919 sənəsi yanvarn 27-də biz aşa-

ğda imza edən Avaran, Köhnǝ Xudat, 
İmamqulukənd, Aşağ Lǝgǝr, Kuzun, Yu-
xar Zeyxur və Həsənqala kənd camaa-
tnn vəkilləri Qusar uçastoku [sahǝsi] pris- 
tavnn dəvətinə görə bu tarixdə Qusar 
kəndinə cəm olduq, pristav bizə elan et-

di ki, guya bizim admzdan  kim isə Tey-
murxanşuraya, oblast [vilayǝt] şurasna 
teleqraf vurub Qusar uçastokunun Azər-
baycandan ayrlb Şimali Qafqaziya Cüm-
huriyyətinə yapşmaq arzusunda oldu- 
ğumuzu bildirmişdir. Biz müttəhidülqövl 
[yekdilliklǝ] söz veririk ki, heç vaxt heç bir 
kəsi bu barədə vəkil etməmişik. Hərgah, 
bizim admzdan birisi böylə bir hərəkət-
də bulunmuşsa, saxtakarlq etmişdir. Bu-
na görə imza ediriz: Balaqədeş Cəfər oğ- 
lu, Hacqulu Əhməd oğlu, Kərim Teymur 
oğlu, Rəsul Baba oğlu, Polad Əlimurad 
oğlu, Xanbaba Ağas oğlu, Zeynal Xaspo-
lad oğlu, Güləli Seyidəhməd oğlu, Ağaki-
şi Kərimxan oğlu, Qayb Xanşərif oğlu, 
Əmirxan Bədirxan oğlu, Lütfəli Fətəli oğ-
lu, Arzuman Şahbaz oğlu, Xanəli Nurəli 
oğlu, Baxş Molla Ağakişi oğlu, Osman 
Qədir oğlu, Həsənbəy Qəmbər oğlu, Hə-
sənəli Mansur oğlu, Xanbaba Vəlixan oğ-
lu, Abdulla Molla Xanməhəmməd oğlu, 
İsgəndər Döndər oğlu, Muradxan Əhməd- 
xan oğlu, Əlimurad Əziz oğlu, Rəhimxan 
Kərimxan oğlu, Vəzirxan Duraxan oğlu, 
Hac Osman Mustafa oğlu, Eyvaz oğlu, 
Məhəmməd Əmin Hac Mənaf oğlu və 
Məhəmmədrəsul Hacqurban oğlu.  

Savadlar olmadğna görə bunlarn 
əvəzindən xahişlərinə görə qol çəkdi Ab-
dulla Molla Məhəmməd oğlu. 

Kuzun, Həsənqala, Yuxar Zixur, Ava-
ran, Kivnǝxudad və Aşağ Ləgǝr kəndlə-
rinin kəndçiləri (imza və möhürlər)  

Həmin priqovor Quba uyezdi uprav-
leniyasna [qǝza idarǝsinǝ] təqdim edilir.  

 
Əslində imza etdi:  

Qusar uçastokunun pristav  
poruçik Zanqiyev. 
27 yanvar, Qusar.  

Müxtəlif xəbərlər 
* Üç gün əqdəm [qabaq] Gəncə valisi 

həzrətləri buraya vürud edərək [gələrək] 
camaatı dəvətlə lazmeyi-nəsayihdə bu-
lundular [lazml nəsihətlər verdilər]. Ca-
maat padvod (biyar) çoxluğundan şika- 
yət etdilər. Vali həzrətləri heç bir işin əcir- 
siz [muzdsuz] olmadğn anladaraq mə-
həlli [yerli] məmurlara bu xüsusa diqqət 
yetirmələrini əmr etmiş. Tǝəssüf ki, vali 
həzrətləri həman əzimət edincə [gedǝn 
kimi] məmurlar zülümkarlğa başlamş-
lardr.  

* Son həftələrdən bəri müttəsil [ara 
vermədən] yağmur və soyuq olduğundan 
və padvod (biyar) çoxluğundan ticarət 
kəsilmişdir. 

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Parlamann bağlanmas 
Doqquz ay fəaliyyətdə bulunandan 

sonra Gürcüstan Parlaman yanvarn 31-
dən etibarən Məclisi-Müəssisan dəvəti-
nə qədər müvəqqəti surətdə qapanr. Bu 
doqquz ayda Parlamana idxal [daxil] edil-
miş olan 243 ədəd qanun layihəsindən 
bu vaxtadək ancaq 162-nə baxlb qəbul 
edilmişdir.  

 
* Oblastnoy komitə [Vilayǝt komitǝsi] 

tədricən fəaliyyətini artırr. Neçə vaxt 
keçdikdən sonra Batum ərzaq upravas-
nn [idarǝsinin] heyəti dəyişir, Maslovun 
mərifəti [vasitǝçiliyi] ilə Tabaxadze, Dya-
konov və doktor Radokini ərzaq uprava-
sna təyin olunurlar.  

* Paraxodlar işləməyə başlamşdr. 
Külli mal gətirilir. Mahal şuras zemstvo 
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idarəsi [yerli özünüidarǝ] təşkil etmək üçün 
hazrlqlar görülür. Bu məqsədlə də şura 
bir komissiya təşkil eyləmişdir.  

 
Rusiya Milli Şuras və gürcülər 
Məlum olduğu üzrə bəzi yerlərdə baş 

qalxzdqlar kimi Soçidə dəxi bir dəstə 
ruslar yğşb bir Rusiya Milli Şuras təşkil 
etmək istəmişlərdir. Bu xüsusda baş tut-
mamş olan şura nümayəndələri Gürcü 
Parlaman, Gürcü Hökuməti və Tiisdə 
mövcud Rus Milli Şurasna bu məzmun-
da birər teleqraf göndərmişlǝrdir:  

Soçidəki ruslarn 26 yanvara təyin 
edilən Milli Şura təşkili xüsusundak y-
ğncaqlar əqd edilmədi [baş tutmad]. Zi-
ra bir dəstə gürcülər “yaşasn beynəlmi- 
ləliyyət” yazl bayraqlarla gələrək şura 
nümayəndələrinin bir neçəsini döyüb və 
rus arvadlar naminə olmazn həqarəta-
miz sözləri deyib məclisi dağtmşlardr. 
Rusiya əhalisi bu təcavüzdən xeyli həyə-
cana düşmüşdür. Bu əhvallar sizə mə-
lum ediriz.  

Müvəqqəti Soçi Şuras  
 
Gürcüstan və Denikin  
Gürcüstan Hökuməti ilə Denikin ara-

snda siyasi münasibat və sülhcuyanə 
[sülhpǝrvǝr] əlaqə bərpa edilir. Gürcüstan 
nümayəndəsi Mdivani qəti surətdə sülh 
münasibatı bərpa etməkdən ötrü Yeka-
terinodara əzimət edəcəkdir [gedəcəkdir]. 

 
 

İDARƏYƏ MƏKTUB 
 
Möhtərəm müdir!  
İşbu məktubumun qəzetənizdə dərc 

olunmasn xahiş edirəm.  

Birinci Zükur [oğlanlar] gimnaziyasnn 
türk lisan və şəriət müəllimi Mirzə Məsi-
hinin əsgəri imamlğa təyin edilməsi əm-
rini ləğv edən Şeyxülislam cənablarna 
məzkur [ad çǝkilǝn] gimnaziya müsəlman 
mütəəllimləri [tələbələri] tərəndən tə-
şəkküratımz izhar edirəm. Bununla bə-
rabər Mirzə Ələkbərlə Mirzə Məsihi cə- 
nablarnn Birinci Zükur gimnaziyas ki-
tabxanasna hər biri 100 manat ianə et-
diklərinə dəxi izhari-təşəkkür eylərəm.  

 
Gimnaziya müsəlman mütəəllimləri 

namndan [adndan]: Həmid 
Məhəmmədzadə 

 
 

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

Tǝcrübǝli buxqalter 
Üç ayn müddǝtindǝ ǝn yeni italyan 

sistemasnda türk vǝ rus dillǝrindǝ mükǝm-
mǝl surǝtdǝ buxqalteriya öyrǝdirǝm. Hǝkǝza 
[habelǝ] rmalarda buxqalteriya işlǝrini tǝn-
zim etmǝyi qǝbul edirǝm. Unvan: Krasno-
vodski caddǝ “Dvartsov” mehmanxanasnda 
nömrǝ 19.  

2674 
 

Arvad diş hǝkimlǝri 
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 

Papiros, tütün fabrikas  
Açlr bu tez zamanda papiros, tütün 

fabrikas Voronsovski küçǝdǝ 26 nömrǝli 
evdǝ. Kamali-ehtiramla Ağazeynal Zeynalov.  

2676 
 

Yer axtarram  
Nazirǝ ya müdirǝlik yeri axtarram. Xarici 

dillǝrǝ malikǝm. Ünvan: Suraxanski vǝ Tatar-
ski 176 nömrǝli evdǝ Rǝcǝbovun mǝnzili.  

2675 
 

Elan 
Hökumət mətbəəsi 

Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 
mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin 
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə 
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyul-
muşdur.  Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 
manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagird-
lərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. 
Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud 

Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə 
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət 
edə bilərlər. 

24-T 
 

Gəmiçilər Şurasnn İttifaq 
Bütün gəmi sahiblərini yekşənbə [bazar] 

günü fevraln 9-unda gündüz saat 12-də “Qaf-
qaz-Merkuri” cəmiyyətinin kantorasnda va-
qe olacaq ümumi iclasa dəvət edir. İclasda 
şurann məruzəsinə baxlacaqdr.  

2678 
 

Opera  
Axşam tamaşas  

Azǝrbaycan Hökumǝtinin teatrosunda  
Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacbǝyli 

Qardaşlarnn müdiriyyǝti  
Cümǝ günü cǝmadiyǝlǝvvǝl aynn 6-snda 
1337 sǝnǝsi (fevraln 7-sindǝ 1919 sǝnǝdǝ) 

Hökumǝt teatrosunda müdiriyyǝtin 
aktyorlar tǝrǝndǝn bu mövsümdǝ ikinci 
dǝfǝ olaraq tǝntǝnǝli bir surǝtdǝ mövqeyi-

tamaşaya qoyulacaqdr 
Üzeyir bǝy Hacbǝylinin yazmş olduğu 

mǝşhur  
“Şah Abbas vǝ Xurşidbanu” 

operettas 6 pǝrdǝdǝ. 
Bu tamaşa tǝzǝ artistlǝrin iştirak ilǝ başa 

gǝlib, qzlar vǝ oğlanlar xoru vǝ hǝm qoşun 
ǝhli olacaqdr.  

Böyük musiqi orkestri Müslüm bǝyin tǝhti-
idarǝsindǝ [idarǝsi altında]. 

Biletlǝr imdidǝn teatrn kassasnda 
satılmaqdadr. Tamaşa başlanacaqdr 

axşam saat 8-in yarsnda.  
Müdir: Üzeyir bǝy Hacbǝyli. 

 
  

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 

   
 
 
 
 
 

Sülh ǝtrafında:  
Yunanstann iştahas 

sǝh. 102. “Yunanstan, paytaxtı İstanbul 
olacaq (?) yeni beynǝlmilǝl bir dövlǝtlǝ 
qonşu olmaq istǝyir.”: sual işarǝsi qǝzetdǝ 
getmişdir.  

   
Qǝzetǝlǝrdǝn:  

Ukraynann bolşeviklǝrǝ  
müharibǝ elan 

sǝh. 102. “…müharibǝ hal olduğunu 
tǝsdiq edir.”: qǝzetdǝ “hal” yerinǝ “mal” 
getmişdir.  

   
Azǝrbaycan paytaxtı VII 

sǝh. 105. “işlupka” (rusca: шлюпка): 
göyǝrtǝsiz gǝmi. 

“…Hactǝrxan voyevodas Musin-Puş-
kinǝ…”: burada bir qarşqlq olmuşdur; gü-
man ki, söhbǝt Matvey Stepanoviç Puş- 
kindǝn gedir.  

Puşkin, Matvey Stepanoviç (1630-1706): 
dvoryan; müxtǝlif yerlǝrdǝ namestnik vǝ 
voyevoda olmuşdur.  

“Şamxal": Dağstan hakimlǝrinin titulu 
idi. İndiki Dağstan ǝrazisindǝ feodal dövlǝti 
olan Tarki Şamxallğ 1867-ci ildǝ lǝğv 
edilmişdir.  

“Qaytaq xan”: Qaytaq xanlğ indiki 
Dağstan ǝrazisindǝ feodal dövlǝti olmuşdur. 
1820-ci ildǝ lǝğv edilmişdir.  

“Sisianov”: qǝzetdǝ “Çiçyanof” kimi get-
mişdir.  

sǝh. 106. “Ey Xuda, ya mǝra bekoş, ya 
ura!”: (farsca) “Ey Tanr, ya mǝni öldür, ya 
onu!” 

sǝh. 107. Sion kilsǝsi: Tiisdǝ qǝdim 
kilsǝ.  

“Bildiyimiz Sisianov fontan…”: Sisiano-
vun öldürüldüyü yerdǝ, şǝhǝrin ermǝni 
sakinlǝrindǝn birinin tǝşǝbbüsü ilǝ 1846-c 
ildǝ xatirǝ abidǝsi ucaldlmş, daha sonra 
abidǝnin ǝtrafında fontan düzǝldilmişdir. 
Sovet hakimiyyǝti illǝrindǝ bu abidǝ sökül-
müşdür.  

  
Əczaxanalarn millilǝşmǝk tǝdbiri 

sǝh. 107. “nüsxǝbǝnd”: ǝczaç, dǝrman 
hazrlayan.   

 
Ərzaq işlǝri  

sǝh. 111. “…yarm girvǝnkǝ çay ǝvǝzinǝ 
adam başna yarm çetvert…”: girvǝnkǝ 400 
qrama, çetvert (yaxud çǝtvǝr) isǝ 100 qrama 
bǝrabǝr ağrlq ölçüsüdür.  

   
Azǝrbaycanda:  

Müxtǝlif xǝbǝrlǝr 
sǝh. 113. “biyar”: mǝcburi vǝ müftǝ 

gördürülǝn iş, mükǝllǝyyǝt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

SÜNİ BÖHRAN 
 
“İttihad” rqəsinin bezdən başlayaraq 

mütləqa hökuməti düşürmək qəsdilə or-
taya atdğ “sorğu” Parlaman rqələrinin 
əhvali-hazirə haqqndak nöqteyi-nəzər-
lərini, dövlət məsələsində kimlərin his-
siyyat və nəzəriyyat ilə, kimlərin əməliyyat 
və mühakimə ilə hərəkət eylədiyini gös-
tərdi. 

Qara bəyin rqəsi: “Gediniz, siz məm-
ləkəti idarə edəmməzsiniz” - deyirdi. Bu-
radan təbii olaraq bir nəticə çxarrd: “Siz 
gediniz, biz gələlim”. 

Buna qarş sosialistlər: “Əvət, söylə-
nən sözlər həpsi doğrudur” – deyirdilər. 
Fəqət hökumət getməsin, yerində qalsn. 
Çünki Qara bəyin hökuməti Fətəli xann-
kndan yaxş olacağ onlarca bəlli deyildir. 
Çünki “keçəl Həsən, Həsən keçəl ikisi də 
birdir”. 

Buradan nəticə – “Parlaman özü de-
mokratik deyildir.” Sözü sosialist mənas 
ilə anlasaq deməliyiz ki, “sosialist deyil-
dir”. Bunun üçün də gözləməlidir ki, Məc-
lisi-Müəssisan gəlsin. O vaxta qədər bu 
Parlaman bir Təhqiqat Komisyonu seçsin, 
bu komisyondan əlavə bir də “Ali Tribu-
nal” təşkil eyləsin. 

Bu təkli edən əfəndilərə sormaldr: 
– Nasl olur ki, demokratik olmayan 

bir Parlamann hökuməti işə yaramr da, 
həman Parlamann seçdiyi komisyon “mə-
lək” çxr? 

Burada bir məntiqsizlik vardr. Bu mən-
tiqsizliyi sosialist əfəndilər bütün rqələ-
rə qəbul etdirmək istəyirlərdi. 

Həqiqətbin [doğruluq görǝn] bir rqə 
isə heç bir zaman göydə uçmağa öyrə-
nəmməz. Bütün siyasətində zaman və 
məkan daxilində, görülə biləcək işlər daxi- 
lində kir eylər və bu kirlər üzərinə hə-
rəkətdə bulunmağ məsləhət görər. Bu 
nöqteyi-nəzərdən olaraq “Müsavat” rqə-
si hökuməti nə düşürəmməz, nə də gev-
şətməz [laxlatmaz] idi. Madam ki, digər 
bir hökuməti və yaxud komisyonu yenə 
bu Parlaman seçəcək, o halda ya etimad 
və yaxud ədəmi-etimaddan [etimadszlq-
dan] bəhs etmək olar. “İttihad” birincini, 
“Müsavat” da ikincini ixtiyar eylədi [seçdi]. 
Sosialistlər isə üçüncü, qəribə bir şəkil tək-
lif etdilər. 

Təbii idi ki, məmləkətin mənafeyini 
bir taqm basmaqəlib kəlmələrdən deyil, 
həqiqi qüvvətlərin tənasübündən və bu 
nisbətlərin ülfətindən hasil olma təbii bir 
nəzəriyyədən bəkləmək lazm idi. 

Bazar, 9 fevral 1919-cu il, nömrǝ 109

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 8 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 9 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 
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“Al bayraq” “İttihad” rqəsinin “höku-
məti bacarqsz olduğuna görə iş başn-
dan kənar etdirmək istədiyinə” inandğ- 
n bildirdikdən sonra “Müsavat”a hücumla 
deyir ki: 

“Qoy hökumət özü yaxş bilər, qoy 
özü düzəltsin” deməklə “Müsavat” rqəsi 
və yoldaşlar boyunlarna “böyük bir mə-
suliyyət” götürdülər. 
Əvət, “Müsavat” boynuna məsuliy-

yət götürdü və bununla hasil ola biləcək 
hökumətsizlik məsuliyyətindən “məsuliy-
yət” nə olduğunu vazeh [açq] bir surət-
də görməyib də demaqoqlarn basma- 
qəlib sözlərindən qorxan zəif bünyəli so-
sialist mötəliərini [uzlaşmaclarn] mənən 
olmasa da, maddətən qurtarmş oldu. Bu-
nu indi deyilsə də, sonradan, əlbəttə ki, 
anlarlar. Fəqət “Al bayraq”, öylə də “Zar-
ya” qəzetələri “Müsavat” formulundan 
bəhs edərkən, formulun ikinci qismini 
qəsdən unudurlar. “Müsavat” ticarət və 
sənaye hasilatınn yaxş bir üsul ilə idarə-
si və məkulat [qida] ilə ərzaq məsələsinin 
müvaq bir surətdə yoluna qoyulmas 
üçün lazm gələn tədbirləri görmək qəs-
dilə məxsusi bir Parlaman komisyonu-
nun təşkilini dəxi təklif eylədi və bu 
təklini qəbul etdirdi. 

Demək ki, sorğu vasitəsilə əfkari-ümu-
miyyəni [ictimai kri] işğal edən məsələ-
lərin yanndan keçib də yalnz “hökumət 
özü bilsin” demədi. Bu cəhəti örtüb də 
qarelərinə [oxucularna] qərəzkaranə bir 
məlumat verən qəzetələr səmimi bir üsu-
li-mübarizədən çox uzaqlaşmş olurlar. 
Böylələri qoy bizdən deyil, yoldaş saydq-
lar “İskra”dan heç olmasa öyrənsinlər ki, 
“etilaf ya namuskaranə (çestni) olmal və 
yaxud heç olmamaldr”. 

Hər halda arada bir böhran vard. Bu 
böhran keçdi. Fəqət Fətəli xann höku-
mətini deyil, ələlümum [ümumiyyətlə] bu 
məmləkətdə bir hökumət saxlamaq la-
zm isə süni böhranlar yaratmaqdan çə-
kinəlim. 

M. Ə. 
 
 
 

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ- 
MƏBUSANINDA 

 
Onuncu iclas  

 
(Keçən nömrələrin mabə’di) 

 
Qarabəyov — Xariciyyə nazirinin bə-

yanatından ka olmadğn zikr etdikdə 
bir qədər inal mövcib oldu [hǝyǝcana 
sǝbǝb oldu] və buyurdular ki, bunlar xrda 
işlərdir, onu qurdalamaq olmaz. Mən mə-
nafeyi-ümumiyyə naminə deyirəm ki, yüz 
minlərlə müsəlman qrlmas həman böy-
lə məsələlərin xrda denilməsindən irəli 
gəlmişdir. Bunlar söz qurdalamaq deyil-
dir. Biz hökumətə sorğu verdikdə məqsə-
dimiz əhvali-hazirə haqqnda izahat al- 
maq idi. Nazirlərdən biri deyir, yol yox idi, 
digəri deyir, bilməm fabrika nə oldu. Mən 
bu işi başa düşə bilmirəm, ancaq onu bili-
rəm ki, Azərbaycann yeganə sərvəti olan 
neft məmləkətə xeyir əvəzinə, zərər ve-
rir və camaatın acndan qrlmasna sə-
bəb olur. Böylə sərvətə malik ikən məm- 
ləkətdə ənvai [müxtəlif] xəstəlik hökm-
fərma olub [hökm sürüb], camaat qrlr, 
çox ev bağl qalr; bunlara kömək edə 
bilmiriz. Aya pulumuz yoxdur, doktor-
larmz çatmr ki, bunlara bir kömək 

edilsin? Çörək baha, ət taplmr, keçi əti-
nin kirvənkəsi 15 manata qalxmşdr. 
Bizim borcumuzdur, böylə şeyləri gördük-
də sorğu verək, məlumat alaq. Hökumə-
tin də borcudur izahat versin, böylə şey- 
lərə qarş nə kimi tədbirlər gördüyünü 
bildirsin. Doğrudur, ola bilər ki, Ticarət 
və Sənaye naziri böylə şeylərə yer ver-
mir, amma bu işin ətrafında böyük sui-
istemallar [sui-istifadǝlǝr] olur. Əlbəttə 
burada müqəssir nazir deyil, ancaq sis-
tem elə qurulmuşdur ki, özü-özündən 
cinayət törədir. Öylə məmurlar var ki, 
neçə min manat almamş bir kağz ver-
mir. Məmur acdr, aldğ maaş çatmayr, 
əlbəttə, verilən paran alacaqdr. Öylə 
qanun qoymaldr ki, rüşvət verməyə 
məhəl [yer] qalmasn. Bu barədə tədbir 
görmək vəzirlərin [nazirlərin] işidir. Lakin 
bu uğurda heç bir tədbir ittixaz edildiyi 
[tǝdbir görüldüyü] görülmür, əhval əsla 
dəyişmir, getdikcə daha da fənalaşr. Bez 
kasblar üçün tutiyaya [az taplan şeyǝ] 
dönmüşdür. Nazirlər çalşmaldr ki, ka-
sblar bezi fabrika qiyməti ilə 5 manata 
ala bilsinlər. Amma biləks [əksinə], biz 
dövlətlilər bezi 5 manata ala bilir, hətta 
bir az da mənfəət ediriz. Kasblar isə 17 
manata alrlar. (Alqş) Təkrar deyirəm, 
tədbirlər görmək lazmdr. Amma höku-
mət bu barədə heç bir iş görmür.  

Sorğunun ikinci qismi buğda məsələ-
sinə aiddir. Fəqət mən deyirəm ki, bu 
yalnz buğda məsələsi olmayb, bütün 
Azərbaycanda gordüyünüz ümumi işlərə 
aiddir. Nazirlər deyirlər, öylə bir irs almş-
lar ki, az bir zamanda islah qeyri-müm-
kün idi. Ona görə də işləri tamamilə dü- 
zəldə bilməmişlərdir.  

Sui-istemallar haqqnda bəzi məlumat 

verdilər. Bu xüsusda bizim özümüzün də 
məlumatımz var. Ancaq bunlar bir-biri-
nə müvaq gəlmirlər. Nazir deyir ki, buğ-
dan türklər yğmşlardr. Doğrudur, türk- 
lər buğda yğmşlar, yğmağa da haqlar 
vard. Çox da yaxş etmişlərdir, ancaq on-
lar buradan tələsik getmişlər və gedər-
kən buğdan hökumət məmurlarna təh- 
vil vermişlərdir. Onu da deməliyəm ki, 
buğdan əşqiya [quldurlar] dağtmayb, 
heç bir yerdən xəbər yoxdur ki, buğdan 
əhali dağtmşdr. Mən deyirəm ki, əşqi-
ya da, oğru da Daxiliyyə Nəzarətinin öz 
məmurlardr. (Şiddətli alqş) Qubadan 
alnan məlumata görə oradan 15 vaqon 
buğda gətirilmişdir, ancaq nerəyə getmiş, 
pullar nerəyə sərf olunmuşdur, məlum 
deyildir. Fəqət buras məlumdur ki, bu 
buğda məmurlar vasitəsilə gətirilərək sa-
tılb, pullar da cibə qonulmuşdur.  

Quba mahalnda bir çox kəndlərdə 
buğda var idi. Türklərdən sonra yenə y-
ğlmşdr. Məsələn, Rustov mahalnda 
Qursal kəndindən mahal naçalnikinin 
əmri ilə bir vaqon buğda, bir vaqon arpa 
yğlmşdr. Bundan əlavə oralarda an-
barlar var ki, hökumət əmri ilə türklər-
dən qalan buğda oraya cəm edilmişdi, 
fəqət məzkur [deyilǝn] buğdann necə 
olduğu məlum deyildir. Bir də Qzlburun 
mövqində [stansiyasnda] türklərdən qal-
ma 40 vaqon odun qalmşd. Mahal na-
çalniki məzkur odunu İsmayl bəy İskən- 
dərbəyova satmşdr. Bu xüsusda Ərzaq 
Nəzarəti vəkili Yusifəli [Əliyev] tərəndən 
üç teleqraf çəkilmişdir. (Teleqraar ox-
uyur) Amma heç birinə cavab verilmə-
mişdir. Buğdalarn nerədə olduğu gös- 
tərilməmişdir, lakin bütün Quba əhalisi 
göstərə bilǝr.  
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Orada olan sui-istemallarn açlma-
sndan qorxaraq hökumət məmurlar ca-
maat arasnda min cür intriqalar çxarr- 
lar. Məsələn, sünni-şiə məsələsi salrlar; 
qoçulardan, quldurlardan dəstə düzəl-
dib əhalini bir-birinin üzərinə salşdrr-
lar, milissiya naçalniki əhali arasnda dəs- 
təbazlq salrlar. İş bir məqama çatmşdr 
ki, qrğnsz yatmayacaqdr. Nəticədə hər 
tərəfdən qanlar töküləcəkdir.  

Məbuslarn gətirdikləri məlumata gö-
rə, Qazax mahalnda başqa həngamələr 
olur. Yenə təkrar edirəm ki, orada olan 
məmurlar bir kompaniya qurub gedən-
gələn mallardan naloq alrlar. Soruşanda 
da ki, bu pullar nə eyləyirsiniz, deyirlər 
əsgərlərə sərf ediriz. Halbuki orada olan 
əsgərləri görənlər onlarn ac, çlpaq, co-
rabsz olduqlarn isbat edirlər.  

Məsələn, Tislenko nam [adl] bir şəxsə 
neçə vaxt bundan müqəddəm [qabaq] 
Tiisə kürü (ikra) aparmaq üçün bir icazə 
vermişlərdir. Şimdi iki aydr ki, həman 
icazənamə ilə Tislenko Poyludan Tiisə 
hər növ şeylər daşyr. Bu vaxtadək bu iş 
açlmamşdr. Orada isə milyonlar qaza-
na bilir. 

Qazax mahalnda da əhali arasnda 
tnə-fəsad vardr. Əhali dəstə-dəstə ol-
muşdur. Bunlar da dəstəyə ayran yenə 
hökumət məmurlardr. Əlbəttə, bu 
adamlar dəstə düzəltməlidirlər, çünki 
bilirlər ki, bir vaxt bu işlərin üstü aç-
lacaqdr. Onda dəstə lazmdr ki, onlar 
müdaə eyləsin, nümayəndələr gön-
dərsinlər ki, lankəs yaxş adamdr, biz 
onu istəyiriz. Bu işlər ola-ola hökumət bu 
məmurlar yenə öz yerində saxlayr.  

Gəncə polisinə gəldikdə, bunlar ha-
kəza [elǝcǝ; onun kimi] qaçaq quldurlara 

istinad edirlər. Məsələn məmurlar Qa-
çaq Qəmbər, Qaçaq Ələkbər və sairələr-
lə əlbir olmuşlardr. Görünür ki, Gəncə 
polis məmurlar quldur-qaçaqsz yaşa-
yammrlar. Öz polisimiz göz qabağnda-
dr. Gecələr parta-part, soyğuntu və oğur- 
luq kəsilməyir. Polismeysteri yerində gör-
mək olmayr. Bütün bu əhvalatı görür, 
eşidərkən nazir əfəndilərin məsələni eh-
timal ilə keçməklərini qəbul edə bilmə-
riz. Biz əhali tərəndən vəkiliz, görürüz 
ki, hökumət işləmir. Ona görə, necə ki, 
qabaqda da hökumətə etimad etməmiş-
dik, şimdi iki ay təcrübədən sonra yenə 
etimadmz vermiriz.  

Aslan bəy Qardaşov (Əhrar) - Bizim 
varidatımz qonşu hökumətlərdən neçə 
qat artıqdr, hətta bizdə olan neft, bez 
qonşularmzda heç yoxdur. Halbuki biz-
də olan şeylərdən qonşularmz bizdən 
daha çox fayda görürlər. Bunun da səbə-
bi hökumətin bu xüsusda əsasl bir sis-
tem, doğru bir yol tutmamasdr. “Azər- 
baycan” qəzetəsinin 16[-c] nömrəsin-
dən anlaşlr ki, noyabr aynn ibtidasn-
dan Tağyevin manufaktura fabrikas Hö- 
kumət nəzarəti altına alnmşdr və bu 
tarixdən dekabr aynn 10-una kimi 
469730 arşn manufaktura buraxlmşdr. 
“Azərbaycan” qəzetəsinin 16-nc nömrə-
sinə diqqət edilərsə, fövqdə məzkur [yu-
xarda deyilən] miqdardan 130480 arşn 
yalnz Bak daxilinə buraxldğn görəriz. 
Bundan əlavə, Baknn üç məscidinə 5 
min, İran konsuluna 3 min, bir naməlum 
türk zabitinə 5 min, Türk Ordusuna 65 
min, Şuşa, Quba, Zaqatala, Şəki və Lən-
kəran şəhərlərinə 110 min, Azərbayca-
nn kənd əhalisi naminə 113250 arşn və 
Dağstana 38 min arşn buraxlmşdr. Ba-

k daxilində buraxlmş 130480 arşn be-
zin [Bak] əhlinə verilməməkdən əlavə, 
Bak milyonçularndan birinə 10 min arşn 
bezin verildiyini görürsünüz. Bak məs-
cidlərinə 5 min arşn bezin kimə və nə-
dən ötrü verilməsinin səbəbi göstərilmə- 
mişdir. Bakya manufakturann çoxu İran-
dan gəldiyi halda İran konsulunun Tağ-
yev bezinə ehtiyac yoxdur. 5 min arşn 
bez türk zabitinə verilmişdir. Əcəba kim-
dir o türk zabiti? 65 min arşn bezin Türk 
Ordusuna deyil, Vəlibəyov adnda bir 
möhtəkirə verildiyini məndən əvvəlki na-
tiq bəyan etdi.  

Azərbaycan ilə Lənkərann heç bir 
münasibatı olmadğ halda Lənkəran ca-
maatı namna [adna] bir neçə möhtəkirə 
bez buraxlmşdr. Zaqatala kooperativ-
lərinə verilən 50 min arşn bezdən Za-
qatalaya ancaq 23 min arşn çatmşdr. 
Şəki hesabna verilən 6 min arşn bez Şə-
kiyə aparlmayb, ancaq Salahov famili-
yasna mənsub bir şəxs tərəndən kəndi 
cibi mənfəətinə Bakda satılmşdr. Əcə-
ba, hökumət nə üçün bundan göz yumur?  

Azərbaycan[n] kənd əhalisi namna 
buraxlan 113 min [arşn] bez ancaq Bak 
ətrafında olan kəndlilərə verilmişdir. Bu-
nun da doğru və dürüst yazq kəndlilərə 
verildiyinə şübhə ediriz. Başqa yerlərdə 
bulunan kəndlilər isə tamamilə bundan 
məhrum olmuşlar.  

Dağstana 38 min arşn bezin verilmə-
sinə zidd deyiliz. Fəqət, bizimkilər çlpaq 
qalb da Dağstana verilməsi tühəf [qǝri-
bǝ] bir şeydir. Mahəza [eləcə də] bu bezin 
Dağstan fəqirlərinə, möhtaclarna veril-
məsinə də şübhə etmək istəyiriz.  
Ərzaq nazirinin bəyanatından anlaşl-

d ki, Şuşa və Gəncə şəhərlərinə 330 min 

arşn bezə izin verilmişdir. Bizə məlum-
dur ki, bu 330 min arşnn 300 mini yalnz 
Gəncə şəhərinə təxsis edilib [ayrlb], 100 
mini Gəncə şəhərinə aparlmşdr da. Hal-
buki Şəki şəhəri Gəncə ilə nüfusca müsa-
vi [əhalisinin saysna görə bərabər] və ehti- 
yacca Gəncədən dərəcələrcə artıq oldu-
ğu halda, Şəki şəhəri ilə uyezdinə ancaq 
60 min arşna izin verilib hələ bir arşn da 
olsun Şəkiyə və uyezdinə bez verilmə-
mişdir.  

Mərkəzdən uzaq və 110 min nüfusa 
malik Zaqatala əhalisinə 30 min arşn be-
zǝ izin verilib hələ bir arşn da olsun bu-
raxlmamşdr.  
İltifat edilsin, hökumətin bu bez fəqə-

rəsində [mǝsǝlǝsindǝ] heç ədalət qoxusu 
varm? Diqqət edilsin, Tağyevin fabrika-
sn noyabr ibtidasndan [ǝvvǝlindǝn] kont-
rol altına aldqdan dekabrn 10-una kimi 
ancaq 469720 arşn bezin siyahsn gös-
tərir. Halbuki bu qrx gün içində Tağyev 
fabrikasndan iki milyondan ziyadə manu-
faktura emal olunmuşdur. Əcəba, bir mil-
yon yarm manufaktura nerəyə və kimlə- 
rə verildi? Bundan bu nəticəni çxara bi-
ləriz ki, hökumətin bu fabrikan kontrol 
almasndan əhali deyil və bəzi bəxtiyar-
lar nəfbərdar olmuşdur [faydalanmşdr]. 
Bundan başqa, hans adamlar ki, əhali tə-
rəndən həqiqi vəkil olaraq bez almağa 
gəlmişdisə də, bez böylələrinə deyil, qur-
ma vəkil olanlara verilmişdir. Bunun isba-
tı qəzetə oxuyanlara məlumdur.  
Ərzaq Nəzarəti 24 gündə 22 şəhadət-

namə, Ticarət Nəzarəti 40 gündə yalnz 
50 şəhadətnamə vermişdir. Bundan bu 
xatirinizə gəlməsin ki, bez istəyənlər an-
caq bu 72 adam olmuşdur. Xeyr, Ticarət 
Nəzarəti dəftərxanasnda, bez haqqnda 
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çuvallarla etina olunmayan ərz-hallar 
vardr. 

Ticarət Nəzarəti neft haqqnda Gür-
cüstan və Ukrayna hökumətləri ilə mal 
ilə neft mübadiləsi haqqnda bəyanat 
verdi. Lakin müqavilənin nə şərtlərlə əqd 
edildiyini [bağlandğn] və nə kimi mal-
larla mübadilə ediləcəyini bizə açq söy-
ləmədi. Hətta Nəzarət tərəndən verilən 
bəyanata belə oxşamad.  

Zəkat, üşr haqqnda Daxiliyyə naziri 
deyir ki, üşr Azərbaycan Hökuməti əmri 
ilə deyil, Türk Komandas əmri ilə yğlmş- 
dr. Bir vaxt eşitdik ki, ordu gedir, əsgər-
lər hər şeyi atıb gedirlər, şeylər idarəsiz 
qalr. Üşrün yğlmas Azərbaycan Höku-
məti əmri ilə olmayb Türk Komandas 
tədbiri ilə olmas doğrudur. Fəqət, əsgər-
lər hər şeyi atıb gedirlər, şeylər idarəsiz 
qalr, cümlələri bir o qədər doğru olmasa 
gərək. Çünki, toplanan üşr, Türk Koman-
danlğ təhti-idarəsinə tövdi edilmiş [ida-
rǝsi altına verilmiş] Azərbaycan ərzaq şö- 
bələrinə yğlrd. Vəqta ki, türklər getdi, 
toplanan üşrlər yenə həman ərzaq şöbə-
lərinin əlində qald. Daxiliyyə nazirinin 
sözündən, türklər getdikdən sonra guya 
üşr yğlmr. Halbuki türklər gedəndən 
sonra Osmanl hökumətində üşr alnma-
yan şeylərdən indi Azərbaycan məmur-
lar üşr yğr. Sözlərimi isbat üçün rqə- 
mizin bir əzas namna [üzvü adna] gələn 
məktubu oxumaq məcburiyyətində bu-
lunuram. Baxn məktubda nə yazlmşdr. 

Məktubu oxuyur, bədəhu [sonra] nit-
qinə davamla deyir ki:  

Daxiliyyə naziri deyir ki, Bakdan apa-
rlan neft, bez mallar qarabağl, gəncəli, 
göyçayl və başqa tacirlər hams Ağsta-
faya aparmşlardr və Ağstafaya aparlan 

neftin, bezin Gürcüstana keçirilməsini 
açq-açğna bəyan edir. Mən təəccüb 
edirəm ki, tacirlərin bezi, nefti Ağstafaya 
aparmalarna Ticarət naziri nə üçün izin 
vermişdir və böylə bir xəyanətin qabağ-
n hökumət nə üçün almamşdr? Ağsta-
fa Azərbaycann mərkəzi bir istasyon[u] 
deyil ki, oraya bu qədər mal buraxlsn.  

Yeni Kabinə təşkil edildikdə “Əhrar” 
fraksiyas bu ümidə gəldi ki, əski Kabinə 
tutduğu yollar, etdiyi səhv və xətalar bir 
daha təkrar edilməyəcəkdir, lakin məət-
təəssüf [təəssüf ki], yeni Kabinənin tutdu-
ğu yol əskinin eyni olduğunu görürüz. 
Hökumətin bu gün verdiyi izahatdan hal-
larn islah ediləcəyini də eşitmədik. Ona 
görə “Əhrar” fraksiyas, bez, neft və ərzaq 
haqqnda hökumətin verdiyi izahatı ka 
görmür.   

 
Azərbaycan Məclisi-Məbusan və so-

sial-demokratlar  
Sosial-Demokrat rqəsinin fevraln 3-

ündə vaqe olan iclasnda 10 səs əleyhi-
nə, 14 əksəriyyət səslə Azərbaycan Par- 
lamanna daxil olmas qərara alnmşdr. 
Həmkarlar İttifaqnn Parlamanda nüma-
yəndəsi olmaq məsələsinə gəldikdə qə-
rara alnmşdr ki, həmkarlar ittifaqlar si- 
yasətcə bitərəf olduqlarndan Parlama-
na daxil olmamaldrlar.  

 
* “Bund” yəhudi təşkilatınn fevraln 

2-sində vaqe olan ümumi iclasnda Azər-
baycan Parlamanna daxil olmaq məsələ-
si haqqnda Bilyuşteynin məruzəsinə gö- 
rə böylə bir qətnamə qəbul edilmişdir:  

 
1) Azərbaycana münasibəti olan ham 

məsələlərin həllində iştirak edib fəhlə 

sinnin mənafeyini müdaə etmək qəs-
dilə sosial-demokratlarn Azərbaycan Par-
lamannda iştirak etmələri lazm görülür.  

 
2) Yəhudi füqərayi-kasibəsininin 

[proletariatınn] və yəhudi demokratiya-
snn mənafeyini müdaə etmək naminə 
“Bund” nümayəndəsinin Azərbaycan Par-
lamannda iştirak etməsi arzu olunur.  

 
3) “Bund” təşkilatı sosial-demokrat 

rqəsinin muxtar bir hissəsi olduğun-
dan vahid bir rqə bayrağ altında Parla- 
manda iştirak etməlidir. Bundan ötrü də 
sosial-demokrat rqəsinə təklif etməlidir 
ki, haman rqənin muxtar bir hissəsi ol-
maq sifətilə “Bund” üçün Parlamanda 
əlavə yer tələb etsin. 

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
İstanbulda müntəşir [nəşr olunan] “Ati” 

qəzetəsi yazr: 
Rusiya nümayəndələri Sülh Konfran-

snda Rusiya mənafeyini müdaə etmək 
üçün bir mərkəzi komitə təşkil etmişlər-
dir. Bu komitənin sədri olan knyaz [Georgi 
Yevgenyeviç] Lvov Paris, London, Roma, 
Madrid və Vaşinqtonda olan Rusiya sə-
rlərinin bu komitəyə müavinət [kömǝk] 
edəcəklərinə zamin olmuşdur. Bu komitə 
müəssisləri [təsisçiləri] daxili və xarici si-
yasətdə bütün rqələrdən mürəkkəb [iba-
rət] nümayəndələrin iştirak ilə məram- 
namə tərtibinə qərar vermişlərdir. O 
məramnamə Sülh Konfransnda Müttə-
qlərə təqdim ediləcəkdir. Məramnamə-
nin əsas hər bir rqənin bolşevizmə olan 
nöqteyi-nəzərindən asl olacaqdr. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
İrlanda hadisəsinə dair 
Luqano - İrlandada vaqe olan hadisə-

lərin təfsilatın İtaliya qəzetələri böylə 
təsvir edirlər: 

Dublində İrlanda Məclisi-Müəssisan 
dəvət edilmiş. İclas Baş vəzir [Baş nazir] 
intixab edərək [seçərək] ona böyük ixti-
yarat vermişdir. Xariciyyə, Maliyyə, Da-
xiliyyə və Milli Müdaə nazirləri intixab 
edilmişlǝrdir. İrlanda Məclisi-Müəssisan 
üzvləri böylə yəmin etmişlərdir:  

“Mən bütün vicdanmla yəmin edirəm 
ki, İrlanda Cümhuriyyətinin istiqlal yo-
lunda çalşacağam və bəyan edirəm ki, 
İrlanda[nn] büsbütün İngiltərədən ayrl-
masna var qüvvəm ilə səy edəcəyəm və 
minbəd [bundan sonra] İngiltərə Parlama-
nnda qətiyyən iştirak etməyəcəyəm.” 

 
Lion - 2 fevral. İstanbuldan rəsmi su-

rətdə camaata bildirilir ki, Müttəqlər 
komandanlğ Almaniya və Avstriya bank-
larnn və bütün Türkiyə dəmiryollarnn 
kontrolluğunu öz öhdəsinə almşdr. 

 
Balkan ittifaq 
Paris - (Simsiz teleqraa xəbər verilir) 
Balkan dövlətləri ilə hal-hazrda Bal-

kanda olan bütün dövlətlərin bir möh-
kəm ittifaq yapmalar üçün danşq da- 
vam edir və böyləliklə istəyir ki, bir daha 
Balkan ixtilafına yol verilməsin. 

Peştə - Macarstan Məclisi-Müəssisan 
dəvəti 1919-cu sənə fevraln əvvəlinə tə-
yin edilmişdir. 

Paris - “Havas” acentəliyi xəbər verir:  
Rusiyada yaşayan Çin əmələ [fǝhlǝ] və 

saldatlar nümayəndələri Moskvada bol-
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şeviklərlə bir yerdə iclas qurub qərar qoy-
muşlar ki, Hindistana və Çin məmləkəti- 
nə bolşevik dəstələri göndərməklə bol-
şevizmi oralarda təbliğ etsinlər. 

 
Bolşeviklər əleyhinə tədbir 
İsveçrə şəhərlərinin bir çox bələdiyyə 

idarəsi, o cümlədən Cenevə [Cenevrǝ] bə-
lədiyyə idarəsi bolşevizmlə mübarizə 
məqsədi ilə İsveçrədə yaşayan bütün rus 
və nemeslərin siyahsn tutmaq istəyirlər. 

 
Bolşeviklərin təb’idi [qovulmas] 
İsveç Hökuməti bütün bolşevik nü-

mayəndələrini və onlarn agentlərini 
xəbərdar eyləmişdir ki, onlar bilatəxir 
[dərhal] İsveçdən çxmaldr. 

 
Odessa - Qafqaziyada Kuma çay bo-

yunda olan iki günlük müharibədən son-
ra Könüllü qoşunlar bolşevikləri pərişan 
və Aleksandrovsk-Qoşevsk qəsəbələrini 
işğal edərək minlərlə əsir və bir çox ləva-
zimi-hərbiyyə [hərbi lǝvazimat] qənimət 
almşlardr. 

 
* Petroqraddan simsiz teleqraa veri-

lən xəbərlərə nəzərən  bolşeviklərin Qr-
mz qoşunlar Almaniyaya mütəvəcci- 
hən [üz tutaraq] hərəkət edəcəkdirlər. 

 
Fransz komandannn əmrnaməsi 
Sevastopol - 175-ci Fransa piyada ala-

ynn komandan polkovnik Eşrus Sevas-
topolda bu məzmunda bir əmrnamə 
nəşr eyləmişdir:  

“Fransz qoşunlarnn Sevastopola 
gəlməkdən məqsədləri əhalini hər bir 
xətrədən [təhlükədən] mühazət və şə-
hərdə asudəlik bərpa etməkdən ötrüdür. 

Bu qoşunlarn naçalniki heç bir iqdamat-
da [təşəbbüsdə] bulunmaq istəməmişdi 
və ümid edirdi ki, şəhərdə olan qətl, qa-
rət və atışma dayanar. Yəni, şəhər əhalisi 
bu işlərin qabağn alar. Fəqət, indi şəhə-
rin keçirməkdə olduğu dəhşətli vaxtlar 
bizi işbu qərarlar verməyə məcbur edir: 

1) Saat 12-dən sonra şəhər küçələ-
rində gəzmək qadağandr. 

2) Şəhərdə silah gəzdirmək məm-
nudur [qadağandr]. Hər kəs üç gün müd-
dətlə silahn təslim etməzsə, qanunun 
bütün şiddəti ilə cəzalanacaqdr. 

 
 

DAĞISTAN  
CÜMHURİYYƏTİNDƏ 

 
Tersk oblastında bolşeviklərin məğ-

lubiyyəti  
Dünən Fətəli xan Xoyski cənablar Tey- 

murxanşuradan bu məzmunda bir teleq-
ram almşdr:  

“Bu saat qabaq səf naçalnikindən 
rəsmi surətdə xəbər alnmşdr ki, Qrozn 
şəhəri Şimali Qafqaz Cümhuriyyəti qo-
şunlar tərəndən işğal edilmişdir. Vladi-
qafqaz şəhəri inquşlar tərəndən aln- 
mşdr. Orada qayda və intizam saxlanr. 
Bolşeviklər qaçrlar. Təvəqqe edirəm bu 
xəbəri əcalətən [təcili] Tiisə məlum edə-
siniz. 

Rəisi-vükəla [Baş nazir] Kotsev” 
 
- Xan Xoyski cənablarnn binagüzarl-

ğ [sərəncam] ilə bu teleqraf Gürcüstan-
dak Azərbaycan nümayəndəsi Cəfərova 
göndərilmişdir.  

 
- İngiltərə-Amerika Cəmiyyəti-Xeyriy-

yəsi Azərbaycanda olan müsəlman fəra-
riləri nənə [qaçqnlar xeyrinə] taxl ver- 
mək arzusunda olduqlarn bəyan etmiş-
lərdir. 

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Şubatın 6-sndan Rəisi-vükəla namna 

[Baş nazir adna] Gəncədən böylə bir teleq-
ram alnmşdr:  

 
“Ətraf kəndlərin erməniləri bir neçə 

gün bundan əqdəm [qabaq] bir neçə nə-
fərimizi dəhşətli bir surətdə qətl etdikdən 
sonra Qzlvəng kəndini talan etmişlər. 
Rica ediriz ki, bizi və işbu Hüseynqulu, 
Ağal, Daşkənd, Saryaqub və başqa No-
vo-Bayǝzid qəzas kəndləri əhalisini dəh-
şətlərdən qurtarasnz. Rica edirlər ki, 
mühazədən ötrü bizə min nəfərdən iba-
rət bir qoşun qitəsi [dəstəsi] verəsiniz. Bü-
tün məxaricatı [xərcləri] öz öhdəmizə gö- 
türürüz. Gəncədə əmrinizi bəkləyiriz. 

 
Daşkənd camaatı müvəkkili: 

Hacbala Rəsul oğlu” 
 
Ümuri-Xeyriyə və Naə Nəzarətində 
Mərkəzi Ev Komitəsi, Ümuri-Xeyriyyə 

və Naə Nəzarətinə [Sosial Təminat Nazir-
liyinə] müraciətən rica etmişdi ki, müsəl- 
manlara məxsus təqsim [bölgü] məntə-
qələri qapanb iaşə məntəqələrinə əvəz 
olunmas barəsində lazmi binagüzarlq 
edilsin [sərəncam verilsin]. Nəzarət cavab 
vermişdir ki, iaşə məntəqələri açlana-
dək təqsim məntəqələrini qapamaq 
mümkün deyildir. 

ÖMƏR FAİQ ƏFƏNDİNİN  
RUXADZENİN TELEQRAFINA CAVABI 
 
Bu axr vaxt möhtərəm gürcü camaa-

tı məni öz milli və Gürcüstan istiqlaliyyə-
tinin düşməni ədd [hesab] etməklə bəra- 
bər, Axskada guya mənim tərəmdən 
hazrlanan üsyan mənə istinad verirlər. 
Gürcü camaatı, Ruxadzenin hökumət na-
mna [adna] göndərdiyi teleqrafı oxu-
duqdan sonra bu krə gəlmişdir. Buna 
cavab olaraq deyirəm ki, hərgah Axska 
uyezdində narahatlqdr və əhali arasn-
da həyəcan və qələyan [narahatlq] davam 
edirsə, ən əvvəlcə bunun səbəbi Ruxad-
ze cənablarnn özüdür. Ruxadze asayişə 
nəzarət etmək sifətilə gəlib öz vəzifəsini 
unutmaqla bərabər, uyezddə anlaşlmaz 
işlər törətməyə və hökumət namndan 
[adndan] hökumət siyasətinə yaxşmaz 
hətta demokratik cümhuriyyətin heysiy-
yət və ləyaqətini ləkələyən “öz siyasətini” 
aparmağa başlad. Ruxadze həmin siya-
sətini vücuda gətirmək məqsədilə onun 
amalna zidd olanlar oradan sxb çxar-
mağa başlad.  

Məsuniyyəti-şəxsiyyə [şəxsi toxunul-
mazlq] haqqnda general Makayevin 
rəsmi məktubuna baxmayaraq, Ruxadze 
məni üç nəfər yoldaşmla həbs edib Tif-
lisə göndərdi. Bir çoxlarn da azadə-
likdən məhrum etdi. Ruxadzenin və 
onun əli altında olan qulluqçularnn 
xudsǝranə [özbaşna] hərəkəti camaatı 
həyəcana sald. Camaat səbr edə bil-
məyib Ruxadzenin bu hərəkətinə la-
qeyd qalammadğndan, bizim həbsdən 
azad edilməyimizi tələb etməyə başlad.  

Mən hal-hazrda onu kir edirəm ki, 
Gürcüstan Hökuməti Ruxadzenin xəyala-
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tı səmərəsi [xǝyallarnn mǝhsulu] olan da-
noslarn nəzəri-diqqətə alb heç vaxt 
Axska hadisələrinin əsl səbəbini təftiş 
etməyir. Məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], bu ha-
disələr münasibətilə hökumət indiyə qə-
dər xəbərsizdir. Ruxadze öz axrnc mək- 
tubunda yazr ki, bizim əlimizə böylə giz-
lin sənəd keçmişdir. Sənəd budur: “Əfən-
di qardaşm! Sizə xəbər veririk ki, Qərbi 
Zaqafqaziya müharibləri [savaşçlar] Qars-
dadrlar. Onlara mehmannəvəzlq [qonaq-
pərvərlik] göstərin, onlar öz ixtiyarnza 
aln və qeyrə…”  

Möhtərəm qareləri [oxucular] inand-
rram ki “gizlin sənəd” adlandrlan bu 
məktub saxtadr. Bu kağz mənim xüsusi 
düşmənlərim Qobilyan bəyləri tərən-
dən yazlmşdr. Həmin bəylər inqilabn 
birinci günlərindən mən kəndlilərin hü-
ququnu müdaə edib, torpaq reforma-
sn təsdiq etdiyim zaman da dişlərini mə- 
nə itələmişlərdir.  

Təəssüf ediləcək burasdr ki, Ruxad-
ze uyezd əhvaln öylə bir hala salmşdr 
ki, hal-hazrda ətrafında nələr vaqe oldu-
ğunu özü bilməyir. Ruxadze başa düşmür 
ki, camaatın nifrətini qazanan və öz keç-
miş fəaliyyətləri ilə özlərini ləkələmiş 
olan adamlar ona yaltaqlq edib mərhə-
mətdən məhrum olmamaqdan ötrü qara 
maska altında təzə hökumətə özlərini 
sadiq göstərmək istəyirlər.  

Məəttəəssüf, Gürcüstan Hökuməti öz 
nümayəndəsinin yazdqlarna inanb Axs-
kada bir para adamlarn intriqasn və 
əhali arasnda olan həyəcann əsl səbə-
bini vaxtında təftiş etməmişdir. Bundan 
əlavə, bu cür işlərin kökündǝn rəf olmas 
[aradan qaldrlmas] üçün vaxtl-vaxtında 
tədbirlər görməmişdir. İşi məhəllində [ye-

rində] təftiş etməkdən ötrü heçdənsə 
gec olsa da biz bitərəf adamlardan ibarət 
bir komissiya göndərilməsini xahiş edi-
rik. Axska məmurlar yanan odu söndür-
məkdənsə, öz əlləri ilə yanan oda neft 
tökürlər.  

Möhtərəm gürcü camaatına müra-
ciət edib inandrmaq istəyirəm ki, “Axs-
ka hadisələri” məhəlli [yerli] inzibat ida- 
rəsinin təxrib edici üsulunun nəticəsidir. 
Bu üsul nəinki əhalini cəlb, biləks [əksinə] 
özündən uzaqlaşdrr. Hökumət, uyezdi 
idarə edən təcavüzkaranə bir üsula nə-
hayət verməlidir.  

Bizzat [şəxsən] özümün Gürcüstan De-
mokrat Cümhuriyyətində Axska və 
Axalkələk uyezdləri üçün milli muxtariy-
yət almaqdan başqa özgə bir qəsdim ol-
maybdr. Başqa qəzetələrdən də bu yaz- 
dğmn dərcini rica edirəm. 

 
Ömər Faiq 

 
 
 

ŞUŞA-ZƏNGƏZUR- 
CƏBRAYIL-CAVANŞİR  

GENERAL-QUBERNATORLUĞU 
 
Azərbaycan Cümhuriyyət Hökuməti-

nin qərardad ilə Şuşa-Zəngəzur-Cəbra-
yl-Cavanşir qəzalar xüsusi bir general- 
qubernatorluğa ayrlaraq doktor Xosrov 
Paşa bəy [oğlu] Sultanov həzrətləri geniş 
vəkalət ilə oraya general-qubernator tə-
yin edilmişlərdir.  

Sultanov cənablar təşkilat yapmaq-
da mahir, yorulmaq bilməyən bir camaat 
xadimi, xalqn ruhunu, ehtiyacn bilən 
bir ictimai təbib olub neçə ildən bəri 

türk-islam xalqnn məhəbbətini qazan-
mş çalşqan bir zat [şəxs] olaraq tann-
mşdr. 

Qars fəlakəti, Ərdahan dəhşətləri, 
Trabzon vəhşətləri əsnasnda hər tərəf-
dən düşmənlərlə mühat [əhatə] olduğu, 
hər dəqiqə hər cəhətdən min maneələr 
çxarldğ bir zaman Xosrov bəy həzrət-
lərinin ibraz etmiş [göstǝrmiş] olduqlar 
ciddiyyət və fəaliyyət bizi əmin edir ki, 
bu dəfə də öhdələrinə düşən ağr vəzifə-
ni hüsn-ifa edəcəkdir. 

Yeni general-qubernator həzrətləri 
şənbə günü gecə saat 12-də məhəlli-
məmurlarna əzimət etmişlərdir [təyin 
edildikləri yerə getmişdir]. Onunla bərabər 
İngiltərə komandanlğndan mayor Monq 
Meyson, kapitan Derbişir və 4 zabit, 4 
xidmətçi əsgərlə gedirlər. 

Bunlarla bərabər Bakda bulunan in-
gilis qoşunlar …………… əsgəri dəxi gedir; 
fəqət onlar Şuşayadək getməyib Yevlax 
mövqində [stansiyasnda] qalacaqlardr. 

Sultanov həzrətləri bu vəzifəni höku-
mətin təkrar təklindən ziyadə Parlaman 
məbuslar və bütün mahal əhalisi nüma-
yəndələrinin tələb dərəcəsinə varmş is-
rar nəticəsində öhdələrinə almşlardr 
və bu gün oraya məhz işləmək və yenə 
işləmək üçün gedirlər. 

General-qubernator həzrətləri gələ-
cək vəzifələrinin hüsn-ifas uğrunda fəa-
liyyət və tədbirləri haqqnda görüş əsna- 
snda lütfən bizə böylə məlumat verdilər: 

“Mən adətən danşmaqdan ziyadə 
işləməyi sevirəm. Ona görə vətəndaşlar-
mn ricasn qəbulla oraya çalşmağa, iş-
ləməyə gedirəm. Orada praktik iş çox- 
dur, fəaliyyətə geniş meydan açlr. Bu da 
mənim üçün çox xoşdur.” 

Üsuli-idarəni Sultanov həzrətləri böy-
lə təsəvvür edirlər: Məhəlli-iqamət [ida-
rǝnin yerlǝşdiyi yer] əlbəttə Şuşa şəhəri 
olur. Buradan Şuşaya gedərkən general-
qubernator həzrətləri mümkün olan qə-
dər Şuşayadək yollarda əhali ilə görüşüb 
dəlil, dəlail [sübutlar], nəsihətlərlə camaa-
tı işə aşina edəcəklərdir. Şuşaya getdik-
dən sonra bir-iki gün orada qalaraq son- 
ra Cəbrayl, Zəngəzur qəzalarn gəzəcək-
lərdir. Səfərdən qaytdqdan sonra Daxi-
liyə naziri həzrətlərinin rizas ilə Şuşada 
bir şura təsis edəcəklərdir. Məzkur [deyi-
lǝn] şura hər qəzadan 5 nəfər olmaq üzə-
rə 20 adamdan ibarət olacaqdr. Hər qə- 
zadan 5 nümayəndənin üçü kəndli, biri 
tacir, biri bəy olacaqdr. General-quber-
nator həzrətləri təkrar edirlər ki, kəndli 
nümayəndələri xalq zorlayan qolu ço-
maq, camaat içində dövlət və sairlə nü-
fuz tapmş adamlardan olmayb, biləks, 
rəhm, mürvət, insaf, ədalət və mehri-
banlqla tannmş kənd nümayəndələrin-
dən olacaqlardr. Məzkur şura hər iki həf- 
tədə bir dəfə yğşb bir həftə müşavirə-
də bulunacaqdr. Burada milliyət, din 
fərqi qonulmayacaqdr. Mahalda istər 
müsəlman, istər erməni, istər sair millət 
olsun – hər kəs camaat mənfəətini kəndi 
şəxsi mənafeyindən uca tutub ciddən 
çalşmaq arzusunda olsa, füqərayi-kasi-
bənin xeyrinə çalşmaq istəsə, general-
qubernator həzrətləri özü məəlməmnu- 
niyyə [məmnuniyyətlə] işə cəlb edəcək-
lərdir. General-qubernatorluq dairəsində 
bilafərqi-millət, məzhəb və din [din, 
məzhəb və millət fərqi qoyulmadan] hamn 
qənaətləndirəcək, raz buraxacaq de-
mokratik bir idarə paydar [bǝrqǝrar] 
ediləcəkdir. 
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Şuşada türk dilində “Cümhuriyyət” 
adl bir qəzetə çxarlacaqdr. Hətta qəze-
təyə belə hangi millət həvəslə iştirak et-
mək istəsə, qap açq olacaqdr. 

General-qubernator həzrətləri ma-
halda füqəraya satdrmaq üçün külli miq-
darda qənd, çay, sabun və sair zəruri 
şeylər aparrlar. Məzkur şeylər mahaln 
ən fəqir əhalisinə mənfəətsiz (mayasna) 
satılacaqdr. 

Bundan əlavə, mahalda xəstəlik oldu-
ğundan, general-qubernator həzrətləri 
üç təbib, bir neçə feldşer, lazm olan miq-
darda dərman (dava) və yüz dənə çarpa-
y aparrlar. Şuşada füqəra üçün 100 ya- 
taqlq bir müsri [yoluxucu] xəstəxana aç-
lacaqdr. 

Məmləkətin ən ağr, millətin ən fəla-
kətli bir dövr keçirməkdə olduğu son 4 il 
zərndə özlərini ciddi fəaliyyətlərlə ta-
ntmş olan Sultanov həzrətlərinin bu də-
fə yenə camaatın ağr günlərində fərya- 
da çatacaq, vəzifəsini hüsn-ifa edəcəyinə 
ümidvarz. 

 
Xəlil 

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Fəhlə konfrans 
“Müsavat” rqəsinin məlumat şöbəsi 

xəbər verir ki, bu gün fevraln 9-unda sə-
hər saat 10-da “Raboçi klub”da [Fǝhlǝ klu- 
bunda] Beynəlmiləl Fəhlə Konfrans vaqe 
olacaqdr. Müsəlman fəhlələrindən xahiş 
olunur ki, səhlənkarlq etməyib etibar-
namələri ilə bərabər konfransa gəlsinlər. 
Konfransda mühüm məsələlər müzakirə 
ediləcəkdir. 

Müsəlman Mütəəllimlər [Tǝlǝbǝlǝr] 
İttifaqnn təftiş komissiyas tərəndən  
İttifaq idarəsinin iclas bazar günü 

fevraln 9-unda saat 4-də Birinci Realn 
məktəbində təyin edilir. Seçki olmayan 
məktəblərdən xahiş olunur ki, nümayən-
də seçsinlər. İclas saat 5-də hər nə qədər 
üzv gəlmiş olsa da qanuni hesab edilə-
cəkdir. 

 
Zabratda “Müsavat” rqəsinin iclas 
“Müsavat” rqəsinin məlumat şöbəsi 

xəbər verir ki, bazar ertəsi fevraln 10-da 
axşam saat 7-də Zabratda “Müsavat” r-
qəsinin iclas rqənin əvvəlki mənzilində 
vaqe olacaqdr. Üzvlərdən vaxtl-vaxtında 
gəlməsi rica olunur. Müzakirə ediləcək 
məsələ idarə intixabdr [seçkisidir]. 

 
Aktyorlar İttifaqnn ümumi iclas 
Bu gün bazar günü fevraln 9-unda 

axşam saat 4-də keçən il Bakda davam 
edib mart hadisatında Cəmiyyəti-Xeyriy-
yə binasnda sair təşkilarlarla bərabər 
daşnaklar qurban olan “Aktyorlar İttifa-
q”nn ümumi iclas “Azərbaycan” qəze-
təsi idarəsi mənzilində vaqe olacaqdr 
[baş tutacaqdr]. İttifaq üzvlərinin hams-
nn gəlməsi rica olunur. Bu iclasda ittifa-
qn hesabna baxlacaqdr. 

 
Bələdiyyə İdarəsində 
* Bələdiyyə İdarəsi Xidmətçiləri İtti-

faq Bələdiyyə İdarəsinə müraciətən mə-
lum etmişdir ki, itfaiyyə alay nəfəratı 
[yanğnsöndürmə dǝstǝsi üzvlǝri] ikinci 
sənədir ki, əlbisə almayrlar. Böylə da-
vam edərsə, itfaiyyə nəfəratı fəna əhval-
dan naşi [pis vəziyyətə görə] başqa təda- 
bir ittixazna [tədbirlər görməyə] məruz 

qalacaqdr. İttifaq Bələdiyyə İdarəsindən 
rica etmişdir ki, onlarn əhval nəzərə 
alnsn.  

* Necə ki məlumdur ki, Ümuri-Xeyri-
yə və Naə Nəzarəti [Sosial Tǝminat Nazir-
liyi] İngiltərə komandanlğna müraciət 
edib vapor [gəmi] sərnişin biletlərinə ver-
gi təyini barəsində məlumat vermişdi. 
Şimdi İngiltərə komandanlğ Nəzarət 
məktubunu Bələdiyyə İdarəsinə göndə-
rib işbu məsələyə cavab sormuşdur. Bə-
lədiyyə İdarəsi məlum etmişdir Maliyyə 
şöbəsi şəhər mənfəətinə olaraq biletlər-
dən vergi alacaqdr. Fəqət hələ məlum 
deyildir ki, layihə qəbul ediləcək ya yox. 

* Bələdiyyə İdarəsi məhəlli [yerli] qə-
zetə kantorlarna müraciətən məlum et-
mişdi ki, qəzetələrdəki elanlardan 10 faiz 
vergi alnacaqdr. Qəzetə kantorlar Bələ-
diyyə İdarəsindən hangi elanlardan vergi 
alnacağ barəsində isticvabda bulun-
muşdur [izahat istəmişdir]. 

* Bələdiyyə İdarəsi, Ümuri-Xeyriyyə 
və Naə Nəzarətinin 1 fevral tarixli mək-
tubuna cavab olaraq Nəzarət dəftərxa-
nasndan sual etmişdir ki, Nəzarət sabiq 
Şura Hökuməti müəssisələrini öz öhdəsi-
nə qəbul etmişmi [ya] yox? Zira Bələdiyyə 
İdarəsi səfərbərliyə alnmş Qrmz ordu 
nəfəratı [əsgərləri] ailələrinə maaş ver-
dikdə imtahan edirdi ki, şəhər pullarn 
ləğv edici komisyondan və yaxud İngiltə-
rə komandanlğndan geri alacaqdr. Nə-
zarət həman məxarici öhdəsinə götürə- 
cək olarsa, Bələdiyyə İdarəsi hesab ha-
zrlayb pişnihad [təqdim] edəcəkdir. Əks 
surətdə Bələdiyyə İdarəsi rica etmişdir 
ki, Bak işğal edildikdə şəhər xəzinəsin-
dən götürülən pullar Bələdiyyə İdarəsinə 
qaytarlsn.  

* Bələdiyyə İdarəsinin Məkatib [Mək-
təblər] şöbəsi bütün müsəlman məktəb-
lərinə bir məktub göndərib məlum etmiş- 
dir ki, təhsil sənəsi əvaxirində [axrlarn-
da] şəhər məktəblərində tədrisatda bu-
lunan müəllimlər türk lisanndan imta- 
han verməlidirlər. İmtahan verməyənlər 
məktəblərə buraxlmayacaqlardr. 

 
 

MÜƏLLİMLƏR İCLASI 
 
Fevraln 6-s axşam saat 6 radələrində 

9-uncu ibtidai məktəbdə kurslar təşkili 
komisyonu təşəbbüsatı ilə müəllimlərin 
ikinci iclas vaqe olmuşdur. Məclis kurs-
lar təşkili komisyonu sədri Səməd bəy Ha-
cǝlizadə cənablar tərəndən açlaraq: 

1) Kurslarn müddəti-davam; 
2) Saatlar və günləri; 
3) Siniərə təqsimi [bölünməsi] mə-

sələləri müzakirə olunur. 
Məsələlər müzakiratından əvvəl 

Səməd bəy əfəndi kurslar haqqnda 
komisyonun fəaliyyətini və nəzəriyyatın 
bəyanla nə tərzdə və nə növlə tədris 
olunacağna dair məlumat verir. Dərslər 
“terminoloji — is[ti]lahati-elmiyyə [elmi 
terminologiya]” qaydas ilə aparlacaqdr. 
Müəllimlər[in] əlbəttə ki, məktəblərə la-
zm olacaq elmlərdən məlumatlar vardr, 
fəqət milliləşəcək məktəblərdə tədrisat 
türk lisannda aparlacağ ehtimal edildi-
yinə görə, hər müəllimdə elmə lazm ola-
caq istilahati-xüsusədən [xüsusi termino- 
logiyadan] məlumat almaq icab edəcəyi 
də aşkar bir məsələdir.  

Bələdiyə İdarəsi Məkatib şöbəsi mü-
diri [Orucǝliyev] Əlicabbar əfəndi, lisan-
mzn gələcək məktəblərimizdə lüzumu- 
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nu, milli tariximizin xüsusi bir yer tutaca-
ğn qeyd edir. Sonra türk-islam müəllim-
lərinin işbu məsələyə barmaqaras bax- 
masndan dilgir [naraz] olaraq: Semina-
riya məzunlar nə bilir əcəba ki, böylə 
kəmetinalqla məsələyə əlaqədə bulun-
mağa yer qalsn. Şimdi bütün aləmdə, 
bütün başqa-başqa cəhətlərdə inqilab 
müşahidə edildiyi kimi, məkatib işlərin-
də də xüsusi bir inqilab olmuşdur. Əski 
məktəblər bir daha meydandan çxarl-
maldr. Yeni nəzəriyyat yaradc, yeni mə- 
lumat verici məkatib lazmdr. Bundan 
ötrü də müəllim və müəllimələr lüzumu-
nu heç kəs danmaz. Onlar üçün Bələdiy-
yə Məclisi tərəndən milli lisan kurslar 
üçün 15 min rublə təxsis edilmişdir [ayrl-
mşdr]. Dəfələrlə iclaslar yapmşlar. Şim-
di məni də oraya çağrmşlar ki, bərabər 
bir müşavirə qursunlar. Müsəlman müəl-
lim, xüsusən, müəllimələri böylə bir iş-
dən qaçan kimi gözükürlər.  

Mahmudbəyov əfəndi: Əvvəllərdə 
müəllim və müəllimələr məkatibə qəbul 
edildikdə imtahan edildiklərini göstərə-
rək müəllim və müəllimələrimizin bir öz-
lərini imtahan etmələrini rica edir. Böylə 
olarsa, əlbəttə ki, müəllim və müəllimələr 
özlərini kurslara gəlməyə məcbur edə-
cəklər, deyir; zira özlərinin zəif olduqla-
rn hiss edəcəklərdir.  
Əliməhəmməd əfəndi məktəblərdəki 

müəllimlərin də azalmasn bəyan edir. 
[Orucǝliyev] Əlicabbar əfəndi məlum edir 
ki, məkatibdə tədrisatda bulunan müəl-
limlərin hesab azalmşdr. Fəqət nədən-
sə məsələyə əhəmiyyət vermək istəmə- 
yirlər. Təfavüt etməz, kurslarda bir nəfər 
də olsa tədrisat aparlacaqdr. Fəqət zə-
rərdidə [zərər görən] yenə müəllimlər öz-

ləri olacaqdrlar.  
Baba bəy əfəndi keçən sənədəki kurs-

larn müntəzəm olmamasnn müəllimlə-
rin ruhlarn öldürməsini qeyd edərək, 
öylə olarsa şimdi də heç kəs gəlməyəcək- 
dir – deyir. Komisyon əzas [üzvlǝri] bu ilki 
kurslarn müntəzəm olacağna dair mə-
lumat verirlər.  

Səməd bəy [Hacǝlizadǝ]: Burada üç 
maddə vardr ki, bir-birlərinə müavinət-
də bulunarlarsa, kurslar həm müntəzəm 
həm də xeyirli olacaqdr: Birincisi para 
məsələsidir ki, Əlicabbar əfəndinin bu-
yurduqlarna görə Bələdiyyə Məclisində 
ümumiyyətlə qəbula keçmişdir. Kurslarn 
maddi cəhəti təmin edilmişdir. İkincisi 
nizam məsələsidir ki, bu xüsusda da in-
tixab edilmiş [seçilmiş] komisyon kursla-
rn mənəvi cəhətlərini tərtib və nizama 
salacağn dəröhdə edir [öhdəsinə götü-
rür]. Üçüncüsü və ən əhəmiyyətli maddə 
müəllimlərə aiddir ki, o da həvəslə kurs-
lara gəlməkdir. İşbu üç maddədən ikisi 
göz önündədir. Fəqət üçüncüsü sizdən 
asldr. Ümidvaram ki müəllimlər bu ba-
rədə layiqincə düşünəcəkdirlər. 

Mahmud bəy əfəndi kurslardan bura-
xlacaq məzuninə [məzunlara] şəhadətna-
mə verilsə yaxş olduğunu bəyan edir. 
Əlicabbar əfəndi bu məsələnin o qədər 
də müşkül olmamasn qeydlə deyir ki, 
komisyon Maarif Nəzarəti indində [nəz-
dində] iqdamat və təşəbbüsatda bulu-
narsa [addm atar vǝ tǝşǝbbüs göstǝrǝrsǝ], 
müvəffəq olacağ ehtimal daxilindədir. 
Keçən zamanlarda belə xüsusi kurslar 
şəhadətnamə verməyə izin hasil edirdi-
lər. Şimdiki müəllim və müəllimələrin bir 
paras da həman kurslar təkmil edib [bi-
tirib] şəhadətnamə almşlar, məktəblər-

də tədrisatda bulunurlar.  
Bundan sonra Səməd bəy əfəndi ruz-

nameyi-müzakirata [müzakirǝ gündǝliyinǝ] 
keçərək komisyonun öz rəyini bəyan 
edir. Müzakiratdan sonra məsələlər işbu 
qərar üzrə həll edilmişdir: 

 
1) Kurslarda dərslər fevraln 8-in-

dən başlayaraq, maysn əvaxirinədək 
[axrlarnadək] davam edəcəkdir. 

 
2) Dərslər fevral aynda axşam saat 

5 yarmdan 7 yarmadək, martdan etiba-
rən 6-dan 8-ədək davam edəcəkdir. 

 
3) Kurslarda həftədə 3 gün şənbə, 

düşənbə [bazar ertəsi] və çaharşənbə 
[çərşənbə] günü sinif dərsləri olacaq. Yek-
şənbə [bazar] və pəncşənbə [cümə axşa-
m] günləri də ümumi olaraq tarixi-milli, 
üsuli-tədris və tərbiyəyə dair mühazirə-
lər oxunacaqdr. 

 
4) Siniərə müəllimlər öz səlahdid-

ləri [razlqlar] ilə daxil olacaqlar.  
 
Kurslar üç başqa-başqa sinifdən iba-

rətdir. Birinci sinif türkcə bilməyənlərə 
məxsus olub türkcə və hesab tədris edi-
ləcəkdir. İkinci sinif bir qədər məlumatı 
olan müəlliminə [müəllimlərə] məxsusdur. 
Burada türkcə və hesabdan başqa bir də 
həndəsə tədris ediləcəkdir. Üçüncü sinif-
də bunlardan əlavə tarix, ədəbiyyat və 
elmi-təbii [tǝbiǝt elmi] də tədris edilə-
cəkdir. Kurslarda məşhur Haşm əfəndi 
milli tarix və üsuli-tədris [və] tərbiyədən 
mühazirələr oxuyacaqdr.  
İclas saat 8-də qapanr. 

Tələbə 

GÜRCÜSTANDA 
 
İngiltərə Hökuməti nəzdində Gür-

cüstann siyasi nümayəndəsi 
Zaqafqaziyada olan İngiltərə koman-

danlğ vasitəsilə Londondan fevraln 2-
sində Gürcüstan Hökuməti sədri Jordani- 
ya namna [adna] böylə bir teleqraf gəl-
mişdir:  

“David Qambaşidzeni Gürcüstan Hö-
kuməti tərəndən Londonda İngiltərə 
Hökuməti nəzdində siyasi nümayəndə 
təyin etmək lazmdr. Qambaşidze nam-
na teleqraf göndərməklə bunun təyinini 
tezliklə təsdiq ediniz. Batum və ya Bak-
da olan İngiltərə məmurlar vasitəsilə 
bizə hər bir məlumat göndərə bilərsiniz.  

Qvardjaladze” 
 

Bu teleqrafa cavab olaraq Gürcüstan 
Hökuməti fevraln 3-ündə İngiltərə ko-
mandanlğ vasitəsilə böylə bir teleqraf 
göndərmişdir:  

“London. Gürcüstan Cümhuriyyəti nü-
mayəndəsi David Qambaşidzeyə.  

Gürcüstan Hökuməti sizi İngiltərə 
Hökuməti nəzdində öz nümayəndəsi 
təyin edir. Təyininizi təsdiq edib sizə 
xəbər verirəm ki, etibarnaməniz bu 
tezlikdə göndəriləcəkdir. 

Hökumət sədri əvəzinə Xariciyyə 
naziri Gegeçkori” 

 
 

ERMƏNİSTANDA 
 
Azərbaycan Cümhuriyyəti Baş naziri-

nin xüsusi işlər məmuru nazir cənabla-
rna böylə ərzi-halda bulunmuşdur:  

“Allahverdi Oruc oğlu, Rüstəm Məş-
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hədi Hüseyn oğlu (İrəvan quberniyas, 
Göyçə mahal, Qaraiman kəndlisindən-
dir) Qaraiman kəndi tərəndən Gəncə-
yə qubernator yanna gəlib Göyçǝ maha- 
lnda ermənilərin zülmündən məlumat 
vermişlərdir.  

Bu əhvalat Ermənistan torpağnda 
vaqe olduğundan və bu işdə bizzat [şǝx-
sǝn] özü bir binagüzarlq [sərəncam] verə 
bilməyəcəyindən, Gəncə qubernatoru 
onlar Bakya göndərmişdir.  

Allahverdi Oruc oğlu və Rüstəm Məş-
hədi Hüseyn oğlu burada mənə böylə 
məlumat vermişdirlər:  

Yeddi gün bundan əvvəl bizim Qarai-
man kəndinə Qulu namnda [adnda] bir 
kəndli gəlib demişdir ki, erməni dəstələri 
Filmov və Yenşanov nam [adl] afserlərin 
təhti-idarəsində [idarəsi altında] gecə Q-
zlvəng, Sabatan və Zağas kəndlərini əha-
tə eyləmişdirlər. Bütün kişiləri “sizi pris- 
tav çağrr” bəhanəsi ilə bir yerə cəm edib 
sonra özləri bu kəndləri qarətə başlamş-
lardr. Kəndlilər yalvarb-yaxarb bütün 
tələblərinə əməl edəcəklərini bəyanla 
buraxmalarn rica edirlərsə də, erməni-
lər cavabnda “İki-üç müsəlman kəndini 
məhv etməklə sizdən intiqam ala bilmə-
riz, hərgah sizin 30 kəndiniz belə yerlə-
yeksan edilərsə, yenə sentyabr hadisə- 
sində Bakda bir gecədə tökülən erməni-
lərin qan bahas deyildir” – deyə cavab 
verirlər. Dörd gün bu kəndləri qarət et-
dikdən sonra Çamurlu kəndində vəhşiya-
nə bir surətdə dörd müsəlman kişisi, altı 
nəfər arvad bu xunxarlar [qaniçənlər] tə-
rəndən qətl edilir. Kişilərin başlarn, ar-
vadlarn isə döşlərini kəsirlər. Nəhayət, 
biz özümüz onlar dəfn eyləmişik.  
Şərab kəndində bir arvad xəbər verir 

ki, Şərab kəndində bütün müsəlmanlar 
ermənilər kəsib, uşaqlar təndirdə yandr-
mşlardr. Kənddən səkkiz nəfər müsəl-
man arvadlarn aparb 20 gün saxlayb 
onlarn ismətinə toxunduqdan sonra bu-
raxmşlardr. 

 
 

TEATRO VƏ MUSİQİ 
 
Yeni məcmuə 
Bu yaxnlarda Zülfüqar bəy Hacbəyli 

cənablarnn müdiriyyəti altında “Övra-
qi-nəsə” nam [adl] yeni bir məcmuə 
[jurnal] nəşrə başlayacaqdr. İşbu məc-
muə iki həftədə bir dəfə, nəs surətdə 
çxb sənayeyi-nəsədən [incəsənətdən] 
bəhs edəcəkdir. Ələlümdə [ǝsasǝn] teat-
ro və musiqi işlərindən və ham [bütün] 
türk aləminin ədibləri haqqnda geniş bir 
surətdə məlumatlar verəcəkdir. Milli səh- 
nəmiz və aktyorlarmz haqqnda yazla-
caqdr. Sənayeyi-nəsə həvəskarlar öz 
yazlar ilə həmin məcmuədə iştirak edə-
cəklərdir. 

 
 

İDARƏYƏ MƏKTUB 
 
Azərbaycan Məclisi-Məbusan əzasn-

dan [üzvlərindən] Hac Kərim Sanyev cə-
nablarna. 

“Azərbaycan” qəzetəsinin 97-nci sa-
ynda səhv olaraq “Qazqumuq camaatı 
üçün D. Amintayova manufaktura 8000 
arşn” ibarəsi məəttəəssüf [təəssüf ki], 
“Qazax camaatı üçün D. Amintayova ma-
nufaktura 8000 arşn” deyə yazlmşdr. 
Qazax məbusu Hac Kərim əfəndinin bu 
kimi əhval nəzəri-diqqətə almalar cid-

dən [şayani-]təqdir və təhsindir [tǝqdirǝ 
vǝ tǝrifǝ layiqdir] və başqa məbuslarmzn 
da ümuma cəhəti-təəllüqü [aidiyyǝti] 
olan bu kimi məsələlərdə ayq olmalarn 
dərgahi-ilahidən təmənna edərəm. 

Ərzaq naziri vəkili Yusifǝli [Əliyev] 
 

-2- 
 
Möhtərəm müdir əfəndim!  
Xahiş edirəm bu neçə kəlmə sətiri 

möhtərəm “Azərbaycan” qəzetəsinin sü-
tunlarnda dərc edəsiniz. 

Rus “Azərbaycan” qəzetəsinin 25-inci 
nömrəsində yazlmşdr ki, Ərzaq naziri 
tərəndən Lənkəran camaatı üçün altı 
min arşn “bez” vəkalətnamə üzərinə 3 
nəfərə verilibdir. 

1) Yusif Qəribov; 
2) Teymur bəy Bayraməlibəyov; 
3) Böyükağa bəy Mirəlibəy oğlu. 
Bunu oxuyub rəf’i-iştibah [yanlş 

aradan qaldrmaq] üçün məlum edirəm ki, 
mənim bez barəsində bir xəbərim yox-
dur və almamşam. Buna binaən [buna 
görə] öz tərəmdən Ticarət nazirinə əri-
zə vermişəm ki, bu işi təhqiq eyləsin və o 
kəs ki, mənim admdan xrszlq [oğurluq] 
etmişdir, öz cəzasna yetirilsin. 

Teymur bəy Bayraməlibəyzadə 
 

 
Arvad diş həkimi Platonova  

Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 
[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 

Diş həkimi  
İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Arvad diş hǝkimi 
M. S. İdaşkina 

Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 
 

Doktor Musa bǝy Rǝyev  
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 

naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor Ağahüseyn Kazmov 
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-

liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Papiros, tütün fabrikas  

Açlr bu tez zamanda papiros, tütün 
fabrikas Voronsovski küçǝdǝ 26 nömrǝli 
evdǝ. Kamali-ehtiramla Ağazeynal Zeynalov.  

2676 



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

134 135

V cild 

Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 

Arvad diş hǝkimlǝri 
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 

İSLAMİYYƏ MEHMANXANASI  
(LOKANTASI) 

Bir çox sənələrdən bəri davam edən və 
Mart hadiseyi-əliməsində yanan “İslamiyyə” 
mehmanxanas yenidən təmir edilib bu 
gündən etibarən mehmanxanada gözəl 
lokanta açlmşdr. Mahir aşbazlarn təhti-
idarəsində hər növ Avropa və Asiya xörəkləri 
hazr edilir. Nahar və şam vaxtı Avropa və 
Asiya musiqi dəstəsi çalacaqdr. On beş ədəd 
nömrə hazrdr. (Adres: Bazarn və Qubernski 
küçələrin küncündə, telefon nömrə 12-51. 
Kamali-ehtiramla: İsmayl Mahmudzadə)  

2670  
 
 

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

 
Süni böhran  

sǝh. 118. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝmmǝd 
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.  

 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda 

sǝh. 122. “üşr”: mǝhsulun onda biri 
miqdarnda alnan vergi.  

 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusan  

vǝ sosial-demokratlar 
sǝh. 122. “Bund”: qǝzetdǝ “Bunda” kimi 

getmişdir. XIX ǝsrin 90-c illǝri ilǝ XX ǝsrin 40-
c illǝri arasnda Şǝrqi Avropada (Litva, Polşa 
vǝ Rusiya ǝrazisindǝ) fǝaliyyǝt göstǝrǝn 
yǝhudi sosialist partiyas idi.  

 
Ömǝr Faiq ǝfǝndinin Ruxadzenin 

teleqrafına cavab  
sǝh. 126. “Qobilyan bǝylǝri”: güman ki, 

“Kobuleti bǝylǝri” olmaldr; qǝzetdǝ belǝ 
getmişdir.   

 
Şuşa-Zǝngǝzur-Cǝbrayl-Cavanşir  

general-qubernatorluğu 
sǝh. 127. “Bunlarla bərabər Bakda bulu-

nan ingilis qoşunlar …………… əsgəri dəxi 
gedir; fəqət onlar Şuşayadǝk getməyib 
Yevlax mövqində qalacaqlardr.”: bu 
cümlǝnin bǝzi yerlǝri qǝzetdǝ ağ çxmşdr.  

“Mahalda istər müsəlman, istər erməni, 
istər sair millət olsun – hər kəs camaatın 
mǝnfǝǝtini kəndi şəxsi mənafeyindən uca 
tutub ciddən çalşmaq arzusunda olsa, 
füqǝrayi-kasibǝnin xeyrinǝ çalşmaq istǝsǝ, 
general-qubernator həzrətləri özü məəl-
məmnuniyyə işə cəlb edəcəklərdir.”: Qǝzet-
dǝ bu cümlǝnin bǝzi ünsürlǝri bir-birinǝ 
qarşmşdr.  

sǝh. 128. “Xǝlil”: bu imza Xǝlil İbrahimǝ 
(İbrahimov Xǝlilǝ) mǝxsusdur.  

Müǝllimlǝr ilcas 
sǝh. 130. “Mahmud bəy əfəndi kurslar-

dan buraxlacaq məzuninə…”: güman ki, 
“Mahmud bǝy” yerinǝ “Mahmudbǝyov” 
olmaldr.  

sǝh. 131. “…mǝşhur Haşm ǝfǝndi…”: 
güman ki, Haşm bǝy Nǝrimanbǝyov nǝzǝrdǝ 
tutulur.  

 
Ermǝnistanda  

sǝh. 132. “Qaraiman”: qǝzetdǝ “Qara 
İmran” kimi getmişdir; Göyçǝ mahalnn 
Qaraiman kǝndi nǝzǝrdǝ tutulur.  

“…Göyçǝ mahalnda…”: qǝzetdǝ “Göyçay 
mahalnda” getmişdir.  

 
Teatro vǝ musiqi  

sǝh. 132. “Övraqi-nǝsǝ”: 1919-cu ilin 
mart-avqust aylarnda Bakda nǝşr edilmiş 
mǝdǝniyyǝt vǝ incǝsǝnǝt jurnal.  

 
İdarǝyǝ mǝktub  

sǝh. 132. “Hac Kǝrim Sanyev”: qǝzetdǝ 
“Sanyev” yerinǝ sǝhvǝn “Sabitov” getmişdir.  
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 110-cu nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Ağadadaş və Ələkbər Məhəmmədov-
lar özlərinin istəkli qardaş Nəcəfqulu Mə-
həmmədovun şubatın [fevraln] 9-uncu 
gecəsində fəcianə [faciəvi] bir surətdə qətl 
edildiyini öz dost və qövm-əqrəbalarna 
kamali-hüznlə [böyük hüznlǝ] xəbər verir-
lər. 

Dəfn günü əlahiddə elan ediləcəkdir.   
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Mina xanm uşaqlar ilə öz mehriban 
və istəkli şövhəri [əri] Nəcəfqulu Məhəm- 
mədovun şubatın 9-uncu gecəsində za-
lm qatillər tərəndən öz evində fəcianə 
bir surətdə qətl edildiyini yəs [kədər] və 
ələmlə öz dost-aşna və qövm-əqrəbala-
rna xəbər verir. 

Dəfn günü əlahiddə elan ediləcəkdir.     
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Şərq-Qafqaz Neft Ticarəti və Səhm-
daran [Səhmdarlar] şirkətinin baş kantoru 
xidmətkarlar özlərinin unudulmaz və 
mehriban müdirləri Nəcəfqulu Məhəm-
mədovun şubatın 9-uncu gecəsində öz 

evində zalm qatillər tərəndən fəcianə 
bir surətdə qətl edildiyini kamali-hüzn və 
təəssürlə [böyük hüzn vǝ kǝdǝrlǝ] xəbər 
verirlər. 

 
İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 

RACİUN 
Əli bəy və Sona xanm uşaqlar öz əziz 

yoldaşlar Nəcəfqulu Məhəmmədovun 
şubatın 9-uncu gecəsi öz evində cǝbbar 
[zülümkar] və zalm qatillər əli ilə fəcianə 
qətl edildiyini yəs və ələmlə öz dost-aş-
nalarna hüzn-ələmlə xəbər verirlər. 

 
İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 

RACİUN 
Şərq-Qafqaz Neft Ticarəti və Səhm-

daran şirkəti idarəsi öz müdiri (direkto-
ru) Nəcəfqulu Məhəmmədovun zalm 
qatillər əli ilə şubatın 9-uncu gecəsi öz 
evində fəcianə qətl edildiyini hüzn və 
təəssürlə ümuma elan edir. 

 
İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 

RACİUN 
Şərq-Qafqaz Neft Ticarəti və Səhm-

daran şirkətinin neft və yağ zavodlarnn 
və neft skladnn müdiri, xidmətkar və 
əmələləri [işçiləri] özlərinin əziz və mehri-

Bazar ertǝsi, 10 fevral 1919-cu il, nömrǝ 110
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ban baş müdirləri olan Nəcəfqulu Mə-
həmmədovun şubatın 9-uncu gecəsində 
öz evində fəcianə bir surətdə qətl edildi-
yini kamali-hüznlə ümuma elan edirlər. 

 
 

YANLIŞ BİR AVAZ 
 
İstihalə zamanlarnda, yəni bir haldan 

digər bir hala keçmək zamanlarnda hö-
kumət başnda durmaqdan daha məsul, 
camaat işi görməkdən daha müşkül bir 
iş təsəvvür olunmasn. 

Hər şey yerindən tərpənmiş, hər hal 
digərgun olmuş [dəyişmiş]. Yalnz höku-
mət müəssisələri, məmurlar, idarələri 
deyil, hər bir şey dəyişmiş; yalnz maddiy- 
yat deyil, mənəviyyat da alt-üst olmuş-
dur. Əxlaq başqa, nəzəriyyə başqa, hətta 
namus və eşq məfhumlar, məhəbbət və 
nifrət mənalar da başqalaşmşdr. Böylə 
bir zamanda cəmiyyəti raz salmaq, məm- 
nun edə bilmək qədər təhlükəli və müş-
kül bir iş təsəvvür olunmasn. 
İştə böylə müşkül bir vəziyyətdə, böy- 

lə məsuliyyətli zamanda Azərbaycan Məc- 
lisi-Məbusan müqəddərati-milləti [millə-
tin taleyini] əlinə almş, Cümhuriyyət gə-
misini bu qaynar və daşar bir vəziyyətdə 
olan tarix dəryasnda üzdürərək Məclisi-
Məbusan kənarna gətirmək yükünü yük- 
lənmişdir. 

Fətəli xan Xoyskinin hökuməti təşkil 
olunduğu zaman, zaman və məkann iq-
tizasn [tǝlǝbini, ehtiyacn] ölçərək “Müsa- 
vat”, bitərəər, sosialistlər və “Əhrar” 
fraksiyonlar, milli əqəliyyət [azlq] nüma-
yəndələri hökumətə etimadla tərzi-hə-
rəkətlərini bəyan etdilər. Firqə məqsədi 
deyil, millət və dövlət nəzəriyyəsi xatiri-

nə bir çox nöqsanlara göz örtməyi müva-
q gördülər. Yalnz “İttihad” rqəsi başqa 
bir rəydə qald. Fətəli xann təbirincə “da- 
şn cibində” saxlad. 

O zamanlar mərkəz rqələri, bilxassə 
[xüsusilə] “Müsavat”la bərabər sosialist-
lər də cəhd edir, Parlamana girmək istə-
məyən qeyri-müslüm sosialistlərə qan- 
drmaq istəyirlərdi ki, Azərbaycan Parla-
man xaricində bir idarə, bir çarə yoxdur. 
Bu nöqteyi-nəzər üstündə duran türk so-
sialistləri həqiqətən də bir dövlət nəzə-
riyyəsi və iş zehniyyəti göstərirlərdi. Firqə 
propaqandasndan, rqə məqsədi güd-
məkdən ziyadə iş və məmləkət xatiri gü-
dülürdü. 

Azərbaycan istiqlal nöqteyi-nəzərin-
də duran demokratik rqələr böylə sabit 
bir nöqteyi-nəzər təqibi ilə nəhayət bü-
tün müariz [müxalif] rqələrin də Azər-
baycan Parlamann tanmasna səbəb 
oldular. 
Əvvəlcə türk sosialistlərinə “müsa-

vatç” sosialist nam [ad] taxan “yoldaş-
lar” artıq türk sosialistləri ilə birləşmək 
və anlaşmaqdan bəhs edən məqalələr 
yazmağa başladlar. Bunun təsiri ilə bi-
zim sosialistlər də məəttəəssüf [tǝǝssüf 
ki], yanlş bir avaz (ton) götürməyə, əyri 
bir yola sapmağa başladlar. 

“Parlaman demokratik görünmək is-
təyirsə də, deyildir” – deyə başqalarnn 
nəqəratın təkrarlamaqla zənn etdilər ki, 
məqsədəmüvaq bir iş görürlər. Firqə 
məqsədi, propaqanda həvəsi, məmləkət 
mənafeyi, iş ciddiyyətinə faiq [üstün] gəl-
məyə başlad. 

Zatən – dedilər – biz bu cür Məclisi-
Məbusan düzəltmənin tərəfdar deyil-
dik. Bunu “hakim rqələr” yaratdlar – 

deyə şikayətləndilər. Halbuki Məclisi-
Məbusan qanunnaməsini Azərbaycan 
Şurayi-Millisi onlarn iştirak ilə yazmş və 
onlarn dəxi təsdiqi ilə nəşr eyləmişdir. 

Tutalm ki, Parlaman onlarn istədiyi 
kimi qurulayd. Nəticə nə ola bilərdi? Vi-
layətlərdən, komitələrdən, şəhərlərdən 
adam çağrlmayacaq, 44 adamlq rqə 
siyahlar bir fərz iki bərabər artırlacaq-
d. O zaman 20 “Müsavat” əvəzinə 40, 
10 bitərəf əvəzinə 20, 4 “İttihad” əvəzinə 
8, 11 sosialist əvəzinə 22 sosialist olacaq- 
d. Əcəba 22 sosialist, bu “həqiqi demok-
ratlar” 120 kişilik [nǝfǝrlik] bir məclisdə 
əksəriyyət təşkil edə biləcəklərmiydi? 
Yaxud 40 nəfərlik bir “Müsavat” sosia-
listlər və yaxud bitərəərlə əqdi-ittifaq 
etmədən [ittifaqa girmǝdǝn] bir mərkəz 
vücuda gətirə biləcəkmiydi? Təbii ki, et-
məyəcəkdi. O halda sosialistlər bittəb’ 
[tǝbii olaraq] kəndilərindən daha mötədil 
olanlarla bir ittifaq bağlamal idilər. Bu 
nöqteyi-nəzərdən ilk ittifaq bağlaya bilə-
cəkləri rqə “Müsavat” olacaqd. 

Halbuki “Müsavat” baltalamağa baş-
lamşlardr. Bu baltalamaq bəlkə də sosia- 
list propaqandas yapmaq üçün işə yarar, 
fəqət məmləkət işi üçün zənn etməyiz ki, 
faydas olsun. 
Əcəba, sosialistlərimiz ümumi intixa-

ba [seçkiyə] bu qədər ümidvar ikən zənn 
edirlərmi ki, sosialist bir əksəriyyət top-
laya bilsinlər? Zənn etməm. Madam ki, bu 
zənn yoxdur, o halda bugünkü, yarnk və 
ehtimal ki, daha o biri günkü ittifaqdaş-
larn nahaq yerə tanmamazlğa gəlmə-
yirlərmi?  

Yoxsa bu günün “menşeviki” yarnn 
“bolşeviki” deyə mövcud olan nəzəriyyə 
bizim sosialistlərimiz haqqnda dam doğ- 

rudur? 
Biz buna inanmaq istəməyiz. 
Biz qətiyyən arzu etməriz ki, [Pepinov] 

Əhməd bəyin idarə eylədiyi “Hümmət”, 
[Nǝrimanov] Nəriman bəyin idarə eylədi-
yi “Hümmət” kimi tənqidat və mübari-
zələrində feodal və klerikal [dini, dinin tǝsi- 
rini güclǝndirmǝyǝ çalşan] bir cərəyan mü-
məssilləri [təmsilçiləri] olan sağlar unu-
dub, demokratik mərkəzlə eylədiyi müba- 
rizəni zamann təhəmmül edəmməyəcə-
yi əndazə xaricinə çxarsn. 

O halda ümid edəlim ki, Parlaman-
mzn sol cinahn təşkil edən sosialistlə-
rimizdə son günlərdə görülən yanlş avaz 
həman fürsət var ikən təshih olunar. 

 
M. Ə. 

 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
10-uncu iclas. İkinci gün. 

 
Sədr - İclas açaraq, Məhəmməd ağa 

Vəkilovun qubernatorluqda qalaraq mə-
busluqdan istefa verdiyini və Seyidov 
[Mirhidayǝt] ilə Tağyev Əşrən iki aydan 
bəri gəlmədiklərindən məbusluqdan xa-
ric hesab edildiklərini bəyanla fraksiya-
lardan xahiş edir ki, çxan məbuslarn əvə- 
zinə sairlərini göndərsinlər.  

Ağamalov (Hümmət) - Dünən nazir-
lərdən birisi dedi ki, hər şeydən ötrü sor-
ğu vermək olmaz. Nazirin sözündən böylə 
çxd ki, sorğu vermək üçün bəzi şərait 
[şǝrtlǝr] mövcud olmaldr. Əzcümlə [o 
cümlədən], məsələn, o vaxt sorğu verərlər 
ki, hökumətin ümumi siyasəti xalqa zərər 
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ola, daha məsələn, bir naçalnik rüşvət alb 
bu barədə sorğu verməzlər.  

Bəli, Nəzarətin [Nazirliyin] siyasəti öy-
lə olmaldr ki, xalqa ondan zərər dəymə-
sin. Amma bizim Nəzarətlərimizin siyasə- 
ti böylə deyildir, zərəri var və nə qədər bu 
siyasət dəyişməyib, böylə də olacaqdr. 
Bu siyasət nə siyasətdir? Buna böyük diq-
qət vermək lazmdr. Bu siyasət indi deyil, 
türklər buraya qədəm qoyandan başlayb 
davam edir və bir müddət də edəcəkdir. 
Bu siyasət xalq qorxuda saxlamaq siya-
sətidir. Şimdiki siyasət, sabiq hökumətin 
siyasəti, türklərin gəlməsi və onlarn hə-
rəkətləri həp biri-birinə bağldr. Biz bu-
rada yoxduq, amma eşidirdik ki, türklər 
ağr yumruqlarn fəhlə və kəndlilər üzə-
rinə qoyub, onlar sxmşlar. Tərə-müqa-
bil dirilmiş, suvarlmş yanmş ot kimi 
yenidən göyərmişdir. O vaxt Hökumət 
tikildi, fəqət Parlaman çağrlmad, çünki 
Parlaman xalq səsi idi. Əgər Hökuməti 
Parlaman tiksəydi, böylə olmazd, amma 
Parlaman tikmədi. Nuri paşann qanad 
altında tikildi, adn da qoydular... Nə 
bilim Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bu siya-
sətin ibtidasn [təməlini] o ağalar qoydu-
lar ki, indi də gedir. Bu hökumət də o 
hökumətin taydr. Bir məsəl var deyərlər 
erməninin yaxşs olmaz, amma bu er-
məni o ermənidən yaxş olar. (Abbasqulu 
Kazmzadə yerindən: Siz də yaxş sosial-
istsiniz!) Bəli! Bu hökumət o hökumətin 
taydr. Bunun siyasəti onunku kimidir. 
Bu siyasət də ibarətdir camaatı əzmək-
dən. Türklərin zamannda qoyulan siya-
sət bizim hürriyyət və istiqlalmza ziddir. 
(M. Əmin yerindən: Sağ ol!) Çünki bu 
siyasət fəhlə və əkinçini əzir, ölüm verir. 
O yerdə ki, camaatın əksəri zillətdə oldu, 
o millətin gücü olmaz. Odur ki, biz deyi-
riz: Həqiqi istiqlal şəraitində yaşamaq 

istəyənlər həmişə camaatın asayişini tə-
min etməyə çalşmaldrlar, nəinki əqə-
liyyəti [azlğ]. Mən yenə deyirəm, bu 
hökumət böylə gəlib bir müddət böylə 
də davam edəcəkdir. Şimdi məndən so-
ruşa bilərsiniz ki, hökumət pis isə nə 
üçün sosialistlər onu qəbul etmişlərdir? 
Bunun cavabnda deyirəm ki, baxdq 
gördük hər tərəfdə işlər fənadr, hər 
tərəf düşməndir. (Mərkəzdən və sağ-
dan: Bravo!) Siyasət barəsində yoldaşm 
müfəssəl danşacaqdr. Ancaq indi mən 
bunu demək istəyirəm ki, məmurlar böy-
lə zənn edirlər ki, qüvvəni quldurlarda, 
qaçaqlarda, adam öldürənlərdə tapmaq 
olar. (Məhəmməd Əmin yerindən: Ham 
məmurlarm böylədirlər?) Bəli! (Ümumi 
gülüş) Amma camaat qulduru hökumət 
yannda görəndə hökumətin zəiiyinə 
isnad verir. Avropada adətdir, bir adam 
qulluğa qəbul etdikdə ondan attestat 
istəyirlər. Bizim də attestatımz oğurluq, 
quldurluq, adam öldürməkdir. Gəncə tə-
rəfdə polislər və strajniklər böylə adam-
lardandr.  

Bizdə bəzi yerlərdə şimdi bir adət var. 
Hər kəs şikayət etsə, onu döyürlər, xüsu-
sən qulluqçudan heç vaxt şikayət etmək 
olmaz. Yüzbaşdan pristava, pristavdan 
naçalnikə, xülasə, bir qulluqçudan böyü-
yünə şikayət etmək qadağandr.  

Bir də Nikolay vaxtında, heç hürriyyət 
olmayan zaman yenə bir kəndxuda seç-
kisi var idi. Şimdi bu da götürülmüşdür. 
Mən Qazaxda olanda camaat məscid qa-
bağna yğlmşd. Yüzbaş məsələsi vard. 
Dedim yüzbaşnz pis isə yenisini seçin. 
Dedilər necə seçək ki, neçə min manat 
alb Mahmudu təyin etmişlərdir.  
Şimdi gələk sud [mǝhkǝmǝ] məsələ-

sinə: məhkəmə işlərinin həpsi polis əlin-
dədir. Sudyalar [hakimlǝr] bekarçlqdan 

alş-verişə qurşanmşlardr. Sud yoxdur.  
Keçirəm dünkü sorğu məsələsinə. Sor- 

ğuda deyilir ki, məmurlar rüşvət alrlar. Biz 
də təsdiq ediriz ki, böylədir.  

Sonra polis məmurlarnn fəna hərə-
kətindən iki misal gətirərək deyir ki: Rüş-
vətxorluq yalnz Qazaxda deyil, hər yer- 
də var. Nazirlər bunu bizdən yaxş bilirlər. 
Bunun qabağn almaq, çarə qlmaq la-
zmdr. Lakin çarə bu deyil ki, hökuməti ç-
xarasan. Bu hökuməti dəyişsən də iş də- 
yişməz, çünki Həsən keçəl, ya keçəl Hə-
sən. Hökuməti dəyişmək lazm deyil, 
siyasətin ruhunu dəyişmək lazmdr. Biz 
burada hökumətə etimad məsələsindən 
bəhs etmiriz, çünki ümidimiz yoxdur ki, 
sonra gələn hökumət bundan yaxş ol-
sun. Bəs nə etməli? Mən deyirəm xəya-
nətdə tutulan məmurlarn həpsinə cəza 
lazm deyil, var-yoxunu əlindən alb 8 ay 
bundan qabaqk halna salmaq lazmdr. 
Bunun üçün Parlamanda iki komisyon 
təşkil edilsin. Biri istintaq, digəri qanun 
verən komisyon ki, cinayət açldqda xa-
inlər milyonçu da olsa milyonlar əllərin-
dən alnb 6 ay əvvəlki hallarna saln- 
snlar. Yoxsa nə hökumət yaşaya bilər, nə 
biz.  

Sultanməcid Qənizadə - Nazirlərdən 
birisinin dediyindən böylə çxd ki, bu iş-
lər həp türklər gələndən bəri başlanmş-
dr. Deməli türklərdən əvvəl heç kəs hinə 
soxulmayrmş, biz istədiyimizi bu uca 
kürsüdən danşa bilirmişik. Natiq öz insa-
fı ilə desin, doğurdan da böyləmiydi?  

Mən bu barədə çox danşmayaca-
ğam, öz insaarna buraxram. Qoy onla-
rn cavabn da öz vicdanlar versin. Am- 
ma mən deyirəm ki, həmin bu istiqlal və 
hürriyyət biz azərbaycanllara türklərin 

əli ilə əta edilmişdir. Azərbaycan, Gür-
cüstan və Ermənistan hökumətlərinin öz 
rəsmi kağzlar ilə isbat edirəm ki, nəinki 
Azərbaycan, hətta Gürcüstan və Ermə-
nistana da istiqlaliyyəti türklər vermişlər-
dir. (Sağdan: Sağ ol!) Burada deyirlər ki, 
rüşvətxorluq və sui-istemal talçokunu 
(hərəkətini) türklər vermişlərdir və elmi-
təbii [zika] qanununa görə həman təh-
rik sövqü ilə indi də davam edir. Fəqət, 
məlumunuzdur ki, o qanuna görə hər tal-
çokun hərəkətini bir əks-talçok saxlar. 
Şimdi əgər o talçok türklərdəndisə və 
türkdən böyük bir qüvvə varsa, buyur-
sun bir əks-talçok çxarsn və birincini da-
yandrsn. Mən bu danşqlara Krlovun 
məşhur sözü ilə cavab verərəm ki, bu 
adamlar o şeyə oxşayrlar ki, bir meyvə-
dən yağlanr, fəqət o meyvənin haradan 
düşdüyünü bilmək istəməyir. Biləks [əksi-
nə] bu gün məmləkətdə xəyanət və cina-
yət varsa, ondandr ki, həman qüvvə get- 
mişdir. Şimdi biz gərək çalşaq qara qüv-
vələri rəf və dəf edək [aradan qaldraq vǝ 
uzaqlaşdraq]. Ancaq o halda millətpərəst- 
lik dili ilə bu minbərdə dediyiniz kimi bay-
rağmz ucalar, Cümhuriyyətimiz yaşar.  

 
Yenə var 

 
 

TƏƏSSÜRAT 
 
Üç günlük bir “müharibə”nin şahidi 

olduq.  
Müharibə Parlaman zalnda vaqe olub 

sağ tərəfdən “İttihad” və sol tərəfdən 
“İttifaq” fraksiyalarnn hökumətə qarş 
hücumu ilə başland.  

Hücum nagəhani [qǝl, gözlǝnilmǝz] idi.  
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Bu səbəbdən idi ki, bixəbər hökumət, 
həngamənin əvvəllərində özünü “müha-
ribə” vəziyyətinə sala bilməyib, “dalba-
dal” vurulan zərbələri rəddü bədəl edə bil- 
məyirdi [zǝrbǝni dǝf edǝrǝk özü zǝrbǝ en-
dirǝ bilmǝyirdi].  

Halbuki müxaliərin bez “kəməndlə-
ri” hökuməti dolaşdrdğ halda, neft 
“atəşləri” də yandrb, buğda “güllələri” də 
yağş kimi yağrd. 

Sənaye və Ticarət vəziri [naziri] müa-
vini – ki hücumlarn əvvəlki hədəf və ni-
şanəsi bu idi – müxaliər qarşsnda mü- 
qavimət edə bilməyib ricətə [qaçmağa] 
məcbur oldu. Müxaliər onu təqib edib 
qova-qova Daxiliyyə Vəzarətinə [Nazirliyi-
nǝ] yaxnlaşdlar. Daxiliyyə vəziri öz Vəza-
rətini düşmən hücumlar qarşsnda gö- 
rüb, tez müdaəyə qalxd və mümkün ol-
duğu qədər cansipəranə bir surətdə mü-
haribəyə girişdi. Lakin amansz Qarabəy- 
linin “İttihad” tərəndən vurduğu şiddət-
li zərbələri o qədər müəssir [təsirli] idi ki, 
müdaəyə macal vermədi. O idi ki, Daxi-
liyyə Vəzarəti darmadağn olub nə qu-
bernator qald, nə naçalnik, nə pristav, 
nə qaradavoy... Bu meydani-müharibə-
də [müharibə meydannda] “küştə”lərdən 
püştələr [cəsədlərdən təpəciklər] əmələ 
gəldi.  

Hökumətin mühüm səngərləri olan 
Daxiliyyə Vəzarəti əldən gedəndən sonra 
sair vəzarətlər dəxi müdaəsiz qalb, bir-
bir müxalif hücumlarnn qurban olur-
dular.  
Əhval fəna oldu. Ümum hökumət təh-

lükə içində idi. Ona görə hökumət bir növ 
özünü düzəldənə qədər kənardan bir kö-
mək lazm idi ki, müxaliərin başn qatış-
drb hökumətə fürsət versin.   

O idi ki, “Müsavat” rqəsi Məhəm-
məd Əmin Rəsulzadənin təhti-komanda-
snda [komandas altında] olaraq böyük bir 
kömək göndərdi ki, tez gedib hökumətin 
cann qurtarsn, vəilla [yoxsa] “böhran” 
qorxusu hamn əndişəyə salmaqda idi.  

Məhəmməd Əmin vaqedə [hǝqiqǝt-
dǝ] böyük qoçaqlq göstərdi. Yetişən kimi 
müxaliəri çevirmə üsulu ilə əhatə edib, 
qaçb qurtarmaq yollarn kəsdi. Ondan 
sonra müxaliəri bir-bir döyməyə başla-
d. Əvvəlki zərbələr sol “İttifaq”n başna 
vuruldu. Bunlarn sərkərdələri olan Ağa-
malzadǝ yoldaş “ya Əli!” çağrmağa məc- 
bur oldu.  

Lakin köməksiz müsəlmanlar sosia-
l[ist]-daşnak hökuməti-zaliməsinin pənce-
yi-qəddaranəsindən xilas edən türklər- 
dən narazlq büruzə verən bir şəxsə Əli 
kömək durardm?! 

“İttifaq” basldqdan sönra növbət 
“İttihad”nk idi. Bunlarn baş komandan-
lar olan Qarabəyli cənablar ehtiyatsz 
olaraq özünə aid bir taqm “qara xəbər-
ləri” yada salmaqla öz-özünü tutub Mə-
həmməd Əminin əlinə verdi...  

Müxaliər basldqlarn sezib və qaç-
maq yollarn bağl görüb, Sədiyi-əleyhir-
rəhmənin: 

“Vəqte-zərurət çu nəmanəd qoriz  
Dəst begir əz səre şəmşire-tiz” 

kəlamn yada salb hökumətdən əl 
çəkdilər və “Müsavat”a qarş “şəmşiri-
tiz” [iti qlnc] çəkdilər. Lakin müsavatçlar 
qorxmadlar. Çünki Məhəmməd Əminin 
şücaətinə əmin idilər. Filhəqiqə [həqiqə-
tən də] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir 
nəreyi-yarəsulallah [Ya Rəsulallah nərəsi] 
çəkib: “Əgər türkləri Qafqaza gətirdən 
və Azərbaycan türk qəhrəmanlarnn əli 

ilə sosial[ist]-daşnak “samasud”larndan 
[linçlǝrindǝn, zülümlǝrindǝn] xilas edən – 
siz deyən kimi – yalnz “Müsavat” oldu-
sa, o halda müsavatçlar bununla ancaq 
fəxr edə bilərlər!” – deyib, bir həmlədə 
məğlub və məqhur [qǝhr olmuş] etdi.  

Bu tərəfdən dəxi hökumət fürsətdən 
istifadə ilə özünü düzəldib və müharib 
[savaşç] bir hala salb, müxaliərə qarş 
əks-hücumlara başlad. İş böylə olduqda 
“İttifaq” və “İttihad”n əhval, hökumətin 
əvvəlki halndan da betər oldu. Doktor 
Qarabəyli çox “əlac”lar axtard ki, zərbə-
lərdən hasil olan yaralarn sağaltsn. La-
kin əlacpəzir olmad [əlac tapmad]. Bu 
cürə yaralar sağaltmaq üçün “cərrah” 
lazm idi. Ağamalzadənin, camaatı qəh-
qəhə ilə güldürmələri  də gülmədən baş-
qa bir mənfəət vermədi.  

Bilaxirə [axrda] hökumət “Müsavat” 
köməyi ilə qalib gəlib, “böhran” zail [yox] 
oldu və məmləkətimiz böyük bir bəla-
dan qurtuldu.  

Doğrudan, bu nə iş idi?  
İçimiz və çölümüz pusquda duran giz-

li və aşkara düşmənlərlə dolu olduğu bir 
halda “İttihad” rqəsinin bu nazik zaman-
da hökuməti yxmaqdan məqsədi nə idi? 

Hərçi bada bad deyib xüsusi intiqam 
almaq, yoxsa məmləkətə mənfəət yetir-
mək niyyətilə “bacarqsz” hökuməti dü-
şürüb “bacarql”sn qoymaq?  
Əgər intiqam qəsdi imişsə, vay olsun 

bizim halmza ki, müqəddəratımz “hər-
çi bada bad”a qurban etmək məqsədli -
kir sahiblərimiz varmş!... 
Əgər “bacarqsz” və “bacarql” söh-

bəti isə, bu halda ki, istiqlaliyyətimiz hələ 
rəsmən tamam deyildir, hökumətin baca-
rğn – Fətəli xan Xoyski demişkən – Ta-

ğyev fabrikasnn bez arşn ilə ölçmək 
olmaz, bəs nə ilə ölçmək olar?  

Zənnimcə tomsonlarn və milnlərin: 
“Azərbaycanda ancaq Azərbaycan Höku-
məti tannacaqdr” məzmunlu sözləri-
nin, kimin səy və çalşmas və aqilanə və 
müdəbbiranə [ağll və uzaqqörən] politi-
kas nəticəsi olduğu keyyyətinin əhə-
miyyəti-fövqəladəsi ilə ölçmək gərəkdir.  

Ola bilsin ki, “İttihad” fraks[iy]asnn 
“bezi düz ölçə biləcək” kandidatlar var; 
fəqət bu kandidatlar, bugünkü siyasət və 
vəziyyətin nə qədər nazik və rəqiqliyini 
də [incǝliyin vǝ həssaslğn da] layiqi ilə öl-
çə bilərlərmi? Və hərgah bu gün Azər-
baycan məmləkətinin hal “İttihad”çla- 
rn sözlərinə görə “cəhənnəm”dirsə, əcə-
ba bu “cəhənnəmi” döndərib də “cən-
nət” halna sala biləcək adamlar varm 
ki, bunlar düşürüb də onlar qoyaq?  

Və bir də vaqedə “bez” oğurlayanlar, 
rüşvətxorlar və sair cinayət sahibləri var-
sa və şikayət bunun üstündə isə, o halda 
o cürə xainləri hökumət əli ilə tutdurub 
məhkəməyə vermək lazmdr, daha höku-
məti itələyib yxmağn mənas nədir?! 

 
Üzeyir 

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
İngiltərənin məlumati-rəsmiyyəsi  
Birinci Könüllü Süvari Qolordusu ko-

mandan general Pokrovskinin məktubu-
na nəzərən general, Mozdok şəhərini iş- 
ğal ilə bolşeviklərdən 10 min əsir tutmuş-
dur. Fevraln 3-də Çerdonnnn da işğal 
gözlənir. Buradan qoşunlarn bir hissəsi 
Qudermesə, 2-nci hissəsi isə Kizlyara get-
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məli idi.  
Fevraln 6-da general Kolesnikov iki 

top, bir neçə pulemyotla bir dəstə qo-
şunu Staro-Klavdovskiyə götürmüşdür. 
Onun yerdə qalan qüvvəsi fevraln 7-8-
ində Qroznya göndəriləcəkdir.  

 
- Dağstan Hökumətinin məlumati-

rəsmiyyəsinə görə, dağstanllarn dəstə-
si Aksayn altında hərbə hazrdrlar.  

 
İngilis təyyarələri  
Fevraln 3-də Şamilqalada (Petrovsk) 

olan ingilis təyyarəçiləri yarm diviziya 
miqdarnda olan bolşevik qoşunlar üzə-
rinə bomba tökmüşlərdir. Fevraln 5-in-
də isə Qroznda olan qşlalarn [kazarma- 
larn] üzərinə bomba tökülmüş və orada 
yanğn başlamşdr. Qroznnn qərbi cə-
hətində dəmiryola və Naurskinin yaxnl-
ğna bomba atmşlardr.  

 
Türkiyədə böhrani-vüzəra  
Odessa - İstanbuldan verilən xəbərlə-

rə nəzərən, [Əhmǝd] Toq paşa kabinəsi 
istefa vermişdir.  

 
Spartaklarn qaçmas  
Son spartak çxşnda iştirak etmiş 

Berlinin sabiq qalabəyisi Exkordn İsveçə 
qaçmşdr. Hökumət tərəndən bu vaxta 
qədər həbs edilməmiş olan sair spartak 
başçlar da qaçmaq krindədirlər.  

 
* Riqa - Libavadan xəbər verildiyinə 

nəzərən, ingilis gəmiləri Libava iskələsin-
dən [limanndan] getmişlərdir. Litvann 
burjuaz hökuməti Libavadadr. Rusiya or-
dusunun sabiq afserləri silah altına dəvət 
edilmişlərdir.  

* Orenburq – (3 fevral) Beş günlük fa-
silədən sonra, dünən bolşeviklərin izdi-
haml iclaslar vaqe oldu. İclasda intixab 
edilmiş [seçilmiş] komissiyaya şura intixa-
b [seçilmǝsi] mühəvvəl [həvalə] edilmişdir.  

* Paris - Şimali Rusiya Hökuməti baş-
çs Çaykovski, Berqen təriqi [yolu] ilə Pa-
risə Sülh Konfransna əzimət eyləmişdir 
[yola düşmüşdür]. Çaykovski Rusiyada bol-
şeviklərlə mübarizə barəsində Vilsonla 
müşavirədə bulunacaqdr.  

* General Dot ilə Peter Kolber Trans-
vaal və Oranj cümhuriyyətləri namndan 
[adndan] burlara istiqlaliyyət verilməsi 
barəsində Vilsona bəyannamə təqdim 
etməli olduqlarndan, Cənubi Afrika hö-
kumətləri bu generallarn Avropaya get-
mələrini qadağan eyləmişdir.  

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
İstanbul – Nyu-Yorkdan xəbər verilir 

ki, Amerika Parlaman Cümhuriyyətçi r-
qəsinin nümayəndəsi senator Lodj xarici 
işlərə baxan komissiyaya öz rqəsi na-
mndan zeyldəki [aşağdak] sülh şərtna-
məsini təqdim eyləmişdir:  

1) Mərkəzi Avropa dövlətləri bütün 
hərbi xərcləri ödəməlidirlər.  

2) Ümumi və xüsusi müəssisələrə 
sualtı müharibəsindən verilən zərərlər 
hakəza [habelǝ] həman dövlətlər tərən-
dən verilməlidir.  

3) Müharibə zamannda dinc əhali-
yə yetişən zərərlər hakəza verilməlidir.  

4) Mərkəzi Avropa dövlətləri tərə-
ndən Müttəqlərin bütün məsarifati-
hərbiyyələri [hərbi xərcləri] və birinci növ- 
bətdə Belçika, Fransa və Serbiyann dava 

xərcləri verilməlidir. Bu məbləği verənə-
dək Mərkəzi dövlətlərin maliyyatı [maliy-
yǝsi] Müttəqlərin kontrolu altında olma- 
ldr.  

5) Elzas-Loren Fransaya qaytarlma- 
ldr.  

6) İtaliyann iddia etdiyi yerləri qay-
tarlmaldr.  

7) Bir neçə türk əyalətləri türklər-
dən alnb Müttəqlərin təhti-himayə-
sində [himayǝsi altında] olmaldr.  

8) Dardanel Müttəqlərin kontrolu 
altında olmaldr.  

9) Serbiya, Albaniya, Romaniya və 
Yunanistan özlərinin milli ittihadn [bir-
liyini] vücuda gətirməlidirlər. 

10) Lehistan [Polşa], cənubi slavlar və 
çex-slovaklar müstəqil olmaldrlar.  

11) Rusiyada asayiş bərpa edilməli, 
Almaniyann Rusiya işlərinə müdaxilə et-
məməsi üçün təminat alnmaldr.  

12) Almaniya müstəmləkələri Alma-
niyaya qaytarlmamaldrlar.   

13) Kill və Helqoland kanallar Müt-
təqlərin kontrolu altında olmaldr.  

14) Brest-Litovsk və Bükreş əhdna-
mələri [müqavilǝlǝri] ləğv edilməlidir.  

15) Mərkəzi dövlətlərin hərbi gəmi-
ləri Müttəqlərə verilməlidir.  

16) Mərkəzi dövlətlər tərk-silah edil-
məlidir.  

17) Sülh şəraitinə [şərtlərinə] əməl 
edilənədək Mərkəzi dövlətlər qitələrin-
dən [hissǝlǝrindǝn] bəziləri Müttəqlər 
tərəndən istila edilməlidir.  

18) Yalnz Kayzeri deyil, Lahey Konf-
ransnn qətnaməsinə xələl yetirənlərin 
hams məhkəməyə verilməlidir.  

19) Beynəlmiləl həkəm [arbitr] və 
Cəmiyyəti-Əqvam [Millətlər Cəmiyyəti] tə-

sis edilməlidir. Mərkəzi dövlətlər sülh 
şərtnaməsini əmələ gətirməyincə və öz 
qitələrinə azadlq verməyincə bu müəs-
sisələrə buraxlmayacaqlardr.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Əsgərliyə dair  
Balaxan-Sabunçu polis müdiri tərə-

ndən təhti-idarəsində [idarǝsi altında] 
bulunan cəmi kəndlərin kəndxudalarna 
5 şubat tarixi ilə aşağda surəti yazlan tə-
mimnamə [yazl göstəriş] göndərilmişdir: 

Bu axrnc günlərdə görürəm ki, kənd-
xudalar əsgərlik işlərində çox səhlənkar-
lq edirlər. Məsələn əsgərləri istənilən 
gündə gətirməyib və çoxusunu heç də 
gətirmirlər və gətirmədiklərinin səbəbini 
yazb bildirmirlər. Əsgərlərlə bərabər öz-
ləri də gəlməyirlər. Halbuki Hökumətimi-
zin əvvəlinci və mühüm işi əsgərlik məsə- 
ləsidir. Kəndxudalar bu böyük işi səhl 
[asan, bəsit] sayrlar. Ona görə cəmi kənd-
xudalara əmr edirəm ki, əsgərlik işləri hər 
bir qulluqdan əvvəl və mühüm olan o[n]-
larn vəzifəsidir. Kamali-diqqətlə əmələ 
gətirib, heç bir vəchlə təxəllüf eyləməsin-
lər [zidd getmǝsinlǝr; işdǝn yaynmasnlar] 
və onlar xəbərdar eyləyirəm ki, hərgah, 
bu barədə cüzi bir xila-qanun hərəkət və 
səhlənkarlq olunarsa, Hökumətin və cə-
nab Hərbiyyə nazirinin mənə verdiyi ixti-
yara görə onlar ən şiddətli cəza və tənbe- 
hə düçar edəcəyəm və həmçinin müqər-
rər eyləyirəm [qərara alram] ki, nə surət-
lə olubsa hərbi komitələrin yazb göstər- 
mədikləri əsgərlik sinnindəki [yaşndak] 
cavanlarn siyahsn 5 günə qədər yazb 
mənə pişnihad [təqdim] eyləyəsiniz və bu 
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müddət keçəndən sonra, hərgah bir nə-
fər gizlədilmiş cavan məlum olarsa, komi-
təylə bərabər kəndxudalar da qanunun 
ən şiddətli cəzasna giriftar olacaqlar.  

Balaxan-Sabunçu polis müdiri:  
Lütfəli bəy Əmircanov 

 
* 8 şubat 1919, şənbə günü saat 2 

bədəzzəval [günortadan sonra] Sabunçu-
Raman-Zabrat-Balaxan məntəqələri mə-
dənlərində çalşan müsəlman fəhlələri tə- 
rəndən bavəsiqə intixab edilmiş [vəsiqə 
ilə seçilmiş] nümayəndələr Balaxan mə-
dənlər mərkəzi “Müsavat” şöbəsi idarə-
sində heyəti-idarə əzas məiyyəti ilǝ [ida- 
rə heyəti üzvlǝrinin iştirak ilǝ] mitinq qura-
raq: 

1) Parlamanla münasibətimiz; 
2) Fəhlə Vəkilləri Şuras [Fǝhlǝ Depu-

tatlar Soveti] və bələdiyyə seçkilərinə nə-
zərimiz məsələləri müzakirə edildi.  

Nəticədə: 
1) Ümum müsəlman işçiləri tərən-

dən Parlamana etimad və etimadnamə 
təqdim edilməsi təhti-qərara alndqdan 
sonra; 

2) Seçkilər xüsusunda zirdə [aşağda] 
yazlmş qərar qəbul edildi: 

Biz Azərbaycan müsəlman işçiləri, 
milli Parlamanmz və Parlaman müqabi-
lində məsul Hökumətimiz və Hökumət 
Şurasnda Məsai Nəzarətimiz [Əmǝk Na-
zirliyimiz] mövcud olduğundan, Fəhlə Və-
killəri Şurasna ehtiyacmz yoxdur. Bələ- 
diyyə seçkisi isə Hökumət tərəndən de-
mokratik üsulla bələdiyyə seçkisi xüsu-
sunda təşəbbüsatda bulunmaq üçün vəq- 
ti-lüzumunda [lazm olan vaxtda] Parla-
man vasitəsilə tədbirlər görülməyi müm- 
kündür. Əqəliyyət [azlq] təşkil edən və-

təndaşlarmzn məzkur [deyilǝn] seçki-
lərdən məqsədləri iqtisad nöqteyi-nəzə- 
rindənsə, Fəhlələr İttifaq kifayətdir. Bir 
daha şura intixabna [seçkisinə] lüzum yox-
dur. Əgər yenə siyasi intriqalar çevirmək-
sə, o vaxt bilmiş olmaldrlar ki, biz müsəl- 
man işçiləri, Azərbaycan istiqlalna müzirr 
[zərərli] olan bütün maddələri dəf etmək-
də tam heysiyyətimizlə mücahidə edə-
cəyiz [cǝhd edǝcǝyik, mübarizǝ aparacağq].  

Mitinq sədri: Rəhim bəy 
Cahangirzadə  

Katib: Yusifzadə Əbdürrəhim 
 
 

CƏMİYYƏTİ-XEYRİYYƏ 
 
Cümə günü, şubatın 7-si, gündüz saat 

2 radələrində Şəhər Dumasnn zalnda 
Cəmiyyəti-Xeyriyyənin ümumi iclas oldu. 
Hazirun [iştirak edǝnlǝr] 50 nəfərdən ziya-
də idilər.  
İclas ikinci dəfə çağrldğndan müf-

tü, şeyxülislam, qaz və sair üləma [din 
alimləri] və sair əşxas [şəxslər] hazr idilər.  
Əliağa Həsənovun sədarəti ilə məclis 

açlr. Həsənzadə cənablar halmza dair 
müxtəsər bir nitq söyləyib ümumi iclasa 
bir sədr seçilməsini təklif edir. Əksəriyyət-
lə Qasm Qasmzadə intixab olunur. Qa-
sm Qasmzadə cənablar müfəssəl gözəl 
bir nitq ilə füqərann indiki haln təsvir və 
Cəmiyyəti-Xeyriyyənin dağlmş, yanmş 
binasnn yenidən təmir olunmasnn töv-
siyəsi və zəkatın verilməsi barəsində tə-
kidatda bulunub, nədənsə bu barədə 
danşan yoxdur deyir. Bir vaxtda ki, cəmi 
işlər yatıb, məxluqun bir qədəri varlanb, 
bir çoxu acndan həlak olmaq dərəcəsinə 
gəliblər, yaxş olard ki, yeni intixab olu-
nacaq möhtərəm idarə üzvləri cidd-cəhd 

edib bir çox milyonlar qazanmş ağalar-
dan ianə cəm edib Cəmiyyəti-Xeyriyyə-
nin binasn yenidən təmir etməklə bəra- 
bər dülgərlər, bənnalar və qeyri fəhlələr 
orada işləyib aclq bəlasndan bir növ 
xilas olsunlar və bədəhu [sonra], sədr bir 
katibi-ümumi [ümumi katib] iclasa dəvət 
edir. Əksəriyyətlə İbad Əlizadə intixab  
olunur.  

Sədrdən sonra bir neçə nəfər nitq söy-
ləyib idarə intixabna şüru edilir [başlanr]. 
Əksəriyyətlə cənab Hac Zeynalabdin Ta-
ğyev fəxri sədr və üləmalardan isə müf-
tü Mustafa əfəndi [Əfǝndizadǝ], Axund 
Molla Ağa [Ağaǝlizadǝ], Ağa Mirməhəm-
mədkərim [Mircǝfǝrzadǝ] və Axund Əb-
dürrəhim [Hadizadǝ] idarəyə fəxri üzv 
intixab olunurlar. Sonra örtülü seçki ilə 12 
nəfərdən ibarət zeyldəki [aşağdak] şəxs-
lər idarə üzvü intixab olunurlar:  
Əsədulla Əhmədzadə, İsmayl bəy Sə-

fərəlizadə, Qasm Qasmzadə, Əbdüləli 
bəy Əmircanzadə, Qəni Məhəmmədza-
də, Musa bəy Əmircanzadə, Hac Qasm-
zadə, Mirzə Əsədullazadə, Məhəmmə- 
dəli Salehzadə, Yusif Mehdizadə, Abbas 
Eyvazzadə, Mehdi bəy Hacnski və Ağa 
Qədirzadə. 
İdarəyə kandidat intixab olunur. Təftiş 

komitəsinə isə açq seçki ilə əksəriyyətlə 
4 nəfər – Abbasəli Kərimzadə, Yusif Hü-
seynzadə, Yusif Əhmədzadə və Mahmud 
bəy Axundzadə intixab olunurlar.  

Üləmalar ilə əğniyalarn [varllarn] 
yekdigərinə [bir-birlǝrinǝ] söz verdiyin-
dən, ələlxüsus Ağa Mirməhəmmədkə-
rim ağann “Olmasn ki, yenə tənbəllik 
edib hər kəs öz evində rahat oturaq, za-
man işləmək və hümmət zamandr və 
qeyrə” söyləməyindən ümidvaram bir 
an qəət etməyib iclasda söylənən gözəl 
nitqlər və kirlər qövldən feilə [sözdən işə] 

gələ və füqərann hal nəzərə alnb bir növ 
yaxşlaşdrla və zalmlar əli ilə yanmş “İs-
mailiyyə” binas tez bir zamanda təmir 
olunub dağdar olmuş [dağlanmş] ürəklərə 
təsəlli ola. Hümmətül-rical təqləül-cibal. 

 
M. Ə. Qasmzadə 

 
 
 

DAĞLI MƏHƏLLƏSİ 
 
Baknn bir guşəsində “Dağl məhəl-

ləsi” nam [ad] ilə məruf [bilinən] bir ca-
maat yaşayr ki, nədənsə unudulmuş və 
bəlkə siyahdan czlmş və bir guşeyi-nis-
yana [unudulma guşǝsinǝ] atılb qalmşlar-
dr. Sanki bu zavall dağllar o qədər mən- 
fur, o qədər vəhşi imişlər ki, bunlar islah 
etmək bir yana dursun, hətta hallarna 
yanmaq, dərdlərinə bir çarə aramaq da 
böyük bir qəbahət ədd [hesab] olunur-
muş ki, nə Şəhər İdarəsi, nə Mərkəzi Ev 
Komitəsi və nə də demokrat deyə fəryad 
edən ictimaiyyunlar [sosialistlǝr] bunlarn 
adlarn belə eşitmək istəməyirlər.  

Müstəbid hökumət zamannda “padi-
şahmz urusdur” deyə tən qəzaya verib 
bir növlə günlərimizi keçirirdik. İnqilab-
dan sonra da “hökumət bolşevikdir, divan 
yox, divanxana yox” deyə hərə başna ça-
rə aramaq krində oldu.  

Təşəkkürlər olsun ki, bu gün Azərbay-
can ismində bir türk, bir islam hökumə-
timiz vardr və lazm görülərsə, qanmz- 
la onun istiqlaliyyətini müdaə edəcəyiz.  

Bu gün Azərbaycan qeydkeşləri də fə-
lakət və cəhalət içində boğulub qalan bir 
Dağl camaatı dəxi olduğunu bilməlidir-
lər. Dərdimizi söyləyəcək, halmz dinlə-
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yəcək bir fəryadrəsimiz [fǝryadmza çatan] 
olar ümidi ilə qəzetə ilə də olsa ələmləri-
mizi bildirəlim. Fəqət, bu barədə müfəs-
səl məlumatı sonraya qoyub da hələlik 
bir qaç mühüm məsələlərlə iktifa [kifayət] 
edirəm.  

1) Neyçün Dağl məhəlləsində polis 
tərəndən bir qaç nəzarətçi bulunmayr 
ki, qəbristanlğn ağac xaçlarn qarət edib 
putu 10 manata satanlara cəzas veril-
məyir?  

2) Neyçün tamam şəhəri qorxuya, təş-
vişə salan müsri [yoluxucu] xəstəliklərin 
dənə çalşanlar zəhmət qəbul edib bir 
dəfə də olsa Dağl məhəlləsinə nəzarət 
yetirməyirlər? Biləks [əksinə], şəhərdən 
zibili daşyb Dağl məhəlləsinin yannda-
k qar ambarlarna tökürlər.  

3) Hər yeri işqlandrmaq istəyirlər. Bu 
barədə Bələdiyyə ilə Sentrodomun da 
[Mǝrkǝzi Ev Komitǝsinin dǝ] çalşmalar bəl-
lidir. Lakin dağllar işqdan da məhrum. 
Onlar ki, xərcləri də özlərindən, bir il bun-
dan əqdəm [qabaq] Dumaya ərizəylə mü-
raciət edərək işq istəmişlərdi. Səbəb nə 
isə onlara işq verilməyir!  

4) Hər yerə baxrsan ev komitələri ni-
zam və qayda üzrə, fəqət Dağl məhəl-
ləsinə gələndə hərə özü üçün bir siyah 
düzəldərək komitə sədri olmuşdur.  
Əgər Mərkəzi Ev Komitəsi bunlardan 

bir şey gözləyirsə, onda bunlar nizam və 
qaydaya salmalyz. Yoxsa, qadn və ço-
cuqlardan ibarət komitə sədrlərindən bir 
fayda bəkləməklə çarə olammaz.  

Dağl məhəlləsindəki ev komitələri 
təzədən təşkil olunmal, iş bilən bacarql 
adamlar aralarndan seçməli və onlardan 
lazmi vaxtında məlumat tələb olunmal, 
vəilla [yoxsa] hər kəs özü üçün komitə 

olub key istədiyini yaparsa, nə bu gün əs- 
gərlikdən qaçb gələn vətən və millət xain- 
lərini bulmaq olar və nə də əyri-oğrularn 
qədəri azalar və nə də camaat adna ər-
zaq alb-satanlarn tamah əksilər.  

Müxtəsər, dağl məhəlləsinin halna 
bir can yanan, islahna çalşan bulunar-
sa, bugünkü cahil dağllardan gələcəkdə 
Azərbaycan üçün mənfəət verən sağlam 
vücud əmələ gələcəyinə ümid etmək olar.  

 
Dağl 

 
 

AZƏRBAYCANDA 
 
Böyük və Kiçik Dəhnə qəryələri [kǝnd- 

lǝri] 
(Şəki uyezdi) 
Bizim bu iki yekdigərinə [bir-birinǝ] 

mərbut [bağl]  2 min xanəni havi [evdən 
ibarət] Böyük və Kiçik Dəhnə nam köylə-
rimiz elm və maarifcə pək geridədirlər. 
Hal-hazrda nə bir ibtidai (qz və erkək) 
məktəb və mədrəsələrimiz və nə də adi 
bir məhkəmə (sud) xanələrimiz vardr. 
Əvvəlləri hökumət tərəndən məcburiy-
yətlə təmin edilmiş məhkəmələrimiz 
(sudlarmz) və məktəblərimiz (şkolalar-
mz) vard. Qz və erkək çocuqlarmz türk-
cə və rusca hər gün təlimlər alrdlar. Şim- 
di isə məsum çocuqlarmz səl və sərgər-
dan tozlu və çamrl küçələrdə oynamaq-
la, atılb və düşməklə gün keçirirlər.  

Və bir dəxi biri digərinin haqq və muz-
dunu verməkdən imtina edərsə, bir ida-
rə və məhkəmə yoxdur ki, ona şikayətdə 
bulunub bu zavall məzlumun haqq və 
muzdu alnb kəndinə iadə olunsun [qay-
tarlsn].  

Hal-hazrda 6 nəfər böyük ruhani alim-
lərimiz vardr və bir nəfər də Türkiyədə 
təhsil etmiş gənc müəllimimiz vardr ki, 
bihümmət camaat bunlar daima avara-
lqda qoyub əsla vəz və nəsihətlərinə eti-
na etməyirlər.  

Keçən sənələrdə zavall alimlərimiz 
üz suyu tökərək camaatımzn taxl xr-
manlarn dolanb zəkat (üşr) toplayrd-
lar. Ta sənəvi [illik] ailə azuqələrini kifa- 
yətcə hüsula gətirirdilər. Bu sənə isə ca-
maatımzn hökumət tərəndən üşrləri 
tamam toplanb Şəki şəhərinə göndəril-
di. Bu bəhanə edilərək alim şəxslərimizə 
maaş verilməyir.  

Ali-şan Azərbaycan Parlaman üzvləri 
hüzuri-səadətlərinə bu məruzəni təqdi-
mə cəsarətlə, ziyadəsiylə təmənnada bu-
lunuruz ki, Şəki uyezdinin ümum köylü- 
ləri əsrarna [sirlǝrinǝ] vaqif, yəni hər 
dəftərxana camaatından ən mötəbər bir 
şəxs sənəvi [illik] maaşla müdir intixab 
edilib [seçilib], Şəki şəhərində “köylülər 
müdirləri” nam ilə bir idarəxana təşkili-
nə müsaidə verilsin. Bu şəxslər daima 
köylülərin dini, milli və sair mühüm ehti-
yaclarn nəzəri-etinaya alb sər-hüm-
mətlərini məcburiyyətlə camaatlarna 
icra edib lazmi binagüzarlğnda bulun-
sunlar [lazmi addmlar atsnlar]. Zira, Şəki 
məmurlar köylülərin lazmi binagüzar-
lğnda daima qüsur göstərirlər.  

Nəsrəddin Məsumzadə 
 
Cavanşir qəzasnda  
Fevraln 7-sində Tərtərdən Daxiliyyə 

nazirinə böylə bir teleqraf göndərilmişdir:  
Fevraln 3-də 30 nəfər müsəlləh [si-

lahl] Ağdərə ermənisi Dursun və Xaçatu-
run başçlğ ilə Qatalllarn malqarasn 
aparmşlardr. Ermənilərlə müsəlmanlar 
arasnda atışmalar başlanb, Qurban Al-

lahverdi oğlu yaralanmşdr. Bir inək öl-
müşdür. Nəticədə mal sürüsü ermənilər- 
dən alnmşdr. Bu əhval Şuşadak ingilis 
komandanlğna məlum edilmişdir. Nə 
qədər ki, dinc əhali arasndan Zaxarbə-
yovlar rədd edilməmişlər bu işlərin intǝ-
has [sonu] olmayacaqdr.  

Mahal naçalniki:  
Məlikabbasov [Bǝhram bǝy] 

 
 
 

TEATRO VƏ MUSİQİ 
 
Mərhum cavan artistimiz Surxay Al-

lahverdiyevin cənazəsi Mixaylovski xəs-
təxanadan götürülüb Hacbəyli Qardaş- 
lar Müdiriyyəti və artist və artistkalar 
müşayiəti ilə qəbristana aparlb dəfn 
edildi.  

Mərhumun qəbri üstündə artist və 
artistkalar cərgə ilə durub “Uyma dünya-
ya sən çox da ey dili-qal” nəğməsini tə-
rənnüm etdikdən sonra müdiriyyət tərə- 
ndən Zülfüqar bəy dəxi bir nitq söyləyib 
fatihəxan oldular [Fatihə oxudular, dua et-
dilǝr]. Səhnə yoldaşlar mərhumun vəfatı 
münasibətilə 600 manata qədər öz ara-
larnda para toplayb onun dəfninə xərc 
etdilər.  

Artistlərimizdən Sarabski ilə Ağdams-
ki cənablar bir müddət idi ki, naxoş idi-
lər. İndi Sarabski sağalb ayağa durubdur. 
Ağdamski isə sağalmaq üzrədir.  

Üzeyir bəy Hacbəyli cənablar tərə-
ndən “Dağstan” namnda bir balet rəqsi 
təsnif edilmişdir. Rəqs Hacbəyli  müdiriy-
yəti artistləri tərəndən hazrlanb bu 
günlərdə mövqeyi-tamaşaya vəz edilə-
cəkdir [qoyulacaqdr].  
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İDARƏYƏ MƏKTUB 
 
Cəmiyyəti-Xeyriyyəyə dair  
Keçən gün şubatın 8-də axşam saat 

6-da müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsinin 
birinci iclas vaqe oldu. Neçə mühüm mə-
sələlər qət və həll olandan sonra, Cəmiy-
yəti-Xeyriyyənin sədri Qasm Qasmov 
cənablar mərhumə validəsi və mərhumə 
qaynanas üçün ehsan babndan Cəmiy-
yəti-Xeyriyyənin nənə [xeyrinə] 5 min 
manat ianə mərhəmət edib cəmiyyət ida-
rəsinin savabdidi [razlğ] ilə füqəraya təq-
sim olunmağn [paylanmasn] rica etdi və 
həman halda İsmayl bəy Səfərəliyev cə-
nablar 2 min manat məclisə təqdim edib 
ittila [xəbər] verdi ki, şirni məclisində min 
manat Əliabbas Sultanov və min manat 
Həsən Ağayev cənablar füqəraya təqsim 
olunmaq üçün Cəmiyyəti-Xeyriyyə nə-
nə ianə veriblər.  

Bu qisim ianələri camaatıma ittila ve-
rib xahiş ediriz ki, ehsanatda və ya toy 
məclislərində Cəmiyyəti-Xeyriyyənin nə-
ni dəxi nəzərə alb imkan qədərində ianə 
verməklə bəzli-hümmət etsinlər [hümmǝt 
sǝrf etsinlǝr] ki, Cəmiyyəti-Xeyriyyə füqə-
rann güzəran və məişətlərinin təmin və 
təxnə [yüngüllǝşdirilmǝsinǝ] sərf etsin.  

 
Şeyxülislam Axund Ağa Ağaǝlizadə   

 
 

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Arvad diş hǝkimlǝri 
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 

Elan 
Hökumət mətbəəsi 

Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 
mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin 
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə 
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyul-
muşdur.  Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 
manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagird-
lərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. 
Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud 
Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə 
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət 
edə bilərlər. 

24-T 

Elan 
Mart hadisatından bu anadək qapal qa-

lan Raman Müstəhliklər Cəmiyyəti “Camaat” 
dükan bununla ham üzvlərinə xəbər verir ki, 
həmin fevral aynn 4-ündə, saat 2-də, cümə 
günü Raman kənd divanxanas olan binada va-
qe olacaq iclasa təşrif gətirsinlər.  

Müzakirə olunacaq məsələlər məlum ola-
caq. İclas 4-üncü dəfə çağrldğna görə hər 
nə üzv gəlsə qanuni hesab olacaq.  

2678 
 

OPERA  
AXŞAM TAMAŞASI 

“Mikado” teatrosunda Malakan bağnn 
yannda Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy 

Hacbəyli müdiriyyəti düşənbə [bazar ertǝsi] 
günü cəmadiyələvvəl aynn 9-unda 1337 

sənəsi (fevraln 10-unda 1919 sǝnǝdǝ)  
“Mikado” teatrosunda  

müdiriyyətin aktyorlar tərəndən  
bu mövsümdə üçüncü dəfə olaraq 

təntənəli bir surətdə mövqeyitamaşaya 
qoyulacaqdr Üzeyir bəy Hacbəylinin  

yazmş olduğu məşhur  
O OLMASIN BU OLSUN 
operettas 4 pərdədə. 

Məşhədi İbadn rolunu bu mövsümdə 
birinci dəfə olaraq məşhur artist  

Ələkbər Hüseynzadə, hammaln rolunu 
Rza Darabl ifa edəcəkdir. 

Xor, oyunçu qzlar və qeyriləri. 
Böyük musiqi orkestri Müslüm bəyin 

təhti-idarəsində [idarǝsi altında]. 
Biletlər indidən teatrn kassasnda  

satılmaqdadr. Tamaşa başlanacaqdr  
axşam saat 8-in yarsnda. 

Dirijor: Müslüm bəy Maqomayev. 
Müdir: Üzeyir bəy Hacbəyli. 

  
Müvǝqqǝti müdür: 

Hacbǝyli Üzeyir bǝy 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 

 
İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun  

sǝh. 137. “İnna lillahi vǝ inna ileyhi ra-
ciun”: “Hǝqiqǝtǝn biz Allaha mǝxsusuq vǝ 
hǝqiqǝtǝn Ona qaydacağq”. Bu ifadǝ, 
“Quran”n Bǝqǝrǝ surǝsinin 156-c ayǝsinin 
bir hissǝsidir. Ayǝ belǝdir: “O kǝslǝr ki, 
başlarna bir müsibǝt gǝldikdǝ, hǝqiqǝtǝn 
biz Allaha mǝxsusuq vǝ hǝqiqǝtǝn Ona 
qaydacağq, deyǝrlǝr.”  

 
Yanlş bir avaz 

sǝh. 138. “…mǝmlǝkǝt xatiri güdülürdü”: 
qǝzetdǝ “güdülürdü” yerinǝ “görülürdü” 
getmişdir. 

sǝh. 139. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝmmǝd 
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur. 

 
Tǝǝssürat  

sǝh.142. “Halbuki müxaliərin bez «kə-
məndləri» hökuməti dolaşdrdğ halda, neft 
«atəşləri» də yandrb, buğda «güllələri» də 
yağş kimi yağrd.”: bez (parça) paylan-
masnda qanunsuzluq iddialar, qanunsuz 
neft ticarǝti vǝ Türk Komandanlğnn tǝda-
rük etdiyi buğda ehtiyatınn dağdlmas 
haqqnda sorğular nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Ağamalzadǝ”: qǝzetdǝ “Ağaǝlizadǝ” 
getmişdir.  

“Sǝdiyi-ǝleyhir-rǝhmǝnin”: “Sǝdinin – 
ona rǝhmǝt olsun”. XIII ǝsrdǝ yaşamş fars 
şairi Şirazl Sǝdi nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Vǝqte-zǝrurǝt çu nǝmanǝd qoriz / Dǝst 
begir ǝz sǝre şǝmşire-tiz”: (farsca) “Qaçmaq 
yolu bağlanbsa, zǝruri olanda / İti qlncn 
qǝbzǝsindǝn yapş.” 

sǝh. 143. “…mǝmlǝkǝtimiz böyük bir 
bǝladan qurtuldu.”: qǝzetdǝ “bir” yerinǝ 
“bu” getmişdir. 

“Hǝrçi bada bad”: necǝ qurtaracağ bǝlli 
olmayan bir işǝ girişdikdǝ işlǝdilǝn ifadǝ; “nǝ 
olar, olar”.  
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“Üzeyir”: bu imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ 
mǝxsusdur.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 144. “General Dot”: güman ki, gen-
eral Luis Bota olmaldr.    

“Transvaal vǝ Orajn cümhuriyyǝtlǝri”: 
XIX ǝsrin ikinci yars vǝ XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ 
Afrikann cǝnubunda mövcud olmuş müs-
tǝqil dövlǝtlǝr olan Transvaal (yaxud Cǝnubi 
Afrika Respublikas) ilǝ Oranj Dövlǝti (yaxud 
Azad Oranj Dövlǝti) nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Burlar” [Boere]: Cǝnubi Afrika afrika-
nerlǝrinin subetnik qrupu.  

“senator Lodj”: Amerikann siyasi xadimi 
Henri Kebot Lodj nǝzǝrdǝ tutulur. Qǝzetdǝ 
“Lodj” yerinǝ “Dojd” getmişdir.  

“Mərkəzi Avropa dövlətləri”: Birinci 
Dünya müharibǝsinin tǝrǝǝrindǝn biri olan 
İttifaq Dövlǝtlǝri (Almaniya, Avstriya-Ma-
carstan, Osmanl İmperiyas, Bolqarstan) 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Müttǝqlǝr”: I Dünya müharibǝsinin 
tǝrǝǝrindǝn biri olan Antanta bloku (Böyük 
Britaniya, Fransa, Rusiya) nǝzǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 145. “Kayzer”: Alman imperatoru II 
Vilhelm nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Cǝmiyyǝti-Xeyriyyǝ 

sǝh. 147. “Hümmətül-rical təqləül-cibal”: 
“Kişilǝrin hümmǝti dağlar yerindǝn oy-
nadar” (ǝrǝbcǝ) 

 
Azǝrbaycanda  

sǝh. 149. “Qatalllarn”: güman ki, “Qa-
panllarn” olmaldr vǝ Tǝrtǝrin Qapanl 
kǝndinin sakinlǝri nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.  

 
Elan 

sǝh. 151. “İclas 4-cü dǝfǝ çağrldğna 
görǝ…”: güman ki, “2-ci dǝfǝ” olmaldr.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Ağadadaş və Ələkbər Məhəmmədov-
lar özlərinin istəkli qardaş Nəcəfqulu Mə-
həmmədovun şubatın [fevraln] 9-uncu 
gecəsində fəcianə [faciəvi] bir surətdə qətl 
edildiyini öz dost və qövm-əqrəbalarna 
kamali-hüznlə xəbər verirlər. 

Mərhumun cənazəsi özünün Vran-
gelski küçədəki 6 nömrəli evindən qald-
rlb bu gün, şubatın 11-ində “Şah məsci- 
di”nə aparlacaqdr. 

 
İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 

RACİUN 
Mina xanm uşaqlar ilə öz mehriban 

və istəkli şövhəri [əri] Nəcəfqulu Məhəm-
mədovun şubatın 9-uncu gecəsində za-
lm qatillər tərəndən öz evində fəcianə 
bir surətdə qətl edildiyini yəs [matǝm] və 
ələmlə öz dost-aşna və qövm-əqrəbala-
rna xəbər verirlər. 

Mərhumun cənazəsi özünün Vran-
gelski küçədəki 6 nömrəli evindən qald-
rlb bu gün, şubatın 11-ində “Şah məsci- 
di”nə aparlacaqdr. 

 
İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 

RACİUN 
Şərq-Qafqaz Neft Ticarəti və Səhm-

daran [Səhmdarlar] şirkətinin baş kantoru 

xidmətkarlar özlərinin unudulmaz və 
mehriban müdirləri Nəcəfqulu Məhəm-
mədovun şubatın 9-uncu gecəsində öz 
evində zalm qatillər tərəndən fəcianə 
bir surətdə qətl edildiyini kamali-hüzn və 
təəssürlə xəbər verirlər. 

Mərhumun cənazəsi özünün Vran-
gelski küçədəki 6 nömrəli evindən qald-
rlb bu gün, şubatın 11-ində “Şah məsci- 
di”nə aparlacaqdr.  

 
İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 

RACİUN 
Əli bəy və Sona xanm uşaqlar öz əziz 

yoldaşlar Nəcəfqulu Məhəmmədovun 
şubatın 9-uncu gecəsi öz evində cǝbbar 
və zalm qatillər əli ilə fəcianə qətl edildiyi- 
ni yəs və ələmlə öz dost-aşnalarna hüzn-
ələmlə xəbər verirlər. 

Mərhumun cənazəsi özünün Vran-
gelski küçədəki 6 nömrəli evindən qald-
rlb bu gün, şubatın 11-ində “Şah məsci- 
di”nə aparlacaqdr. 

 
İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 

RACİUN 
Şərq-Qafqaz Neft Ticarəti və Səhm-

daran şirkəti idarəsi öz müdiri (direkto-
ru) Nəcəfqulu Məhəmmədovun zalm 
qatillər əli ilə şubatın 9-uncu gecəsi öz 
evində fəcianə qətl edildiyini hüzn və 

Çǝrşǝnbǝ axşam, 11 fevral 1919-cu il, nömrǝ 111

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 10 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 11 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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təəssürlə ümuma elan edir. 
Mərhumun cənazəsi özünün Vran-

gelski küçədəki 6 nömrəli evindən qald-
rlb bu gün, şubatın 11-ində “Şah məsci- 
di”nə aparlacaqdr. 

 
İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 

RACİUN 
Şərq-Qafqaz Neft Ticarəti və Səhm-

daran şirkətinin neft və yağ zavodlarnn 
və neft skladnn müdiri, xidmətkar və 
əmələləri [işçiləri] özlərinin əziz və meh-
riban baş müdirləri olan Nəcəfqulu Mə-
həmmədovun şubatın 9-uncu gecəsində 
öz evində fəcianə bir surətdə qətl edil-
diyini kamali-hüznlə ümuma elan edirlər. 

Mərhumun cənazəsi özünün Vran-
gelski küçədəki 6 nömrəli evindən qal-
drlb bu gün, şubatın 11-ində “Şah 
məscidi”nə aparlacaqdr. 

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Sualtı qayqlar  
London  
Yeni inşa edilməkdə olan ingilis sualtı 

qayqlarnn inşas barəsində bəzi məlu-
mat verilir. Bunlar adətən bir sualtı kru-
vazerləridir [kreyserlǝridir] ki, adi sualtı 
qayqlarndan gərək cəsamətdə [böyük-
lükdə] və gərək sürətdə artıqdrlar. Suyun 
üzündə bunlar buxarla, su altında isə 
elektriklə hərəkət edirlər. Bunlar 10 ədəd 
mina makinas və bir neçə dörd düymǝ 
toplarla təchiz edilmişlərdir. Bəzilərinə 
isə ağr toplar qoyulmuşdur. Bu sualtıla-
rn gücü drednot və zirehli kruvazer gü-
cündədir. Hər bir qayğn əmələcatı [hey- 
ǝti] 85 nəfərdir.  

London - Xariciyyə Nəzarəti xəbər ve-
rir ki, Sülh Konfransndan gələn xəbərlə-
rə bundan sonra sansür [senzura] baxma- 
yacaqdr.  

London - Royter agentəliyinə xəbər 
verilir. Şimdi zənn etmək olar ki, 300 min 
Almaniya saldatlar müsəlləh [silahl] ola-
raq qərbi cəbhədə dayanmaqdadr və Al-
maniya hərbi ləvazimatınn təslim işini tə- 
xirə salr. Hələlik biz Zaqafqaziyadan qo-
şunlarmz çəkə bilməriz. Zira İran və 
Xorasan bolşeviklərin hücumundan mü-
daə etmək lazmdr. Yetişən xəbərlər-
dən anlaşlr ki, Sibirya qoşunlar Permdə 
30 min bolşevik əsir almşdr. Bundan əla-
və, min pulemyot və külli ləvazimi-hər-
biyyə qənimət alnmşdr. Sibirya qoşun- 
lar Kama çayna yetişmişlərdir. Amma 
bolşeviklər cənub tərənə hücumda da-
vam edirlər. Xətti-hərbdə [cəbhədə] beş 
bolşevik ordusu iş görür. Onlarn arasn-
da Almaniya zabitləri də vardr.  

 
İngiltərədə tətil 
Berlin – (2 fevral) Amsterdamdan xə-

bər verildiyinə görə, Tamis nəhri boyun-
da min nəfər gəmi inşa edən əmələ tətil 
etmişlərdir. 4 min nəfər Mançester zavo-
du əmələsi hakəza [habelǝ] tətil elan et-
mişdir. 

Berlin - Berndən xəbər verilir. Fransa 
Hökuməti Berndə olan Sosialist Konfran-
sna İspaniya nümayəndələrini buraxma-
dan imtina eyləmişdir. Heyət Fransa sər- 
hədində tövqif edilmişdir [saxlanlmşdr].  

Memel - Breslauda Məclisi-Müəssi-
san intixabatı [seçkisi] günündə böyük iğ-
tişaş əmələ gəlmişdir. Saldatlarla matros- 
lar demokratik rqələr bürolarn dağt-
mşlardr.  

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Bolşevik Rusiyann Xarici İşlər komis-

sar Çiçerin Müttəq hökumətlərə simsiz 
teleqraa xəbər verir ki, Şura Hökuməti 
Prinsev cəzirəsinə [Prins adasna] sülh nü-
mayəndələrini göndərməyə və Müttə-
qlərlə sülh əqd etməyə [bağlamağa] ra- 
zdr. Şura Hökuməti təvəqqe edir ki, nü-
mayəndələrinin hangi yolla getməsini bil-
dirsinlər. Şura Hökuməti hazrdr ki, Rusi- 
yann Müttəqlərə olan borcunu və bor-
cun faizlərini əda eyləsin [ödəsin]. Hakə-
za [habelǝ] Rusiyada Müttəqlər təbəə- 
lərinə müxtəlif imtiyazlar da verəcəkdir.  

 
Müttəqlər və Almaniya  
2-nci mütarikə şəraiti [atǝşkǝs rejimi] 

yanvarn 17-sində bitmişdir. Fəqət Alma-
niya bu vaxtadək sülh əhdnaməsinə [sazi-
şinǝ] əməl etməmişdir.  

Məsələn, Almaniya 4800 parovoz, 
130000 vaqon, 5000 yük avtomobili, 
1000 xəndək topu, 7000 pulemyot, 600 
aeroplan Müttəqlərə təslim eyləmə-
mişdir.  

“Deyli xronikl” bu münasibətlə Müt-
təq dövlətlərə məsləhət görür ki, Al-
maniyan bu şeyləri təslimə vadar etmək 
üçün qəti tədbirlər ittixaz edilsin [tǝd-
birlǝr görülsün] və bunun üçün də söv-
qülceyş nöqteyi-nəzərindən [strateji 
baxmdan] əhəmiyyətli olan Almaniya 
qitəsindən bir parçasn işğal etsinlər və 
yeni mütarikə əqd edildikdə fövqəlzikr 
[yuxarda deyilən] şeylərin təslim edilməsi 
qeyd olunsun. Qəzetə axrda əlavə ey-
ləyir, nə qədər ki, bu işlər düzəlmə-
mişdir, Müttəqlər külli qüvvələr sax- 
lamaldrlar.  

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Türküstanda hökumət təşkili  
Türküstanda hökumət təşkil edilməsi 

haqqnda Mühazeyi-Ümumiyyə Komitə- 
sinin qərarna görə böylə bir qanun təs-
diq edilmişdir. Mühazeyi-Ümumiyyə Ko-
mitəsi baş orqan hesab edilib, qanun ver- 
mək və icra etmək ixtiyar ona mütəəlliq 
[bağl] idilər. Komitənin hər bir əmrini 
bilavasitə həyata tətbiq edən nazirlər 
olarlar ki, bunlar da ancaq Mühazeyi-
Ümumiyyə qarşsnda öz binagüzarlqlar 
[sərəncamlar] haqqnda məsuldurlar. Hər 
nazir öz idarəsinə dəxli olan ham məsə-
lələri Mühazeyi-Ümumiyyə Komitəsi tə-
rəndən verilən ümumi qanunlara müta- 
biq [uyğun] özü müstəqilən həll etməli-
dir. Nəzarətlər [Nazirliklǝr] bu qərar üzrə 
təşkil edilirlər: 

1 - Daxiliyyə Nəzarəti, ona tabe olan 
şöbələrlə:  

A) Rus işlərinə baxan inzibat idarəsi;  
B) Türkman işlərinə baxan inzibat 

idarəsi;  
C) Hifzüssihhə [Sǝhiyyǝ]; 
D) Ərazi; 
E) Xalq maari; 
F) Poçta və teleqraf. 
2 - Ticarət, Sənaət [Sǝnaye] və Maliy-

yə Nəzarəti, ona tabe olan: 
A) Ticarət və Sənaət; 
B) Maliyyə; 
C) Məsai [Əmǝk] vǝ 
D) Ərzaq kollegiyas şöbələri ilə.  
3 - Hərbiyyə Nəzarəti; 
4 - Ədliyyə Nəzarəti; 
5 - Dəmiryol Nəzarəti; 
6 - Xariciyyə Nəzarəti; 
7 - Hökumət Kontrolu [Müfəttişi]. 
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Təyin edilən nazirlər bunlardr:  
Daxiliyyə Naziri: podpolkovnik Qrod-

zinski; 
Maliyyə: Umanski; 
Hərbiyyə: general-mayor Kruten;  
Ədliyyə: Dorrez; 
Dəmiryol: Stepanov; 
Xariciyyə: Zimin; 
Dövlət Kontrolu: Lopatinski. 
Mühazeyi-Ümumiyyə Komitəsi Tür-

küstanda olan İngiltərə əsgəri heyətinin 
razlğ və təsvibi [təsdiqi] ilə xalq bankn 
və oblast xəzinəsini təmin etmək qəsdi 
ilə Ticarət, Sənaət və Maliyyə nazirinə 
təklif etmişdir ki, az bir müddət zərndə 
5-10-25-50-100 və 250 manat qiymətin-
də olan pullar buraxmağa başlasn.  

 
Biçeraxov əsgərləri 
Fevraln 2-sində Biçeraxov Könüllü or-

du əsgərlərindən bir eşalon silahsz ola-
raq Bakdan çxb Tiis təriqi [yolu] ilə Ba- 
tuma getmişdir. Yenə fevraln 3-ündə Ba-
kdan 2 eşalon Potiyə azim olmuşdur [yola 
düşmüşdür]. 3-üncü nömrə poçta qatar 
ilə Biçeraxov ailəsi 2 vaqon əşya ilə Batu-
ma getmişdir.  

 
İngilis əsgərləri  
İngilis əsgərlərinin Batumdan Tiisə 

gəlmələri üçün dəmiryol idarəsi tərən-
dən hər gün 80 vaqondan 100 vaqona qə- 
dər İngiltərə heyəti ixtiyarna vagüzar 
edilmişdir [tapşrlmşdr]. Tiisdən cənu-
ba tərəf həftədə iki qatar verilmişdir ki, 
bunlarn biri Qarsa, digəri İrəvana gedə-
cəklərdir.  

 
Təbriz dəmiryolu  
İran ilə doğru dəmiryol münasibatı 

[əlaqəsi] başlamaqdan ötrü Gürcüstan 
Dəmiryol Nəzarətində Uluxanl  mövqi 
[stansiyas] yannda xarab olan yolun tez-
liklə təmir edilməsi məsələsi qaldrlmş-
dr. Həmin dəmiryol xəttində tranzitlə 
mal daşmaq işini bərpa etmək təsəvvü-
ratı vardr. Bu da İran təriqi ilə əcnəbi mal-
larnn çox gətirilməsinə səbəb olacaqdr.  

 
Maklakov və Klemanso  
Parisdə olan Rusiya səri [Vasili Alek-

seyeviç] Maklakov, Fransa Xariciyyə naziri 
Klemanso tərəndən hüzura qəbul edil-
mişdir. Klemanso Maklakovla Rusiyann 
Sülh Konfransnda nümayəndə məsələsi 
haqqnda danşmşdr. Mətbuat Makla-
kovu Sülh Konfransnda görmək arzu-
sundadr.  

 
Türk bolşevikləri  
İngiltərə ordusu komandan general 

Forester-Volker Gürcüstan Xariciyyə na-
ziri Gegeçkoriyə xəbər vermişdir ki, bu 
günlərdə Tersk oblastından 30 nəfər türk 
əsiri Tiisə varid olmuşlardr [gǝlmişdir]. 
Bunlar bolşevik ruhu ilə ruhlanmşlar. 
Bunlarn Tiisdə olmas nəinki Türkiyə ilə 
əqd edilən mütarikə şəratinə [imzalanan 
atǝşkǝs şǝrtlǝrinǝ] ziddir, bəlkə Gürcüstan 
Cümhuriyyətinə zərər də gətirə bilər. Bu-
na görə İngiltərə general nəinki bir bunla- 
r, bəlkə ham türk əsirlərini Batuma gön- 
dərib türklərə təslim edənə qədər İngil-
tərə mühazəsi altına almağ qərara al-
mşdr.  

 
Ermənistan dəmiryollar  
Tiisdən Qarsa və İrəvana sürət qa-

tar ilə 3 nəfər İngiltərə mühəndisləri 
iştirak ilə bir komissiya göndərilmişdir 

ki, Ermənistan dəmiryollarnn təxrib 
[xarab] edilən yerlərini təmir etmək işlə-
rini həll edib tədbirlər görsün, tainki İrə-
vana və Qarsa qatar hərəkatı başlansn.  

 
Ermənistana ianə  
Ermənistan aclarnn nənə [xeyrinə] 

olaraq Paris şəhərinin bir para hissəsin-
dən cəm edilən 200 min frank ianə Tiis-
də Fransa heyəti-mürəxxəsəsi namna 
[nümayǝndǝ heyəti adna] göndərilmişdir.  

 
Vladiqafqaz əhval  
Axrnc alnan xəbərlərə görə, Vladi-

qafqaz əhval böylədir: 
Kazak və osetin dəstələri şəhəri cə-

nub tərəfdən mühasirə etmişlərdir. Şəhə-
rin digər hissəsi, Terek nəhrinin sol kəna- 
r Könüllü ordu əsgərləri tərəndən zəbt 
edilmişdir. Nəhrin sağ kənar bolşeviklər 
və inquşlar əlindədir. Müharibə davam 
edir. Top atışmas vardr.  

Tersk Cümhuriyyətini müdaə edən 
bolşevik şuras İnquşistandadr. Məzkur 
[ad çǝkilǝn] şura, Könüllü ordu əleyhinə 
əməliyyatda bulunmaqdadr.  

 
Krmda  
Yaltadan xəbər verirlər ki, Müttəqlər 

Krm ordusu təşkil etmək niyyətindədir-
lər. Krmda olan Könüllü ordu komanda-
n ərkani-hərbi [qərargah] müsəlman əha- 
lisinin arzusuna müvaq xüsusi əsaslar 
üzrə müsəlman əsgəri dəstələri təşkil 
edilməsinə icazə verilməsi istidasndadr 
[xahişindǝdir].  

 
Rusiya eserləri arasnda ixtilaf  
Bolşevik qəzetələrinin verdiyi məlu-

mata görə, Məclisi-Müəssisan dəvəti 

münasibətilə Eser [Sosialist İnqilabçlar] 
rqəsi arasnda ixtilaf çxmşdr. Eser r-
qəsindən ayrlanlar “Narodovolns” adn-
da təzə bir rqə düzəltmişlər. Bolşevik- 
lərlə sazişə girməyi qeyri-mümkün hesab 
edirlər.  

 
* Moskva sosial-demokratlar (menşe-

vik), bütün Şura hökuməti təşkilatında 
iştirak etməyi qərara almşlardr.  

 
* Moskva sol eserləri axrnc qətrə 

qanlarna qədər bolşeviklərlə mübarizə 
etməyi qərara almşlar.  

 
Dombrov Cümhuriyyəti  
Könüllü ordu ərkani-hərbində alnan 

xəbərə görə, Sarn mövqi [stansiyas] və 
ətrafı Dombrov Kommunist Cümhuriy-
yəti elan edilmişdir. Təzə cümhuriyyətin 
qüvvəsi bir neçə yüz mükəmməl silahl 
kəndlilərdən ibarətdir. Təzə hökumət 
əleyhinə qalxan Ukrayna atamannn 
tutulmuş olan teleqraarndan görünür 
ki, Ukrayna Direktoriyas onlarla müba-
rizə etmək qüvvəsində deyildir. Ukrayna 
ataman o cümlədən Hərbiyyə nazirinə 
teleqraf edir ki, mənim dəstələrim bolşe-
viklərlə təmas etdiklərindən yavaş-yavaş 
azalr. Dəstələrimin başqa əsgərlərlə 
əvəz edilməsini xahiş edirəm. Əks su-
rətdə iki gündən sonra özüm Kiyevə 
gəlməyə məcbur olacağam.  

 
Rusiya dəmiryollar  
Yanacaq olmadğndan dəmiryollarn-

da hərəkat yoxdur. Sərnişinlər çox vaxt y-
ğlb öz pullar ilə paravozlara yanacaq 
alrlar. Qatarlar məmlu [dolu] olur. Bir çox 
mövqiərdə [stansiyalarda] külli miqdar-
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da sərnişinlər cəm olub qatar gözləmək-
dədirlər.  

 
 

MƏTBUAT 
 
Aşqabadda nəşr olunan “Dan yldz” 

qəzetəsi 3 yanvar tarixli 34-üncü nömrə-
sində müstəqil Azərbaycana “Mübarək 
təbrik” sərlövhəli bir baş məqalə təxsis 
edir [ayrr]. Məqalənin qismi-əhəmmi 
[önəmli hissəsi] Molla Durd Möhtaci oğ-
lunun bu münasibətlə yazmş olduğu mil-
li ruh, bəradəranə hiss [qardaşlq hissi] və 
səmimi bir sevinclə dolu əşardan [şeir-
dən] ibarətdir. Şeirə müqəddimə olaraq 
məzkur [ad çǝkilǝn] baş məqalə böylə 
başlanr: 

“Təzə və cavan Azərbaycan Cümhuriy-
yəti[ni] qutlayan və mübarəkləyən bir 
qəzəl aşağda dərc olunur. Xüdayi-təba-
rək və təaladan bu təzə Azərbaycan Cüm-
huriyyətini mübarək etməsini diləriz ki, 
şu Azərbaycann Cümhuriyyəti və şu 
hökumətin üstündə durub iş dolandran 
yaxş zatlar pərvərdigari-aləm afəti-
zahirələrdən və batinələrdən məsun edib 
[görünən və görünməyən bəlalardan qoru-
yub], qiyami-qiyamətədək gündən-günə 
rəvac edib payidar və bərqərar qlsn və 
Azərbaycan məmləkətinin bütün əhalisi-
ni Cənabi-haqq hökumətin ədalət[i] sayə-
sində asudəhal və məsrur [şad] eyləsin və 
xüləfayi-raşidin zəmanəsi kimi ruyi-zəmi-
n[i] [yer üzünü] ta qiyami-qiyamətədək 
ədalət nuru ilə münəvvər eyləsin. Baqi 
vǝssǝlam ǝyyami-bǝkam dövlǝti-müstǝ-
dam ilə-yövmül-qiyam xǝlǝd-Allahu-təa-
la mülkəhüm və səltənəhüm bad. Amin, 
ya Rəbbǝl-aləmin.” 

Rəqimizin bunca səmimanə yazlmş 
təbrikinə qarş eyni səmimiyyətlə təşək-
kürümüzü izhar və türkistanl dindaş, mil-
lətdaş və qardaşlarmzn da hüquqi-mil- 
liyyə və istiqlali-siyasiyyəyə nail olmalar-
n haqq-təaladan istida və istirham [xahiş 
vǝ arzu] edəriz.  

* * *  
Azərbaycan İctimaiyyuni-İnqilabiyyun 

[Sosialist İnqilabçlar] rqəsi mürəvvici-əf-
kar [kirlǝrini yayan, orqan] olan “Zemlya 
i volya” qəzetəsi Bak İctimayyuni-İnqila-
biyyun rqələrinin sosializm əsasn qeyb 
edərək, milli və dini əlamətlərlə təşəkkül 
etmiş siyasi dəstələrə meydan olduğunu 
və beynəlmiləl bir siyasi təşkilat olan so-
sializm əleyhinə olaraq daima xətti-hərə-
kətləri burada hökmfərma [hökm sürǝn] 
olan millətçi ünsürlərin keynə bağl qal-
dğn, buna görə də sosialist rqəliklə-
rini qeyb etmiş olduğunu qeydlə, onlarn 
dün “siyasi və iqtisadi mülahizələrlə” 
uzaq qaçdqlar Parlamana gəldiklərinin 
səbəbini soraraq deyir ki:  

“Nahaq yerə İctimaiyyuni-İnqilabiy-
yun və Amiyyun [Sosialist-İnqlabçlar vǝ De-
mokrat] rqəsindəki ağalar bizim şübhə- 
mizi rəf etmək [aradan qaldrmaq] və öz 
hərəkətlərini Pepinov və Qarayevlə birgə 
Azərbaycanda ümuri-idarəni [idarǝ işlǝrini] 
“Müsavat”n əlindən almaq bəhanəsi ilə 
Bak fəhlələri hüzurunda kəndilərini haql 
göstərməyə çalşrlar.”  

Məzkur rqələrin böylə ikiüzlü hərə-
kətlərindən Bak fəhlələrinin nifrətlənə-
cəyini və həman bu ağalarn bu vaxtadək 
Bak fəhlələrini Azərbaycan Məclisi-Müəs- 
sisan əleyhinə saldrdqlarn qeydlə de-
yir ki:  

“Bak sosialistlərinin sosializm və inqi-

labçlqla heç bir əlaqəsi olmayan ikiüzlü 
siyasətləri müsəlman sosialistlərini zəh-
mətkeş müsəlmanlarn nəzərindən sal-
mşdr.”  

Allaha şükür ki, nəhayət, Azərbaycan 
İctimaiyyuni-İnqilabiyyun rqəsi yoldaş-
larnn sosialistdən ziyadə maskal millǝt-
çi olduqlarn və sosialistlərin etimada 
məzhər [nail] olmadqlarnn səbəbini 
dərk etmişlərdir.  

Fəqət, Ağamaloğlu dediyi kimi, hər 
adamn bir attestatı olmaldr. Azərbay-
can sosialistlərinin attestatı “Müsavat” 
rqəsini söyməkdir. Odur ki, attestatın 
nəzərə vermək qəsdilə “Müsavat” yadn-
dan çxarmayaraq yazr ki:  

“Buna görədir ki, zəhmətkeş müsəl-
manlar müsavatçlara uydular və məz-
kur rqə bundan bilistifadə [istifadə edə- 
rək] Azərbaycanda ümuri-idarəni öz əllə-
rinə aldlar. Əgər Bak sosialistləri Parla-
man kürsüsündən mübahisə etməklə hö- 
kuməti “Müsavat”n əlindən almaq məq-
sədini səmimiyyətlə təqib edirsə, bu xam 
xəyal başlarndan çxarsnlar. Amma bi-
zim zənnimizcə, Bak sosialistləri Azər-
baycan Parlamanna öz adi komediyala- 
rn oynamağa gəlirlər. Fəqət o komediya 
Azərbaycan zəhmətkeşləri üçün böyük 
faciə ilə qurtara bilər.”  

Rəqimizin mütaliatına [kirlǝrinǝ] 
ümumiyyətlə iştirak etməklə bərabər, İc-
timaiyyuni-İnqilabiyyun rqəsinə mən-
sub tovarişlərimizə göstərməliyiz ki:  

“Müsavat” camaatı öz tərənə çəkmə-
yə çalşmşsa, bu ümum rqələr üçün tə-
bii bir şeydir. Fəqət bilirsinizmi camaat nə 
üçün “Müsavat”n tərənə keçdi?  

Çünki sizin kimlə yoldaş olduğunuzu 
sizdən yaxş dərk edib, özgələrin quyru-

ğunda getdiyinizi və Azərbaycan türk fü-
qərasnn mənafeyini müdaə edən bir 
rqə varsa, o da ancaq “Müsavat” oldu-
ğunu anlamşlardr.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
* Yeni təyin edilmiş qubernator Rəşid 

bəy Axundzadə cənablar fevraln 8-in-
dən etibarən öz vəzifəsinə başlamşdr. 
Qubernator dəftərxana və idarəsi 
qulluqçular yeni qubernatora təqdim 
olunmuşlardr. Qubernator cənablar 
ham xidmətçilərə böylə izharatda 
bulunmuşdur [bildirmişdir]:  

“Həzərat! Hökumətin əmrinə görə mən 
Bak qubernatoru mənsəbinə təyin edil-
mişəm. Nə tövr bir çətin və məsuliyyətli 
vəzifənin mənim öhdəmə düşdüyü əlbət-
tə sizin məlumunuzdur və bunu da siz-
dən gizləməyirəm ki, mən bunu hiss edə- 
rək, qorxu və həyəcanla öz vəzifəmi ifaya 
başlayram. Lakin mən ümidvaram ki, si-
zin köməkliyiniz mənim bu müşkül vəzifə-
mi yüngülləşdirər. Ələlümdə mən sizdən 
işə sədaqətlə baxmağnz arzu edirəm. 
Mən ümidvar oluram ki, siz mənim ümi-
dimi həqiqətə çxarb qanun və asayiş bər-
pas üçün ittixaz ediləcək [görüləcək] təd- 
birlərin vücuda gəlməsi üçün mənə kö- 
mək edərsiniz.”  

* Yeni qubernator Rəşid bəy Axund-
zadə cənablar fevraln 9-da ham pristav 
və okolodoçnilǝri [polis sahǝ rǝislǝrini] nəz-
dinə [yanna] dəvət edib böylə bəyanatda 
bulunmuşdur:  

“Mən sizi dəvət edib nə tövr bir halda 
Bak qubernatorluğu vəzifəsinə daxil ol-
mağm və mənim sizə və sizin xidmətini-
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zə nə cür münasibətdə bulunacağm ba- 
rəsində bir neçə söz söyləmək istəyirəm. 
Mən səmimiyyətlə hər yerdə ciddi qanun 
qoymaq və davam edən başszlq və tə-
cavüzatı kökündən rəf etmək [aradan qal-
drmaq] arzusunda varam. Bu məqsədə 
nail olmaqdan ötrü ən əvvəl doğru və tə-
miz adamlar lazmdr. Buna görə, mənim 
tərəmdən qulluqçularn əxlaqna ciddi 
surətdə diqqət ediləcəkdir. Burasn bilib 
və yadnzda saxlaynz ki, rüşvətxorluq-
da tutulan polisə qulluqçular ilə mən şid-
dətli və amansz rəftar edəcəyəm. Mənim 
rəyimcə rüşvətxorluq ən dəhşətli fəna bir 
işdir. Çünki bunun sayəsində oğurluq 
doğruluğa üstün gəlir. Qanun və qaydas 
olan bir məmləkətdə əksinə olmaldr. 
Hər yerdə doğruluq oğurluğa qalib gəl-
məlidir. Bundan əlavə, Daxiliyyə naziri 
həzrətləri namndan [adndan] sizə demə-
liyəm ki, cinayət və qanunsuzluq edən po-
lisə qulluqçular əleyhinə nazir həzrətləri 
tərəndən inzibat qanununca məhkə-
məyə verilənə qədər şiddətli cəzalar tət-
biq ediləcəkdir.  

Siz öz xidmətinizə məhəbbət və sə-
daqətlə baxb ciddi nizam gözləməlisiniz. 
Siz öz böyüklərinizə hörmət və diqqət et-
məlisiniz. Sizin bir-birinizdən seçilməkli-
yiniz üçün polisə qulluqçularndan ötrü 
müəyyən formalar olmasn mən lazm 
görürəm. Sabah həmin bu qəsdlə mənim 
tərəmdən xüsusi bir komissiya dəvət 
ediləcəkdir ki, bu barədə öz təsəvvüratı-
n təqdim etsin.  

Hökumət sizin maddi əhvalnzn yax-
şlaşmasna çalşmaqdadr. Sizi təbrik edə 
bilərəm ki, Daxiliyyə naziri tərəndən təq-
dim olunan layihə Vükəla Şuras [Nazirlər 
Kabineti] tərəndən təsdiq olunub bu gün- 

lərdə icraya qoyulacaqdr. Qaradovoy-
larn məvacibləri iki qat, başqa qulluqçu-
larn da məvacibləri buna münasib artı- 
rlmşdr. İndi, hər kəs öz uçastokuna ge-
dib bu dediklərimi bilatəəmmül [dönmǝ-
dǝn; eynǝn] əmələ gətirməyə başlasn.”  

 
 

FƏHLƏ KONQRESİ 
 
Bazar günü, 9 şubat 1919-cu sənə saat 

10-da təyin edilmiş Fəhlə Konqresi saat 
1 radələrində sədr Çurayev tərəndən 
güşad edilir [açlr]. Konqredə 259 nəfər 
mandatla gəlmiş əza [üzv] vardr. Ruzna-
meyi-müzakirat [müzakirǝ gündǝliyi] heyə-
ti-rüəsa [rəyasət heyəti] tərəndən işbu 
şəkildə elam edilir [bildirilir]:  

1) Petrovskdan gəlmiş yoldaşlarn 
məruzəsi; 

2) Fəhlə şuras haqqnda; 
3) Bələdiyyə məclisi haqqnda; 
4) Dərmanxana xidmətçiləri tətili 

haqqnda; 
5) Ərzaq məsələsi; 
6) Fəhlələrin mümtaz [seçilmiş] ç-

xşlar;  
7) Vaxtdan artıq zəhmət haqqnda; 
8) Etilaf [Uzlaşma] komisyonu mə-

ruzəsi;  
9) Dairələrdəki səhiyyə işləri haq-

qnda.  
Ruznameyi-müzakirat elamndan son- 

ra Nobelin 3-cü nömrə mədəni rus əmə-
lələri namndan [adndan] bir nəfər bə-
yan edir ki, orada işləyən müsəlmanlar 
onlarla bərabər intixabatda [seçkidǝ] işti-
rak etməyib özləri mümtaz olaraq [ayr-
ca] nümayəndə seçib göndərmişlərdir. 
Müsəlmanlar deyirlər ki, ruslar özləri iş-

bu məsələdə müsəlmanlarla bərabər ol-
mayb ayrlmşlardr. Konfrans təklif edir 
ki, bundan sonra müsəlmanlar da ruslar-
la bərabər çalşmaldrlar.  

Petrovsk haqqnda oradan Bakya 
varid olmuş [gəlmiş] Petrovsk Kəsbkarlar 
[Hǝmkarlar] İttifaq sədri məlumat ve-
rərək bəyan edir ki, sabiq Petrovsk, şim-
di Şamilqala adlanan şəhərdə Kəsbkarlar 
İttifaqnn fəaliyyəti məhəlli [yerli] höku-
mət tərəndən qəti surətdə saxlanlmş-
dr. Kəsbkarlar İttifaq təşkilatı məhəlli qu- 
bernator və Bələdiyyə İdarəsi tərəndən 
ləğv edilmiş kimi görülməkdədir.  

Dağstanllar Hökumətinin sərahətən 
[açq-aşkar] fəhlə tərəfdar olduğunu öz 
deklarasiyasnda söylədiyinə baxmaya-
raq, məhəlli hökumət fəhlələri və on-
larn təşkilatın təqib etməkdədir. 

Kəsbkarlar İttifaq Teymurxanşuraya 
nümayəndə göndərib əhvaln nə şəkildə 
olduğunu söyləmişlər. Məsai Nəzarəti 
[Əmǝk Nazirliyi] müavinətini [köməyini] vəd 
etmişsə də, heç bir şey çxmamşdr. Nü-
mayəndə nitqinin axrnda təklif edir ki, 
buradan öz səsləri ilə Şamilqala yoldaşla-
rna müavinətdə bulunsunlar.  

(Nitq türkcəyə tərcümə edilir.) Məru-
zəçiyə suallar verilir. Bundan sonra qət 
edilir ki, işbu məsələ gələn iclasda müza-
kirə edilsin.  

Srada Fəhlə Şuras məsələsi durur. 
Roxlin məruzəçi sifəti ilə məlumat verir, 
lcümlə [bütün, ümumiyyǝtlǝ] şuralarn 
tarixini qeydlə 1905-ci sənə şuralar və 
1917-ci il şuralarnn fəaliyyətini tənqid 
edir.  

Roxlin Tiis Şuras haqqnda məlumat 
verir. Nitqində Roxlin şurann hal-hazrda 
heç bir iş görə bilməyəcəyini müdaə 

edərək axrda təklif edir ki, şura məsələsi 
bilmərrə [tamamilǝ] buraxlsn.  

Nitq tərcümə edildikdə salonda səs-
küy qalxr. Müsəlmanlar dilgir [naraz] 
olaraq təklif edirlər ki, salonda sakitlik ol-
mazsa, onlar da rusca danşdqda qşqrq 
salacaqlardr.  
Şuran müdaə nöqteyi-nəzəri ilə 

Anaşkin məruzədə bulunur. Natiq Rusiya 
inqilabn Avropada olmuş inqilablarla 
müqayisə edərək Rusiya həyati-iqtisadiy-
yəsində [iqtisadi həyatında] şuralarn lüzu-
munu göstərir. Sonra şura əleyhinə ge- 
dən Roxlini tənqidə başlayr. Salonda ye-
nə səs-küy qopur. Sədr məclisi sakit edir. 
Anaşkin nitqinə davam edərək müsəl-
man fəhlələrinin də Azərbaycan Parlama-
nna getməməsini bəyan etdikdə müsəl- 
manlar yerlərindən “Yalandr, rədd ol!” - 
deyə qşqrrlar.  

Sədr məclisi güclə sakit etməyə mü-
vəffəq olur. Anaşkin ingilisləri Bakya ça-
ğrmaqda özlərinin müqəssir olduğunu 
etiraa təklif edir ki, yenidən şura təcdid 
[bərpa] edilsin. Buna görə də, təşkilat ko-
misyonu intixab edilsin [seçilsin] və şura 
təşkilinə şüru edilsin [başlanlsn]. Müsəl-
manlar təklif edirlər ki, onlardan da şura 
lehi və əleyhinə türk dilində olaraq dan-
şlsn. Təklif qəbul edilir. Şura əleyhinə Zül-
füqar Məhəmmədzadə nam [adl] bir nə- 
fər cavan fəhlə qzğn və dəfələrlə alqşa 
nail olaraq nitq söyləyir. İşbu cavan yanq-
l lisan ilə Mart hadisatındak şura höku-
mətindən müsəlmanlarn başna gələn 
bəlalar təsvir edir:  

- Şimdi o yanan xanimanlarn tüstüsü 
göyə uçur. Şimdi də Kaspiyski neft quyu-
larna tökülən burjuy deyil, müsəlman 
fəhlələrinin qanlar coşur, deyir.  
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Natiq Bakdan Quba təriqi [yolu] və 
Tiis təriqi ilə bolşeviklərin törətdikləri 
dəhşətləri təsvir edir.  

– Bu gün şura, yarn hökumət, o biri 
gün Parlaman da olmasn deyəcəklər. Zi-
ra oralarda xainlər, bəylər oturmuşlardr, 
deyəcəklər. Orada oturan bəylər hans-
dr əcəba? Mən deyirəm şura olammaz. 
Bizim yeganə məqsudumuz istiqlalmz-
dr, – deyə nitqini tamam edir. – Müsəl-
manlar! Yaşasn istiqlalmz! – deyir.  

Gurultulu alqşla qarşlayrlar. Natiq 
öz nitqini ruscaya tərcümə etmək istə-
dikdə səs-küy qopur. “Bəsdir, az danş, 
lazm deyil” kimi səslər eşidilməyə başla-
yr. Sonra bəyan edir ki, natiq nitqini mə-
ruzəçi kimi tərcümə edəcəkdir. Heç səs- 
küy onu işbu ixtiyardan məhrum etmə-
yəcəkdir.  

Natiq tərcüməyə başlayr. Bir nəfər 
rus fəhləsi deyir ki, burada müsəlman 
fəhləsi məruzə əvəzinə müfəttinlik [tnə-
karlq] yapr. Bərk gurultu qopur. Müsəl-
manlar deyirlər ki, burada müfəttin yox- 
dur, mandatla intixab edilmiş müsəlman 
fəhləsi vardr.  

Sədr Çurayev, müfəttin deyənə müra-
ciətən dilini bir qədər qsqa etməyi təklif 
edir. Zira burada müfəttin yoxdur, ancaq 
fəhlə vardr, deyir.  

Bir nəfər müsəlman, şuralar lehinə 
nitq söyləyərək sabiq şurann fəna oldu-
ğunu da bəyanla, gələcək şurann yaxş 
olacağn ümid edir.  

Bundan sonra natiqlər şurann əley-
hinə və lehinə danşrlar. Müsəlmanlar-
dan Qəniyev türkcə və rusca qzğn bir 
nitq irad edərək fəhlə və əsgər şuras de-
nildikdə hangi əsgərlərin şuraya çağrla-
cağn sor[uş]ur.  

– Azərbaycan əsgərlərinimi? Əlbəttə 
xeyr. Zira Azərbaycan əsgəri əsla və qət’a 

[qətiyyən] buna raz olmayacaqdr.  
Sonrak natiqlərin nitqi öylə gurultu, 

t, qşqrqla davam edir ki, heç şey başa 
düşmək olmayr. Təklif edilir ki, müzaki-
rat qət edilsin [müzakirǝlǝr kǝsilsin]. Mü-
səlmanlar buna raz olmayrlar. Təklif sə- 
sə qoyulur. Natiqlərə səs verilmək qəbul 
edilir.  

Roxlin yenidən məruzəçi kimi nitqə 
başlayr. Salonda gurultu qalxr. Bolşevik-
lərdən Mirzayans ilə Roxlin miyannda 
[arasnda] mübahisə başlanr. Qşqrqdan 
heç bir şey eşidilməyir. Müsəlmanlar sa-
lonu buraxb getmək istədikdə Qəniye-
vin böylə ciddi zamanda getmənin fayda 
verə bilməyəcəyini bəyan[n]dan sonra 
yenə salonda qalrlar.  

Roxlin nitqinin axrnda işbu sözləri 
əlavə edir:  

– Biz, Zaqafqaziyann silah zoru ilə iş-
ğal edilməsi əleyhinəyiz. Qrmz alaylar 
tərəndən olarsa da, Denikin tərəndən 
olarsa da, təfavütü yoxdur. Biz fəqət işlə 
Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan de-
mokratiyasn böyük Rusiya demokrati-
yas ilə birləşdirəcəyiz.  

Bundan sonra Anaşkin danşr. Məlik-
Yeqanov Anaşkinə böylə bir sual verir:  

“Mart hadisatından əvvəl Bakya han-
gi qoşunlar yürüş edirlərdi, əcəba?”  

Anaşkin gah Lənkəran, gah Bak sözlə-
rini qarşdraraq cavab verə bilməyir. Mü-
səlmanlar gülüşürlər. Yenə səs-küy qalxr.  

Axrda iki təklif edilir:  
1) Konqredə şura təşkili məsələsi həll 

edilsin; 
2) Fəhlə, saldat və matros şuras təş-

kili mədənlərdə həll edilsin və konqreyə 
pişnihad [təqdim] edilsin.  
İkinci təklif əksəriyyəti-ara [səs çoxlu-

ğu] ilə qəbul edilir.  
Bundan sonra dərmanxana xidmətçi-

ləri tətili haqqnda Anaşkin məlumat ve-
rir. Axrda təklif edir ki, sabah saat 4-ədək 
qəti cavab alnmazsa, komisyon intixab 
etdiyi tədabiri qövldən feilə gǝtirǝcǝkdir 
[seçdiyi tǝdbirlǝri hǝyata keçirǝcǝkdir]. Tək-
lif qəbul edilir.  

Sonra Port [Liman] dairəsi fəhlələri 
haqqnda məlumat verilir.  

Konqre saat 7-də qapanr.  
 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Gürcüstan Hökuməti və Könüllü Ordu  
Qafqaziyada olan İngiltərə qüvvələri 

komandan general Forester-Volker Gür-
cüstan Xariciyyə nazirinə xəbər vermiş-
dir ki, Gürcüstan Hökuməti ilə Könüllü 
ordu arasnda olan ixtilaar bərtərəf et-
mək [aradan qaldrmaq] üçün İngiltərə za-
biti Uayt  Soçiyə göndərilir.  

 
Bitərəf məntəqədə iğtişaş  
Quberniya komissar Gürcüstan Daxi-

liyyə nazirinə xəbər verir ki, Borçal uyez-
dinin bitərəf məntəqəsində hökumət ol- 
madğndan böyük hərc-mərclik hökm-
fərmadr [hökm sürür]. Quberniya komis-
sar asayiş bərpas üçün tədbirlər görül- 
məsini xahiş edir. Polkovnik Stuart xəbər 
almşdr ki, 120 nəfərdən ibarət müsəlləh 
[silahl] erməni dəstəsi sərhəd qaraqolxa-
nalarn dağtmaqdan ötrü Şarşabaq kəndi 
dairəsindən çxb Candar, Allahverdi, Xud- 
car kəndlərinə hücum etmişlər. Gürcü 
polkovniki xəbər verir ki, bu hərəkəti ya-
tırmaq üçün bitərəf məntəqəyə keçmə-
yə məcbur olacaqdr. Polkovnik Stuart 
işin nə yerdə olduğunu aşkar etmək, 
mümkün qədəri bu ixtilafı qan tökülmə-

dən rədd etməkdən ötrü bir zabitlə bir 
qədər əsgər göndərir.  

 
Bak Erməni Məlumat Bürosunun 

xəbərləri 
Gürcüstan Hökuməti Könüllü orduya 

olan düşmənanə münasibatına baxma-
yaraq, onunla siyasi münasibata başla-
mşdr. Tiisə gələn Sokolova hǝvalə olun- 
muşdur ki, Könüllü ordu namndan [adn-
dan] Gürcüstan Hökuməti ilə müzakirata 
[müzakirǝlǝrǝ] başlasn. Hal-hazrda Gür-
cüstan Hökuməti Kuban Hökuməti ilə De- 
nikin nəzdində siyasi nümayəndə olmaq 
sifətilə Ermənistanda olan sabiq siyasi 
nümayəndə Mdivanini Kubana göndə-
rir. Eyni zamanda Gürcüstan Hökuməti 
Gürcüstan muxtariyyət və hətta istiqla-
liyyətinin bolşeviklər tərəndən təsdiq 
ediləcəyinə Şura Hökumətinin rizasn 
hasil etmişdir. Bolşeviklərlə əqd edilən 
[imzalanan] əhdnamənin [sazişin] məzmu-
nu hələ gizli tutulur.  

 
* Ermənistan Hökumətinin Gürcüs-

tanda olacaq siyasi nümayəndə məsələsi 
kəskin bir surət almşdr. Gürcüstan Hö-
kuməti nümayəndəliyi rədd ilə izhar edir 
ki, Sülh Konfrans mübahisəli məsələləri 
həll edənə qədər, Gürcüstan Hökuməti 
Ermənistanla müharibə halnda hesab 
ediləcəkdir. Bu məsələ haqqnda general 
[Forester]Volker deyir ki, nümayəndə ol-
maldr. Hərgah, Gürcüstan Hökuməti nü-
mayəndə qəbul etməsə, bilavasitə Müt- 
təqlər tərəndən qəbul ediləcəkdir.  

* Hal-hazrda Erməni-Gürcü Konfran-
s bir çox məsələlərlə məşğuldur. O cüm-
lədən siyasi nümayəndəlik məsələsi, bon 
təqsimi [paylanmas], Rusiya əmval [mal-
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lar], tranzit dəmiryol və poçta tarifəsi, 
ticarət münasibatı və Gürcüstanda qal-
maq istəməyənlərin şeylərinin Gürcüs-
tandan çxarlmas. Gürcüstan Hökuməti 
tərəndən banklarda müsadirə edilmiş 
pullarn qaytarlmas məsələsi açq bura-
xlmşdr. Gürcüstan Hökumətinin bəya-
natına görə, bu məsələ ancaq müqəssir 
tərəf aşkar edilib və müharibə zərəri ve-
rildikdən sonra həll ediləcəkdir. Bon təq-
simi məsələsində saziş hüsula gəlmişdir. 
Bu saziş üzrə Ermənistan Hökuməti keç-
mişdə buraxlan bonlardan 80 milyon öz 
payn alb təzə bon buraxlmasnda da 
iştirak edir.  

 
İngiltərə mallar  
Bu yaxnlarda Qafqaziyaya, xüsusən 

Gürcüstana İngiltərədən bir çox ərzaq və 
birinci zəruri şeylər gətiriləcəkdir. Buna 
görə bir çox şeylərin ucuzlanmas göz-
lənir.  

 
Soçinin Könüllü ordu tərəndən işğal  
“B. S.” qəzetəsi yazr ki, keçən gün al-

nan xəbərlərə görə, Soçi Könüllü ordu əs-
gərləri tərəndən işğal edilmişdir. Soçi- 
nin alnmasna cavab olaraq Gürcüstan 
dairəsində olan Könüllü ordu zabitlərinin 
hams məhbus elan edilmişlərdir. Xalq 
qvardiyasnn cəm edilməsi elan veril-
mişdir.  

 
 

ERMƏNİSTANDA 
 
İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn 

hal  
Srağagün İrəvan quberniyas müsəl-

manlar tərəndən Göyçə ətrafındak 

Qəhrəmanl kəndi sakinləri Allahverdi 
Oruc oğlu, Rüstəm Məşədi Hüseyn oğlu 
nam zəvat [adl şəxslər] nümayəndə ola-
raq Bakya gəlmişlərdir. Nümayəndələr 
əvvəlcə Gəncə qubernatoru hüzuruna 
gəlib əlac istəmişlər. Qubernator cənab-
lar da bir nəfər məmurla onlar Bakya 
göndərmişdir. Müxbirimiz hökumət dəf-
tərxanasnda bunlarla görüşüb ora əhva-
lndan böylə məlumat almşdr: 

Müntəzəm erməni qoşunlar müsəl-
manlar təslim olduqdan sonra onlar tərk- 
silah etmişlərdir. Silahsz müsəlmanlar 
bundan sonra erməni qoşunlar tapdağ 
olmağa başlamşlardr. Nümayəndələrin 
dediyinə görə, “pristavl, naçalnikli” ola-
raq gəlib Qzlvəng kəndinə dolurlar. 
Sonra kişiləri və oğlan uşaqlarn bir evə 
cəm edirlər. Ondan sonra Zağal kəndi, 
Subatan kəndi kişilərini də cəm edib Q-
zlvəng kəndinə gətirirlər. İşbu üç kəndi 
qarət və yǝğma edib bir çox qadn-ço-
cuqlar da kəsmişlərdir.  

Böyük Məzrə kəndi ilə Kiçik Məzrə 
kəndi müsəlmanlar bütün ev müxəllə-
fatlarn [əşyalarn] Qəhrəmanl kəndinə 
daşyb özləri də oraya gəlmişlər. Ermə-
nilər işbu iki kəndi də xarabazara dön-
dərmişlərdir.  

Erməni qoşunlar silahlarn aldqdan 
sonra kəndlilərin bütün ərzaq, mühüm-
mat və qiymətli əşyalarn da almşlardr. 
Şimdi müsəlman köylüləri aclqdan da 
tələf olmaqdadrlar. Zira bir şey qoyma-
mşlar.  

Nümayəndələrin dediyinə görə, er-
məni qoşunlarnn qismi-əzəmi [çox his-
səsi] Türkiyə ermənilərindəndir.  

Bunlar deyirlər ki, biz ermǝnilərə mü-
raciətən məlum etdik ki, təslim olduq-

dan sonra bir daha o işlər nədir?  
Ermənilər daima böylə cavab verirlər: 

“Nə qədər sizdən öldürsək, yenə Baknn 
bir küçəsində ölən ermənilərin əvəzi de-
yildir.”  

Erməni dəhşətlərini kəndlilər öylə 
təsvir edirlər ki, insana həqiqətən vahi-
mə qalib gəlir. Şahab nam kənddən er-
məni nizami qoşunlar 8 nəfər islam qa- 
dnlarn aparmşlar. 20 gündən sonra fə-
qət bircə nəfərini buraxmşlardr. Bu ar-
vad nəql etmişdir ki, bütün kişiləri və oğ- 
lan uşaqlarn bir evə töküb, od vurub di 
ri-diri yandrmşlar.  

Çamrl kəndi üzərinə tökülüb 4 kişi 6 
qadn öldürdükdən sonra kəndi qarət et-
mişlər. Qadnlarn əmcəklərini də kəs-
mişlərdir.  

Övzayi-hazirəni [indiki vəziyyəti] təsvir-
lə nümayəndələr: 

– Bu gün sağ-salamatıq, fəqət bilmə-
yirik sabah başmza nə gələcək. Kənd-
dən kənara çxa bilməyirik. Yeməyə də bir 
şeyimiz yoxdur. Siz özünüz kir ediniz ki, 
bizim halmz nə qədər müşküldür. – de-
yə ağlayrdlar. – İndi gəlmişik bizim əli-
miz sizin ətəyiniz, bizə bir çarə ediniz. 
Özümüz ac, ərzağmz alnb, qiymətli əş-
yamz qarət edilib. Sağ qalmağa da ümi-
dimiz yox. Zira bu gün bu kənd, sabah o 
biri kənd yandrlb yerlə yeksan edilmək-
dədir. Bu gün 10 nəfər, sabah 5 nəfər mü-
səlman daima qətl edilməkdədir.  

Nümayəndələr öz libaslarn göstərə-
rək “Olan-olmazmz budur” deyirlər. 
Həqiqətən üstlərində bir cndr arxalq-
dan başqa bir şey yox idi: 

– Qarət edildik, kişilərimiz, qadnla-
rmz öldürülüb, öldürüldükdən sonra da 
meyitləri təhqir edilməkdədir. Biz nə 

edək? Başmza nə çarə qlaq? Kəndlilər 
bir yerə cəm olub bizi buraya göndər-
mişlər ki, dərdimizi deyək, bir çarə ara-
yaq. Biz də qaçaq yollarla buraya gəlmi- 
şik. Yerdə siz, göydə Allah bizə bir çarə 
ediniz.  

Bunlarn dediyinə görə, bir az da böy-
lə davam edərsə, İrəvan quberniyasnda 
nə bir müsəlman kəndi, nə də bir nəfər 
müsəlman qalacaqdr. Zira ermənilər 
müntəzəmən gündə bir neçə kəndi 
yandrb dağdrlar.  

 
Ermənistanda aclq və xəstəlik 
Bakda olan Erməni Məlumat Bürosu 

xəbər verir ki, hal-hazrda Ermənistanda 
ərzaq və müsri [yoluxucu] xəstəliklərlə 
mübarizə məsələsi ciddi bir məsələ ol-
muşdur. Aclqdan səpmə yatalaq xəstəli-
yi şiddət etməkdədir. Sürməli uyezdində 
minlərcə adam qrlr. Ermənistan Parla-
man sədri [Avetik] Saakyan ilə Tiisə gə-
lən Parlaman heyəti əzalarndan [üzvlǝ- 
rindǝn] Şərifyann dediyinə görə, hərgah 
bu iki həftə müddətində ərzaq köməkliyi 
olmasa, əhalinin yars tələf olacaqdr. Er-
mənistan Parlaman Şərifyana həvalə et-
mişdir ki, Qarsdan taxl buraxlmas üçün 
Müttəqlərdən müavinət [kömək] istə-
sin. Eyni zamanda Ermənistan Hökuməti 
ilə Parlamannn qərarna görə, hökumət 
rəisi Kaçaznuni Amerikaya gedib ərzaq 
köməkliyi xahiş etməlidir. Ətraa müna-
sibat yoxdur. Hərdənbir qəzetələr gəlir. 
Ancaq bu axr vaxt ətraa müxabirədə 
bulunmaqdan [xǝbǝrlǝşmǝkdǝn] ötrü sim-
siz teleqraf istasyonu düzəltmək imkan 
vardr. Qərbi Zaqafqaziyada olan Müttə-
q dövlət əsgərləri komandan general 
[Forester-]Volker demişdir ki, Qarsdan 



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

166 167

V cild 

taxl vermək mümkün deyildir. Çünki yer-
li müsəlman əhalisini çörəkdən məhrum 
etmək olmaz. Şimali Qafqaziyadan da ta-
xl gətirmək mümkün olmaz. Çünkü ora-
da da Könüllü ordu üçün kifayət etməz. 
İdareyi-mülkiyyə müdiri general Biç de-
mişdir ki, Müttəqlər Ermənistana ər-
zaqla müavinət göstərməyi qərara almş- 
lardr. Bu qəsdlə də Yekaterinodara bir 
nəfər adam göndərmişlərdir. Bundan əla-
və general Tomsondan da xahiş edilmiş-
dir ki, Bakdan düyü ilə müavinət göstər- 
sin. Qarsdan da taxl buraxlmas üçün is-
tida [xahiş] edilir. 

 
 
 
 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Arvad diş hǝkimlǝri 
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 

Doktor Musa bǝy Rǝyev  
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 

naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Arvad diş həkimi Platonova  
Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 

[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 

Diş həkimi  
İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 

Arvad diş hǝkimi 
M. S. İdaşkina 

Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Unvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

İSLAMİYYƏ MEHMANXANASI  
(LOKANTASI) 

Bir çox sənələrdən bəri davam edən və 
Mart hadiseyi-əliməsində yanan “İslamiyyə” 
mehmanxanas yenidən təmir edilib bu 
gündən etibarən mehmanxanada gözəl 
lokanta açlmşdr. Mahir aşbazlarn təhti-
idarəsində hər növ Avropa və Asiya xörəkləri 
hazr edilir. Nahar və şam vaxtı Avropa və 
Asiya musiqi dəstəsi çalacaqdr. On beş ədəd 
nömrə hazrdr. (Adres: Bazarn və Qubernski 
küçələrin küncündə, telefon nömrə 12-51. 
Kamali-ehtiramla: İsmayl Mahmudzadə)  

2670  
 

Gəmiçilər Şurasnn İttifaq 
Bütün gəmi sahiblərini fevraln 12-sində 

çaharşənbə [çərşənbə] günü gündüz saat 12-
də Qafqaz Merkuri Cəmiyyətinin kantorunda 
olacaq ümumi iclasa dəvət edir. Bu iclas, irə-
liki iclasn mabədidir [arddr].  

2680 
 

Doktor Larionovun  
cǝrrahiyyǝ vǝ arvad xǝstǝxanas  

(Bazarn vǝ Qubernski küçǝlǝrinin 
küncündǝ) naxoşlar qǝbulunu tǝzǝlǝmiş: 1) 
Xǝstǝxanada yatmaq ehtiyac olanlar hǝmǝ-

vǝqt [hǝmişǝ]; 2) Gǝlǝn xǝstǝlǝr sǝhǝr saat 9-
dan gündüz saat 4-ǝ qǝdǝr.  

Xǝstǝxanann hǝkimlǝri: Arvad xǝstǝliklǝ-
rindǝn: doktor V. Q. Mitrofanov. Cǝrrahi 
xǝstǝliklǝrindǝn: doktor A. İ. Okinşeviç, dok-
tor Mir Əsǝdulla Mirqasmov. 

2683 
 

Xrda Neftçilər İttifaq idarəsi 
İngiltərə ərkani-hərbinə [baş qərargahna] 

pul almaq üçün veriləcək tabellər (məvacib 
siyahlar) təsdiq edilməsinin həmin şubatın 
15-inə qədər İttifaqn Şaxski caddəsində 35 
nömrəli evdə olan kantorasnda axşam saat 
4-dən 8-ədək qəbul edildiyini elan edir.   

 
Контора Агентуры и Комиссии "И. 

Фани и Ко." Баку, Церковная 70. Телеф. 
N 22-28. Почт. ящ. N 13. 

Agentura vǝ komisyon kantoru İ. Fani 
vǝ kompaniyas. Bak, Serkovn  küçǝdǝ 70 
nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 22-28. Poçta 

yeşiki 13.  
Kimdǝ nǝ mal varsa vǝ kimǝ nǝ mal la-

zmsa bizim kantora müraciǝt etmǝlǝri tǝ-
vǝqqe olunur. Hǝr cür mallarn satışn qǝbul 
vǝ qǝbul edilǝn mallar üçün qabaqca pul 
(ssdua) buraxrz. Sair şǝhǝrlǝrdǝki komisyon 
vǝ agenturalardan öz mǝnfǝǝtlǝri xatirlǝrinǝ 
ünvanlarn göndǝrmǝlǝri mǝtlubdur [tǝlǝb 
edilir]. Kantorumuz hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 
2-yǝdǝk, axşam 4-dǝn 7-yǝdǝk açqdr.  

 
 
 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun  
sǝh. 153. Vrangelski: Bakda, indiki Əh-

mǝd Cavad küçǝsi.  
 

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 154. “…dörd düymǝ toplarla…”: 

kalibri 4 düym olan toplar nǝzǝrdǝ tutulur. 
“Drednot”: hǝrbi dǝniz donanmalarnda 

XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn etibarǝn istifadǝ 
edilmǝyǝ başlanan, güclü artilleriya silah-
larna malik zirehli gǝmi (drednout).  

 
Qǝzetǝlǝrdǝn:  

Türküstanda hökumǝt tǝşkili  
sǝh.155. “Nǝzarǝtlǝr bu qǝrar üzrǝ tǝşkil 

edilirlǝr…”: burada vǝ bundan sonra 
hǝrǝrlǝ göstǝrilǝn maddǝlǝr qǝzetdǝ ǝrǝb 
ǝlifbasnn hǝrf srasnda uyğun olaraq (ǝlif, 
bǝ, tǝ vǝ sair) verilmişdir.   

“E) Xalq maari”: qǝzetdǝ “maari” 
yerinǝ “müarizi” getmişdir.  

 
Mǝtbuat  

sǝh. 158. “Xülǝfayi-raşidin”: Mǝhǝmmǝd 
peyğǝmbǝrdǝn sonrak ilk dörd xǝlifǝ (Əbu-
bǝkr, Ömǝr, Osman, Əli) nǝzǝrdǝ tutulur. 
Onlarn hakimiyyǝti 632-661-ci illǝri ǝhatǝ 
edir.  

“Baqi vǝssǝlam ǝyyami-bǝkam dövlǝti 
müstǝdam ilǝ-yövmül-qiyam xǝlǝd-Allahu-
tǝala mülkǝhüm vǝ sǝltǝnǝtǝhüm bad.”: 
(ǝrǝbcǝ) “Sonras salamatlq vǝ xoşbǝxtlik; 
dövlǝtimiz qiyamǝtǝ qǝdǝr sürüb getsin, Al-
lahtaala ölkǝmizi vǝ sǝltǝnǝtimizi daim 
eylǝsin.” 

 
Ermǝnistanda  

sǝh. 164. “Qǝhrǝmanl”: bu kǝndin ad 
bǝzǝn “Qǝhrǝman”, bǝzǝn “Qǝhrǝmanl” 
kimi getmişdir. Ola bilsin ki, “Qaraiman” 
kǝndi nǝzǝrdǝ tutulur. 

“…bunlarla görüşüb ora ǝhvalndan…”: 
qǝzetdǝ belǝ getmişdir: “…bunlarla görüşür. 
Ora ǝhvalndan…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Hac Nağ, Abdulla, Yusif, Mehdi Meh-
diyevlər əvvəlincinin oğlu, axrnclarn 
qardaş Kəlbəlinin vəfatın öz qövm-əqrə-
balarna və dost-aşnalarna xəbər verir-
lər. Cənazə bu gün saat 10-da İçəri şəhər- 
də Tverskoy küçədə 59/10 nömrəli evin-
dən “Şah məscidi”nə aparlacaqdr. 

 
 

BAKI QUBERNATORUNUN ƏMRİ 
 
Fevraln 7-dən etibarən Bak valisi tə-

rəndən zeyldəki [aşağdak] əmrnamə sa-
dir olmuşdur [yaylmşdr]:  

Mən vilayəti idarə etmək vəzifəsinə 
şüru etdikdə [başladqda] əhalinin həyat 
və əmlakn təmin edib, bir çox qanunsuz-
luqdan sonra təhti-idarəmdə [idarǝm al-
tında] olan vilayətdə əmnü asayiş [ǝmin- 
amanlq vǝ asayiş] bərpa etməyə ciddi su-
rətdə etinam cəlb etdim. Bundan ötrü 
mənim təhti-idarəmdə olan polis nəfəra-
tınn [nǝfǝrlǝrinin] öz vəzifələrini lazmi 
surətdə ifa etmələri üçün ciddi tədbirlər 
ittixaz edildi [tǝdbirlǝr görüldü] ki, bu-
nunla gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti və 
onun əhalisi hər bir təhlükədən və axr 

vaxtlarda çox şiddət etmiş olan cinayət 
və sui-istemallardan [sui-istifadǝlǝrdǝn] 
təmin edilsin. Lakin buna baxmayaraq 
sui-istemal istənilən dərəcəyə qədər ək-
silmədi və biləks [əksinə] Bak, Balaxan 
qalabəyləri və uyezd naçalnikinin bəra-
tülqövllərinə [protokollarna] baxlarsa, 
daha da artmşdr. Buna da səbəb polis nə-
fəratınn öz vəzifələrini layiqi surətdə ifa 
etməmələri və digər tərəfdən isə ali-mən-
səb [yüksək rütbəli] məmurlarnn ədəmi-
nəzarəti [nəzarətsizliyi] və bəlkə heç olma- 
masdr. Böylə ki, mən fevraln 6-da ax-
şam gəzərkən bəzi polis idarələrinə get-
dim. Çox yerlərdə qaradavoylar yox idi. 
Polis idarələrində isə böyük qaydaszlq 
və rüşvətxorluq davam etməkdədir. Qə-
rardadsz olaraq adamlar həbs edilirlər. 
Buna mən 4-cü polis idarəsində təyin ha-
sil etdim [müǝyyǝnlǝşdirdim]. Müqəssirləri 
təhti-mühakiməyə [mühakimǝ altına] al-
maqdan ötrü tədbirlər ittixaz edilmişdir.  

Xəyyə idarəsi dəxi öz vəzifəsini laz-
mi dərəcə ifa etməməkdədir. Böylə ki, ci-
nayətlərin qabağ alnb və canilərin töv- 
qif [həbs] edilməsi istənilən dərəcədə de-
yildir. Buna dəxi səbəb həman yuxarda 
göstərilən nizamszlqdr.  

Cinayətlərlə mübarizə etməkdən ötrü 

Çǝrşǝnbǝ, 12 fevral 1919-cu il, nömrǝ 112

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 11 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 12 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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lazm olan tədbirlər isə aşağda göstəri-
lən maddələrdən ibarət olmaldr: 

1) Bak və Balaxan qalabəyləri təh-
ti-idarəsində olan polis dairələrindəki qa-
radavoylar savadl və idrakl şəxslər olma- 
ldrlar. Yerli müsəlman əhalisindən olan 
şu qaradavoylarn əsgərlikdən xilas olma-
lar üçün mən lazmi binagüzarlqda [tǝ-
şǝbbüsdǝ] bulunacağam. 

2) Postda (qaravulda) dayanmaq üç 
vaxta təqsim edilib [bölünüb] 8 saat olma-
ldr. Bunun lazmi surətdə ifa edilməsin-
də pristavlar məsuldur. Gecədə bir dəfə 
təhqiq edilib qaradavoylarn dəftərçələ-
rinə qeyd edilməlidir. 

3) Cinayət, qətl, qarət çox olan yer-
lərə xüsusi mühazə dəstələri göndər-
məlidir. Bu dəstə qaradavoylardan ibarət 
olub bir nəfərin komandasnda olmal. 
Okolodoçnlar mümkün olan qədər tez 
öz dairələrini gəzib qaradavoylara nəza-
rət və onlarn dəftərçələrinə qeyd etmə-
lidirlər. Böylə gəzişlər ələlxüsus gecələr 
olmaldr.  

4) Pristavlar özləri və ya müavinləri 
vasitələri ilə okolodoçnlarn [polis sahǝ 
rǝislǝrinin] dəftərçələrini təhqiq edib, 
qaydaszlq kəşf etdikdə müqəssirləri təh-
ti-məsuliyyətə almaqdan ötrü lazmi mə-
həllərinə [yerlǝrinǝ] bildirsinlər. Ondan 
əlavə, öz növbələrində qəətən olaraq 
uçaskalar [sahǝlǝri] özləri gəzməli və qa-
radavoylarn, okolodoçnlarn post xid-
mətlərini təhqiq etməlidirlər. Böylə gə- 
zişlər ələlxüsus gecələr olmaldr, bu dəxi 
qaradavoylarn dəftərçələrinə qeyd edi-
ləcəkdir.  

5) Bak və Balaxan qalabəylərinə 
əmr olunur ki, indidən qaradavoylar üçün 
dəftərçələr hazrlayb və yuxarda göstər-

diklərimə əməl etsinlər. Bununla onlar şə-
hərin mühazəsini öhdələrinə alb təhti- 
idarələrində olan məmurlara binagüzar-
lq [göstəriş] verərək gecələr qaradavoy-
larn postlarn gəzsinlər, bununla ancaq 
cinayətin önü alna bilər. 

6) Polis idarələrinin vəzifələri ciddi-
dir. Mən ümid edirəm ki, Bak və Balaxa-
n qalabəyləri mənə kömək edib cinayə- 
tin önünü alarlar və əhalinin asayişini tə-
min edərlər. 

7) Məmləkətin ali idarələri cinayə-
tin artmasna diqqətini cəlb edib və öz 
tərəndən polis məmurlarnn məişətini 
dǝxi nəzərǝ almşlardr. Bu barədə lazmi 
binagüzarlqlar edilmişdir.  

8) Həmin əmrnaməni bütün polis 
idarələrində oxuyub və bu barədə qara-
davoylara izahat verməlidir.  

Əslində imza etdi  
Bak valisinin vəzifəsini ifa edən: 

Axcanov 
 
 
 

ÜZƏRİMİZDƏKİ QARA BULUDLAR 
 
Rus Könüllü qoşunu ilə gürcülərin So-

çi yanndak toqquşmas Qafqazda əmə-
lə gələn yeni cümhuriyyətlərin hamsn 
əndişə və təşvişə salacaq böyük bir mə-
sələdir.  Gürcü Hökuməti “Dobrovolçeski 
armiya” deyilən bir rus könüllü qoşunu-
nun Soçi yanlarnda yğlmalarna çoxdan 
bəridir ki, şübhə və ehtiyatla baxmaqda 
idi. Lakin ingilislər gürcüləri sakit edib bu 
qoşunun Gürcüstan istiqlaliyyəti əleyhi-
nə qarş heç bir kri olmadğn təmin ilə 
Gürcü Hökumətini ümidvar etdi. Halbuki 
qəzetələrdə oxuduğumuz üzrə Könüllü 

qoşunu bu günlərdə Gürcüstan əleyhinə 
düşmənanə hərəkətlər başlayr, koman-
danlarn həbs etmək, qüvvətini qrmaq 
və ultimatumlar verməkdədir. 

Digər tərəfdən Şimali Qafqazda Dağs-
tan Hökuməti qoşununun dəxi bu Könül-
lü ordu hissələrilə müsadimələri [toqquş- 
malar] olmuşdur. 

Rus Könüllü ordusu Rusiyan bolşevik-
lərdən təmizləmək, hökuməti ələ almaq, 
bununla köhnə Rusiyan təcdid [bərpa] 
etmək krində olan monarxik bir təşki-
latdr ki, əsl məqsədi Rusiya tac və taxtın 
genə öz yerində bərqərar etməkdir. 

Bu təşkilatın, məqsədlərinə yetişmək 
üçün yürütmək istədikləri krindən biri 
də budur ki, Qafqaz üssülhərəkə [baza] 
edib, burada bərkiyib, möhkəmləşib 
üzüyuxar bolşeviklərə qarş müharibə 
hərəkatı açsnlar. Bunlarn bu kri Qaf-
qaz cümhuriyətlərinin istiqlaln təhdid 
edən qorxulu bir qüvvətdir. Bu qüvvətə 
qarş təklikdə deyil, birliklə qalxb ümumi 
bəlan ümumi qüvvətlə rədd etmək 
lazm gələcəkdir. 

Lakin bizi böyük əndişyə salan işin bu-
rasdr ki, gürcülər və dağstanllarn bu 
qara qüvvətlə olan təmas məmləkətlə-
rinin kənar olan hüdudlarnda olduğu 
halda, biz azərbaycanllar bunlar öz içi-
mizdə, öz paytaxtımzda görürük. Bak, 
Dobrovolçeski armiyann təhşid [toplaş-
ma] yeri olmuşdur. Burada, paytaxtımz-
da asudə və aşkar olaraq kamali-gərmi ilə 
[qzğn bir surǝtdǝ] qoşun təşkilatı əmələ 
gəlir. O qoşun ki, ehtimal bir az keçməz ki, 
bizə qarş əməliyyatın, gürcülər kimi kə-
nari-hüduddan deyil, bəlkə başmzdan 
başlayacaqdrlar. Biz bu təhlükəyə qarş 
heç bir tədbirə təvəssül [müraciǝt] etmə-

yib də paytaxtımz küçələrində özgə qo-
şununun gəliş-gedişinə, manevralarna, 
paradlarna öylə bir adi nəzərlə baxrq ki, 
guya bu görünüşlərdə, bu nümayişlərdə 
bizim üçün bir təhdid və bir təhlükə ol-
duğunu xəyalmza belə gətirmirik. 

Halbuki paytaxtlar küçələrində öz 
qoşunlar əvəzinə özgə qoşunu görən və 
o qoşun əhlindən əksəriyyətinin Mart 
hadisatı “qəhrəman”lar olduğunu görüb 
tanyan və politika “hikmətlərindən” bir 
o qədər də xəbərdar olmayan əhali təş-
viş və həyəcana gəlib, bu sirrin faş edil-
məsini arzu edirlər. 

Məsələ hər bir barədə böyük məsə-
lədir. Bunun müzakirəsi də, həlli də xüsu-
si bir şərait üzərilə keçmək məcburiyyǝ- 
tini iqtiza edir. Zira bu işdə, yəni Dobro-
volçeski armiya təşkili işində ingilislər də-
xi bir dərəcəyə qədər əlaqədardrlar. Dob- 
rovolçeski armiya təşkilatı kri başnda 
duranlarn ingilislərdən və bilümum [ümu-
miyyǝtlǝ] Müttəqlərdən müavinət və kö-
mək və hər halda rəğbət vǝ hüsn-təvəc- 
cöh ümidində olduqlar bizə məlumdur. 
Özləri də bir dərəcəyə qədər bu ümidlə-
rində əsasldrlar. Zira Rusiyan diriltmək 
kri Müttəqlər tərəndən dəxi dəfələr-
lə bəyan edildiyi kimi, bolşevikləri süqut 
et[dir]mək qəsdi dəxi onlarn proqramla-
rna daxil olan bir əmrdir. 

Qafqazda olan Müttəqlər nümayən-
dələri, Qafqaz millətlərinin müqəddəratı 
Paris Sülh Konfransnda həll olunana qə-
dər, Dağstanda dağstanllarn, Azərbay-
canda Azərbaycan türklərinin, Gürcüs- 
tanda gürcülərin, Emənistanda erməni-
lərin müstəqil bir cümhuriyyət surət[in]-
də yaşamalarna raz oldular və bunu rəs- 
mən və feilən isbat etdilər. Bu gün bizi 
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son dərəcə maraqlandran odur ki, görǝk 
Dobrovolçeski armiya təşkilatınn qafqaz-
llara qarş düşmənanə olduğu Soçi hadi-
səsilə isbat edilən məqsədlərinə ingilis- 
lər və bilümum Müttəqlər nə nəzərlə 
baxrlar. Bu nəzəri bilmək işində Parla-
manmz və Hökumətimiz təşəbbüsata 
girişməlidirlər. 

Paytaxtımzda asudəliklə təhəşşüd 
edən [yğlan, cǝm olan] özgə qoşununun 
görünüş və nümayişləri qeyri-təbii bir 
əmr [iş] olmaqla gözlərimizi heyrətlən-
dirməkdən daha artıq qəlbimizi təşviş və 
əndişələr ilə doldurur. Bunun üçündür ki, 
bu işə tezliklə diqqət yetirilib, həyəcan-
mz sakit edəcək və ya başmza çarə ql-
maq əmri qarşnda olduğumuzu aşkar 
edəcək mǝlumat almağa əşəddi-ehtiyac 
[şiddǝtli ehtiyac] hiss edirik. 

 
Hacbəyli Üzeyir 

 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
10-uncu iclas, ikinci gün 

 
(keçən nömrələrdən mabə’d) 

 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - Hö-

kumətə verilmiş olan sorğu müzakirəsi 
öylə bir şəkil ald ki, adətən Məclisi-Mə-
busanda büdcə müzakirəsi surətinə düş-
dü. Qaydadr, ümumi siyasət və Nəzarət- 
lərin [Nazirliklǝrin] fəaliyyətindən büdcə 
təsdiqi müzakirəsi əsnasnda böylə ət-
ra bəhs olunar. Fəqət sorğular üçün 
məhdud bir dairə var: Müəyyən sorğu 
verilir. Hökumət bəyanat verər, Parla-

man qane olar və qərar çxarar. Madam 
ki, şimdi Parlaman qaydas pozulmuş, iş 
cğrndan çxmşdr, onda ümum siyasət 
haqqnda mütaliatım [kirlǝrimi] bəyan 
üçün mənə də müsaidə verərsiniz zən-
nindəyəm.  
Əfəndilər! Burada Hökumətdən bəhs 

edilərkən Parlamandan əvvəlki hal da 
nəzərə almaldr, sonrakn da. Məclisi-
Məbusan dəvətindən əvvəlki hökumət 
dövründə olan hallarn sorğu-sualn son-
rak hökumətə isnad vermək müvaq 
olmaz və ədalətə uymaz. Əgər Parlaman-
dan əvvəlki hökumətin siyasətindən xal-
qa zərər dəymişsə və şimdi lazm görü- 
lürsə, sabiq nazirləri təhti-məsuliyyətə 
alalm, məhkəməyə cəlb edəlim. Fəqət, 
onlarn günah üçün yeni Kabinəyə eti-
mad, ya ədəmi-etimad [etimadszlq] mə-
sələsi qaldrmaq heç də münasib şeylər- 
dən deyildir.  

Keçən natiqlər hökumət siyasətindən 
çox bəhs etdilər. Ona görə bu xüsusda bir 
qədər bəyanat verilməzsə, zənnimcə, 
məsələ birtərəi tənvir edilmiş [işqland-
rlmş] olar ki, o da mətlub [arzuedilǝn] de-
yildir. Ağamaloğlu Parlamandan əvvəlki 
hal və o haln qeyri-təbii olduğunu türk-
lərin buraya gəlmələri ilə əlaqədar tutur. 
Zopadan və qatı tədbirlərdən şikayətlə 
Ağamaloğlu türklərin buraya gəlmələri-
nin səbəbini “Müsavat”n siyasətində 
görür və deyir ki, türklər gəldilər, bu fəna 
bünövrəni qoydular və şimdi həman hal 
davam edir və bir müddət edəcəkdir də. 
Digər tərəfdən Ağa Aşurov cənablar de-
yirlər ki, məmləkətimizdə düz adam yox-
dur. Bu iki mətləb bir-biri ilə sx surətdə 
mərbut [ǝlaqǝdar] və hər ikisi yanlşdr. Zi-
ra bunlarn nitqlərinin ruhundan böylə 

anlaşlr ki, biz özümüzü idarə etməyə, 
müstəqil olmağa layiq deyilmişik. Mən 
bütün vicdanmla buna protesto edirəm. 
Bizim şimdi giriftar olduğumuz hal yalnz 
Azərbaycan deyil, yalnz Ermənistan və 
Gürcüstanda deyil, hətta sabiq Rusiya 
ərazisində tǝşǝkkül etmiş bütün dövlət-
lərdə deyil; əskidən bəri müstəqil ya-
şayb özlərini idarə etməyə adət eyləmiş 
olan böyük cahan dövlətləri belə aləm-
şümul müharibə nəticəsi olaraq təbii ha-
ln qeyb etmişdir.  

Sənələrdən bəri kəndisini idarə etmək 
nə olduğunu bilmədiyimiz, əsarətdə yaşa-
yb milliyyət hissindən məhrum olduğu-
muz halda hökuməti əlimizə alrz. Ona 
görə biz özümüzü idarə etməyə layiq de-
yiliz kri yanlşdr. 

Türklərin buraya gəlməsində bir gü-
nah təsəvvür olunur. Guya türklər bura-
ya gəlib zopa işlətmişlər. Onlar qeyri yol- 
suzluqlarla da töhmətləndirirlər və bu iş-
də hər nədənsə natiq əfəndi “Müsavat” 
rqəsini əlaqədar tutur və buyurur ki, 
türkləri Azərbaycana “Müsavat” gətir-
mişdir. Qəribədir ki, digər tərəfdən də 
“Müsavat” türkləri istəmir deyə bizi it-
ham edirlər. Əvət, biz həm türkləri gətir-
dik, həm də gətirmədik. Bunlarn ikisi də 
doğrudur.  

“Müsavat” türkləri çağrd, çünki bu-
rada Azərbaycan türklərinin həyatı təhlü-
kədə idi. Bu məsələdə o zamank Azər- 
baycan Şurayi-Millisi müttəq idi. Bu nöq-
teyi-nəzərdə sosialistlər bu gün peşiman 
olsalar da, o gün bizimlə bərabər idilər. 
Ağamalyev də türkləri çağrmşd, fəqət, 
onlar bundan nükul [imtina] etsələr də, 
biz etməyiz. Biz kamali-cəsarətlə deriz: 
türkləri çağrdq və bununla da iftixar edə-

riz. (Alqşlar) 
Çünki türklər gəlməsəydi Bakda vü-

qu bulan Mart hadisəsinin təsiri yalnz 
Bakda qalmayb bütün Azərbaycan is-
tila edəcəkdi; millət də ümumi bir qitala 
[qrğna] məruz qalacaqd. (Mərkəzdən al-
qş) İştə, bu ali məqsəd üçün türklər bu-
raya dəvət olunmuşlard və burada əgər 
bəziləri tərəndən bir taqm üsulsuz hə-
rəkət vaqe olmuşsa, o kimi münfəridən 
[fǝrdi qaydada] icra olunan ədəbsizlikləri 
bizi xilasa qoşmaqdan başqa günahlar 
olmayan fədakar Türk Ordusuna, Anado-
lu Məhmədciklərinə təhmil etmək [yük-
ləmək] olammaz. Böylə bir nəməkbəha- 
ramlğ [nankorluğu] millət irtikab eylə-
məz [bu pis işi işlǝmǝz]! (Mərkəzdən alqş) 
Əcəba, türk əsgərləri tərəndən görülən 
bəzi şiddətləri görərkən rus inqilabç or-
dusunun cəbhədən qaydarkən bütün 
dəmiryol boyu ilə müsəlman füqərayi-
kasibəsi üzərinə yapdqlar hədsiz-he-
sabsz və haqsz samosudlarn unutduq- 
mu əcəba? (Mərkəzdən səslər: Doğru-
dur! Soldan: Öylə deyildir!)  
Əfəndilər! Bununla bərabər “Müsa-

vat” türklərin əleyhinə idi də. Bu da bir 
nöqteyi-nəzərdən doğrudur. “Müsavat” 
rqəsi birinci rqədir ki, Qafqaziyada 
türklüyün bayrağn yüksək qaldrb, türk- 
lük hissiyyatın oyatmşdr. (Mərkəzdən 
alqş) Fəqət, bununla bərabər “Müsavat” 
hər zaman türklərin ittihadn [birliyini] 
bir konfederasyon şǝklindǝ təsəvvür eylə- 
mişdir. Biz bilirdik ki, şimal istibdadndan 
yeni yaxasn qurtarmş Azərbaycan tür-
künün yüz sənədən bəri adət eyləmiş xü-
susi əhvallar vardr. Biz bilirdik ki, İstan- 
bul doğrudan-doğruya Bakn idarə et-
mək istərsə, xalq bu idarəyə təhəmmül 
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eyləməz [dözmǝz]. Bak İstanbula qarş 
üsyan edər. Bunu biz hər zaman bilirdik, 
onun üçün də Azərbaycann kəndi ba-
şna idarə olunmasn istəyirdik. Biz is-
təmirdik ki, Azərbaycann da ağrlğ za- 
vall Anadolu türkləri boynuna atılsn və 
Azərbaycanda bulunacaq Türk Ordusu 
əfradndan [əsgərlərindən] bəzilərinin yol-
suzluqlar [qanunsuzluqlar] Azərbaycan 
türkləri nəzərində Osmanl türklərini 
ləkələndirsin.  
İştə bu nöqteyi-nəzərdən biz məsə-

ləyə idrakla baxaraq türklərin bizləri xilas 
üçün buraya gəlmələrinə tərəfdar oldu-
ğumuz kimi, bizim və onlarn nənə [xey-
rinə] olaraq buran qanunən idarə etmə- 
mələrinə dəxi tərəfdar idik. Buna görə 
dəxi bu iki məsələ ancaq söylədiyim bu 
tərzdə doğrudur.  
Əfəndilər! Bilirsiniz ki, Parlamandan 

əvvəlki üsul və əhval nə qədər fövqəladə 
idi. O zamanda siyasi rqə və müxtəlif cə-
miyyətlərin nə dərəcə və nə qədər idarə-
yə nüfuz etdiklərini bilirsiniz. O zaman 
hökumət ayr cür idi. Fəqət hal-hazrda 
Parlaman təşkil olunandan sonrak hö-
kumət qarşsnda məsul olduğu üçün 
əhval hər dürlü haqq-təshihə daha mü-
saiddir. Bu səbəblə bizim düşünəcəyimiz 
bir məsələ var ki, qarşmzda məsul ola-
caq [Fǝtǝli] Xan [Xoyski] və hökumətə biz 
idarəni nə vaxt və nə kimi halda tap-
şrmş idik. Əvvəl bunu düşünməli, on-
dan sonra hökuməti təbdil [dəyişdirmək] 
üçün deyil, ancaq hökumətə doğru bir 
yol göstərmək və bu yolda bir fayda 
bəkləmək qəsdi ilə bu kürsüyə çxb 
tənqidat yolunda bulunmaq lazmdr.  

Bir az müddət zərndə imkan daxilin-
də nə ola bildi, olmuş. Mümkün olan 

işlər əcəba olmuşmudur və yaxud olacaq-
sa nə dərəcə, nə qədər olasdr? Bunlar 
əvvəla salim bir krə sahib olaraq tənqid 
etmək lazmdr.  

Türklər bir anda, bir dəqiqədə bura-
dan getməli oldular. Siz bir kərə türklərin 
buradan çxdqlar vaxtı təsəvvür ediniz, 
o zamandak hissiyyatınza əlinizi vicda-
nnza qoyaraq müraciət ediniz və sonra 
da xaricdən gələn bir qüvvəni və o qüvvə 
dolays ilə doğulan və qorxulu kirləri 
düşününüz, tərəziyə qoyaraq çəkiniz. Hə-
yatınz həp böhranl və nə kimi xof ilə rə-
ca [qorxu ilə ümid] arasnda idiniz. Sizi xa- 
rici qüvvələrə qarş müdaə edən bir 
qüvvə, dolays ilə haminiz olan Türk Or-
dusu bilməcburiyyə [mǝcburi qaydada] 
gedir; əvəzində digər bir qüvvət gəlir ki, 
sizinlə olan əlaqəsini qətiyyən bilmirsi-
niz, sizə qarş nə cür hərəkət edəcək və 
sizi müdaə edəcək, yoxsa başqa bir cü-
rə hərəkət edəcək, onun vəziyyəti-siya-
siyyəsi nə olacaq, Azərbaycan taxtı sala- 
mat olacaqm, yoxsa yox? İştə öylə təh-
lükəli bir zamanda Azərbaycan Şurayi-
Millisi Parlaman dəvət etdi.  

Parlaman üzvləri iclas günündə nə ki-
mi xof ilə rəca arasnda toplandlar, bunu 
da siz özünüz pək əla bilirsiniz. O zaman 
təsadü olaraq ingilislərdən maəda [baş-
qa] bir çox xarici qüvvətlər gəlmiş idilər, 
paytaxtımzda nələr törətdiklərini də 
unutmamsnz. Bunlarn hərəkətləri nə 
tövr idi. Hər saat, hər dəqiqə Parlaman-
mz hücuma məruz olacağn düşünmək-
də idik. Paytaxtımz böylə, başqa şəhər- 
lərimizdə, vilayətlərimizdə nələr vaqe ol-
duğunu bilməyirdiniz. Bir ümidimiz var 
idi ki, türk qardaşlarmz gedəndən sonra 
onlarn yerində bir Azərbaycan qüvvəsi 

oturacaq və bizləri müdaə edəcək. 
Fəqət, o krin həqiqətə müvaq olma-
dğ görüldü. Təəssüf ki, Azərbaycanda 
bir qüvvə də qalmamşd. Bunu siz də bi-
lirsiniz ki, bu xüsuslarda daha fəzlə da-
nşmağa zaman və məkan müsaid deyil- 
dir. Bilirsiniz ki, türklər burada ikən nü-
mayəndəlik müəssisəsi olmadğndan hö-
kumət nə surətlə idarə edilirdi və nə də- 
rəcəyə qədər idarənin namüsaid olduğu-
nu da bilirsiniz. O zaman işlərin bəzi türk 
zabitləri ilə nə qədər əlaqəsi var idi. 

Nəzarətlərin [Nazirliklǝrin] təşkilatlar 
nə surətlə idi. Sabiq nazirlərdən Ağa Aşu-
rov cǝnablar bu gün buyurmuş xita-
bnda buyurdular ki, nazirlər xrda işlərlə 
məşğul olurlar. Neft, bez və sairə şeylər-
lə, ǝrizǝlǝrǝ baxaraq imza edirlər. Sabah-
dan axşama qədər məşğuliyyətləri ərizə- 
yə baxmaqdr və böyük işlərlə uğraşma-
ğa vaxtlar olmur. Fəqət, Ağa Aşurov cə-
nablar kəndiləri nazir ikən nəinki bez, 
neft və sair vəsiqələrə baxmaq, bəlkə də 
pomidor icazənaməsini dǝ kəndi imza 
edirdi. İştə, ümumi nöqteyi-nəzərdən 
məsələyə ətraca baxlaraq vəziyyəti-si-
yasiyyəmiz göz önünə gətirilərək bitərə-
fanə mühakimə etməli və məsələyə öy- 
ləcə yanaşmaldr.  
Şimdi meydandak əsl mətləbə gələ-

lim. Meydanda olan yalnz sorğu məsə-
ləsidir. Bu sorğu əvvəlcə müəyyən mad- 
dələrdən ibarət idi. O maddənin ən əhə-
miyyətli məsələsi məmləkətimizin yega-
nə sərvəti və bütün dünyada məmləkə- 
timizi mümtaz edən [tandan] neftin mü-
vaq üsul ilə satılmamas və bezin xalqa 
yaxşca paylanmamas idi. Bu sorğu əsas 
etibar ilə Ticarət və Sənaye Nəzarətinə 
aid idi. Fəqət, sorğunu verən əfəndilər 

əvvəlcə söylədikləri bu oldu ki, onlar heç 
bir şəxsi müttəhim etmək deyil, sistemi 
əsasən [kökündən] dəyişdirmək istəyirlər 
və bunun üçün də bir komisyon təşkilini 
təklif edirdilər. Fəqət sorğu veriləndən 
sonra gördük natiqlər nəzarətləri büs-
bütün ayr tərəfə çəkdilər. Ticarət Nəza-
rətinin üsulsuzluğunu düzəltmək qəsdi 
ilə neftdən başladqlar halda əsl mətlə-
bin özünü xəfcə basdraraq qaradavoy-
lar üzərində dayandlar. (Alqş) Doğru- 
dur, qaradovoylara əhəmiyyət vermək 
lazmdr, çünki onlar camaata daha ya-
xndrlar. Fəqət bunu bilmək lazmdr ki, 
ham məsələlər haqqnda birdən danş-
maq bir nəticə verməz. Bir məsələ mey-
danda ikən və həll olunmamşkən, digər 
bir məsələyə keçmək – necə ki neft xü-
susunda danşan natiq əsl məqsəddən 
ayrlb şiddətlə qaradovoy üzərində du-
rur – doğru deyildir. (Alqş)  

Tənqid, Parlaman əzasnn [üzvlǝrinin] 
və hər bir vətəndaşn haqqdr. Sorğunu 
öylə verməli və o məqsədlə sormaldr 
ki, hökumətin qüsurunu düzəltmək və 
hökumətə kömək etmək olsun nəinki hö-
kuməti yxmaq qəsdi ilə hücum edilsin. 
Bu surətlə hökumətə verilən sorğu bir nə- 
ticə verəmmədiyi kimi, yaxş bir üsuli-
tənqid də deyildir. Bu hallarla irəli gedib, 
bir yana çxa bilməriz. Paytaxtımzda bir 
neçə qəzetə çxr və hərəsi bir surətlə 
hökuməti tənqid edir. Fəqət, bu tənqid-
lər arasnda böyük fərq var. Məsələn, 
bizim sosialistlərimizin mürəvvici-əfkar 
[mətbuat orqan] olan “Zarya” qəzetəsinin 
də tənqidi var, “Yedinaya Rossiya” qəze-
təsinin də. Bunlarn arasnda olan təfa-
vütü anlatmaq üçün “Y. R.”-dən bir 
fəqərəni [mǝsǝlǝni, bǝhsi] ərz edəyim. 
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Məsələn, Quba qəzasndan hangi bir 
kənddə isə birisi demiş ki, bizə rus mə-
muru göndərin. Bunu eşidən “Y. R.” 
qəzetəsi həman “Azərbaycan camaatı 
rus hakimiyyəti istəyir” deyə nəşriyyatda 
bulunur. Əgər bizim də tənqidatımz 
böylə olarsa, vay bizim halmza, hangi 
qüvvətlə və kimlə olursa-olsun, höku-
məti düşürəcəyəm deyə düşünmək və 
bu nöqteyi-nəzərdən tənqidatda bulun-
maq vətən və millət mənafeyi ilə uymaz. 
(Alqşlar) 

Siz yenə diqqət etmǝlisiniz ki, Parla-
man dəvətindən sonra bütün əhval müş-
kilat içində olmaqla bərabər, məmləkət 
bu hökumətə tapşrlmasndan ancaq beş 
həftəlik bir vaxt keçmişdir. Bu müddət öy-
lə uzun bir vaxt deyil ki, hökumət əski qü-
surlar islah edib öylə bir vəziyyət vücu- 
da gətirsin ki, qurd quzu ilə otlasn və 
Ağamaloğlunun göstərdiyi şeylər olma-
sn. Bu dərəcə nikbin olsaq özümüzü al-
datmş olarz. Zira insan imkan xaricində 
şeylər tələb edərsə, şübhəsiz təbiət onu 
verməz və nəticədə insan məyus olar. Bu 
gün bir hökumətdən beş həftə müddə-
tində bütün işlərin dəyişməsini və yeni-
dən bir çox işlər görməsini tələb etsək və 
bunu nikbinliklə gözləsək, şübhəsizdir ki, 
gözlədiyimiz su səhrada görünən sərab 
olub bizi aldadar. Ağamaloğlu bu höku-
məti keçən hökumətin misal hesab edə-
rək “ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl, nə 
təfavütü var, o hökumətin vaxtında nə 
vardsa heç dəyişməmişdir”, deyir. Mə-
sələn deyir ki, Qazaxda şikayət edənləri 
döyürlər, lankəsi tuturlar, sudyalar [ha-
kimlǝr] yerində taplmrlar. Bunlarn dü-
zəldilməsi həp bu hökumətdən gözlənir. 
Köhnə qüsurlar da tamamilə buna tövcih 

olunur. Hər bir şeyin islah tələb edilir və 
az bir müddətdə işlər düzəlməyəndə de-
yilir ki, hökumət iş görmür.  

Ağa Aşurov dəxi hökuməti tənqid edir. 
Yalnz hökuməti deyil, milləti də tənqid 
edərək deyir ki, məmurlarmzn əksəri 
rüşvətxordur. Lakin yaxş ki, krini islah 
edərkən deyir ki, məmurlarn məvacibi 
azdr, müəllimlər aldqlar məvacib kifa-
yət etmədiyindən başqa işlər aramağa 
məcbur olurlar. Hökumət onlarn məva-
cibini artırmal, həyatlarn təmin etmə-
lidir. Ağa Aşurovun bu rəyinə mən də şə- 
rikəm, bu sözləri mən dörd əl ilə imza 
edərəm. Fəqət, bu işlərin həpsini yalnz 
hökumətmi görməlidir? Biz bu xüsusda 
təşəbbüs edə bilməzmiyiz?  

Məvaciblərin artmas haqqnda Par-
laman bir qanun vəz edə bilməzmi? Ağa 
Aşurovu və sair məbuslar qanun vəz et-
mək hüququndan kim məhrum qld? 
Parlaman edə bilərdi ki, ümum məmur-
larn təmini üçün bir qanun versin. Odur 
ki, qüsur yalnz hökumətdə deyil, bizim 
özümüzdə də böyük qüsurlar var. Siyasi 
rqələr hər yerdə gördüyü, eşitdiyi ni-
zamszlq və haqszlğ hökumətə həml 
[yükləyir] və onu tənqid edirlər. Fəqət, 
mən sual edirəm ki, hökuməti fəaliy-
yətsiz adlandran siyasi rqələr əllərini 
döşlərinə qoyub vicdan rahatlğ ilə deyə 
bilərlərmi ki, onlar xalq mənfəətinə la-
zm olan qədər işləmişlərdir? Han bu 
rqələrin xalqa doğru getdikləri, han 
xalq içinə təşkil etdikləri şöbələr? Bu 
rqələr camaat üçün nə yapmşlardr? … 
Hans yolda işləmişlərdir? Tiisdə otu-
raraq qəzetə çxarmaq asandr, kənardan 
tənqid etmək mümkündür. Odur ki, 
bunu edirsiniz. Amma xalq içinə getmək, 

xalq arasnda işləmək çətindir. Odur ki, 
heç kəs onun dalnca getmir. Deyirsiniz 
ki, uyezdni naçalnik quldurlara, adam 
öldürənlərə istinad edir; əgər öylə isə 
yenə təqsir siyasi rqlərdədir. Çünki 
həman uyezdni naçalniklərin ya sair 
məmurlarn yan başnda rqə şöbəsi 
olsayd, şübhəsiz ki, o məmur çalşard 
siyasi rqəyə istinad etsin. Əgər rqələr 
o köylərə, xalq içinə getmiş oralarda 
çalşmş və xalqa anlatmş olsaydlar 
yəqin ki, xalq quldurlar, qatilləri gəlib 
hökumət qulluqçusu olmağa qoymazd. 
Şimdi bu şeylərin heç biri yox ikən, 
ümumən pərişanlq vaqe ikən hökumət-
dən tələb etmək ki, bir ay zərndə hər 
işi düzəltsin, hər şeyi islah etsin, bu ona 
bənzər ki, hökumətdən tələb edəsən 
kimya ilə, ǝliksir ilə hər işi düzəltsin, kün 
desin fəyǝkün olsun. Amma bunu gözlə-
mək, quru səhrada su axtarmaq kimi puç 
bir ümiddir.  

Sonra bir şeyə daha nəzərinizi cəlb 
edirəm. Əfkarmza daha artıq icrayi-tə-
sir etmək üçün burada bizə deyirlər ki, 
Azərbaycann hal ham məmləkətlərdən 
fənadr. Qonşularmz bizdən rahat və 
ucuz yaşayrlar. Fəqət, bu iddialar əsas-
szdr. Hamnza məlumdur ki, Ermənis-
tan acndan və ənvai [müxtǝlif] xəstəlik- 
dən qrlr. Gürcüstan buradan daha ba-
halqdr, orada ağ çörək 7 manata, qara 
çörək 4 manat yarmdr. Sui-istemal [sui-
istifadǝ] hər yerdə var, hətta Gürcüstanda 
bir dərəcəyə varmşdr ki, hökumət xü-
susi bir məhkəmə qurmağa məcbur ol-
muşdur. Sui-istemallar ittifaqnda [sui-is- 
tifadǝ hallarnda] məmurlardan bu məh-
kəməyə şikayət verilir. Görürsünüz ki, 
qonşularmz da mələk deyildirlər. Biz 

Azərbaycan qonşularmzla müqayisə 
edərkən görürüz ki, Azərbaycann hal on-
lardan yaxşdr.  
Əlbəttə, mən bu iddiada deyiləm ki, 

bizim hər işimiz mükəmməldir. Amma 
bunu deyirəm ki, o dərəcə kamalda de-
yilsə təqsir yalnz hökumətdə deyil, biz-
də də var. Gürcüstan ilə özümüzü müqa- 
yisə edərkən biz bunu nəzərdə tutmal-
yq ki, əvvəla Gürcüstan Hökuməti və 
Parlaman yeddi aydr işləməkdədir. Bi-
zimki isə bir ay, ay yarmdr. Bundan əla-
və, onlarn vəziyyəti-siyasiyyəsi daha yax- 
ş, daha əlverişli idi. Onlarn vəziyyətini 
yaxşlaşdran böyük bir amil də var ki, o 
da siyasi rqələri və müntəzəm əsgərləri 
mövcud olmasdr. Onlar altmş-yetmiş il 
siyasi həyat keçirmiş rqələrə malikdir-
lər. Biz onlarla bərabər olmaq istəsək, 
onlar kimi uzun müddət bir siyasi həyat 
keçirməliyiz.  

Hökumətə etimad, ya ədəmi-etimad 
[etimadszlq] məsələsini müzakirəyə qoy-
maqdan ötrü bezdən, qaradavoydan baş-
layb, bu ikisini bir-birinə mərbut [bağl] 
qoymaq əsla dövlət nəzəri deyildir. 
Həmçinin hökuməti nə olur-olsun düşü-
rəcək və sonra nə olacaqsa təvəkkül Al-
laha demək, doğru bir nəzər deyildir. Bir 
məbus heç vaxt bunu böylə düşünməz 
ki, hökuməti hərçi  bada bad yxsn. Bir 
məbus xarici və daxili düşmənləri gör-
məli, hökuməti bu halda düşürməyi[n] 
bütün vətənə və millətə nə kimi nəticə-
lər verə biləcəyini düşünməlidir. Höku-
mətə etimad məsələsini araya çxarrkən 
bunu bir ətra ölçməli, biçməli, ətrafa 
nəzər yetirməli və kir etməlidir ki, məm- 
ləkət böylə təbəddülata təhəmmül edə 
bilərmi [dǝyişikliyǝ dözǝ bilǝrmi]? Xaric-
dəki düşmənlər, daxildəki təşkilatlar, hö-
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kumət sürənlər nəzərə alnsn da sonra 
böylə məsələlər araya atılsn. Bu mülahizə- 
lərlə də ki, mən deyirəm etimad məsələ-
si bilmərrə qaldrlsn, çün məmləkətin 
vəziyyətinə müvaq deyildir. Doğrudur, 
Ticarət və Sənaye Nəzarətində, neft sa-
tışnda, bez təqsimində [paylanmasnda], 
mallarn mübadiləsində üsulsuzluq var-
dr. Fəqət, tədqiq etsəniz görərsiniz ki, 
bu üsulsuzluqlar yalnz hökumətin təqsi-
ri deyil, fabrikann özündə də, fabrika 
məmurlarnda da bir çox nöqsan vardr. 
Tağyev fabrikasnn özünə məxsus bir 
politikas var ki, xalq müşkülata salan da 
odur. Fabrikaya yaxn olan adamlar sor-
saydnz onlar daha ətra məlumat (ис-
черпивающе объясненiе) verərdilər. 
Hökumətin qüsuru budur ki, fabrika poli-
tikasna göz qoymayb laqeyd baxmş və 
bu işlərin qabağn almaq təşəbbüsündə 
bulunmamşdr. Əgər hökumət vaxtl-vax-
tında fabrika politikasna diqqət verib, 
onu kökündən kəsmiş olsayd, bu gün 
böylə şiddətli hücum və tənqidlərə mə-
ruz qalmazd. Fəqət hökumət bunu etmə- 
mişdir, əgər etmişsə də, bəlkə lazm bil-
sələr məlumat da verərlər. Fəqət bu gün 
mən təklif edərdim ki, hökumət bu işə 
baxmaq üçün xüsusi bir komisyon təşkil 
etməlidir ki, ümumiyyətlə mal müba-
diləsinə və fabrikann müamilatına 
[ǝmǝliyyatlarna] diqqət yetirsin ki, daha 
böylə üsulsuzluqlar olmasn. Məsələn, 
Bakda olan neft Baknn içində satılb 
qurtaran bir şey deyildir. Allah bərəkət 
vermiş bir xəzinə ki, yalnz Bakda deyil, 
hətta bütün Azərbaycanda satılmaqla 
qurtarmaz. Nefti xaricə çxarmal, xarici 
məmləkətlərə satmaldr. Nefti də dəmir-
yolu ilə çxara bilərik. Yolumuz nə qədər 
neft çxarmağa imkan verirsə, hökumət 

çalşb o qədər neft buraxmaldr. Ancaq 
neft ixracna müsaidə verilərkən Nəza-
rətdə heç baxlmr ki, görək izin istəyən 
adam həmişə bunun alş-verişini edən-
midir ya yox. Çünki, hal-hazrda neft alş-
verişi tif xəstəliyi kimi bir xəstəlik olub 
Azərbaycan tutmuşdur. Tacir, doktor, 
müəllim xülasə hər kəs bu alş-verişlə 
məşğul olub və müsaidə istəyir. Ticarət 
Nəzarəti də hər istəyənə bilatəhqiq və 
tədqiq [təhqiq və tədqiq etmədən] izin 
verir. Böylə tədqiqsizlik nəticəsidir ki, 
müşahidə etdiyimiz üsulsuzluq çxr. 
(Alqş) 

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Rusiyadan gələn qəzetələrin son nöm-

rələrində Moskva barəsində zeyldəki [aşa-
ğdak] məlumat verilir:  
Şura Hökuməti iki milyard manat 

Moskvan cərimə eyləmişdir və bu məb-
ləği şəhərin mərkəzində olan böyük ev-
lərin üzərinə qoymuşdur. Bəzi böyük ev- 
lərdən bir milyon, hətta dörd milyon ma-
nat cərimə alnmşdr. Bir çox sərvətli 
ailələr 100 min manat cərimə vermişlər-
dir. Kəndlərdə isə hər komadan 2-3 min 
manat cərimə alrlar. Moskvada hər gün 
yüzlərlə adamlar səpmə yatalaq xəstəli-
yinə mübtəla olur. Yatalağa məxsus 10 
ədəd xəstəxana açlmşdr. Xəstəxana 
qarşsnda yüzlərlə xəstələr növbə gözlə-
yirlər. Bir çox xəstəxanalarn bütün qul-
luqçular, həkimləri xəstələnmişlərdir.  

 
Bolşeviklərin məlumatı  
Bolşeviklərin məlumatına nəzərən 

Yevpatoriyada böyük üsyan əmələ gəl-

mişdir. Könüllü qoşunlarla camaat ara-
snda dəhşətli və qanl müharibə olmuş- 
dur. Mahal naçalniki qətl edilmişdir. Se-
vastopoldan teleqraa qüvveyi-hərbiyyə 
istənilir. Könüllü ordu komandanlğ isə 
teleqraa Fransa komandanlğndan mi-
nanos [torpedo gǝmisi] tələb edir. Müha-
ribələrin nəticəsində Yevpatoriya üsyan- 
çlarn əlinə keçmişdir. Göndərilmiş olan 
ərəb qoşunlar qətiyyən müharibədə işti-
rak etməyəcəklərini bildirmişlərdir.  

Krm Hökuməti bu əhvaldan son də-
rəcə xofa düşmüşdür. Üsyann bütün Kr-
ma sirayət edəcəyindən ehtiyat edirlər.  

 
Sazonov Sülh Konfransnda  
Sabiq Rusiya vəziri Sazonov Rusiyann 

şimal-şərqindən Sülh Konfransnda nü-
mayəndə olmaq üçün Kolçak tərəndən 
müvəkkil edilmişdir.  

 
Vladiqafqazda  
Bu günlərdə Vladiqafqaz əhval haq-

qnda təzə bir məlumat yoxdur. Tersk ka-
zaklar, osetin və Könüllü ordu əsgərləri 
ilə inquşlar arasnda müharibə davam 
edir. Müharibələrin hans cəbhədə vaqe 
olduğu dürüst məlum olmamşdr.  

 
* İstanbul qəzetələri yazrlar ki, Mərkə-

zi hökumət nümayəndələrinin Sülh Kon-
fransna buraxlmayacaqlar barəsində 
olan şayiat doğru deyildir. Babi-Ali Sülh 
Konfransna getmək üçün heyət intixab 
eyləmiş [seçmiş], namizədlərdən birisi də 
Prins Səbahəddindir. Səbahəddinin xü-
susi katibi Lütfü bəy bu günlərdə Parisə 
əzimətlə [getmǝklǝ], Səbahəddin bəyin 
Sülh Konfransna nümayəndə təyin edil-
məsindən ötrü etibarnamə aparacaqdr.  

* Çoxdan bəri Fransada və sonra Sə-
lanikdə olan Rusiya qoşun dəstəsi Feo-
dosiyaya övdət etmişdir [qaytmşdr].  

 
Ərəbistanda 
Yeni Ərəbistan padşahlğ və qrmz, 

qara, ağ və yaşl rənglərdən ibarət yeni 
bayraq tərtib ver[il]mişdir.  

 
Gürcüstan ilə Könüllü ordu mühari-

bəsi 
Tiisdən teleqraf edirlər ki, Zaqafqa-

ziyada olan İngiltərə komandan [Fores-
ter-]Volker Gürcüstan Xariciyyə nazirinə 
xəbər vermişdir ki, Gürcüstanla Könüllü 
ordu əsgərləri arasnda vaqe olan ixtilafı 
bərtərǝf etmək üçün İngiltərə zabiti 
Uayt göndərilir. Gürcüstan Hərbiyyə na-
ziri, general Mazniyevdən böylə bir mə-
lumat almşdr: Bu gün fevraln 5-ində 
ümumi hücum başlanmşdr. Çxakoura, 
Çiro, Mikelsminda, Çurquni, Partsxaçi-
çeli kəndlərini candalardan [quldur dǝs-
tǝlǝrindǝn] azad etmişəm. Sabah hərəkat 
davam edəcəkdir.  

 
Şatilovun həbsi 
Bakya verilən xəbərlərə nəzərən Gür-

cüstan Hökuməti Könüllü qoşunlarn nü-
mayəndəsi olan general Şatilovu həbs 
etdirmişdir. 

 
Kolçak ordusunun hərəkəti 
Amiral Kolçak əsgərləri Perm şəhərini 

işğal etdikdən sonra Samara və Vyatka 
üzərinə hücum etməyə başlamşlardr.  

 
Petlyura əsgərlərinə ultimatum 
Petlyura əsgərlərinə (Ukrayna istiq-

lalçlar) əmr verilmişdir ki, Odessadan 
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Vapnyarka mövqinə [stansiyasna] qədər 
286 verst kənara çəkilsinlər. 

 
Petlyurann Almaniyaya getməsi  
Petlyura baş ərkani-hərb [qərargah] 

naçalniki Osetski ilə bǝrabər Kiyevdən ç-
xb Almaniyaya əzimət etmişdir [yola düş-
müşdür].  

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA 
 
* Rəisi-vükəla [Baş nazir] fövqəladə 

istintaq komitəsi təşkili barəsində Şurayi-
Vüzərada [Nazirlər Kabinetində] dakladda 
bulunmuş [mǝruzǝ etmiş] və qərar qoyul-
muşdur ki, Ədliyyə vəziri [naziri] qsa bir 
müddətdə böylə bir komissiya tərtibi la-
yihəsini Şuraya təqdim eyləsin. Bu föv-
qəladə komissiya hökumət məmurlar- 
nn xəyanətini kəşf və istintaq edəcəkdir.  

 
* Yenə Rəisi-vükəlann dakladna gö-

rə Ticarət vəzirinə mühəvvəl edilmişdir 
[tapşrlmşdr] ki, Tağyev fabrikasndan 
çxan mallar üzərinə kontrol qoyulsun.  

 
* Rəisi-vükəlann bahalqla mübarizə 

barəsindəki məruzəsinə görə, Ərzaq na-
zirinə mühəvvəl edilmişdir ki, beş gün 
müddətində Şürayi-Vükəlaya Azərbay-
canda bahalqla mübarizə haqqnda nə 
kimi tədbirlər görülməsi təsəvvürünü 
söyləsin.  

 
* Türüq və Məabir [Nəqliyyat və Rabi-

tə] naziri [Xudadad bǝy] Məlikaslanov 
cənablar fevraln 9-da Xaçmaz yoluna 
nəzarət üçün Dərbənd tərənə əzimət 
eyləmişdir [getmişdir].  

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətində 
Bu günlərdə Məsai Nəzarəti [Əmǝk 

Nazirliyi] Gədəkənddə cəm olmuş Zəngə-
zur qaçqnlarnn əhvaln yoxlamaq qəs-
di ilə bir nəfər öz nümayəndəsini göndər- 
mişdi. Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti 
[Sosial Təminat Nazirliyi] də Mirbağrov cə-
nablarn oraya göndərmişdir. Bununla 
bərabər Nəzarət Gəncədəki nahiyə mü-
fəttişinə teleqrafən xəbər vermişdir ki, 
Mirbağrova para və başqa vəsaitlə müa-
vinətdə bulunsun [kömǝk etsin].  

Bu günlərdə həman oraya Səhiyyeyi-
Ümumiyyə Nəzarəti [Xalq Sǝhiyyǝsi Nazir-
liyi] tərəndən bir sair müavinət dəstəsi 
göndəriləcəkdir.  

 
Məsai Nəzarətində 
* Məsai Nəzarəti tərəndən Gəncə 

quberniyas Gədəbəy qəzasndak mis 
mədənləri fəhlələrinin əhvaln təhqiq 
etmək qəsdi ilə Rəhim Hüseynov cənab-
lar oraya göndərilir.  

* Novo-Bayǝzid müsəlman qaçqnlar 
Gədəbəy tərəfə cəm olmuşlar. Məsai Nə-
zarəti əhvaldan müxbir [xəbərdar] olaraq 
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətinə mü-
raciətən onlara təcili surətdə müavinət-
də bulunmağ rica etmişdir. 

 
Post və Teleqraf Nəzarətində 
* Post və Teleqraf Nəzarətinə Ağdam-

dan bir teleqram gəlmişdir. Teleqramda 
denilir ki, Zəngəzur müsəlman qaçqnlar 
Ağdama dolub aclq və soyuqdan tələf 
olmaqdadrlar. Onlar yerləşdirmək üçün 
yer olmadğndan Post və Teleqraf ida-

rələrində yerləşmişlərdir.  
* Post və Teleqraf Nəzarəti Şurayi-Vü-

kəlaya müraciətən məlum etmişdir ki, 
Post və Teleqraf xidmətçilərinə məxsus 
bir ambulatoriya təmir edilməlidir.  

 
* Məlum olduğu üzrə bu vaxtadək 

gəlir vergisi hər min rublədən alnrd. 
Şimdi Maliyyə naziri həzrətləri Şurayi-
Vükəlaya bir layihə təqdim etmişdir. İşbu 
layihəyə görə gəlir vergisi hər 5000 rub-
lədən alnmaldr. Zira pulun yatı düşdü-
yünə görə vergi də azalmaldr.  

 
 

DAĞISTAN CÜMHURİYYƏTİ 
NÜMAYƏNDƏLƏRİ  

GENERAL TOMSON HÜZURUNDA 
 
Dağstan Cümhuriyyətinin Ticarət və 

Sənaye naziri Mallaç-xan ilə inquş ca-
maatı nümayəndəsi Əbubəkir Pliyev fev-
raln 10-da general Tomson tərəndən 
hüzura qəbul edilmişlərdir. İnquş nüma-
yəndəsi İnquşistan əhvaln müfəssəl su-
rətdə nəql edib demişdir ki, bu axr gün- 
lərdə Dağstan Cümhuriyyəti zabitləri 
başda olmaq üzrə göndərilən başpozuq 
dəstələri müharibə ilə Vladiqafqaz işğal 
edib, Qrmz ordu əsgərlərinin silahn 
almaqla bərabər bolşevik komissarlarn 
həbs etmişlərdir. Sonra da Vladiqafqaz 
rayonuna gələn Denikin ordusunun kö-
nüllü əsgərləri inquşlar əleyhinə mühari-
bə açmşlardr.  

Dağstan Hökumətinin Ticarət və Sə-
naye naziri Mallaç-xan Qrozn ilə Vladi-
qafqazn Dağstan əsgərləri tərəndən 
işğal edilməsini öz hökumətinin sifarişi-
nə görə generala məlum edib, Könüllü 

ordu dəstələrinin inquşlar əleyhinə hü-
cumda və həmçinin Dağstan Hökuməti-
nə və Qrozn ilə Vladiqafqaz şəhərlərinə 
düşmənanə münasibatda bulunmaqla-
rnn qət edilməsi [kǝsilmǝsi] üçün müa-
vinət göstərilməsini xahiş etmişdir. Ge- 
neral Tomson dağstanllarn bolşeviklər- 
lə mübarizədə müvəffəqiyyətə nail ol-
malarndan məmnun olduğunu izharla 
demişdir ki, həmin məqsədi tǝqib edǝn 
Denikin ordusu Dağstan Hökumǝtinǝ 
düşmənanə münasibatda bulunmaz. Da-
ğstan Hökuməti bolşeviklərdən təmiz-
lənmiş olan yerlərdə tezliklə asayiş və 
qanun bərpa etməlidir. General Tomson 
inquş nümayəndəsi Əbubəkir Pliyevə 
verdiyi məktubunda inquşlarn Vladiqaf-
qazda olan İngiltərə heyəti işlərində işti-
rak etməsindən öz razlğn izhar edib, 
eyni zamanda ümidvar olur ki, ümumi 
düşmən olan bolşeviklərin pərakəndə 
edilməsi ilə inquşlardan ötrü asayiş və 
rahatlq günləri başlayb, onlar xoşbəxt-
lik və nəşvü nüma [tǝrǝqqi] yoluna çxa-
racaqdr.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Qəzavətdən [Qazlq İdarǝsindǝn] 
Müdiri-möhtərəm! İşbu neçə kəlmə 

sözlərimi[n] “Azərbaycan” qəzetəsinin bir 
guşəsində dərcini rica edirəm.  

Dün Ümuri-Xeyriyyə [Sosial Müdaǝ] 
naziri həzrətləri tərəndən Məşixət İda-
rəsi təvəssütü [Şeyxülislamlq İdarǝsi vasi-
təçiliyi] ilə Bak qazs cənabna 5 min ma- 
nat para, Bakda fəqir əşxaslar [şəxslər] 
vəfat etdikdə dəfn-kəfninə [kǝfǝnlǝnǝrǝk 
dǝfn edilmǝsinǝ] sərf etməyə vasil oldu. 
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Buna binaən [buna ǝsasǝn] Bak qazs 
şəhərdə olan müsəddəq [yoxlanmş, ina-
nlmş] ruhanilərə əlahiddə məşruhə [iza-
hat] ilə bəyan etmişdir ki, hər bir fəqir və 
ya qəribə vəfat edə, varislərinin təşyiyə 
[cǝnazǝni yola salmağa] qüvvəsi olmaya, o 
vaxt ruhani mollalar bir qəbz verib Bak 
qazs qəbz sahibinə mütəvəffan [vǝfat 
edǝn şǝxsi] dəfn və kəfn etmək üçün para 
verir. Ümuri-Xeyriyyə naziri həzrətlərinə 
təşəkkürümü bəyan edərək bir neçə kəl-
mə Bak qəbristanna olunan təcavüzlər-
dən ərz etmək istəyirəm.  
Şeyxülislam ilə Bak qazsna əfvahən 

[ağzdan-ağza, şifahi olaraq] xəbər çatmş-
dr ki, Bak qəbristannda əsirlər üçün bi-
na olunmuş budkan söküb aparrlar və 
bir para şəxslər qəbir qazmaqdan ötrü 
vicdanszlqla fövqəladə məbləğlər alr-
lar. Bundan əlavə, bir para islama yaraş-
mayan təcavüzlər olur. Onu yazmaq istə- 
məyib fəqət ərz edirəm ki, dǝr xanə kǝs 
ǝst yek hǝrf bǝs ǝst. Bu barədə də Bak 
qazs hər məhəllədən bir neçə nəfər 
zəvat [şəxs] həmin cümə günü fevraln 
14-də bu barədə bir heyət təşkil etmək 
üçün dəvət etmişdir. Lakin mən yenə qə-
zetə vasitəsilə xəbər verirəm ki, bu ba-
rədə savaba çatmaq istəyən fəal adam- 
lar dəxi təşrif gətirib böylə işlərə sərən-
cam çəkilərsə eyi olar, əfəndilərim.  

Məhəlli-idarə [idarǝ yeri]:  
Verxni-Priyutski küçə  

nömrə 18 
Bak qazs katibi:  

Həsənağa Yusifxanl 
 
Telefon xəttində tətil 
* Keçənlərdə telefon xidmətçiləri 

məvacib artırlmasndan ötrü Telefon 

Xətti Cəmiyyətinə bir məruzə pişnihad 
[təqdim] etmişdilər. Fəhlə konqresi də qət 
etmişdi ki, şubatın [fevraln] 11-dək onla-
rn tǝlǝbatına [tǝlǝblǝrinǝ] əməl edilməz-
sə tətil elan edilsin. Dün tətil elan edil- 
mişdir. Lakin xidmətçilərin tələbləri Tele-
fon İdarəsi tərəndən qəbul edildiyinə 
görə, günortadan sonra telefonlar işlə-
məyə başlamşdr.  

 
* Axr vaxtlar şəhərin müsəlman his-

sələrində hər gecə tüfəng atılmağa baş-
lamşdr. Xüsusən dördüncü dairədə hər 
gecə saat 7-dən sonra tək-tük silah atılr. 
Əhali axşamdan evlərinə girib bayra çx-
mamağa məruz qalmşlardr. Müsəlman 
hissələrinə gecələr milissiya nəfəratı [nǝ-
fǝrlǝri] göndərməklə böylə işlərin önü 
alnmaldr. 

 
Qzlar üçün hünər məktəbi 
1917-ci sənəsi oktyabr aynda Bak 

Ünas Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi [Qadn Xeyriy-
yə Cəmiyyəti] tərəndən kasb müsəlman 
qzlarna məxsus bir hünər [sənət, peşə] 
məktəbi açlmşd. Bu məktəb Mart ha-
diseyi-əliməsi [faciǝli Mart hadisǝlǝri] 
münasibətilə qapanmağa məcbur ol-
muşdu. Şimdi Cəmiyyəti-Xeyriyyə həman 
məktəbin yenidən açlmas barəsində 
təşəbbüsdə bulunur. Cəmiyyəti-Xeyriyyə 
bu təşəbbüsdə müsəlman qzlar üçün 
həman məktəbin nə dərəcədə əhəmiy-
yətli olduğunu göstərir. Məktəbin açl-
masndan birinci məqsəd odur ki, ca- 
maat hünər vasitəsi ilə öz ehtiyacatın rəf 
etməyə [ehtiyaclarn aradan qaldrmağa] 
qadir olsun.  

Bizə yetişən mövsuq [etibarl] xəbər-
lərə nəzərən, hökumət bu cür hünər 

məktəbinə artıq əhəmiyyət verir və bu 
xüsusda cəmiyyətlərə kömək edəcək, özü 
də ayrca məktəblər açacaqdr. Maarif 
naziri həzrətləri Şurayi-Vükəlaya [Nazirlər 
Kabinetinə] vermək üçün bu barədə bir 
məruzə dəxi hazrlamşdr.  

 
Məhəmmədovun qətlinə dair 
Fevraln 9-unda gecə, məşhur Bak 

neftçilərindən Nəcəfqulu Məhəmmədov 
öz evində qətl edilmişdir. Mərhum Vran-
gelski küçədə öz evində yaşayrmş, hə-
man [evin] digər bölmələrində isə ailəsi 
olurmuş. Mərhum şənbə günü axşam öz 
kantorunda bəyan eyləmişdir ki, sentyabr 
hadisəsində qətl edilmiş olan dostu Tey-
mur bəy Qulubəyovun təbidi-nam [adn 
ǝbǝdilǝşdirmǝk] üçün məscid və darülə-
cəzə [qocalar evi] inşasna yarm milyon 
pul buraxacağn bildirmişdir. Bu sözü 
dedikdən sonra mərhum evinə qaytmş.  

Gecə saat 12-də evdən qonşular səs 
eşidirlər. Sübh vaxtı isə Məhəmmədovu 
evində baş kəsilmiş halnda tapmşlar-
dr. İstintaqdan anlaşlr ki, Məhəmmə-
dovu qarət qəsdi ilə deyil, başqa qəsdlə 
qətl etmişlərdir. Hökumət bu işi ciddi tə-
qibə başlamşdr.  

 
Salarüddövlənin həbsi 
İran inqilabndan sonra şahi-mǝxlu 

[taxtdan salnmş şah] Məhəmmədəlinin 
bəradəri [qardaş] Salarüddövlə üsyan 
bayrağ qaldraraq İran taxtına sahib ol-
maq xəyalnda idi. Salarüddövlə talş və 
şahsevənlərdən mürəkkəb [ibarət] bir çe-
tə dəstəsi ilə Gilan və İrann başqa cəhət-
lərində qətl və qarətə məşğul idi. Sonra- 
lar Salarüddövlə məğlub olaraq Yevro-
paya fərar etmişdi. İşbu günlərdə müşa-

rileyh [ad çǝkilǝn şəxs] Bakya gəlmiş imiş. 
Mövsuq [etibarl] mənbədən aldğmz 
məlumata görə Salarüddövlə burada 
həbs edilmişdir.  

 
Bələdiyyə İdarəsində  
* Müsri [yoluxucu] xəstəliklərlə müba-

rizə edici komisyon Bələdiyyə İdarəsinə 
bir kağz göndərib məlum etmişdir ki, şə-
hər təthirat [təmizlik] şöbəsi tǝvilələrinin 
[tövlǝlǝrinin] təmiri başlanmşdsa da ye-
nə qət edilmişdir [dayandrlmşdr].  Şimdi- 
ki əhval nəzərə alaraq tǝvilǝlǝr təmira-
tın Bələdiyyə İdarəsi təcdid [bərpa] et-
məlidir. Zira təmirat yaplmazsa, atlar q- 
rlacaqdrlar.  

* 9-uncu məntəqə sakinləri 76 imza 
ilə Bələdiyyə İdarəsinə bir ərizə verib rca 
etmişlər ki, orada yerləşmiş ümumi xa-
nələr [fahişǝxanalar] həman dairədən ç-
xarlsn.  

 
 

TEATRO VƏ MUSİQİ 
 
Möhtərəm camaatı drama tamaşa-

sndan məhrum etməmək üçün Hac-
bəyli Qardaşlar Müdiriyyəti böylə qərar 
veribdir ki, Azərbaycan Hökuməti Teat-
rosunda ayda bir dəfə olaraq məşhur 
dramalardan oynasn. Böylə ki, bu cümə 
üçün məşhur tarixi “Ağaməhəmməd şah 
Qacar” faciəsi mövqeyi-tamaşaya qoyul-
maq üçün hazrlanr.  

 
 

İDARƏDƏN CAVABLAR 
 
Gəncədə Osman Nuri əfəndiyə: Mə-

qaləniz qeyri-məmul [arzuedilmǝz] hadi-



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

184 185

V cild 

sələrə səbəb ola bilər.  
Əlihəsən Cabbar oğlu əfəndiyə: Bu 

xüsusda əvvəlcə Bələdiyyə İdarəsinin 
məkatib [məktəblər] şöbəsi ilə məsləhət-
ləşməlisiniz.  

Gəncədə İlyas Turqud əfəndiyə: Açq 
məktubunuzu örtülü olaraq Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə cənablarna verdik ki, 
yazdqlarnz xüsusunda təhqiqatda bu-
lunsun.  

 
 
 

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Arvad diş hǝkimlǝri 
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 

Arvad diş hǝkimi 
M. S. İdaşkina 

Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 
 

Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-
nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 

4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Unvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Gəmiçilər Şurasnn İttifaq 
Bütün gəmi sahiblərini fevraln 12-sində 

çaharşənbə [çərşənbə] günü gündüz saat 12-
də Qafqaz Merkuri Cəmiyyətinin kantorunda 
olacaq ümumi iclasa dəvət edir. Bu iclas, irə-
liki iclasn mabədidir [arddr].  

2680 
 

Elan 
Ərzaq Nəzarətinə 40-50 otaqdan ibarət 

mənzil lazmdr.  
Telefon nömrə: 36-70. 

35 
 

Ziraət və Əmlak naziri tərəndən 
Bununla ümuma elan edilir ki, Bak qu-

berniyas, Cavad qəzas, Muğan düzündə, 
Orta Muğan kanal və Aşağ Muğan kanalnn 
cənub-şərqi dairəsindəki suvarlan yerlər 
müzayidə (torq) ilə icarəyə verilir. Hər kəs ora- 
da 1919-uncu il yazlq, 1919 və 1920-nci il 
payzlq, 1920-nci il yazlq əkin əkmək istəsə, 
həman yerlərdən icarəyə götürə bilər. Bunu 
da bilməlidir ki, icarənin vaxtı son məhsul y-
ğldqdan iki həftə sonra bitir.  

Məzkur [ad keçən] yerlər Cavad qəzas, 
Qalaqayn (Petropavlovka) kəndində xəzinə 

yerləri mübəssiri [nəzarətçisi] Yuryevin təhti-
sədarətində [sǝdrliyi altında] bulunan xüsusi 
komisyon tərəndən yeni qayda mart aynn 
1-indən 7-sinədək bir həftə zərndə [ǝrzindǝ] 
icarəyə veriləcəkdir. İcarə şəraiti [şərtləri] 
konditsiyalarda [müqavilǝnamǝlǝrdǝ] müfəs-
sələn [ǝtra] yazlmşlardr. Şəraiti bilmək 
olar: Ziraət Nəzarətinin Torpaq şöbəsində 
(Vodovozn küçə, nömrə 8). Yenə həman Nə-
zarətin Su şöbəsi və Əkin və fəllahət [kǝnd tǝ-
sǝrrüfatı] şöbəsində (Telefonn küçə, nömrə 
6), Gəncə Ziraət şöbəsində (Gəncə şəhəri) və 
məhəllərdə [yerlǝrdǝ] xəzinə yerləri mübəs-
sirləri, qəza qaimməqamlar, Cavad, Şamax, 
Göyçay, Quba, Gəncə, Ərəş, Cavanşir, Zəngə-
zur, Qazax, Qaryagin, Şəki və Şuşa qəzala-
rnda məntəqə pristavlar dəftərxanalarnda.  

Ziraət naziri vəzifəsini ifa edən:  
H. Sultanov  

Nəzaətin Torpaq şöbəsi müdiri:  
Şpitalski  

36 
 

Drama  
Axşam Tamaşas 

Azərbaycan Hökumətinin Teatrosunda 
Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacbəyli Qar-

daşlarnn Müdiriyyəti cümə günü cəmadiyə-
ləvvəl aynn 13-ündə 1337 sənəsi (fevraln 
14-ündə 1919-cu ildə) təntənəli bir surətdə 
bu mövsümdə əvvəlinci dəfə olaraq mövqe-
yi-tamaşaya qoyulacaqdr məşhur tarixi faciə 

Ağamǝhǝmmǝd şah Qacar 
8 pərdədə  

Əsər: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev   
Ağaməhəmməd şah Qacar rolunu ifa 

edəcəkdir məşhur artist Hüseyn Ərəblinski.  
İştirak edən əşxaslar [şəxslər] müfəssələn 

[ətra olaraq] məramnamədən [proqramdan] 
məlum olunar.  

Biletlər imdidən teatrn kassasnda satıl-
maqdadr. Tamaşa başlanacaqdr axşam saat 
8-in yarsnda. 

Rejissor: Abbas Mirzə Şərifov; 

Müavin: Hacbaba Şərifov; 
Məsul: Xəlil Hüseynov; 
Mübaşir [icraç müdir]: Rövşən bəy Əfən-

diyev; 
Müdir: Zülfüqar bəy Hacbəyli. 
 

Müvǝqqǝti müdir: 
Hacbǝyli Üzeyir 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 
 

 
 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun  
sǝh. 169.  
“Tverskoy”: Bakda, İçǝri şǝhǝrdǝ indiki 

Mirzǝ Mǝnsur küçǝsi.  
 

Azǝrbaycan  
Mǝclisi-Mǝbusannda 

sǝh. 176. “Bu rqǝlǝr camaat üçün nǝ 
yapmşlardr?”: bu cümlǝdǝn sonra bir neçǝ 
söz silinmişdir, oxunmur.  

sǝh. 177. “Əgər rqələr o köylərə, xalq 
içinə getmiş oralarda çalşmş və xalqa 
anlatmş olsaydlar yəqin ki, xalq quldurlar, 
qatilləri gəlib hökumət qulluqçusu olmağa 
qoymazd.”: qǝzetdǝ “oralarda” yerinǝ “or-
dular”; “xalqa” yerinǝ “xalq” getmişdir.  

“ǝliksir”: sehrli xassǝlǝrǝ malik olduğuna 
inanlan mǝhlul, iksir. 

“kün fǝyǝkün”: “Quran”n müxtǝlif 
ayǝlǝrindǝ işlǝdilǝn ifadǝ: “[Allah] Ol [deyǝr] 
vǝ [istǝdiyi şey dǝrhal] olar”.  

“…o dǝrǝcǝ kamalda deyilsǝ…”: güman 
ki, “o dǝrǝcǝ kamil dǝ deyilsǝ” olmal idi.  

sǝh. 178. “…xarici mǝmlǝkǝtlǝrǝ 
satmald.”: qǝzetdǝ “xarici” yerinǝ “daxili” 
getmişdir.  

 
Qǝzetǝlǝrdǝn  

sǝh. 179. “…Mǝrkǝzi hökumǝt nüma-
yǝndǝlǝrinin…”: Birinci Dünya müharibǝsinin 
tǝrǝǝrindǝn biri olan İttifaq Dövlǝtlǝrinin 
(Almaniya, Avstriya-Macarstan, Osmanl 
İmperiyas, Bolqarstan) nümayǝndǝlǝri nǝ-
zǝrdǝ tutulur.  

“Babi-ali” (hǝrfǝn “uca qap”): Osmanl 
dövlǝtindǝ Sǝdrǝzǝmin (Baş nazirin) sarayna 
verilǝn ad; beynǝlxalq münasibǝtlǝrdǝ 
“Osmanl hökumǝti” mǝnasnda işlǝdilirdi. 

Nǝzarǝtlǝrdǝ  
sǝh. 180. “…Mirbağrov cǝnablarn oraya 

göndǝrmişdir.”: Mirabbas Mirbağrzadǝ nǝ-
zǝrdǝ tutulur.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 182. “dǝr xanǝ kǝs ǝst, yek hǝrf bǝs 
ǝst”: (farsca) “evdǝ kim var, bir söz bǝsdir”. 

Verxni-Priyutski: Bakda, indiki Şamil 
Əzizbǝyov küçǝsi.  

 
Teatro vǝ musiqi 

sǝh. 183. “Ağamǝhǝmmǝd şah Qacar”: 
Əbdürrǝhim bǝy Haqverdiyevin dram ǝsǝri 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Abbas bəy Vəlibəyov özünün mehri-
ban və istəkli olan qardaş İmamqulu bəy 
Vəlibəyovun Bərdədə vəfat etdiyini öz 
dost və qövm-əqrəbalarna kamali-hüzn 
və ələmlə xəbər verir.  

Mərhumun pəsməzar [yas mərasimi] 
özünün Nijni Təzəpir küçəsində vaqe 74 
nömrəli evindədir.  

 
 

BAŞLANIR! 
 
Erməni quldurlarnn, istər Andranik 

olsun, istər onu göndərənlər olsun, hə-
rəkati-şeytaniyyəsindən dolay Qarabağ 
üzərində əmələ gəlmiş olan şəraiti-föv-
qəladə nəticəsi olaraq Zəngəzur, Şuşa, 
Cavanşir və Cəbrayl uyezdlərindən iba-
rət olan Qarabağ xüsusi bir general-qu-
bernatorluq halna salb, bu ağr məmu- 
riyyəti Xosrov bəy Sultanov cənablarna 
tapşrdq. Bizim bu əməlimiz – ki daxili 
işlərimizə aid bir əmrdir [işdir] və heç bir 
kəsə dəxl və təsərrüfü [aidiyyǝyi] yoxdur 
– Ararat Hökumətini deyindirdi. Ararat 
Hökuməti həmişəki adəti üzrə haqsz ola-
raq deyindi. Lakin hökumətimizdən haqq 

və sabit bir cavabi-şa [ka cavab] alb 
hələlik rəsmən kiriməyə məcbur oldu.  

Fəqət Ararat Hökuməti ağzn yum-
dusa da, əvəzində qeyri-rəsmi ağzn aç-
d. O ağz, paytaxtımzda çxan və üzəri- 
mizə bilamǝhabə və biduni-həya [çǝkin-
mǝdǝn vǝ həyaszca] söyüşlər göndərmək 
cürətində bulunan daşnaklarn “Vper-
yod” adl qəzetə adlandrdqlar küçə və-
rəqələridir.  

Bu qəzetə, Qarabağa general-quber-
nator tǝyinindǝn bəhslə “Baş” (İbtida) 
sərlövhəli bir məqalə yazb ortaya tnə 
və şeytənət [şeytanlq] yumağ atıb, Qara-
bağ ermənilərini bu sözlə Azərbaycana 
qarş iğtişaşa dəvət edir:  

“Qarabağda Azərbaycan general-qu-
bernatorunun peyda olmas, yerli əhalinin 
hissiyyati-xüsumət-pərvəranəsini mövcib 
olmaya bilməz [düşmǝnçilik duyğularn 
ǝmǝlǝ gǝtirmǝyǝ bilməz].”  

“Müxtəsər, yerli əhali tərəndən tann-
maq istənilməyən bu yeni hökumət, Qa-
rabağ ermənilərinin ona qarş müsəlləh 
[silahl] üsyan üçün asan bir tnə olacaq-
dr.” 

“Azərbaycan Hökumətinin böylə im-
perializm məqsədinin nəticəsi, ancaq qan 
tökülməsinə və mümkündür ki, Qarabağ 

Cümǝ axşam, 13 fevral 1919-cu il, nömrǝ 113

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 12 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 13 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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ermənilərinin hürriyyət yolundak müba-
rizəsinə kömək etmək istəyən Erməni Hö-
kuməti ilə Azərbaycan Hökuməti arasn- 
da müharibə müsadimələrinə müncər 
olar [toqquşmalar ilǝ nǝticǝlǝnǝr].” 

Bu sözlərdən aşkardr ki, daşnaklar, 
qəzetələri vasitəsilə Qarabağ ermənilə-
rini Azərbaycana qarş müsəlləh üsyana 
təşviq və təhrik edirlər. Və deyirlər ki, 
qorxmayn, siz üsyan başladqdan sonra 
Erməni Hökuməti bəhanə tapb sizə kö-
məyə gələr.  

Bu üsyann müsəlləh olacağna da qə-
zetə əmindir, çünki Qarabağ ermənilə-
rinin daşnaklar tərəndən mükəmməl 
surətdə silahlanmalarn gözəlcə bilirlər. 
Bəli, bunu biz də bilirik və burasn da 
yaxşca bilirik ki, madam ki, erməni mil-
ləti içində daşnak partiyas mövcuddur, 
nəinki Qarabağda, bəlkə ümum Qafqaz-
da müsəlləh iğtişaş davam edəcəkdir. 
Millətinin gözlərini, daşnaklarn siyasəti-
ni görməmək dərəcədə örtmüş olan bu 
partiya, erməni millətini tamam və ka-
mal məhv və nabud [yox] etdirməyincə 
şeytənətindən əl çəkməyəcəkdir. 

Bizim öz yerlərimizə sahib olmaq 
əməlimizi daşnaklar “imperializm məq-
sədi” deyə adlandrrlar. Çünki Pənah xa-
nn, İbrahim xann, Mehdiqulu xann yer- 
ləri ermənilərin yeri imiş! Və o qədər mü-
bahisəli imiş ki, onun həllini Paris Konf-
ransndan gözləmək lazm gəlirmiş!  

Lakin Qarabağ məsələsinin həllini Pa-
ris Sülh Konfransndan gözləmək icab et-
diyini, safdərunlər [sadəlövhlər] nəzərin- 
də “sülhcuyanə” [sülhpərvər] görünmək 
qəsdilə ortaya atan daşnaklar bizi inan-
dra bilməzlər ki, o konfransn hökmünə 
tabe olub da bir kərəlik kiriyəcəkdirlər.  

Azərbaycan Azərbaycan türklərinə 
tapşrmş və erməni quldurlarn Azər-
baycan torpağ olan Qarabağdan qov-
durmuş olan general Tomson və Milnlə- 
rin sözlərinə qulaq asmaq və nəzəri-eti-
naya almaq istəməyən daşnaklar, əminik 
ki, Paris Konfransnn da haqq və doğru 
olacağn ümid etdiyimiz hökm və qərar-
dadlarn pəsənd etməyib [bəyənməyib] 
bizləri, ümumi Qafqaz və bəlkə bütün 
dünyan müsəlləh üsyanlarla daim təciz 
[narahat] etmək qəsdində olacaqdrlar. 
Özgənin iki gözünü çxartmaq üçün özü-
nün bir gözünü qurban etmək politikas 
yolunu tutmuş olan daşnaklardan, nəti-
cəsi hər vaxt erməni millətini fəlakətdən 
fəlakətə salan “müsəlləh üsyan”lardan 
başqa özgə bir qabiliyyət gözləmək üçün 
cahil və qal olmaq lazm gəlir.  

Pəs, başlanr!  
Daşnaklar Qarabağ ermənilərini bizə 

qarş üsyana dəvət edirlər. Bu üsyann 
açq-açğna qəzetə vasitəsilə elan daş-
naklarn bihəyalğn sübut edən aşkar də-
lillərdən birisidir. Paytaxtımzda bizimlə 
diz-dizə oturan daşnaklarn bihəyalğ bu 
dərəcə olduğu halda, özgə yerlərdə və öz 
yerlərində oturanlarnk nə dərəcədə ola- 
cağn təsəvvürə gətirmək olar...  

Gözlərimizi dörd açmalyq. Erməni-
lərə etibar yoxdur, çünki “millət xadimi” 
olan daşnaklar, bu milləti etibarsz bir 
dərəcəyə çatdrdlar. “Müsəlləh üsyan-
lar” törətmək və müharibəyə səbəb ol-
maq üçün bunlar aşkara və gizlin işlər 
görüb bizi qal edə bilərlər. Bu qəətin 
nəticəsində başmza bəlalar gələ bilər. 
Müsəlləh üsyanlar çxartmaq işində çox-
dan bəri təcrübə hasil etməklə “ustad” 
olmuş daşnaklarn hər bir əməlinə şüb-

hə ilə baxb, zəif yerlərimizi qüvvətlən-
dirmək, ümum bədənimizi xainanə zər- 
bələrə qarş zirehpuş etmǝk [zirehlǝ ört-
mǝk] işində möhkəm durmalyq.  

Lənət başlayana gəlsin!  
 

Hacbəyli Üzeyir 
 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
10-uncu iclas 

 
(Keçǝn nömrǝdǝn mabǝd) 

 
Hac Kərim Sanyev - Sorğunun bir 

qismi neft barəsində idi. Ticarət naziri 
buna cavab verərkən nerəyə, nə qədər 
neft getmiş və gedəcək olduğunu deməli 
idi. Fəqət bunun əvəzində kimdən rəhn 
[girov] aldqlar və kimə icazə verdiklərini 
deməklə izahatın bitirdi. Halbuki, höku-
mət bina olunandan və türklər dövrün-
də və ondan sonra ta bu vaxtadək neftin 
nerəyə getdiyini bilmək lazmdr. Onu 
bilməlisiniz ki, Bak nefti tamamilə gedir 
Qazaxa. Qazax, Azərbaycannn qaps, 
daha doğrusu birjas olmuşdur. Bütün 
dəmiryollar düşmüşdür möhtəkirlərin 
əllərinə, hər kəsin mayas çoxdur, yaxud 
qövm-əqrəbalarndan iş başnda duran 
var, istədiyi qədər neft alş-verişi edə bi-
lir. Bu surətlə çox pulsuzlar, cibində altı 
şahs olmayanlar şimdi milyonçu olmuş-
lar, milyonluq mülklər almşlar. İstasyon-
lardan [stansiyalardan] məlumat toplasa- 
nz görərsiniz ki, Qazaxdan bəriki istas-
yonlar[d]a camaat ehtiyac üçün lazm 
olan neft taplmr, çünki oralara neft get-

mir, ya pək az gedir. Bəzən icazənamə 
Tavus [Tovuz] mövqinə [stansiyasna] 
alnr, lakin neft yenə Ağstafaya gedir, 
çünki İrəvana Ağstafa təriqi [yolu] ilə 
göndərilir. Bizdə olan məlumata görə, 
dekabrn 15-dək Ağstafaya 62 vaqon 
neft aparlmşdr. Hətta mən özüm ora-
dan keçərkən 21 vaqon hazr durduğunu 
gördüm. Bunun həpsi Qazax qəzasndan 
Dilicana keçmişdir. 

Gürcüstan hüduduna gedən neftin 
hesab var. Əgər Nəzarət [Nazirlik] arzu 
etsə, müfəssəl [təfsilatl] hesab ala bilər. O 
vaxt məlum olar ki, məmurlarmz möh- 
təkirlərlə əlbir olub nə qədər yolsuzluq-
lar yaprlar. Hətta hər kəs məmur ilə şərik 
olmasa, neft keçirə bilməz. Yoldaşmz 
[Ağamaloğlu] Səməd ağan həyəcana gə-
tirən həmin bu əhvalatdr. Bunu sübut 
edəcək dəlillərimiz dəxi var. Səməd ağa-
nn işarə etdiyi tacirin əhvalatın mən mü-
fəssəl söyləyim: Həman tacir əvvəlcə bu- 
rada polismeyster olan Muradovun dəla-
ləti ilə Ermənistana aparmaq üçün 4 va-
qon neftə icazə alr. Yolda neftin bir va- 
qonu qeyb olur. Neft sərhəddə 70, Kar-
vansarada 200, İrəvanda 600 manat qə-
rar ilə baha qiymətə satılaraq cənab po- 
lismeysterin payna yarm milyon manat 
mənfəət düşür. Fəqət bu mənfəətdən 
həman qeyb olan vaqonun zərərinin 48 
200 manatın çxmaq istəyir. Muradov 
buna raz olmayaraq hər işin, həmçinin 
əxzi-əsgər [əsgərliyə çağrş] məsələsinin 
bunlarn əlində olduğundan taciri hədə-
ləməyə başlayr. Tacir qorxudan Tiisə 
qaçr.  

Mən Tiisdə ikən ərizə verməsini tək-
lif etdi[m]. Tacir cavabmda söylədi ki, hər 
kəsə ərizə versəm axrda yenə Murado-
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va göndəriləcəkdir. Ona görə bir fayda 
olmayacaqdr.  

Digər bir dəfə Muradov xəstə ikən öz 
təhti-idarəsində [idarǝsi altında] olan straj-
niklər əli ilə bir vaqon nefti 11 arabaya y-
ğaraq Tiisə göndərir. Müavini həman 
arabalar tutub qaytarr. Bunun üstündə 
naçalniklə müavini arasnda soyuqluq dü-
şür. Amma nəticədə müavin müqəssir tu-
tularaq qulluqdan çxarlr, amma Mura- 
dov öz yerində qalr. Camaat öylə təngə 
gəlmişdir ki, bundan sonra gecələr yolu 
kəsib aparlan nefti tutacaqdr, çünki neft 
gecələr daşnr.  

Bir dəfə də 57 dəvə yükü neft apar-
larkən əsgərlərimiz tərəndən tutulmuş-
dur. Digər bir dəfə yenə əsgərlər neft ara- 
bas tuturlar. Strajniklər neftin pristava 
məxsus olduğunu bildirirlər. Əsgərlər qu-
laq asmayb nefti qaytarmaq istəyirlər. 
Pristava xəbər verilir. Özü gəlib əsgərlərə 
1800 manat verərək nefti keçirir.  

Gecələr neft daşnan yolun ağzndak 
kəndin yüzbaşs xəbər verir ki, oradan 
gizli neft aparrlar. Əmr olunur, tutsun. 
Bir dəfə tutur. Məlum olur ki, pristavn 
əmisi oğlunun. Pristav deyir, bu dəfə bu-
rax, sonra tut. Digər dəfə tutur. Murado-
vun strajniki olur. Xülasə böylə-böylə. Şu 
surətlə möhtəkirlərin həpsi Daxiliyyə və 
Ədliyyə Nəzarəti qulluğunda olan adam-
lardr ki, Ermənistanda, Gürcüstanda mil-
yonlar qazanb ev alr, mülk tikdirirlər. 
Türklər zamannda nökərçiliklə dolanan-
lar, şimdi dövlətli, milyonçu olmuşlardr. 
Qəribədir ki, əski və hazrki hökumət döv-
ründə bu işləri görənlər yenə öz yerlərin-
də dururlar. Hökumət bu beş həftədə bu 
işlərin qabağn almamşdr. Halbuki ye-
nə bir qədər iş görmək mümkün idi.  

Ərzaq işinə gəldikdə, Daxiliyyə naziri 
gərək deməyəydi türklər ərzağ atıb get-
dilər və üşrdən xəbərimiz yoxdur. Əvvə-
la, türklər atıb getməmişlərdir və gedər- 
kən ərzağ bizim məmurlarmza tapşr-
mşlardr. Satan da, dağdan da öz mə-
murlarmzdr.  

Nazir bizə deməliydi ki, lan yerdə -
lan qədər, lan yerdə lan qədər buğda 
var, qorxmayn, itməyib, xəbərimiz var. 
Bir də Ərzaq Nəzarəti Gəncə ərzaq və- 
kilinə milyon yarm pul buraxmşdr ki, 
Azərbaycan əsgərlərinə heyvan alsn. 
Heyvan alnmş, amma pul ilə deyil, zorla 
qəzadan yğlmşdr. Sənədlərlə isbat edə-
riz ki, pul verməmişlərdir.  

Bez məsələsinə gəldikdə, Nəzarət he-
sab verərək deyir lankəsə lan qədər, 
lan yerə lan qədər vermişik, fəqət, 
bunlar camaata vüsul olmayr [çatmr]. 
Məsələn, bizim tərəfə göndərilən bez xal-
qa çatmayb, yavaşca Tiisə keçir. Ağsta-
fada bir nəfər 5 min arşn bez satırd. 
(17, 18, 20 rubləyə satılrd.) Yanaşdm, 
haradan aldğn soruşdum. Dedi 11 min 
arşndr, satıram. Bilməlisiniz ki, ətrafda 
füqəra 17-20 rubləyə bez ala bilməyib 
ölənləri əksərən öz libasnda dəfn edirlər. 
Bu hallar həman davam edəcəkmi? Bu 
işə diqqət edilməzsə axr fəna olar.  

Bir də Məhəmməd Əmin türklərin gəl-
məsindən bəhslə dedi onlar “Müsavat” 
gətirdi. Doğrudur, sağ olsunlar, əgər on-
lar 60 min qoşunumuz var...  

(Məlik-Yeqanov: Biz demədik, deyən-
lər utansnlar!  

Abbasqulu [Kazmzadǝ]: Biz dedik gə-
lib burada düzəldəcəyiz!)  
Əgər o vaxt türklər gəlib bizi xilas et-

dilərsə, şimdi yenə ətrafımz qara bulud-

lar alr. Bu dəfə kim xilas edəcəkdir? 
Qafqaziyadak cümhuriyyətlərin həpsi-
nin ordusu var, yaxş da saxlanr. Amma 
biz hamdan zəngin olduğumuz halda əs-
gərlərimiz necə saxlanr? Hətta bir çoxu 
çörəyi öz evində yeyir. Bəs necə oldu 
pullar, kimin cibinə girir ki, əsgərlərimizə 
çatmr? Bunu bilmək, düzəltmək höku-
mətin borcudur. Döşünə döyən rqə ç-
xb əsgərlərimizin bu haln da müdaə 
etsin, biz də görək həqiqətən o rqə çal-
şrmş. Burada dedilər ki, neftdən başla-
yaraq qaradavoy və fəhlə məsələsində 
durdular.  

(Şə bəy: Fəhlə sözü olmad.  
Məhəmməd Əmin: Demoqoji üçün 

lazm idi ki, desin.  
Sədr: Mən təsdiq edirəm ki, fəhlə 

sözü olmad.)  
Bir də dedilər ki, məmləkətdə doğru 

adam yoxdur. Hərgah buna inansaq, gə-
rək indidən dağlb gedək. Əgər doğru 
adam yox isə, yəqin onu deyən natiqin 
öz dairəsində yoxdur. Sair dairələrdə isə 
düz adam çox taplar.  

Bununla bərabər ümidvar oluruz ki, 
yeni hökumət bu nöqsanlar rəf edər [ara-
dan qaldrar]. Bir az da gözləriz. Əgər bir 
şey çxmasa onda biz danşarz. 

 
Yenə var 

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA  
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
8 şubat 1919-cu sənə 

 
* Maliyyə nazirinin mövcud gildilǝrin 

[gildiyalarn] qiymətini iki dəfə artırmaq 

barəsindəki məruzəsindən sonra qət edil-
mişdir:  

Maliyyə nazirinin məruzəsini təsvib 
etməklə [bǝyǝnmǝklǝ] tapşrlsn ki, Məc-
lisi-Məbusana idxal etmək üçün bir qa-
nun layihəsi hazrlasn.  

 
* Maliyyə nazirinin gömrük təşkili 

haqqndak məruzəsindən sonra qət 
edilmişdir:  

Məruzə təsvib edilsin və Nəzarətə 
tapşrlsn ki, Məclisi-Məbusana idxal 
edilmək üçün bir qanun layihəsi hazr-
lansn.  

 
* Türüq və Məabir [Nəqliyyat və Rabi-

tə] naziri həzrətlərinin Azərbaycan də-
miryollarnda tarifəni artırmaq barəsin- 
dəki məruzəsindən sonra qət edilmişdir:  

Türüq və Məabir naziri həzrətlərinin 
məruzəsi təsvib edilsin və tapşrlsn ki, 
böylə qanun layihəsi təsdiqdən ötrü Məc-
lisi-Məbusana idxal edilsin.  

 
Məsai Nəzarətində 
Məsai Nəzarəti [Əmǝk Nazirliyi] Bak 

telefon xətti cəmiyyəti “Bierinq” və Baş 
Fabriçni müfəttişə bir böylə məktub gön-
dərmişdir:  
Şubatın 11-ində başlanmş telefon 

xətti tətilini bərtərəf etmək [aradan qal-
drmaq] üçün xidmətçilər tərəndən təq-
dim edilmiş olan məvacib rəqəmlərini üç 
ayadək qəbul etməlisiniz. Hərgah üç aya-
dək ərzaq və mühimmat qiyməti artırlb-
əksilməzsə o qədər qalacaqdr.  

Xidmətçiləri qəbul və əzl etmək [işdǝn 
çxarmaq] məsələsi Məsai Nəzarətinin 26 
kanuni-sanidəki [yanvardak] əmrincə ol-
maldr. 
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ERMƏNİSTAN  
HÖKUMƏTİNƏ NOTA 

 
Azərbaycan Cümhuriyyəti Xariciyyə 

naziri Ermənistan Hökumətinə bu məz-
munda bir nota göndərmişdir:  
İrəvan - Ermənistan Cümhuriyyəti Xa-

riciyyə nazirinə.  
Son günlərdə Azərbaycan Hökuməti-

nin aldğ məlumatından anlaşlr ki, er-
məni dəstələri başda aserlər olmaq üz- 
rə Göyçə gölü yannda Azərbaycan tor-
pağna keçərək bu yaxnlarda Qzlvəng, 
Subatan, Zağal, Şahab və sair kəndləri 
dağtmşlardr. Məzkur [ad çǝkilǝn] kənd-
lərin kişilərinin bir hissəsi qətl edilib, bir 
hissəsi isə qaçmaqla qurtarmşdr. Bir çox 
arvadlara təcavüz edilmişdir. Həman mə-
lumat bu sözlərlə qurtarr ki, onu da ol-
duğu kimi təfsilən bildirirəm: 
Şahab kəndi sakinlərindən bir arvad 

bir çox təcavüzlərə məruz qaldqdan son-
ra xəbər vermişdir ki, Şahab kəndində 
bütün kişilər qətl edilib, uşaqlar isə tən-
dirə salb yandrmşlardr. Sonra kənd-
dən 8 arvad çxarb onlarn namusuna tə- 
cavüz etdikdən sonra buraxmşlardr.  

Göyçədə vaqe olan bu dəhşətlər ba-
rəsində müxtəlif yerlərdən gələn xəbər-
lər yek-digərinə müvaqət edir [bir-birini 
təsdiqləyir]. Ona görə bu işlərin vaqe ol-
duğuna heç şübhə yeri qalmayr. Azər-
baycan torpağnda müntəzəmən erməni 
qitəatı [hǝrbi hissǝlǝri] tərəndən bu cür 
hərəkətlərin icras və dincliklə yaşayan 
müsəlman başna bu qədər fəlakətlərin 
gəldiyi bizim hökuməti müşkül və çxl-
maz bir hala salr. Millətin artıq səbr ka-
sas dolmuş. Bizim camaat hökumət ün- 
vanna kinayələr atıb deyirlər ki, bu cür 

vəhşətlərin, zülümlərin qarşsna çxma-
ğa hökumətdə güc yoxdur və hökumət 
yalnz protesto teleqraar ilə iktifa edir 
[kifayǝtlǝnir]. Hökumətimiz ehtiyat edir 
ki, öylə bir zaman yetişər ki, ehtirasat ilə 
əsaslanmş və gün-gündən kəsbi-şiddət 
etməkdə [şiddǝtlǝnmǝkdǝ] olan xalq həyə- 
cannn qabağn ala bilməz və bu həyə-
can tnəkarlqla alovlandrlaraq qabağ-
na gələn hər şeyi məhv edər. Hərgah Er- 
mənistan Hökuməti qeyri-məsul şəxslər 
tərəndən deyil, məsul erməni qoşunla-
r tərəndən müsəlmanlara rəva görü-
nən bu qədər zülümlərin qabağn almaq 
üçün tədbirlər ittixaz etməzsə [tǝdbirlǝr 
görməzsə] və Azərbaycan hüququna vu-
rulan bu zərbələrin önü alnmazsa və bu 
işləri görən müqəssirləri cəzasna çatdr-
mazsa, o zaman bizim hökumətimiz məc-
bur olacaqdr ki, bu işdən çxacaq məsu- 
liyyəti öhdəsindən atsn. Bu notann su-
rəti eyni zamanda Qafqaziyadak Müttə-
qlər Komandanlğna verilmişdir. 

 
Xariciyyə naziri əvəzinə:  

Adil xan Ziyadxanov 
 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 

(Royter acentəliyindən) 
 
* Paris mətbuatı konfransda verilə-

cək səs məsələsini və böyük dövlətlərlə 
xrda dövlətlərin bərabər səsə malik ol-
masna dair verilən protestonu müzakirə 
edərək deyir ki, bu cür konfranslarda mə-
sələlər səs verməklə həll ediləmməz. 
Konfrans camaat parlaman deyil, kabi-
nələr parlamandr və bu kabinələr par-

laman kabinələr üsulunu təqib edəcək- 
dir. Kabinələrdə məsələlər səslə deyil, li-
derlər tərəndən həll edilir. Sülh Konf-
rans beş böyük dövlət nümayəndələri 
tərəndən aparlb, konfransn hər bir 
əməlinə kontrolluq etməlidirlər və onlar 
bütün cahan qarşsnda məsuldurlar. Bö-
yük dövlətlər ümum mənafeləri müdaə 
edərək bu cür məsələlərin səslə həllini 
qeyri-mümkün hesab edir. Buras müm-
kün deyil. Zira İngiltərə çoxdan bəri bəs-
lədiyi amaln, yəni dənizlərin açq olma- 
sn konfransa təklif eyləmişdir. Təbiidir 
ki, konfrans nümayəndələrinin əksəri bu 
məsələyə zidd olmas ilə İngiltərə bu 
amaln məhv edə bilməyəcəkdir. Hakəza 
[habelǝ] İtaliya ilə Fransa Elzas-Loren və 
Trentino məsələlərinin səslə həll edilmə-
sinə raz olmazlar. Ona görə də hər bir 
məsələnin həllində beş böyük dövlətin 
razlğ lazmdr. Beş böyük dövlətin nü-
mayəndələri bütün cəlǝsələrdə [iclaslar-
da] iştirak etdikləri zamanda ikinci dərə- 
cə dövlətlərin nümayəndələri, məsələn 
İngiltərənin Hindistan və sair müstəmlə-
kələri nümayəndələri məclisdə ancaq o 
zaman iştirak edəcəklərdir ki, onlar də-
vət olunalar. Deməli, hər kəsi maraqlan-
dran dənizlərin azad edilməsi məsələsi 
müzakirə edilərkən bütün nümayəndə-
lər, o cümlədən İngiltərənin müstəmləkə 
nümayəndələri də iştirak edəcəklərdir.  

 
Klemansonun bəyanatı 
“Havas” agentəliyi xəbər verir ki, Kle-

manso Fransa Məclisi-Məbusanna mə-
ruzə verdiyi zaman demişdir ki, konfrans 
rəyində ixtilaf təbiidir. Hərgah ixtilaf ol-
masayd o cür şurann dəvətinə də məhəl 
[ehtiyac] qalmazd. Klemanso əlavə eylə-

miş ki, hərçənd Sülh Konfransnda olan 
mübahisatın elan edilməsinə əsasən raz 
isə də, fəqət bir maddə gərək gizli ola. O 
da budur ki, bir hökumətin konfransa et-
diyi bir təklifə sair bir dövlət rəisi raz ol-
maya. Cəmiyyəti-Əqvam [Millətlər Cəmiy- 
yəti] məsələsinə keçərək Klemanso deyir 
ki, hərgah konfransda Cəmiyyəti-Əqvam 
məsələsinin bir həqiqət olaraq meydana 
çxmasna ham alşmasa, o zaman Cə-
miyyəti-Əqvam məsələsi bir xam xəyal-
dan ibarət olub qalacaqdr. Fransann 
məqsədlərindən birisi də budur ki, mə-
dəni millətlər arasnda tam etilaf [uzlaş-
ma] əmələ gəlib, istiqbalda [gǝlǝcǝkdǝ] 
hərb təxribatı önü alnsn. 

* Dünən Parisdə Romaniyann ərazi 
barəsindəki tələbatın müzakirə edəcək 
komissiyann birinci iclas vaqe olmuşdur. 
Məclisin sədrliyinə Tirdiem, müavinliyinə 
isə de-Matino intixab edilmişdir. 

 
Cəmiyyəti-Əqvam  
Cəmiyyəti-Əqvam məsələsini müzaki-

rə üçün yekşənbə [bazar] günü Quan, 
Leon Burjua, lord Robert Sesil və Venize-
losun iştirak ilə iclas əqd edilmiş [baş tut-
muş]. Bu iclas konfransa Cəmiyyəti-Əq- 
vam məsələsi barəsində bir məruzə ve-
rəcəkdir. Məzkur [deyilǝn] məruzə müm-
kündür ki, Cəmiyyəti-Əqvam təşkilinə bir 
zəmin hazrlasn. Bu layihə komissiyada 
təshih edildikdən sonra hər bir nüma-
yəndə öz hökumətinə də təqdim edə-
cəkdir. Hərgah layihə böyük təbəddülata 
[dəyişikliyə] uğramazsa, o zaman Sülh 
Konfransnda təsdiq ediləcəkdir. Bu mə-
sələ Vilsonun Amerikaya getməsindən 
qabaq, yəni fevraln 18-dən əvvəl həll 
edilməlidir.  
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* Parisdə Sülh Konfransnda yanvarn 
25-də dənizlər, nəhirlər, dəmiryollar və 
yeni təşkil edilmiş dövlətlər məsələsi 
müzakirə edilmişdir. Macarstana dənizə 
çxmağa müsaidə veriləcəkdir. Sǝlanik 
azad iskələ [liman] olmaldr. Hakəza [ha-
belǝ] Dardanel ilə Bosfor da azad olma-
ldr. Bir neçə dəmiryollarn, o cümlədən 
Bağdad dəmiryolunun, Don və Reyn nə-
hirlərinin beynəlmiləl olmas dəxi həman 
məclisdə müzakirə edilmişdir. Əsasən qət 
edilmişdir [qǝrara alnmşdr] ki, bir neçə 
millətin mənfəətdar olduğu dəmiryollar 
beynəlmiləl kontrol altına alnsn.  

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 

(“Royter” acentəliyindən) 
 
Almaniyadan ötrü şərait [şǝrtlǝr] 
Berlindən xəbər verirlər ki, təzələn-

miş olan mütarikə şəraitinə [atəşkəs şərt-
lərinə] bu tələbatlar daxil edilmişdir:  

1) Fevraln 1-nə qədər Almaniya 57 
min kənd və fəllahət [əkinçilik] maşinalar 
verməlidir;  

2) Hərbi əsirlərlə fəna müamilədə 
[pis rǝftarda] bulunanlarn hams cəzaya 
giriftar edilməlidirlər; 

3) Reyn nəhrinin sağ tərəndəki is-
tehkamat təşkil edən Strasburq qalas 
xəttinin zəbt edilməsi ixtiyar Müttəq 
dövlətlər əlində qalr.  

 
Polyaklar Poznanda 
Berlindən verilən teleqrafda deyilir 

ki, Poznanda olan Polyak Milli Şuras 
Hökuməti xəbərdar etmişdir ki, asayiş 
bərpa edilməsi qəsdi ilə Milli Şura Poz-

nan əyalətinin idarəsini öz öhdəsinə 
almşdr.  

 
Spartakllarn güllələnməsi  
Berlindən xəbər verirlər ki, Şpandau-

da həbs edilən Spartak başçlarndan 4 
nəfəri qaçmaq istərkən güllələnmişlərdir.  

 
Bolşevik Rusiyada yatalaq  
Petroqraddan verilən xəbərlərə nəzə-

rən bolşevik qəzetələri Petroqradda, 
Moskva və Saratovda gündən-günə art-
maqda olan səpmə yatalağn intişarn-
dan [yaylmasndan] vahiməyə düşmüş- 
lərdir. Qəzetənin rəvayətinə görə, yalnz 
bir xəstəxanada 12 həkimlə, 40 nəfər şəf- 
qət baclar həlak olmuşlardr. Ölüm o qə- 
dər artıqdr ki, tabut hazrlamaq imkan 
xaricindədir.  

 
Ukrayna Hökumətinə müavinət  
Odessada olan Müttəqlər koman-

das qərar qoymuşdur ki, bolşeviklərlə 
mübarizə edən ukraynallara hər cür lə-
vazimi-hərbiyyə [hərbi lǝvazimat] ilə kö-
mək edəcəkdir.  

 
Vyanada iğtişaş  
Yanvarn 29-da axşam vaxtı işsiz əmə-

lələrin [fǝhlǝlǝrin] böyük cələsələri [iclas-
lar] vaqe olmuşdur. Bu əmələlər hər gün 
özlərinə 15 kron miqdarnda maaş veril-
məyi tələb edirmişlər. Əmələlər bir ağz-
dan təhdiddə bulunaraq demişlər ki, hər- 
gah onlara maaş verilməsə özləri çarəsi-
ni taparlar.  

 
* Parisdə ruslar tərəndən könüllü 

qoşun dəstəsi təşkil ediləcəkdir. Bu dəstə 
Rusiyada general Denikin qoşunlarna 

mülhəq olub [birlǝşib] iş görəcəkdirlər.  
 
* Stokholm qəzetələri bəyan yazrlar 

ki, bir neçə böyük Amerika şəhərində Ru-
siyada olduğu kimi Əmələ Vəkilləri Şura-
s [Əsgǝr Deputatlar Soveti] təşkil edil- 
mişdir.  

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Şimali Rusiyada bolşeviklərlə müha-

ribə  
Tiis qəzetələri Sxinvalidən, Cənubi 

Osetin Milli Şurasndan böylə bir teleq-
raf almşlardr: 

Voyenni Osetin yolu [Hǝrbi Osetin yo-
lu] ilə alnan məlumata görə bu axr gün-
lərdə Şimali Osetiya rayonunda bolşevik- 
lərlə müharibələr vaqe olmuşdur. İnadl 
müqavimətdən sonra Alagir, Yeralaqar, 
Biraqzanq, Kadqaron və qeyri kəndlər 
qarət edilmişdir. Əhali meşələrə qaçmş-
dr. Bu yaxnlarda öz ailəsi Alagirə getmiş 
olan Cənubi Osetiya Milli Şuras üzvü 
polkovnik Pliyev müharibə əsnasnda 
qəətən qətl edilmişdir.  

 
Milyukov  
Rusiya əhval haqqnda Fransa və İn-

giltərə hökumət dairələrinə məlumat 
verməkdən ötrü Parisə və Londona ge-
dən Milyukov və qeyriləri haqqnda böy-
lə xəbər verirlər:  

Milyukov Parisdə böyük müvəffəqi-
yətsizliyə düçar olmuşdur. Milyukovu 
nəinki qəbul etməkdən imtina etmişlər-
dir, hətta üç günün müddətində Paris-
dən çxmağ belə təklif etmişlərdir. Milyu- 
kov bu tələbatı qəbul ilə Parisdən çxb, 
Londona getmişdir. Burada Milyukov İn-

giltərə Hökuməti nümayəndələri tərən-
dən hüsn-təvəccöhlə qəbul edilmişdir. 
Sonradan Milyukov dübarə Parisə gəlib 
Klemanso sədarəti altında Rusiya işləri-
nə baxan xüsusi komissiya heyətinə daxil 
edilmişdir.  

 
Türkiyədə ruslarn mühazəsi 
İtaliya Hökuməti əcnəbi və Cənubi 

Rusiyada olan xüsusi heyət naçalniki xə-
bər verir ki, Rusiya ilə Türkiyə arasnda 
müharibə başladğ zaman Türkiyədə 
olan ruslarn mənafeyini mühazə etmə-
yi öhdəsinə alan İtaliya Hökuməti Rusiya 
ilə Türkiyə arasnda rəsmi münasibat 
başlanana qədər yenə də Türkiyədə olan 
ruslarn mənafeyini mühazə etməkdə 
davam edəcəkdir.  

 
Moskvaya hücum  
Qəzetələrin məlumatına nəzərən kö-

nüllü dəstələri Müttəqlərlə birlikdə 
Moskva üzərinə yürüş etməyə hazrlaşr-
lar. Tərtib edilmiş olan ümumi planla 
zənn edilir ki, may aynadək bolşeviklər 
əleyhinə olan müharibə qurtaracaqdr.  

 
Kolçak ordusu 
Amiral Kolçakn qoşunlar Perm şəhə-

rini işğal etdikdən sonra Vyatka və Sama-
ra üzərinə yürüş edirlər. Sibirya qoşunla- 
rnn Arxangelskdə Müttəq qoşunlarla 
birləşməsi ehtimal olunur. 

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Cəmiyyəti-Xeyriyyədə  
Şənbə günü şubat [fevral] aynn 8-in-

də, 1919-cu ildə, Bak Bələdiyyə İdarə-
sində Qasm Qasmov cənablarnn təhti- 
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sədarətində [sǝdrliyi altında] Bak Müsəl-
man Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi İdarəsinin bir-
inci iclas vaqe oldu. Məclisdə hazr idi- 
lər: Şeyxülislam axund Molla Ağa Ağaǝli-
zadǝ, müftü Mustafa əfəndi Əfəndizadə, 
Bak qazs Hac axund Əbdürrəhim Ha-
dizadə, axund Mirməhəmmədkərim Ha-
c Mircəfərzadə, Abbas Eyvazov, Mirzə 
Əsədullayev, Əsədulla Əhmədov, Ağa 
Qəni Məhəmmədov, Musa bəy Əmirca-
nov, İsmayl bəy Səfərəliyev, Hac Yusif 
Mehdiyev, Mehdi bəy Hacnski. Müttə-
qülqövl [yekdilliklə] Bak Müsəlman Cə-
miyyəti-Xeyriyyəsi İdarəsi sədarətinə Qa- 
sm Qasmov, müavini-sədrliyə Əbdüləli 
bəy Əmircanov, xəzinədarlğa Musa bəy 
Əmircanov, katibliyə Mehdi bəy Hacnski 
intixab olundular. Müvəqqət kargüzarl-
ğa Mirabbas Seyidəlizadə məmur olundu.  
İdarə üçün mənzil tutmaq məsələsi 

barəsində müzakirə olunduqda üzvlər-
dən Abbas Eyvazova tapşrld ki, Mə-
həmmədhənifə Tağyevdən kirayə ilə üç 
otaq tutsun və bu barədə bir heyət seçil-
di ki, “İsmailiyyə” mənzilinə baxb orada 
mümkün olduqca yaxn zamanda bir ne-
çə mənzil təmir olunsun. Bu heyətə İs-
mayl bəy Səfərəliyev, Əsədulla Əhmə- 
dov, Abbasəli Kərimov intixab olundular. 
Bununla bərabər bunlara mühəvvəl olun-
du [tapşrld] ki, əhli-xibrədən [mütǝxǝs-
sislǝrdǝn] kimi lazm bilərlərsə dəvət et- 
sinlər. İdarənin işləməyi barəsində qət 
olundu ki, həftədə bir gün cümə axşam-
lar axşam saat 6-da idarənin iclas vaqe 
olsun.  

Cəmiyyətin varidatına gəldikdə, bəzi 
rəylər meydana çxd. İdarə qət etdi ki, 
cəmiyyətin varidatın artırmaq üçün mü-
vəqqət bir heyət intixab olunsun. Bu he-

yət öz krini əvvəlinci iclasadək bir layi- 
hə şəklində təqdim etsin. Heyətə Ağa 
Məhəmmədov, Musa bəy Əmircanov, 
Abbas Eyvazov, müftü əfəndi, şeyxülis-
lam, İsmayl bəy Səfərəliyev, Əsədulla 
Əhmədov seçildilər.  

Bak Ünas [Qadnlar] Müsəlman Cə-
miyyəti-Xeyriyyəsi təhti-idarəsində olan 
darüleytam (priyut) [yetimxana] barəsin-
də Mehdi bəy Hacnski bəyanat verdi və 
bu barədə sədr və katibə idarə vəkalət 
verdi ki, Ünas Müsəlman Cəmiyyəti-Xey-
riyyəsi İdarəsi ilə müzakirədə bulunub, 
bəzi məsələləri həll edəndən sonra da-
rüleytam Bak Müsəlman Cəmiyyəti-
Xeyriyyəsi öz öhdəsinə götürsün. Sədr 
Qasm Qasmov öz anasnn vəfatı müna-
sibəti ilə 5 min manat, Həsən Ağayev və 
Əliabbas Sultanov birər min manat cə-
miyyətə ianə verdiklərini Şeyx həzrətləri 
idarəyə elan etdikdə idarə qət etdi ki, ia-
nə sahibi Qasmov və qeyrilərinə qəzetə 
mövcibincə izhari-təşəkkür olunsun.  

 
Mədən və zavod qulluqçularnn 

həmkarlar ittifaq 
Bazar günü fevraln 16-da səhər saat 

10-da Balaxan krujokunda mədən və za-
vod qulluqçular həmkarlar ittifaqnn Ba-
laxan şöbəsi idarəsi tərəndən ümumi 
iclas təyin edilmişdir. Müzakirə ediləcək 
məsələlər bunlardr:  

1) İdarənin məruzəsi,  
2) Üzvülük haqqnn miqdar təəy-

yünü,  
3) Sülh komissiyas,  
4) Konfrans haqqnda məruzə,  
5) İclasda qaldrlacaq məsələlər.  
İttifaq üzvlərinin hamsnn gəlməsi 

lazmdr.  

Bələdiyyə İdarəsində 
Bələdiyyə İdarəsinin 12 şubat 1919-

cu sənə tarixli iclasnda Bələdiyyə İdarəsi 
və Məkatib [Mǝktǝblǝr] şöbəsi üzvü Oru-
cəli Orucəliyevin xalq məktəbləri müəl-
limlərini müsri [yoluxucu] xəstəliklərlə mü- 
barizə etmək üçün fəaliyyətə cəlb etmək 
barəsindəki məruzəsini istema etdikdən 
[dinlədikdən] sonra qət edilmişdir ki, 14 
şubatda olacaq müəllimlər iclasna bir 
nəfər doktor göndərilsin ki, müsri xəstə-
liklər barəsində məlumat versin.  

* Daxiliyyə Nəzarəti Bələdiyyə İdarə-
sinə müraciətən məlum etmişdir ki, ke-
çən kanuni-sanininin [yanvarn] 29-dak 
hökumət iclas qət etmişdir ki, Bələdiyyə 
Məclisi intixabatına [seçkilǝrinə] dair qa-
nun layihəsi hazrlansn. Bununla Bələ-
diyyə İdarəsinə məlum edilmişdir ki, Bə- 
lədiyyə Məclisindən üç üzv və Bak işlə-
rində fəaliyyətdə bulunan camaat xadim-
lərindən üç üzv həman qanun layihəsi 
hazrlayacaq xüsusi komisyona göndəril-
sin. Nəzarət rica etmişdir ki, göstərilən 
zəvatın əsamisi [şǝxslǝrin adlar] məlum 
edilsin.  

 
 

ƏRZAQ İŞLƏRİ 
 
Ərzaq Nəzarəti Hökumət İşləri müdi-

rinə yazr ki, İran tacirlərindən həcz edi-
lən 12 min put quru meyvənin (çərəzin) 
qaytarlmas üçün İran konsulunun isti-
das [xahişi] münasibəti ilə sizə xəbər ve-
rirəm ki, konsul tərəndən İran tacirləri- 
nin siyahs təqdim edilmədiyinə görə 
cavab verilməsi təxirə düşmüşdür. Ərzaq 
Nəzarəti siyahsz bu işi aşkar etmək və 
bu işlə aşina olmaq imkanndan məhrum 

olmuşdur. Konsulun bu istidas Azərbay-
can Hökuməti təşkil edilənə qədər sabiq 
ərzaq təşkilatlar tərəndən qaldrlan 
ümumi məsələlərin həlli ilə əlaqədardr. 
Bu məsələ xeyli mühüm olduğuna görə 
Vükəla Şurasnda [Nazirlǝr Kabinetindǝ] 
həll edilməsi üçün bu yaxn günlərdə Ər-
zaq Nəzarəti tərəndən Şurayi-Vükəla 
rəisinə göndəriləcəkdir. Burasn dəxi 
qeyd etməlidir ki, bu barədə konsul dəxi 
xəbərdar edilmişdir.  

* Ərzaq Nəzarəti Dəmiryol Nəzarəti-
nə yazr ki, Ərzaq Nəzarətinin ərzaq şey-
ləri alb, hazrlayb və göndərən vəkilləri 
Azərbaycan dəmir yollarnda qatarlarda 
sərnişin çox olduğuna görə hər dəfə bö-
yük müşkülata düçar olurlar. Buna görə 
Dəmiryol Nəzarətindən xahiş olunur ki, 
Ərzaq Nəzarəti vəkillərin haln nəzərə 
alb bundan belə onlar üçün xüsusi bir 
xidmətçi vaqonu vagüzar edilsin [ayrl-
sn].  

* Qazax uyezdi Xanlqlar kəndi əhli 
Əhməd bəy Dilbazov Ərzaq Nəzarətinə 
müraciətlə Azərbaycan dairəsindən Gür-
cüstana Borçal uyezdinə dəyirman üçün 
bir və ya iki dinamo maşn ilə bir dənə 
neftə mator aparlmas üçün icazə veril-
məsi xahişində bulunmuşdur. Bunun 
əvəzində məzkur [ad çǝkilǝn] Əhməd bəy 
Gürcüstandan Bakya Ərzaq Nəzarəti na-
mna [adna] aparacağ şeylərin qiyməti 
bərabərində lobu və tənbəki gətirməyi 
vəd edir. Ərzaq Nəzarəti Əhməd bəyin bu 
istidasn [xahişini] Ticarət və Sənaət Nə-
zarətinə yazb, Ticarət və Sənaət Nəzarə-
ti tərəndən məzkur maşinalarn Azər- 
baycandan aparlmas üçün icazə verilib-
verilməyəcəyini və etiraz olmadğ za-
man müşarünileyhlə [ad çǝkilǝn şǝxslǝ] 
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şərait əqd edilməsinə [şǝrtnamǝ imzalan-
masna] cavab verilməsini xahiş etmişdir.  

* Ərzaq Nəzarəti Qafqaziya ordusu 
ərkani-hərb [qǝrargah] qulluqçu və zabit-
lərinin Tağyev fabrikasndan manufak-
tura buraxlmas istidanamələrini [xahiş- 
lǝrini, ǝrizǝlǝrini] və siyahsn Ticarət və 
Sənaət Nəzarətinə göndərib, bu barədə 
binagüzarlqda bulunmağ [sǝrǝncam ver-
mǝyi] xahiş etmişdir.  

* Ərzaq naziri Hökumət Kontroluna 
yazr ki, Nəzarətin [Nazirliyin] yanvarn 25-
də olan əmrinə görə Ərzaq Nəzarəti an-
barlarna varid olan [gələn] mallarn nə 
cür mal olduğunu müəyyən və qəbul et-
məkdən ötrü xüsusi bir komissiya təşkil 
edilmişdir. Hökumət Kontrolu nümayən-
dəsinin bu komissiyada iştirak etməsi dai-
mi surətdə lazm olduğundan, bir nəfər 
nümayəndə göndərilməsi xahiş olunur.  

* Ərzaq Nəzarətinin mal alc şöbəsi 
mal təqsim edici [paylayan] şöbədən xahiş 
edir ki, şöbəyə məxsus çörəkçi dükkann-
dan ötrü Skobelev qardaşlar dəyirma-
nndan 20 kisə buğda unu buraxlmas 
üçün order yazsn. 

 
 

AZƏRBAYCANDA 
 
Azərbaycan Parlamannda erməni 

məbuslar 
Bak Erməni Milli Şuras Azərbaycan 

Hökumətinin binagüzarlğ [tǝşǝbbüsü] ilə 
Azərbaycan Parlamanna Erməni Milli 
Şuras tərəndən zeyldəki [aşağdak] şəxs-
ləri nümayəndə intixab etmişlərdir [seç-
mişlər]: 

1) S. S. Taqianosov (Birja komitəsi-
nin sədri); 

2) Arşak Paronyan; 
3) Y. Taqianosov; 
4) P. X. Çubar[yan]. 
Bu günlərdə Gəncədən ermənilər tə-

rəndən dəxi 4 nəfər erməni nümayən-
dəsi gələcəkdir və bunlar Azərbaycan 
Parlamannda erməni fraksiyonu təşkil 
edəcəkdirlər. 

 
Dəmiryolunda 
Fevraln 5-ində və 7-nci gecəsində 

Bakya əzimət edən [gedən] poçta qatar 
Hacqabul mövqini [stansiyasn] keçdik-
dən sonra dəf’ətən [birdǝn-birǝ] çöldə 
dayanar, vaqon altına iki kisə yüklü olan 
bir at düşər. İngilis və Azərbaycan qara-
vullar bu kisələrə baxb, kisələrin birin-
də patron, digərində isə tüfəng olduğu- 
nu kəşf etmişlərdir. Bu yerdən bir nəfər 
qaçdğ üçün qaravullar həman adama 
atəş açb onu yaralamşlar. Sonra müxtə-
lif tərəərə güllə ataraq və bu təriq [yol] 
ilə həman yaralnn yoldaşn tapmaq is-
təmişlərdir. Bu güllələrdən müqabil tə-
rəfdən də atəş açlb, nəhayət hər iki tə- 
rəfdən atışma başlanmş və nəticəsi ola-
raq konduktorun dediyinə görə sərnişin-
lərdən bir nəfər ölüb, iki nəfər də yara- 
lanmşdr. Yarallar qatara aldqdan son-
ra Bakya mütəvəccihən [tərəf] hərəkət 
eyləmişdir. 

 
Lənkərandan  
(Xüsusi müxbirimizdən)  
Bizim bədbəxt şəhərimizdə səpmə 

yatalaq naxoşluğu şiddətlə hökmrandr. 
Hər gündə 20 adamdan ziyadə təlǝfat 
verərək şəhərin səkənəsi ədədinə [əhali-
sinin sayna] xeyli bir zərbə vurulur. Şə-
hərin müsəlman hissələrində isə molla- 

larn tədni [dəfn etməyi] bacarammadğ 
qədər ziyadə [adam] ölməklə, buna əsasl 
bir tədbir ittixaz edilmədiyi [tǝdbir görül-
mədiyi] təqdirdə şəhəri əhalisiz bir xara-
bazara mübəddəl etməklə [çevirməklə] 
təhdid edir. Bundan başqa, köylərdə ya-
talaq, qzlca, çiçək və difterit [difteriya] 
kimi uşaq naxoşluqlar hər gün bir çox 
canlar alr. Bütün bunlara rəğmən kən-
dini rəsmi “Muğan Cümhuriyyəti” adlan-
dran məhəlli [yerli] hökumət yalnz köy- 
lərin deyil, hətta şəhərin bu müğayiri-hif-
züssihhə [antisanitariya] hallarn dǝyiş-
məyə bir etina dəxi etməyib, kəndinin 
camaat işlərində nə qədər bacarqsz ol-
duğunu bilfeil [ǝmǝli surǝtdǝ] göstərir. 
Bundan başqa hər gələri bir zaman ida-
rəni kəndi əllərinə alb fəqət cib mənafe-
lərini təmin etməyə məşğuldurlar. Vətə- 
nimizin qann sovuran bu məşum və lǝim 
[alçaq] xunxarlardan [qaniçǝnlǝrdǝn] məm-
ləkətimiz nə vaxt azad olacaq?!  

Teymur bəy Bayraməlibəyov  
 
Qazaxdan 
Qazax qəzasnn Tavus [Tovuz] daxiliy-

yəsində qara qüvvələrin hərəkatı müşa-
hidə edilməkdədir. Oğurluq, adam öldür- 
mək genə işə düşməkdədir. Böylə ki, Ta-
vusda millət xadimi və füqəra pənahgah 
olan Abbas Haczadə fevraln 4-də hə-
man qara qüvvələrin xəyali-bədfalnn 
[bǝdniyyǝt kirlǝrinin] qurban olmuşdur. 
Mərhum Tavusda siyasi və ictimai fəal 
bir camaat xadimi olduğundan bu hadi-
seyi-əlimə bütün tavuslularn hüznünə 
bais olmuşdur. Səbəbi-qətl məlum deyil-
dir. Hər halda bu işlərin qabağ alnmaz 
isə arzu olmayan nəticələr verəcəyi aş-
kardr. 

Tavuslu 

GÜRCÜSTANDA 
 
Axskada hərəkati-hərbiyyə  
General Mazniyev hökumətə xəbər 

verir ki, Parexi kəndi əsgərlərimiz tərə-
ndən zəbt edilmişdir. Başqa kəndlərə 
təklif edilmişdir ki, silahlarn rayon ko-
missarlarna təslim etsinlər. Bundan əla-
və, türk zabitlərinin və əsgərlərinin uyezd- 
dən kənar edilmələri təkli dəxi olun-
muşdur. Əks surətdə onlar əleyhinə si-
lahla iş görüləcəkdir.  

 
Tilavda hərbi hərəkatlar  
Tilavdan general-qubernator [Şalva] 

Maqlakelidzeyə teleqraf edirlər ki, milis-
sionerlər və qvardiya əsgərləri Ləzgi kən-
dini bilaixtilaf [toqquşmasz] tərk-silah et- 
mişlərdir. Quldurlar təqib edildikdə atış-
maq vaqe olub, bir nəfər ölüb, biri yara-
lanb, iki nəfər tutulmuşdur. Eyni zaman- 
da digər tərəfdən Orbitubani komissar 
məşhur quldurun dəstəsini təqib etdikdə 
dəstəbaş öldürülüb, beş nəfər tutul-
muşdur.  

 
Soçidə ermənilər  
Erməni Milli Şuras Soçi nahiyəsində 

yerli erməni əhalisi tərəndən Gürcüs-
tan əsgərləri əleyhinə çxşlar vaqe oldu-
ğu xəbərini alar-almaz dərhal qərara al- 
mşdr: Soçi Milli Şurasna teleqraa tək-
lif etsin ki, əhalinin sakit edilməsi üçün 
tədbirlər ittixaz edilsin [tǝdbirlǝr görül-
sün]. Eyni zamanda qərara alnmşdr ki, 
Gürcü Hökumətindən xahiş edilsin ki, 
Soçiyə göndəriləcək komissiyaya Erməni 
Milli Şuras tərəndən də bir nəfər nü-
mayəndə daxil edilsin.  
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Həbslər  
Tiisdə həbs edilən zabitlər arasnda 

general Kumilov və qeyriləri həbs edil-
mişlərdir.  

 
İstehzari-əsgəriyyə [Hǝrbi çağrş] 
Gürcüstan Hökumətinin əmrinə görə 

Kutais quberniyas ilə Suxum nahiyəsin-
də 27-28 yaşnda olanlar əsgərliyə al-
nrlar.  

 
İdareyi-öryyeyi-əsgəriyyə elan 
Suxum və Qaqra nahiyələri Gürcüs-

tan Hökuməti tərəndən idareyi-öry-
yeyi-əsgəriyyə [hərbi fövqəladə vəziyyət] 
altında elan edilmişlərdir. General Gede-
vanişvili  general-qubernator təyin edil-
mişdir.   

 
General Milnin əziməti 
Müttəq ordusunun Baş komandan 

General Miln Tiisdən Batuma əzimət 
edib [gedib], oradan da İstanbula azim 
olmuşdur [yola düşmüşdür].  

 
Buğda  
Fevraln 5-də Novorossiyskdən Potiyə 

20 min put buğda gətirilmişdir. Fevraln 
9-unda bu buğda Tiisə gətiriləcəkmiş.  

 
Gürcüstan ilə Könüllü ordu mühari-

bəsi 
Gürcüstan Xariciyyə naziri Soçidən 

alnan əhvalatlar Tiisdə olan İngiltərə 
heyətinə xəbər vermişdir. İngiltərə heyə-
ti dərhal Könüllü ordu komandanna te-
leqraf vurub hərəkati-hərbiyyənin tezlik- 
lə dayandrlmasn tələb etmişdir. Gür-
cüstan Xariciyyə naziri Tiisdə olan İngil-
tərə heyətinə böylə bir nota ilə müraciət 

etmişdir:  
“Sizə məlumdur ki, Soçi nahiyəsi Müt-

təq dövlət komandanlğnn razlğ və 
təkidi ilə gürcü əsgərləri tərəndən zəbt 
edilmiş idi. Buna görə Gürcü Hökuməti 
ümidvar idi ki, bu iş heç bir tərən ixtila-
fına bais olmaz. Yanvarn 9-unda Soçi na-
hiyəsində Könüllü ordu dəstələrinin cəm 
edilməsini sizə xəbər verib, məzkur [ad 
çǝkilǝn] dəstələrin Gürcüstan mənafeyi 
əleyhinə cəm edilib-edilməməsi haqqn-
da məlumat verilməsini xahiş etmişdim. 
Buna cavab olaraq yanvarn 31-ində və 
fevraln 1-ində siz yenə xəbər verdiniz ki, 
İngiltərə Hökuməti general Denikinə xə-
bər vermişdir Gürcüstann tamamiyyəti-
mülkiyyəsini [ǝrazi bütövlüyünü] mühazə 
ilə Gürcüstann daxili işlərinə qarşmasn. 
Sizin bu notanz Gürcüstan Hökumətinə 
ka dərəcədə təminat verdi ki, məzkur 
nahiyəyə cəm edilən Könüllü ordu dəstə-
ləri Gürcüstan təhdid etməyir. Bununla 
belə, aldğmz rəsmi məlumata görə, 
Könüllü ordu dəstələri fevraln 6-snda 
əhdşikənanə [xaincǝ] bir surətdə Soçi na-
hiyəsində olan əsgəri dəstələrimiz üzəri-
nə hücum edib, həman günün axşam isə 
Könüllü ordu general Bruneviç tərən-
dən Soçi nahiyəsində olan əsgəri dəstələ-
rimiz komandan general Konevǝ ultima- 
tum verilmişdir. Könüllü ordunun bu tövr 
əhdşikənanə bir surətdə hücumu sizin 
verdiyiniz təminatı xələldar etdiyinə görə 
Gürcüstan Hökumətinin Könüllü ordu 
hücumu əleyhinə qəti surətdə prostesto 
etdiyini sizə xəbər verib, əlavə edirəm ki, 
Gürcüstan Hökuməti öz mənafeyini mü-
hazə etmək üçün tədbirlər görüb, Gür-
cüstan Cümhuriyyətinin məsuniyyətini 
[toxunulmazlğn] və əhalisinin hüquq və 

mənafeyini əldə silah olaraq müdaə 
edəcəkdir.  

Xariciyyə naziri Gegeçkori” 
 
 
 
 

Dükan satılr 
Krasnovodski küçǝdǝ 10 nömrǝli evdǝ 

olan Bünyatovun baqqal dükan satılr. Xahiş 
edǝnlǝr saat 9-dan 2-yǝdǝk mǝzkur [ad çǝki-
lǝn] dükana müraciǝt edǝ bilǝr.  

2688  
 

“Azərbaycan”  
qəzetəsi idarəsindən 

Əmələ və xidmətkarlarn məvacibi artırl-
mağa binaən [görə] və şəhərimizdə intişar 
olan [nəşr edilən] qəzetələrin qiyməti artma-
ğa müvaq olaraq bu gündən biz də qəzetə-
mizin hər nüsxəsini 70 qəpikdən 80 qəpiyə- 
dək artırmağa məcbur olduğumuzu möhtə-
rəm qare və qariyələrə [kişi və qadn oxucula-
ra] elan ediriz. 

İdarə  
b. 

 
Bak Müsəlman Ünas  
Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi 

13 şubat (fevral) 1335 (1919) ildə 
Obşestvenn Sobraniyann  

[Bak İctimai Yğncağnn]  
yay mənzilində 

“BİR FİNCAN ÇAY” 
təşkil edir. Salona dəvatnaməsi ol-

mayanlar buraxlmayacaq. Binaənileyh 
[buna görə] dəvətnamə almayan zəvati-

möhtərəmdən [möhtərən şəxslərdən] rica olu-
nur ki, hərgah arzu etsələr, həman gün 13 
şubat saat 12-dən 8-dək klubda müsamirə 

müdirlərindən dəvətnamə ala bilər. 
İdarə 

38 

Qzl və gümüş sənətkarlarnn  
qənaət cəmiyyəti idarəsi 

Ümum üzvlərə elan edir ki, cümə günü 
fevraln 14-ündə səhər saat 10-da Balaxanski 
küçədə 61 nömrəli Şirvanovun evində cə-
miyyətin ümumi iclas vaqe olacaqdr.  

Baxlacaq məsələlər: 
1) 1918-inci il hesabatınn müzakirə 

və təsdiqi; 
2) Yeni idarə intixab [seçkisi]; 
3) Cari məsələlər. 
Saat 10-da qanuna müvaq miqdarda 

üzvlər gəlməzsə, iclas saat 11-də qanuni ola-
raq açlacaqdr.  

2687  
 

Doktor Larionovun  
cǝrrahiyyǝ vǝ arvad xǝstǝxanas  

(Bazarn vǝ Qubernski küçǝlǝrinin kün-
cündǝ) naxoşlar qǝbulunu tǝzǝlǝmiş: 1) Xǝs-
tǝxanada yatmaq ehtiyac olanlar hǝmǝ-vǝqt 
[hǝmişǝ]; 2) Gǝlǝn xǝstǝlǝr sǝhǝr saat 9-dan 
gündüz saat 4-ǝ qǝdǝr.  

Xǝstǝxanann hǝkimlǝri: Arvad xǝstǝliklǝ-
rindǝn: doktor V. Q. Mitrofanov. Cǝrrahi 
xǝstǝliklǝrindǝn: doktor A. İ. Okinşeviç, dok-
tor Mir Əsǝdulla Mirqasmov. 

2683 
 

Контора Агентуры и Комиссии "И. 
Фани и Ко." Баку, Церковная 70. Телеф. 

N 22-28. Почт. ящ. N 13. 
Agentura vǝ komisyon kantoru İ. Fani 

vǝ kompaniyas. Bak, Serkovn  küçǝdǝ 70 
nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 22-28. Poçta 

yeşiki 13.  
Kimdǝ nǝ mal varsa vǝ kimǝ nǝ mal la-

zmsa bizim kantora müraciǝt etmǝlǝri tǝ-
vǝqqe olunur. Hǝr cür mallarn satışn qǝbul 
vǝ qǝbul edilǝn mallar üçün qabaqca pul 
(ssdua) buraxrz. Sair şǝhǝrlǝrdǝki komisyon 
vǝ agenturalardan öz mǝnfǝǝtlǝri xatirlǝrinǝ 
ünvanlarn göndǝrmǝlǝri mǝtlubdur [tǝlǝb 
edilir]. Kantorumuz hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 
2-yǝdǝk, axşam 4-dǝn 7-yǝdǝk açqdr.  
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Elan 
Hökumət mətbəəsi 

Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 
mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin 
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə 
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyul-
muşdur.  Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 
manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagird-
lərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. 
Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud 
Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə 
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət 
edə bilərlər. 

24-T 
 

Ziraət və Əmlak naziri tərəndən 
Bununla ümuma elan edilir ki, Bak qu-

berniyas, Cavad qəzas, Muğan düzündə, 
Orta Muğan kanal və Aşağ Muğan kanalnn 
cənub-şərqi dairəsindəki suvarlan yerlər 
müzayidə (torq) ilə icarəyə verilir. Hər kəs ora- 
da 1919-uncu il yazlq, 1919 və 1920-nci il 
payzlq, 1920-nci il yazlq əkin əkmək istəsə, 
həman yerlərdən icarəyə götürə bilər. Bunu 
da bilməlidir ki, icarənin vaxtı son məhsul y-
ğldqdan iki həftə sonra bitir.  

Məzkur [ad keçən] yerlər Cavad qəzas, 
Qalaqayn (Petropavlovka) kəndində xəzinə 
yerləri mübəssiri [nəzarətçisi] Yuryevin təhti-
sədarətində [sǝdrliyi altında] bulunan xüsusi 
komisyon tərəndən yeni qayda mart aynn 
1-indən 7-sinədək bir həftə zərndə [ǝrzindǝ] 
icarəyə veriləcəkdir. İcarə şəraiti [şərtləri] 
konditsiyalarda [müqavilǝnamǝlǝrdǝ] müfəs-
sələn [ǝtra] yazlmşlardr. Şəraiti bilmək 
olar: Ziraət Nəzarətinin Torpaq şöbəsində 
(Vodovozn küçə, nömrə 8). Yenə həman Nə-
zarətin Su şöbəsi və Əkin və fəllahət [kǝnd tǝ-
sǝrrüfatı] şöbəsində (Telefonn küçə, nömrə 
6), Gəncə Ziraət şöbəsində (Gəncə şəhəri) və 
məhəllərdə [yerlǝrdǝ] xəzinə yerləri mübəs-
sirləri, qəza qaimməqamlar, Cavad, Şamax, 
Göyçay, Quba, Gəncə, Ərəş, Cavanşir, Zəngə-

zur, Qazax, Qaryagin, Şəki və Şuşa qəzala-
rnda məntəqə pristavlar dəftərxanalarnda.  

Ziraət naziri vəzifəsini ifa edən:  
H. Sultanov  

Nəzaətin Torpaq şöbəsi müdiri:  
Şpitalski  

36 
 

Drama  
Axşam Tamaşas 

Azərbaycan Hökumətinin Teatrosunda 
Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacbəyli Qar-

daşlarnn Müdiriyyəti cümə günü cəmadiyə-
ləvvəl aynn 13-ündə 1337 sənəsi (fevraln 
14-ündə 1919-cu ildə) təntənəli bir surətdə 
bu mövsümdə əvvəlinci dəfə olaraq mövqe-
yi-tamaşaya qoyulacaqdr məşhur tarixi faciə 

Ağamǝhǝmmǝd şah Qacar 
8 pərdədə  

Əsər: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev   
Ağaməhəmməd şah Qacar rolunu ifa 

edəcəkdir məşhur artist Hüseyn Ərəblinski.  
İştirak edən əşxaslar [şəxslər] müfəssələn 

[ətra olaraq] məramnamədən [proqramdan] 
məlum olunar.  

Biletlər imdidən teatrn kassasnda satıl-
maqdadr. Tamaşa başlanacaqdr axşam saat 
8-in yarsnda. 

Rejissor: Abbas Mirzə Şərifov; 
Müavin: Hacbaba Şərifov; 
Məsul: Xəlil Hüseynov; 
Mübaşir [icraç müdir]: Rövşən bəy Əfən-

diyev; 
Müdir: Zülfüqar bəy Hacbəyli. 
 
 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 
 

 
Başlanr! 

sǝh. 187. “…Qarabağa general-quberna-
tor tǝyinindǝn…”: “tǝyinindǝn” yerinǝ qǝ-
zetdǝ “tǝǝyyünündǝn” getmişdir.  

 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda 

sǝh. 189. “Karvansara”: Qǝrbi Azǝrbay-
canda (indiki Ermǝnistan ǝrazisindǝ) indiki 
İcevan şǝhǝri nǝzǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 190. “strajnik”: kǝndlǝrdǝki polis 
nǝfǝrlǝri yaxud keşikçilǝr.  

 
Vükǝla Şurasnda  

sǝh. 191. “…gildilǝrin qiymǝtini iki dǝfǝ 
artırmaq…”: burada söhbǝt mǝdǝn şǝha-
dǝtnamǝlǝrinin tariǝrinin artırlmasndan 
gedir.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 194. “kron”: bir sra Avropa ölkǝ-
lǝrindǝ pul vahidi olmuşdur.  

 
Bak xǝbǝrlǝri 

sǝh. 196. “Şeyxülislam Axund Molla Ağa 
Ağaǝlizadǝ”: qǝzetdǝ “Ağaǝlizadǝ” yerinǝ 
“Axundzadǝ” getmişdir.  

“idarǝ vǝkalǝt verdi ki…”: qǝzetdǝ “idarǝ 
vǝkalǝt verdikcǝ” getmişdir.  

 
Ərzaq işlǝri 

sǝh. 197. “Qazax uyezdi Xanlqlar kǝndi…”: 
qǝzetdǝ kǝndin ad tǝhrif edilmiş olaraq 
verilmişdir.  

 
Azǝrbaycanda  

sǝh. 198. “S. S. Taqianosov”: qǝzetdǝ “İs. 
S. Taqianosov” getmişdir.  

“Y. Taqianosov”: qǝzetdǝ “S. Taqianosov” 
getmişdir.  

Dükan satılr 
sǝh. 201. “Krasnovodski küçǝ”: Bakda, 

indiki Sǝmǝd Vurğun küçǝsi.  
 

Qzl vǝ gümüş sǝnǝtkarlarnn… 
sǝh. 201. Balaxanski küçǝ: Bakda, indiki 

Füzuli küçǝsi.  
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 114-cü nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
10-uncu iclas 

 
Üçüncü gün 

 
[Xudadad bǝy] Məlikaslanov (Türüq 

və Məabir naziri) - Möhtərəm məbuslar! 
Dün möhtərəm məbus Sanyev nitqlə-
rində xətti-hüdudda [sərhəddə] neft mə-
sələsi ətrafında böyük fənalqlar olduğu- 
nu qeyd etdilər. Bu şeylərin çoxu oktyabr 
aylarnda həqiqətən olmuşdur. Sizə mə-
lumdur ki, o zaman türklər gedərkən bu 
yolda çox şuluqluq olmuşdur. Böylə şey-
lər yalnz Azərbaycanda deyil, hər bir 
məmləkətdə öylə halda bulunduğu za-
man olur. Öylə halda bəzi adamlar yolsuz-
luqdan istifadə edərək öz nəəri [qazancla- 
r] üçün çox zərərlər yetirirlər. Türüq və 
Məabir Nəzarəti [Nəqliyyat və Rabitə Na-
zirliyi] bu işləri nəzərə alaraq onlar təftiş 
və həman işlərə baxmaq üçün bir komis-
yon təyin etmişdir. Məzkur [deyilǝn] ko-
misyonda hər Nəzarətdən bir nümayən- 
də var. Komisyon yolsuzluqlar meydana 
çxararaq bir neçə adam qulluqdan qov-
muş, məhkəməyə vermişdir. Bunlarn 

içində dəmiryol məmurlarndan da var. 
Bundan sonra olan işlər bizə məlum de-
yildir. Hökumət lazm gələn tədbiri gör-
müşdür, gələcəkdə də görəcəkdir.  

Neft barəsində hökumət tərəndən 
bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Məlum-
dur ki, bizim məmləkətimizi ehya edən 
[canlandran] və hətta bir çox düşmən qa-
zandran bir sərvətimiz var: neft. İldə 500 
milyon [put] neft hasil olur. Əvvəlləri bu 
miqdarn az bir hissəsi Batuma, yerdə 
qalan Rusiyaya göndərilirdi. Batuma də-
miryolu ilə 1917-ci ildə 40 milyon, digər 
illər hər il 50-60 milyon put getmişdir. 
Şimdi Batuma o qədər neft göndərmək 
mümkün deyildir, çünki dəmiryolu ancaq 
20 milyon [put] apara bilir, əlavə neft-
pravodu [neft kǝmǝri] ilə də 50 milyon put 
sövq edilir. Qalan neft ya gərək burada 
qalsn, yainki Rusiyaya göndərilsin. Am-
ma yol yoxluğundan Rusiyaya neft gön-
dərmək mümkün deyildir. Bu surətlə 
nefti sata bilmiriz, burada da az işlənir.  

Ona görə hökumət çalşr ki, bir növ 
ilə bu neftdən çox xeyir alsn. Bu xüsusda 
bir çox mülahizə var. Biri deyir ki, neft in-
hisar altına alnsn, fəqət, bu mümkün 
deyil, çünki bunu İngiltərə, Amerika və 
sair böyük və müntəzəm hökumətlər 

Cümǝ, 14 fevral 1919-cu il, nömrǝ 114

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 13 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 14 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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güclə tətbiq edə bilirlər, biz isə yeni bir 
hökumət olduğumuzdan bunu tətbiq et-
məyi bacarmarq. Bilxassə bunun üçün 
müntəzəm yeni idarələr, bir çox təşkilat 
və külli miqdarda məmur lazmdr.  

Bir tərəfdən də bizǝ təklif edirlər ki, 
neft satış sərbəst elan edilsin. Fəqət, bu-
nun bir məhzuru [çǝkinilǝsi tǝrǝ] var ki, 
neft nerəyə aparlsa əvəzində kağz pul 
gətiriləcəkdir. Kağz pul isə xeyirsiz və heç 
şeyə lazm olmayan bir şeydir. Ona görə 
kağz puldan isə cövhərimizin məmləkə-
timizdə qalmas faydaldr. Almanlar bu-
rada olan zaman bizə ümid vermişdilər 
ki, Batumdan bizim neftimizi öz gəmilə-
rində Ukrayna və sair məmləkətlərə da-
şyacaqlardr. Paraxodlar da hazrlanmş- 
d. Fəqət çox çəkmədi övzayi-siyasiyyə [si-
yasi vəziyyət] dəyişdi, o ümidlər də pozul-
du. Şimdi vəziyyəti-siyasiyyəyə görə bi- 
zim cövhərimizi aparacaq olan ingilis və 
fransz gəmiləri Dardaneldən o yanadr. 
Digər tərəfdən məlumunuzdur ki, bizim 
dəmiryolumuz xarab, nizamdan düşmüş, 
maşnlar yanmş, neftpravod pozulmuş-
du. Şimdi çox çalşaraq bunlar bir qədər 
islah edib Batuma neft çxarmağa müvəf-
fəq olduq. Eyni zamanda əcnəbi məmlə-
kətlərə neft göndərmək qəsdi ilə ham- 
dan əvvəl Ukrayna ilə bir iş düzəltməyə 
çalşdq, müvəffəq də olduq. Şimdi ingi-
lislər bizə söz vermişlər ki, neftimizi daş-
maq üçün paraxod versinlər. Fəqət, bura- 
da da işimiz fənalaşd, çünki biz müqavi-
lənamə bağlayan kimi Ukraynada höku-
mət dəyişdi, iğtişaş başland. Hər şəhər- 
də bir cərəyan, bir hökumət var, bilmir-
sən kimlə danşasan.  

Hal-hazrda neftpravod gündə 75 min 
olmaq üzrə ayda iki milyon puta qədər 

neft çəkir. Bu günlərdə bir milyon 200 
min puta qədər də artacaqdr. Deməli, 
Batuma ayda 3 milyon put neft göndəri-
ləcəkdir.  

Bu mülahizələrlədir ki, Ticarət və Sə-
naye Nəzarəti məzkur iki çarənin heç bi-
rinə təvəssül [müraciǝt] etməyərək orta 
yol ilə getmişdir. Çünki, dedim ki, inhisar 
mümkün deyil, tam sərbəstlik dəxi büs-
bütün mümkün olmur. Mədənçilər nefti 
sata bilmədiklərindən hökumət onlara, 
əmələyə [işçiyǝ] məvacib verə bilmək 
üçün külli miqdarda pul buraxr. Şimdi 
hökumət çalşmaldr ki, çox neft satılsn, 
tainki verdiyi 30-40 milyon paran geri ala 
bilsin, mənfəət də hasil etsin. Hökumə-
tin zehni böylə dərin məsələlərlə məşğul-
dur. Türüq və Məabir Nəzarətinin politi- 
kas da bundadr. Bir tərəfdən neft lazmi 
qədər getmir, o biri tərəfdən sərbəst sa-
tış elan edilsə, çxarlan neftin əvəzinə mal 
gəlmir. Ona görədir ki, bu işləri nizama 
salmaq üçün iki həftə bundan əvvəl bir 
komisyon təşkil edilmişdir ki, neft işləri-
nə baxb ingilis və sairlərlə müzakirata 
girişsin, sonra hökumətə neft alş-verişi 
haqqnda bir layihə təqdim etsin. Höku-
mətin ixtiyar olsa, o vaxt layihəni özü 
qəbul edər, olmazsa, Parlamana təqdim 
olunar, bu bir. Digər tərəfdən işlər ona 
görə ləngə düşürdü ki, bizimlə Batum 
arasnda başqa bir dövlət vardr. Neftin 
Batuma ucuz çxmasna bu iş mane olur. 
Neft məsələsinə məhəlli deyil, cahan nöq-
teyi-nəzərindən baxmaq lazmdr. Çünki 
Azərbaycandan başqa, Amerika, İngiltə-
rə və Rumniyada 3 milyard tondan ziya-
də neft hasil olur. Buna görə, neft baza- 
rnda bir rəqabət, bir mübarizə başlana-
caqdr. Hər kəs çalşr ki, nefti ucuz çxsn. 

Çalşmaldr ki, mübarizə meydannda 
Amerika nefti Bak neftinə qalib gələ bil-
məsin. Məsələn, Marselə Amerika nefti 
də gəlir, Bak nefti də. Bunlardan hangi 
ucuz olsa, əlbəttə onu alacaqlar. Təbii, 
Bak nefti Marselə gedincə neçə məmlə-
kət keçdiyindən ayr-ayr gömrüklər ve-
rərək Amerika neftindən baha çxr. Ona 
görə ilk əvvəl bu barədə Gürcüstanla 
müqavilənaməmiz olmal idi. Uzun mü-
zakirat nəticəsində nəhayət, şimdi bir 
tranzit müqavilənaməsi bağlamşq ki, 
Gürcüstan bizim neftimizdən vergi alma-
yacaqdr, biz də onlara nefti ucuz buraxa-
cağz. Bu həm bizim üçün xeyirli, həm 
Gürcüstana faydaldr. Bu barədə yaxn 
zamanda bir layihə təqdim ediləcəkdir. 

Məlumdur ki, iş müəyyən bir adam, 
ya bir heyət əlində olmayanda müşküllə-
şir. Bilxassə əhvalmz öylədir ki, adi bir 
məsələni başa gətirmək üçün bir neçə 
qeyri idarələrə müraciət etmək lazm gə-
lir. Bu səbəblərdən bir günə qurtarmal iş 
üç həftə çəkir. Hal-hazrda neft işlərin- 
də hökumət məzkur məsələyə baxmaq 
[üçün] komisyonun işini gözləyir. Bu gün-
lərdə komisyon öz rəyini hökumətə bildi-
rəcəkdir. Komisyonun layihəsinə mütə- 
xəssislər iştirak ilə baxlacaq, hökumət 
ya özü təsdiq edəcək yaxud təsdiq edil-
mək üçün Parlamana təqdim edəcəkdir. 
Bundan sonra böyük miqyasda neft tica-
rəti başlanacaqdr.  

Ağamaloğlu (“Hümmət”) - Əvvəlki 
natiqlərə cavab verərək deyir ki:  

Mən türk fəhlə və əkinçisinə zidd və 
bərəks [ǝksinǝ, ǝleyhinǝ] getmirəm, am-
ma türklərin hökumətinə gərəkdir zidd 
olam. Harada istibdad varsa, biz ona zid-
dik. Mən dedim ki, o istibdaddan Gəncə-

də bir qədər də bizim hökumətimizə ve-
rildi... (Sədr natiqi mətləbə dair danşma-
ğa dəvət edir.) Bəli, bu axr zamanlarda 
ehtikar [möhtəkirlik] başlanb, Azərbayca-
nn nefti, bezi və buğdas cürbəcür yerlə-
rə getdi, dün heç bir şeyi olmayanlar bu 
gün milyona malikdirlər. Bəziləri mənim 
dediyimi böylə başa düşdülər ki, guya biz 
hökuməti dəyişmək istəyiriz, əlbəttə in-
diki halda əgər mümkün olsayd biz bir 
an dayanmazdq. Amma şimdi iş burada-
dr ki, nə tövr edək bir az iş görülsün. 
Məlumdur ki, sorğu hökumət üçün bir 
dəyənək kimidir; hökuməti dəyişmək 
deyil, işi düzəltməkdir. İşlərimizin nə qə-
dər müşkül olduğu məlumunuzdur. Ka-
binə təşkil edilərkən nazirlərin bəziləri 
yalvarrdlar ki, canm əl çəkin, rədd olun. 
Biz onlar güclə vadar etdik, şimdi isə 
çalşmalyz ki, yxlmasn.  

Yollar naziri dedi ki, milyonlar hesab 
və əsnasnda 3-4 qazan neft bir şey de-
yildir. Bir də sözündən bu çxd ki, Nəza-
rət orta yol ilə gedirmiş. Elə bu orta yol- 
dur ki, xalq dəli eyləmişdir! Sudya, müəl-
lim, çəkməçi – ham işini buraxb həman 
orta yola düşdü, ehtikara başlad. (Sağ-
dan, soldan alqş.) Bunun qabağn almaq 
üçün dünkü nitqimdə bir təklif etdim, 
həman təkli təzədən deyirəm: gərək 
elə edək ki, hökumət tərpənsin. Bunun 
üçün şahmar lazmdr ki, bu da Ali Tribu-
naldan ibarətdir.  

Qarabǝyov (İttihad) - Əsas məsələyə 
keçmədən əvvəl türklükdən bir neçə söz 
söyləyəyim:  
Əvvəla onu ixtar etməliyəm ki, türk-

lük nam [ad] bizim üçün müqəddəs bir 
namdr, həməvǝqt [heç vaxt] o nam tən-
qid yolu ilə çəkilǝmməz. Türklər buraya 
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hökuməti idarə etməyə deyil, əsgər sifə-
ti ilə gəldilər, canlarn verdilər, qanlar tök-
dülər, bizə səadət və istiqlal yolu açdlar. 
Onlarn böyük xidməti qarşsnda ruzi-
məhşərədək mədyunuz [məhşər gününə 
qədər borcluyuq]. Yalnz malmz, canmz 
deyil, hətta hüququmuzu da onlara fəda 
etsək, çox deyildir. Nəinki uğrumuzda ca-
nn fəda etmiş əsgərlər, hətta paşalarn 
da siyasəti ham üçün pis olsa da, bizim 
üçün yaxşlqdan başqa bir şey etməmiş-
lərdir. (Alqş) Bir çox adamlar özləri işti-
rak etmiş olduqlarn qorxudan gizləyə- 
rək deyirlər ki, türkləri buraya “Müsa-
vat” gətirmişdir. Yalnz “Müsavat” tərə-
ndən Rəsulzadə cəsuranə bir surətdə 
dedi ki, bəli biz gətirmişik və buna fəxr 
ediriz. Həqiqətən haqlar da var, zira 
millət yolunda böyük xidmətdir və millət 
qarşsnda ehtirama layiqdirlər. Fəqət, 
məncə türkləri buraya gətirən “Müsa-
vat” və sair bir rqə deyil, türk ruhu, 
islam ruhu, türk qandr. Mən şahidəm 
ki, bu gəlmək 11 il əvvəl qət edilib. İstan-
bulda həman Xəlillər, Nurilər, Vəhiblər 
birinci imkan bulduqda Qafqaziya islam-
larn xilasa yüyürməyə “Qurani-şərif” 
hüzurunda yəmin etmişdilər. Əhməd 
bəy də buna şahiddir. Şimdi onlarn adla-
r məmləkətdə müşahidə olunan üsul-
suzluq münasibətilə çəkilir, fəqət biz təs- 
diq edəriz ki, bu fənalqlara onlar bais 
olmamşlardr. Keçəlim mətləbə.  

“İttihad” fraksiyonu tərəndən veril-
miş sorğu haqqnda krimizi söylədik, fə-
qət, müzakirə əsnasnda müxtəlif söh- 
bətlər çxd. Hökuməti müdaəyə qalx-
şan Məhəmməd Əmin həzrətləri kinayə 
ilə buyurdular ki, biz hökuməti dağtmaq 
istəyiriz. Bu, doğru deyil. Hökumətin le-

hinə və əleyhinə olanlar aşkar etmək 
üçün uzun danşq istər.  

Sorğu məsələsinə gəlincə, iki cəhətə 
kir verməlidir. Biri fəlsəfə cəhətidir ki, 
müharibə nəticəsində anarşi olub, aləm 
dağlb, sərvət gedibdir. Bu doğru. Bunu 
təshih üçün bizim nazirlər deyil, daha təc-
rübəli adamlar, hətta bütün millət çalşsa 
yenə çətin düzələr. Bir də Məhəmməd 
Əmin həzrətləri buyurdular ki, köhnə hö-
kumətin günah və nöqsann təzə höku-
mətə istinad vermək olmaz. Mən deyə 
bilərdim ki, təzə də köhnənin mabə’didir 
[davamdr]. Amma bunu da demiriz. Fə-
qət, sorğu verməkdə bizim qəsdimiz hö-
kuməti yxmaq deyil, başqa bir məsələ- 
dir: hökumətin uçuruma doğru getdiyini 
görərək sual etdik. Əgər hökumət desəy-
di ki, lan tədbiri görmüşük, biz dəxi qə-
naət hasil edərdik, fəqət biz bunu gör- 
mədik. Şimdi bu Parlamandan sonki [son-
rak] hökumət barəsində bir qədər danş-
maq istəyiriz. Bu söylədiklərimiz bir hə- 
qiqətdir ki, arzu edilsə sübut gətirəriz. 
Türklər gedəndən sonra müşkülat çxmş-
dr, bunu etiraf edəriz, lakin gedərkən 
əsgər naminə toplanan ərzağ tullad, de-
mək doğru deyildir. Hər yerdə azuqə və 
sairələrini məmurlarmza təslim etmiş-
lərdir. Əhali də ərzaq şeylərini dağtma-
mşdr. Alan da, toplayan da, satan da, da- 
ğdan da məmurlarmz olmuşdur. Əcəba 
bundan hasil olan məbləğin 15 %-i höku-
mətə vüsul olmuşmu, hökumət bir tə-
şəbbüsdə bulunaraq maln nerədə oldu- 
ğunu sordumu? Xayr! Xainlər axtarlb, 
müqəssirlər tapldm? Əski hökumət 
zamannda qamç ilə camaatı sxanlar, 
ehtikarla məşğul olanlar, yeni hökumət 
dövründə də öz işlərinə davam edirlər. 

Xainlərə qarş yeni hökumət bir tədbir 
gördümü, bir məmuru əzl etdimi? Eybi 
örtmək üçün deyirlər müsəlman ara- 
snda düz adam yoxdur. Bu yalandr, doğ-
ru isə məmləkətin dirilməsinə ümid qal-
maz. Amma ümidimiz var, düz adam çox- 
dur, hətta birinin yerinə 5 adam da tap-
lar. Quba, Qazax və Gəncəni götürünüz, 
sabiq məmurlar yenə həman hərəkətlə-
rində baqidirlər [davam etmǝkdǝdirlǝr]. 
Camaat arasnda tnə-fəsad davam edir. 
Bunu sübut edəcək dəlillərimiz var. Keçə-
lim siyasi məsələlərə:  

Bu barədə dəxi bir çox tədbirlər gör-
məli idi, görülməmişdir. Qonşularmzla 
hüsn-əlaqə peyda edilməmişdir. Daxili si-
yasətə gəlincə, hökumət daxili işlərdə gə-
rək əhaliyə istinad etsin. Millət gərək hö- 
kumətə etimad və etibar etsin. Böylə ol-
masa hökumət etmək olmaz. Vəz [vəziy-
yət] və əhval camaata anlatmaq lazm- 
dr. Hökumət adamlar məmləkət daxili-
nə camaat içinə gedib vəziyyətimizi xal-
qa anladarsa, əhali nə halda olduğumu- 
zu başa düşər. Hal-hazrda əsgər cəm edi-
lir. Hökumət camaata qandrmaldr ki, 
qoşunu nə üçün yğr, onda əhali xoşhal-
lq ilə gələr. Bu həman camaat deyilmi ki, 
eşalonlarn qabağn kəsib 30 minlərlə 
saldatın silahn alrd, Bak üzərinə mün-
təzəm qoşun kimi hücum edirdi, Quba-
nn üstünə 8000 birdən yürüyürdü? Ca- 
maatımz əsgərlikdən qaçan deyil, ancaq 
onlara yaxş idarə və nizam lazmdr. Bu 
nizamszlq nəticəsidir ki, əhali nifrət edir.  

Daxildə əhval necədir?  
Quba mahalnda bir cərəyan var ki, 

Quba qəzas Dağstana qoşulsun. Zaqa-
talada Gürcüstana qoşulmaq barəsində 
bəzi danşqlar var. Qarabağda əski fəna-

lqlar davam edir. Sabiq hökumət buraya 
pul və adam göndərməyi qərarlaşdrmş-
d, amma göndərilməmişdir. Neft, bez və 
sairə barəsində burada çox danşld. Hö-
kumət də cavabnda sui-istemallar [sui-
istifadǝlǝr] olduğunu etiraf etdi. Ticarət və 
Sənaye Nəzarəti Sovet Syezdə təklif et-
mişdir ki, neftin bir əldən satılmas üçün 
bir büro təşkil edilsin və satılan neftlərin 
həpsi büro vasitəsilə ixrac edilsin. İlk nə-
zərdə zahirən bu bir gözəl təşəbbüs kimi 
görünür, həqiqətdə isə məzkur büro adi 
bir sendika olub bir neçə böyük mədən-
çilərin nefti büro vasitəsilə satılr, xrda 
neftçilərinki qəbul edilməyir. Böyük mə-
dənçilərin biri də bizim ticarət nazirimiz-
dir. Büro təşkilindən bəri neftin putu 10 
manat 80 qəpik olmuşdur. Ondan əvvəl 
5 manat idi. Deməli, bu 5 manat camaa-
tın belinə gəlir və bundan hasil olan 4 
milyon (ayda) bir neçə rmann cibinə 
gedir. Maşn yağnn putu 15 manatdan 
qaldrlmşdr 33 manata. Bu da camaat-
dan çxr. Hökumətin ticarət işlərindən 
xəbəri yoxsa, bu işə nə üçün müdaxilə 
edir? Ticarət işlərini bilirsə, bunun adn 
nə qoyur? Mən deyirəm bu işdə bacarq-
szlqdan başqa sui-istemal dəxi gorünür.  

Sair məsələlərə keçdikdə, deməliyəm 
ki, dövlətlilər əsgər getmirlər, rüşvət ve-
rib xilas olurlar. Kasblar, sahibsizlər əs-
gər alnrlar. Bunlar da üsrətdə [çǝtinlik 
içindǝ] yaşadqlarndan naxoşlayb, qrlr-
lar. Doğrudur, heç bir hökumət yoxdur ki, 
məmurlarnn bəziləri rüşvət almasn, 
amma bizim sözümüz siyasətin əsasn 
qoyanlar və sui-istemallara yer verənlər-
lədir. Böylə bir müşkül halda bu fəaliy-
yətsizliyin önü alnmazsa, əhval daha da 
fənalaşar. Bu fənalqlarn önü son dərəcə 
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fəaliyyətlə alnmaldr. Biz öz istiqbalmz 
[gǝlǝcǝyimizi] bu cür işləyənlərə verə 
bilmərik. Müqəddəratımz mətin və 
əzmkar əllərdə olmaldr. Bu barədə bizə 
təminat versələr çox gözəl, verə bilmə-
sələr desinlər özümüz tədbir görək. Bi-
zim bu krimiz hökuməti yxmağa bir sui- 
qəsd kimi təbir edilərsə [yozularsa], cavab 
verəriz ki, qənaət hasil edənədək krimi-
zi yeridəcəyiz. Onun üçün açq deyiriz: 
qərarmzda baqi qalr və bu hökumətə 
bel bağlamayrz, ona inanmayrz. Əgər 
hökumət təminat versə ki, siyasət dəyi-
şəcək, cinayətdə, sui-istemalda tutulan 
xidmətdən qovulacaq, məhkəməyə veri-
ləcək, mal əlindən alnacaq, mühüm xə-
yanətdə tutulanlar hətta edam ediləcək- 
lərdir, o halda biz hökumətə bel bağlarq. 
Əks surətdə biz istiqbalmz onlara tapş-
ra bilməriz və etimadmz ona verməriz.  

 
(Yenə var) 

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Cəmiyyəti-Əqvam 
Amerika Cəmahiri-Müttəqəsi [Ame-

rika Birləşmiş Ştatlar] məsai [ǝmǝk] haq-
qnda beynəlmiləl qanun komisyonu nü- 
mayəndəsi, bütün cahan azad millətləri 
cəmiyyətinin sülh əhdnaməsinə [sazişinǝ] 
daxil edilmək üçün zeyldəki [aşağdak] tək- 
li etmişdir:  

Hər bir millət Cəmiyyəti-Əqvama [Mil-
lətlər Cəmiyyətinə] daxil ola bilər. İntiqam 
və xəsarət vermək hissi ilə heç bir 
təcavüz olmamaldr. Xrda millətlərin hü-
ququ, onlarn təyini-müqəddərat haqq 
qəbul edilməli, heç ərazi dəyişməməli, 

ümumi sülh saxlanmal, bir əsas qəbul 
edilməlidir ki, insann zəhməti alş-veriş 
mal deyildir. Vəkillər məhkəməsi, ictima 
[toplaşma], ittifaq [tǝşkilatlanma], kəlam 
və mətbuat hürriyyəti yerli əhalilərə də 
şamil olmal, iş günü 8 saatdan artıq ol-
mamal, muzd şəraiti-həyat və mədəniy-
yətə [hǝyat vǝ mǝişǝt şǝrtlǝrinǝ] müvaq, 
arvadlarn muzdu kişilərlə bərabər olma-
ldr. 

Komisyon məruzələrə baxmş, ümdə 
məsələlər haqqnda cümə günü etilaf [sa-
ziş] hasil olmuşdur. Bəzi məsələlər baş 
komitəyə veriləcəklərdir.  

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Gürcüstan Hərbiyyə naziri fevraln 7-

sində Yekaterinodarda Könüllü qoşun ər-
kani-hərbinə [qərargahna] və Müttəqlər 
komandanlğna zeyldəki [aşağdak] te-
leqraar göndərmişdir:  

Fevraln 8-ində Könüllü qoşun dəstə-
ləri qəətən Soçidə bizim qoşunlara hü-
cum etmişlərdir. General Bornoviç bizim 
qitəata [hǝrbi hissǝlǝrǝ] silahlarn təslim 
etmək xüsusunda ultimatum vermişdir. 
Könüllü qoşunlarn bu hərəkəti Gürcüs-
tana qarş xainanə bir hərəkətdir. Bu axr 
vaxtlarda Soçi okruqu [dairǝsi] ingilis ko-
mandanlğnn mərifəti ilə [sayǝsindǝ] tə-
rəmizdən işğal edilmişdi. Fevraln 3- 
ündə Gürcüstan Hökuməti İstanbuldan 
ingilis komandanlğndan məlumat al-
mşd ki, general Denikin tərəndən Gür-
cüstan Cümhuriyyəti əleyhinə ədavətka- 
ranə bir hərəkət olmayacaqdr.  

Tələb ediriz ki, bizim qoşunlar müsəl-
ləh [silahl] surətdə Soçi okruqundan bu-

raxlsnlar. Əks surətdə bütün məsuliyyət 
Könüllü ordusu öhdəsinə düşəcəkdir.  

Gürcüstan Hökuməti, Gürcüstan Cüm-
huriyyətində olan Könüllü nəfəratı [əs-
gərləri] və bu dəstəyə mülhəq olan [qo- 
şulan] şəxslər əleyhinə qayət şiddətli və 
amansz tədbirlər ittixaz edǝcǝkdir [təd-
birlər görəcəkdir] və Gürcüstan əldə silah 
olaraq öz hüququnu müdaə edəcəkdir. 

Gürcüstan Hərbiyyə naziri məlumat 
verir ki, ingilis general sərhəddə olan 
Gürcüstan general Mazniyevǝ təklif ey-
ləmişdir ki, Axskada üsyançlar əleyhinə 
olan hərəkati-hərbiyyə tərk edilsin və qo-
şunlarn geri çəksin. Bu şərtlə ki, ingilis 
qoşunlar həman sərhəd məntəqəsini 
tutsunlar və orada olan əhali isə öz ara-
larnda komissar intixab [seçsinlər] və öz 
milislərini təyin etsinlər. Düsturüləməl [ni- 
zamnamǝ, tǝlimatnamǝ] məsələsi isə Gür-
cüstan Cümhuriyyəti Qanuni-əsasisinə 
məbni [konstitusiyasna əsasən] Şurayi-Vü-
kəlada [Nazirlər Kabinetində] müzakirə 
edilməlidir. Bunu əhaliyə və ingilislərə 
bildiriniz. Hərəkati-hərbiyyə qəza sakit 
olandan sonra qurtaracaqdr. Sərhəd xət-
tini gürcü və ingilis qoşunu tutmaldr. Si-
lah komissarlara təslim edilməlidir.  

Gürcüstan Xariciyyə naziri İngiltərə he-
yəti naçalnikinə [rǝisinǝ] bu məzmunda 
bir nota göndərmişdir: 

Sizə məlumdur ki Gürcüstan Höku-
məti dəfələrlə Soçi nahiyəsinin mübahi-
səli bir yer olduğuna görə İngiltərə dəs- 
tələri daxil edilməklə bitərəf bir məntə-
qə halna salnmaq şərti ilə təxliyə etmək 
arzusunda olmuşdur. Gürcüstan Hökumə-
tinin rəyincə, ancaq məsələnin bu tövr 
həlli ilə Gürcüstanla Könüllü ordu dəstə-
lərinin toqquşmas imkann bərtərəf et-

mək [aradan qaldrmaq] olard. Könüllü 
ordunun əhdşikənanə [xaincǝ] bir surət-
də hücumu və Gürcüstan Hökuməti əley-
hinə açdğ hərəkati-hərbiyyə bu rəyin 
əsasl olduğunu təsdiq edir. Gürcüstan 
Hökuməti özünü Könüllü ordu hücumun-
dan mühazə etməkdən ötrü Gürcüstan 
sərhədinin Könüllü ordu əsgərləri tərə-
ndən işğal edilməsinə raz ola bilməz. 
Buna görə Gürcüstan Hökuməti Soçi na-
hiyəsinin Könüllü ordudan təmizlənmə-
sini və bu mübahisəli məntəqə məsələsi- 
nin Ümumi Sülh Konfransnda həllinə qə-
dər həman yerə İngiltərə əsgərləri daxil 
edilməsilə bitərəf bir məntəqə halna sa-
lnmasn təklif edir. Fəqət buna qədər 
Könüllü ordu əsgərlərinin irəli hərəkət 
etməsini dayandrmaqdan ötrü tezliklə 
tədbirlər ittixaz edilməsi [tǝdbirlǝr görül-
mǝsi] lazmdr. Bizim tərəmizdən göstə-
rilən bu üsul, asayiş bərpa edilməsi ilə 
gələcəkdə toqquşma təkrarn bərtərəf 
etmək məqsədi ilə olduğuna görə İngiltə-
rə komandanlğ tərəndən hüsn-təvəc-
cöhlə qəbul olunmaldr. 

 
Xariciyyə naziri Gegeçkori 

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Rusiyada 
Kiyev təriqi [yolu] ilə Moskvadan xə-

bər verirlər ki “P. Q.” qəzetəsində yazlan 
məqalədə deyilir ki, Kreml Hökuməti (Bol-
şevik Hökuməti) iki hissəyə ayrlmşdr. 
Bunlarn birinin başnda Lenin, digərində 
isə Trotski dayanmşdr. Lenin Ukrayna Hö-
kuməti ilə ittifaqa girmək və Müttəqlər 
əleyhinə ümumi qüvvə vücuda gətirmək 
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tərəfdardr. Trotski isə bütün Mərkəzi 
Rusiyan müharibə meydanna döndür-
mək və Müttəqlər gələnə qədər Ukray-
nan fəth etmək krindədir.  

 
Qardaşlaşma  
Bolşevik  qəzetələri yazrlar ki, Arxan-

gelsk cəbhəsində bolşevik əsgərləri ilə 
əcnəbi məmləkət əsgərləri arasnda qar-
daşlaşma (brataniye) başlanmşdr.  

 
Rusiya əsirləri 
Almaniyadan övdət etməkdə [qayt-

maqda] olan rus hərbi əsirləri bilatərğib və 
təşviq [tǝbliğat vǝ tǝşviqat olmadan] bolşe-
vik ruhu ilə ruhlanb bolşevik olmaqda-
drlar.  

 
Vladiqafqazda müharibə 
Vladiqafqazdan gəlmiş fərarilərin [qaç-

qnlarn] rəvayətinə görə, inquşlarla Kö-
nüllü qoşunlar arasnda şiddətli mühari- 
bə gedir. Fərarilər şəhərdən kənar olduq- 
da top səsi şəhərin kənarna gəlirmiş. Ye-
nə həman fərarilərin rəvayətlərinə nəzə-
rən, şəhərin bazar hissəsinə Könüllülər od 
vurub yandrmşlardr.  

 
Soçinin işğal 
Tiisdən alnan məlumata nəzərən, 

Soçi şəhəri qəti surətdə Könüllü qoşun-
lar tərəndən işğal edilmişdir. Şəhərin 
cənubi dəstələr tərəndən işğal edildiyi 
zənn olunur.  

 
Tersk oblastında 
Müttəqlər komandanlğndan alnan 

son məlumata nəzərən, Tersk oblastında 
əhval böylədir:  Vladiqafqazda Terek nəh-
rinin sol kənar Könüllü qoşunlar tərən-

dən işğal edilmişdir. Şəhərin mərkəzi isə 
inquşlarn əlindədir. Hələlik onlar kazak-
larla könüllüləri oraya buraxmayrlar. Bol-
şeviklər məğlub və pərişan olaraq İnqu- 
şistana, Bazorkinǝ və Narzana qaçrlar. 
Könüllü ordu və kazaklarla inquşlar ara-
snda ixtilaf əmələ gəlmişdir. Fəqət hər 
iki tərəf güzəştə maildir [meyillidir]. Ka-
zaklarla inquşlardan mütəşəkkil [təşkil 
olunmuş] müştərək hökumət barəsində 
bunlarn arasnda saziş əmələ gəlir. Bir-
birlərinə ədavət bəsləyən tərəər, Müt-
təqlərin vəsatətini [vasitəçiliyini] tələb 
edirlər.  

 
Almaniyann imtinas 
Bremen və Hamburq  şuralar Alma-

niya otunu [donanmasn] Müttəqlərə 
təslimdən imtina etmiş və otu partlat-
maqla təhdiddə bulunmuşlardr. 

 
İngiltərədə tətil 
İngiltərədə vaqon inşa edən Qlazqo 

zavodunda 10 min əmələ [fǝhlǝ] tətil et-
mişdir. Gündən-günə tətil edən əmələlə-
rin miqdar artır.  

 
 

MİLLİLƏŞMƏK  
ƏLAMƏTLƏRİNDƏN BİRİ 

 
II 
 

Açla biləcək müəllimlǝr kurslarna 
buraxlmş 30 min rublənin təqsimatı 
[bölünməsi] barəsində Məkatib [Mǝktǝb-
lǝr] [şöbǝsi] müdiri Əlicabbar Orucəli-
zadə cənabndan qəzetə vasitəsilə izahat 
istəmişdik. Cavab gəlmədi.  
Əlicabbar əfəndi müəllimlik işlərində 

mahir, zamanə tələbatın qarşlayan yeni 
ziyallarmzn birincilərindən olduğu cə-
hətə güman etməyirəm ki, o cənab mil-
liyyətə və cəmiyyətə mənsub bir sualn 
cavabn laubali və etinaszca buraxb 
dursun. Bəlkə müsəlman qəzetələrindən 
müdir əfəndinin xəbəri yoxdur. Böylə bir 
xəyal və zənndə bulunarsaq, bu bir əfv 
olunmayacaq səhv və xətadr ki, bir çox 
ziyallarmzn bu bəlaya mübtəla olmas-
n məəttəəssüf [təəssüə] müşahidə edi-
riz. İstəyirəm bir az da cürətli olub bu ba- 
rədə deyəm ki, rusca bilən ziyallarmz 
türk qəzetələrinə biganə qalaraq ancaq 
rus qəzetələri ilə kifayətlənirlər. Halbuki 
“Azərbaycan” qəzetəsinin ruscas məmlə-
kətimizin müxtəlif əqvamn [millətlərini] 
dövlətin ənvai  binagüzarlğ [müxtəlif sə-
rəncamlar] ilə aşina qlmaq vəsiləsi oldu-
ğu halda, həman qəzetənin türkcəsi bir 
çox milli və siyasi məsələlərin həllinə ça-
lşr. Heyfa ki, hər iki qəzetəyə bir ad qo-
yulmuşdur. Bu fəqərə bir çoxunu aldadr, 
iğfal edir [yanldr]. Zənnimcə, qlasnlar-
mz da aldanb “Azərbaycan”n ruscasna 
kifayət etmişlərdir. Odur ki, 30 min rub-
lənin təxsisatı barəsində müsəlman qlas-
nlar Duma iclasnda bir sözlə də olsa 
yerlərindən qmldamayb müzakirəsiz və 
başdan salma bir səslə pulun iki yerə bö-
lüşməsinə raz qalrlar.  

Pulun iki millət arasnda nə cəhətə təq-
simatı barəsində Məkatib müdiri Orucə-
lizadə cənabndan mətlub [tǝlǝb olunan] 
cavab almadm, lakin onun bu barədə 
türk və erməni müəllim və müəllimələri-
nə yazdğ bir hökmü bu günlərdə “Azər-
baycan”n ruscasnda oxudum. (Görəsən 
bu hökm türkcə yazlmşdr, yaxud rusca? 
Zənnimcə, rusca yazldğ cəhətə rus qə-

zetində çap olunmuşdur.)  
Müdir əfəndi müəllimlərə göndərdiyi 

xitabnda böylə yazr:  
“Çünki milliləşmiş məktəblərin müəl-

limlərindən bəziləri ana dilinə kifayət edi-
ci qədər malik deyillər. Binaənileyh [ona 
görǝ], bununla türk və erməni müəllim və 
müəllimə əfəndilərdən rica edirəm Ana 
dili və ədəbiyyatın geniş və dərinləşməyi-
nə artıq diqqət etsinlər. Çünki məktəblərin 
kamilən milliləşməsi cəhətinə lazmdr ki, 
müəllimlərin də məlumatı həman mək-
təblərin tələbatına müqabil ola bilsin. İlin 
axrnda bu dairədə imtahan verə bilmə-
yən müəllimlər işdən kənar olacaqlardr. 
Xüsusən, yeni dəvət olunmuş müəllimlə-
rin bu məsələyə diqqətlərini cəlb edirəm. 
Bələdiyyə İdarəsi müəllimlərin bu ehtiya-
cn qarşlayaraq nöqsanlarn rəf etmək 
[aradan qaldrmaq] üçün xüsusi ehtiyat 
[hazrlq] kurslar açacaqdr. Bu kurslarda 
müəllim əfəndilərin davamn qəviyyən 
[şiddǝtlǝ] məsləhət görürəm.” 
İştə müdir əfəndinin müəllimlərə gön-

dərdiyi bu hökmündən böylə məlum olur 
ki, biri türk müəllimlərinə və biri də 
erməni müəllimlərinə olmaq şərtilə iki 
ehtiyat kursu açlacaqdr. Böylə olan su-
rətdə otuz min rublənin də iki yerə təq-
simi icab edir. Nə üçün böylə? Məgər 
kursun vəzifəsi ibtidai məktəblərə mü-
əllim hazrlamaqdr? Böylə olarsa bu iki 
millətdən başqa Bakdak cuhud və rus 
məktəblərinin qisməti han? Məsələnin 
ibtidai məktəblərə təəllüqü [ǝlaqǝsi] ol-
sayd, yəqin ki, sair millətlər də təsəv-
vürdə bulunardlar. Bundan əlavə, ibtidai 
məktəblərdə öylə çətin bir elm, öylə 
düşvar [çǝtin, qarşq] bir fənn yoxdur ki, 
bunun türkcə təlimini müəllimlərimiz 



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

214 215

V cild 

bacarmasnlar. Zira ibtidai məktəblərin 
milliləşmək fəqərəsi [hadisǝsi] çoxdan 
başlandğ cəhətə, zatən müəllimlərimiz 
də bu dairədə çoxdan işləyib hazrlan-
mşlardr. Daha bunlardan ötrü xüsusi 
kursun lüzumu heç yoxdur. Bəs bundan 
məlum olur ki, açlacaq ehtiyat kursu 
milliləşə biləcək vəsət [orta] məktəblərin 
ehtiyac rəf’i [ehtiyacnn aradan qaldrl-
mas] üçün təsis ediləcəkdir. Böylə olarsa, 
yenə məsarin yarlanmasna ehtiyac 
yoxdur. Zira məmləkətimizin, yəni Azər-
baycann məktəbləri milliləşsin deyə 
şüar və qəbul etdik. Yəni məmləkətdə 
yaşayan millətlərin əksəriyətini təşkil 
edən Azəri türklərinin dili, məktəblərin 
rəsmi təlim lisan gərək olsun.  

Vətənin sair əqvamna gəldikdə, öz 
dillərinin ayrca təlimi ilə bərabər proq-
ramn tamam ülum və fünunu[nu] rəsmi 
lisan vasitəsilə öyrənməyə məcburdur-
lar. Məktəblərimiz milliləşərsə, Azərbay-
cann erməniləri, cuhudlar və ruslar hə- 
man məktəblərdə azərilərlə bərabər ta-
mam ülumu türk lisannda təhsil  etməli-
dirlər. Hökumət ixtiyarnda bulunan mək- 
təblərin qanunu budur. Lakin hər kəs öz 
dilində və öz milləti məsari ilə qeyri-
rəsmi məktəb açmağa haqldr. Buna hö-
kumət mane olammaz. Bu nöqteyi-nə- 
zərlə Azərbaycann ibtidailəri, gimnazi-
yalar və akademiyalar belə türk lisan ilə 
əsaslanacaqlardr. Məmurlar məhal və 
məcalisi [dairǝ vǝ mǝclislǝri] bu dilə möh-
tac qalacaqlardr. Bunu biz ixtira etmə-
dik. Tamam Avropa bu üsula tabedir. İngi- 
lis milli məktəbinin təlimi yalnz ingiliscə  
olduğu cəhətə Misir ərəbləri və hindula-
r da həman hökumət məktəbinin höku-
mət lisannda ancaq təhsil etməyə məc- 
burdurlar. (Özlərinə məxsus məktəbləri 

də vardr.)  
İştǝ, Azərbaycan məktəbləri milliləş-

sin, bu ondan ibarət deyil ki, hökumət 
məktəblərini müxtəlif millətlər arasnda 
paylayb rusca, ermənicə, cuhudca, gür-
cücə mütəəddid [bir çox] gimnaziya və 
akademiya yaratsnlar. Böylə olarsa, Ba-
bil qalasn tikmiş əqvami-müxtəlifənin 
[müxtəlif millətlərin] başna gəlmiş macə-
ra sabahk gün Azərbaycann başna gə-
ləcəkdir. Gürcülər məktəblərini milliləş- 
dirdilər, yəni gürcüləşdirdilər. Ararat gü-
ruhu məktəblərini milliləşdirdilər, yəni 
erməniləşdirdilər. Növbət bizə gəldikdə 
bizim də təklimiz Azərbaycan məktəb-
lərini türkləşdirməkdir. Özümüzdən yeni 
bir şey icad etməyirik ki, sairlərin müqa-
bilində xəcalət çəkək!  

Böylə olan surətdə şəhər idarəsinin 
buraxa biləcək 30 min rublənin türk və 
erməni arasnda paylanmasna heç bir 
ehtiyac yoxdur. Bu pulun hams milliləşə 
biləcək məktəblərimizin ehtiyac rənə 
çalşacaq ehtiyat kursu üçün gərək sərf 
olusun. Hələ bu da kifayət edəmməyə-
cəkdir. Müdir əfəndiyə öz tərəmizdən 
bunu tövsiyə ediriz ki, rus əyyamndak 
qlasnlarmz kimi milli məsələlərin həl-
lində özgələrə: “xala xatirin qalmasn” 
məsləyi ilə məsləklənməsin [yolunu tutma-
sn], işlərində ciddi və cəsur olsun. Onun 
sandalyəsində oturmuş məşhur Ohanes-
yan unutmasn.  

Hələ zamanə Ohanesyan zaman de-
yil. Bugünkü milli məsələlərin həll və rə-
vacnda əğyara [qeyrilǝrǝ] “qonşu pay” 
veriləmməz. Gürcü və erməni məkatib 
rəislərindən ibrət almalyz!  

 
Fərhad  Ağazadə 

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN  
MÜQAVİLƏNAMƏSİ 

 
Bak, 26 dekabr sənə 1918. 
Bir tərəfdən Azərbaycan Hökuməti-

Cümhuriyyəsi namna [adna] Ticarət və 
Sənaye naziri Behbud xan Cavanşir və di-
gər tərəfdən Gürcüstan Hökuməti-Cüm-
huriyyəsinin Azərbaycan Hökuməti nəz- 
dindəki vəkili-siyasisi İotamoviç Kartsi-
vadze zeyldəki [aşağdak] maddələri havi 
[ehtiva edən] işbu müqavilənaməni əqd 
və imza etdilər:  

1) Azərbaycan dəmiryollar vasitə-
silə Azərbaycan xaricindən Gürcüstana 
və yaxud Gürcüstandan Azərbaycann 
xaricinə və hakəza [habelǝ] Gürcüstan də-
miryollar vasitəsilə Gürcüstan xaricin-
dən Azərbaycana və yaxud Azərbaycan- 
dan Gürcüstan xaricinə göndəriləcək yük-
lər (həmulə [yük; gǝmi yükü]) sərbəst 
tranzitə, yəni hər dürlü rüsum və təkalif-
dən [şǝrtlǝrdǝn] azadə tranzitə tabe ola-
caqlar.  

2) Azərbaycan Hökuməti əhali üçün 
neft və mazut və Gürcü dəmiryollarnn 
ehtiyacatı üçünsə cövhər [kerosin], maki-
na yağ göndərilməsinə rüxsət verir. Gön-
dərilməsi lazm olan neft, mazut, cövhər 
və yağlarn miqdar hər iki tərəfdən mü-
savi [bərabər] miqdarda təyin ediləcək 
əzadan mütəşəkkil müxtəlit [üzvlərdən təş-
kil olunmuş qarşq] bir komisyon tərən-
dən təyin edilməlidir. Bundan əlavə, Azər- 
baycan Hökuməti Gürcüstan əhalisinin 
ehtiyacatına sərf olunmaq üzrə miqdar 
bir milyon putdan artıq olmamaq üzrə 
neft göndərilməsinə müsaidə eylər. Hə-
min müqavilənamə mövcibincə [ǝsasnda] 
göndəriləcək neftlə neft məhsulatınn 

miqdar, müqavilənamə müddəti tamam 
oluncaya qədər 20 milyon putdan artıq 
olmamaldr. 

3) 2-ci maddə mövcibincə komisyo-
nun qərar ilə gürcü dəmiryollarnn ehti-
yacatı üçün sərf olunmaq üzrə göndəri- 
ləcək neft və neft məhsulatı hər türlü rü-
sum və vergi və təkalifdən azad ediləcək 
və miqdar dəxi 10 milyon putdan ziyadə 
olmayacaqdr. Əhalinin ehtiyacatı üçün 
göndəriləcək neft və mazut, gömrük rü-
sumundan azad olunarlarsa da, lakin hal-
hazrda mövcud olan və ya gələcəkdə 
Azərbaycan daxilində sərf və istehlak olu-
nan neft və neft məhsulatı üzərinə vəz 
olunacaq [qoyulacaq] vergi və təkalin 
cümləsinə tabe tutulacaqlardr. Gürcüs-
tan əhalisinin ehtiyacatı üçün göndərilə-
cək cövhərə gəlincə, xah [istǝr] həm hal- 
hazrda mövcud olan və həm də gələcək-
də vəz və tərhinə [qoyulmasna, tǝtbiq edil-
mǝsinǝ] lüzum görüləcək gömrük rüsu- 
muna və hər dürlü vergi və təkalifə tabe 
bulunacaqdr. 

4) Miqdar 2-ci maddədə qeyd olu-
nub da göndərilməsinə icazə verilmiş 
olan neft və neft məhsulatı müsavi [bǝra-
bǝr] partiyalarla sövq və ixrac olunmal-
dr. Binaənileyh [ona görǝ], Gürcüstan 
Hökuməti Bak şəhərindən alb apardğ 
neft və neft məhsulatınn 2-ci maddədə 
qeyd və zikr olunan miqdarna məhsub 
olaraq [hesab olunaraq, saylaraq] dəmir-
yollar ilə və ya neftepravodla [neft kǝ-
mǝrlǝri ilǝ] sövq olunan miqdarn yarsn- 
dan artığn olmamaq şərti ilə Azərbay-
can Hökumətindən özü üçün tələb edə 
bilər. Həmin maddə üzərinə icra olunan 
müamilatın [ǝmǝliyyatlarn] hesablar[n] 
işbu müqavilənaməni əqd etmiş olan tə-
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rəfeyn [iki tərəf] dəmiryol idarələri hər 15 
gündə bir qapatmaldrlar.  

5) Gürcüstan Hökuməti isə heç bir 
gunə [növ] vergi və rüsum olmadan 
Azərbaycan dəmiryollarnn ehtiyacatı 
üçün lazm olan daşkömürün, taxta-şal-
man və sairənin Azərbaycan daxilinə ke-
çirilməsini təəhhüd eylər [vǝd edir]. Bun- 
larn miqdarna gəlincə, bu da həmin mü-
qavilənamənin 2-ci maddəsində göstəril-
diyi kimi, müxtəlit komisyon tərəndən 
təyin olunur.  

6) Həmçinin Gürcüstan Hökuməti 
Azərbaycan Hökumətinin rüxsəti ilə 
gömrük və rüsumsuz olaraq Gürcüstan-
dan Azərbaycana (taxl, qənd və göndən 
savay) müxtəlif cinsdən hər cür məta 
[əmtəə, ticarət mal] və məkulat [ərzaq] 
göndərilməsinə rüxsət verir və bunlarn 
qiyməti-məcmuəsi [ümumi qiymǝti] isə 
həmin müqavilənamənin 2-ci maddəsi 
mövcibincə [ǝsasnda] Gürcüstana gön-
dəriləcək neft və neft məhsulatınn qiy-
məti-məcmuəsinin onda birisindən artıq 
olmaz. 

7) 6-c maddə mövcibincə sövq və 
ixrac lazm gələn məta və məkulatın miq- 
dar 2-ci [maddǝdǝ] qeyd və zikr olunan 
müxtəlit komisyon tərəndən təyin və 
təqərrür etməlidir [tǝyin edilmǝli vǝ qǝrar-
laşdrlmaldr].  

8) Gürcüstan Hökuməti işbu müqa-
vilənamə ehkamna binaən [hökmlǝrinǝ 
əsasən] Azərbaycan Cümhuriyyətindən 
özü üçün aldğ neft və neft məhsulatınn 
Gürcüstandan xaricə çxarlmasna rüxsət 
verməməyə borclu olduğu kimi, Azərbay- 
can Cümhuriyyəti dəxi həmçinin həmin 
müqavilənamənin 6-nc və 7-nci maddə-
ləri mövcibincə Gürcüstandan Azərbay-

cana gətiriləcək mal və əmtəənin Azər- 
baycan Cümhuriyyətindən xaricə çxarl-
masna müsaidə etməyəcəyini təəhhüd 
eylər.  

9) Qəzara [tǝsadüfǝn] rəf və izaləsi 
[ardan qaldrlmas vǝ önlǝnmǝsi] mümkün 
olmayan bir hadisə üz göstərəcək olarsa, 
hər iki tərəf bu kimi hadisənin müqavilə 
şərtlərinin icrasna mane olduğu dərəcə-
də onlar, yəni həman şərtləri icra etmə-
yə bilər.  

10) Dəmiryollar, neftepravod vasitə-
silə göndəriləcək mallar üzərinə vəz olu-
nan tarifə ilə həmçinin Gürcüstandan 
Azərbaycana və Azərbaycandan Gürcüs-
tana nəql və sövq olunan mallar üzərinə 
vəz olunacaq tarifələr hər iki tərən rəy 
və etilafı [uzlaşmas, razlğ] ilə deyilsə, 
başqa bir surətlə təbdil və təğyir olu-
nammazlar [dǝyişdirilǝ bilmǝzlǝr].  

11) 10-uncu maddədə zikr və tədad 
edilən [qeyd edilǝn vǝ saylan] yüklər və 
mallarn sövqü ilə hasil olan nəqliyyat pa-
ras məzkur [ad çǝkilǝn] yük və mallarn 
hər iki məmləkət daxilində qət edəcəyi 
məsafənin (verst hesab ilə) tuluna [uzun- 
luğuna] mütənasib bir surətdə tərəfeyn 
arasnda təqsim olunacaqdr [bölünəcək-
dir].   

12) Hərgah həmin müqavilənamədə 
zikr və qeyd olunan komissiyada bir ixti-
laf zühur edəcək olarsa, onun həll və iza-
ləsi üçün məsələ həkəm [arbitr] komissi- 
yasna həvalə olunacaq və onun verəcəyi 
hökm və qərar hər iki tərəf qəbula məc-
burdur.  

13) Gürcüstan dəmiryollarna lazm 
olan neft və neft məhsulatı ilə Azərbay-
can dəmiryollarna lazm olan taxta-şal-
man və sairənin sövq və nəqli, məzkur 

yollarn ehtiyacatın təmin edəcək bir 
dərəcədə bulunmal və bu da bilamane 
[maneəsiz] icra olunmaldr.  

14) Neftepravod vasitəsilə sövq olu-
nan neft və cövhəri gürcü dəmiryollar Sa-
lehoğlu stansiyasnda Azərbaycan dəmir- 
yollarndan xüsusi siyah üzərinə təhvil 
alacaq və bədəhu [sonra] məzkur neft və 
cövhər Azərbaycan dəmiryollarnn xahi-
şinə binaən Batum və başqa digər bir cə-
hətə sövq və nəql olunacaqdr. Bu malla- 
rn qəbulundan sonra, əgər onlarn miq-
darnda bir nöqsan görülǝr və ya axar za-
ye olarsa, bundan hasil olacaq məsuliy- 
yəti Gürcüstan Hökuməti kəndi öhdəsi-
nə götürmüş olacaqdr. Fəqət adi və ya 
mütəvəssit [ortabab] bir dərəcədə vaqe 
olan axntı və szntınn dərəcəsinə gəlin-
cə, bu da surəti-xüsusiyyədə [xüsusi surǝt-
dǝ] təşkil ed[il]əcək bir komissiya tərən- 
dən təyin olunmaldr.  

15) Tərəfeyndən hər birisi neftepra-
vod və ya dəmiryollar vasitəsilə nəql və 
sövq olunacaq neft və neft məhsulatın 
kəndi məmləkətləri daxilində ziya’dan [yox 
olmaqdan, itib-batmaqdan] mühazə et-
məlidir. Adi axntı bundan müstəsnadr.  

16) İşbu müqavilənamənin 8-inci 
maddəsi ehkamnn [hökmlǝrinin] layiqi 
vəchilə [layiqli surǝtdǝ] icra və tətbiqinə 
nəzarət eyləmək üzrə Azərbaycan Cüm-
huriyyəti ilə Gürcüstan Cümhuriyyətinin 
Tutanebi stansiyasnda, Poti şəhərində, 
Bak şəhərində və Yalama stansiyasnda 
xüsusi məmurlar bulunacaqdr. 

17) İşbu müqavilənamə şəraitinin 
[şərtlərinin] xaricində olaraq xüsusi mütə-
şəbbislər tərəndən Gürcüstana sövq və 
nəql olunacaq neft, benzin, yağ və bu mi-
silli [bu kimi] neft məhsulatınn yüzdə 25-
dən ziyadəsini Gürcüstan Hökumətinin 

həcz [müsadirə] və zəbt etməyə ixtiyar 
yoxdur.  

18) Bu müqavilənamə tarixi-imza-
sndan [imzalandğ tarixdən] bir sənəyə 
qədər mər’i [qüvvǝdǝ] və mötəbərdir.  

19) İki nüsxə üzərinə yazlmş olan 
müqavilənamənin bir surəti Azərbaycan 
Hökuməti-Cümhuriyyəsində, digər nüs-
xəsi isə Gürcüstan Hökuməti-Cümhuriy-
yəsində bulunacaqdr.  

 
Azərbaycan Cümhuriyyəti  

Ticarət və Sənaye naziri:  
Behbud xan Cavanşir.  

Gürcüstan Cümhuriyyətinin  
məmuri-siyasisi:  
N. İ. Kartsivadze. 

Şəhri-Bak, 26 dekabr 1918  
Əslinə mütabiqdir.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Azərbaycan sosial-demokratlarnn 

ümumi iclas 
Cümə günü həmin şubatın 14-ündə 

gündüz saat 10 tamamda Parlaman dai-
rəsində sosial-demokrat “Hümmət” r-
qəsinin fraksiyon odasnda ümumi iclas 
vaqe olacaqdr. Məsələ mühüm olduğu-
na görə cəmi yoldaşlardan xahiş olunur 
vaxtında iclasa gəlsinlər.  

 
İttifaqi-Mütəəlliminin [Tǝlǝbǝlǝr İtti-

faq] idarəsi tərəndən  
Bununla idarə cümə günü fevraln 14-

ündə Realn məktəbində saat 4-də idarə-
nin iclas vüqu bulacağn üzv arxadaşla- 
ra xəbər verir. 

Rica olunur üzvlər vəqti-müəyyəndə 
[təyin olunmuş vaxtda] gəlsinlər. Həmçinin 
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nümayəndə göndərən məktəblərdən ri-
ca olunur nümayəndələrini seçib gön-
dərsinlər.  

 
* Qzl və gümüş həmkarlarnn “Qə-

naət” cəmiyyəti öz üzvlərinə məlum edir 
ki, bu gün saat 10-da Balaxanski küçə Şir-
vanovun mülkündə ilk ümumi iclas ola-
caqdr və həmin iclasa “Qənaət” müs- 
təhlikin [istehlakçlar] cəmiyyətinin əzas 
da [üzvləri də] gələ bilər.  

 
Müəllimlərə məxsus mühazirə 
Məkatib [Mǝktǝblǝr] şöbəsi Xariciyə 

naziri müavini Adil xan Ziyadxanov həz-
rətləri indində [nǝzdindǝ] “Azərbaycan 
tarixi”nə dair türk müəllimlərinə məxsus 
mühazirə oxumaq barəsində istidada 
[xahişdǝ] bulunmuşdu. Nazir həzrətləri 
bu gün saat 11-də Duma salonunda 
mühazirə oxuyacaqdr.  

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Gürcüstan Xariciyyə naziri İngiltərə 

heyəti naçalnikinə böylə bir nota gön-
dərmişdir:  

Batumda olan nümayəndəmiz polkov- 
nik Gidevanov rəsmi surətdə xəbər verir 
ki, fevraln 7-sində iki təcili məsələ haq-
qnda danşmaqdan ötrü Batum general-
qubernatorunun yanna getdilər. Məsələ- 
lər budur: 

1) Çoloq çaynda körpünü müha-
zə edən ingilis saldatlarnn fevraln 6-nc 
gecəsi gürcü sərhəd qaraqolxanasn [qa-
rovulxanasn] atəşə tutub gürcü qaraqo-
lunun yaralanmas.  

2) Fevraln 5-ində Mardadidi kən-

dində gürcü ordusu zabitlərindən Aba-
şidzenin qanunsuz həbs edilməsi. 

Nümayəndəmiz Gidevanov bu işlər 
haqqnda general-qubernatorla şəxsən 
görüşüb danşmaq istədiyini general-qu-
bernatorun adyutantına söyləmişdirsə 
də, nümayəndəmiz həman gün və saba-
hs dəxi qəbul edilməmişdir. Batumda 
olan İngiltərə məmurlarnn Gürcüstann 
rəsmi nümayəndəsi haqqnda etdikləri 
bu tövr müamilatı [rǝftar] həqarət ədd 
[hesab] edib hökumətimin sifarişinə görə 
bu həqarətə qarş ciddi və qəti protesto 
edirəm. Burasn dəxi əlavə edirəm ki, 
Gürcüstan Hökuməti İngiltərə heyətin-
dən bu barədə təminat alana qədər Ba-
tumda olan nümayəndəsi polkovnik Gide- 
vanovu geri dəvət etmişdir.  

Xariciyyə naziri: Gegeçkori 
 
Soçi hadisatı [hadisǝlǝri] 
Tiisdən xəbər verirlər ki, general Ko-

nev Könüllü ordu və ermənilər tərən-
dən mühasirə edildiyinə görə öz dəstəsi 
ilə mühasirədən çxa bilməmişdir. Könül-
lü ordu dəstələri Dzibi çayna tərəf hərə-
kət etmişlərdir. Onlar Adlerə çatmşlar. 
Hələliyə başqa məlumat yoxdur.  

Suxum sahilində qalan gürcü əsgər-
ləri onlarla rubəru [qarş-qarşya] gələcək-
lərdir. Potidə olan İngiltərə zabiti para- 
xodlarla Suxuma qoşun aparmaqdan öt-
rü Tiisdə olan İngiltərə heyətinin icazəsi 
lazm olduğunu söyləyib, gəmiləri vermək- 
dən imtina etmişdir. Dənizdə təlatüm var-
dr. İngiltərə zabiti Soçiyə getmişdir.  

Ozurgetdə olan qarnizon zabiti fevra-
ln 9-unda Hərbiyyə nazirinə teleqraf edir 
ki, bu gün gecə saat 10-da Batum tərən-
dən iki dəfə top atışmas səsi eşidilmişdir. 

Yarm saatdan sonra üçüncü bir səs eşi-
dilib bu qərar üzrə davam etməkdədir.  

 
Səfərbərlik 
Tiis – (8 fevral). Gürcüstan Hərbiyyə 

naziri Kutais, Siqnax, Suxum hərbi naçal-
niklərinə və Kutais quberniyasndak 1, 
2, 3-cü alaylarn komandirinə, sərhəddə 
olan qoşunlar naçalniki general Mazniye-
və, ordu dəstələri[nǝ] teleqraar göndə-
rərək bildirir ki, Gürcüstan Hökuməti qə- 
rar qoymuşdur: Gürcüstan sərhədini mü-
hazə etmək üçün lazm gələn tədbirlər 
ittixaz edilsin [tǝdbirlǝr görülsün]. Binaəni-
leyh [buna ǝsasǝn], 1891-92-ci ildə ana-
dan olan Kutais quberniyasndak bütün 
əhalini silah altına dəvət edir.  

 
 

ERMƏNİSTANDA 
 
Ermənistan Cümhuriyyətində mü-

səlmanlarn hal 
İrəvan quberniyasnda Novo-Bayǝzid 

mahalnda vaqe 29 ədəd müsəlman 
kəndlərinin vəkilləri Məşhədi Talb Rüs-
təm oğlu, Məşhədi İsmayl Hac Əli oğlu, 
Məşhədi Əsədulla Məşhədi Ələkbər oğlu 
Azərbaycan Rəisi-vükəlas Xan Xoyski 
cənablarna bu məzmunda bir ərizə 
vermişlərdir:  

“Biz aşağda imza edən İrəvan quber-
niyasnda vaqe 29 müsəlman kəndləri-
nin vəkilləri, bu 29 kənd müsəlmanlar- 
nn namndan [adndan] kamali-ehtiram-
la zati-alilərinizə Ermənistan Hökumətin-
dən zeyldəki [aşağdak] şikayəti ediriz:  

Ermənistan Cümhuriyyəti təşkil edilib 
də erməni başçlar işə girişdikdən sonra 
birinci olaraq İrəvan quberniyasnda olan 

müsəlman kəndlərinə təcavüzə başlad-
lar və bizə zeyldəki tələbatı verdilər: 

A) Azərbaycan Hökumətinin binagü-
zarlğ ilə bütün silahlar təslim etməli; 
tǝslim eylədik. 

B) Erməni qoşunlar nənə [xeyrinə] 
buğda verilməli. 

C) Bütün atlarn səfərbərliyə verilmə-
si; verdik. 

Ç) Səfərbərliyə alnmş atlar üçün ot 
istədilər, verdik. 

D) Erməni qoşunlar üçün yemək ve-
rilməli; verdik. 

E) Bütün naloqlar [vergilǝri] bizdən is-
tədilər, birə üç dəfə artıq verdik.   

Xülasə, bu tələblərin hamsna əməl 
eylədik. Görünür ki, bunlarn həpsi kifa-
yət etməyirmiş və böyləliklə onlar bizi 
doğma vətəndən çxarmaq istəmişlərdir. 
Sonra müxtəlif bəhanələrlə erməniləri 
bizim üzərimizə saldrb bizi öz yurdu-
muzdan çxmağa vadar edirlər və onlar 
ümid edirlər ki, biz bütün əmlakmz, və-
tənimizi və isti ocağmz buraxb da çöl-
lərə düşəcəyiz və bu məqsədlə də ermə- 
nilər silahsz olan müsəlmanlara hücum 
edib Zağal, Subatan, Qzlvəng və Çuxur-
lu nam [adl] dörd ədəd kəndin bütün 
əhalisini  kişi, arvad, uşaqlarn kəsdilər, 
sonra bu kəndləri atəşə tutdular ki, indi 
də onlar yanmaqdadr. Biz kamali-məm-
nuniyyətlə öz doğma yurdumuzu bura-
xb, bütün əmlakmz onlara tərk edib 
gedirdik. Fəqət iş ondadr ki, qşn böylə 
soyuq zamannda, qarlarn içində 29 
ədəd böyük kəndin əhalisi dağlarn təpə-
si ilə necə gedə bilər? Bu da əlbəttə qa-
yət müşkül bir məsələdir. Yuxarda ərz 
edilən hallara görə zati-alilərinizdən aci-
zanə rica ediriz. İnsaniyyət naminə Ermə-
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nistan Hökuməti qarşsnda təşəbbüsdə 
bulunub bundan sonra bu qədər qan tö-
külməyin qabağn kəsdirəsiniz. Hakəza 
[habelǝ] bizim mülk və müxəlləfatımzn 
[ev-eşiyimizin] mühazəsini öhdənizə ala-
snz və bunu da xahiş ediriz ki, bizim bu 
əsəfnak [acnacaql] halmz Müttəqlər 
komandan general Tomsona bildirəsi-
niz.”  

– Mövsuq [etibarl] mənbələrdən veri-
lən məlumata nəzərən hökumət bu xü-
susda lazm gələn iqdamatda [təşəbbüs- 
də] bulunmuşdur. 

 
 

İDARƏDƏN CAVABLAR 
 
Bakda Əbdüləhəd Mirzəzadə əfəndi-

yə: “Məntiqimizi islah etməli” məqaləniz 
gecdir. “Əsgərlərimiz tələb edirlər” mə-
qaləniz tezdir.  

Bir Adam əfəndiyə: “Nə olursa olsun, 
Azərbaycan Cümhuriyyəti başqa əziz tut-
duğu vilayətlər kimi onun böyük bir vila-
yətini təşkil edən Qarabağ heç kimsəyə 
güzəşt etməyəcəkdir.” Əlbəttə, ona görə 
də orada general-qubernatorluq təşkil 
etdik. Diliniz və üslubi-ifadəniz yaxşdr. 
Başqa şeylər yaznz. Lakin adnz idarə-
yə bildiriniz.  

 
 
 
 

“İttihad” məktəbində 
Fevral aynn 15-indən etibarən kibarlara 

(böyüklərə) məxsus gecə kurslar açlacaqdr. 
Müraciət üçün adres: Qubernski caddə, 
nömrə 37. 

2689 

Gəmiçilər Şurasnn İttifaq 
Bütün gəmi sahiblərini yekşənbə [bazar] 

günü fevraln 16-snda gündüz saat 12-də 
Qafqaz-Merkuri Cəmiyyətinin kantorunda va-
qe olacaq ümumi iclasa dəvət edir.  

2692  
 

Elan 
“Müstəhlikin İttifaq”  
(Kooperativni Soyuz) 

Müstəhlikin cəmiyyəti idarəsi bununla 
elan edir ki, bazar günü fevraln 16-snda sə-
hər saat 11-də Stanislavski küçə Sənaət mək-
təbi binasnda cəmiyyət əzalarnn [üzvlərinin] 
iclasi-ümumisi [ümumi iclas] təyin edilmişdir. 
Müzakirə olunacaq məsələlər: 

1) İdarənin məruzəsi və 1917-ci il məh-
subatı [hesabatı]; 

2) Cəmiyyətin 1918-ci il fəaliyyəti haq-
qnda müxtəsər məlumat; 

3) İdarə intixab [seçkisi]; 
4) Təftiş komissiyas seçkisi; 
5) İclasda qalxa biləcək məsələlər. 
Bu iclas ikinci dəfə çağrldğna görə, nə 

qədər əza yğlsa da, iclas qanuni ədd [hesab] 
olunacaqdr.  

İdarə 
2691 

 
Контора Агентуры и Комиссии  

"И. Фани и Ко." Баку, Церковная 70. 
Телеф. N 22-28. Почт. ящ. N 13. 
Agentura vǝ komisyon kantoru  

İ. Fani vǝ kompaniyas. Bak, Serkovn  
küçǝdǝ 70 nömrǝli evdǝ.  
Telefon nömrǝsi 22-28.  

Poçta yeşiki 13.  
Kimdǝ nǝ mal varsa vǝ kimǝ nǝ mal la-

zmsa bizim kantora müraciǝt etmǝlǝri tǝ-
vǝqqe olunur. Hǝr cür mallarn satışn qǝbul 
vǝ qǝbul edilǝn mallar üçün qabaqca pul 
(ssdua) buraxrz. Sair şǝhǝrlǝrdǝki komisyon 
vǝ agenturalardan öz mǝnfǝǝtlǝri xatirlǝrinǝ 
ünvanlarn göndǝrmǝlǝri mǝtlubdur [tǝlǝb 

edilir]. Kantorumuz hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 
2-yǝdǝk, axşam 4-dǝn 7-yǝdǝk açqdr.  

 
Elan 

Hökumət mətbəəsi 
Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 

mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin 
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə 
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyul-
muşdur.  Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 
manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagird-
lərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. 
Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud 
Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə 
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət 
edə bilərlər. 

24-T 
 

Ziraət və Əmlak naziri tərəndən 
Bununla ümuma elan edilir ki, Bak qu-

berniyas, Cavad qəzas, Muğan düzündə, 
Orta Muğan kanal və Aşağ Muğan kanalnn 
cənub-şərqi dairəsindəki suvarlan yerlər 
müzayidə (torq) ilə icarəyə verilir. Hər kəs ora- 
da 1919-uncu il yazlq, 1919 və 1920-nci il 
payzlq, 1920-nci il yazlq əkin əkmək istəsə, 
həman yerlərdən icarəyə götürə bilər. Bunu 
da bilməlidir ki, icarənin vaxtı son məhsul y-
ğldqdan iki həftə sonra bitir.  

Məzkur [ad keçən] yerlər Cavad qəzas, 
Qalaqayn (Petropavlovka) kəndində xəzinə 
yerləri mübəssiri [nəzarətçisi] Yuryevin təhti-
sədarətində [sǝdrliyi altında] bulunan xüsusi 
komisyon tərəndən yeni qayda mart aynn 
1-indən 7-sinədək bir həftə zərndə [ǝrzindǝ] 
icarəyə veriləcəkdir. İcarə şəraiti [şərtləri] 
konditsiyalarda [müqavilǝnamǝlǝrdǝ] müfəs-
sələn [ǝtra] yazlmşlardr. Şəraiti bilmək 
olar: Ziraət Nəzarətinin Torpaq şöbəsində 
(Vodovozn küçə, nömrə 8). Yenə həman Nə-
zarətin Su şöbəsi və Əkin və fəllahət [kǝnd tǝ-
sǝrrüfatı] şöbəsində (Telefonn küçə, nömrə 
6), Gəncə Ziraət şöbəsində (Gəncə şəhəri) və 
məhəllərdə [yerlǝrdǝ] xəzinə yerləri mübəs-

sirləri, qəza qaimməqamlar, Cavad, Şamax, 
Göyçay, Quba, Gəncə, Ərəş, Cavanşir, Zəngə-
zur, Qazax, Qaryagin, Şəki və Şuşa qəzala-
rnda məntəqə pristavlar dəftərxanalarnda.  

Ziraət naziri vəzifəsini ifa edən:  
H. Sultanov  

Nəzaətin Torpaq şöbəsi müdiri:  
Şpitalski  

36 
 

Drama  
Axşam Tamaşas 

Azərbaycan Hökumətinin Teatrosunda 
Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacbəyli Qar-

daşlarnn Müdiriyyəti cümə günü cəmadiyə-
ləvvəl aynn 13-ündə 1337 sənəsi (fevraln 
14-ündə 1919-cu ildə) təntənəli bir surətdə 
bu mövsümdə əvvəlinci dəfə olaraq mövqe-
yi-tamaşaya qoyulacaqdr məşhur tarixi faciə 

Ağamǝhǝmmǝd şah Qacar 
8 pərdədə  

Əsər: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev   
Ağaməhəmməd şah Qacar rolunu ifa 

edəcəkdir məşhur artist Hüseyn Ərəblinski.  
İştirak edən əşxaslar [şəxslər] müfəssələn 

[ətra olaraq] məramnamədən [proqramdan] 
məlum olunar.  

Biletlər imdidən teatrn kassasnda satıl-
maqdadr. Tamaşa başlanacaqdr axşam saat 
8-in yarsnda. 

Rejissor: Abbas Mirzə Şərifov; 
Müavin: Hacbaba Şərifov; 
Məsul: Xəlil Hüseynov; 
Mübaşir [icraç müdir]: Rövşən bəy Əfən-

diyev; 
Müdir: Zülfüqar bəy Hacbəyli. 
 
 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda  
sǝh. 207. “...hökumǝt ya özü tǝsdiq 

edǝcǝk yaxud tǝsdiq edilmǝk üçün Parla-
mana tǝqdim edǝcǝkdir.”: qǝzetdǝ “Parla-
mana” yerinǝ sǝhvǝn “hökumǝtǝ” getmişdir. 

sǝh. 208. “Xǝlillǝr, Nurilǝr, Vǝhiblǝr”: 
Osmanl dövlǝtinin hǝrbi xadimi, Qafqaz 
İslam Ordusu ilǝ birgǝ Bakya daxil olan Xǝlil 
paşa (soyad: Qut), Qafqaz İslam Ordusunun 
komandan Nuri paşa (soyad: Killigil) vǝ 
Qafqaz İslam Ordusunun da tabe olduğu 
Şǝrq Ordular Qrupunun komandan Mǝh-
mǝd Vǝhib paşa (soyad: Kaç) nǝzǝrdǝ tutu-
lur.  

sǝh. 209. “Sovet Syezd”: Bak Neft Sǝna-
yeçilǝri Qurultay Şuras nǝzǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 209. “…sui-istemal dǝxi görünür”: 
qǝzetdǝ “sui-istemal” [sui-istifadǝ] yerinǝ 
“sui-ǝmǝl” [pis ǝmǝl] getmişdir.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri 

sǝh. 211. “…amansz tǝdbirlǝr ittixaz 
edǝcǝkdir…”: qǝzetdǝ “edǝcǝkdir” yerinǝ 
“edilǝcǝkdir” getmişdir.  

 
Qǝzetǝlǝrdǝn 

sǝh. 211. “P. Q.”: “Proletarskiy qolos” 
qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.   

 
Millilǝşmǝk ǝlmaǝtlǝrindǝn biri 

sǝh. 214. “…mǝsarin yarlanmasna eh-
tiyac yoxdur”: qǝzetdǝ “yarlanmasna” ye-
rinǝ “yaralanmasna” getmişdir.  

“…Babil qalasn tikmiş əqvami-müxtə-
lifənin başna gəlmiş macəra...”: ǝfsanǝyǝ 
görǝ, Babil qalasn tikǝn insanlar müxtǝlif 
dillǝrdǝ danşmağa başlamş vǝ bir-birini 
başa düşmǝdiklǝri üçün mǝqsǝdlǝrinǝ çata 
bilmǝmişdilǝr.  

“türklǝşdirmǝkdir” sözü tünd hǝrǝrlǝ 
yğlmşdr.  

Azǝrbaycan-Gürcüstan  
Müqavilǝnamǝsi 

sǝh. 217. “…zaye olarsa…”: qǝzetdǝ “sǝ-
naye olarsa” getmişdir.  

“…bir sǝnǝyǝ qǝdǝr mǝr’i…”: qǝzetdǝ 
“bir” yerinǝ “bu” getmişdir. 

 
Gürcüstanda 

sǝh. 218. “Çoloq çaynda”: güman ki, 
Çorox çay olmaldr.  

sǝh. 219. “…üçüncü bir sǝs…”: qǝzetdǝ 
“üçüncü bu sǝs” getmişdir.  

 
Ermǝnistanda 

sǝh. 219. “…bizǝ zeyldǝki tǝlǝbatı ver-
dilǝr…”: buradak maddǝlǝr qǝzetdǝ a, b, v, 
q, d, y kimi (Kiril ǝlifbasnn hǝrf srasna 
uyğun olaraq) işarǝlǝnmişdir.   

“…atlar üçün ot istǝdilǝr…”: qǝzetdǝ “ot” 
yerinǝ “yemǝk” getmişdir.  

“…qoşunlar üçün yemǝk verilmǝli…”: 
qǝzetdǝ “yemǝk” yerinǝ “ot” getmişdir.  

 
“İttihad” mǝktǝbindǝ 

sǝh. 220. “Qubernski caddǝ”: Bakda, in-
diki Nizami küçǝsi.  

 
Elan: Müstǝhlikin İttifaq  

sǝh. 220. “Stanislavski küçǝ”: Bakda, in-
diki Azadlq prospekti.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELAN 
Səşənbə [çərşənbə axşam] günü 1919 

sənəsi fevral aynn 18-ində gündüz saat 
12-də Azərbaycan Məclisi-Məbusan [Par-
lament] iclas olacağ elan edilir.  

 
 

QİSMİ-RƏSMİ  
[RƏSMİ HİSSƏ] 

 
Azərbaycan Cümhuriyyəti Məşixəti-

İslamiyyəsi İdarəsindən:  
 
-I- 
Azərbaycan Cümhuriyyəti Məşixəti-

İslamiyyə [Şeyxülislamlq] İdarəsi dəftər-
dar [mühasibi] Muradəli Qasmzadə 11 
şubat [fevral] 1919 tarixi ilə idarəyə iste-
fanamə təqdim etmiş və İdareyi-Məşixət 
dəxi məzkurun [ad çǝkilǝn şəxsin] istefa-
naməsini qəbul edərək balada məzkur 
[yuxarda göstərilən] tarixdən etibarən mü-
şarünileyhin [ad çǝkilǝn şəxsin] xidmət-
dən azad edilməsini qərara almşdr.  

 
-II- 
İşbu 1919 sənəsinin fevraln 1-indən 

etibarən Şərəfəddin Hac Veysəl oğlu la-
yiq və münasib görülərək Azərbaycan 

Məşixəti-İslamiyyə İdarəsi kargüzarlğna 
nəsb və təyin edilmişdir.  

 
Məşixəti-İslamiyyə İdarəsi sədrləri: 

Əfəndizadə və Ağaəlizadə   
 
 

BU GÜNÜN MƏSƏLƏSİ 
 
Bak əfkari-ümumiyyəsi [ictimaiyyǝti], 

bilxassə [xüsusilə] şəhərin türk qismi ən-
dişələr içindədir. 

Biçeraxovun otryad buraxldqdan 
sonra hər kəs düşünürdü ki, artıq bu 
məmləkət şübhəli qüvvətlərdən xilas 
olacaq. 

Fəqət öylə olmayr. Biçeraxov əvəzinə 
Prjevalski oturur. Bir yandan “likvidatsi-
ya” [lǝğvetmǝ] gedirsə də, digər yandan 
“zapis” [qeydiyyata götürmǝ] gedir. “Dob-
rovolçeski armiya”ya [Könüllü orduya] kö-
nüllü yazlrlar. Könüllü yazlanlar da ək- 
sərən ermənilərdir. Bu könüllülər, şəhərin 
mərkəzində, meydanlarnda məşq edirlər. 
Bu surətlə xalq arasna həyəcan düşür, 
hər kəsi əndişələr götürür. Haql olaraq 
“Yarn nə olacaq?” - deyə düşünürlər. 

Bir tərəfdən də Denikin ordusunun 
nümayəndəsi şəhərimizə gəlir. Nə yapr, 

Bazar ertǝsi, 17 fevral 1919-cu il, nömrǝ 115

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 16 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 17 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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nə yapmayr, bilməyiriz. Bu qədər bilmə-
yiriz ki, Denikin ordusu bolşeviklərlə mü-
barizəni unudub da “asi” Qafqaziya mil- 
lətləri üzərinə çökmək niyyətindədir. Gür-
cüstan təhdid olunur. Dağstana qarş hə- 
rəkət başlanr. 

Böylə bir zamanda əcəba, Azərbayca-
nn paytaxtında toplanan bu qüvvətlər 
nədir? – deyə hər kəs pək haql olaraq 
düşünməzmi? Əlbəttə, düşünər. Hər kəs 
böylə təbii olmayan bir hərəkət qarşsn-
da təlaş edər. 

Bir zamanda ki, ingilis komandanlğ 
Azərbaycanda yeganə bir hökumət ola-
raq ancaq Azərbaycan Hökumətini tan-
mşdr, öylə bir zamanda burada başqa, 
bizi tanmayan və bizə düşmənanə bir -
kir bəsləyən qüvvətlərin toplanmas, əl-
bəttə ki, təbii görüləmməz! 

Bir zamanda ki, bütün rqələrlə bəra-
bər Erməni Milli Komitəsi dəxi Azərbay-
cann haqqn tanyaraq Məclisi-Məbu- 
sana [Parlamentə] nümayəndələrini və 
hökumətə vəzirlərini [nazirlərini] göndər-
mək üzrədir.  

Bir zamanda ki, Ermənistan ilə Azər-
baycan arasnda münasibati-siyasiyyə 
[siyasi əlaqələr] başlayr, erməni əsgərləri-
nin təkrar könüllü yazlmalar və bir taqm 
əsgəri qitələr [hərbi hissələr] təşkil edib də 
şəhərimizdə mövcud kazarmalar tutma-
lar son dərəcədə qeyri-təbii bir haldr. 
Bu haln qeyri-təbii olduğunu daşnaksa-
qanlarn qəzetəsi olan “Vperyod” qəze-
təsi dəxi etiraf edir. O, öz yannda zavall 
işsiz qalan erməni əmələlərinin gününə 
ağlayr, deyir ki, onlar “başqa yola gön-
dərirlər”. Anladr ki, işsiz erməni əmələ-
ləri iş bulammayr, evlərinə gedə bilmə- 
yirlər, çarəsiz qalb da bir parça çörək üçün 

könüllü yazlrlar. “Kim bilər harada, bəl-
kə bolşeviklərlə, bəlkə də dağstanllarla 
olacaq müharibədə öləcəklərdir.” 

Demək ki, erməni məhlləri [dairələri] 
də bu haln qeyri-təbii olduğunu dərk və 
etiraf edirlər, fəqət dəlilləri başqadr. Köh-
nə dəlil və sübutlardr. 

Fəqət mən zənn etməyirəm ki, Azər-
baycan Hökuməti erməni işsizlərini kən-
di paytaxtından təmizləmək üçün lazm 
gələn tədbir[i] görməkdən imtina eyləsin. 
Və zənn etməyirəm ki, “Amazasp” kimi ge- 
neral “işsizlər” cərgəsində hesab ol[un]- 
sun. 

Dəlil və sübutlar əskidir. Əcəba, köh-
nə tarix təkrar edilməsin!... 

Hökumət bu xüsusda göz-qulaq olub 
bəsirətlə [uzaqgörǝnliklǝ] hərəkət etməli-
dir. Bir an əvvəl evlərinə gedəcək ermə-
niləri yola salmaldr. Və hər növ bəhanə- 
lərini kəsmək üçün nə etmək lazm isə 
etməlidir. Eyni zamanda da ingilis koman-
danlğndan tələb etməlidir ki, bizə qəti 
və ciddi təminat versinlər, görək bu top-
lanan könüllülər kimdir, nə üçündür. İs-
təməlidir ki, burada, Azərbaycann pay- 
taxtında Azərbaycana sadiq olmayan heç 
bir qüvvət bulunmasn. Qərib[ə]dir, Azər- 
baycan paytaxtında Azərbaycan əsgərin-
dən başqa hər növ əsgər vardr. Buna bir 
intəha [nəhayət, son] vermək lazm. 

Böylə bir təbii tələb qarşsnda bitərəf 
ingilis komandanlğ da bir söz deməz. 

Bir an əvvəl Azərbaycan əsgəri şəhə-
rimizə daxil olmaldr. Bu xüsusda höku-
mətin əsas etibarilə qərar olduğunu bi- 
liriz. 

Fəqət camaat dörd gözlə gözləyir. 
Nerǝdə əsgərlərimiz! 
Qoy hökumət bir tərəfdən öz qüvvə-

timizi buraya gətirsin, bir tərəfdən işsiz 
adamlar şəhərdən azaltsn, bir tərəfdən 
də işsizlərə bir növ “iş” tələsi olan könül-
lü əsgər təşkilatınn təhəmmül olunmaz 
[dözülmǝz] bir hal olduğunu isbat ilə lazm 
gələn tədbirlərdə bulunsun. 
Əfkari-ümumiyyə bunu istəyir. Əhali-

nin əmniyyət və qəlb rahatlğn istəyən 
qüvvətlər isə hər şeydən əvvəl bu tələbə 
etina etməlidirlər. 
İştə bugünün həll olunacaq məsələsi! 

 
M. Ə. 

 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
10-uncu iclas 

 
Üçüncü gün 

 
(Keçən nömrədən mabə’d) 

 
Əbilov İbrahim (sosialist) - Möhtərəm 

məbus əfəndilər! Bəhs olunan sorğu mə-
sələsində, necə ki xatirinizdədir, dün yol-
daşmz [Ağamaloğlu] Səməd ağann iş- 
lətdiyi bir neçə sözü mübahisəni dəyişib 
başqa bir rəngə sald. Yoldaşmzn sözü 
anlaşlmadan və əsl məsələnin ruhuna 
vaqif olmadan, onun işlətdiyi yalnz bir 
kəlmə türk sözünü alb natiqlər şiddətli 
nitqlər söylədilər. Bu gün yoldaşmzn 
təkrar kürsüyi-xitabətə gəlib türklər haq-
qndak krini vazeh [açq] bir surətdə 
söylədikdən sonra mən ümid edərdim ki, 
artıq bu xüsusda fəzlə danşlmayacaqdr. 
Çünki anlaşld ki, sosialist rqəsi türk sö-
zünə, türk millətinə nə düşməndir, nə də 

onun əleyhinə danşan. Türkdən məqsəd 
türk üsuli-idarəsi, istibdad və hökumət 
siyasətidir ki, bizim hökumətə də o ruhu 
vermiş olduğunu yoldaşmz söylədi. Zənn 
edərdim artıq bu barədə danşmaq lazm 
gəlməz. Fəqət, [Qarabǝyli] Qara bəy cə-
nablar türklər haqqnda məddahlq edə-
rək “türk milləti müqəddəsdir” - deyə 
yenə uzun bir nitq söylədi. Bəli, əfəndi-
lər! Türk milləti, türk füqərayi-kasibəsi 
[proletariatı] bizcə müqəddəsdir və heç 
kəs böylə olduğunu inkar etməz. Fəqət 
bizim tənqid etdiyimiz türk millətini ziri-
zəminlərdə [yer altında, zirzəmilərdə] sax-
layan hökumətdir ki, onu yxmaq üçün 
Türkiyə füqərayi-kasibəsi ilə birləşib 
bərabər mübarizə etməyə hazrz. (Sol-
dan alqş) Bundan anlaşlr ki, sosialistlər 
türklərə düşmən deyildirlər. (Sədr: Natiq 
əfəndi, sosialistlərin düşmən olduğunu 
heç kəs söyləmədi.)  

Bəli, türk mübahisəsini buraxalm. Ke-
çəlim əsl məsələyə. Bu məsələlər gərək 
sorğudan əvvəl müzakirə ediləydi. Bu sor-
ğu barəsində, o yerlərə gedib işləri eyni ilə 
görmüş olan yoldaşlarmzn bəzilərinin 
bəyanatı, sübutlar daha da qüvvətləndi-
rir. Demək, sorğuda göstərilən nöqsanlar 
doğrudan da vardr. Hətta hökumət də öz 
cavabnda bu nöqsanlar rədd etmədi. Biz 
etiraf ediriz ki, nöqsan var, fəqət, zaman, 
məkan və əhval nəzərə alndqda görülür 
ki, hökumətin dəyişməsi ilə bu nöqsanlar 
rəf olmaz [aradan qalxmaz]. Əgər rəf edi-
ləcək olsayd, əski hökumət dövründəki 
nöqsanlar şimdi yeni hökumət zamanda 
daha çox olmazd. Bu surətlə heç kəs tə-
min edəmməz ki, bir yenisi gəlsə bundan 
daha fəna olmayacaqdr. Biz sosialsitlər 
şəxsi deyil, hökumətin əsas quruluşunu 
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dəyişmək istəriz. Ona görə bizcə tezliklə 
Məclisi-Müəssisan çağrlmaldr ki, əsasən 
bir əsl demokratik hökumət qurulsun. Fə-
nalqlarn qabağn ancaq bununla almaq 
olar. Bu hökumətin əsas puçdur. Kəndlər- 
də çox böyük zülümlər olur. Bir yoldaşmz 
dediyi kimi, məmurlar quldurlar yanlar-
na alaraq füqərayi-kasibəni soyub tala-
yrlar. Bir də Məhəmməd Əmin Rəsulza- 
də cənablar yoldaşmz Səməd ağann 
“Müsavat”a bir balaca toxunmasna ca-
vabən söylədiyi nitqində “Müsavat” mü-
daə etməklə bərabər onun demokratik 
bir rqə olduğunu sübuta qalxşdlar və 
dedilər ki, kəndlərdə siyasi rqələr şöbə-
ləri açaraq bu vasitə ilə nöqsanlarn önü-
nü almaq lazmdr. Şöbə açlsn, amma 
məzkur şöbə əzasnn [deyilǝn şöbǝ üzvlǝ-
rinin] hər gecə birisinin quldurlar vasitə-
silə boğulub öldürülməyəcəyinə əmin- 
dirmi? Məhəmməd Əmin əsl demokrat 
olsayd deməliydi ki, bu yolsuzluqlarn 
önünü almaq üçün o yerlərdə idarələr də- 
yişib demokratik üsulla zemstvolar [yerli 
özünüidarǝ tǝşkilatlar] açlsn və camaatın 
idarə və milisləri özlərinin inandqlar, 
tandqlar adamlardan olsun, indiki ca-
maatı soyanlar tutulsunlar. O halda haq-
szlqlarn önü alnmş olard. Lakin bunu 
demədi.  

Mən sözümü qurtarmaq üzrə deyirəm 
ki, sorğu məsələsində nazirlərin cavab 
bizi qane etmirsə də yenə biz böhran ç-
xarmaq tərəfdar deyiliz. Ancaq təzə bir 
əsas düzəltmək lazmdr ki, onu da yalnz 
Məclisi-Müəssisan qura bilər. Ona görə 
Məclisi-Müəssisan dəvətinədək Parla-
manda bu işlərə baxmaq, nəzarət etmək 
üçün bir komisyon təşkil edilsin. (Soldan 
alqş) 

(5 dəqiqə tənəffüs elan olunur) 
Tənəffüsdən sonra 

Murtuza Axundov — Quba şəhəri üz-
vü sifəti ilə ərz edirəm ki, natiqlərdən birisi 
buyurdu ki, Quba şimdiki halda xanlqdr. 
Buna cavabən deyirəm ki, Quba xanlq isə 
nə üçün Quba qəzas Azərbaycan Parla-
manna 3 məbus göndərmişdir. (Alqş) 
Bak Azərbaycann paytaxtı olduğu halda, 
burada üçrəngli bayraqdan ancaq bir də-
nə görürəm, halbuki Qubada kasb, döv-
lətli hər kəsin ipək parçadan tikilmiş üç- 
rəngli bayrağ var, hər cümə günü şəhəri 
təzyin edirlər [bǝzǝyirlǝr]. Lakin nədənsə 
bunu Bakda görməyirəm. (Alqş) Sonra 
buyurdular ki, Qubada məmurlar öz cina-
yətlərini örtməkdən ötrü özləri üçün dəs-
tə düzəldərək “lan” məsələni ortalğa 
salmşlardr. Az qalmşdr ki, nə qədər 
adam tələf olsun. Mən bu məsələnin nə-
dən ibarət olduğunu belə söyləməkdən 
həya edirəm. Amma burasn sizə deyi-
rəm ki, Qubada böylə şey yoxdur və ol-
maz da. (Alqş) 

Bir də buyurdular ki, Quba qəzas Qəç-
rəş və Küpçal kəndlərində yğlan zəkat 
buğda nə olmuşdur. Mən deyə bilərəm ki, 
o buğda heç yerə getməyib, kənd vəkil-
lərinin ixtiyarnda, kənd anbarlarnda öz 
yerində durur. Mən bu barədə Quba qə-
za qaimməqam [qǝza rǝisi] ilə sual-cavab-
da bulundum. Qaimməqam cavab verdi 
ki, buğda cəm edildiyi zaman, mən Bak-
da olmuşam, mənim müavinim Azərbay-
can Hökumətinin Ərzaq nazirinin te- 
leqrafına görə buğda cəm edibdir. Mən 
qaydandan sonra bu əhvalatı mənə 
söyləmişdir. Cavabnda mən demişəm ki, 
Azərbaycan Hökumətində zəkat ad ilə 
buğda yğmaq qanunu yoxdur.  

Sonra buyurdular ki, 15 vaqon buğda 
nə yerə getmişdir? Əvvəla 15 vaqon de-
yil, 18 vaqondur. Bu barədə sənədlər var-
dr. Bunlardan 2 vaqon qubernatorun əm- 
ri ilə Bakya gətirilib, putu 40 manatdan 
qubernatora təhvil verilmişdir. Bir vaqon 
arpa ilə buğda da türklər gedən zaman 
ingilislərin vürudu [gəlişi] əsnasnda qu-
bernatorun əmrinə görə, Bakya gələn 
pristavlarla strajniklər üçün gətirilib, hə-
lə pulu da vüsul olmamşdr [çatmamş-
dr]. Bundan əlavə, 8 vaqon da quberna- 
torun əmri ilə Bakya gətirilərək Bələdiy-
yə İdarəsi vəkili Klenevskiyǝ təhvil veri-
lib, pulu alnmşdr. Məzkur [deyilǝn] pul 
dəxi putu 40 manat hesab ilə buğda al-
nan əhaliyə paylanmaqdadr. Buğdann 
bir vaqonu da hal-hazrda Xaçmaz möv-
qindədir [stansiyasndadr] ki, hələ təhvil 
alnmamşdr. Qalan 6 vaqonunu da türk-
lər Dağstandan qaydarkən özləri ilə 
aparmşlardr. Bu barədə noyabrn 29-da 
Vükəla Şuras [Nazirlər Kabineti] Daxiliyyə 
və Ərzaq nazirləri və qubernator namna 
[adna] böylə bir teleqraf göndərilmişdir:  

“Qubernatorun əmrinə görə, Xaçmaz 
mövqində cəm edilmiş arpa və buğdan 
Dağstandan gəlib keçən türk əsgərləri 
güclə vaqonlara dolduraraq aparrlar. Ca- 
maat pulunu almamşdr. Təvəqqe edi-
rəm camaat mənafeyini müdaə edib, 
türklər tərəndən aparlan arpa, buğda-
n Biləcəri mövqində saxlatdrasnz. 

Uyezd naçalniki Xoyski” 
Bir də doğrudur, uyezdni naçalnik 

Xoyskidən qabaq putu 10 manatdan 
buğda cəm edilmişdir, pulu da əhaliyə 
verilməmişdi. Ona görə bu buğda putu 
10 manatdan olaraq məvacib almayan 
qulluqçulara paylanb, hasil olan məbləğ 

buğda sahiblərinə qaytarlmşdr. Hətta 
bir dəfə teleqraf məmurlarndan birisi 
şikayət etdi ki, buğdadan ona çatmamş-
dr. Mən təklif edərdim ki, hər fraksiydan 
bir nümayəndə olmaq üzrə bir komissiya 
göndərib bu işləri yerində təhqiq edəsi-
niz, tainki həmin komissiya məhəllində 
[yerində] təhqiqat yapb bu barədə Parla-
mana məlumat versin.  

Əhməd Cövdət [Pepinov] - Möhtə-
rəm əfəndilər! İki gündən bəri mövzuyi-
bəhs [mübahisǝ mövzusu] olan məsələ 
haqqnda mənə bir neçə dəqiqə söylə-
məyə müsaidə veriniz, çünki burada sol 
rqələri bir növ türklərin əleyhinə get-
məkdə ittiham etdilər. Təəccübdür ki, so-
sialist rqələrini töhmətləndirib türk de- 
mokratiyasnn müdaəsini başqalar bo-
yunlarna götürürlər. Məhəmməd Əmin 
əfəndi söylədilər ki, bizim rqəmiz türk 
rqəsidir. Əfəndilər, siz türkçü isəniz biz 
də deyiriz ki, biz də türküz, rqəmiz də 
türk rqəsidir. (Soldan və mərkəzdən 
alqş) Fəqət, bizimlə sizin aramzda bö-
yük fərq var. (Məhəmməd Əmin: Doğru-
dur, var!) Bizim rqəmiz türk füqəra- 
yi-kasibəsi, türk xalq, türk demokratiya-
snn hüququnu müdaə edən bir türk 
rqəsidir. (Soldan alqş) Biz kim olur-ol-
sun, türk olsun, müsəlman olsun, deyən-
lərdən deyiliz. Görürsünüz millətin paşa- 
s ilə əkinçisini bir dərəcədə tutan rqə-
lərin ardnca gedənlər səhvlərini anla-
mağa başlamşlardr. Türk xalq da kən- 
di-kəndini idarə etmək arzusu bəsləyir 
və istəməz ki, onun zəif əlləri ilə hasil 
edilən sərvət yalnz bir neçə şəxsə qis-
mət olub qalsn. Məlumunuzdur ki, Azər-
baycan xalq üçün türk sözü yeni bir şey- 
dir və türk olduğunu yenicə anlamşdr. 
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Odur ki, türkləri böyük intizarla gözləyir-
dilər. Qara bəy [Qarabǝyli] cənablar bu-
yurdular ki, türklər haqqnda ehtiram- 
dan başqa bir söz söyləməməli. Bu doğ-
rudur. Fəqət, türklər burada ikən bir qaç 
zabitann [bir neçǝ zabitin] ədəbsizliyi xal-
qmz dönməyə, hətta söyməyə belə 
məcbur etmişdi. Biz istəməyiriz ki, böylə 
fəna hərəkətlər Osmanl türklərinə qarş 
Azərbaycan türklərində nifrət oyatsn. 
Bunu burada olan bir qaç paşa yapd; biz 
o paşa ilə düşməniz. Bizim rqəmiz həm 
Osmanl xalqnn, həm də Azərbaycan de- 
mokratiyasnn hüququnu müdaə üçün 
həmin paşalarla mübarizə edəcəkdir.  
Əvət! Bunu təsdiq ediriz ki, türk de-

mokratiyas müqəddəsdir, ehtiramlara 
layiqdir. Fəqət, əfəndilər, burada türk-
türk deyə döşünə döyənlər, məgər türk-
lər gələndə paşalarn ayaqlarna sərildik- 
ləri halda, ingilislər gəlincə onlara sxlb 
türk tərəfdar olduqlarn danaraq ingilis 
xidmətinə girməyə çalşmadlarm? (Mər-
kəzdən və soldan alqş) O vaxt Azərbay-
can xalqnn hüququnu hamya qarş mü- 
daə edən bizim rqəmiz olmadm? Bu-
rada yoldaşmz dedi ki, osmanllar gəldi-
lər, puç olan əsasi-idarələri bizimkilərə də 
təsir etdi. Məgər həqiqətən Osmanl Hö-
kumətinin əsas puç deyilmi? Əgər Os-
manl məmləkətini gəzmiş olsanz, yazq 
türk əkinçilərinin nə qədər zəlil olduğu-
nu görərsiniz. Buna da səbəb sultanlar və 
həmin paşalardr. (Soldan: Doğrudur!) 
Mən dediklərimi, Osmanl xalqnn ruhu-
nu hər kəsdən artıq bilən, onun dili ilə 
söyləyən, onun sazn çalan türk şairi 
Məhməd Əmin bəyin sözləri ilə sübut et-
mək istərəm. Şair türk hökumətinin is-
tibdadn təsvirlə deyir ki:  

Şu istibdad hökuməti, Türkiyəyə təhlükə! 
Baxn, məsud etmək üçün hər şey olan   
                                                          bir ölkə,  
Hər qüvvəti məqsədinə ram eyləyən bir  
                                                         ümmət,  
Üç qitədə cahangircə hökm sürən bir dövlət  
Şu saatda bir qaranlq uçurumun üstündə. 
 
Əfəndilər bunu edənlər, bu istibdad 

quranlar kəndiləri müsəlman və türk de-
yillərmi? (Məhəmməd Əmin: Çox vaxt 
deyillər!) Mən deyə bilərəm ki, əgər Os-
manl xalq və əkinçilərini Avropa sər-
mayədarlar əzirlərsə də, onlardan daha 
əvvəl əzən həman paşalardr. Daima bun-
lara qarş üsyan edən şair türk əkinçiləri-
nin haln təsvir edərək deyir ki:  

 
Bu yazqlar  
Şu zavall millət üçün Məşrutiyyət xəyanət 
Ədaləti düşünən baş əzilir,  
Müsavatı söyləyən dil kəsilir,  
Hürriyyətlə çrpnan qəlb xaindir… 
Zindanlarda bu məzluma zəncirlər,  
Biçarəyə qzdrlmş dəmirlər,  
Biçarəyə soyuq sular, tomruqlar, 
Murdar sözlər, yumruqlar, 
Biçarəyə Mərmərədə qanl-qanl ölümlər, 
Biçarəyə heç bir yerdə yaplmayan zülümlər. 
 
Kəndləri və əyalətləri təsvir edərkən 

şair deyir ki:  
 
İştə sizə taşralar ki, hər bucağ bir  
                                        xaraba, bir məzar, 
Köylərində iniltili qülübələr, örümcəkli   
                                                   boş xanələr,  
Dağlarnda dönməz olmuş dəyirmanlar;  
                            soyğun vermiş karvanlar;  
Hər yerində yanğn, yəğma, zülüm var. 
 
Məgər, bunlar edən idarənin əleyhi-

nə danşmaq olmazm? Bir şair bütün qəl- 
bi ilə bunlara qarş tüğyan edərkən, siyasi 
bir rqənin tüğyan etməyə haqq yoxmu? 
Məlumunuzdur ki, əfəndilər, burada Qaf-
qaziya içərisində kəndi qardaşlarn xilas 
etmək kimi müqəddəs işlərə çalşan Məh-
mədciklərlə bərabər bir çox fənalqlar 
yapan ədəbsiz zabitan da [zabitlər də] 
olmuşdur. Bunlarn ədəbsizlikləri zavall 
Məhmədciyin boynuna atılacaqdr. Bu-
rada ingilislərin bir kontrol komisyonu 
var ki, müharibədən nəşət edən [qaynaq-
lanan] və birə on qat artıq göstərilən zə-
rərləri hesab edir ki, cann fəda edən ya- 
zq türk Məhmədciklərinin boynuna yük-
ləsin. Hətta bir çox vicdansz müsəlman-
lar dəxi var ki, oraya yazl ərizələr vermiş- 
lərdir. Bunlar əleyhinə ilk əvvəl etiraz 
edən yenə bizim sosialistlər qəzetəsi ol-
madm? Artıq türk barəsinda danşma-
yb, əleyhimizə əsasl sübutlarla çxsnlar.  

Sorğuya gəldikdə, bu barədə deyər-
dim ki, danşlan bir çox sözlərin doğrusu 
varsa da, bir çoxlarnn da doğru olduğu-
nu etiraf etmək qeyri-mümkündür.  

Məhəmməd Əmin həzrətləri buyur-
dular ki, hökumət məsələsində iki hal ola 
bilər. Biri Parlamandan qabaq, digəri son-
ra və Parlamandan qabaqk hökumətin 
nöqsann təzəyə isnad etmək olmaz. 
Hökuməti tənqid edərkən daxili və xarici 
düşmənləri, vaxtın az olmasn nəzərə al-
mağ da tövsiyə etdilər. Bu az vaxtda işlə-
ri tamamlə düzəltmək qeyri-mümkün ol- 
duğunu da əlavə etdilər. Buras doğru, biz 
də etiraf edəriz. Fəqət, sabiq hökumət 
ilə yenisi arasnda bir təfavüt olmal idi. 
Beş həftə zərndə hökumət bari heç ol-
mazsa bir iş görəydi, tədbir görüldü de-
yǝydi, fəqət, mütəəssifanə [təəssüf ki], bir 

tədbir ittixaz edilməmişdir [tǝdbir görül-
məmişdir]. [Qarabǝyli] Qara bəyin “Höku-
mət gözlədiyimizi vermədiyinə görə eti- 
mad etməyiriz” – deməsinə qarş yolda-
şmz Əbilov söylədi ki, hökuməti düşür-
məklə dərdə çarə olmaz. Hər bir işimizi 
Parlaman həll etməlidir. Fəqət, dövlət, 
məmləkət və əkinçinin hüququnu müda-
ə edəcək iqdamatı [addmlar] bu Parla-
mandan gözləmək əbəsdir. Lakin ümid- 
varz ki, bu yaxnda dəvət olunacaq Azər-
baycan Məclisi-Müəssisanna həqiqi xalq 
nümayəndələri cəlb olunacaq və onlar 
vasitəsilə əsasl bir xalq hökuməti quru-
lub Azərbaycan yaşayacaqdr. O vaxta-
dək demokratik bir hökumət təsəvvürü 
qeyri-mümkündür. Lakin yenə dərdimizə 
bir çarə etmək üçün rqəmiz qərar qoy-
du ki, hökumətlə bərabər Parlamanda 
dəxi işləyib öylə fövqəladə tədbirlər gör-
sün ki, hökumətə bir kömək olsun.  

Hökumət namndan [adndan] Daxiliy-
yə naziri buyurdu ki, rüşvət alan xain mə-
murlar məhkəməyə verilib cəzalanacaq- 
lardr. Fəqət, bu vaxtadək bir məmurun 
həbs edilərək cəzalandğn görmədik. 
Deməli, hazrda mövcud olan məhkəmə 
qanunlar kifayət etməyir. Ona görə bir 
Ali Məhkəmə (Tribunal) qurulmal ki, bü-
tün möhtəkirlər, xainlər bu Ali Məhkə-
məyə verilərək cəzalansnlar, hətta lazm 
görülsə, bütün əmlakn da əlindən al-
mağa səlahiyyətdar olsun. Yoxsa, şimdiki 
məhkəmələrə veriləcək olsalar, xainlər 
Azərbaycandan çxb Gürcüstan, Ermə-
nistan və sair məmləkətlərə gedərək qa-
nundan qaça bilərlər. Bunun önünü an- 
caq o Ali Tribunal vasitəsi ilə almaq müm-
kündür ki, bu da yalnz bizdə deyil, başqa 
məmləkətlərdə də var. Bütün bu işləri ət-
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raca təftiş etmək üçün ikinci Parlaman 
komisyonu dəxi təşkil olunmaldr. İştə 
bu surətlədir ki, tamamilə də olmasa əh-
val bir qədər bəlkə düzəlib Azərbaycan 
xalq və kəndlisi üçün rahatlq ola. (Sol-
dan alqş)  

Aslan bəy Qardaşov (Əhrar) - Bizim 
dünkü sözlərimizdə hökumətin izahatın 
ka görmədiyimiz, bizim hökuməti yx-
maq arzusunda olduğumuzdan nəşət et-
məyib, verilən izahatın doğrudan-doğ- 
ruya ka olmamasndan irəli gəlmişdir 
və bir də hökumət əzalar ilə bizim qə-
rəzi-şəxsimiz [şəxsi qərəzimiz] olmadğ ilə 
bərabər kabinəyə bu halda daxil olmaq 
arzusunu dəxi etməyiriz.  

Fəqət, biz onu istəyiriz ki, hökuməti-
mizin əsas ədalət, haqqaniyyət üzrə tə-
sis edilsin. Bu əsasszlq üzündəndir ki, 
hökumət idarələrində böyük səhv və xə-
talar və xəyanətlər sadir olmaqdadr [baş 
vermǝkdǝdir]. Biz çox şad olardq ki, höku-
mət özü sorğudan əvvəl bu xəyanətlərin 
önünü alayd.  

Bu qədər xəyanətlərə hökumətin göz 
yummas, barmaq arasndan baxmas 
təəccüb olunacaq bir şeydir.  

Bir para natiqlər bu cür xəyanətlərin 
önünü almaq üçün tez bir zamanda Məc-
lisi-Müəssisan çağrlmas təklifatında bu-
lundular.  

Cavab olaraq mən onu demək istəyi-
rəm ki, hal böylə davam edərsə, Məclisi-
Müəssisann çağrlmas da mümkün ol- 
maz. Biz xəyanət ismini, doğruluğu ilə 
məşhur olan Yollar nazirinin ağzndan bu 
gün eşitdik. “Müsavat” fraksiyasnn rəisi 
Rəsulzadə cənablar dünkü qaynar 
nitqində “Hökumətin səhv və xətalar ol-
maq mümkündür” deyir. Əcəba, nə cür 

səhv və xətadr ki, uzun bir müddət da-
vam edir. Nə tühəf bir səhvdir ki, Bak mil-
yonçusuna, İran konsuluna 10 minlərlə 
verilən bezin bir arşn da olsun möhtaci-
nə [ehtiyac olanlara, möhtaclara] verilmə-
yir. “Müsavat” rəisi nə üçün bu kimi şey- 
lərə xəyanət deməyib səhv ismi verir?  

Hökumətin verdiyi bəyanat bizi raz 
salmad, zənn edirəm bu bəyanat “Mü-
savat” dəxi raz sala bilməz.  

Biz “Əhrar” fraksiyas əvvəlki etima-
dmz geri almrq. Mahəza [bununla bəra-
bər] fövqəladə bir komisyonun təşəkkü- 
lündə, sosialist fraksiyalarna iştirak edə-
riz ki, bəlkə işlər bir növ yolunda gedər.  

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA  
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
* Tərtərdən Rəisi-vükəla [Baş nazir] 

namna işbu məzmunda bir teleqram 
gəlmişdir:  

“Cavanşir qəzas əhalisi yeni təyin edil-
miş general-qubernatoru məmnuniyyətlə 
pişvaz edərək [qarşlayaraq] öz hökumət-
lərinə millət uğrunda çalşmaqlarndan 
dolay rizaməndlik izhar edir [razlğn bil-
dirir]. Əhali öz gənc cümhuriyyəti uğrun-
da lazm gələ biləcək bütün fǝdaiyyətdən 
[fǝdakarlqdan] çəkinməyəcəklərini izhar 
edirlər. 

Nümayəndələr:  
İsmaylov, Muradxanov,  

Qaybov, Hacyev”  
 
* Ağdamdan Rəisi-vükəla namna al-

nan teleqramn surəti: 
Yeni general-qubernatorun təyini əha-

li tərəndən məmnuniyyət və rizamənd-

liklə qarşlanmşdr. Yevlaxdan Ağdama- 
dək bütün yolda Məclisi-Məbusan və Hö-
kumət şərənə nümayiş olmuşdur. Yüz-
lərlə süvarilər bizim arabalarmz yol uzaq 
edirdi [müşayiǝt edirdi]. Cümə günü Şuşa 
şəhərində qəza qaimməqamlar [qǝza rǝis-
lǝri] və millət xadimləri müşavirəsi dəvət 
edilmişdir. Burada idarə barəsində müza-
kiratda bulun[ul]muşdur. Əlbəttə ki, mü-
şavirə nəticəsi xüsusi hökumət deklarasi- 
yasnda elam ediləcəkdir [bildiriləcəkdir].  

* [Rǝisi-vükǝlann, süvari qoşunlar ni-
zamnamǝsinin] türk lisannda olmasnn 
təsdiqi haqqndak məruzəsindən sonra 
qət edilmişdir: Komandann [ǝmrlǝrin] 
türkcə olmas təsdiq olunsun. 

* Rəisi-vükəlann Azərbaycan ordusu 
uniformas haqqndak məruzəsindən 
sonra qət edilmişdir: Hərbiyyə Nəzarəti 
tərəndən pişnihad [təqdim] edilən Azər-
baycan ordusu uniformas təsdiq edilsin.  

* Maliyyə Nəzarətinin aparlacaq çi-
yid gömrüyünü azaltmaq haqqndak mə-
ruzəsindən sonra qət edilmişdir: Ticarət 
və Sənaye Nəzarətinə tapşrlsn ki, Maliy-
yə Nəzarəti ilə bərabər Gəncə yağ zavo-
dunun qüvveyi-istehsaliyyəsini və habe- 
lə ehtiyat miqdarn və artıq qalacaq to-
xumun miqdarn müəyyən etsinlər.  

* Şuşa general-qubernatorundan iş-
bu məzmunda bir teleqraf alnmşdr:  

“Bu gün 12 şubatda [fevralda] Şuşa 
şəhərinə varid olub [gəlib] öz vəzifəm ifa-
sna şüru etdim [başladm].  

Gəncə quberniyas müvəqqəti  
general-qubernatoru: Sultanov”  

 
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə [Sosial Tə-

minat] naziri müavininin beynəddəvair 
[idarələraras] bir komisyon təşkili haqqn-

dak məruzəsindən sonra qət edilmişdir: 
Maliyyə Nəzarətinə tapşrlsn ki, bütün 
dövləti idarələrdən birər nümayəndə ol-
maq üzrə bir beynəddəvair komisyon 
təşkilinə başlasn. Komisyon iki həftəyə-
dək komisyona olan nəzəriyyatın höku-
mətə bəyan və təqdim etməlidir.  

* Daxiliyyə nazirinin təhti-idarəsində 
[idarəsi altında] olan qulluqçularn məva-
ciblərini artırmaq barəsindəki məruzə-
sindən sonra qət edilmişdir: Nazirin mə- 
ruzəsi təsvib edilir [bǝyǝnilir] və tapşrlr 
ki, təsdiq edilmək üçün Parlamana idxal 
edilsin.    

 
 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 

(Royter acentəliyindən) 
 
Vilsonun əziməti  
Rəisi-cümhur Vilson fevraln 14-də ax-

şam Parisi tərklə Amerikaya əzimət edə-
cəkmiş [gedəcəkmiş].  

 
Suriya istiqlaliyyəti  
Sülh Konfrans komitəsi Suriyann tə-

ləbatı haqqnda Çakri Qanemin məruzə-
sini dinləmişdir. Çakri Qanem ətraf ərəb 
tayfalar üçün Suriya istiqlaliyyəti tələb 
edir. Suriyann istiqlaliyyəti etiraf [qǝbul] 
edildiyi təqdirdə, Suriya öz nəşvü-nüma-
snn [tǝrǝqqisinin] əla dərəcədə olmasna 
baxmayaraq istibdad altından azad edil-
diyi zamanda mehriban və dostluq müa-
vinətinə möhtac olacaqdr. Çakri Qanem 
Sülh Konfransndan xahiş etmişdir ki, Su-
riyann qeydini öz öhdəsinə alb müavi-
nət göstərsin.  
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* Paris - Hicaz kralnn oğlu əmir Fay-
sal Hicaz krallğ tərəndən Sülh Kon-
fransna nümayəndə təyini barəsində ata- 
sndan dəsturüləməl [təlimat] gözləyir. 
Acudan [adyutant] sifətilə əmiri müşayiət 
edən polkovnik Laurens zənn edir ki, əmir 
Faysal özü krallq tərəndən birinci nü-
mayəndə olacaqdr ki, Böyük Ərəb Fede-
rasyonu Dövləti layihəsi tərtib versin. La- 
yihə konfransa idxal ediləcəkdir.  

 
Cəmiyyəti-Əqvam  
Sesil Müttəqlər mətbuatına xəbər 

verir ki, Almaniya, Avstriya, Bolqariya və 
Türkiyə hal-hazrda Cəmiyyəti-Əqvama 
[Millətlər Cəmiyyətinə] buraxla bilməzlər. 
Bütün cahan millətləri cərgəsinə girmə-
yə ləyaqətlərini ibraz [nümayiş etdirdikdǝn] 
və etimada məzhər [nail] olduqlarn gös-
tərdikdən sonra bunlar da Cəmiyyəti-Əq-
vama buraxlacaqdrlar. Almaniyada hal- 
hazrda davam edən başszlq bərtərəf 
edilməyincə [aradan qaldrlmaynca] və hə-
qiqi hökumət görünməyincə və öz əqidə-
sini dəyişmədikcə etibara məzhər olam- 
maz. O ki qald Avstriyaya, o da etibara 
məzhər olan hökumət təşkil etməlidir; 
olarsa onlar Cəmiyyəti-Əqvama burax-
mamağa heç bir əsas qalmaz. Türkiyənin 
ərazi məsələsi konfransda həll edilmə-
yincə, Türkiyənin iclasa buraxlmas müş-
kül məsələdir. Bolqariya Balkaniya tama- 
hndan əl çəkəcəyi təqdirdə Cəmiyyəti-
Əqvama buraxlacaqdr.  

 
* “Tayms” qəzetəsinə Berndən veri-

lən xəbərlərə nəzərən, qraf Rantsau və 
Şeydeman Ümumi Süh Konfransna Al-
maniya tərəndən nümayəndə göndəri-
ləcəkdirlər.  

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Alman sualtı qayqlar  
Alman sualtı qayqlar Birja acentəli-

yinin teleqrafına görə fevraln 7-sində Kil-
dən Harviçə gəlmişlərdir. Almanlar izhar 
etmişlər ki, burada sualtı qayqlarndan 
ikisi qərq edilmişdir.  

 
Almaniyada tətil  
Mulhaymda olan dəmiryol mövqi 

[stansiyas] Spartak əsgərləri tərəndən 
işğal edildiyinə görə, poçta və dəmiryol 
xidmətçiləri tətil etmişlərdir.  

 
Berlində  
Berlində asayişi müdaə edən qvar-

diya rqəsi iğtişaş yatırmaq üçün hər cür 
tədbirlər ittixaz etməkdədir [tǝdbirlǝr gör-
məktədir]. Küçələrdə və meydanlarda əs-
gərlər qoyulmuşdur. Fabrika və zavodlar 
açq olub dövlət əsgərləri tərəndən mü-
hazə edilməkdədirlər.  

 
* Bremen şəhəri hal-hazrda dövlət 

əsgərləri tərəndən zəbt edilmişdir. Şə-
hər xarabazar halndadr. Birja artıq də-
rəcədə xəsarətlənmişdir. 

 
Radekin həbsi  
“Volf” acentəliyi xəbər verir ki, fevra-

ln 7-sində Radek öz evində həbs edil-
mişdir. Burada Radek bütün Almaniyaya 
təşviqat nəşr edirmiş. Külli miqdarda pa-
ra və mühüm sənədlər müsadirə edil-
mişdir.  

 
Axskada  
Tiisdə müntəşir [nəşr olunan] “Borba” 

qəzetəsi yazr: Mövsuq [mötəbər] mənbə-

dən xəbər verilir ki, Axska mahalnda 
Gürcüstan Hökumətinə qarş iki alay 
müntəzəm qoşun çxş yapmşdr. Saldat-
lar arasnda bir çox əsgərlər vardr. Bu 
qüvvələri türk zabitləri idarə edir. Bun-
dan maəda [başqa], onlarn cərgəsində 
ruslar və erməni aserləri də vardr.  

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Kizlyar rayonunda müharibələr 
Hal-hazrda Tersk bolşevik qüvvələri 

Kizlyar və ətrafına cəm olunmaqdadrlar. 
Ələlümdə [başlca olaraq] 11 və 12-nci 
Qrmz ordu əsgərlərinin qalan cəm ol-
muşlardr. Kizlyar özü müdaəyə hazrla-
nr. Çünki Könüllü ordu dəstələrinin hü- 
cumu gəldikcə şiddət etməkdədir. Kizlyar 
rayonu bolşeviklərdən ötrü xeyli mü-
hümdür. Çünki Həştərxan vasitəsilə Kaspi 
dəryas [Xəzər dənizi] Rusiya ilə tək bir 
münasibat [əlaqə] yoludur. Həştərxandan 
bolşeviklər canl qüvvə və mühimmat [si-
lah-sursat] almaqdadrlar. Kaspi dəryas 
Bak donanmas tərəndən mühazə edi-
lirsə də bu donanmann o qədər qüvvəti 
yoxdur ki, Kaspi sahilini mühazə edə bil-
sin. Bu yaxnlarda bolşeviklər bir böyük 
sihhiyyə paraxodunda öz yaral və naxoş 
əsgərlərini Həştərxana göndərmək istə-
mişlər. Lakin bu paraxod Bak donanma-
s tərəndən tutulub Şamilqalaya (Pet- 
rovsk) gətirilmişdir.  

 
* Bir dəstə vladiqafqazllar Vladiqaf-

qaz tərəfdə nələr vaqe olduğunu bilmək-
dən ötrü Kazbekə avtomobil göndərmiş- 
lər. Yollarda böyük qar olduğuna görə av-
tomobil Mletdən qaytmşdr.  

Müharibələrin dayandrlmas təd-
birləri 

Gürcüstan Hökuməti nəzdində olan 
Dağstan Hökuməti nümayəndəsinin ver-
diyi məlumata görə, İngiltərə koman-
danlğ Tersk oblastında müharibələrin 
dayanmas üçün bir çox tədbirlər gör-
məkdədir. Yenə həman məlumata görə, 
hal-hazrda Dağstan Hökuməti ilə Könül-
lü ordu komandanlğ arasnda münasi-
bat bərpa edilmişdir.  

 
Soçinin işğal haqqnda 
Tiisdə alnan məlumata görə, Soçi na-

hiyəsinin general Bruneviç dəstələri tə-
rəndən işğal xudsəranə [özbaşna] bir 
surətdə olmuşdur. Çünki bu hücum Kö-
nüllü ordu Baş komandanlğndan bixə-
bər edilmişdir. Hər halda əvvəlcədən sa- 
biq vəziyyəti bərpa etmək üçün Soçi na-
hiyəsinə gürcü əsgərləri göndərilmişdir. 
İngiltərə heyəti nümayəndəsi Uayt bu ba-
rədə müəyyən iqdamatda [təşəbbüsdə] 
bulunmaqdadr.  

 
 

TƏTİL GÜNLƏRİNİN  
MÜHÜM XƏBƏRLƏRİ 

 
İsveçrədə üsyan 
İsveçrənin bir neçə şəhərində aclq-

dan üsyan əmələ gəlmişdir. Bir neçə ma-
ğazalar qarət edilmişdir.  

 
Vəhib paşa və Hüseyin Cahidin edam  
İstanbul - Qulluq işlərində xəyanət et-

dikləri üçün Qafqaziyada olan Türk qo-
şunlarnn sabiq komandan Vəhib paşa 
ilə “Tənin” qəzetəsinin müdiri “İttihad-
Tərəqqi” rqəsinin başçs və Türkiyə 
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Məclisi-Məbusannn üzvü Hüseyin Cahid 
atılmaqla edam edilmişlərdir. 

 
Könüllü ordunun inquşlara ultimatu-

mu  
Yekşənbə [bazar] günü axşam saat 9-

da Qazbəydən xətti-müstəqimlə [birbaşa] 
xəbər verilir ki, Könüllü ordu dəstəsi Bes-
lan mövqinin [stansiyasnn] 10 verstli-
yində olan inquşlarn Dolaqovo adl kən- 
dinə yaxnlaşb İnquş Milli Şurasna bu 
məzmunda bir ultimatum təqdim etmiş-
lərdir: 

1) İnquş əhalisi tərk-silahla bütün 
silahlarn Könüllü dəstələrə verməlidir.  

2) Şura Hökuməti tərəfdarlar və 
Qrmz qoşun cərgəsində iştirak edən 
inquşlar Könüllü qoşun ixtiyarna veril-
məlidir.  

3) Könüllü ordu İnquşistan torpa-
ğndan Qroznya bilamümaniət [maneǝsiz] 
buraxlmaldrlar.  

4) İnqilab zamannda kazaklara ve-
rilən bütün xəsarəti inquş milləti ver-
məlidir.  

5) İnquş milləti 18 yaşndan 40 sin-
ninədək [yaşnadǝk] adamlarn səfərbərli-
yə dəvət edilib də içəri Rusiyaya bolşe- 
viklərlə mübarizədən ötrü [göndǝrilmǝsi-
nǝ] raz olmaldr.  

6) İnquş milləti Tersk oblasta kazak-
dan general-qubernator təyin edilməsi-
nə riza verməlidir.  

Ultimatum üçün 10 saat vaxt qoyul-
muşdur. İnquş Milli Şuras bu utimatumu 
müzakirə etdikdən sonra qəti surətdə 
rədd eyləmişdir. Nəhayət Könüllü ordu 
kəndə hücum eyləmiş, fəqət müvəffə-
qiyyəti olmamşdr. Üç dəfə təkrar edən 
bu hücumda hər iki tərəfdən külli tələfat 

verilmişdir. Axrda kənd Könüllülər tərə-
ndən mühasirə edilib od vurulmuşdur. 
Hal-hazrda müharibə davam edir.  

 
Fransada bolşeviklər  
Paris - Bir çox fransz saldat və aser-

lərindən bolşevik intibahnamələri və ki-
tabçalar taplmşdr. Hökumət bu işdən 
artıq dərəcə həyəcana düşmüşdür. Hətta, 
bolşeviklikdə ittiham edilən bir neçə şüb-
həli alaylar qaravul altına alnmşlardr.  

 
Könüllü ordunun ricəti [geri çǝkilmǝsi] 
Tiis - Gürcüstan Hərbiyyə nazirinin 

məlumati-rəsmiyyəsi [rəsmi məlumatı]: 
Qvardiya ərkani-hərb [qərargah] naçalniki 
böylə məlumat verir: 

Könüllü qoşunlar Adlerdən sübh vaxtı 
hərəkət etmişlərdir. Bizim səngərdə olan 
ermənilər düşmənlərimizin tərənə ke-
çib bizimlə müharibə edirlər. Bizimlə düş-
mən süvarisi arasnda müharibə gedir. 
Yalnz bir at gəbərmişdir. Könüllü dəstəsi 
məğlub olub Batum tərəfə qaçr.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Üskü münasibətilə  
Novruz baram yaxlaşr. Üskülər gəlir. 

Bu münasibətlə adəta hər il və həmişə 
sǝşənbə [çərşənbə axşam] günləri müsəl-
manlar güllə atarlar. Əlbət ki, bu bir adət- 
dir. Bayram axşamlar atarlar. Fəqət bu 
saat ham bilir ki, adi zamanlar deyildir. 
Adəti şeyləri adi zamanlarda edirlər. Şim-
diki adi zaman deyil. Müsəlman qardaş-
lara təklif olunur ki, üskü axşamlar güllə 
atıb xalq narahat etməsinlər. Əgər güllə 
atılsa, hökumət dəxi şiddətli tədbirlər 

görməyə məcbur olar. Camaat bilməlidir 
ki, bədxahlar adətǝn böylə hərəkətlər-
dən istifadə edirlər. Camaatımz bu işlərə 
məhəl [yer, imkan] verməməlidir.  

 
Güllə atanlarn həbsi  
Məlum olduğu üzrə hər gecə şəhərin 

müxtəlif yerlərində güllələr atılr. Şəhər-
də böylə şeylər qadağan olduğundan 
güllə atanlar təqib edilib, 10 nəfərədək 
tutulub məhkəməyə verilmiş və hərəsi 
iki il həbsə məhkum edilmişdir. Məhbus-
larn içərisində bir neçəsi milis nəfəratın-
dandr.  

 
Müsəlman ziyallarnn yğncağ  
Şənbə günü fevraln 15-ində axşam 

Bələdiyyə Məclisinin zalnda Bak və ət-
rafı müsəlman ziyallarnn yğncağ vaqe 
oldu. Yğncaqda təqribən 200-dək adam 
var idi. Bu cümlədən bir çox müsəlman 
xanmlar hazr idilər. Məclis saat 7 radə-
lərində açlb əksəriyyəti-ara [səs çoxluğu] 
ilə sədarətə Mehdi bəy Hacbababəyov, 
katibliyə Ağalar bəy Mahmudbəyov seçi-
lirlər. Sədr bugünkü yğncaqdan məqsəd 
nə olduğunu müxtəsərən söyləyib Bak 
və ətrafınn müsəlman ziyallarn ittiha-
da [birliyə] dəvət edərək heyəti-mütə-
şəbbisə [təşəbbüskarlar heyəti] tərəndən 
nizamnaməsi tərtib edilmiş olan “Bak 
müsəlman zəhmətkeş ziyallarnn ittifa-
q”nn təşkil edilməsini təklif edir. Sədr-
dən sonra heyəti-mütəşəbbisə əzasn- 
dan [üzvlǝrindǝn] Cəmil bəy Vəzirov ittifa-
qn məqsəd və amal haqqnda bəyanat 
verərək Azərbaycann keçirməkdə oldu-
ğu təhlükəli vaxtlara məclisin diqqətini 
cəlb edir. Hökumətin və Məclisi-Məbu-
sann fəaliyyətindən danşaraq məruzəçi 

əfəndi istər məclis və istərsə hökumət-
də, vəzifəsini düşünüb onu lazmi dərə-
cədə ifa edən üzvlər olmadğn qeydlə 
ümum müsəlman ziyallarn fəaliyyətə 
dəvət edərək təşkilat yapmaqla Azər-
baycan istiqlaliyyəti uğrunda çalşmaq 
və ona xidmət edib ətrafdan gələn hər 
dürlü xətrədən [təhlükədən] müdaə et-
məyi vacib bilir.  

Məruzədən sonra ittifaqn məramna-
məsi oxunur. İttifaqn ümdə məqsədi 
məktəb, müzəxana [muzey] açmaq, kurs-
lar, mühazirələr tərtib etmək, sənaət [sǝ-
naye] və ticarətə xidmət edərək bunun 
üçün lazmi təşəbbüsatda bulunmaq və 
ələlxüsus Qafqaziya millətləri arasnda 
münasibati-dostanə peyda və bərqərar 
[etmǝk] olduğu anlaşlr.  

Məclis, ittifaqn – “Bak və ətrafı mü-
səlman zəhmətkeş ziyallarnn ittifaq” 
adlanmasna qərar verir. Məramnamə 
maddəbəmaddə oxunub qəbul olduq-
dan sonra seçkilərə şüru olunur [başla-
nr].  

Heyəti-mütəşəbbisə siyahs üzərinə 
12 adam heyəti-idarəyə (şuraya) və 6 
nəfər onlara namizəd seçilirlər.  
Ələlümum seçilənlər bunlardr: 
1) Ağalar bəy Mahmudbəyov; 
2) Camo bəy Cəbraylbəyov; 
3) Mehdi bəy Hacbababəyov; 
4) Axundov Rəhim; 
5) Ağa Axundov; 
6) Əli Seyidov; 
7) Əhmədəli Xasov; 
8) Lətif Mahmudbəyov; 
9) Sadiq Hüseynov; 
10) Vəzirov Cəmil bəy; 
11) Əliməhəmməd Mustafayev; 
12) Qaybov Məhəmmədağa.  
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Namizədliyə: 
1) Əhmədbəyov Zivər bəy; 
2) Əhmədbəyov Kərim bəy; 
3) Bayraməlibəyov Teymur bəy; 
4) Qədir Heydərov; 
5) Baba bəy Səfərəlibəyov; 
6) Abdulla bəy Abaşidze. 
 
 

ƏRZAQ İŞLƏRİ 
 
- Ərzaq Nəzarəti Məsai [Əmǝk] Nəza-

rətinə yazr ki, məvaciblərin artmas ilə 
əlaqədar olaraq birinci zəruri şeylərin 
bahalanmas ilə mübarizə etməkdən öt-
rü Ərzaq Nəzarəti sizin təsəvvüratınza 
şərik olaraq birinci zəruri şeylərin bazar-
da kifayət qədəri olmasndan əlavə qiy-
mətlərin azalmasna çalşmaqdadr. Bun- 
dan ötrü də ucuz qiymətlə bazara şey ç-
xarmaldr. Ərzaq Nəzarəti buna nail ol-
maqdan ötrü hər cür tədbirlər ittixaz 
edib [tǝdbirlǝr görüb], mal gətirilməsin-
dən ötrü bir çox adamlarla müqaviləna-
mə bağlayb və bağlamaqdadr. Bundan 
əlavə, Ərzaq Nəzarəti birinci zəruri şey-
lər almaqdan ötrü Kubana və cənubi Ru-
siyaya öz vəkillərini göndərməkdədir. La- 
kin hal-hazrda dəmiryolda nəqliyyat iş-
ləri qeyri-müntəzəm olduğundan bu təd-
birlər iki-üç aydan tez olmaz. Su nəqliy- 
yatı da büsbütün Müttəq komandanlğ 
əlində olduğundan, başqa müəssisə və 
şəxslər ixtiyarna verilmir. Bunlardan əla-
və, gətiriləcək mallarn təzə təşkil olun-
muş dövlətlərdən keçirilib gətirilməsi tə- 
xirə düşüb bəzən bilkülliyyə buraxlmr. 
Burasn da nəzərə almaldr ki, Ərzaq 
Nəzarəti ancaq həqiqi bir surətdə bu il 
yanvar ayndan davam etməyə başlamş-

dr. Hər halda Ərzaq Nəzarəti məmləkə-
tin kasb əhalisini ucuz qiymətlə külli 
miqdarda birinci zəruri şeylərdən təmin 
etməyə ciddi surətdə çalşmaqdadr.  

- Ərzaq Nəzarəti İran konsuluna yaz-
mşdr ki, konsulxana tərəndən göstəri-
lən adres ilə kəşf edilmiş dəri mallarn si- 
yahs üçün Ərzaq Nəzarəti tərəndən 
acentə göndərilmişdir. Lakin bu mallar 
acentə tərəndən siyah edilməmişdir. 
Çünki, aşkar olmuşdur ki, göstərilən an-
bar A. S. Yemova mütəəlliqdir [mǝxsus-
dur] və anbarda olan mallar saldat çək- 
məsi tikməkdən ötrü Qafqaziya ordusu 
anbarndan almaqdadr. Konsulxana bu 
mallarn nə cür vasitə ilə həman anbarda 
olmasn bilavasitə Qafqaziya ordusu ida-
rəsindən xəbər almaldr.  

- Ərzaq Nəzarəti dəmiryol mövqi 
[stansiyas] naçalnikindən xahiş edir bina-
güzarlq [sərəncam] verilsin ki, Çorn-qo-
rodda “Yakor və Vira” zavodundan təcili 
surətdə 7 vaqon neft çxarlb Gürcüstan 
təriqi [yolu] ilə Azərbaycan Ərzaq Nəza-
rəti adna Batuma göndərilsin.  

- Ərzaq Nəzarəti Azərbaycan dəmir-
yollar naçalnikindən üçüncü dəfə xahiş 
edir, binagüzarlq edilsin ki, Çorn-qorod-
da “Yakor və Vira” zavoduna tezliklə 15 
dənə örtülü vaqon verilsin.  

- Batuma aparlan neftləri müşayiət 
etməkdən ötrü Ərzaq Nəzarəti tərən-
dən S. S. Vonsoviç göndərilir.  

- Ərzaq Nəzarətinin ümumi şöbə mü-
diri Vasili Sergeyeviç Popov Azərbaycan 
Hökumət idarələri xidmətçilərinin məva-
cibləri artmas məsələsinə baxacaq bey-
nəddəvair [idarǝlǝraras] komisyona Ər- 
zaq Nəzarəti tərəndən nümayəndə 
göndərilir.  

- Ərzaq Nəzarəti Daxiliyyə Nəzarətinə 
yazr ki, əhalinin kasb sinnə əlverişli 
qiymətlə lazmi ərzaq şeyləri buraxmaq-
dan ötrü Ərzaq Nəzarəti tərəndən Bak 
şəhərində dükanlar açlr. Bu dükanlar 
üçün Ərzaq Nəzarəti 5-inci Qanltəpə və 
Stanislav küçələri küncündə Atabəyovun 
88-inci nömrəli və Şamax yolunda Hac-
yevin evində olan yerləri nəzərə almşdr. 
Buna görə, Ərzaq Nəzarəti sizdən xahiş 
edir ki, həman dükanlarn həcz [müsadirə] 
edilməsi üçün binagüzarlqda bulunas-
nz [sǝrǝncam verǝsiniz].  

- Ərzaq Nəzarəti Səhhəti-Ümumiyyə 
Nəzarətinə [Səhiyyə Nazirliyinə] yazr ki: 
Hökumət müəssisələrində olan xidmət-
çilər üçün “Kooperatsiya” istehlak cəmiy-
yətindən kooperatsiya qiyməti ilə şeylər 
və mallar almaq imkan vardr. Bu şeylər 
hams Nəzarət hesabna alnb xidmətçi-
lərə paylandqdan sonra qiyməti məva-
ciblərdən saxlanacaqdr. Ərzaq Nəzarəti 
kooperatsiyada olan şeylərin surətini 
Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarətinə göndərib 
Nəzarətdə olan xidmətçilərin siyahsn 
və istədikləri şeyin nə miqdarda olmasn 
yazb göstərməyi xahiş edir.  

- Ərzaq Nəzarəti, Müttəq dövlət 
polisəsi komissar Kokerellǝ yazr ki, Sko-
belev qardaşlar dəyirman anbarlarn-
dan biri İngiltərə komandanlğ ehtiyac 
üçün tərənizdən zəbt edilmişdir. Bu bi-
na əvvəlcədən Biçeraxovun partizan dəs-
təsinin qaraj üçün zəbt edilmiş idi. Hal- 
hazrda bu yer Biçeraxov tərəndən bo-
şa[l]dlmşdr. Skobelev qardaşlar dəyir-
man Ərzaq Nəzarətinin ehtiyacatı üçün 
işlədiyindən və bu dəyirman anbarlarn-
da Ərzaq Nəzarətinə mütəəlliq [mǝxsus] 
bir çox buğda və un olduğundan, Ərzaq 

Nəzarəti həman yerin tərənizdən zəbt 
edilməməsini xahiş edir.  

 
 

AZƏRBAYCANDA 
 
Göyçaydan 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin elann-

dan sonra xalq demokratiya sin bir az 
nəfəs almağa başladlar, çobansz sürü 
kimi olmadqlarn anladlar. Hampalarn 
[qoluzorlularn] əllərindən bizar olan uyez-
din [qǝzann] füqəra əkinçiləri lazm gələn 
yerlərə müraciət edib haqlarnda rəva 
görülən bunca müsibəti qarət və yǝğma-
çlarn haqqnda qanunən icra ediləcəyi-
ni ümid eylədilər. Lakin minlərlə put buğ- 
dalarn, türklər zamannda toplanan azu-
qənin satıldğn və bir-iki nəfərin cibinə 
girdiyini görən əhali fəğanlar içində qal-
dğ kimi, gedən komisyonlar dəxi bütün 
təhqiqatı yapma içində saxlayrlar.  
Ərzaq idarələrində olan sui-istemal 

[sui-istifadǝlǝr] məlum olduğu halda, Ər-
zaq Nəzarəti tərəndən bu xüsusda təd-
bir hələ yoxdur. Bu ilki qarqaşalq nəticə- 
si olaraq dağlmş, məhv olmuş Göyçay 
uyezdinin bir hissəsinin vəkili bir aydan 
çoxdur ki, çlpaq camaata bez və çit al-
maq üçün Bakya gəldiyi halda hənuz bir 
şeyə müvəffəq olmadğn bildirir. Səbə-
bi-təəccübdür [tǝǝccüb sǝbǝbidir] ki, hə-
qiqi camaat vəkilləri aylarca Bakda yatır- 
lar, xərcləyirlər, heç bir şeyə müvəffəq ol-
mayrlar. Ancaq möhtərəm Şamax vəkili 
Əfəndiyev Şamax üçün on beş gün zər-
ndə bez alb həman bezi də Göyçayda 
satmağa müvəffəq olur. Bu bir sirrdir ki, 
bilməyə çarə yoxdur.  

Yollarmz inqilabdan sonra bərbad bir 
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haldadr. Neçə dəfələr lazm gələn yerlə-
rə müraciət edilmişsə də, hələ heç bir 
nəticə verməmişdir.  

Camaat arasnda xəstəlik hökmfər-
madr [hökm sürmǝkdǝdir]. Əlac [dǝrman] 
taplmayr, doktor isə hakəza [habelǝ].  

Kəndlərdəki məktəblər qapanmş, 
kənd və şəhər məktəblərinin müəllimləri 
isə maaşsz keçinirlər. Beş yüz manat alan 
bir müəllimdən nə gözlənir. Bir ailə beş 
yüz manatla keç[in]ərmi!  

Polisə təşkilatı təzədən düzəlmişdir. 
Fəal Xankişi bəy gəlmişdir. Əvvəldən olan 
üsulsuzluğu bərhəm edəcəyini [düzəldə-
cəyini] ümid edirik. Posta və teleqraf ida-
rələri isə, yuxarda ərz etdiyim kimi, yo- 
lun xarab olmasndan qaydaya düşmə-
mişdir. Göyçayda əvvəlcə təşkil edilmiş 
bir neçə kooperatif şirkətlərində əzalar-
dan [üzvlərdən] bəziləri tərəndən für-
sətdən bilistifadə sui-istemalat [sui-istifa- 
dǝlǝr] olmuşdur. Bu xüsusda qələyan edən 
[qaynayan] camaatın haqqn təmin et-
məyi təzə naçalnikimizdən gözləriz.  

Hökumətimizdən təkidlə təvəqqe edi-
rik ki, ayaq altında qalmş olan camaatı-
mz ehtiyac üçün bir çareyi-acil [təcili ça- 
rə] olaraq bir heyəti-sihhiyyə ilə [sǝhiyyǝ 
heyǝti ilǝ] əlac [dərman] və sairə göndər-
mək surəti ilə bir az təsəlli versinlər.  

 
M. Şünasi 

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
General Şatilovun vəfatı  
Sabiq Tiis sərdarnn müavini və Şu-

rayi-Dövlət üzvü general [Nikolay Pavloviç] 
Şatilov fevraln 9-unda Tiisdə fəciətən [fa-
ciəvi surǝtdǝ] vəfat etmişdir.  

İngilis əsgərləri  
Fevraln 10-unda Tiisdən Naxçvana 

topxana ilə külli miqdarda ingilis əsgərlə-
ri yola düşmüşdür. 

 
General-qubernatorun əmri  
Tiisdə birinci zəruri şeylərin məzən-

nədən yuxar satılmas qadağan edilir. 
General-qubernatorun bu barədə verdi-
yi icbari qərardadn xələldar edənlər 1 il 
6 ay həbsxanaya [salnacaq] və ya 10 min 
manat cərimə ediləcəklər.  

 
Batumda  
* Fevraln 5-ində Kobuletidə böyük 

mitinq vaqe olub, muxtariyyətli bir su-
rətdə Gürcüstana yapşmaq arzusu izhar 
edilmişdir. Bu ədalətli tələbatı müdaə 
etməkdən ötrü həmin təkliə acarallara 
müraciət edilmişdir. Gürcüstan Hökumə-
ti nümayəndəsi Paqava Batuma varid ol-
muşdur [gəlmişdir]. Müşarunileyhə [ad 
çǝkilǝn şǝxsǝ] həvalə olunmuşdur ki, Gür-
cü Milli Şurasnn qərarna görə Batumda 
gürcü gimnaziyas açsn. Dərslərin bu 
həftə başlanacağ ümid olunur. Gürcü və 
gürcü müsəlmanlar cəmiyyəti-xeyriy-
yələri birləşib “Müsəlman Gürcüstann 
Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi” təşkil etmişlərdir. 
Cəmiyyəti-xeyriyyə idarəsinə 3 gürcü və 
6 gürcü müsəlman daxil olmuşdur.  

* İngiltərə konsulu Stivens Batuma 
varid olmuşdur. Fon Kress başda olmaq 
üzrə Gürcüstandan övdət edən [qaydan] 
Almaniya heyəti-mürəxxəsəsi [nümayən-
də heyəti] beş gündür ki, Batumdadr. Hə-
min heyət ingilislər tərəndən İstanbul 
təriqi [yolu] ilə yola salnacaqdr. Bundan 
ötrü də gəmi intizarndadrlar [gözləyir-
lər].  

AÇIQ MƏKTUB 
 
Balakənd nahiyəsi əhalisinə  
Nahiyənizdə oğurluq, soyğun və qul-

durluq kimi bəd əməllərin peyda oldu-
ğunu və bundan qayət bizar olduğunuzu 
bildirən teleqrafınz təsirlə oxudum.  

Həqiqətən islam qardaşlarnn yayn 
qzmar günlərində, toz-duman içərisin-
də, qşn adam dondurucu boranlarnda 
min cürə zəhmət və məşəqqətlə qazan-
dqlar halal mallarn əllərində saxlaya bil-
məmələri, əhli-əyaln və özünün daima 
qorxu içində bulunmalar hər bir əhli-in-
safa fəna təsir edəcək bir işdir.  

Mən sizi inandrram, Zaqatala vilayə-
ti, bilxassə [xüsusilə] nahiyəniz haqqnda 
hökumət ciddi tədbirlər görmüşdür. Tez 
bir zamanda sizi narahat edən bədəfkar-
lar [canilər] əlindən xilas olub da rifahi-hal 
üzrə yaşamağnz və istədiyiniz kimi sər-
bəst və əmin olaraq gəzə biləcəyinizi təb-
şir edirəm [muştuluqlayram].  

Kəndli islam qardaşlarmn hər bir cə-
hətdən işləri düzgün olub rahat yaşamala-
r arzusunda bulunduğumdan və onlarn 
dərdi öz dərdim olduğundan hər bir vaxt-
da ehtiyacnz bildirməniz niyaz olunur.  

 
Zaqatala məbusu: Bayram Niyazi 

[Kiçikxanov] 
 
 
 

Arvad diş hǝkimi 
M. S. İdaşkina 

Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 

Doktor Musa bǝy Rǝyev  
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 

naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Unvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Doktor Ağahüseyn Kazmov 
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-

liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Arvad diş hǝkimlǝri 
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 

Diş hǝkimi S. M. Hamburq  
Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 

qarşsnda. Telefon 5-96. 
Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 

qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  
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Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Контора Агентуры и Комиссии  

"И. Фани и Ко." Баку, Церковная 70. 
Телеф. N 22-28. Почт. ящ. N 13. 
Agentura vǝ komisyon kantoru  

İ. Fani vǝ kompaniyas. Bak, Serkovn  
küçǝdǝ 70 nömrǝli evdǝ.  
Telefon nömrǝsi 22-28.  

Poçta yeşiki 13.  
Kimdǝ nǝ mal varsa vǝ kimǝ nǝ mal la-

zmsa bizim kantora müraciǝt etmǝlǝri tǝ-
vǝqqe olunur. Hǝr cür mallarn satışn qǝbul 
vǝ qǝbul edilǝn mallar üçün qabaqca pul 
(ssdua) buraxrz. Sair şǝhǝrlǝrdǝki komisyon 
vǝ agenturalardan öz mǝnfǝǝtlǝri xatirlǝrinǝ 
ünvanlarn göndǝrmǝlǝri mǝtlubdur [tǝlǝb 
edilir]. Kantorumuz hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 
2-yǝdǝk, axşam 4-dǝn 7-yǝdǝk açqdr.  

 
Diş həkimi İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 

Arvad diş həkimi Platonova  
Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 

[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 
 
 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

Bu günün mǝsǝlǝsi  
sǝh. 224. “Amazasp”: “Daşnaksutyum” 

partiyasnn liderlǝrindǝn, ermǝni qatil vǝ 
terrorist Hamazasp Srvandzyan nǝzǝrdǝ tu-
tulur.  

sǝh. 225. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝmmǝd 
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.  

 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda 

sǝh. 226. “Qǝçrǝş”: qǝzetdǝ “Qǝşrǝş” 
getmişdir.  

sǝh. 227. “…putu 10 manatdan olaraq…”: 
qǝzetdǝ “olaraq” yerinǝ “olan” getmişdir.  

sǝh. 228. “türk şairi Mǝhmǝd Əmin 
bǝyin”: türk şairi Mǝhmǝd Əmin Yurdaqul 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Şu istibdad hökumǝti…”: misralar Mǝh-
mǝd Əmin Yurdaqulun “Vǝtǝn tǝhlükǝdǝ” 
adl şeirindǝndir.  

“Şu zavall millǝt üçün Mǝşrutiyyǝt xǝ-
yanǝt…”: misralar Mǝhmǝd Əmin Yurdaqu-
lun “Vǝtǝn tǝhlükǝdǝ” adl şeirindǝndir. 

“Mǝşrutiyyǝt”: konstitusiyal monarxiya. 
“tomruq”: mǝhkumun ǝllǝrinǝ vǝ ayaqla-

rna keçirilib bağlanan iki kötükdǝn ibarǝt 
işgǝncǝ alǝti, kündǝ.  

“İştǝ sizǝ taşralar ki…”: misralar Mǝhmǝd 
Əmin Yurdaqulun “Vǝtǝn tǝhlükǝdǝ” adl 
şeirindǝndir. 

“qülübǝ”: daxma; koma.  
 

Vükǝla Şurasnda 
sǝh. 230. “…lazm gǝlǝ bilǝcǝk bütün fǝ-

daiyyǝtdǝn çǝkinmǝyǝcǝklǝrini…”: qǝzetdǝ 
“fǝdaiyyǝt” yerinǝ “füduiyyǝt” getmişdir.  

sǝh. 231. “[Rǝisi-vükǝlann, süvari qoşun-
lar nizamnamǝsinin] türk lisannda olmas-
nn təsdiqi haqqndak...”: Bu xǝbǝr qǝzetdǝ, 
baş tǝrǝ ǝskik olaraq vǝ özündǝn ǝvvǝlki 
xǝbǝrǝ bitişdirilǝrǝk verilmişdir (güman ki, 
arada bir sǝtir düşmüşdür); bǝrpa etdik.   

Sülh ǝtrafında  
sǝh. 232. “qraf Rantsau”: 1919-cu ildǝ 

Almaniyann Xarici İşlǝr naziri olan Ulrix fon 
Brokdorf-Rantsau nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri 

sǝh. 232. “Harviç”: qǝzetdǝ rusca tǝlǝf-
füzünǝ uyğun olaraq “Qarviç” kimi getmişdir.  

“Spartak”: 1916-1918-ci illǝrdǝ Almani-
yada fǝaliyyǝt göstǝrǝn marksist tǝşkilat. 
Ümumdünya proletar inqilab tǝrǝfdar idi. 
Tǝsisçilǝri arasnda Roza Lüksemburq, Karl 
Libknext vǝ başqalar yer alrd. 

 
Tǝtil günlǝrinin mühüm xǝbǝrlǝri:  

Vǝhib paşa vǝ Hüseyn Cahidin edam 
sǝh. 233. Bu xǝbǝr hǝqiqǝti ǝks etdirmir.  
 

Ərzaq işlǝri  
sǝh. 237. “5-inci Qanltǝpǝ”: Bakda, in-

diki Vladislav Plotnikov küçǝsi.  
“Stanislav küçǝsi”: Bakda, indiki Azadlq 

prospekti. 
“Bu bina ǝvvǝlcǝdǝn Biçeraxovun parti-

zan dǝstǝsinin qaraj üçün…”: qǝzetdǝ “bu 
bina” yerinǝ “buna binaǝn” getmişdir.  
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 116-c nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi

BAKI MÜSƏLMAN CƏMİYYƏTI- 
XEYRİYYƏSİ TƏRƏFİNDƏN  

BAKI ƏHALİSİNƏ XİTAB 
 
Möhtərəm əhali! Tarixi-bəşərdə misli 

görünməmiş və heç bir zihəyatın [canlnn] 
ağl və zehninə gəlməyən və beş ildən 
bəri bütün dəhşət və şiddəti ilə davam 
edən qanl Avropa müharibəsinin aləmi-
bəşəriyyətə vurduğu zərbələr, dağtdğ 
xanimanlar, yxdğ evlər, viran etdiyi vi-
layətlər hər bir kəsə məlum və aşkardr. 
Çünki hər kəs tam beş sənə bu cigərsuz [ci-
yər yandran, qəmli] hadisələrin şahidi-gü-
vah [canl şahidi] olmuş və bir nəfər tapl- 
maz ki, bu ümumi müsibətdən yaxasn 
qurtarb, bu bəlaya giriftar olmasn. Mü-
haribənin törətdiyi fənalqlar və bu mü-
haribənin nəticəsi olaraq bu günə kimi 
müşahidə etdiyimiz vaqeǝlər, əlbəttə, ta-
rixi-aləmin ən qaranlq səhifəsini işğal 
edəcəkdir. Bu müharibə və bu inqilabi- 
əzim [böyük inqilab] vətənimizin əhvalna 
təsirsiz qalmad. Keçən il mart aynda şa-
hid olduğumuz hadiseyi-əlimə [kǝdǝrli 
hadisǝ], neçə minlərlə müsəlmanlarn fə-
lakəti, bir çox evlərin dağlmas, imarəti-
Xeyriyyənin [Xeyriyyǝ binasnn] yanmas, 
bəzi şəhərlərin və bir çox kəndlərin atəş-

lə viran və xarabazar olmas, bir çox əhali 
ailələrini arxasna alb da diyari-qürbətə 
düşməsi xatirdədir. Minlərlə əhali soyu-
ğun, aclğn və mərəzin dəhşətindən hə-
lak oldular. Şimdi müharibə qurtarmş, 
lakin vətənimizdə topsuz, tüfəngsiz ac-
lq, qəhətlik və mərəz müharibəsi başlan-
mşdr. Bu qədər çəkmiş olduğumuz 
ümumi bəlalardan bir qədər nəfəs al-
maq istərkən yenə həman müharibənin 
nəticəsi olaraq aclq və qəhətlik bəlasna 
da düçar olduq. Nə qədər insanlar yata-
laq xəstəliyindən fövt [məhv] olur. Şübhə 
yoxdur ki, bu kimi mərəzlərin intişarna 
[yaylmasna] həman qəhətlik səbəbdir. 
İnannz ki, şəhərimizdə, yəni bu neft 
mənbəyində bu qədər sahibi-sərvətlərin 
[varllarn] olduğu məkanda acndan hə-
lak olanlar vardr. Biliniz ki, naz və nemət 
içində bəslənmiş olan bir çox ailələr bu 
gün quru çörəyə belə möhtacdrlar. Şa-
hid olunuz ki, həyasndan əl açmağ 
özlərinə həqarət bilən insanlar aclqdan 
həlak olurlar. Böylə zamanda, böylə ağr 
günlərdə millətin sərvətli qismi öz ac və 
fəlakətzədələrinə müavinət [kömək] et-
məlidirlər. Hərgah, millətin böylə düşkün 
və böylə pərişan zamannda səxavət əl-
ləri onlara tərəf uzadlmasa, böyük mü-

Çǝrşǝnbǝ axşam, 18 fevral 1919-cu il, nömrǝ 116

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 17 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 18 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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sibətlərə təkrarən düçar olmamz müm- 
kündür. Böylə ümumi bəla intişar tapdğ 
bir vaxtda hər kəs öz iqtidarna görə hə-
miyyət edib də öz aclarnn, öz düşkün-
lərinin halna qalmaldrlar. İştə, mart 
hadiseyi-əliməsindən sonra fəaliyyətini 
tərkə məcbur olan Müsəlman Cəmiy-
yəti-Xeyriyyəsi yenidən işə başlayr. İq-
tidar yetdiyi qədər füqərann dərdinə 
qalacaqdr. Düşkünlərin siyahsn tut-
maqdan ötrü lazmi tədbirlər ittixaz olu-
nur [tǝdbirlǝr görülür]. Cəmiyyəti-Xey- 
riyyə işə başlarkən, əlbəttə sahibi-sər-
vətlərin, sahibi-xeyratlarn və camaatın 
həmiyyətinə güvənir. Camaat! Fəqirlər 
amangah olan bu cəmiyyətə müavinət 
edilməsə, cəmiyyətin əlindən bir şey gəl-
məz. Ona görə də cəmiyyət işbu xitabna-
mə ilə möhtərəm əhaliyə müraciət edə- 
rək, düşkünlərə və acizlərə müavinət 
edən bu cəmiyyətə həmiyyət əlini uzat-
malarn tövsiyə edir. 

Haydi, vətəndaşlar, həmiyyət günü-
dür! Füqəraya, düşkünlərə, məsum tillə-
rə böylə ağr günlərdə müavinət ediniz.  

 
Sədri-məclis [Məclis sədri]:  

Qasm Qasmov.  
Əza [üzvlər]: Müftüyi-Azərbaycan 

[Azərbaycan müftüsü] Mustafa əfəndi 
[Əfǝndizadǝ]; Şeyxülislam axund  

Molla Ağa Ağaəlizadə; Bak qazs 
axund molla Əbdürrəhim Hadizadə; 
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AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
10-uncu iclas 

 
(Keçən nömrədən mabə’d) 

 
Məlikaslanov [Xudadad bǝy] (Türüq 

və Məabir [Nəqliyyat və Rabitə] naziri) - Ti-
carət və Sənaye naziri burada olmadğn-
dan bir məsələ haqqnda mən bir qədər 
məlumat vermək istərəm. Qara bəy [Qa-
rabǝyli] yeni təşəkkül etmiş olan büro-
dan bəhs etdi. Onun sözündən belə çxr 
ki, guya məzkur [ad keçən] büro heç bir 
işə lazm deyilmiş və onun mənfəəti yox-
muş. Fəqət, natiq bu məsələyə birtərəi 
baxr. Amma mən ərz edirəm ki, büronun 
mənfəəti vard. Vardr da; ancaq bu mən-
fəəti xalq hiss etməyir, görməyir. Məzkur 
büronu Neft Mədənçiləri Sovet Syezdi 
təşkil etmişdir və hökumət bunu bilir, 
özü də raz olmuşdur. Onun təşkilindən 
məqsəd budur ki, bütün neft bir yol ilə, 
bir qayda ilə, bir əldən satılsn. Çünki sa-
tış sərbəst olub neft ixrac üçün hamya 
izin verilsə, o halda işlər düz getməz. Söz 
burasndadr ki, hal-hazrda Bakda neft 
çox-çoxdur və mədənçilərin pula çox eh-
tiyac var. Hətta o qədər ehtiyac var ki, 
bu saat hökumət onlara pul ilə kömək 
edir; etməsə heç biri mədəni işlədə bil-
məz, fəhləyə maaş verə bilməz. Bundan 
dolaydr ki, əgər neft satışnda sərbəstlik 
olsa görərsən bir mədənçinin pula ehti-
yac oldu, gətirdi neftin qiyməti 5-6 ma-
nat ikən o satd üçdən bir qiymətə. Bu 
surətdə ucuz qiymətlə külli miqdarda neft 
satılsa, məmləkətin sərvəti hədər olar. 
Digər tərəfdən sizə bildirməliyəm ki, o 

neftin həpsi mədənçilərin deyil, üçdən 
bir hissəsi hökumətindir. Ona görə höku-
mət neftin dağlmasna heç vaxt raz ola 
bilməz. İştə böylə şeyləri mülahizə edə-
rək hökumət büronun təşkilinə raz ol-
mağa məcbur idi. Fəqət, bununla bəra- 
bər hökumətin kri var, büronu bir qə-
dər dəyişsin, qiymət və sairəyi islah et-
sin. Çünki neft işində bəzi qeyri-məmul 
[arzuedilmǝz] şeylər olur.  

Rəsulzadə M. Əmin - Bir məsələ üzə-
rində çox mübahisələr edildi. Mən də is-
tər-istəməz nitqimi o məsələyə qaytar- 
mağa və cüzi də olsa ondan təkrar bəhs 
etməyə lüzum görürəm. Çünki arada bə-
zi sui-təfəhhüm [yanlş anlaşlma] vardr; 
onlar izah etmək məcburiyyətindəyəm, 
Ağamaloğlu türklər haqqndak danş-
ğnda “Müsavat” da əlaqədar tutdu. Ke-
çən nitqimdə mən, sosialistlər türklərin 
düşmənidir deməmişdim, mənim sözlə-
rimdən böylə bir məna da çxarlmazd. 
Fəqət, möhtərəm Əhməd Pepinov cənab-
lar kəndi nitqlərində uzun-uzad bu xü-
susdan bəhs edərək hətta alicənab türk 
şairi Məhməd Əmin bəy [Yurdaqul] cə-
nablarnn qəlbinin tərcüman olaraq ən 
dərin guşələrindən qopub gələn hissiy-
yatlarn misal gətirib, o möhtərəm şairin 
sərih [təmiz] vicdanna sğnaraq kəndilə-
rini [özlərini] müdaəyə qalxşd. Fəqət, 
buna hacət belə yoxdu. Çünki sosialistlər 
xalq tərəfdar olduqlar üçün heç bir mil-
lətə düşmən olmadqlar kimi türklərə də 
düşmən olmazlar. Zatən böylə olmasay-
d, sosialist də olmazdlar; bütün dünya 
beynəlmiləliyyətini müdaə etməzlərdi. 
İştə bu nöqteyi-nəzərdən əfkar və səmi-
miyyətlərinə bütün mövcudiyyətimlə qə-
tiyyən inandğm sosialistləri bu kirdə 

təsvir etməzdim. Fəqət, ortada bir yan-
lşlq görülür ki, bu da türklərin dəvət edil-
məsi məsələsindədir.  
Əvət, bir millət müşkül vəziyyətdə qal-

dqda bir qonşusuna müraciət edər; yar-
dm, imdad istər. O qüvvə, təbii o millətin 
fəhlə və əkinçiləri deyil, mütəşəkkil və 
müntəzəm əsgəri olacaqdr. Bu surətlə bir 
qüvvə tələb edilərsə, ərz etdiyim vəch 
üzrə o qüvvə türk millətinin əkinçi və ya-
xud başqa bir sin deyil, ancaq o millətin 
hökumət və müntəzəm qüvveyi-əsgəriy-
yəsini [ordusunu] çağrmaqdan bəhs edi-
lir deməkdir. Əvvəla türk qüvvəsini bura- 
ya cəlb üçün hökumətə təhrirən [yazl ola-
raq] müraciət olunduqda [ancaq] “Müsa-
vat” deyil, sosialistlərdən Əhməd Cövdət 
də mənimlə bərabər həman kağz imza 
etmişdir. Ağamaloğlunun dili topuq çala-
çala söylədiyi yanlş nitqinə görə deyil, 
“Hümmət” rqəsinin Tiisdə nəşr olu-
nan “Probujdeniye” qəzetəsində türklərin 
Azərbaycana çağrlmasn “Müsavat” tə-
rəndən bir xəyanət kimi tələqqi edərək 
[qiymǝtlǝndirǝrǝk] durmasndan dolay bu 
örtülü məsələnin birdəfəlik üstünü aç-
mağa məcbur olduq. Çünki vaxt gəlmiş-
dir, biz bu vaxtı qaçrmayaraq üzərində 
xəyal ilə oynanlan əfkarmz və nöqteyi-
nəzərimizi xalqa, Azərbaycan əhalisinə, 
hətta bütün dünyaya elam edəlim [bildi-
rəlim] ki, əvət türkləri Azərbaycana biz 
çağrdq, bu krimizlə də millətimizə fay-
da təmin etdik və bu çağrmaqlğmzdan 
qətiyyən peşman deyiliz. Hətta heç bə-
yənmədiyiniz “İttihad və Tərəqqi” höku-
məti idarəsindəki qüvvəni çağrdq. Lakin 
Türkiyəyə sultan hökumətimi, cümhuriy-
yətmi yaxud başqa bir tərzi-idarəmi la-
zmdr? Buras əsasl bir məsələdir. Biz 
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hələ iki yarm quberniyalq Azərbaycan 
idarə etməkdən aciz ikən böyük aləmşü-
mul [ümumdünya miqyasl] bir məsələdən 
bəhs etməyin nə məkandr, nə zaman. 
Əhməd bəy cənablarnn buyurduğu və 
şeirini sübut gətirdiyi Məhəmməd Əmin 
bəy cənablar düşkün [bədbəxt] türk mil-
lətinin kəndlərinin halna ağlamaqla bə-
rabər, kəndisi də eyni zamanda Məcli- 
si-Məbusan əzasndan [üzvlǝrindən] biri-
dir və lazm bilsəydim ərz edərdim ki, Əh-
məd bəyin oxuduğu şeirləri də şimdiki 
hökumətə deyil, Əbdülhəmid istibdad 
əleyhinə yazmşdr və Əhməd bəyin bə-
yənmədiyi hökumətin icraatın təsvib edir 
[bəyənir].  

Keçəlim sorğu məsələsinə: Əlaqədar 
bulunduğumuz məsələ bizə aydndr. Bu-
raya gələn türk əsgərlərinin hərəkatı tən-
qid edilməz. Zira onlar əsgər halnda gəl- 
mişlərdir, idarə üçün deyil, dedilər. Əvət, 
bulunduğumuz Türkiyə mərkəzlərindən 
heç birində heç bir türk siyasisinin [siya-
sətçisinin] ağzndan “Biz oraya idarə məq-
sədi ilə gəlmək istəyiriz” – deyə bir söz 
eşitmədik. Biz bunu əlbəttə bilirdik ki, 
türklər buran idarə etmək və Bakn İs-
tanbula qoşmaq istəməyirlərdi. Fəqət bu-
rada bizim öz bəylərimiz və paşalarmz 
vard ki, nə surətlə olsa da türkləri böylə 
bir siyasi xətaya sövq edir, onlar iğfal ey-
ləyirlərdi [yoldan çxarrdlar]. İştə bu cərə-
yana qarş idi ki, “Müsavat” mübarizə 
edirdi. (Alqş)  
Əvət, türklər vaxtında gəlmiş, bizi 

ümumi qrğndan xilas etmişlərdir. Onla-
rn Azərbaycana nisbətən xidmətinə qar-
ş azərbaycanllarn ürəyində minnətdar- 
lq hissi o qədər ülvi, o qədər böyükdür 
ki, necə ki, Bolqariyaya hürriyyət verən, 

bolqarlar xilas edən rus əsgərlərinə qar-
ş bolqarlarn hissi alidir. Biz onlarn bu 
xidmətini əbədilik xatirimizdə saxlamaq 
üçün məmləkətin çox yerində abidələr 
qoymalyz. Fəqət, bu o demək deyildir ki, 
türklər hər bir xətadan mübərraddrlar 
[ardrlar, tǝmizdirlǝr] və onlar tənqid et-
mək olmaz. Böylə bir ehtiram üsulu əski 
zamanlarn bütpərəstlərinə məxsus bir 
ehtiramdr. Müasir bir iş deyildir. Türklər-
dən bəzilərinin işlədiyi xətalar tənqid 
etməsək, uğrumuzda cann fəda etmiş 
türk qəhrəmanlarna səmimi bir ehtiram 
bəslədiyimiz təsəvvür olunmasn. O fə-
dailər böylə mürai [riyakar, ikiüzlü] ehti-
ramlara düşkün [aludə] deyildirlər. (Alqş) 
Əvət, təbiidir ki, heç bir rqə böylə 

tənqidin əleyhinə olmaz. Fəqət, buna da 
heç kəs raz olmaz ki, imdad əlin[i] vax-
tında bizə yetirmiş olan fədakar insanlar 
tənqid əvəzinə təhqir edilsinlər. Qara 
bəy əfəndi türklərin bu fədakarlğn ha-
mdan daha əvvəl bildiklərini söylədilər 
ki, hələ 11 il bundan əvvəl Tələt paşa, Ən-
vər paşa və sairləri mənim yanmda Qaf-
qaziyaya gəlməyə and içmişlərdi. Bu ola 
bilər. Ehtimal ki, doktor Qara bəy xəbəri 
tezliklə yetirmək üçün dəxi yolunu ya-
rmçq kəsib tezliklə Qafqaziyaya qaytd. 
(Alqş) 

Sonra natiqlər burada bizə bir şeyi is-
nad etdilər. O barədə də krinizi təshih 
etmək [düzǝltmǝk] istərəm. Deyirlər ki, 
“Müsavat”, hökuməti müdaə edir. “Mü-
savat” hökumət rqəsidir. Bunu bilməli-
siniz ki, bizim bütün qüvvəmizlə müdaə 
edəcəyimiz, bəzən hətta bilaşərt və qeyd 
[qeydsiz-şərtsiz] tabe olacağmz hökumət, 
yalnz tamamilə müsavatçlardan təşəkkül 
edəcək hökumətdir. Zamani ki hökumət 

tamamilə müsavatçlardan deyil və bu 
saat koalisyondur (müştərək), böylə hö-
kumətə biz bəzi şərtlərlə tabe olub, onu 
müdaə ediriz. Siz bilirsiniz ki, “Müsa-
vat” Parlamanda əksəriyyət təşkil edən 
bir mərkəz deyildir. Hökumət ham rqə-
lərdən təşəkkül etmişdir. Ona görə heç 
vaxt “Müsavat” rqəsi hökumət icraatı-
nn bütün məsuliyyətini yalnz öz öhdəsi-
nə götürməz. Parlamentarizm və müştə- 
rəklik əsas ilə qurulmuş bir hökumətdə 
də “Müsavat” əksəriyyət təşkil etmir; 
nəinki əksəriyyət, hətta məsuliyyətini 
öhdəsinə götürəcək dərəcədə məsuliy-
yətli surətdə belə iştirak etməyir. Açq 
söyləyəlim: hökumətin Baş vəzirini [naziri-
ni] biz vermədik, hətta biz nazir verərkən 
o, ya bu Nəzarəti [Nazirliyi] istəyirik deyə 
israr etmədik. Əgər hal-hazrda hökumət 
daxilində bizim nazirlərimiz varsa, onlar 
da istər-istəməz qalmşlardr. Ona görə 
deyirəm ki, bizim müdaə etdiyimiz hö-
kumət deyil, hökumət kri, məmləkət-
darlq kridir. Müsavatçlar bilirlər ki, hö- 
kumət olmasa əhval pərişan, vəziyyət fə-
na olar, məmləkət dağlar. İştə bu müla-
hizələrlədir ki, müsavatçlar qabaqca öl- 
çər, biçər, etimad edər və bir kərə etimad 
etdikdən sonra onu yarmçq geri alb hö-
kuməti düşürərək məmləkəti başsz qoy-
maz. (Alqş) 

Bizə burada dedilər ki, Quba qəzasn-
da Dağstana meyl olduğu müşahidə edi-
lir. Mən bunu kamali-məmnuniyyətlə 
qeyd edirəm ki, bu xəbərləri tamamilə 
təkzib edərək qəzann bu barədə nə qə-
dər münfəil [təsirlənmiş, hǝyǝcanlanmş] 
olduğunu Quba nümayəndəsi söylədi. Za-
qatala nümayəndəsinin dəxi borcu idi bu 
kürsiyi-müəlladən [uca kürsüdən] Rəsulza-

dəni tənqid etmək əvəzinə bəyan edəydi 
ki, Zaqatalada qətiyyən Gürcüstana meyl 
edən bir rqə yoxdur. (Alqş) 

O bunu unutdusa, mən cəsarətlə deyi-
rəm ki, zaqatalallar haqqnda denilən bu 
söz qətiyyən yalandr və onlarda böylə tə-
mayül olammaz.  

Burada sosialist natiqlərdən Əbilov on-
lar ilə bizim aramzda olan fərqi isbata ça-
lşaraq dedi ki, Rəsulzadə dünkü nitqində 
quldurlara qarş tədbir görməkdən bəhs 
edərkən kəndlərdə rqə şöbələri açmağ 
təklif etdi, fəqət demədi ki, kəndlərdə 
zemstvo [yerli özünüidarǝ orqan] qurmaq 
lazmdr; onlar isə zemstvo tələb edirlər. 
Natiq bununla isbat etmək istəyir ki, gu-
ya biz ka dərəcə demokrat deyilmişiz. 
Çünki zemstvodan əvvəl rqə təşkilatı 
tələb etdik. Fəqət bilməlidir ki, zemst-
volar, bələdiyyə idarələri və sair ümum 
camaat müəssisələri iman kamil, etiqad 
dürüst siyasi məslək xadimlərinin tərvic 
etdikləri [rəvac verdikləri] kirlə əmələ gə-
lə bilərlər. Əgər rqə təşkilatı, fədakar xa-
dimlər və demokratik kir mürəvvicləri 
[demokratik kirlǝrǝ rǝvac verǝnlǝr, onlar 
yayanlar] köylərə getməmiş, xalq içinə 
varmamş, onlar anlatmamşlarsa, de-
mokratik müəssisələr təşkil edilsə belə 
həqiqi demokratik olmaz və böylə olan 
surətdə məqsəd ələ gəlməz. Demokratik 
rqələrin kri bir mayadr. Maya vurma-
dan qatıq gözləməməlidir. Odur ki, xalq 
ruhuna bu mayan vurmal, sonra demok-
ratik müəssisə təşkilini gözləməlidir.  
Əhməd bəy türklükdən bəhslə deyir 

ki, biz də türküz, bu doğru. Amma türk-
lüklə türkçülük arasnda böyük fərq var-
dr. O fərq nədir? Türkiyəni bizə misal gə- 
tirirlər, deyirlər ki, orada demokratik r-
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qə yoxmuş və o bəlalar onun üçün onla-
rn başna gəlirmiş. Lakin mən deyirəm, 
millətdə milli ruh, milli idrak, etira-mil-
liyyə [milliyyǝtini dǝrk vǝ qǝbul etmǝ], şəx-
siyyəti-milliyyə lazmdr. Biz millətə bunu 
verməyə çalşrz, sosialistlər ancaq proq-
ram üzərinə danşrlar, iştə onlar ilə bizim 
fərqimiz budur! Əkinçiyə torpaq, fəhləyə 
iş vermək şüar ham demokratik rqələ-
rin proqramnda var. Fəqət sosialistlərlə 
bizim fərqimiz budur ki, onlar beynəl-
miləliyyətçidirlər, biz isə demokratik-mil-
lətçi. Millətçi-demokratlğn nə qədər ca- 
maata faydal, zamann tələbinə müvaq 
olduğunu Qarfqaziya təcrübəsi ilə gös-
tərərək, isbat edərək göstərə bilərəm ki, 
məsələn, gürcü sosial-demokratiyas ca-
maata nicat vermək üçün nasional-de-
mokratlq üsulundan başqa bir çarə tap- 
mad. O da artıq bu yola girdi. (Soldan: 
Yalandr.)  
Əfəndilər! İştə bu dövləti nöqteyi-nə-

zərdən məmləkətin əhvaln [ölçüb]-bi-
çərək, sorulan məsələləri ölçüyə vəz edə- 
rək [tərəziyə qoyaraq] tələb edərdik ki, bü-
tün rqələr hökuməti tənqid edərkən za-
man və məkan xaricində deyil, zamann, 
məkann daxilində olaraq tələbatlarn 
[tələblərini] verməlidirlər. Müəyyən bir 
sorğu varsa, əvvəldən bu sorğunu, mət-
ləbdən uzaqlaşmayaraq məhdud bir 
vəziyyətdə müdaə və müzakirə etməli-
dir. Məsələn, Nəzarətdən bəhs edərkən 
ümumi siyasətə keçmək və hər şeyə qulp 
qoymaq; yemək, içmək, yandrmaq şey-
lərindən bəhs edərkən Maarif Nəzarətini 
araya soxmaq səhih [doğru] olammaz. 
Necə ki, dün neftdən, bezdən bəhs olu-
narkən, gəlib qaradavoylarda durdular. 
Bizim söylədiyimiz də bu üsulu tənqiddir. 
Bu hallarla biz pək irəli gedə bilməriz.  

Qara bəy bizi dünkü nitqində sindikat 
[həmkarlar ittifaq] ilə də qorxutdu. Bu xü-
susda nazir də bəyanat verdi. Ticarət və 
Sənaət [Sǝnaye] Nəzarətində üsulsuzluq 
daha çoxdur. Biz onlarn üstünü örtmək 
istəməyiriz. Biliriz ki, birisinə məsələn bir 
şərtlə, digərinə də ayr bir şərtlə icazələr 
verilmişdir. Qüvvətli bir tacir asanlqla, 
digər bir tacir isə pək güclüklə [çətinliklə] 
icazə almağa müvəffəq olur. Siz bu üsulu 
dəyişə bilərsiniz, əlinizdə ixtiyar vardr və 
mümkündür. Xüsusi bir komissiya intixab 
edərsiniz [seçərsiniz], hətta əmr edə bilər-
siniz ki, şimdiyə qədər verilmiş olan ica-
zələr həman bu dəqiqə dayandrlsnlar. 
Böylə ixtiyar və imkan varkən, hərçi ba-
da bad [necǝ olursa-olsun] hökuməti düşü-
rəlim, etimad etməyiriz, deməklə höku- 
mət dəyişdirilərsə, hətta bu hökumət is-
tefa versə – ki onlar arzu belə edirlər – gə-
ləcək hökumət daha yaxşm olacaq? Və 
bunlarn yerində lazm olan bir hökumət 
bulundura biləcəkmisiniz, buna etiqad-
nz varm [inanrsnzm]? Madam ki, gələ-
cək hökumətin bunlardan daha fəna ola- 
cağn özünüz də etiraf edirsiniz, o halda 
hökumətə ehtiram etməlidir. Biz etima-
dn ciblərində saxlayan “İttihad” söylə-
yiriz. Hərçənd onlar belə Zaqatala yollar 
haqqnda formul verərkən və qəbul etdi-
rərkən kəndiləri [özləri] bilmədən eti-
madlarn ciblərindən çxarb bir kərə hö- 
kumətə bəyani-etimad etmiş oldular. Fə-
qət, onlar etimadlarn ciblərində saxlaya 
bilərlər. Amma əvvəldən etimad etmiş 
olan rqələr o vaxt etimadlarn geri gö-
türə bilərlər ki, ortada mühüm bir təbəd-
dülat [dəyişiklik] olsun. Yəni deyə bilsinlər 
ki, etimad verərkən lan şey vard, şimdi 
yoxdur, yaxud o vaxt yoxdu, şimdi var.  
İştə, məsələyə böylə hökumət və döv- 

lət nöqteyi-nəzərindən baxb bizlər əv-
vəldən olduğu kimi şimdi də hökumətə 
etimadmzda baqi [dǝyişmǝz] qalrz. Ti-
carət və Sənaye Nəzarətindəki bəzi yol-
suzluqlar [qeyri-qanuni hallar] haqqnda 
isə onlarn rəf’i [aradan qaldrlmas] çarə-
sinə baxlmal və bu xüsusda hökumətə 
yolu ilə [münasib bir şəkildə] ixtaratda bu-
lunmaldr [xəbərdarlq edilməlidir].  

Kürsüdən düşmədən əvvəl Aslan bəy 
Qardaşovun bir sözü haqqnda bir neçə 
kəlmə danşmaq istəyirəm. Aslan bəy 
söylədi ki, nə üçün “Müsavat” “xəyanət” 
sözünü işlətməyir. “Müsavat” rqəsi na-
mna [adna] söz söyləyənlər pək əla bi-
lirlər ki, hangi sözü nə vaxt söyləmək olar 
və nə vaxt olmaz. “Müsavat” söz söylər-
kən, söylədiyi sözü əvvəla vəzn edərək 
ölçər, biçər, danşar. “Müsavat” xəyanət 
dedimi, sözünü həman isbata qalxar və 
isbat edər. “Müsavat” bilir ki, məbusluq 
sözü və kürsüsü mötəbərdir; məbus söy-
lədiyi sözdən məsul deyildir, hər şeyi söy-
ləyə bilər. Fəqət, maddətən məsul deyil- 
sə də mənəvi məsuliyyəti vardr. Bu eti-
barla xəyanət sözündən bəhs etdikdə onu 
havaya tullamayr, məsuliyyəti düşünə-
rək sözlərimizi boşuna sərf etməyiz və bu- 
nu məbusana [məbuslara] dəxi tövsiyə 
etməyiz. (Mərkəzdən alqş) 

 
(Mabədi var) 

 
 

GENƏ O MƏSƏLƏ 
 
İngilis qoşununun paytaxtımzda gö-

rünməsi, küçələrində dəstə-dəstə, silahl-
silahsz, ora-bura gəzməsi bizi cüzi də ol- 
sun rahatsz etməyir. Nədən ötrü? Əvvə-

la, ingilislərin paytaxtımza gəlməsinə biz 
qabaqca razlq vermişdik və saniyən [ikin-
cisi] mədəni ingilislərin bizim istiqlalmz 
haqqnda qeyri-məmul [arzuedilmǝz] hə-
rəkətlər göstərməyəcəklərinə əmin idik 
və bu gün dəxi əminik və salisən [üçüncü-
sü] ingilislərlə bizim münasibatımz bu 
yoldadr ki, biz də və sair Qafqaz cümhu-
riyyətləri də ingilislərə bugünkü siyasi və-
ziyyətin pasiban [qoruyucusu] və hamisi 
nəzəri ilə baxrq və onlar özümüz üçün 
şikayət yeri bilib, bir şey olarsa şikayət 
üçün onlarn üstünə yüyürürük. Buna gö-
rədir ki, paytaxtımz küçələrində ingilis 
saldatlarnn görünüşü bizi nəinki xorlan-
drmayr [qorxutmur, çǝkindirmir], biləks 
[əksinə] bu fövqəladə halda bir dərəcəyə 
qədər təskinülqəlb edir [qǝlbimizǝ tǝskin-
lik verir].  

Lakin rus əsgərlərinin və baxüsus [xüsu-
silə] erməni-rus əsgərlərinin şəhərimiz 
küçələrini “təzyin” etməsi [“bəzəməsi”] 
nəinki xoşumuza gəlməyir, bəlkə can və 
ruhumuzu belə incidir. Bu qoşunun pay-
taxtımzda görünməyi istiqlal heysiyyəti-
mizə toxunmaq, dövləti şərəmizi sndr- 
maq, şanmz kəsr etməkdən [azaltmaq-
dan] hasil olan aclqdan əlavə, bizi böyük 
bir təhlükə təşviş və əndişəsi ilə də müz-
təribülhal qlr [bizǝ iztirab verir].  

Və necə də qlmasn ki, qəddar əlləri 
müsəlman qan ilə boyanmş olan Ama-
zasplar biz əsirlik düşkünü olan vaxtlarda 
Bakmzda bizə qarş qoşunlar düzəltdiyi 
kimi, bu gün dəxi eyni asudəliklə paytax-
tımzda əyləşib də qoşun düzəldir. And-
raniklər gedir, Amazasplar gəlir. Biçera- 
xovlar gedir, Prjevalskilər gəlir. Kazarma-
larmz özgələr qoşununa yer olur. Evləri-
mizi özgə qoşunu üçün rekvizit edirlər. 
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Paytaxtımz qoşun keçidi meydanna dö-
nür. Əcəba, biz bu işlərə razlq vermi-
şikmi?  

Verməmişiksə, nə üçün bizə etina et-
məyib də paytaxtımzda qoşun düzəldir-
lər? O qoşun ki, qafqazllar istiqlalna düş- 
mən olduğunu Soçi hadisəsi ilə aşkar etdi.  
Əcəba, o qoşuna yazlan ermənilər 

hans dövlətin təbəəsidirlər? Əgər Azər-
baycan təbəəsi deyildirlərsə, onlarn bu-
rada nə işləri vardr? 

Və nədən ötrü biz bu işlərə bu gunə 
[bu cür] laqeydanə nəzərlə baxrq? Nəyə 
ümidvarq? Nədir bizi sükuta məcbur 
edir? Əcəba, bu məsələ bez məsələsin-
dən əhəmiyyətsizdirmi ki, Parlamanmz 
bu xüsusda sükut ixtiyar edib, nəzəri-eti-
naya almayr? Bu şərəfsizlik, bu heysiy-
yət[siz]lik, bilaxirə [nǝhayǝt] bu təhlükə 
biz əhalinin diqqətini cəlb etdiyi halda, 
Parlaman əzalarnn hissiyyatına toxun-
mayrm ki, bu xüsusda bir təşəbbüs et-
məyirlər? Bəs, bizim həyəcanmz kim 
sakit edəcəkdir? Bunu ya gərək hökumət 
etsin, ya Parlaman. Halbuki, nə onun təd-
birlərindən xəbərdarq, nə bunun təşəb-
büsünü görürük.  

Bu gün biz Azərbaycan türklərinin 
istədiyi odur ki, Parlamanmz bu xüsus-
da təcili və fövqəladə bir iclas qurub, bu 
xüsusda məsələ qalxzb və bu qeyri-tə-
bii hadisəni rəf ilə [aradan qaldrmaqla] is-
tiqlalmzn şan və şərəni bərqərar və 
içimizdəki müdhiş təhlükə əlamətlərini 
bərtərəf etmək yolunu hökumətə göstə-
rib sərəncamn tələb etsinlər.  

M. H-zadə 
 
İdarədən: Bu xüsusda hökumət tərə-

ndən lazmi olan tədbirlərə təvəssül 

[müraciǝt] edildiyi bizə məlumdur. Hər 
halda məsələ getdikcə böyük bir şəkil al-
dğ üçün Parlamanmzn dəxi diqqətini 
mövcib olarsa [cǝlb edǝrsǝ], təşviş və ən-
dişələrimiz bizi bir bu qədər iztiraba sal-
maz, zənn edirik.  

 
B. T. Bu məqalə çapa verildikdən son-

ra həman xüsusda aşağda yazdğmz 
mövsuq [etibarl] xəbəri aldq:  

 
YABANÇI ƏSGƏRLƏRİNİN  

GEDƏCƏKLƏRİ HAQQINDA 
 
Dünkü türkcə “Azərbaycan”da və yeni 

nəşr olunan “Müsavat” rqəsi naşiri-əf-
kar [nǝşr orqan] bulunan rusca “Naş put” 
qəzetəsində “Bu günün məsələsi” ünva-
nnda yazlan məqalələrdə şəhərimizdə 
təşəkkül etməkdə olan Dobrovolçeski or-
dusu qitəatınn [Könüllü ordu hissələrinin] 
əhali üzərində sui-təsir icra eyləməkdə 
olduğu və ələlümum [ümumiyyətlə] bu 
kimi Azərbaycan tanmayan əsgəri qüv-
vətlərin Azərbaycan Cümhuriyyəti daxi-
lində qalmalarnn qeyri-təbii olduğu nə- 
zərə alnaraq tələb olunurdu ki, bir an bu 
xüsusda tədbirlər görülüb məzkur qitəa-
ti-əsgəriyyənin [ad çǝkilǝn hərbi hissələrin] 
Bakdan ixracna baxlsn.  

Aldğmz məlumata görə, “Naş put” 
idarəsini təmin eyləmişlərdir ki, hökumə-
tin gördüyü tədbirlər və aldğ qəti təmin-
lərə görə, yaxn günlərin içində paytaxtı- 
mz hər növ bizə yabanç olan əsgərlər-
dən təmizlənəcək, Dobrovolçeski armi-
yaya könüllü qeydləri mən’ [qadağan] 
olunacaq və bu əsgərlər tərəndən tu-
tulan dövləti və xüsusi binalar həman 
[dǝrhal] boşadlacaqdr.  

Bundan sonra dəxi Azərbaycan əsgəri 
ilə Müttəq ordu qitəatı xaricində heç bir 
əsgəri qüvvətə hökumətin müsaidəsi ol-
madan Azərbaycan daxilində bulunmaq 
imkan və müsaidəsi verilməyəcəkdir.  

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA  
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
* Ticarət və Sənaye nazirinin əcnəbi 

dövlətlərlə mal mübadiləsi əlaqəsinə gi-
rişməsi haqqndak məruzəsindən sonra 
qət edilmişdir [qǝrara alnmşdr]:  

Nazir tərəndən əcnəbi məmləkətlə-
rin müəyyən yerləri ilə mal mübadiləsi 
əlaqəsinə girişmə haqqndak məruzəsini 
təsdiq etməli, 20 milyonluq fonddan bi-
rinci dəfəliyə 10 min rublə işbu iş üçün 
buraxmaldr.  

 
* Maliyyə nazirinin Maliyyat və iqti-

sadiyyat komisyonu təşkili haqqndak 
məruzəsindən sonra qət edilmişdir:  

Maliyyə, Ticarət və Sənaye, Ərzaq və 
Türüq [və] Məabir [Nəqliyyat və Rabitə] na-
zirlərindən mütəşəkkil [ibarət] bir Maliy-
yat və iqtisadiyyat komisyonu təşkil edil- 
sin. Bunlardan əlavə, komisyona şəxsi 
olaraq Maarif naziri və Dövləti Müfəttiş 
həzrətləri də daxil olacaqlar. Komisyon 
Şurayi-Vükəlaya idxaldan əvvəl maliyyat 
və iqtisadiyyat məsələlərini müzakirə 
edəcəkdir.  

 
* Ərazi nazirinin xidmətçilərə gündə-

lik muzd verilmək barəsindəki məruzə-
sindən sonra qət edilmişdir:  
İşbu məsələ Beynəddəvair komisyo-

nuna [İdarǝlǝraras komissiyaya] verilsin.  

NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Məsai Nəzarətində  
Tağyev Məsai [Əmǝk] Nəzarətindən 

rica etmişdir ki, fabrikan bağlamaq üçün 
ona izin verilsin. Zira fabrikadak 1215 
makinadan fəqət 300-ü işləməkdədir. 
Başqalar isə xarab olduqlarndan işləmə-
yirlər. Tağyev məlum etmişdir ki, böylə iş 
davam edərsə bir neçə vaxtdan sonra on-
lar da xarab olacaqdr.  

 
Hökumət Müfəttişi Nəzarətində  
Hökumət müfəttişinin təftişatı haq-

qnda 1918-ci sənəsi oktyabrn 23-də hö-
kumət tərəndən təsdiq edilmiş qanun 
əsasnca 1919-cu sənəsi yanvarn 1-dən 
Bak rayonunda təftişat başlanr. Yanvar 
ay ərzində təhqiq olunmaqdan ötrü Hö-
kumət kontroluna 18 milyon 845 min ma-
natlq 585 təxsisat [ödǝniş; pul ayrma] və- 
rəqəsi təqdim edilmişdir. Bunlardan 2 
milyon 586 min manatı təsdiq edilib, 15 
milyon 834 min manat təftiş olunmaq 
üçün qaldrlmşdr. 425 min manat təs-
diq edilməmişdir. 15 milyon 834 min ma-
natlq təxsisat vərəqələrinin təsdiq edil- 
məməsi bununla bəyan edilir ki, həman 
vərəqələrlə kifayət qədəri təhqiqat sə-
nədləri təqdim edilməmişdir. Hətta bir 
para müəssisələrdə qanuni qədər ştab 
və maliyyə smetas yoxdur. Bu barədə 
həman vərəqələri təqdim edən müəssi-
sələrdən lazimi sənədlər tələb edilmişdir. 
Bununla bərabər, Hökumət müfəttişi tə-
rəndən tədbirlər ittixaz edilmişdir [tǝd- 
birlǝr görülmüşdür] ki, ham müəssisələr 
əvvəlcədən təftiş edilməkdən ötrü öz 
təxsisat vərəqələrini Hökumət müfəttişi-



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

252 253

V cild 

nə təqdim etsinlər. Əks surətdə sənədsiz 
təqdim edilən təxsisat vərəqələri ilə pul 
buraxlmayacaqdr.   

 
 

PARLAMAN ƏTRAFINDA 
 
Parlaman iclas  
Bu gün fevraln 18-də Parlaman iclas 

təyin edilmişdir. Ruznameyi-müzakirata 
[müzakirǝ gündəliyinə] bu məsələlər daxil 
edilmişdir: 

1) Parlaman mühazəsi haqqndak 
qanun layihəsi; 

2) Parlaman məxarici smetas; 
3) Parlaman nizamnaməsi; 
4) Dəmiryol tarifəsinin artırlmas la-

yihəsi. 
 
Torpaq komissiyasnn iclas 
Çaharşənbə [çərşənbə] günü fevraln 

19-da torpaq komissiyasnn iclas təyin 
edilmişdir.  

 
Məclisi-Müəssisan seçki komissiyas 

işləri  
Məclisi-Müəssisan [Tǝsisçilǝr Məclisi] 

seçkiləri hazrlayan komissiyann işləri bu 
günlərdə bitmək üzrədir. Komissiyann 
hər bir işləri müzakirə olunmaqdan ötrü 
Parlamana daxil ediləcəkdir. 

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Müsəlmanlar Sülh Konfransnda 
Sülh Konfransnda müsəlman xalqnn 

nümayəndəsi kim olacağ haqqnda ge-
neral Sulkeviç zənn edir ki, nümayəndə-
lik Qafqaziya millət xadimləri dəstəsi üzə- 

rinə qoyulmuşdur. Rusiya müsəlmanlar-
nn ümumi tələbatı federasyon – Rusiya-
da müsəlmanlarn milli, mədəni muxta- 
riyyətindən ibarətdir.  

* Londonda müntəşir [nəşr olunan] 
“Morninq post” qəzetəsinə xəbər verilir 
ki, Arxangelskdə qubernator Vilson tərə-
ndən bolşeviklərin Sülh Konfransna də-
vət edilməsi məsələsinin intişarna [yayl- 
masna] mane olur. Böylə xəbərlərin əha-
liyə yaman təsir edəcəyini qubernator 
zənn edir.  

* Luqano - “Sokolo” qəzetəsinin müx-
biri xəbər verir ki, Müttəqlərlə Romani-
ya arasnda ittifaq kəskinləşir. Buna da 
səbəb odur ki, Müttəqlər Banatı Roma-
niyaya verməyirlər. Romaniya mükafat 
qəbilindən olaraq Dobriçan alr, Bolqari-
ya Makedoniyas Serbiyaya keçir. Bu qət-
namə Romaniya hökumət məhalində 
[dairələrində] böyük narazlğa səbəb ol-
muşdur. 

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
- İngiltərənin Fələstin komitəsinin qə-

zetəsi xəbər verir ki, Fransa Fələstində öz 
idarəsini yürüdür. Buna hər nə qədər ingi-
lislər protesto edirlərsə də, bununla bəra-
bər franszlar öz inadlarnda davam edir- 
lər. Amerikada dəxi franszlar bu yolda 
təbliğatda bulunurlar.  

- Müstəqil “F. Q.” qəzetəsi xəbər verir 
ki, marşal Hindenburq qərargahnda açq-
açğna monarxizm təbliğatı davam edir.  

- Elzasda aclqdan dolay üsyan əmələ 
gəlmişdir. Polis və saldatlar 100 nəfəri 
həbs eyləmişdir. Elzas qəzetələri fransz 
hökumətindən tələb edirlər ki, oraya iş-

sizlər üçün ərzaq yetirsin.  
- Peştədən xəbər verilir ki, Ali fransz 

komandanlğ qərar qoymuşdur ki, Sǝla-
nikdə bolşevik iğtişaşnda iştirak edən 
şəxslər fransz Sudanna təbid [sürgün] 
edil- sinlər.  

- Romaniyada get-gedə bolşevizm in-
tişar edir [yaylr]. Bükreş [Buxarest] qo-
şunlarnn iclasnda saldatlar saldat şura- 
s təşkilini tələb edirlər. Brailovda saldat-
lar öz alaylarnn komandanlarn dəyiş-
mişlərdir. 

- “Forverts” qəzetəsinin son məluma-
tına görə, Romaniya ordusunda getdikcə 
bolşevizm artır. 

 
Fransada inqilab hərəkatı  
Bu günlərdə Parisdə Fransa əmələləri-

nin [fəhlələrinin] böyük nümayişi gözlənir. 
Bunlar fransz hökumətinin qəsbkaranə 
siyasətinə qarş protesto edəcəklərdir.  

 
- Hollanda bürosu xəbər verir ki, Bel-

fastda Fransededer əmələləri hökuməti 
əllərinə alaraq ancaq öz şuralarna itaət 
edirlər.  

- Harbindən xəbər verildiyinə görə, Ya-
poniya qoşunlar Sibiryan təxliyə edib, 
Mançuriyadak əvvəlki qərargahlarna 
qaydrlar.  

- Amerika komandanlğ nümayəndəsi 
Straus xəbər verir ki, fransz cəbhəsindən 
heç bir Amerika qoşunlar Rusiyaya gön-
dərilməyəcikdirlər.  

- Radomda Polşa bolşevikləri höku-
məti əllərinə almşlardr. Bunlarla müba-
rizədən ötrü qoşun dəstələri göndəril- 
mişdir.  

- Köniqsberqdən xəbər verilirdi ki, gu-
ya bolşeviklərin milyon qüvvəsi Almani-

ya üzərinə hücum edir. Bu xəbər həddin- 
dən artıq mübaliğəlidir. Riqa-Dvinsk-Vil-
na xəttindən ancaq 50 min bolşevik qüv-
vəsi keçmişdir. 

 
Üsyan  
Ufa - (8 fevral) Novobayazit kəndi dai-

rəsində iki alay “Milli ordu” üsyan qalxz-
mşlardr. Üsyançlar sakit etmək üçün 
iki zirehli qatar göndərilmişdir. Yenisey 
quberniyasnda əmələ və kəndçilərin üs-
yan artır, Nijni-Odinsk mahal və İrkutsk 
quberniyasna da keçir.   

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Klemansonun nitqi  
Fransa mətbuatınn verdiyi məluma-

ta görə, Klemanso Parisdə nəşr olunan 
“A. P.” qəzetəsinin müxbirinə xeyli ma-
raql bəyanat vermişdir. Klemanso de-
mişdir ki:  

“Mən söylədim ki, müharibə qazanl-
mşdr. Daha doğrusunu söyləməlidir ki, 
indi tufan əsnasnda sakitlik hesab edi-
rəm. Bu yaxnlardak kəşyyat Prussiya-
nn əsgəri hökmranlq amalndan yaxş, 
düşmənin niyyəti ilə aşina olmaq imkan-
n verdi. Bu niyyət Fransan sənaye və ti-
carət, həmçinin əsgəri nöqteyi-nəzərdən 
məhv etmək qəsdindən ibarət olub, mü-
fəssəl surətdə hazrlanmş bir sui-qəsddir. 
Alman bankirləri və sənayekarlar bu məq-
sədə nail olmaq təsəvvüründə idilər. Dok-
tor Muelonun Krupp zavodlar haqqnda 
yazdqlar və Kurt Eysnerin Berndə so-
sialist konfransnda söylədikləri bunu is-
bat etməkdədir. Bu iş almanlarn bizim 
üçün indiyə qədər anlaşlmaz olan təxri-
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bat hərəkətlərini şərh edir. Almanlarn 
bu çalşmalar nəticəsiz qalmamşdr. Be-
lə ki, Fransann sənaye həyatı o dərəcə xə-
ləldar edilmişdir ki, təcdidi [bərpas] xeyli 
müşküldür. Bununla belə, Almaniya təs-
lim olmuşsa da, öz zavodlarn salamat 
saxlamşdr ki, tezliklə işə başlamağa ha-
zrdrlar. Fransa ilə Prussiya arasnda əs-
gəri nöqteyi-nəzərdən qalibiyyət Prussi- 
yann olmuşdur. Almaniyann Fransadan 
ötrü təhlükəli olan bir qədər mövcudatı 
qalmşdr. Doğrudur, Müttəqlər alman 
donanmasna sahib oldular və düşmənin 
külli miqdarda silahn əlindən aldlar. La-
kin bərbad, ancaq məhsuldar Rusiya qal-
mşdr ki, almanlar ələlxüsus İngiltərə əs- 
gərlərinin tərxisi və Amerika əsgərlərinin 
vətənə övdətlərinə [qaytmalarna] görə 
Rusiyadan bir çox müavinət [yardm] ələ 
gətirə bilərlər. Deməli, Fransann tək qal-
masndan Almaniya tərəndən mühari-
bə hərəkatınn təcdid edilməsi təhlükəsi 
ola bilərdi. Rəisi-cümhur Vilsonun Məcli-
si-Məbusanda bizi ruhlandran vədləri ol-
masayd, müşkül bir hala məruz olacaq- 
dq. Əlbəttə ki, Amerikann və Fransann 
daxil olacağ Cəmiyyəti-Əqvamn [Millət-
lər Cəmiyyətinin] böyük əhəmiyyəti ola-
caqdr. Bu cəmiyyətdə iştirak edən millət- 
lər gərək tərəddüdatlarndan və ənənəvi 
xüsusiyyatlarndan imtina edib, sülh za-
mannda və müharibə təzyiqatı altında ol-
duğu kimi öz milli qüvvələrini öz sərhədlə- 
rindən kənara qoymağa raz olmaldrlar.”  

Klemanso axrda demişdir ki, [Fransa] 
bu məsələləri ifa etməyə və qorxusuz, 
məzəmmətsiz qalmağa hazrdr.  

 
* London - “Deyli nyus” qəzetəsinin 

Paris müxbiri xəbər verir: İngiltərənin si-

yasi dairələri bu etiqaddadrlar ki, müha-
ribə zamannda əqd edilən [bağlanan] 
gizli əhdnamələr [müqavilələr] əsasndan 
təbdil edilməlidir [dəyişdirilməlidir]. Buna 
da Amerikann müharibəyə müdaxiləsi 
səbəb olmuşdur. Qəzetə müxabiri deyir 
ki, İran dövləti ilə Xita [Çin] dövləti ara-
snda olan əhdnamə ləğv edilir və Yapo-
niya ilə Müttəqlər arasnda yeni əhdna- 
mə bağlanmşdr. Bu əhdnamə ilə Karo-
lin və Marşall cəzirələri [adalar] Yaponi-
yaya verilir. Avstraliya bu etilafa [uzlaşma- 
ya] ciddi surətdə protesto edir.  

 
* Berlin – (3 fevral) “Fossişe çaytunq” 

qəzetəsi xəbər verir ki, Köniqsberqdə 
matroslarla spartaklar yenidən hökumət 
müəssisələrini əllərinə keçirmişlərdir. Hö-
kumət qoşunlar tərəndən bunlara heç 
bir mümaniət [maneçilik] edilməmişdir. 
Berlin qəzetələri spartaklarn yeni çxş-
larndan ehtiyat edirlər. Şəhərdə əhval 
həyəcanldr. Bağlanmş olan “Rotofane” 
adl spartak qəzetəsi bu gün nəşrə başla-
mşdr. Qəzetə əvvəlki kimi Şeydeman, 
Ebert və Noske əleyhinə şiddətli və kəs-
kin məqalələr yazr.  

 
Almaniya Cümhuriyyətinin Məşrutəsi 

[Konstitusiyas] 
Berlin - Almaniyann yeni dövləti təş-

kilat layihəsi əsasən dörd maddədən iba-
rətdir. Üsuli-idarə bu surətlə təklif edilir: 
Almaniya indiki müttəq dövlətlərdən və 
muxtariyyətə layiq olan ǝyalǝtlǝrdǝn iba-
rət bir vahid təşkil edir. Yeni ştatlar təşkili 
barəsində camaata ixtiyar verilməli, yeni 
təşkil edilən ştatlarn əhalisi iki milyondan 
ǝskik olmamaldr. Bir ştatın digər ştata 
mülhəq olmasna [birlǝşdirilmǝsinǝ] müsai-

də edilir. Yeni ştat təşkil edildikdə yaxud 
ştatlar yek-digərinə [bir-birinǝ] mülhəq ol-
duqda, rəyi-amm sormaq [ǝhalinin rǝyini 
soruşmaq, referendum] lazmdr. Rəisi-cüm-
hur dövlət başçs olaraq və müharibə 
zamannda xarici işlər siyasətini də idarə 
edəcəkdir. Rəisi-cümhur 7 il müddətinə 
seçilir. Dəfəatla [dəfələrlə] seçilməyə də 
ixtiyar olur. Hökumət kansler və nazir-
lərdən ibarət olaraq Reyxstaqn rizas ilə 
Rəisi-cümhur tərəndən təyin edilir. Hər 
bir nazir öz fəaliyyətində məsuldur. 

 
İrlandann İngiltərədən ayrlmas  
Amerikann ham diplomat, senator 

məbuslar İrlandiya Hökuməti Agentli-
yindən böylə məlumat almşlardr:  

Kamali-ehtiramla zati-alilərinizə mə-
lum ediriz ki, təyini-müqəddərat hüqu-
q[un]a malik olmalar əsas ilə 1918-ci 
sənə dekabrn 18-dən etibarən İrlanda 
İngiltərə ilə siyasi münasibatın [ǝlaqǝlǝ-
rini] kəsmişdir. Buna görə irlandallar in-
gilis kraln İrlanda Krallğna qəbul etmə- 
yirlər. İngiltərə və İrlanda krallqlarnn it-
tihad [birliyi] artıq yoxdur. İrlanda Cüm-
huriyyəti İrlandadan əcnəbi dövlətlərin 
haqqi-imtiyazlarn qəbul etməyir və bu 
gündən etibarən İrlanda, İngilis Höku-
məti ilə danşğa girir.  

 
Yapon əsgərləri  
Sibiryada olan Yaponiya qoşunlarnn 

əksəri Yaponiyaya dəvət edilir. Bunun sə-
bəbi hələlik məlum deyildir. Yaponiya 
qoşunlarnn bir hissəsi yenə orada qal-
maqdadr. Yalnz buras məlumdur ki, bu 
saat sülh işləri böhranldr və mümkündür 
nagəhani [gözlǝnilmǝz] işlər əmələ gəlsin.  

* Nauen – (8 fevral) Spada mütarikə 
komissiyasnda olan Almaniya nümayən-
dələri fevraln 5-də Baltik səvahili [sahil-
ləri] barəsində Müttəqlərin nümayən- 
dələrinə bir nota vermişlərdir. Bolşe-
vizmlə mübarizə xüsusunda notada de-
nilir:  

“Baltikdə olan Könüllü qoşunlarn hal 
fənalaşr. Bolşeviklər yenidən bir neçə is-
kələləri [limanlar] əllərinə keçirmişlərdir. 
Müttəqlər müavinət [kömək] edəcəkləri 
təqdirdə bolşevikləri məğlub etmək müm- 
kün olacaqdr. Bu münasibətlə dəfəatla 
[dǝfǝlǝrlǝ] Almaniya hərbi gəmilərin təs-
lih edilməsini [silahlandrlmasn] Müttə-
qlərə təklif eyləmişsə də, hər dəfə rədd 
cavabn almşdr. İndi Müttəqlər ciddiy-
yən bu işə müdaxilə edib də müsəlləh [si-
lahl] surətdə bolşeviklərin qarşsna çx- 
maldrlar.”  

 
İstanbulda həbslər  
“İttihad və Tərəqqi” komitəsinin məş-

hur üzvlərinin həbs edildiyi, İstanbuldan 
xəbər verilir. Bunlar İzzət paşann məri-
fəti ilə [sayǝsindǝ] fevraln əvvəllərində 
həbs edilmişlərdir. Həbs edilənlər 25 nə-
fərdir ki, bunlar polis departamentində 
saxlanrlar. Bunlardan əlavə, hökumət tə-
rəndən “İttihad və Tərəqqi” üzvü olan 
bir neçə zabit həbsə alnmşlardr. Məh-
buslar arasnda Mahmud Kamil paşa, 
[Mǝhmǝd] Vəhib paşa, Cavad bəy də var-
dr. Ənvər paşann days Xəlil paşa, Sey 
bəy, Şərif bəy,  Midhət Şükrü bəy dəxi 
həbsə alnanlar cümləsində vardr.  

 
Türkiyə demokratlar 
İstanbulda yeni təşkil edilmiş olan 

Türk Sosial-Demokrat Komitəsi bu yaxn-
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larda komitə tərəndən sultan həzrətlə-
rinə bir müxtirə [nota] təqdim edəcəkdir.  

 
Almaniya Rəisi-cümhuru  
Almaniya Cümhuriyyəti rəisliyinə 

Ebert intixab edilmişdir [seçilmişdir].  
 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Türk Araz Hökumətinin Xariciyyə na-

ziri  
Dünən fevraln 17-də Türk Araz Höku-

mətinin Xariciyyə naziri Bəhram xan Nax-
çvanski Bakya varid olmuşdur [gəlmişdir].  

 
Bələdiyyə İdarəsində  
* Elektrik işğ qiymətlərini artırmaq 

üçün verilən tələbatdan sonra bir komis-
yon intixab edilmişdi [seçilmişdi] əhvaln 
nə şəkildə olduğunu məlum etsin. Ko-
misyon öz işini bitirmişdir. Ən yaxn za-
manda bu barədə məlumat verəcəkdir.  

* Bələdiyyə rəisi bütün mərkəzdəki ev 
sahiblərinə məlum etmişdir ki, ən yaxn 
zamanda səkiləri təmir etsinlər. Zira axr 
vaxtlarda səkilər uçub dağldqlarndan 
əhali üçün gediş-gəlişə böyük mümaniət 
[maneçilik] etməkdədir.  

* Şubatın 15-nə İkinci Ünas [qzlar] 
gimnaziyasnda edadi məktəbləri vali-
deyn şurasnn mərkəzi komitəsinin birin-
ci iclas təyin edilmişdi. İclasda 15 mək- 
təbdən fəqət 8 məktəbin valideyn şuras 
nümayəndələri isbati-vücut [iştirak] et-
məkdə idi. Başqalar isə gəlməmişdilər. 
İclasda qət edilmişdi [qǝrara alnmşd] ikin-
ci dəfə olaraq 22 şubatda təyin edilmiş ic-
lasa nümayəndələr göndərilsin.  

* Beşinci dairə ev təşkilatlar Bələdiy-

yə İdarəsinə məlum etmişlər ki, şəhərdə 
hökmfərma olan [hökm sürǝn] sari [yolu-
xucu] xəstəliklərə baxmayaraq həman 
dairədə heç bir xəstəlik qarşsn ala bilə-
cək təşəbbüsat və iqdamatda bulun[ul]-
mamşdr [tǝşǝbbüs göstǝrilmǝmiş vǝ ad- 
dm atılmamşdr]. Küçələrdə və həyətlər-
də şimdi də zibillik qoxusundan dolan-
maq mümkün deyildir.  

* Sumqayt mövqi [stansiyas] müdiri 
Bələdiyyə İdarəsinə xəbər vermişdir ki, 
türklər oradan getdikdən sonra bir çox 
naməlum bədəfkarlar [cinayətkarlar] baş 
qalxzb, əhalini və gedib-gələnləri soy-
mağa başlamşlardr. Bələdiyyə İdarəsi 
həman kağz qubernator hüzuruna gön-
dərib rica etmişdir ki, oraya mühazə 
dəstəsi təyin edilsin. Lazm gələcək mən-
zil mövqifdə bulunmazsa, mövqif yaxnl-
ğnda olan qşlan [kazarman] onlar üçün 
təmir etməyi Bələdiyyə İdarəsi öz öhdə-
sinə qəbul edir.  

 
Sayad Xz camaatınn iclas 
Quba uyezdi Sayad Xz kəndinin ca-

maatı Bak qubernatoruna ərizə və öz və-
killəri vasitəsi ilə müraciətən rica edir ki, 
onlarn kəndi Quba uyezdi Dəvəçi uças-
tokundan ayrlb, Bak uyezdi 7-nci polis 
uçastokuna mülhəq edilsin [birlǝşdirilsin]. 
Məzkur [ad çǝkilǝn] kənd camaatı öz əri-
zələrində həmin uçastokun yaxn olduğu-
nu və camaatdan bir çoxunun Bak şəhə- 
rində sükunət etdiyini [yaşadğn] göstə-
rirlər.  

 
Hadisat  
Fevraln 13-ündə, axşam saat 7-də Ba-

laxan kəndinin əhli Balahüseyn Məşhədi 
Hümmət oğlunun evində naməlum sə-

bəbdən patlayş vaqe olub, evin divarlar 
və mətbəxi ilə evin arasnda olan divar və 
üstü dağlmşdr. Balahüseynin oğlu 11 
yaşnda Qulamhüseyn daşn altında qa-
lb yaralanmşdr.  

 
Oğurluq  
- Fevraln 11-ində Bülbülə kəndində 

Kərəm Kazm oğlunun evində naməlum 
bədəfkarlar [canilǝr] qfıl sndrb üç min 
manatlq ev müxəlləfatı [əşyas] oğurla-
mşlardr. Müxəlləfatın bir hissəsi taplb 
sahibinə qaytarlmşdr.  

- Zabratda Bak Neft Cəmiyyətinin 49 
nömrəli mədənində naməlum şəxslər tə-
rəndən İran rəiyyəti Məhəmməd Əli oğ-
lu öldürülmüşdür. İran rəiyyəti Qənbər 
Hüseyn oğlu müttəhim edilərək tövqif 
[həbs] edilmişdir.  

- Fevraln 14-də postda dayanan milis 
Abdullabəyov gecə saat 12-də Ramanda 
Rus Neft Cəmiyyətinin 21-inci nömrə mə- 
dənində qznmaqdan ötrü kantora daxil 
olub, orada qəətən tüfəng açlb, tele-
fon xidmətçisi Aqulin Ankudinovu öldür-
müşdür. Abdullabəyov tövqif edilmişdir.  

 
Bak quberniyasnda  
Müfəttin - Quba qəza qaimməqam 

[qǝza rǝisi] Bak qubernatoruna məlum 
edir ki, axr vaxtlar Quba şəhərində mü-
fəttinlər [tnəkarlar] tərəndən bəzi yalan 
şayiələr buraxlr. Bu günlərdə böylə mü-
fəttinlərdən Hüseyn Kərbəlayi Məhəm-
məd oğlu tövqif və həbs edilmişdir. Məz- 
kur [ad çǝkilǝn] müfəttin bolşeviklərin 
Qubaya gəlməsi barəsində yalan xəbər-
lər buraxrmş.  

Öldürmək  - Şamax uyezd naçalniki 
Bak qubernatoruna məlum edir ki, Kür 

çaynn kənarnda Cavad kəndinin saki-
nəsi Aliyə Əjdərova tüfəng gülləsi ilə öl-
dürülmüşdür. Güllə Cavad uyezdi, Petro- 
pavlovka kəndi tərəndən atılmşdr.  

 
* Əngilan kəndinin əhli Əmirəli Kəra-

mət oğlu Quba uyezd naçalnikinə məlum 
etmişdir ki, bir gün bundan əqdəm [qa-
baq] öz həmkəndliləri Zal Həmdulla oğlu, 
Cahangir Ağakişi oğlu, Budaq Əziz oğlu 
müsəlləh [silahl] olaraq onun evinə hü-
cum edib, 10 kisə buğdasn oğurlamş-
lardr. Oğrular tövqif etməkdən ötrü 
lazmi tədbirlər ittixaz edilmişdir.  

 
 

KƏNDÇİLƏR İTTİFAQI 
 
31 yanvar 1918 sənədə 32 kəndlərin 

nümayəndələrinin intixab [seçkisi] ilə bir 
Kəndçilər İttifaq təşkil olunmuşdu. O za-
man Bakda hökmfərma olan [hökm sü-
rǝn] “demokratik” idarələr demokratiya- 
nn qismi-əzəmi [böyük hissəsi] olan yüz 
min nüfusa [ǝhaliyǝ] malik zavall Bak 
kəndçilərinin haln yaxşlatmaq üçün heç 
səy və təlaş etməyirdilər. Kəndçilərin ha-
ln nəzərə alaraq bir neçə həmiyyətli zat 
[şəxs] tərəndən yuxarda göstərilmiş İt-
tifaq təşkil edilmişdi. İki ay İttifaq ömr 
edəndən sonra qanl Mart hadisatı [Mart 
hadisǝlǝri] baş verdi. O zaman Bakda 
dövran sürən bolşeviklər tərəndən İtti-
faq qapadld. Daha doğrusu, İttifaqn ida-
rəsi bütün şeyləri ilə bərabər yaxld və 
üzvlərindən bir neçə fəal kəslər qətl olun-
du. Bu minval İttifaq məcburən qapand. 
Sonradan şəhərimiz Azərbaycan Höku-
məti idarəsinə keçdikdə, zavall kəndçi-
lərin halnn yaxşlaşmas gözlənirdi. Əf- 
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sus olsun ki, kəndçilər əski hallarnda qa-
lb, məktəbsiz, azuqəsiz, həkim və dər-
mansz, səfalətlə hal keçirirlər.  

Bu hal nəzərə alaraq İttifaqn sədri 
Hacağa Abbasov yenidən İttifaqn işə 
başlamas üçün bir neçə möhtərəm şəxs-
lərlə məsləhətləşib və bu barədə rus[ca] 
“Azərbaycan” qəzetəsində elan verdi. Bir 
neçə gün elandan keçmiş Ərzaq Nəzarəti 
tərəndən Ərzaq İdarəsinə İttifaq sədri 
dəvət olunub, Ərzaq naziri vəkili Yusifəli 
Əliyev ilə müsahibədə bulunmuşdur. Ər-
zaq naziri vəkili sədrǝ məlum etmişdir ki, 
qəzetəyə verilən İttifaq barəsindəki elan 
oxuyub və nazir cənablarna dəxi bu ba-
rədə bəyan etmişdir. Çünki İttifaqn məq-
sədi İttifaq sədri verdiyi bəyanatdan an- 
laşlan kəndçilər ərzaq işlərini asanla-
db, onlar zalm möhtəkirlərin çəngəl-
lərindən [pǝncǝlǝrindǝn] qurtarmaqdr, 
ona görə vəkil özü və Ərzaq naziri ona 
söz verdilər ki, İttifaqa əllərindən gələn 
maddi yardm edəcəklər və Ərzaq [nazi-
ri] vəkili Yusifəli cənablar özünün nə də-
rəcədə fəqir kəndçilər tərəfdar olduğu- 
nu sədrə bəyan edib tezliklə [işǝ] başla-
malarn rica etmişdir. Deməli, bu günlər-
də İttifaq idarəsi işə başlayacaqdr.  

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Qənd şirəsi  
Borjomdan xəbər verirlər ki, Borjom 

meşələrində külli miqdarda qənd şirəsi 
cəm edilməyə başlanmşdr. Bu şirədən 
qənd qayrlacaqdr.  

 
Poçta-teleqraf münasibatı   
Gürcüstan Daxiliyyə naziri Ermənis-

tan sülh heyətinə xəbər vermişdir ki, fev-
raln 15-indən etibarən Ermənistanla 
Gürcüstan arasnda poçta-teleqraf müna-
sibatı [ǝlaqǝlǝri] bərpa ediləcəkdir.  

 
Gürcü-Erməni Konfrans  
Gürcü-Erməni Sülh Konfrans tərən-

dən qəbul edilən şəraiti [şərtləri] texnika 
tərəndən hazrlamaqdan ötrü hər iki 
Cümhuriyyət nümayəndələrindən ibarət 
xüsusi bir komissiya təşkil edilmişdir. 

 
Tiis Rus Milli Şuras sədrinin həbsi  
Zaqafqaziya Rus Milli Şuras sədri Le-

bedev fevraln 11-də Tiisdə həbs edil-
mişdir.  

 
 

İDARƏYƏ MƏKTUBLAR 
 
- I - 
Doktor Qarabəyova cavab  
Möhtərəm müdir əfəndi!  
Mübarək qəzetənizin sütununda bu 

yazdqlarma bir yer versəniz, xeyli min-
nətdar olaram.  

Qəzetənizdə oxuduğuma görə Parla-
manmz əzalarndan [üzvlǝrindǝn] doktor 
Qara bəy cənablar hökuməti tənqid 
edərkən, bəndəni də quldur deyə adlan-
drmşdr. Bu töhməti üzərimdən rədd 
etmək üçün tərcümeyi-həyatım xüsusun-
da bir məlumat ərz etmək istərəm.  

1913-cü ildə Nikolay hökuməti, düş-
mənlərimin tərəndən verilən danoslara 
istinadən məni Gəncədən beş il müddət-
lə nəfy [sürgün] etməyə, İrana göndər-
məyə qərar verdi. İki ay sonra işim təh- 
qiq edildikdə Qafqaz canişini məni gü- 
nahsz bildiyindən əfv etdi. Həman tarix-

dən etibarən mən hökumətin Yevlax ilə 
Tovuz arasnda bulunan əsgəri mənzil 
müfəttişliyinə arpa və ot verirdim. Bu 
təəhhüddə [öhdǝlikdǝ] mənim yoldaşm 
Abbas bəy Vəlibəyov idi.  

Hürriyyətdən sonra Gəncə və həvalisi 
[ǝtrafı] anarxiya tufan içində ikən millə-
tim mənə müraciət etdi. Öhdəmə şəhə-
rin mühazəsi kimi ağr bir vəzifəni tövdi 
etdi [tapşrd]. Hər kəs ticarətə və maddi 
mənfəətə məşğul olduqda mən bütün 
xüsusi mənfəətlərimi buraxb inqilabn 
sonuna qədər vəzifəmi hüsn-istemal et-
diyimə [yaxş yerinǝ yetirdiyimǝ] minlərcə 
doğru şahidlərim vardr.  

Fəqət doktor cənablarnn fəaliyyəti 
haqqnda da “Ədil” kimi millət lisan olan 
qəzetələrdə bizə az-çox məlumat veril-
mişdir.  

Millətimiz, həmd olsun, hər şeyi iyi gö-
rür və təqdir edir və kimin kim olduğunu 
da pək əla bilir.  

 
Sar İmamqulu oğlu Ələkbər 

 
- II - 
Hörmətli müdir əfəndi!  
Mübarək cəridənizin [qəzetinizin] bir 

sütununda yer vermək üçün bu sətirləri 
sizə göndərdim. Dərc edərsəniz təşəkkür 
edərǝm.  

Bu günlərdə Parlaman əzasndan dok-
tor Qarabəyov cənablar iclasda məni 
quldur deyə qələmə vermişdir. Mən rus 
hökuməti vaxtında Nikolay qulluqçular-
nn zülmündən qaçmşdm. Ona görə mə-
nə Qaçaq Qənbər deyilir.  

Qaçaq olmaqla bərabər, mən heç bir 
vaxt öz millətimə və dindaşma fənalq 
eyləmədim və hürriyyətdən sonra mən 

kimsədən qaçmadm. Yenə gəlib millə-
timlə yaşadm və əlimdən gəldiyi qədər 
millətimə müavinət [köməklik] eylədim.  

Gəncə vilayəti anarxiya tufan içəri-
sində yandğ vaxt millətim məni şəhərin 
və dəmiryolun ətrafınn mühazəsinə 
məmur etdi. O gündən etibarən milləti-
min sadiq bir qulu olmaqdan başqa bir 
şey tanmadm. Quldur olsaydm, o vaxt-
larda mənim qüvvətli dəstəm heç bir şey-
dən qorxmadğ günlərdə mən də qul- 
durluğuma məşğul olardm. Zəyəm ilə 
Yevlax arasnda bir çox erməni və müsəl-
man pambq fabrikalar vardr. O cümlə-
dən Gəncə ermənilərindən Arzumano- 
vun pambq zavodu vardr ki, mən onun 
bir neçə milyona baliğ olan [çatan] maln 
saxladm, sahibinə təslim etdim. Bunu ha-
m bilir.  

Dəfələrlə öz dəstəmlə bərabər bolşe-
viklərə qarş çxb cəbhədə bir neçə qur-
banlar verdim.  

Bunlarn hamsn mən millətimin səa-
dəti üçün etdim. Amma Qara bəy cənab-
larnn bu işləri nə üçün etmiş olduğuna 
ağlmz erməyir [dǝrk etmirik].  

Doktor cənablar bilmiş olsunlar ki, 
mən həqiqətən quldur olsam da, milləti-
min düşmənlərinə qarş quldur olmuşam. 
Heç bir vaxt millətə fənalq etməmişəm. 
Biləks [əksinə] vətən və millətimə qarş 
dərin bir məhəbbətim vardr.  

 
Tağ oğlu Qənbər  

 
 

İDARƏDƏN CAVAB 
 
Mütəəllim [tǝlǝbǝ] M. F. Əlizadə 

əfəndiyə: Maarif naziri ilə görüşüb istə-
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diyiniz mətləb barəsində danşmaq sizin 
arzunuza və nazir həzrətlərinin müsaidə-
sinə bağldr. Lakin qəzetə vasitəsi ilə rəs-
mən Maarif nazirinə müraciət etmək mü- 
təəllimə [tələbəyə] müsaidə ediləcək şey-
lərdən deyildir və yaraşmaz. Rəsmiyyətə 
qalarsa siz genə bilavasitə əlaqədar olan 
müəllimlərinizə müraciət etməlisiniz.  

 
 
 
 

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Diş hǝkimi  

S. M. Hamburq  
Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 

qarşsnda. Telefon 5-96. 
Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 

qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Arvad diş hǝkimlǝri 
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 

üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Unvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor Larionovun  
cǝrrahiyyǝ vǝ arvad xǝstǝxanas  

(Bazarn vǝ Qubernski küçǝlǝrinin 
küncündǝ) naxoşlar qǝbulunu tǝzǝlǝmiş: 1) 
Xǝstǝxanada yatmaq ehtiyac olanlar hǝmǝ-
vǝqt [hǝmişǝ]; 2) Gǝlǝn xǝstǝlǝr sǝhǝr saat 9-
dan gündüz saat 4-ǝ qǝdǝr.  

Xǝstǝxanann hǝkimlǝri: Arvad xǝstǝliklǝ-
rindǝn: doktor V. Q. Mitrofanov. Cǝrrahi 
xǝstǝliklǝrindǝn: doktor A. İ. Okinşeviç, dok-
tor Mir Əsǝdulla Mirqasmov. 

2683 
 

Hökumət mətbəəsi 
Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 

mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin 
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə 
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyul-
muşdur.  Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 

manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagird-
lərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. 
Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud 
Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə 
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət 
edə bilərlər. 

24-T 
 

 
 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 

 
 

Azǝrbaycan  
Mǝclisi-Mǝbusannda  

sǝh. 244. “Neft Mǝdǝnçilǝri Sovet Syez-
di”: Bak Neft Sǝnayeçilǝri Qurultaynn Şura-
s.  

 
Sülh ǝtrafında  

sǝh. 252. “Banat”: Mǝrkǝzi Avropada ta-
rixi vilayǝt. Hal-hazrda Serbiya, Rumniya vǝ 
Macaristan arasnda bölünmüşdür.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 252. “Hindenburq”: qǝzetdǝ “Qin-
denburq” getmişdir.  

 
Qǝzetǝlǝrdǝn  

sǝh. 253. “A. P.” qǝzetǝsi: “Assoşieyted 
press” qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.    

“Bu yaxnlardak kəşyyat Prussiyann əs-
gəri hökmranlq amalndan yaxş, düşmənin 
niyyəti ilə aşina olmaq imkann verdi.”: 
Cümlǝ belǝ başa düşülmǝlidir: “Bu yaxnlar-
dak kǝşyyat mǝlumatlar, düşmǝnin niyyǝti 
haqqnda daha yaxş tanş olmaq imkann 
bizǝ verdi; halbuki bu vaxta qǝdǝr ancaq 
Prussiyann hǝrbi hökmranlq xülyasndan 
xǝbǝrdar idik.”  

sǝh. 254. “Rotofane”: Spartak İttifaqnn 
yayn orqan olan vǝ 1918-ci ildǝn etibarǝn 
nǝşrǝ başlayan “Di rote fahne” [Die Rote 
Fahne] qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. Qǝzetin ad 
“Qrmz bayraq” mǝnasn verir. 1919-1945-
ci illǝrdǝ Almaniya Kommunist Partiyasnn 
ǝsas yayn orqan olmuşdur. 

“Almaniya indiki müttəq dövlətlərdən 
və muxtariyyətə layiq olan ǝyalǝtlǝrdǝn 
ibarət bir vahid təşkil edir.”: Qǝzetdǝ bu 
cümlǝdǝ “indiki” yerinǝ “xarici” (güman ki, 
xǝbǝr mǝtninin rus dilindǝn tǝrcümǝsindǝ 
“нынешних” sözünün “внешних” kimi 
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anlaşlmas sǝbǝbindǝn), “ǝyalǝtlǝrdǝn” ye-
rinǝ isǝ “fǝaliyyǝtlǝrdǝn” getmişdir. “Muxta-
riyyǝtǝ layiq olan” sözlǝri “öz müqǝddǝratın 
tǝyin etmǝ hüququna malik olan” kimi başa 
düşülmǝlidir.  

sǝh. 255. “…Almaniya hərbi gəmilərin 
təslih edilməsini...”: qǝzetdǝ “tǝslih” [silah-
landrma] yerinǝ sǝhvǝn “tǝslim” getmişdir.  

“Cavad bǝy”: Türkiyǝnin siyasi vǝ hǝrbi 
xadimi İsmayl Cavad Çobanl nǝzǝrdǝ tutu-
lur.  

“Ənvǝr paşann days Xǝlil paşa”: Xǝlil 
Qut nǝzǝrdǝ tutulur. Xǝlil paşa Ənvǝr paşa-
nn ǝmisi idi.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 256. “edadi mǝktǝblǝri”: tǝhsildǝ 
universitetdǝn ǝvvǝlki mǝrhǝlǝ – indiki lisey 
yaxud gimnaziyalar kimi başa düşülmǝlidir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

 
Əliheydər Babayev, Xaliq, Ələsgər və 

Əliməhəmməd Lütfəliyevlər əvvəlinci-
sinin days oğlu və axrnclarn qardaş 
Ələkbər Lütfəliyevin vəfat etdiyini ka-
mali-hüzn və təhəssürlə [böyük bir hüzn 
vǝ kǝdǝrlǝ] öz qövm-əqrəba və dost-aş-
nalarna xəbər verirlər. 

Star poçtov küçədə 15-inci dalan 3 
nömrəli evdə. 

Dəfn günü əlahiddə elan olunacaqdr.  
 
 
 

QİSMİ-RƏSMİ 
 
Qubernatorun əmri 
Bak qubernatoru Rəşid bəy Axund-

zadə cənablar tərəndən Bak quberni-
yasna zeyldəki [aşağdak] əmrnamə sadir 
olmuşdur [verilmişdir]:  

 
Bak qubernatoru vəzifəsini ifaya baş-

ladqda mən hər şeydən əvvəl şəhərin və 
Balaxan-Sabunçu dairəsinin əhval ilə 
aşina olmaq və təhti-idarəmdə [idarǝm 
altında] olan quberniyada və ələlxüsus 

[xüsusilə] Bak şəhərində davam edən və 
get-gedə artmaqda olan cinayət və qətl-
qarətin səbəblərini bilmək istədim və bil-
dim ki, bu səbəblərdən birincisi qarada- 
voylar tərəndən post qulluğunun nəha-
yətdə pis bir sayaqda aparlmas və çox 
vaxt heç olmamasdr. Bir çox yerlərdə qa-
radavoy yoxdur. Olan yerlərdə də onlar 
qanuna görə küçənin ortasnda deyil, sə-
kilərdə və çayxanalarda dururlar. Okolo-
toçniklǝr [polis sahǝ rǝislǝri] qaradavoyla- 
rn postlarn təftiş etməyirlər. Bu isə 
mühazə nöqteyi-nəzərindən birinci də-
rəcədə əhəmiyyətli vəzifədir.  

Buna binaən [əsasən] fevraln 7-sində 
verilən əmrə əlavə olaraq Bak qalabəyi-
sinə təklif edirəm: Bu gündən etibarən 
küçələrin ortasnda qaradavoylarn post 
qulluğunu təyin etsin. Bu isə məmurlarn 
təhqiq etmək vəzifəsini asanlaşdrb və 
əhaliyə zərurət vaxtında kömək tapma-
ğa imkan verər. Qaradavoylar üçün təyin 
edilmiş olan formann hazrlanmasna və 
okolotoçniklǝrin indidən postlarda və nə-
zarət və təhqiqata başlamalarna pris-
tavlar tərəndən əmr verilməlidir.  

Bunlardan əlavə, hangi uçastokda 
şiddətli dərəcədə cinayət və qətl-qarət 
davam etməsini bilməkdən ötrü Bak və 

Çǝrşǝnbǝ, 19 fevral 1919-cu il, nömrǝ 117

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 18 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 19 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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Balaxan-Sabunçu qalabəylərinə təklif 
edirəm ki, bundan sonra hər uçastokda 
nə qədər böylə ittifaqlar [hadisǝlǝr] oldu-
ğu barəsində hər gün mənə məlumat ver- 
sinlər ki, tezliklə həman uçastoka gecələr 
səyyar dəstələr göndərmək və postlarn 
miqdarn artırmaq mümkün olsun.  

Bak qalabəyinə təklif edirəm ki, Ni-
kolayevski və Velikoknyajeski küçələrin 
küncündə “Metropol” mehmanxanas 
yannda okolotoçniklǝrdǝn ibarət növ-
bətçi post qulluğu təyin etsin.  

Balaxan-Sabunçu qalabəyisi [polis-
meysteri] Lütfəli bəy Əmircanova və onun 
müavinlərinə və bütün məmurlara Bala-
xan-Sabunçu mədən dairəsində nizam və 
asayiş bərpa edib və polis qulluğunu tər-
tibə salmaqla sakitlik vücuda gətirmə-
sindən dolay vəzifə naminə təşəküratım 
izhar edirəm. Böylə nizam və asayişi 
kəndim görüb və yəqin hasil etdim.  

Bak təhərri [axtarş] polisinin fəaliy-
yəti lazmi dərəcə deyildir. Onun öhdə-
sində olan vəzifə istənildiyi sayaqda ifa 
edilməyir. Bir qədər ciddi surǝtdə diqqət 
və etina edilərsə, bundan daha böyük 
faydalar hasil etmək olar. Binaənileyh, 
təhərri polisi naçalnikinə təklif edirəm ki, 
xəyyə işlərini tənzim etmək barəsində 
öz nəzəriyyatın tezliklə mənə təqdim et-
sin. Xəyyə işlərinin davam, tövqif [həbs] 
edilən canilər, taplan şeylərin müqəddə-
ratı və onlar tövqif edən və tapan mə-
murlar barəsində hər həftə mənə məlu- 
mat təqdim edilməlidir. 

 
Bak qubernatoru:  

Rəşid bəy Axundzadə 
16 fevral 1919 

HƏR SÖZƏ ALDANMAYALIM 
 
Parlaman iclaslarnda danşlan sözlər 

hələ küçələrdə davam etdirilir. Əhali ara-
sna min cürə həvadis [xəbər, şayiə] yayr, 
min ara qarşdrc sözlər söyləyirlər. 

Keçirməkdə olduğumuz bu kimi za-
manlarda, bir zamanda ki, Parlaman və 
hökumət ənvai [cürbǝcür] müşkülat için-
dədirlər, bir zamanda ki, hökumətimiz, 
istiqlalmz var deyə ciddən xatircəm ol-
maq halnda olmadğmz ağl şey kəsən 
məktəb şagirdləri belə təsəvvür edə bi-
lərlər, bir zamanda ki, xalq içərisindən çx-
ma həmiyyətmənd bir piri-salxordənin 
[qocann] dediyi kimi “südün üzü hələ qay- 
maq tutmaqdadr”, bir zamanda ki, bir 
dosta müqabil min düşmən qarşsnda-
yz, bir zamanda ki, yeni qurulmaqda olan 
dövlətlər deyil, əsrlərdən bəri böyük bir 
dövlət həyatı ilə yaşamş olan dövlətlər, 
millətlər belə zamann taqətfərsa [dözül-
məz] ağrlqlar altında inildəyirlər, böylə 
bir zamanda həmiyyəti, qeyrəti və bun-
lardan əvvəl hiss və idrak olan bir azər-
baycanl hər sözə aldanmamal, hər eşit- 
diyinə inanmamaldr. 

Neçə gündən bəridir şəhərə bir küy 
salmşlar, hər kəsdə hökumətə, vəziyyə-
tə qarş bir şübhə və etimadszlq hissi 
oyatmşlardr. Xalq yerindən oynadaraq 
nümayişlər etməyə belə meyl etdirənlər, 
təhrik edənlər olmuşdur. 

Burada başqa qoşunlar yğşr, ermə-
nilər könüllü yazlr, kazarmalar, evləri 
tuturlar. Buna da hökumət etina etmə-
yir, göz qoymayrmş. 

Bizi satırlar, evimizi yxrlar, Mart gün-
ləri gəlir, həp yatırlarmş. 

Yüngül əllərdən gövşək ağzlara atılan 

bu sözlər gündə bir rəng və bir əlavə ilə 
ortaya çxr, xalq həyəcana verir. 

Fəqət xalq düşünməlidir. Bilməlidir ki, 
şübhə hər həqiqətin anas olsa da, dai-
ma kəndi etimadkərdələrini [etimad edil-
miş şǝxslǝrini], müqəddəratın tapşrmş 
olduğu heyəti, adamlar sui-zənn altına 
almaq, onlara inanmamaq da doğru bir 
hərəkət deyildir. 

Zənn edilirmi ki, küçənin qeyri-məsul 
adamlar və yaxud tənqidlərini qayət fə-
na bir şəkildə küçələrə çxaran bəzi “mil-
lət dadxahlar” [millǝtin “imdadna çatan- 
lar”] tənqid eylədikləri, bəyənmədikləri 
dövlət adamlarndan, millət vəkillərin-
dən daha ürək yanan, daha bəsirətli və 
daha iş bilən olsunlar?!.. 

Küçə münəqqidləri [tənqidçiləri] ilə 
camaat küyləyən əfəndilər, əksərən cə-
sur və durbin [uzaqgörən] olmaqdan ziya-
də, qorxaq və kutəhbin [dargörüşlü] olan- 
lardr. 

Ruslarda bir təbir var ki, ona “obva-
telşina” deyərlər.  

Türkcə ədəbiyyatda bunu “amiyanə” 
[avam] deyə tərcümə etmək gərək. Ami-
yanə düşünənlərcə bir çox şeylər var ki, 
insan onlar görərkən yerindən olmaya 
bilməz. Fəqət bir az diqqət olununca ba-
xarsnz ki, pək də xoanacaq bir hal yox-
dur. 

Bizim keçirməkdə olduğumuz kimi 
müşkül zamanlarda nöqsan gördüyümüz 
camaat işlərində hökumətə zor gəlmək 
kimi həm faydal, həm də zərərli bir hal 
təsəvvür etməyiniz! 

Öylə zamanlar var ki, hökumətin əf-
kari-ümumiyyə [ictimaiyyət] tərəndən 
təzyiq edilməsi mətlubdur [arzuedilǝn-

dir]. Bu təzyiq hökumətin bəsirətini açar, 
görəcəyi təşəbbüslərdə kəndisinə xid-
mət edər. Bu şərtlə ki, bu təzyiq hüsn-
niyyətlə, hökuməti irşad [aydnlatmaq] 
qəsdi ilə olsun. Yoxsa öylə bir təzyiq də 
var ki, hökuməti rüsvay etmək, düşür-
mək üçün olur. Yerinə görə, zamanna gö- 
rə bunun da bəlkə faydas ola bilər. Fə-
qət keçirdiyimiz zaman kimi vaxtlarda bu 
ikinci tədbirin hər zaman fəlakətlərlə nə-
ticələndiyi təcrübələrlə görülmüşdür. 

Bir kərə Mart hadisələrini xatırlaynz. 
Martdan əvvəl bolşeviklərlə daşnaklarn 
hərəkatı o zamanki müsəlman idarələri, 
müsəlman rqələri, “Müsavat”la sair 
müəssisələrə məlum deyilmiydi?... 
Əlbəttə ki, məlum idi. Məmah [bu-

nunla belǝ], onlar sikkənin o biri üzünə də 
aşina olduqlarndan, həqiqi qüvvətlərin 
tənasübünü ölçmək imkannda olduqla-
rndan, təbiri-məxsusla [necǝ deyǝrlǝr], 
idareyi-məsləhət edir [vǝziyyǝti pis-yaxş 
idarǝ edir], müsaid bir günün gəlməsini 
gözləyərək bir növlə müdara və rəftar 
edirlərdi [sǝbr edirdilǝr, dözürdülǝr]. 

Halbuki əmmamələrini əllərinə götü-
rüb küçəyə çxanlar, məntiqə deyil, bo-
ğazlarna güc verənlər, milli idarələrin 
tövsiyəsinə, “Müsavat”n iltimas və rica-
sna, onlarn sükun və etidala dəvət edici 
bəyannamələrinə baxmayaraq məhud 
[mǝlum, hamnn bildiyi] “ultimatum”u 
yazdrdlar. Sonra da zəbtü rǝbtdən [nǝ-
zarǝtdǝn] çxmş camaatı saxlaya bilmədi-
lər. Olan oldu, istənilməyən nəticə alnd. 

Bu təcrübəni xatirdə saxlamalyz. Hər 
zaman hissiyyatımz cuş edərkən [coşar-
kən], cuşa gələn hissiyyatımz boşuna sərf 
etməyib, kəndimizi zəbt etməliyiz. Həyə-
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can, qələyan [coşma] və üsyanmz dai-
ma müntəzəm bir surətdə işlətməliyiz. 
Bu intizam isə bizə yalnz bir şey verə bi-
lər: hər eşitdiyimizə inanmayb, hər rəh-
bər ardndan getməmək! 

Qailə deyil, qövlə bax; yəni danşana 
deyil, danşğa bax – deyə siyasətdən baş-
qa hər xüsusda qayət doğru bir düstur 
vardr. Fəqət siyasətdə, yəni dövlət və 
camaat işində isə yalnz danşğn ürəyə 
sinən olduğu bəs deyildir. Lazmdr ki, 
danşann etibar, həmiyyəti, qeyrəti və 
hər şeydən əvvəl keçmişi bəlli olsun. 

Nəticəsi şəxsə deyil, bütün millətə, 
xeyri və ya zərəri bir dəstəyə deyil, bö-
yük bir camaata, bir millət və ya dövlətə 
toxunacaq işlər üçün “qailə deyil, qövlə 
bax” düsturundan ziyadə “qövlə də, qai-
lə də bax” [sözǝ dǝ bax, onu deyǝnǝ dǝ] düs- 
turu daha doğru və daha salim [sağlam, 
salamat] bir düsturdur. 
Əvət, vətəndaşlar, müşkül bir mövqe-

dəyiz. Mövqemizin müşküllüyü yalnz 
əngəllərimizin çoxluğunda deyildir. Bizi 
hidayət edənlər, bizə yol göstərənlərin 
çoxluğu da müşkülatımzn böyüyünü 
təşkil etməkdədir. 

Bilsəniz ki, bu zavall məmləkət nə 
qədər intriqalara, nə qədər propaqan-
lara məruzdur. Bu propaqanlardan han-
gisinin məmləkət faydas və millət dərdi 
ilə söyləndiyi, hangisinin qərəz və mə-
rəzlə ərz olunduğunu bilmək, seçmək gə-
rək. Onun üçün də yalnz danşğa deyil, 
danşana da diqqət etməli, həm qövlə, 
həm də qailə baxmaldr! Çunki “söylə-
yəni” deyil, “söylədiyini” tövsiyə etmiş-
lərsə də, haqq sözlə batil məqsəd örtən- 
ləri də göstərmişlərdir. 

M. Ə. Rəsulzadə 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
10-cu iclas 

 
Üçüncü gün 

 
(Keçǝn nömrǝnin axr) 

 
Fətəli Xan Xoyski (Baş vəzir) - Möh-

tərəm məbuslar! O günlər ki, siz neçə 
dəfələrlə mənə müraciətən [müraciət edə-
rək] bu hökumətin təşkilinə məni vadar 
etdiniz, mən birinci bəyannamədə sizə 
demişdim, inşallah yadnzdan çxma-
mşdr, mən o vaxt sizə dedim ki, böylə 
xətrəli [təhlükəli] bir zamanda heç kəs 
cəsarət edib zimami-hökuməti [hökumət 
yüyənini] əlinə almaz. Bununla bərabər, 
əgər biz o vəzifəni öhdəmizə götürürsək, 
ancaq sizin sidqi-dil [tǝmiz ürək] ilə 
hökumətin dalnda durub kömək edəcə-
yinizə ümid oluruz. Buna inanram, əgər 
görsəm ki, sədaqət yoxdur, bir dəqiqə 
hökumət başnda durmaram. Bunu mən 
o vaxt dedim və bu sözlər yaddan çx-
mazlar. Əlbəttə, mən bilirəm ki, höku-
mətə kömək cürbəcür olar. Sorğu ver- 
mək özü də bu cür köməkdir. Bəzi vaxt 
öylə məqam olur ki, bəzi şeylər barəsin-
də tədbir görmək yaddan çxr, bəlkə 
hətta hökumətin bəzi şeydən xəbəri ol-
mur. Öylə ittifaqlarda [hallarda] gərək 
məbuslar sorğu vasitəsi ilə əhval höku-
mətə bildirsinlər, borcludurlar soruşsun-
lar, məsələn, lan kənddə buğda yğrlar, 
hökumətə məlumdurmu, lan iş niyə 
böylə olur, hökumət buna bir çarə edir-
mi? Böylə sorğular Parlaman tərəndən 
hökumətə bir köməkdir. Heç hökumət 

böylə sorğudan inciməz. Əgər bir əsas 
düz deyilsə, Parlaman sorğu versin, 
düzəlməsini tələb etsin. Biz sorğunu hə-
mişə artıq dərəcə məmnuniyyətlə qəbul 
edəriz. Amma, möhtərəm məbuslar, sor-
ğu da var, sorğu da var. Bir sorğu var ki, 
atann oğluna verdiyi nəsihət kimidir. Bir 
sorğu da var ki, zəhərli, bədxahlq sorğu-
sudur. Zənn edirəm, bu ikinci kimi sorğu-
larla heç vaxt iş qabağa getməz. Böylə 
sorğu Parlaman ilə hökumət arasnda 
süpürüşmə və oyuncaq meydan olar. Bu 
sorğu hökumətə badalaq vurmaq, biz 
soxmaq deməkdir. Aya [görǝsǝn], bu o za-
mandr ki, hökumətə badalaq vurulsun? 
Aya, Azərbaycann hal öylədirmi ki, hö-
kumətlə süpürüşülsün? Belə də sorğu 
olar?  

Bu öylə bir zamandr ki, gərək höku-
mətlə məhəbbət dili ilə danşasan. Hö-
kumətə deyəsən lan işdə səhv var, gəl 
biz də sənə kömək edək, düzəldək, bunu 
belə eyləmək lazmdr. Hökumətlə bu dil 
ilə danşmaq gərəkdir. Böylə olsa höku-
mət üçün köməkdir. Mən belə bilirəm ki, 
heç hökumətlə özgə dil ilə danşmaq ol-
maz və hökumət qəbul etməz ki, dan-
şlsn. Mənim yoldaşlarm burada puldan 
ötrümü, yaxud yox olan ixtiyardan ötrü-
mü əyləşmişlərdir? Aya, bu müqəssirlər 
skamyasdr ki, hərə gəlib bir söz desin, 
bir ləkə yapşdrsn? Aya, bizim tərəmiz-
dən böyük fədakarlq, millətə böyük xid-
mət deyilmi ki, öz səlamətliyimizi, bu 
saat bazarlarda danşlan təmiz admz 
və rahatlğmz millətə fəda edərək bu 
skamyalarda əyləşiriz, hərə bir söz deyir, 
hətta ixtiyarmz yoxdur onlardan bir qə-
dər ehtiramla davranmağ tələb edək?  

Doğrudur, çox şeylər olub, Nəzarət-

lərdə [Nazirliklərdə] çox qüsurlar var, mə-
murlar rüşvətlər almşlardr, bəzi üsul- 
suzluqlar olur, bunlarn heç birini gizlə-
dən, pərdələyən yoxdur. Hökumət bunu 
bilir, əlindən gələn işləri eyləyir və eylə-
yəcəkdir də. Müqəssirlərin təqsirini ay-
dnlaşdrmaq üçün istintaq edilir, sonra 
məhkəməyə veriləcəklərdir. Bu barədə 
nazirlər bəyanat verdilər. Ancaq mən bu-
nu da deməliyəm ki, bununla bərabər 
hökumət bir fövqəladə istintaq komisyo-
nu da təşkil edir ki, bu işlərə baxsn. Çün-
ki adi istintaq və məhkəmələr kifayət et- 
məyirlər. Fövqəladə komissiya lazmdr.  

Hökumətin borcudur bu işləri görsün, 
görəcəkdir də. Mənim krim bunlar gös-
tərmək deyil, əsl mətləb sorğunun ma-
hiyyətindədir. Bu sorğu adəti deyil, heç 
Parlamanda böylə sorğu görülməmişdir. 
Adət böylədir ki, hökumətə sorğu verən-
də əvvəlcə deyərlər ki, lan yerdə lan 
şey olubdur. Filankəs lan işi gorübdür; 
bu, hökumətə məlumdurmu və nə tədbir 
görür? Sorğu böylə olar. Yoxsa heç bir şey 
göstərmədən sorğu verəsən, hökumət-
dən cavab aldqdan sonra başlayasan ki, 
xeyr, böylə deyildir, lan-lan olubdur. 
Bu sorğu deyil, dalnda yumruq, cibində 
daş gizlətməkdir ki, hökuməti qəətən 
vurasan. Böylə sorğuya nə cavab vermək 
olar? Parlamanda heç böylə adət yoxdur 
və bu hökumət dili deyildir ki, hökumət-
lə bu dil ilə danşrlar. Hər şeyin xasiyyəti-
nə kir vermək lazmdr. Siz gərək həmişə 
nəzərdə tutasnz, hökumət ki, bu övzada 
[vəziyyətdə] dolanr, bu nə aləmdir, nə öv-
zadr, bunu siz bilirsiniz. Çünki mümkün 
deyil Parlamanda oturanlar bilməsinlər. 
Siz bunu bilirsiniz ki, Azərbaycann istiq-
lal hər dəqiqə təhlükədədir. Biliniz, indi 
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öylə bir vaxtdr ki, nəinki bez və çit, hətta 
öylə əhval çxa bilər ki, Azərbaycan belə 
qalmaz, istiqlalmz gedər. Böylə mühüm 
zamanlarda hökumət işlərini Tağyev fab-
rikasnn bezi ilə ölçmək olarm? Bu mə-
qamda, bu cür ki, sorğu verilir, aşkardr ki, 
bu xeyirxahlq kri ilə verilmiş xeyirxaha-
nə sorğu deyildir. Bilirsiniz ki, hökumətin 
həftədə 5-6 iclas olur, gecə saat ikiyədək 
otururuz, lakin bu neçə vaxtda iş o qədər 
olmuşdur ki, sradak məsələlərə keçmək 
mümkün olmamşdr. Xarici siyasət o qə-
dər hücum edir ki, bu halda mümkün-
dürmü hökumət gedib sənin bezlərini 
ölçsün? Azərbaycann başna bir bəla 
gələrsə, onda bez nəyə gərək, çit və neft 
nəyə gərək olar?  

Gərək öylə etməyəsiniz ki, hökumətin 
səbr kasas dolsun. Böylə olsa, Azərbay-
can üçün çox xətalar çxar. Hökumət də-
yişməklə bir qarşqlq çxarsa, onda bü- 
tün millətə deyirəm: qoy millətin günah 
və xətann məsuliyyəti tamamilə höku-
məti yxanlarn öhdəsinə düşsün. Qabaq-
da bu məsələ ayr cür idi, şimdi dil bir az 
dəyişibdir. Dün hökumətə ham bir təpik 
vururdu. Eybi yoxdur, bu da keçər. Sanki 
bizə bir savab, mərhəmət etmişlər, öylə 
bil biz öz kemizlə buraya gəlmişik. Sanki 
bizə deyirlər bu dəfə təqsirinizdən keçib 
sizi dəyişməyiriz, gələn səfər belə qələt 
etsəniz görərsiniz nə edərik!  

Aya, bu olar? Aya, hökumətlə bu dil-
lərlə danşarlar? Mənim qulağma yetiş-
diyinə görə Parlaman üzvlərindən birisi 
digərinə deyibdir ki, hətta Biçeraxov və 
Denikin köməyi ilə də olsa bu hökuməti 
yxacağam. (Mərkəzdən və soldan: Eyib 
olsun, eyib olsun!) Lazm gəlsə o adamn 
adn da deyə bilərəm. Aya, bilirsiniz, Bi-

çeraxov kimdir, Denikin kimdir? Bunlar o 
adamlardr ki, Azərbaycann adn da 
çəkməyə qoymazlar. Aya, hökumətlə 
süpürüşmək istəyən bu cür adamlar Par-
lamanda otura bilərmi? Xayr! (Mərkəz-
dən, soldan alqş) Hökumətlə Parlaman 
arasnda qeylü-qal çxarmaq vaxtı deyil.  

Möhtərəm məbuslar! Fikirləşin, bu 
məqam nə məqamdr, bu məsuliyyət nə 
məsuliyyətdir? Gördüyünüz işləri düşün-
mək, kirləşmək lazmdr. Əgər düşünül-
sə, əminəm bir adam taplmaz ki, demə- 
sin, bu danşlan dil hökumətlə danş-
maq dili deyildir. Böylə qorxulu zamanda 
dalğalar arasnda bulunan qayğmz[] 
bir tövr salamata çxaraq ki, məqsədləri-
mizə müvəffəqiyyətlə nail ola bilək! (Mər-
kəzdən, soldan alqş) 

Bu nitqdən sonra zeyldəki [aşağdak] 
üç formula (təklif) varid olur [meydana 
gǝlir]:  

 
Sosialistlərin təkli  
“Bizim sənayemizin ən qiymətli məh-

sulatınn alş-verişi və camaat içərisində 
təqsimi [bölünməsi] barəsində verilən sor-
ğulara hökumətin verdiyi izahatın dinlə-
yib Azərbaycan Məclisi-Məbusan bu 
məsələnin əhali və Cümhuriyyət üçün 
böyük əhəmiyyəti olduğunu və bunun la-
zmi surətdə qaydaya qoyulmasn qeyd 
edərək, əhvali-fövqəladədən dolay mə-
murlarn xidmətlərində göstərdikləri sui-
istemallar[n] [sui-istifadǝlǝrin] və həmçi- 
nin möhtəkirlik və əksinqilab hərəkətlə-
rinin şiddətli qanunlarla önünü almaq 
lazm olduğunu nəzərə alb qət edir [qǝ-
rara alr] ki:  

1. Sui-istemallar və ehtikar [möhtəkir-
lik] işlərini müəyyən və istintaq etmək 

üçün bir Fövqəladə Parlaman Komisyonu 
intixab etməli [seçmǝli] və; 

2. Məmurlarn xidmətlərindəki sui-
istemallar, möhtəkirliyi və əksinqilab iş-
lərini mühakimə üçün təşkil ediləcək Ali 
Tribunaln qanun layihəsini düzəltmək 
üçün bir komisyon intixab etməli. Və bu-
nunla növbədəki məsələlərə keçir.” 

 
“Müsavat”n təkli 
“1. Vaqe olan sorğuya qarş hökumə-

tin verdiyi bəyanatı ka görərək Məclisi-
Məbusan növbədəki məsələlərin müza- 
kirəsinə keçir.  

2. Eyni zamanda məmləkət hasilatı-
nn eyi bir surətdə idarəsi və ərzaq işinin 
müvaq surətdə idarəsi üçün lazm gə-
lən tədbirləri görmək məqsədi ilə Parla-
man komisyonunun təşkilinə lüzum gö- 
rür.”  

 
Ağa Aşurovun təkli 
“Hökumətin sorğulara olan cavabn 

eşidərək, Məclisi-Məbusan hökumət rəi-
sinin göstərmiş olduğu tədbirlərin tezlik-
lə görülməsi arzusunu izhar edərək və 
hökumətin bəyann ka görərək növbə-
dəki məsələlərin müzakirəsinə keçir.” 

Təkliər səsə qonulduqda “Müsavat” 
kəndi təklinin birinci qismini Aşurovun 
təklinə dəyişərək, yars Aşurov, yars 
“Müsavat” təklindən ibarət olmaq üzrə 
aşağdak qərarnamə qəbul edilir:  

“Hökumətin sorğulara olan cavabn 
eşidərək Məclisi-Məbusan hökumət rəi-
sinin göstərmiş olduğu tədbirlərin tezlik-
lə görülməsi arzusunu izhar edərək və 
hökumətin bəyann ka görərək növbə-
dəki məsələlərə keçir.  

Eyni zamanda məmləkət hasilatınn 

eyi bir surətdə idarəsi və ərzaq işinin mü-
vaq bir surətdə idarəsi üçün lazm gələn 
tədbirləri görmək məqsədi ilə Parlaman 
komisyonunun təşkilinə lüzum görür.”  

 
 

PARLAMANIN  
6 FEVRAL İCLASINA DAİR 

 
“İttihad” fraksiyasnn bez, neft və ər-

zaq haqqnda hökumətdən etdiyi sorğu-
su gurultulu bir surətdə üç gün davam 
etdi. Fevraln 6-snda olan axrk iclasda 
hökumətin fəaliyyətsizliyinin isbatı əsna-
larnda “İttihad” fraksiyas rəisi Qarabə-
yov cənablar: “Hökumətin üsuli-idarəsi 
bu tövr davam edərsə, Azərbaycan dağ-
lar” dedi. Buna dəlil olaraq Quba qəzas-
nn Dağstana, Zaqatala vilayətinin də 
Gürcüstana qoşulmaq arzusunda olduq-
larn dərmiyan etdi [meydana atd]. Qara-
bəyovdan sonra kürsiyi-xitabətə [xitabət 
kürsüsünə] çxan Quba məbusu Qarabə-
yovun Quba haqqndak sözlərini tama-
milə təkzib etdi. Bundan sonra söyləmək 
növbəti Zaqatala məbusu Aslan bəy Qar-
daşov cənablarna yetişdi. Zaqatala haq-
qnda hökumətə rəsmi surətdə məlumat 
verildiyindən, həm də mövzui-bəhs [mü-
bahisǝ mövzusu] olan sorğu dairəsindən 
çxmamaq qəsdi ilə olsa gərək Qardaşov 
Zaqatala haqqnda bir söz söyləməzdən, 
sorğu barəsində söyləməyə girişdi. Qar-
daşov sözünün əsnasnda: 

– “Müsavat” rəisi Rəsulzadə cənab-
lar dünkü qaynar nitqində “Hökumətin 
səhv və xətalar olmaq mümkündür” de-
yir. Əcəba nə cür səhv və xətadr ki, uzun 
bir müddət davam edir? Nə tühəf bir 
səhvdir ki, Bak milyonçusuna, İran kon-
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suluna 10 minlərlə verilən bezin bir arş-
n da olsun möhtacinə [möhtaclara] veril- 
məyir? “Müsavat” fraksiyasnn rəisi nə 
üçün bu kimi şeylərə xəyanət deməyib, 
səhv adlandrr? – dedi.  

Qardaşovun əqəbində [ardndan] növ-
bəti olaraq kürsiyi-xitabətə qalxan Rəsul-
zadə cənablar:  

– Zaqatala məbusu Arslan bəy Qarda-
şov cənablar “Müsavat” fraksiyasnn 
rəisini tənqid edəcəyi yerdə, Quba mə-
busu kimi Zaqatala[nn] Gürcüstana qo-
şulmaq arzusunda olduğunu bu müqəd- 
dəs minbərdən təkzib etməli idi. Mən 
cəsarətlə qəyur [qeyrətli] zaqatalallar 
namna [adndan] bu minbəri-alidən [bu 
uca minbǝrdǝn] elan edirəm ki, zaqatala-
llar qətiyyən Gürcüstana qoşulmaq istə-
məyirlər. “Gürcüstana qoşulmaq arzu- 
sundadrlar” sözü zaqatalallarn heysiy-
yətlərinə toxunar bir yalandr. Zaqatala 
Azərbaycann ayrlmaz bir cüzü [hissǝsi] 
olduğu bədihiyyatdandr [açq-aşkardr]. 
Bunu hər kəs düşünməlidir. – deyir.  

Qardaşov cənablar hər nə qədər sö-
zə izin istədisə də, natiqlər siyahs bitdi-
yindən sədr tərəndən müsaidə edilmə- 
di. Binaənileyh [buna görǝ], bu haqda 
mətbuat vasitəsilə bir neçə söz söyləmə-
yi kəndimə borc bilirəm.  

Rusiyann o mənhus istibdadnn mün-
həll olub [ǝriyib, mǝhv olub], hürriyyət gü-
nəşi tülu edən [çxan] günlərdən etibarən 
zaqatalallar da hər millətin müqəddəra-
tınn həlli kəndi qüvvəsi ilə, kəndi əli ilə 
həll ediləcək vaxtı gəldiyini duydu. 
Bunun üçün kəndlərimizdə olan Türkiyə 
zabitlərindən, türk nəfərlərindən [ǝsgǝr-
lǝrindǝn] bilistifadə [istifadə edərək] hər 
kənddə 20-dən 35 yaşna qədər bütün 

gənclərimiz əsgəri təlimat altına alnd 
və bunlara tüfəng və şəng alnb veril-
məsi varllarmza məcburi qlnd. Hər 
kənd adətən bir qşla [kazarma] şəklini al-
mşd. Zaqatala qalasndan vətənlərinə 
ricət etmək [qaytmaq] istəyən rus əsaki-
rindən [əsgərlərindən] bütün ləvazimati-
əsgəriyyəni [hərbi sursatı] qan tökməksi- 
zin camaat kəndi ixtiyarna ald və kənd-
lərimizdə təlim alan gənclərimizdən 300 
nəfəri gətirilib qalaya mühazəçi qonul-
du. Tif-lisdən ləvazimati-əsgəriyyə almaq 
bəha-nəsi ilə rəsmi surətdə “Ləzgi alay” 
ismin- də bir alay təşkil edilib, Tiisdən 
xeyli ləvazimat da gətirildi. Bir yandan 
əsgəri təşkilatımz tənzim, digər tərəf-
dən bularn iaşələri ifa və tərtib edilirdi. 
Kəndlərdən vaqonlarla ərzaq, yüzlərlə 
ayaql mallar ianə təriqi [yolu] ilə hər gün 
gəlməkdə idi.  

Vilayət daxilindəki işlərimiz xeyli niza-
ma salnmşd. Qafqazn başqa yerlərin-
də anarşiya bütün dəhşəti ilə hökmfər- 
ma olduğu [hökm sürdüyü] bir vaxtda biz-
də hər nahiyənin əsgəri üç günlük azu-
qəsi ilə Şeyx Şamil həzrətləri ilə ruslarn 
müharibə etdiyi Zaqatala qalas düzünə 
milli bayraqla manevrǝ yapmaq üçün gə-
lirdi.  

28 iyunda Azərbaycana ilhaq etdiyi-
mizi [birləşdiyimizi] Baş vəzirə teleqraa 
bildirdik. Bakn düşmən əlindən xilas et-
mək üçün həman günü alaymz da yola 
saldq.  

Böylə bir zamanda milli vəzifəmiz, di-
ni hissiyatımz bir alayn kifayət etməyə-
cəyini zəbani-hal [hal dili] ilə anlatd. Ba- 
kda hücumda bulunan ordumuzun ar-
xasn təmin, daxili anarşiyan təskin et-
mək [yatırmaq] qəsdi ilə bütün cihazyla 

[tǝchizatıyla] bir min (1000) nəfərdən iba-
rət süvari əsgəri təşkil edildi. Bu atl əs-
gərlərin 4 milyondan fəzlə məsarifatın 
bu gün məhcur edilmiş [yaddan çxarlmş, 
tǝrk edilmiş] yazq kəndlilər aln təri ilə 
qazandğ pullardan vermişdilər.  

Bunlardan əlavə, qanun üzrə toplan-
mş əsgərlərimizə də əhali yabanç qal-
mad. Cümleyi-mötərizə olaraq onu da 
ərz edəyim ki, “hər şeyi hökumətdən göz-
ləmək yaramayan bir iş olduğunu, dövlət 
işində əhalinin də öhdələrinə düşən və-
zifələri çox-çox olduğunu” zaqatalallar 
artıq düşünmüşlərdir. Bunun üçün də 
qanun üzrə alnmş əsgərlərinə yabanç 
qalammazd.  

Bu gün əlli qaryolalq [yataql] bir xəs-
təxana təsisi üçün Gəncə Bələdiyyə İda-
rəsinə 450 000 manat, 300 qaryolalq bir 
xəstəxana üçün Bak Şəhəri İdarəsinə 2 
200 000 manat dövlət xəzinəsindən borc 
pul buraxlmas hamya məlumdur.  

50 qaryolalq bir xəstəxana düzəlt-
mək üçün əcəba zaqatalallar nə yapmş-
lardr? Onlar da dövlət xəzinəsindən pa- 
ram istiqraz etdilər [borc aldlar]? Xeyr. 
zaqatalallar bir “Hilali-əhmər [Qrmz Ay-
para] cəmiyyəti” təsis edərək açdqlar 
50 qaryolalq “Hilali-əhmər xəstəxana-
s”n bu cəmiyyətə ianə təriqi ilə toplan-
mş paralarla idarə edirlər.  

Hal-hazrda Zaqatalada mövcud əsgər- 
lərimizin üst əlbisələrini [paltarlarn] ləz-
gi şalndan həman cəmiyyət tikdirmişdi.  

Bu gün Zaqatalaya təşrif aparan zəvat 
[şəxslər] Zaqatala əsgərlərini başqa bir 
ruhda, başqa bir şövqdə görəcəkdir. Bun-
lar da Müsüslü yataqlarnda, Bak ətra-
fında, Qarabağ dağlarnda vətən üçün 
qan tökən dini, millətini müdaə yolun-

da şəhid olan zaqatala[l] gənclərimizin 
qardaşlardr.  

Fövqdə məzkur sifətlərlə müttəsif [yu-
xarda deyilǝn xüsusiyyǝtlǝri daşyan] zaqa-
talallar haqqnda bu gün Parlamanda 
qulağm nələr eşidir, kim bilsin daha nə-
lər eşidəcəkdir. Zira Azərbaycana ilhaq 
olub da bu qədər fədakarlqda bulunan 
zaqatalallara hökumətimiz az da olsun 
iltifat etməli idi.  

Tif və ispanka xəstəliyindən minlərlə 
binəva kəndlilər əlacsz, dərmansz tələf 
oldu. Pulsuzluqdan məhsullarn bir yerə 
çxarammayrlar. Dün Azərbaycan daxi-
lini və Bakn düşməndən xilas etmək yo-
lunda yeddi-səkkiz milyon səryyatda 
bulunan və gənclərini qurban verən Za-
qatala kəndlilərinin bu gün dərdlərinə, 
ehtiyaclarna nədənsə baxlmayr, etina 
edilməyir.  

Vilayət məhkəməsi sədrinə ayda 400 
manat, həman məhkəmənin qapçsna 
550 manat maaş verilməsinin səbəbini 
düşünəmməyiriz. Vilayət daxilində oğur-
luq, soyğun, cana suiqəsd kimi cinayətlər 
adət srasna keçmişdir. Bu haqda höku-
mət qaplarna dəfəatla [dǝfǝlǝrlǝ] getdik, 
“Hər işə tez əncam çəkiləcəkdir” sözləri-
ni eşidib əncamlarn intizarnda durmu-
şuq.  

Zaqatalada gürcülər pul ilə propa-
qanda yapdrdğn Bakda eşitməyəni-
miz yoxdur, fəqət bu haqda nə kimi 
tədbirlər görüldü?  

Möhtərəm Məhəmməd Əmin həz-
rətləri! Milliyyət, qövmiyyət məğzlərini 
kamalnca düşünən və anlayan zaqatala-
llar, min dürlü propaqandalar olsa da, 
milyardlar təklif edilsə də, son nəfəsləri-
nə qədər Gürcüstana qətiyyən qoşulma-
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yacaqlarn təbşir etməklə [muştuluqla- 
maqla] bərabər, Parlaman minbərindən 
Zaqatala haqqnda silsiləli cümleyi-müs-
həfələrin irad ilə [uzun vǝ qǝliz cümlǝlǝr 
söylǝmǝklǝ] kifayətdə bulunmağnz müq-
təzayi-hala [zamann tələblərinə] bir o qə-
dər mütabiq olmasn gərək zənn edirəm. 
Çünki fədakarlğ ilə mərufunuz olan [ta-
ndğnz] zaqatalallar haqqnda füccǝtǝn 
[birdǝn-birǝ] “Zaqatala Gürcüstana qoşul-
maq arzusundadr” sözünü eşitdiyinizdə, 
Zaqatala məbuslarna bunun təkzibini 
təklif edəcək yerdə, həman məbuslar-
dan məzkur [deyilǝn] cümlənin nədən və 
nə üçün nəşət etdiyini [meydana çxdğn] 
sorsanz, məqsədinizə daha yaxnlaşmş 
olardnz.  

10 yanvardak xüsusi müsahibəmiz 
xatirinizdədir, zənn edirəm.  

Yoxsa Zaqatala haqqnda gürcülərə, 
məlumunuz olan cavab yazan və Zaqa-
tala Azərbaycann layənfək [ayrlmaz] bir 
cüzü olmasna çalşan bir ovuc zaqatala-
llar Gürcüstana qoşulmaq arzusundadr 
cümləsini təkzib etməkdən başqa, “Sa-
yeyi-şahanədə [Hökmdarn sayǝsindǝ, köl-
gǝsindǝ] asayiş bərkamaldr” sözünü əla- 
və olaraq söyləməyə qadir olard[nz].  

Möhtərəm bəyim! Azərbaycan istiq-
laliyyətinin, Azərbaycan Cümhuriyyəti-
nin həqiqi aşiqisiniz. Vaqeən buna ima- 
nm bərkamaldr və Zaqatala Azərbayca-
nn bir cüzi-layənfəkliyində əbədi olaraq 
qalmasn görmək istəyirsəniz, zaqatala-
llarn dərd və ehtiyaclarn nəzəriyyatla 
deyil, əməli surətdə gördürməyə var qüv-
vənizlə çalşmalsnz.  

Artıq bu qədər əfəndim.  
Zaqatala məbusu:  

Bayram Niyazi [Kiçikxanov] 

DABRAVOLLARIN  
BUGÜNKÜ KÖMƏKÇİLƏRİ 

 
İngilis komandas paytaxtımza daxil 

olduğu əsnada, bunun ardnca şəhərimi-
zə bir çox güruhlar daxil olmuşlardr. Bun-
lar kol dibindən qaçan arvad-uşaqlarn 
ayaqlar altında tapdalayb, öz canlarn 
həlakətdən [ölümdən] qurtarmağa çal-
şan “igidlərdir” ki, ciblərində pul, kisələ-
rində çörək, camədanlarnda [çamadanla- 
rnda] faxir [bahal] libas və əllərində də 
tüfəng özlərini güc-bəla ilə paraxodlara 
atıb, Kaspi dənizinin hər cəhətinə, düş-
məndən qorxusuz yerlərə qaçdlar. Qa-
çb da öz nəfslərini ölümdən qurtardlar. 
Zor və cəbrlə yetimlərin əllərindən aldq-
lar zəxirəni [ərzağ] kamali-asudəliklə ye-
yərək, Lənkərandak əlsiz və ayaqszlara 
köhnə “igidliklərini” göstərməyə qurşan-
dlar. Bakda başl-başna buraxlmş və 
ac-susuz qalmş dul arvadlarn, yetim 
uşaqlarn, əlil qocalarn ah və nalələri bir 
kənara öz nəfslərini qaçrtmş “əli tü-
fənglilərin” ürəklərini əsla incitmədi. Gir-
vənkəsi 20 manata çörək yeyənlərin 
fə-qanlar, bunlarn qulaqlarna çatmad.  

Bunlar kim idi?  
Bunlar – Andranik və Amazasp kimi 

bir saatda və bəlkə bir dəqiqədə daşnak 
boyaqxana küplərində general boyağ ilə 
boyanmş dğalarn tərəfdarlar idi ki, 
bunlarn xasiyyətləri müsəlləh [silahl] 
qüvvə qarşsndan qaçmaq və əslihəsiz 
[silahsz], köməksiz biçarələri də qrmaq-
dr. Bunun sübuta ehtiyac yoxdur.  

Baknn Mart hadisatı [hadisǝlǝri], Şa-
maxnn qətliam, Qarabağ və Naxçvan 
tarümar və daha nələr nələr... Bunlar ki-
mi yüzlərcə daşnak fəsadnn hangi birini 

söyləyim? Bunlarn rəşadəti mərdanəlik-
lə deyil, bəlkə hiylə, saxta və riyakarlq 
kimi insaniyyətə yaxşmayan hərəkətlər-
lə aralğa atılmaq, güclülərin meydann-
dan qaçmaq, gücsüzlərin qann içmək 
onlarn tarixi bir sifətləridir ki, boyunla-
rndaki xaçla bərabər həman sifətləri də 
daşyrlar. 

Bunlar nə istəyirlər?  
Yek kəlmə: Qafqaz qitəsinin tamam-

na ağa və sahib olmaq. Gürcüstann Tif-
lisi, Azərbaycann Baks daşnaklarn əli 
ilə bunlarn tapdağ olmuşdu. İnqilab 
gəldi, hər kəs malna sahib durdu, özgə 
şəhərlərində ağalq edən daşnaklar Tif-
lisdən və Bakdan Ararat dağna qədər 
qavdlar. Lakin bu bihəyalar, üzlərindəki 
maskan dəyişib, bu dəfə ayr bir üsul ilə 
işə girdilər. Ayq gürcülər bunlarn ənvai 
[cürbǝcür] hiylələrinə aldanmadlar. Açq 
müharibədən başqa daşnaklarn çarələri 
qalmad. Odur ki, xüsusi bir bəhanə ilə 
Tiisi dərdəst etmək [ələ keçirmək] üçün 
Sanain yolundan soxuldular, atışdlar, vu- 
ruşdular, Tiisi ala bilmədilər. Qəyur 
[qeyrətli] və rəşid [rəşadətli] gürcülər bun-
lar qarşlayb yenə öz yuvalarna qaytar-
dlar. Daşnaklar susdular. Gürcüstan ət- 
rafında riyakarlğa, gürcüləri iğfal etmə-
yə [aldatmağa] qurşandlar. Bir ay çəkmə-
di ki, Soçi ətrafında ruslarn dabravol [kö- 
nüllü] dəstəsinə qoşularaq meydana ye-
nə bir tnə dağarcğ atdlar. Şükürlər ol-
sun ki, bu dəfə də daşnak fəsad alovlan- 
mad.  

Görək bundan sonra daşnak güruhu 
sakit dayanacaqlarm? Yəqin ki dayan-
mayacaqlar. Çünki tnəçilik bunlarn qə-
dim bir peşələridir. Amma bunu bilmə- 
lidirlər ki, bundan sonra nə qədər hiylə 

və dami-təzvir [tələ] qursalar, həqqaniy-
yət toxmağ öz başlarnda çatlayacaqdr. 
Tiisi daha bir də Xatisovlar görə bil-
məzlər. Bəlkə gürcü milləti tamamən q-
rlb qurtara, bəlkə Kür çay üzü yuxar 
axa ki, bir də ermənilər Gürcüstann pay-
taxtına malik ola bilsinlər. Heyhat!  
İndi öz paytaxtımz Baknn tarixinə 

keçək. Rus qoşunu Qafqaz qitəsini tərk 
edib evlərinə qaydrd. Yəni, inqilabn 
zəlzələsi Daşkovlarn Tiisdəki bargahi-
kəsralarn [padşah saraylarn] dağdb xa-
rabalara döndərməkdə idi. Ehtimal ki, bu 
bargahlarn [saraylarn] təpələrindən Qaf-
qaz millətlərinə hökmranlq etmiş Xati-
sovlar vaxtında qoyub qaçmasaydlar, 
yəqin ki, bunlarn xarabalar altında bas-
drlb qalardlar. Daşnaklar Tiisi məcbu-
rən əldən buraxaraq məyus qalb Qafqa- 
zn sair mərkəzlərinə mütəvəccih oldular 
[üz tutdular]. Tiisdə itirdikləri nüfuzu Ba-
kda qazanmaq, Azərbaycann paytaxtı-
na malik olmaq istədilər. Demokrat mas- 
kasn geyib, o vaxtdak inqilab cərəyan-
larna qoşuldular. Ümuri-siyasiyyənin [si-
yasi işlǝrin, idarǝnin] bolşeviklər əlinə dü- 
şəcəyini duyaraq hams dərhal bolşevik 
dəstəsinə maraqlandlar. Daşnaklarn 
bolşeviklər kimi füqərayi-kasibənin məna-
feyinə çalşan və demokrat əsas ilə işlə-
yən bir partiya olduğunu qrmz yalan- 
lar ilə isbat etdilər. Bakdak minlərcə rus 
füqərasnn meylini özlərinə rağibləndir-
dilər. Odur ki, erməni qan və daşnak xə-
mirəsi [mayas] ilə yoğrulmuş zalm Şaum- 
yan Bakdak tamam bolşeviklərin sər-
kərdəsi və dəstəbaşs intixab olundu [se-
çildi]. Dildə bolşevik, ürəkdə daşnak kirli 
Şaumyan bu iki rqənin arasnda qardaş-
lq siğəsini oxuyub ikisindən bir fövc [küt-
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lə], bir qaragüruh yapd. Bundan sonra 
Bak ermənilərinin qocas, cavan hətta 
gimnaziya şagirdlərinə qədər hams bol-
şevik dəstələrinə könüllü əsgər sifəti ilə 
daxil oldular. Cǝbhədən qaçb Bakda və 
mədənlərdə gizlənmiş minlərcə erməni 
fərariləri kamali-məmnuniyyətlə boşlevik 
dəstələrinə böyükcə məvaciblərlə qəbul 
olunurdu. Bolşevik nüfuzu getdikcə er-
məni vasitəsi ilə kəsbi-şiddət edirdi [artır-
d]. Müəssisələrdə ermənilər, milis və 
polis əfrad [nǝfǝrlǝri] ermənilər, əsgər və 
zabitlər ermənilərdən qoyulduğu cəhə-
tə, Bak şəhəri zahirən daha erməni şə-
hərinə oxşayrd. Şaumyan Bakn udul- 
muş loxmalardan hesab edərək azərbay-
canllara qurduğu duzaqlarn [tələlərin] 
üstünü pərdələmək üçün ilann quyru-
ğunu hələ tapdalamaq istəmədi. Onun 
təsəvvürüncə, ermənilərin Tiisdə itir-
dikləri nüfuzu yenə sabiqki qərar üzrə 
özlərinə qaytarlmazsa, Bakda qazanl-
dğ etibara da ümid bağlamaq olmaz. 
Odur ki, demokrat amal ilə və bolşevik 
bayrağ altında özünü bir dəfə Tiisə at-
d. Lakin gürcü demokratlar bunun ürə-
yindəki məsləki çoxdan duymuşdular. Hö- 
kümət Şaumyann Tiisə vürudunu [gəl-
məsini] xəbər alar-almaz, onun dərdəst 
olunmasna [ǝlǝ keçirilmǝsinǝ] çalşr. Av-
labar erməniləri Şaumyan aralarnda 
gizlətməsəydilər, yəqin ki, gürcülər onu 
tutub xrpalayacaqdlar [ǝzişdirǝcǝkdilǝr]. 
Şaumyan bir müddət Tiisdə gizlən-

di, məqsədinə nail ola bilmədi. Cəbhə-
dən qaydan rus eşelonlarna qoşularaq 
yenə Bakya qaytd. Bu dəfə gürcülərin 
acğn türklərdən almaq istədi. Odur ki, 
Yevlax istasyonuna çatar-çatmaz bunun 
təhriki ilə rus saldatlar Yevlaxdak biçarə 

əhli-kəsəbəni [zəhmətkeş xalq] gülləba-
ran etdilər. Qətl olunmuş füqərann həd-
di-hesab yox idi. Yevlax körpüsünün üs- 
tündən salamat keçərək Qarxun qəryə-
sini [kǝndini] topa, atəşə tutdular. Bu hə-
man Qarxun kəndidir ki, Yevlax körpü- 
sünün xidmətçiləri qoyub qaçdqlar bir 
halda qarxunlular əllərində tüfəng, gecə-
gündüz məccanən [qarşlqsz] həman 
körpünün qarovulunu çəkmişdilər. Qar-
xunlular olmasayd, Yevlax körpüsünü 
bədəfkarlar [terroristlər] çoxdan dağdb, 
rus saldatlarnn da evə qaytmaq məsə-
ləsinə böyük xələl [ziyan] yetirə bilərdilər. 
Baknn bugünkü bol azuqələri həman 
körpünün davam sayəsindədir ki, bunun 
müqabilində izhari-təşəkkür əvəzinə bi-
çarə Qarxun camaatı şaumyanlarn işa-
rəsi ilə atəşə tutuldu.  

Rus cəbhəxanalarna top-tüfəngləri, 
pulemyotla bərabər tamamən sahib du-
ran şaumyanlar Şəmkir macərasn tnə 
sərlövhəsi ittixaz edərək [sayaraq], rus 
saldatlar ilə müsəlmanlarn arasna əda-
vət tumu saçrdlar. İş bu məqama gəldi 
ki, Parapetlərdə rus arvadlar, saldatlar 
intiqama dəvət edirdilər. Bunun nəticəsi 
olaraq Mart hadisati-əliməsi [faciəli Mart 
hadisǝlǝri] ortalğa atıld. Quzu dərisinə 
girmiş qurdlar Şaumyan və Lalayan təhti-
komandas ilə [komandas altında] daşnak 
canavarlar tamam vəhşi və yrtıc bir 
rqə olduqlarn hərəkati-vəhşiyanələri 
[vǝhşicǝ hǝrǝkǝtlǝri] ilə tamam aləmə bil-
dirdilər. Əlil qocalar, xəstə arvadlar, 
məzlum çocuqlar qlncdan keçirdilər. 
Xanimanlar yandrld. Hər kəsin evində, 
cibində nəyi vardsa, zorən alnd. Mallar 
qarət, canlar da güllələrə hədəf olundu. 
Bak və Abşeron ətrafında müsəlman-

larn qiyaməti qopdu. Yetimlərin fəryad, 
məzlumlarn şikayəti şaumyanlarn qula-
ğna girmədi. Tamam 6 ay Bak ətrafında 
müsəlmanlarn nahaq qan töküldü. Ha-
lal mallar əllərindən alnd. Erməni qa-
rətçiləri, saldatlar milyonçu oldular. Aya- 
ğ çarql dilənçilərin ciblərindən yüz min-
lərcə Nikolay pulu çxrd.  

Avtomobillərdə keyər yaplrd. Şam-
panskilər sel kimi axrd ki, bu halda Azər-
baycann qəyur cavanlar türklərlə bəra- 
bər məzlum qardaşlarnn imdadna çat-
dlar. Əhvaln təhlükəli olduğunu duymuş 
daşnaklar yüz min milyonlarca müsəl-
man əhlindən aldqlar pul və cəvahiratı 
paraxodlara yğb səhih və salimcə [sağ-
salamat] qaçb qurtula bildilər. Bir müd-
dət orada-burada daldalandlar. Axrda 
“qoçaq pəhlǝvanlar” ingilislərin ardnca 
yenə Bakya qaytdlar, müsəlmanlardan 
aldqlar qarətləri gizlədib bərəks [əksinə] 
türklərin hücumu əsnasnda özlərinin zə-
rər və ziyana düçar olduqlarn iddia et-
dilər. Həqiqəti birə-on, birə-yüz artıraraq 
yüz min milyonlarn siyahlarn ingilis ko-
mandasna təqdim etdilər. Sentyabr zə-
rərdidələrinə [zərərçǝkǝnlǝrinǝ] ümid ve- 
rildiyi halda, mart zərərdidələrinə heç 
məhəl qoyan da olmad. Böylə neyçün? 
Məgər müsəlmanlarn şikayətini dinlə-
yən bir məmur, bir məkan taplmad? Zən- 
nimcə müsəlmanlar haqlarn müdaəyə 
qaxşmadlar. Halbuki müsəlmanlarn zi-
yanlar ermənilərinkindən birə-on, birə-
yüz qat artıq idi. Böylə olan surətdə bu in- 
safdan kənar bir işdir ki, cüzi bir zərər sa-
hibinin halna yanlsn, külli zərər sahibi-
nin əhval isə heç də nəzərə alnmasn. 
Böylə bir ədalətsizliyə daşnaklar heyfa ki 
[tǝǝssüf ki], nail oldular. Nail olub da cü-

rətləndilər, sair fasid [araqarşdran] mə-
ramlarna əl qatdlar.  

Bunlarn axrk tnələri Dabravol dəs-
tələri ilə aralğa bir pozğunluq salmaqdr. 
Gürcüstanda məramlarna nail olmadlar. 
Azərbaycanda da laşəkk və laşübhə [şək-
siz-şübhəsiz] nail olmayacaqlar. Bu həmən 
Azərbaycan türkləridir ki, Gəncə, Qara-
bağ, Qazax, Zaqatala, Şəki ətrafından min-
lərcə gəlib paytaxtın düşmən əlindən 
rəşidanə [rəşadətli] bir surətdə geri ald-
lar. Hökumətlərini, Parlamanlarn təsis 
etdilər, yerlərinə qaytdlar. Yenə vətən 
uğrunda fədakarlq lazm olarsa, yüz 
minlərcə Baknn nicatına gələcəklər. Bu-
nu daşnaklar düşünsünlər ki, Azərbay-
can Hökuməti Bakda qoşun saxlamayr- 
sa, məhz ingilis komandasnn verdiyi yǝ-
minlərinə [andlarna, vǝdlǝrinǝ] istinad 
edir. Lazm olduğu halda qoşun da gələ-
cəkdir. Buras təəccübdür ki, Qarabağda-
k “zərgər Amazasp” bu gün “general 
Amazasp” ləqəbi ilə şöhrət tapmşdr. 
Andranik kimi quldura, Amazasp kimi zər- 
gərə ingilis komandas qaplar, yəqin ki, 
açlmayacaqdr. Lakin böylə səllər başl-
başna buraxlarsa, Şaumyan kimi asayi-
şə xələl qatıb yenə bir fəsad törədə bilər- 
lər. Bunu ingilis komandas bir an əvvəl 
bilib də, böylələrini şəhərdən kənara ç-
xarmaldr. Hürriyyətimizdən istifadə edən 
bir çox əşqiya güruhu [quldur dəstəsi] bu 
gün bolşevik olar, sabah dabravol olar, o 
biri gün üçüncü bir dona girəcək, məqa-
m gəldikcə nizam, asayişi pozacaqdr. 
Əcəba, ingilis komandas böylə əhəmiy-
yətli məsələni etinaszcam buraxacaqdr?  

Hər divar dibindən qaçmşlar Bakya 
təşrif gətirmişdir. Bunlarn başburtlarna 
[pasportlarna] baxlsn, məşğuliyyətsiz 
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gəzənləri vilayətlərinə qaytarsnlar.  
Bu nə Dabravol dəstəsidir ki, paytax-

tın küçələrində gəzirlər? Bir çox oğurluq-
da tutulmuş Biçeraxov kazaklar qoyub 
getdilər, əvəzində Prjevalski dəstəsi ixtira 
olundu. Bunun qarşmza bəslədiyi məq-
sədi əcəba nədən ibarətdir? Bunlarn hə-
rəkatından əhali həyəcana gəlir. Yenə azu- 
qə azalr, ərzaq gətirilməyir, qiymətlər 
qalxr. Yenə zabastovkalar [tǝtillǝr], yenə 
tətillər başlayacaqsa, füqərann işi daha 
müşkülə düşəcəkdir. Xülasə, əhalinin 
əmin-amanlğna çalşan ingilislər Dabra-
vol məsələsinə xitam verməlidirlər. Daş-
naklarn riyakarlğ onlar iğfal etməsin 
[aldatmasn], sonra peşmanlq çəkərlər. 
Lənkəran məsələsinə baxlsn, ədalətlə 
həll olunsun. Muğanllarn qann şişəyə 
tutan [muğanllarn qann içǝn, onlara çox 
zülmlǝr edǝn] rus atryad [dəstəsi] oradan 
qovulsun. Daşnaklar bilsinlər ki, Kür çay 
üzü yuxar axar, amma Bakn Azərbay-
candan ayrmaq heç bir vəchlə mümkün 
olmaz. İndi özləri bilsin! 

F. A. 
 
 

MƏTBUAT 
 
Son zamanlar siyasət dairəsində mü-

hüm mövqelər tutan bir çox zəvat [şəxs-
lər] “Müsavat” rqəsindən [partiyasndan] 
çxmşdr. Məzkur [ad çǝkilǝn] rqənin 
türkcə “İstiqlal” qəzetəsi rqədən çxan-
larn kim olduğunu və nə üçün çxdqlar-
n bəyanla yazr ki:  

“Sultanovlar, Cavanşirlər və digərləri 
rqədən gedərkən kəndiləri ilə bir qisim 
xalq, müəyyən bir sinif və məslək əhlini 
təmsil edirlər. Vahid Rusiya və Zaqafqa-

ziya siyasət keşməkeşlərində rqə proq-
ram bu adamlar üçün milli bir ideal ikən, 
şimdi bunlar Azərbaycan istiqlal bir fəa-
liyyət almağa başlarkən, artıq “Müsa-
vat”dak yerlərini həm soyuq, həm də ti- 
kanl görməyə başlamşlard. Çünki, r-
qənin xarici proqramn qurtarb yavaş-
yavaş daxili proqram tətbiq edilmək la- 
zm gəlirdi. Xalqn haqqn tanmaq sras 
idi. Sözdə deyil, işdə tanmaq vaxtı gəl-
mişdi. Ona görə bunlar rqədən fərar 
edirlər. Çünki onlara bir qəlib, yalnz bir 
zahir lazm idi. Halbuki, “Müsavat”n ru-
hunu dərk etmiş olan rqəçilərə yalnz 
qəlib deyil, ruh dəxi lazm idi.  

Biz istiqlal, muxtariyyəti, millətin hür-
riyyətini, yalnz bir ad üçün və yaxud qüv-
vət sahiblərini məsud qlmaq üçün istə- 
məyirdik. Bizim məqsudumuz türk de-
mokratiyasnn xilas, Azərbaycan xalq-
nn hürriyyəti idi. Bizim üçün proqram- 
mzn bütün maddələri bir dərəcədə əziz 
və müqəddəs idi.  

Biz xalq rqəsi olduğumuza, mənzili-
məqsuda [hǝdǝfǝ, niyyǝtdǝ tutulan mǝqsǝ-
dǝ] dəxi həqiqi xalqçlarla bərabər olaraq 
gedəcəyimizə hər zaman inanmşz. Bu 
imanmz hər zaman bizə rəhbər olmuş. 
Bu rəhbərlik sayəsindədir ki, türk demok-
ratiyas “Müsavat” bir dost kimi tələqqi 
[qǝbul] etmişdir.  

Bizdən gedirlər onlar ki, demokratiya 
ilə yaxn bir dostluqda bulunmaq təbiət-
lərinə uymaz. Bizdən gedirlər onlar ki, səf-
lərimizdə bulunmalar rqəyə “xan və bəy 
rqǝsi” dedirtməyə səbəb təşkil edirdi.  

Mühazəkar burjua ilə mürtəce feo-
dallar, “Müsavat” radikalizmi ilə demok-
ratizmini əlbəttə ki, çəkəmməzlərdi. On- 
lar ya gərək rqəni özlərinə çəkəydilər, 

yainki rqədən gedəydilər. Təbiidir ki, 
ikinciyə nail olacaqlard; oldular.”       

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Almaniyada əsgərlər tərxisi 
“Royter” acentəliyinə xəbər verirlər ki, 

Almaniya əsgərləri tərxis edilmişlərdir. 
Ancaq şərq cəbhəsində üç yüz min əsgər 
qalmşdr. Təcrübəli saldatlardan üç yüz 
min nəfərdən ibarət könüllü ordu təşkil 
edilməkdədir.  

 
İngilis kralnn nitqi 
Parlamann rəsmi-güşad [açlş mǝra-

simi] münasibətilə İngilis kral Gevorq bir 
nitq irad edərək İngiltərənin azad müs-
təmləkələrinin və Hindistann bu dava 
zamannda ümumi işdən ötrü göstərdik-
ləri fədakarlqlar, canfəşanlqlar təqdir 
eyləmişdir. O, ümidvar olur ki, Hindistan 
məşrutəsi [konstitusiyas] layihəsinə baxan 
komitənin daklad [mǝruzǝsi] bu yaxn- 
larda Parlamana idxal ediləcək və bun-
dan sonra da qanun tərtib veriləcəkdir. 
Kral hər iki kameraya təklif eyləmişdir ki, 
bu günün təhəmmül qəbul etməz [dözül-
mǝz] məsələləri olan bir çox ictimai və iq-
tisadi məsələlər əcalətən [təcili] həll edil- 
sin. Buna görə də Parlamana təklif edilə-
cəkdir ki, məsələ təxirə düşməməkdən 
ötrü bu məsələlərin təhrirat [rǝsmiyyǝt] 
işi tezliklə qurtarsn.  

 
- İngiltərənin muxtariyyətli müstəm-

ləkələrinin Cəmiyyəti-Əqvama [Millətlər 
Cəmiyyətinə] daxil olmaq barəsindəki 
iddialarna Sülh Konfrans baxacaqdr. 
Bunlar azad olan millətlər sifəti ilə Cə-
miyyəti-Əqvama buraxlmalarn xahiş 

edəcəklərdir. Hindistan və bu kimi mux-
tariyyətli müstəmləkələr daxili ümuri-
idarələrində [işlərində] sərbəst olmal- 
drlar. İngiltərə isə onun yalnz xarici 
siyasətlərini təftiş edə biləcəkdir. Kana-
da, Avstraliya, Yeni Zellanda, Cənubi Af-
rika tələb edirlər ki, Belçika və sair ikinci 
dərəcədə olan millətlər kimi bunlar da 
Cəmiyyəti-Əqvama buraxlsnlar. 

 
Axska və Azğurun süqutu 
Mövsuq mənabedən [mötəbər mən-

bələrdən] erməni “Naşe vremya” qəzetə-
sinə xəbər verirlər ki, Axska cəbhəsində 
acarallar gürcü qoşunlarna böyük bir 
zərbə endirib onlar qova-qova Axskan 
və Azğuru işğal etmişlərdir. Gürcü qoşun-
lar içində, qəzetənin yazdğna görə, poz-
ğunluq varmş və özləri də cəbhədən qa- 
çrmşlar. Vəziyyət çox ciddi olduğundan 
Jordaniya cəbhəyə getmişdir.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Fəhlə həyatından  
Pəncşənbə [cümə axşam] günü fevra-

ln 20-sində, axşam saat 4-də Binəqədi-
də “Narodn dom”da [Xalq evindǝ] Türk 
Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat” 
tərəndən Piri Mürsəlzadə əhvali-hazi-
rəyə [hazrk vəziyyətə] dair mühazirə oxu-
yacaqdr. Ümum fəhlə və kəndlilərin mü- 
hazirəyə gəlmələri rica olunur.  

 
* Şənbə günü fevraln 22-sində Tağ-

yev fabrikasnda teatro binasnda Türk 
Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat” tə-
rəndən Piri Mürsəlzadə cənablar “Qaf-
qaziya millətləri və Könüllü ordu” möv- 
zusunda mühazirə (leksiya) oxuyacaqdr. 
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Ümum fəhlə və kəndlilərin mühazirəyə 
gəlmələri rica olunur. Mühazirə axşam 
saat 4 tamamda başlanacaqdr.  

 
Şayiat 
Şəhərdə ciddi surətdə şayiələr dǝvǝ-

ran edir [gǝzir] ki, guya Zakaspi nahiyə-
sində Mərv şəhəri ətrafında bolşeviklər, 
ingilis və menşevik qoşunlarna yenidən 
böyük zərbə endirmişlər və guya bu mü-
nasibətlə ingilislər Mərv şəhərini təxliyə 
edib, Aşqabada tərəf geri çəkilmişlərdir. 

 
Salarüddövlənin həbsi ətrafında 
Bakdak İran şəhbəndərliyinə [konsul-

luğuna] yaxn olan bir zat [şəxs] mühərri-
rimizə söyləmişdir ki, sabiq İran şah Mə- 
həmmədəlinin qardaş Salarüddövlənin 
həbsi İran dövləti və Bak konsulunun tək-
li ilə İngiltərə komandanlğ tərəndən 
icra edilmişdir. Həman zatın dediyinə gö-
rə, Salarüddövlə İstanbuldan gəlib Astra-
bada gedərkən Krasnovodsk şəhərində 
dərdəst edilmiş [tutulmuş] və Bak həbsxa-
nasna göndərilmiş. Mumaileyhin [onun] 
həbs edilməsinə səbəb, yenidən İrana 
keçib türkmanlar vasitəsilə ixtilal və irti-
ca qaldrmaq məqsədi olmuşdur. 

 
Diş həkimi İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Arvad diş hǝkimi M. S. İdaşkina 
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 

axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 

Mama Gövhǝr xanm 
Hər gün naxoşlar qəbul edir saat 9-dan 

12-yə qədər. Adres: Armyanski  küçədə, 13 
nömrəli evdə, 1-ci mərtəbə. (Bu yaxnlarda 
orada xüsusi təvəllüdxana [doğum evi] aç-
lacaqdr.) 

2695 
 

Doktor Musa bǝy Rǝyev  
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 

naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Diş hǝkimi S. M. Hamburq  

Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 
qarşsnda. Telefon 5-96. 

Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 
qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Petroqraddan gǝlmiş doktor  

İshaq Avetisoviç Atayans  
(professor Mixaylovun müavini)  

Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-
na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 

Arvad diş həkimi Platonova  
Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 

[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 

Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Unvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Doktor Ağahüseyn Kazmov 
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-

liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor Larionovun  
cǝrrahiyyǝ vǝ arvad xǝstǝxanas  

(Bazarn vǝ Qubernski küçǝlǝrinin kün-
cündǝ) naxoşlar qǝbulunu tǝzǝlǝmiş: 1) Xǝs-

tǝxanada yatmaq ehtiyac olanlar hǝmǝ-vǝqt 
[hǝmişǝ]; 2) Gǝlǝn xǝstǝlǝr sǝhǝr saat 9-dan 
gündüz saat 4-ǝ qǝdǝr.  

Xǝstǝxanann hǝkimlǝri: Arvad xǝstǝliklǝ-
rindǝn: doktor V. Q. Mitrofanov. Cǝrrahi 
xǝstǝliklǝrindǝn: doktor A. İ. Okinşeviç, dok-
tor Mir Əsǝdulla Mirqasmov. 

2683 
 

Bak İkinci İstiqrazi-Mütəqabilə 
Cəmiyyəti 

Bununla öz üzvlərinə elam edir [bildirir] 
ki, Cəmiyyətin növbəti iclasi-ümumisi [ümu-
mi iclas] bazar günü mart aynn 2-si səhər 
saat 10-da təyin edilmişdir. İclas bankn bi-
nasnda (Mixaylovski və Baryatinski küçə-
lərin küncündə Dadaşovun mülkündə) vaqe 
olacaqdr.  

Müzakirə ediləcək məsələlər:  
1) Cəmiyyət işləri haqqnda şura, idarə və 

təftiş komissiyasnn məruzəsi.  
2) 1918-ci il məhsubatınn [hesabatınn] 

müzakirə və təsdiqi. 
3) 1919-cu il smetasnn müzakirə və 

təsdiqi.  
4) Növbətə görə çxmş olan idarə üzvü 

Əlibala Əliyevin Şura üzvü intixab [seçilməsi].  
5) Növbətə görə çxmş olan Şura əzas 

[üzvü] Hüseynov və vəfat etmiş Popovun 
yerlərinə yenidən beş nəfər Şura əzas inti-
xab.  

6) Təftiş komissiyasna üç üzv və üç na-
mizəd seçilməsi. 

2694 
 
 
 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 

 
 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun  
sǝh.  263. “Star poçtov”: Bakda, indiki 

Süleyman Tağzadǝ küçǝsi.  
 

Qismi-rǝsmi:  
Qubernatorun ǝmri  

sǝh. 264. “Nikolayevski”: Bakda, indiki 
İstiqlaliyyǝt küçǝsi.  

“Velikoknyajeski”: Bakda, indiki Mǝhǝm-
mǝd Əmin Rǝsulzadǝ küçǝsi.  

 
Parlamann 6 fevral iclasna dair  

sǝh. 271. “lǝzgi şal”: toxunma şal parça 
növü.  

 
Dabravollarn bugünkü kömǝkçilǝri  

sǝh. 273. “Tiisi bir dǝ Xatisovlar görǝ 
bilmǝzlǝr.”: 1918-1920-ci illǝrdǝ Ermǝnistan 
Respublikasnn Sǝhiyyǝ, Daxili İşlǝr, Xarici 
İşlǝr naziri kimi yüksǝk vǝzifǝlǝr tutan, ha-
belǝ bir ilǝ yax müddǝtdǝ Baş nazir olan 
Aleksandr İvanoviç Xatisov nǝzǝrdǝ tutulur. 
Xatisov Tiisdǝ anadan olmuş, Tiis Şǝhǝr 
Dumasnn üzvü, 1910-1917-ci illǝrdǝ Tiis 
şǝhǝrinin bǝlǝdiyyǝ başçs vǝzifǝlǝrini tut-
muşdur.  

“Yəni, inqilabn zəlzələsi Daşkovlarn Tif-
lisdəki bargahi-kisralarn dağdb xarabalara 
döndərməkdə idi.”: Daşkovlar deyǝrkǝn 
1905-1915-ci illǝrdǝ Qafqazn canişini olan 
İllarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov nǝzǝrdǝ 
tutulur. “Kisra” Sasani hökmdar Xosrovun 
adndan ǝmǝlǝ gǝlmiş, Sasani hökmdarlar 
haqqnda, elǝcǝ dǝ ümumiyyǝtlǝ “hökmdar” 
mǝnasnda işlǝdilmişdir.  

sǝh. 274. Avlabar (yaxud Avlabari): Tiis 
şǝhǝrinin ǝn qǝdim rayonlarndan biri.  

“Qarxun qǝryǝsi”: Azǝrbaycan eyniadl 
bir neçǝ kǝnd mövcuddur. Burada ad çǝkilǝn 
isǝ hal-hazrda Yevlax rayonu ǝrazisindǝki 

Yuxar Qarxun kǝndidir.  
sǝh. 275. “general Amazasp”: Hamazasp 

Srvandzyan nǝzǝrdǝ tutulur.  
sǝh. 276. “F. A.”: bu imza Fǝrhad Ağa-

zadǝyǝ mǝxsusdur.  
 

Mǝtbuat 
sǝh. 276. “Sultanovlar, Cavanşirlǝr vǝ 

digǝrlǝri rqǝdǝn gedǝrkǝn…”: Xosrov bǝy 
Sultanov, Behbud xan Cavanşir nǝzǝrdǝ tu-
tulur.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri 

sǝh. 277. “İngilis kral Gevorq”: 1910-
1936-c illǝrdǝ Böyük Britaniya kral olan V 
Corc [George V] nǝzǝrdǝ tutulur.  

“…hǝr iki kameraya…”: Britaniya Parla-
mentinin iki palatas (Lordlar Palatas vǝ İc-
malar Palatas) nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 278. “Astrabad”: İrann şimalnda 
bugünkü Gürgan (yaxud Qorqan) şǝhǝrinin 
keçmiş ad. 

 
Bak İkinci İstiqrazi-Mütǝqabilǝ 

Cǝmiyyǝti  
sǝh. 279. “Mixaylovski vǝ Baryatinski 

küçǝlǝrin küncündǝ…”: Mixaylovski Bakda 
indiki Əziz Əliyev, Baryatinski isǝ indiki 
Əbdülkǝrim Əlizadǝ küçǝsidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Əliheydər, Əliağa və Əliabbas Baba-
yevlər öz days oğlu Ələkbər Lütfəliye-
vin mərasimi-dəfni bu gün fevraln 20- 
sində saat 9-un yarsnda özünün Star 
poçtov küçədə 15-inci dalan 3 nömrəli 
evindən olacağn öz qövm-əqrəbalarna 
elam verirlər [bildirirlər].  

2698 
 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Ələsgər, Əliməhəmməd, Vahab, Xaliq 
Lütfəliyevlər öz qardaş Ələkbər Lütfəli-
yevin vəfatın kamali-hüzn və təhəssürlə 
[böyük bir hüzn vǝ kǝdǝrlǝ] öz qövm-əqrə-
balarna məlum edirlər. Mərasimi-dəfni 
bu gün fevraln 20-sində saat 9-un yar-
snda öz evindən Star poçtov küçədə 
15-inci dalan 3 nömrəli evdən olacağn 
öz qövm-əqrəbalarna elan edirlər.  

2677 
 
 

QİSMİ-RƏSMİ  
[RƏSMİ HİSSƏ] 

 
Qubernatorun binagüzarlğ  
Bak qubernatoru Rəşid bəy Axund-

zadə cənablar Bak və Balaxan-Sabunçu 
qalabəylərinə [polismeysterlǝrinǝ] xitabən 
zeyldəki [aşağdak] binagüzarlğ [sərənca-
m] vermişdir: 

Fevraln 10-da mənim təhti-sədarə-
timdə [sədrliyim altında] vüqu bulmuş ic-
lasn qərardadna görə, Bak və Balaxa- 
n-Sabunçu qalabəylərinə əmr edirəm ki, 
qaradovoylara məxsus forma tərtib etsin. 
Bu formann çiynində qrmz parçann 
üzərində rus və türk dillərində Bak üçün 
“B. P.” və Balaxan-Sabunçu üçün “S. P.” 
hərəri yazlmaldr. Qaradovoylarn dö-
şündə nömrəsi və nə yerdə, hangi qala-
bəyi dairəsinə qulluq etməsi göstərilmə- 
lidir. Hər qaradovoyun ti olmaldr. Ta-
panca olmadğndan hələlik qaradovoy-
lar tüfənglərlə müsəlləh edilirlər [silah- 
landrlrlar]. Okolotoçniklǝr [polis sahǝ rǝis-
lǝri] və pristavlar əvvəlki formalarnda 
qalrlar.  

 
* Bak qubernatoru Rəşid bəy Axund-

zadə Ədliyyə nazirinə müraciətən rica et-
mişdir ki, Bakdak bütün müstəntiqlərin 
mənzillərinə telefon qoyulsun.  

 
* Bak qubernatoru dəftərxanas qul-

luqçularnn nizam üzrə xidmətlərini ifa 

Cümǝ axşam, 20 fevral 1919-cu il, nömrǝ 118

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 19 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 20 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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edib və vaxtında işə başlamalarn tövsi-
yə ilə qubernator tərəndən bu barədə 
binagüzarlq [sǝrǝncam] və təlimat sadir 
olub [verilib], bütün qulluqçular tərən-
dən oxunmuş və imza  edilmişdir. 

 
 

MÜRACİƏTNAMƏ 
 
“Bak və Ətrafı Müsəlman Zəhmət-

keş Ziyallar Cəmiyyəti” tərəndən  
Əhaliyə məlumdur ki, Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin paytaxtı olan Bak şəhə-
rində bəzi para müfəttinlər [tnəkarlar] 
tərəndən cürbəcür tnələr törənir. Bun-
lardan birisi də axşam olduqda şəhərin 
bəzi tərəərində atışmalar olmasdr.  

Hamya məlumdur ki, böylə tnəçilə-
rin məqsədi şəhərə şuluqluq salmaqdan 
savay bir şey deyil. Hökumətimiz bu ba-
rədə çox çalşr və bu işə mübaşir olanlar 
da [girişǝnlǝr dǝ] cəzalarna çatırlar. An-
caq iş burasndadr ki, bir hökumət mə-
murlarnn bu yolda çalşmas ilə biz gə- 
rək kifayətlənməyək. Biz müsəlman ca-
maatı hammz gərək bu işdə gözətçi 
olaq və böylə ağr dəqiqələr keçirdiyimiz 
halda var qüvvəmizlə çalşaq ki, bu işi kö-
kündən qət edək [kǝsǝk]. Bunu da əlavə 
edirik ki, qədim qaydalara görə, müsəl-
man camaatı “üskü”lərdə [Novruz çǝrşǝn-
bǝlǝrindǝ] atəşbazlq edir. Ancaq bu il, bu 
qayda bilmərrə [tamamən] biz müsəlman 
camaatınn arasndan götürülməlidir. Çün-
ki, çox ola bilər ki, biz böylə hərəkətimiz-
lə hökumətə xain olan şəxslərə və bəzi 
tnəçilərə geniş bir meydan verək və on-
lar da bu “üskü” atışmalarndan istifadə 
edib bəzi hərəkətlərdə ola bilsinlər və 
şəhərimizə böyük bir şuluqluq sala bil-
sinlər.  

“Bak və Ətrafı Müsəlman Zəhmətkeş 
Ziyallar Cəmiyyəti” ham müsəlman qar-
daşlardan rica edir ki, gələn “üskü” gün-
lərində güllə atmasnlar ki, bu da qeyri- 
lərin əlində dəstaviz [bəhanə] olub yenə 
bizi cürbəcür məzəmmət etməsinlər.  

Hökumətin sərəncamna görə, hər kəs 
güllə atmş olsa tutulub böyük cəzalar 
veriləcək. Hər bir işdə biz hökumətimizin 
sərəncamna əməl etməliyiz.  

 
 

NƏ İLƏ SAKİT OLA BİLƏRİK 
 
Şəhərimizdə, bizdən biizin [icazəsiz] və 

bizim rizamz olmadğ halda təşkil edil-
məkdə olan rus-erməni könüllü qoşun 
məsələsi haqqnda qəzetəmizin keçən 
nömrəsində hökumət tərəndən tədbir-
lər görüldüyü yazlmşd. Parlamanmzn 
sǝşənbə [çərşənbə axşam] günü iclasnda 
bu tədbirlər xüsusunda hökumətin ağ-
zndan daha geniş məlumat aldq. Baş 
vəzir [nazir] Fətəli xan cənablar bu barə-
də gördüyü tədbirləri və əhvaln çegunə-
ləyini [necə olduğunu] Parlamana bildirdi. 
Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycan pay-
taxtında yabanç qoşun təşkilatı təşəb-
büsləri, general Tomsonca dəxi [Tomsona 
görə də] qeyri-təbii görünən bir vəqədir 
və saniyən [ikincisi] bunu bildik ki, İçəri 
şəhərdə, Təzəpir yannda və Salyan qş-
lalarndak [kazarmalarndak] qoşun mən-
zillərini tutmaq kimi cəsarətdə bulunmuş 
könüllülər, hökumətimizin əmrinə görə 
həman yerləri beş gün ərzində boşalt-
mağa söz veribdirlər. Bu dəxi bizə məlum 
oldu ki, Könüllü qoşun mütəşəbbislərinin 
Bakda heç olmasa bir yüz, iki yüz qeyri-
nizami qoşun saxlamaq ricasna da hö-

kumətimiz raz olmaybdr.  
“Lakin bununla sakit olub da başmz 

yastığa qoyub arxayn olmamalyq!” 
sözlərini Fətəli xan həzrətləri əlavə etdi.  

Bu qəbul! Əlbəttə, əhali də, Parla-
man da bu gündən belə əhval və övzann 
[vəziyyətin] ciddiliyinə daha artıq əhəmiy-
yət verib və lazmnca diqqət yetirib hər 
bir barədə ayq olmaldrlar. Lakin bu ayq-
lq vəzifəsi, təbiidir ki, hamdan artıq hö-
kumət üzərinə tərəttüb edir [düşür]. Hö- 
kumət əhalidən daha artıq ayq və hüş-
yar [ayq-sayq] olmaldr ki, həngami-zə-
rurətdə [zərurǝt halnda] hay-huy salb yas- 
tığa baş qoymuş olanlar oyatsn. Bu axr-
klarn da vəzifəsi odur ki, oyanan kimi 
biduni-həyəcanü təşviş [hǝyǝcan vǝ tǝş-
vişǝ yer vermǝdǝn], kamali-etidali-dəmlə 
[soyuqqanllqla] amadə [hazr] olub höku-
mət əmrlərini və binagüzarlqlarn yeri-
nə yetirmək üçün hazrlaşsnlar.  

Lakin Fətəli xan həzrətlərinin srağa-
günkü sözlərindən sonra bizi heyrət və 
təəccübə gətirən dünənki “Znamya tru-
da” qəzetəsində Könüllü ordu komanda-
n Prjevalskinin rəyi haqqndak sözlərdir. 
Bu generaln dediyinə görə, Kaspi otu-
nun üssülhərəkə mövqeyi [bazas] Bakda 
olacaqdr. Əlavə, general bəyan etmişdir 
ki, Qafqaz cümhuriyyətlərindən Dağs-
tan ilə Azərbaycan hökumətləri, rus qüv-
veyi-müsəlləhəsinin [silahl qüvvǝlǝrinin] 
bu cümhuriyyətlər toprağnda qalmasna 
və buralarda Könüllü ordu təşkilinə ma-
ne deyilmişlər... 
Şübhəsiz, general Prjevalskinin bu söz-

ləri, bizim gözümüz önündə təşkil edilən 
yabanç qoşunlar görə-görə indiyə qə-
dər kiriyib durmağmzdan irəli gələn tə-
bii bir toxdaqlq və arxaynlqdr. Prjevals- 

ki[nin] buraya qoşun düzəltməkdən ötrü 
gəldiyini biz bilirdik. Bainhəmə [bununla 
belə] onun paytaxtımza ayaq basmasna 
mane olmadq: nə xəbər verdik ki, gəl-
məsin, nə də gələndən sonra həbs etdik. 
Prjevalski buraya gəlib Könüllü qoşunu 
təşkil etmək üçün müsaid bir zəmin gör-
dü. Əlaltından işləyənlər – ki biz onlar 
nədənsə görmürük, görsək də nədənsə 
görməməzliyə vururuq – Prjevalski üçün 
bir çox ləvazimat hazr etmişdilər. Demə-
li, Prjevalski binas qoyulmuş işi itmama 
[tamama] yetirmək  təşəbbüsünə girdi və 
heç bir tərəfdən mümaniət [maneçilik] 
görməyib getdikcə cəsarətini artırd və 
qoşunu üçün evlərimizi də rekvizit etmə-
yə başlad və şəhərin şövqülceyşcə [stra-
teji baxmdan] mühüm olan nöqtələrini 
bilaməhabə [çətinlik çəkmədən] işğal etdi 
və əminik ki, əgər Soçi əhvalatı bizi şüb-
hə və əndişələrə salmasa idi, biz axra qə-
dər kirimiş qalardq və o “axr” bundan 
ibarət olacaqd ki, şəhərimiz prjevalskilər 
əlinə keçib Azərbaycan Hökuməti yerinə 
yenə rus hökuməti əyləşəcəkdi və ingilis 
komandas da “əmri-vaqe” [fakt] qarş-
snda sükut ixtiyar edib [susub] heç bir söz 
deməyəcəkdi. Ancaq ola bilər səy edə-
cəkdi ki, şuluqluq olmasn. 

Fəqət genə də şükürlər olsun ki, biz 
bir az gec də olsa, bir balaca tərpəndik 
və bu işlərin xoşumuza gəlmədiyini lazm 
olan yerlərinə bəyan etdik. Bizə söz ver-
dilər ki, bir də bu cürə işlər olmayacaq-
dr, olan iş dayandrlacaqdr və tutulmuş 
evlərimiz boşaldlacaqdr. Beş gün möh-
lət istəyibdirlər. Nə etməli? Möhlət ver-
mişik, ancaq günləri sayacağq ki, beş 
gündən artıq çəkməsin.  

Lakin “başmz yastığa qoyub” bir o 
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qədər arxayn olmamalyq.  
Əvvəla, bunu nəzərdə tutmaldr ki, 

istiqlalmzn düşmənləri bizim qəəti-
mizdən istifadə edərək şəhərimizdə kök 
salbdrlar və bu kök o qədər bərkiyibdir 
ki, onu yerindən qopartmaq üçün mər-
danə hümmət lazmdr. Əgər bütün kökü 
birdən-birə qopartmaq mümkün deyil-
sə, rişələrini parça-parça çxartmaq 
əmə- liyyatına məşğul olmaldr.  
Ən əvvəl lazm olan budur ki, tez bir 

zamanda öz qoşunumuzdan heç olmasa 
bir-iki polk şəhərimizə daxil edilib, lazm 
olan mövqelərdə yerləşdirilsin. Ancaq qo-
şun tez gəlsin. Hökumət bu qoşunun tez-
liklə gələcəyini vəd etdi. Lakin “tez” sözü 
nisbi bir təbirdir [ifadǝdir]. Üç günə də 
“tez” demək olar, bir ilə də! Biz istərdik ki, 
bu “tez” üç günlük “tez”lərdən olsun. 
Vəilla [yoxsa] iş o məqama çatar ki, “tez” 
dönüb, “gec” olar. Zatən Tomson həzrət-
lərinin “Azərbaycanda Azərbaycan Höku-
məti məşru [leqal] bir hökumətdir” söz- 
lərindən sonra bizim qoşunumuz burada 
olmal idi. Zira bu sözdən sonra daha da-
xili işlərimizdə ondan-bundan “izin”lər al-
mağa ehtiyac yox idi. Tomsonun bu söz- 
lərindən kamalnca istifadə etmək lazm 
idi. Bu sözlərdən istifadə edib də Qara-
bağa general-qubernator təyin etməyi-
miz şayani-təqdir və təhsin [tǝqdirǝ vǝ al- 
qşlanmağa layiq] bir təşəbbüs isə, həman 
sözlərdən sonra paytaxtımza qoşunu-
muzu gətirməmək və mərkəzimizə ya-
banç generallar buraxmaq işimiz, dedik- 
cə [olduqca] şayani-təəssüf [tǝǝssüfǝ layiq] 
bir hadisədir... 

Hər halda qəətimizin fəna nəticələ-
rini rəf etmək [aradan qaldrmaq] üçün 
əcələ ilə işə girişməliyik və mümkün ol-

duğu qədər tezliklə qoşunumuzu paytax-
tımza gətirməliyik.  
İkinci olaraq, şəhərimizi yabançlar-

dan təmizləməliyik. Daha vaxtdr ki, biz 
də Gürcüstan kimi məsələni “köndələn” 
qoyub bizi tanmaq istəməyənlərə iki şey 
təklif edək: ya bizi tanmaq və ya pay-
taxtımz boşaltmaq. Bu iki şeydən birini 
qəbul etdirməliyik! Vəilla iş o məqama 
çatar ki, bizim özümüzə iki şeydən birini 
təklif etməyə başlayarlar. Məsələn, şə-
hərimizdə asudəliklə əlaltınca işlər gör-
məkdə olan Rus Milli Komitəsinin naşiri- 
əfkar [mətbuat orqan] “Yedinaya Rossi-
ya” qəzetəsi dünənki baş məqaləsində 
bizə təklif edir ki, ya bolşevikləri qəbul 
edək, ya denikinləri. Və özü də öz yann-
dan məsləhət görür ki, qəbulluq üçün 
denikinləri seçək, çünki bunlar bolşevik-
lərdən daha məsləhətdirlər.  

Nə qədər acnacaq əhval! Gürcüstan 
Hökuməti, Rus Milli Komitəsini ləğv edib 
sədrini həbsə alr, amma biz bu komitə-
nin “məsləhət”lərini dinləmək kimi şə-
rəfsiz bir hala düşmüşük! Halbuki nə mü- 
haribə etmişik ki, baslmş olaq, nə də 
özümüzü o hala salmşq ki, “məsləhət-
çi”lərə möhtac qalaq. Fəqət Rus Milli Ko-
mitəsinin bu sözləri bir o qədər “məslə- 
hət” deyil, nə qədər ki, təhdiddir! Bizim 
“mehmannəvazlğmz” [qonaqpərvərliyi-
miz] və “nəvazişkarlğmz” yabançlar tə-
rəndən deyil ki, təqdir edilməyir, bəlkə 
bu xasiyyətlərimizi şüursuzluq və cəbun-
luğumuza [qorxaqlğmza] isnad edib bizi 
hədələməyə və bizə “məsləhətamiz” tək-
liər qəbul etdirmək təşəbbüsünə cəsa-
rət edirlər... 

Tələsmək, tələsmək lazmdr! Vəilla 
özgələrin bizi qabaqlamaq təhlükəsi əla-

mətləri görünməkdədir:  
Səre çeşmə bayəd gereftən bebil,  
Ço por şod nəbaşad qozəştən bepil! 
Ümumi tədbir olaraq, biz özümüzü 

hücum qarşsnda müdaədə bulunmaq 
vəziyyətinə salmalyq. Bizə qarş müxtə-
lif hücumlar hazrlanr. Bu vəqə – ki vüqu 
olacağ [gerçǝklǝşǝcǝyi] şübhəsizdir – qor-
xuludur. Lakin biz  müdaə və mühazə-
yə hazr olsaq, o halda qorxu yoxdur.  

“Əlaci vaqiə piş əz vüqu bayəd kərd” 
deyibdirlər. Özümüzü hər bir barədə 
müdaə halna salb bizimlə həmməslək 
olan həmcivar [həmsərhəd] qonşularmz-
la da möhkəm surətdə əlbir olmalyq. 
Türklüyümüzə məxsus cəsarətimiz və is-
lamlğmza müxtəss [xas] şücaətimiz düş-
mənlərimizə qarş dağdlmaz bir səngər 
hökmündə olduğu hər kəsə əyandr. La-
kin içimiz və çölümüz dəxi texnik cəhə-
tincə möhkəm olarsa, düşmənlərimiz 
səngərlərimizin qeyri-qabili-fəth [fǝth 
edilmǝsi mümkün olmayan] bir halda oldu-
ğunu görüb də kor və peşman olub, ola 
bilsin ki, əbədilik bir surətdə bizdən əl 
çəkərlər. 

Hacbəyli Üzeyir 
 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Parisdə tətil 
Nəqliyyat işləri fəhlələrinin tətili da-

vam edir. Elektrik istasyonu fəhlələri bir 
çox tələbat təqdim etmişlərdir. Tramvay 
saldatlarn mühazəsi altında işləyir.  

 
Romaniyada bolşevizm hərəkatı  
Teleqraarn verdikləri xəbərlərə gö-

rə, Romaniyada bolşevizm hərəkatı art-

maqdadr. Bir çox iğtişaşlar vaqe olmaq- 
dadr. Hərəkat Bükreşdən başqa yerlərə 
sirayət etməkdədir. Kral və kraliça Yass-
dan qaçmaq istəmişlərdir.  

 
Fransada fəhlə və saldat şuralar  
Parisdən xəbər verirlər ki, cənubi 

Fransada fəhlə və saldat şuralar gizlincə 
işləməyə başlamşlar. Marseldə və Lion-
da böyük nümayişlər olmuşdur.  

 
İngiltərədə tətil  
Londonda iki milyona qədər nəqliy-

yat, çörəkçi, maşinist və qeyri fəhlələrin 
tətili gözlənir.  

 
Bolşeviklərin nəfyi [sürgün edilməsi] 
Vyanadan verilən xəbərlərə görə, 

hərbi əsirlər işlərinə baxan rus heyəti hö-
kumət məmurlarnn təzyiqi altında Vya-
nadan əzimət etmişlər [getmişlər]. Bu 
axr vaxt məzkur [ad çǝkilǝn] heyətin fə-
aliyyəti bolşevizm təşviqatından ibarət 
olmuşdur.  

Müttəq dövlət komandanlarnn tə-
ləbatı ilə heyət başçlarndan bir neçələri 
Peştdə və Praqada həbs edilmişlərdir.  

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝ-

ti] layihəsi  
(Əvvəlinci beş maddə alnmamşdr)  
6) Milli ordular milləti xətrədən [tǝhlü-

kǝdǝn] saxlaya biləcək ən az miqdaradək 
endirməlidir.  

7) İcra komitəsi kifayət qədəri və la-
zm olan miqdarda təslihat və ləvazima-
ti-hərbiyyə [silah və hərbi sursat] qət və 
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təyin etməlidir.  
8) Hərbi və bəhri [donanmaya mǝxsus] 

məramnamə barəsində açq surətdə mə-
lumat mübadilə edilməlidir.  

9) Cəmiyyəti-Əqvama məsləhət ver-
mək üçün daimi bir komissiya təşkil edil-
məlidir.  

10) Etilafa [uzlaşmaya] gəlmiş olan tə-
rəər məcburdurlar ki, Cəmiyyəti-Əq-
vam üzvlərini torpaq və siyasət cəhətin- 
dən hücumlardan müdaə etsinlər.  

11) Etilafa gəlmiş olan tərəərdən bi-
risini bilavasitə təhdid edən müharibə 
yaxud hərb təhlükəsi Cəmiyyəti-Əqvam-
da müzakirə ediləcək və Cəmiyyəti-Əq-
vam sülhü saxlamaq üçün lazm gələn 
tədbirlər ittixaz edəcəkdir [tǝdbirlǝr görə-
cəkdir].  

12) Etilafa gəlmiş olan tərəər şərt 
edirlər ki, onlarn arasnda ixtilaf əmələ 
gələrsə və diplomasi təriqiylǝ [yoluyla] 
həll edilə bilməzsə, icra komitəsinə lazm 
gələn məlumatı vermədikdən və bu iş 
təhqiq edilmədən müharibə başlaya bil-
məz.  

13) Etilafa gəlmiş olan tərəər şərt 
edirlər ki, onlarn arasnda ixtilaf əmələ 
gələrsə və diplomasi təriqiylǝ bu ixtilaf 
həll edilməzsə, bu məsələ həkəm [arbitr] 
məhkəməsinə verilməlidir. Həkəmlər tə-
rəfeyn [tǝrǝǝrin] özü tərəndən yaxud 
mövcud müahidə [saziş] üzrə seçilirlər.  

14) İcra komitəsi Beynəlmiləl Tribunal 
təşkili barəsində plan hazrlayr və etilaf 
bağlayan tərəər lazm gördüyü məsələ-
ləri bu tribunaln müzakirə və həllinə ve-
rirlər.  

15) Həkəm məhkəməsinə verilməyən 
məsələlər İcra Komitəsinə verilərək ora-
da həll edilirlər. Etilaf edən tərəər Cə-

miyyəti-Əqvam qərardadna əməl edən 
tərəə müharibə etməməlidirlər. Hər-
gah bir tərəf Cəmiyyəti-Əqvam qərarda-
dn icradan imtina edərsə, o zaman İcra 
Komitəsi bu qərardadn icrasna tədbir-
lər ittixaz edər.  

16) Hərgah etilafa gələn tərəərdən 
birisi bu layihənin 12-ci maddəsini xələl-
dar edərsə, o zaman Cəmiyyəti-Əqvamn 
bütün üzvlərinə müharibə açmş hesab 
olur. Cəmiyyəti-Əqvam həman tərəə 
münasibati-ticariyyə və maliyyəsini [mali 
və ticarət əlaqələrini] kəsər. Cəmiyyəti-Əq-
vam üzvlərinin müdaədən ötrü hangi-
nin nə kimi bǝhri [donanma] və hərbi 
qüvvə qoyacaqlarn İcra Komitəsi təyin 
edər.  

17) Cəmiyyəti-Əqvama daxil olan döv-
lətlə qeyri-üzv olan dövlət arasnda, ya-
xud Cəmiyyəti-Əqvama daxil olmayan iki 
dövlət arasnda ixtilaf əmələ gələrsə, Cə-
miyyəti-Əqvama daxil olmayan dövlətlər 
bu cür ixtilaarn Cəmiyyəti-Əqvamda 
həllini qəbul etməli və qərarlarna tabe 
olmaldr. Cəmiyyəti-Əqvam məramna 
müxalifət edən tərəə münasibati-maliy-
yə və ticariyyə kəsiləcəkdir.  

18) Ümumun mənafeyini tələb edən 
yerlərdə silah və ləvazimati-hərbiyyə sa-
tış işlərini Cəmiyyəti-Əqvam kontrol edə-
cəkdir.  

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Dağstan Cümhuriyyətində  
Teymurxanşura müxbirimiz yazr ki, 

inquş xalqnn nümayəndəsi və Dağstan 
Hökuməti tərəndən inquş və çeçen xal-
qndan ibarət təşkil edilmiş başpozuq 

atl dəstəsi Teymurxanşuraya varid olub, 
inquş nümayəndəsi İnquşistan barəsində 
başpozuq atl dəstəsi tərəndən Vladi-
qafqazn alnmas haqqnda böylə bəya-
nat vermişlərdir: 

“Verilən məlumata görə, Vladiqafqaz 
şəhəri inadl müharibədən sonra, baş-
pozuq dəstəsi tərəndən işğal edilmişdir. 
Bolşeviklər pərakəndə edilib Qrmz or-
du əsgərlərinin demək olar ki, hams əsir 
olmaqla bərabər, silahlar əllərindən aln-
mşdr. Bolşevik başçlar həbs edilmişlər-
dir. Başpozuq dəstəsinin əlinə bir çox 
mühimmati-hərbiyyə [hərbi lǝvazimat] 
keçmişdir.”  

Dağstan Hökumətinin nizami əsgər-
ləri Qroznya daxil olmuşlardr. Verilən 
məlumatda general Denikinin hərəkətlə-
ri anlaşlmaz bir surətdədir. Vladiqafqaz 
şəhəri başpozuq dəstəsi tərəndən işğal 
edildikdən sonra, general Denikin öz el-
çisi vasitəsilə inquş xalqna ultimatum 
göndərmişdir. Bu ultimatuma cavab ve-
rilmək üçün iki saat vaxt verilmişdir. De-
nikinə böylə bir cavab göndərilmişdir:  

“Biz Dağstan Cümhuriyyəti vətən-
daşlar öz hökumətimizin binagüzarl-
ğna [sərəncamna] görə Müttəqlərlə əqd 
edilən şərait mövcibincə [imzalanan şǝrt-
lǝrǝ görǝ] sizinlə münasibat [ǝlaqǝlǝr] bər-
pa edilməsindən ötrü bolşevikləri çxarb 
qovduq. Hökumətimiz tərəndən bina-
güzarlq almayana qədər sizi öz torpağ-
mza buraxmayaraq sizdən xahiş edirik 
ki, işğal etdiyiniz cəbhə xəttində dayana-
snz.” 

Denikin tərəndən buna böylə cavab 
göndərilmişdir:  

“Mən heç bir cümhuriyyət-zad tan-
mram. Mən vahid Rusiya tərəfdaryam. 

Mənim tələbatım əmələ gətirmək üçün 
sizə 10 dǝqiqǝ vaxt verirəm.”  

Yenə Denikinə böylə cavab göndəril-
mişdir:  

“Biz bila-şərtü qeyd [qeydsiz-şərtsiz] öz 
hökumətimizə tabeyiz. Bizi boğub dağla-
ra qovan və bizi ancaq qul hesab edən 
köhnə Rusiya krində olduğunuza görə, 
bir inquş diri qalana qədər sizi öz yanm-
za buraxmarq. Qul olmaqdan ölüm yax-
şdr. Qoy, Müttəqlər qarşsnda müha- 
ribə hərəkatınn məsuliyyəti sizin öhdəni-
zə düşsün.”  

Bu cavabdan sonra Denikin müharibə 
hərəkatı başlamşdr. Denikin əsgərləri 
üç dəfə Kantışevo və Dolakov kəndlərinə 
hücum etmişlərsə də, qüvvətli əks-hü-
cumla pərakəndə edilib geri qaytarlmş-
lardr. Nümayəndənin dediyinə görə, hal- 
hazrda cəbhə xətti Vayenni-Qruzinski yol 
[Hǝrbi Gürcüstan yolu] ilə Popov kəndin-
dən başlayb Axuşkov[o], Bazorkino, Kan-
tışevo, Dolakov, Keskemǝ qədər uzanr.  

Nümayəndə deyir ki, qorxuruq Müt-
təqlər bizim öz əlimizlə bizim boynu-
muza qul zəncirini keçirsinlər. Biz Müttə- 
qlərin tələbatın müvəffəqiyyətli bir su-
rətdə əmələ gətirib Denikinlə münasibat 
bərpa etdik. Denikin ordusunda Dağs-
tan Cümhuriyyətinin oğullar iştirak etdi-
yinə görə, Denikin Proxladn altında qa- 
lib gəldi. Hərgah, Denikin özü qüvvətli ol-
sayd bir ay bundan əvvəl bolşeviklərə 
qalib gələrdi. Lakin, gücu yox idi. Biz Müt-
təq komandanlğ tələbatınn hər bir 
maddəsinə əməl etmişik. İndi isə növbət 
Denikinindir.  

 
* 8 nəfərdən ibarət Parlaman heyəti 

Parlaman sədri ilə bərabər sürət qatar ilə 
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Vladiqafqaza azim olmuşlardr [yola düş-
müşlǝr]. Ümid var ki, bu ixtilaf Müttəq-
lərin köməyi ilə bərtərəf edilsin [aradan 
qaldrlsn].  

 
Dağstan və Könüllü ordu  
* Gürcüstan Hökuməti nəzdində olan 

Dağstan Hökuməti nümayəndəsinin dəf-
tərxanasndan xəbər verirlər ki, Dağstan 
Hökumətinin Qafqaziyada olan Müttəq 
dövlət komandanlğ tərəndən təsdiq 
edilmiş tələbatına görə, Könüllü ordu 
dəstələrinin hams Dağstan məmləkəti 
dairəsindən çxarlmaldrlar. Dağstan 
Hökuməti inquşlarn Dağstan Hökuməti 
binagüzarlqlarna [sǝrǝncamlarna] tabe 
olmalar əmrini vermişdir. Dağstan Hö-
kuməti nümayəndələri fevraln 9-unda 
Vladiqafqaza azim olmuşlardr [yola düş-
müşlǝr]. İnquşlar tərəndən tutulmuş 
olan Tersk komissarlar Dağstan Hökumə-
tinin tələbatına görə qaytarlmaldrlar.  

* Qafqaziyada olan Müttəq dövlət 
baş komandanlğ tərəndən ciddi surət-
də müdaə edilən Dağstan Hökuməti-
nin tələbatına görə, Könüllü ordu dəstə- 
ləri Dağstan dairəsini boşaltmaqdadrlar.  

* Fevraln 12-sində axşam xətti-müs-
təqim ilə [birbaşa] Kazbekdən xəbər ve-
rirlər ki, Vladiqafqaz şəhəri fevraln 10- 
unda Könüllü ordu tərəndən zəbt edil-
mişdir. Nazran nahiyə inquşlar ilə Könül-
lü ordu arasnda saziş hüsula gəlmişdir. 
Fəqət bu saziş Könüllü ordu tərəndən 
inquş xalqna verilən ultimatum tələbatı 
əsasnda olmamşdr. İnquşlar öz yerləri-
nə çəkilmişlərdir.  

 
Türkiyədə  
Cenevədən xəbər verirlər ki, bu ya-

xnlarda Cenevədə Türk hürriyyətpərvər-
ləri [liberallar] iclasnda sədarət [sədrlik] 
edən Şərif paşa Müttəq dövlət siyasi 
dairələrində bu aşağdak tələbatı müda-
ə etmək üçün Parisə əzimət etmişdir:  

1) Türkiyə Hökumətinin paytaxtı İs-
tanbul ilə bərabər özündə saxlanmas, 
etnoqra cəhətdən əksəriyyət türklərdə 
olan ham mübahisəli əyalətlərin ... 
məmləkət cümləsinə daxil edilməsi.  

2) Türkiyənin salamatlğn və hökm-
ranlğn bərpa etməkdən ötrü Rəisi-cüm- 
hur Vilsonun məramnaməsinin 2-nci 
maddəsinin tətbiq edilməsi.  

3) Türkiyədə məskun əqəliyyət [azlq] 
təşkil edən yerlərə təminat bəxşişi.  
Şərif paşa Parisə varid olan [çatan] ki-

mi bir neçə nüfuzlu şəxslərlə və həmçi-
nin Sülh Konfransnda olan müəzzəm [bö- 
yük] dövlət nümayəndələri ilə görüşmə-
yə müvəffəq olmuşdur.  

 
İstanbulda həbslər ətrafında  
“İttihad-Tərəqqi” rqəsinə yaxn olan 

bir çox zatlarn [şəxslərin] həbs edilmələri 
İstanbula artıq sui-təsir bağşlayb. Bütün 
qəzetələr tərəndən bu məsələ müzaki-
rə edilməkdədir. Daxiliyyə naziri İzzət 
bəy bəyan eyləyir ki, məhbuslar məhkə-
mədə mühakimə edilənədək həbsdə qa-
lacaqlardr.  

 
* Ermənistan nümayəndələri İstan-

bulda fransz lisannda bir qəzetə nəşr 
edirlər. Bu qəzetə Gürcüstan və Azərbay-
can əleyhinə ciddi təbliğat icra edir.  

 
Rusiyada  
* Helsinqforsdan [Helsinkidǝn] verilən 

teleqraf xəbərlərinə görə, Petroqradda 

təzə iğtişaşlar başlanmşdr. Bir çox tə-
tillər elan edilmişdir. Hərbi zavodlar işlə-
məyirlər. Nümayişlər silah gücü ilə pəra- 
kəndə edilmişlər. Camaat dəstəsi Smol-
nn zəbt etmək istəmişsə də, Latış dəs-
təsinin atəşi ilə qovulmuşdur. Bir çox 
adamlar həbs edilmişdir.  

 
* Londondan xəbər verirlər ki, Arxan-

gelskdə əməliyyatda bulunan ordu, bol-
şevikləri Şenkurskdan çxarb şəhəri zəbt 
eyləmişlərdir.  

 
* Etkandan cənub-şərqə tərəf Vilno 

[Vilnüs] yolunda Litva əsgərləri bolşevik-
ləri geri atmşlardr. Vilno üzərinə edilən 
hücum müvəffəqiyyətli bir surətdə da-
vam edir.  

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA  
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
- Daxiliyyə nazirinin Salyan qşlalar 

(kazarma) təmiratı üçün 585690 rubləlik 
istiqraz açmaq haqqndak məruzəsindən 
sonra qət edilmişdir [qǝrara alnmşdr]:  

20 milyonluq fonddan Daxiliyyə Nə-
zarətinə Salyan qşlalar təmiri üçün pe-
şin olaraq 500 min rublə buraxlsn. Nazi- 
rə tapşrlsn ki, böylə qanun layihəsi Məc-
lisi-Məbusana təsdiqdən ötrü idxal edil-
sin.  

 
- Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətlərinin 

piyada qitəatın [hissələrin] türkcə koman-
da edilməsi haqqndak məruzəsindən 
sonra qət edilmişdir:  

Rəisi-vükəla tərəndən təqdim edilən 
türkcə komandan təsdiq etməli.  

- Rəisi-vükəlann hökumətin adi iclas-
lar təyini haqqndak məruzəsindən son-
ra qət edilmişdir:  

Hökumətin adi iclaslar düşənbə [bazar 
ertəsi], çaharşənbə [çərşənbə] günlərində 
axşam saat 7-də, cümə günü isə səhər 
saat 11-də iniqad edəcəkdir [başlayacaq-
dr].  

 
- Rəisi-vükəlann Mavərayi-Bəhri-Xə-

zər Hökuməti tərəndən müzakirata gi-
rişmək haqqnda aldğ məlumatı dinlə- 
dikdən sonra qət edilmişdir:  

Mavərayi-Bəhri-Xəzər Hökuməti tərə-
ndən qaldrlan məsələlər üçün müza-
kirata girişilməsi əsas etibar ilə müxalif 
bir şey olmadğna görə, onlarla müzaki-
rata girişilsin. Fəqət nazirlərə tapşrlsn, 
müzakirat barəsində Vükəla Şurasna mə-
lumat versinlər.  

 
- Maarif nazirinin fəqir mütəəllimlərə 

[kasb tələbələrə] maaş vermək haqqnda-
k məruzəsindən sonra qət edilmişdir:  

Maarif Nəzarətinə tapşrlsn, xəsa-
rətdidə [zǝrǝrçǝkǝn] qulluqçulara veril-
mək üçün və buraxlan istiqrazdan ehti- 
yac miqdarnda fəqir şagirdlərə birdəfə-
lik olaraq maaş verilsin. Fəqət veriləcək 
maaş təfrit [minimal] dərəcədə olmaldr.  

 
- Türüq və Məabir [Nəqliyyat və Rabitə] 

nazirinin Gürcüstanla dəmiryolu etilafı 
[razlaşmas] barəsindəki məruzəsindən 
sonra qət edilmişdir:  

Nazir tərəndən pişnihad [təqdim] 
edilən layihəni təsvib etməklə [bǝyǝnmǝk-
lǝ] tapşrlsn ki, layihəni Ədliyyə komis-
yonundan keçirərək təsdiqdən ötrü Vü- 
kəla Şurasna idxal etsin.  
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İRTİCA HÜCUMLARI 
 
Rusiyada mübariz hökumətlər arasn-

da ən qorxunc və mürtəce bir həyula 
olan Denikinin ordusudur. Bu ordu ki, 
noyabr demokrat inqilab ilə tərd [qovul-
muş], dəf edilmiş və inqilabdan da, de-
mokratiyadan da ruyi-əbus [pis üz] gör- 
müş, naraz qalan müstəbid və mürtəce-
lərdən törəmişdir.  

O ordu ki, liberal Kuban hökuməti ilə 
belə anlaşammamş və hali-hərbə [mü-
haribəyə] girmişdir.  
İştə şimdi bu ordu sabiq Rusiyann bu-

günkü müstəqil və hürr demokratiyasna 
qarş düşmənçilik, tnə və fəsadçlğa 
başlayaraq həm demokratiyan, həm də 
demokratiyann qan, mal bahasna əldə 
edilmiş istiqlal və hürriyyəti yxmaq, qo-
parmaq qövl və feilinə [söz və əməlinə] 
meydan bulmuşdur.  

Denikin Könüllülər ordusu hücuma 
bir tərəfdən Şimali Qafqaziyadan, digər 
tərəfdən də Qərbi Qafqaziyann Gürcüs-
tana tabe Soçi [şǝhǝrin]dən başlamşdr.  

Daha bu ordu Soçiyə bəzi qitəatı [bir-
likləri] ilə daxil olduğu zaman Soçi de-
mokratiyas əndişəyə düşərək Gürcüstan 
Hökumətindən, ingilis qüvayi-əsgəriyyə-
sindən [hǝrbi qüvvǝlǝrindǝn] imdad tələb 
etmişdi. Gürcüstan Hökuməti nəzdində 
bulunan ingilis misyonu [missiyas] Könül-
lülər ordusuna Gürcüstana qarş hücum 
və təcavüz etməyə əsla müsaidə edilmə-
yəcəyini bəyan və təmin edərək cavab 
vermişsə də, iki-üç gündən bəri alnan 
xəbərlərin bunun əksinə olduğu görül-
müşdür. Bu vəqə Qafqaziyann cümhuri 
hökumətləri namna [adna] şayani-əhə-

miyyət və diqqətdir [ǝhǝmiyyǝtǝ vǝ diq-
qǝtǝ layiqdir].  
İngilis misyonlarnn Qafqaziya cüm-

huriyyətlərinə verdikləri bəyanat və tə-
minat Denikinlər üçün əhəmiyyətsiz qal- 
maqdadr. Çünki, ingilislərdən bunlar si-
lah, ərzaq, paltar almaqla ingilis plan, in-
gilis tərzi-hərəkətini də alb öyrənmədilər.  

Denikin ordusunun Qafqaziyada işsiz 
və boş keçinən agentləri Gürcüstanda, 
Ermənistan və Azərbaycanda və Qərbi 
Qafqaziyada nələr etmək istəməyirlər?  
İngilis qüvayi-əsgəriyyəsinin daha Qaf-

qaziyaya ilk addm ilə Gürcüstan və Er-
mənistan arasnda müharibə və müxasi- 
mənin [düşmənçiliyin] başlamasna daş- 
naklarla bu güruhun səbəbiyyət vermə-
diyini kim iddia edə bilər?  

Batum, Qars və Ərdahandak vəziy-
yəti də bir dəfə mütaliə edəlim [qiymǝt-
lǝndirǝlim]! Qarsda erməni, Batumda rus 
mürtəcelər hökumətinin təşkilinə vəsilə 
olan əllər həp bildiyimiz o yadigarlar 
[ǝdǝbsizlǝr] deyilmidirlər?  

Qars oblastı 330 000 islam əhalidən 
ibarət olduğu və Batum oblastı 130 000 
müsəlman əksəriyyətini təşkil etdiyi hal-
da, hüquqi-ümumiyyəyə süni bir xətti-
bütlan çizərək [ümumi hüququn üstündǝn 
süni bir xǝtt çǝkǝrǝk, ümumi hüququ tan-
mayaraq] iki müxtəlif hökumətin təşkili 
də irtica əlamətlərinin bariz birər nümu-
nəsidir. Macəracu [avantürist] professor 
Qolovinin Batumda girişib də müvəffə-
qiyyətsizliyə uğradğ plan və nəhayət in-
gilis hakimiyyəti tərəndən də düçari- 
həbs olmas yenə o qaranlq məqsədlə-
rin birər təzahüratıdr. Denikin macəra-
pərəstləri nə isə, Qolovinlərin də o ki, 

Qafqaziyada yaşayan millətlər arasna 
qurnazlqla bir tnə və fəsad soxmaq, 
bulanq suda balq ovlamaqdr. Qərbi Za-
qafqaziyada digər tərəfdən də bəzi ma-
cəracu əllərin gürcülər və islamlar ara- 
snda toqquşmağa səbəbiyyət verdikləri-
ni də görürüz. Batumun şimal-şərqi cə-
hətində bulunan Pontxo və Axalsxda vu- 
ruşmalar başlad. Gürcülər Axalsx xaini-
vətənlərinə [vətən xainlərinə] (?!) qarş 
hərb gurultusu ilə ortaya çxr və könüllü 
əsgər və zabitlər yğşdrrlar! Türkiyə Hö-
kuməti tərəndən Batum müahidəsi [sa-
zişi] ilə ilhaq edilən Axalsx uyezdi yenə 
Türkiyə Hökuməti tərəndən altı ay əv-
vəl gürcülərə tərk edildikdən sonra bu-
rada xaini-vətən deyə məhəlli islamlara 
[yerli müsəlmanlara] qarş bir siyasət oyu-
nu oynamaq və bunun amil vǝ müsəb-
bibləri [icraçlar vǝ sǝbǝbkarlar] olaraq ca- 
maat xadimlərini Metex həbsxanasnda 
çürütmək gürcü demokratiyas, gürcü hür-
riyyətpərvərləri üçün nə eyib şey və bəl-
kə də mürtəcelərə bilmədən uymaqdr! 

Bütün bu əhval irtica hücumlar nəti-
cəsidir. Fəqət digər tərəfdən Qafqaziya 
millətləri üçün də mövcibi-ibrətdir [ibrǝt 
alnmal şeydir]. İbrətdir, çünki görürüz ki, 
milli və ərazi ixtilaar çxarmaqla Qafqa-
ziya millət və ərazisi ilə heç bir əlaqəsi bu-
lunmayan kimsələr istifadə edirlər.  

Soçidə milli bir dairədə ixtilaf çxmş-
d: gürcülər və ermənilər arasnda bir 
təhrikat başlamş və bu təhrikat vuruş-
mağa qədər dayanmşdr [çatmşdr]. Nə-
ticədə isə denikinlər müdaxilə edərək 
Gürcüstana bir ultimatumla hərb [elan] 
edilmişdir.  

Hökumətimizin Qafqaziyada törəyən 

bu ümumi vəziyyət haqqnda nə yolda 
tədabirə [tədbirlərə] girişdiyini bilməyiriz. 
Ancaq bu əhvaln Azərbaycan Cümhuriy-
yətinə təsiri bulunduğunu və hökumətcə 
lazm gələn tədbirlərin alnmas cümhu-
riyyətin ciddi mənafeyindən olduğunu 
görürüz.  

 
Qaraağazadə Əhməd Həmdi  

 
 

MƏTBUAT 
 
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 

rqəsi mərkəzi komitəsinin mürəvvici-əf-
kar [nǝşriyyat orqan] olmaq üzrə “Naş 
put” adl rusca yeni bir qəzetə intişara 
[nəşrə] başlamşdr. Qəzetə birinci nöm-
rəsində rqənin sağdan və soldan hü-
cumlara məruz qaldğn və bunun əksə- 
riyyən rqə məsləkindən bixəbərlikdən 
nǝşət etidiyini [irǝli gǝldiyini] və istibdad 
dövründəki “mütəəssib müsəlmanlar” 
sözünün şimdi də “əksinqilabç müsa-
vatçlar” sözünə mübəddəl olaraq [çevri-
lǝrǝk] rqənin hər bir təşəbbüsü, amali- 
milliyyə [milli amal] yolunda hər bir qədə-
mi hücumlarla qarşlandğn qeydlə yazr 
ki, xalqn hüququnu tanmaq istəməyən-
lər, həyati məsləklərə təcavüz edənlər, 
Azərbaycan həyatında böyük dəhşətlər 
saçanlar məqsədlərini ancaq dağtmaq-
da görürlər. Biz isə tam hazr olaraq, is-
tiqlalmzn, demokratiyamzn mənafeyi 
keşiyində durmuşuz və dururuz. 

Sonra rqənin nə uğurda və nə surət-
lə çalşacağn göstərərək, ümum demok-
ratiya ilə əlbir gedəcəyini təsvir edir, de- 
yir ki:  
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“Bir an geri durmadan rqə proqra-
mmzda elan edilmiş əsaslarn həyata 
tətbiqi və həqiqət olaraq çxmasna çal-
şar, hürriyyət və azadlğmz zǝncirləyən 
zǝncirlərdən bizi xilas etmiş cahan inqi-
lab fütuhatınn [nailiyyǝtlǝrinin] möhkəm-
ləşməsinə səy edərkən, biz hamdan əv- 
vəl xətti-hüdudumuz [sərhədimiz] xaricin-
dəki dost məmləkətlərdə onlarn bizimlə 
bərabər istibdad boyunduruğu altında 
bulunmuş və bizimlə bərabər istiqlala 
qoşmuş demokratiyas arasnda dostlar, 
yoldaşlar arayacağz. Amalmzn feilən 
hüsulunda [ǝmǝlǝ gǝlmǝsindǝ] biz Rusiya 
inqilabnn elan etmiş olduğu şüarlarn 
qalib gələcəyinə heç şübhə etməyərək, 
rus demokratiyasnn yaxş qismi ilə sx 
yoldaşlqla da kəndimizi təqviyə edəcə-
yiz [güclǝndirǝcǝyik].” 

Qəzetədə milli həyata aid bir neçə 
sair məqalələr dəxi vardr. Ümumiyyətlə, 
məzkur [ad çǝkilǝn] qəzetə çox zəngin və 
səliqəli çxmşdr. Yeni rəqimizi təbrik və 
müvəffəq olmasn arzu edəriz.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
“Müsavat” əzalarnn nəzəri-diqqə-

tinə  
Bu gün axşam saat 6-da Məclisi-Mə-

busan binasnda, fraksiyon mənzilində 
“Müsavat” fraksiyonunun iclas təyin 
olunmuşdur. Bütün fraksiya əzasnn [üzv-
lərinin] vaxtında hazr olmalar rica olunur.  

 
İcbari qərardad 
Bakda müsri [yoluxucu] xəstəliklərlə 

mübarizə edən şura tərəndən sadir olub 
[verilib], Bak şəhəri və ətrafında əhalini 

həmin xəstəlikdən qorumaq üçün tərtib 
və təsdiq edilmişdir:  

1) Zibilləri küçəyə tullamaqdan ötrü 
əvvəlcə verilmiş olan binagüzarlq [sǝrǝn-
cam] bununla ləğv edilir.  

2) Həyətlərdən küçəyə zibil tullamaq 
qəti surətdə qadağan olunur.  

3) Dvorniklər [dalandarlar] hər gün iki 
dəfə, axşam və səhər küçələri süpürüb 
təmizləməli və cəm etdikləri zibili bir ye-
rə yğb toplamaldrlar.  

4) Həyətləri təmiz saxlamaldr.  
5) Həmin qərardad pozan ev sahiblə-

ri, evlǝr və anbarlarn icarədarlar, fab-
rika, zavod və mədən müdirləri 5 fevral 
1919-cu ildə Bakda müsri xəstəliklərlə 
mübarizə edən şura tərəndən verilmiş 
qərardad mövcibincə [qǝrardada ǝsasǝn] 
cərimə ediləcəkdirlər.  

Həmin qərardad sadir olan gündən 
1919-cu il 18 fevraldan qanun gücü alr.  

 
Səhiyyə işləri  
Fevraln 18-ində Bak qubernatorunun 

təhti-sədarətində vaqe olan [sǝdrliyi altın-
da baş tutan] şurada şəhərin nəhayət də-
rəcədə natəmiz olduğunu və bundan son- 
ra havalar istiləşdiyindən müsri xəstəlik-
lərin şiddət edəcək ehtimal nəzərə al-
naraq böylə qərardad edilmişdir: 

Bələdiyyə İdarəsi ilə bərabər, şəhərin 
təmizlənməsinə ciddi surətdə əhəmiy-
yət verilib küçələrin və həyətlərin təmiz-
lənməsindən ötrü lazmi tədbirlər ittixaz 
edilsin [tǝdbirlǝr görülsün].  
Şurada iştirak etmiş olan şəhər nü-

mayəndəsinin dediyinə nəzərən, şəhər 
arabalar üçün indi at tapmaq mümkün 
olmayacaqdr və buna görə də başqa 
yerlərdən at axtarmaq lazm gələcəkdir. 

Qubernator təklif etmişdir ki, at almaq-
dan ötrü qəzalara müraciət etməlidir. 
Şura həmin təkli qəbul edərək qərar 
qoymuşdur ki, Şamax qəzasndan 10 və 
Quba qəzasndan 20 və Göyçay qəzasn-
dan 15, cümlətan 60 rəs [baş] at alnsn. 
Qubernator tərəndən bu barədə qəza 
qaimməqamlarna [qǝza rǝislǝrinǝ] tele-
fon vasitəsilə binagüzarlq edilmişdir [sǝ-
rǝncam verilmişdir].  

 
Odun  
Mərkəzi Ev Komitəsi tərəndən ca-

maat və dövlət müəssisələrinə və həm-
çinin xüsusi şəxslərə Çorn qorodda an- 
barda sajeni 1500 manatdan odun bura-
xlr. Xüsusi şəxslərə yarm sajendən artıq 
buraxlmayr. İstəyənlər Çelyayevski kü-
çədə Mərkəzi Ev Komitəsinin Ərzaq şö-
bəsinə müraciət etsinlər.  

 
Ucuz çörək  
- Mərkəzi Ev Komitəsi ümum əhaliyə 

elan edir ki, çörəyin qiyməti artmayacaq 
və biləks [əksinə], sifariş olunmuş taxl və 
qeyri ərzaq şeylərini təhvil aldqda qiy-
mətləri daha da əksiləcəkdir. Şəhərlər İt-
tifaqnn çörəkçixanalarn öz ixtiyarna 
alana qədər hər adama 5 girvənkə miq-
darnda buraxlacaqdr (ağ çörək 4 ma-
nat, qara çörək 2 manat 75 qəpik).  

- Mərkəzi Ev Komitəsi camaatdan rica 
edir ki, çörəyi alb baha qiymətə satmaq 
sui-istemaln [sui-istifadǝsini] kəşf etdik-
də [gördükdə], Komitəyə məlum etsinlər. 
Böylə hərəkətdə bulunanlar təhti-məsu-
liyyətə [mǝsuliyyǝt altına] alnacaqlardr.  

 
İclas  
Cümə günü 21 fevralda saat 5-də Bi-

rinci Realn məktəbin binasnda müsəl-

man student və kursis[t]kalarnn [oğlan 
vǝ qz tǝlǝbǝlǝrinin] ümumi iclas təyin 
edilmişdir. Təvəqqe olunur ki, məsələ son 
dərəcə mühüm olduğuna görə üzvlər tə-
xir etməsinlər.  

 
Hadisat  
- Fevraln 15-ində, gündüz saat 12 

radələrində Qanltəpə və Remeslenni 
küçələrin küncündə bir nəfər yaralanmş 
naməlum şəxs taplmşdr. Yaral Mixay-
lov xəstəxanasna göndərilib və canini 
axtarmaqdan ötrü tədbirlər ittixaz edil-
mişdir [tǝdbirlǝr görülmüşdür]. Təhqiqat 
davam edir.  

- Fevraln 14-ündə Üçüncü Çornqorod 
və Zavodski küçələrin küncündə namə-
lum bir şəxsin meyiti taplmşdr. Güclə 
öldürmək əlaməti yoxdur. Təhqiqat da-
vam edir.  

- Fevraln 15-ində gecə naməlum bə-
dəfkarlar [canilǝr] Milyutinski küçədə 3 
nömrəli evdə Tağzadənin pambqtəmiz-
ləyən zavodunda kantorun qfıln snd-
rb qonşudak Aleksandr Stepanovun 
mağazasna keçib 100 000 manatlq bez 
mal oğurlamşlardr. Oğurlanan mal və 
bədəfkarlar axtarmaqdan ötrü ciddi təd-
birlər ittixaz edilmişdir.  

 
Şimali Qafqaziya dəmiryolu  
Xəbər verildiyi üzrə, Şimali Qafqaziya 

dəmiryolu açlb bir qatar dəxi yola düş-
müşdür.  

 
Bələdiyyə İdarəsində 
* Şəhərlər İttifaqndan Ərzaq Nəzarə-

tinə keçmiş şəhər çörəkçi dükanlar Bələ-
diyyə İdarəsinə verilmişdir. Bələdiyyə 
İdarəsi hal-hazrda Mərkəzi Ev Komitəsi 
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ilə müzakirata girişmişdir ki, çörəkçi dü-
kanlarn ona versin. Bələdiyyə İdarəsi 
bələdiyyə müəssisələrinə çörək verilmək 
üçün çalşmaqdadr.  

* Bələdiyyə İdarəsində şəhərdə kon-
kalar hərəkatınn təcdidi [bərpas] haqqn-
da bir kir oyanmşdr. Bələdiyyə rəisi 
Bələdiyyə İdarəsi katibinə tapşrmşdr 
ki, bu xüsusda lazmi materiallar cəm və 
təqdim etsin.  

* Konka park texniki, Bələdiyyə İda-
rəsinə məlum etmişdir ki, orada qoşun 
nəfərləri [ǝsgǝrlǝr] konka materiallarn 
oğurlamaqda davam edirlər. Bələdiyyə 
rəisi general Prjevalskiyə müraciətən böy-
lə hərəkatın önünü[n] alnmas barəsin-
də lazmi iqdamatda bulunmasn [ad- 
dmlar atmasn] rica etmişdir.  

 
 

BAKI MÜSƏLMAN  
AKTYORLARI İTTİFAQINDA 

 
Fevraln 18-ində Hacağa Abbasov cə-

nablarnn təhti-sədarətində [sǝdrliyi al-
tında] “Bak Müsəlman Aktyorlar İttifa- 
q”nn ümumi iclas vaqe olmuşdur.  

Aktyorlar İttifaq sədri Abbas Şərifov 
ittifaqn keçən illərdəki fəaliyyətindən 
müfəssəl surətdə bəyanat verib, Mart 
hadiseyi-əliməsindəki [faciəli Mart hadi-
sǝlǝrindǝki] Aktyorlar İttifaq idarəsinin 
hər bir əmvalnn [mallarnn] Cəmiyyəti-
Xeyriyyə mülkündə sair təşkilatlarla bə-
rabər yanb məhv olmasn və İttifaq kas- 
sasnda olan paradan müavinət təriqi ilə 
[müavinǝt kimi] verilmiş 759 manat 68 qə-
piyin İttifaq üzvlərində olduğunu söylə-
mişdir. Bundan əlavə, Aktyorlar İttifaq- 
nn xəzinədar mərhum Hacnskidə 638 

manat nəğd para qaldğn iclasa xəbər 
vermişdir. Sonra Aktyorlar İttifaqnn akt-
yorlardan ötrü mənfəətli olduğunu bə-
yanla 1917-ci ildə bir illik müddətinə inti- 
xab olunmuş [seçilmiş] şəxslərin müddə-
ti-intixab 1918-ci il noyabr aynda bitdi-
yindən, onlarn əvəzinə təzə adamlar in- 
tixabn təklif etmişdir.  
Şərifovun bu bəyanatından sonra ic-

las İttifaq üzvlərinə müavinət təriqi ilə 
verilən paralarn alnmasn və mərhum 
Hacnskidə qalan parann mərhumun 
dəfn-kəfnində xərc edildiyi üçün geri aln-
mamasn qərara almşdr. Sonra seçki 
başlanb zeyldəki [aşağdak] şəxslər inti-
xab edilmişdir:  

Sədrliyə Abbas Şərifov, müavin Hac-
ağa Abbasov, xəzinədar Müslüm bəy Ma- 
qomayev, katib Məhəmmədəli Sidqi, ida-
rəyə Sarabl, Ərəbli, Darabl, [İbrahim] 
Atakişizadə və Xanm Tanailidi.  

Bunlara namizəd Əhməd Ağdamski, 
Camal Paşazadə, Məğfurə xanm və Qə-
mər xanm. 

Təftiş komissiyasna Xəlil Hüseynov, 
Ələkbər Səhəbli, Sadiqbəyov. Onlara na-
mizəd: Kazmovski və Sürəyya xanm. 

Sonra ümumi iclas qərar qoymuşdur 
ki, heyəti-idarə Aktyorlar İttifaqnn mə-
ramnaməsini bir qədər təshih etdikdən 
sonra dübarə ümumi iclasa təqdim etsin.  

 
 

KOOPERATİV NƏ OLDU? 
 
Hərbin insana bəxş etdiyi yadigarlq-

lardan [yaramazlqlardan] biri də bahalq 
idi. İştə bunun qarşsn almaq üçün Yev-
ropada olduğu kimi, bizim də vilayətdə 
kooperativ sistemi moda düşdü. Demək, 

bahalğa qarş bir növ sədd çəkmək istə-
dilər. Cüzi də olsa müvəffəq oldular. Lakin 
burada hər kəs öz “ocağ” başna yğldğ 
üçün kim ki, təşkil olunan kooperativə 
yaxn idi, iştə o daha çox fayda aparard 
və aparr nəinki üzvlər, alclar... 
İştə, Dağl məhəlləsinin bir qaç nəfər 

qeydkeşləri heçdənsə gec də olsa deyə-
rək 17-nci sənəsi oktyabr aynda Dağl 
məhəlləsində “Dağllar” adnda bir ca-
maat dükan açmaq üçün icazə aldlar. 
Fəqir Dağl camaatı ucuz mal alacaq deyə 
ufaq bir Dağl məhəlləsində səkkiz min 
manata qədər para topladlar.  

Tühəf buras idi ki, bahalqdan cana 
gəlmiş Dağl camaatı ucuz mal almaq hə-
vəsi ilə qonşudan geri qalmaym deyə pu-
lu olmayan da müamilə [faiz] ilə pul borc 
eyləyib dükana üzv olmağa çalşrd. Fə-
qət bu qədər həvəslə açlmş camaat dü-
kan bir neçə nəfər tamahkarn qurban 
olaraq bir ildən artıq yaşaya bilmədi. Əl-
bət ki, yaşaya da bilməzdi. Çünki, camaat 
dükan namna [adna] alnan ərzaq özlə-
rini heyəti-idarə içinə soxmuş bir qaç ki-
şinin mərifəti ilə [ǝli ilǝ] bazardan yuxar 
gəlməyib, oralarda yerləşdirilirdi və bir 
qədərdən sonra bazar məzənnəsi ilə ağr 
bahaya satılb öz aralarnda təqsim olu-
nurdu [bölünürdü].  
Əlavə bunu da ərz edəyim ki, mənim 

heç bir kəslə qərəzi-şəxsim və ya ədavə-
tim olmayb və olmamşdr. Fəqət məni 
işbu həqiqətləri söyləməyə məcbur edən 
yalnz zavall Dağl camaatınn ah-naləsi, 
borc edib həman dükana qoyduğu para-
n bu vaxta qədər ala bilməməsi olmuş-
dur.  

Ah, həpsi ala bilmǝsəydi yenə də dərd 
yar idi. Lakin təsir edəcək burasdr ki, 

kim ki, zorlu, əqrəbaldr, o, manata-ma-
nat faydas ilə qabaqca almş idi. Amma 
borc edib üzv olanlar parasn almaq üçün 
kimə müraciət edəcəyini bilməyir. Nasl 
da müraciət etsin ki, zavall danşarsa, ağ-
zn qan ilə dolu görəcəyini yəqin etmiş-
dir.  

Dağl  
 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Gürcüstan Hökumətinin Baş ərkani-

hərbindən [Baş qǝrargahndan] 
Qara dəniz sahilində İngiltərə koman-

danlğ vəsatəti [vasitəçiliyi] ilə hər iki tə-
rəfdən müharibə hərəkatı dayandrlmş- 
dr. Bizim əsgərlərimiz Bambi çaynda da-
yanmşlar.  

Axska uyezdində [qǝzasnda] fevraln 
11-də bizim əsgərlərimiz üsyan edən əha-
linin külli qüvvəsinin təzyiqi ilə və arxa-
dan müsəlman kəndləri tərəndən mü- 
hasirəyə salnmaq təhdidi ilə geri çəkil-
məyə məcbur olmuşlardr. Axska şəhəri 
camaat tərəndən işğal edilmişdir.  

 
Gürcüstan Parlamannn iclas  
Fevraln 18-ində Gürcüstan Parlama-

nnn fövqəladə iclas dəvət edilmişdir. 
İclas fövqəladə siyasi məsələləri müzaki-
rə edəcəkdir.  

 
Rus Milli Şurasnda  
Tiisdə olan Rus Milli Şuras müvəq-

qəti qapanmşdr.  
 
Dağstan Hökuməti rəisi  
Dağstan Hökuməti rəisinin bu gün-

lərdə Tiisə vürudu [gəlməsi] gözlənir.  
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Həbslər  
Gürcüstan Hökuməti məmurlarnn 

binagüzarlğ ilə podpolkovnik Şneyder-
man həbs edilmişdir.  

 
Potidə ingilis zabiti  
Potidən Suxuma gürcü əsgəri dəstə-

lərinin göndərilməsi haqqnda Potidə 
olan gürcü məmurlarnn verdiyi binagü-
zarlğa [sǝrǝncama] İngiltərə zabitinin mü-
daxilə etməsi münasibətilə Gürcüstan 
Xariciyyə naziri xəbər verir ki, bu ixtilaf 
bilkülliyyə [tamamilə] bərtərəf edilmişdir 
[aradan qaldrlmşdr]. Tiisdə olan İngil-
tərə heyəti İngiltərə zabitinin bu hərəkə-
tindən xəbərdar olan kimi, gürcü əsgər- 
lərinə mane olmamaq və bundan belə 
gürcü məmurlarnn binagüzarlğna mü-
daxilə etməmək əmrini vermişdir.  

 
Həbslər  
Tiisdə olan general Maksimov, Koz-

lovski və praporşik Tunqusov həbs edilib 
Metex qalasna salnmşlardr.  

 
Borçal uyezdinə komissar təyini  
Xüsusi vəkalətlə A. F. Apakidze Borça-

l uyezdinə komissar təyin edilmişdir. Bu 
münasibətlə Tiis general-qubernatoru-
nun əmrinə görə, Borçal uyezdi və ətrafı 
məhəlli [yerli] idarəyə münasibəti olan 
məsələlər haqqnda bilavasitə komissar 
Apakidzeyə müraciət etməlidir.  

 
Gürcüstan və Könüllü ordu 
Gürcüstan Hökumətinin şəraiti [şǝrt-

lǝri] 
Sülh şəraiti hazrlamaqdan ötrü İngil-

tərə zabiti Qara dəniz sahilində hərəkati-
hərbiyyənin dayandrlmas təklini et- 

mişdir. Gürcüstan Hökuməti məhəllində 
[yerindǝ] olan gürcü məmurlarna xəbər 
vermişdir ki, Gürcüstan Hökumətindən 
ötrü ancaq bu tövr şərait əlverişli ola bi-
lər:  

Soçi nahiyəsinin Könüllü ordu tərə-
ndən təmizlənməsi və məzkur [ad çǝki-
lǝn] nahiyənin müqəddəratı Sülh Konf- 
ransnda həll edilənə qədər İngiltərə əs-
gərləri tərəndən zəbt edilib bitərəf bir 
məntəqə halna salnmas. Gürcü əsgər-
ləri Qaqra şimalnda Gürcüstann təbii 
sərhədini işğal edəcəklərdir.  

 
Biçeraxov dəstəsi  
Gürcüstan Xariciyyə nazirinin sualna 

cavab olaraq Cənubi Qafqaziyada olan 
İngiltərə əsgərləri komandan Xariciyyə 
nazirinə xəbər vermişdir ki, hal-hazrda 
Bakdan gələn Biçeraxov dəstəsi Gürcüs-
tanla Könüllü ordu arasnda müharibə 
hərəkatı rəf edilənə [aradan qaldrlana] 
qədər Batumda saxlanacaqdr. Biçeraxov 
dəstəsi Gürcüstan əleyhinə müharibə 
hərəkatında iştirak etməyəcəkdir. Soçidə 
olan Gürcüstan hökumətinin ərzaq şey-
lǝri və ya mühimmati-hərbiyyəsi [hərbi 
lǝvazimatı] Könüllü ordu tərəndən zəbt 
edildiyi təqdirdə, Biçeraxov dəstəsinə 
məxsus şeylərdən həman miqdarda Gür-
cüstan Hökumətinə qaytarlacaqdr.  

 
 
 

İDARƏDƏN CAVABLAR 
 
Dərbənddə Hadi əfəndiyə: Vüquat 

və hadisat qəbilindən və ya hökumət iş-
lərindən şayani-diqqət [diqqǝtǝlayiq] əh-
vallar yaznz. Daha gözəl olar.  

Şəkidə M. Haczadə əfəndiyə: Hissiy-
yatınz şayani-təhsindir [alqşa layiqdir]. 
Lakin “ayaq bir-bir qoyarlar nərdivana”.  

“Bir şamaxl” əfəndiyə: Yazdqlarnz 
hələ qalsn. Mövqeyi gələndə çap edərik.  

Qubada Rüstəmzadə Əbülqasm 
əfəndiyə: Qubada vaqe olan işlərdən 
Məclisi-Məbusan əzasnn [üzvlǝrinin] vü-
quar [xǝbǝrlǝri] vardr.  

 
 
 
 

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Diş hǝkimi  

S. M. Hamburq  
Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 

qarşsnda. Telefon 5-96. 
Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 

qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 

sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Unvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Hökumət mətbəəsi 
Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 

mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin mət-
bəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə türkcə 
və rusca divar təqvimi satışa qoyulmuşdur.  
Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 manat. 
Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagirdlərə] 
məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. Xahiş 
edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 nöm-
rəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud Kol-
yubakinski küçədə 37 nömrəli evdə “Azər- 
baycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət edə 
bilərlər. 

24-T 
 

“Müsavat”da 
Balaxan mədənlər mərkəzi Müsavat şö-

bə idarəsi Sabunçu, Ramana, Balaxan mə-
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dənlərində çalşan bütün müsəlman işçilə- 
rinə elan edir: 

İşbu fevral aynn 22-də, şənbə günü saat 
2-də Balaxanski krujokda [Balaxan dǝrnǝyin-
dǝ] yoldaşmz doktor Qənizadə cənablar 
mühazirə (leksiya) oxuyub siyasəti-hazirə 
[hazrk siyasǝt] cərəyanlarna dair məlumat 
verəcək. Müqtəziyyati-zamana [dövrün tǝlǝb-
lǝrinǝ] müvaq xətti-hərəkət təyin etmək xü-
susunda tövzihat [izahat] veriləcək. Binaəna- 
leyh [ona görǝ], yuxarda yazlan məntəqələr-
də çalşan işçi qardaşlarmzn göstərilən vaxt-
da gəlmələri xahiş olunur.  

Balaxan mədənlər mərkəzi  
“Müsavat” idarəsi  

Sədr: Mirzəağa Kərimzadə 
Katib: [Əbdürrǝhim] Yusifzadə    

39 
 
 
 

Müvǝqqǝti müdir:  
Hacbǝyli Üzeyir 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 

 
 
 
 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun  
sǝh. 281. “Star poçtov”: Bakda, indiki 

Süleyman Tağzadǝ küçǝsi.  
 

Nǝ ilǝ sakit ola bilǝrik? 
sǝh. 285. “Sǝre çeşmǝ bayǝd gereftǝn 

bebil, / Ço por nǝbaşad qozǝştǝn bepil”: 
(farsca) “Çeşmǝnin gözünü bel ilǝ tutmaq 
lazmdr, / Elǝ ki doldu, l ilǝ dǝ keçmǝk 
olmaz.” 

“Əlaci vaqiǝ piş ǝz vüqu bayǝd kǝrd”: 
(farsca) “Hadisǝnin ǝlacn onun baş vermǝ-
sindǝn öncǝ etmǝk lazmdr.” 

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 285. “Kral vǝ kraliça Yassdan qaç-
maq istǝmişlǝrdir.”: 1914-1927-ci illǝrdǝ 
Rumniya kral olan I Ferdinand vǝ arvad 
Mariya Aleksandra nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Sülh ǝtrafında:  

Cǝmiyyǝti-Əqvam layihǝsi  
sǝh. 286. “…bǝhri vǝ hǝrbi qüvvǝ…”: 

“bǝhri” yerinǝ qǝzetdǝ “tǝhǝrri” getmişdir.   
 

Qǝzetǝlǝrdǝn 
sǝh. 288. “mübahisǝli ǝyalǝtlǝrin … mǝm- 

lǝkǝt cümlǝsinǝ”: aradan bir söz silinmişdir, 
oxunmur.  

“Daxiliyyǝ naziri İzzǝt bǝy”: Əhmǝd İzzǝt 
paşa (Furqaç) nǝzǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 289. “Latış dǝstǝsinin atǝşi ilǝ…”: 
Burada söhbǝt latış atıclarndan gedir. Latış 
atıclar dǝstǝsi Rusiya imperiyasnn Kur-
landiya vǝ Liandiya quberniyalarnn müda-
ǝsi mǝqsǝdi ilǝ yaradlmşd. Rusiyada 
1917-ci il inqilabndan sonra latış atıclarnn 
ǝksǝriyyǝti bolşevklǝrin tǝrǝnǝ keçmişdi.  

Vükǝla Şurasnda  
sǝh. 289. “Mavǝrayi-Bǝhri-Xǝzǝr Höku-

mǝti”: 1918-ci ilin ortalarnda Aşqabadda 
fǝhlǝ üsyan nǝticǝsindǝ qurulan eser-men-
şevik hökumǝti olan Zakaspiysk Müvǝqqǝti 
Hökumǝti nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
İrtica hücumlar  

sǝh. 290. “ruyi-ǝbus”: qǝzetdǝ sǝhvǝn 
“ruyi-ǝbǝs” getmişdir.  

sǝh. 291. “Metex hǝbsxanas”: qǝzetdǝ 
sǝhvǝn “Mext” kimi getmişdir. Metex, Tiis-
dǝ qǝdim qala olub, XIX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn 
etibarǝn hǝbsxana kimi istifadǝ edilmişdir.  

 
Mǝtbuat 

sǝh. 292. “...bizimlǝ bǝrabǝr istiqlala 
qoşmuş...”: güman ki, “qoşmuş” yerinǝ 
“qovuşmuş” olmaldr; qǝzetdǝ “qoşmuş” 
getmişdir.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 292. “…evlǝr vǝ anbarlarn icarǝ-
darlar…”: qǝzetdǝ “evli vǝ anbarlarn ica-
rǝdarlar” getmişdir.  

sǝh. 293. “…vǝ Göyçay qǝzasndan 15…”: 
belǝ olmaldr: “…Cavad vǝ Göyçay qǝzala-
rnn hǝrǝsindǝn 15…” 

“Sajen” yaxud “sajn”: metrik sistemdǝn 
ǝvvǝl işlǝdilǝn tǝxminǝn 2,13 metrǝ bǝrabǝr 
uzunluq ölçüsü.  

“Çelyayevski küçǝ”: Bakda, indiki Mir-
varid Dilbazi küçǝsi.  

“Qanltǝpǝ vǝ Remeslenni küçǝlǝrin kün-
cündǝ”: Qanltǝpǝ Bakda, indiki Dağstan 
küçǝsi, Remeslenni isǝ indiki Mirǝli Qaşqay 
küçǝsidir.  

“Üçüncü Çorn-qorod vǝ Zavodski küçǝ-
lǝrin küncündǝ…”: Bakda bir neçǝ Zavod 
(Zavodski) küçǝsi olmuşdur. Burada, Üçüncü 
Qaraşǝhǝr küçǝsi ilǝ kǝsişǝn Birinci Zavod 
(indiki Ayǝddin Cǝlilov), İkinci Zavod (indiki 
Firuz Qǝmbǝrov) yaxud Üçüncü Zavod (indiki 
Sabit Orucov) küçǝlǝrindǝn biri nǝzǝrdǝ 

tutulmuşdur.   
“Milyutinski küçǝdǝ”: Bakda, indiki Tǝr-

lan Əliyarbǝyov küçǝsi. 
 

“Müsavat”da  
sǝh. 298. “…yoldaşmz doktor Qǝniza-

dǝ…”: çox güman ki, Əbdülhǝmid bǝy Qǝ-
nizadǝ nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.  
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 119-cu nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
Birinci dövri-ictima [sessiya] 

 
11-inci iclas 

 
18 fevral 1919, saat 2-dən 15 dəqiqə 

işləmiş açlr. 
Sədr: Həsən bəy Ağayev  
Katib: Əhməd Cövdət Pepinov  
Sədr - Parlamann iclas açlr. Divani-

rəyasət ruznameyi-müzakiratı [müzakirǝ 
gündǝliyini] bu qərar ilə tərtib etmişdir: 

1) Parlamann mühazəsi haqqn-
dak qanun layihəsi;  

2) Parlaman binasnn məxaric sme-
tas;  

3) Dəmiryol tarifəsinin təzyidi [artı-
rlmas] haqqndak qanun layihəsi;  

4) İki komisyon intixab [seçkisi]: Lə-
vaehi-qanuniyyə [qanun layihələri] komis-
yonu və məmləkətin hasilatın hüsn-ida- 
rə və ərzaq işlərini yaxşlaşdrmaq işləri-
nə baxan komissiya;  

5) Varid [daxil] olmuş kağzlar, o cüm-
lədən, məzuniyyət barəsində ərizələr, 
məbuslarn çxmas barəsindəki kağzlar 
və “Əhrar” rqəsinin bir təkli və sairǝ. 

Hərgah bu tərtibə etiraz edən yoxsa, 
qəbul olunur. Söz Aslan bəy Qardaşo-
vundur.  

Qardaşov - Əvvəla, bütün qanun layi-
hələri müzakirə edilmədən əvvəl birər 
surətləri ümum fraksiyalara göndərilmə-
lidir ki, fraksiyalar mövqeyi-müzakirəyə 
qonulacaq olan məsələlǝrlə qabaqca ta-
nş olsunlar, tainki qanun müzakirə edi-
lən zaman hər fraksiya öz krini söylə- 
məyə imkan bulsun. Saniyən [ikinci ola-
raq] “Əhrar” fraksiyasnn təkli Məclisi-
Məbusann ümumi iclasnda baxlmaq 
üçün verilmǝmişdir. Heyəti-rəyasətə ver-
mişik, ya qəbul, yaxud rədd edər.  

Sədr - Deməli, siz təklinizin Parla-
manda müzakirə edilməsini münasib 
görmürsünüz.  

Qardaşov - Xayr!  
Sədr - Mən özümə borc bilirəm, ərz 

edəyim ki, “Əhrar” fraksiyas Parlaman 
tərəndən Şəki və Zaqatala mahallarna 
bir heyət göndərilməsini təklif edir. Lakin 
heyəti-rəyasət Parlamann xəbəri olma-
dan bu məsələni yalnz başna həll edəm-
məz. Binaənileyh [ona görǝ], heyət gön- 
dərilməsi məsələsini Məclisi-Məbusan-
da müzakirəyə qoymağ münasib bildi. 
Madam ki, fraksiya özü məsələnin müza-

Cümǝ, 21 fevral 1919-cu il, nömrǝ 119

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 20 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 21 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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kirəsini arzu etməyir, o halda o məsələ 
qalsn. Keçəlim ikinci məsələyə. Qarda-
şov cənablar təklif edirlər ki, Parlamana 
idxal olunan bütün qanun layihələri mü-
zakirə edilmək üçün qabaqca fraksiya-
lara göndərilsinlər. Hərgah bu təklifə eti- 
raz yoxsa, qəbul olunur. Deməli qəbula 
keçir.  

Bunu da ərz etməliyəm ki, ruzname-
yi-müzakirata daxil olanlardan başqa iki 
layihə varid olmuşdur. Birincisi qonşu-
muz Cibaliyyun [Dağllar] Hökumətinə 10 
milyon manat qərz [borc] buraxlmas, ikin-
cisi zavodlardan buraxlan ispirtolarn 
“aksiz” altına alnmas. Raz olsanz, bu 
məsələləri də ruznameyi-müzakirata da-
xil edəriz.  

Səslər - Qəbuldur, qəbuldur!  
Sədr — Bir də mən özümə borc bili-

rəm, məbuslara məlum edim ki, bu gün 
Parlamana Azərbaycan əhalisinin erməni 
qismindən də məbuslar gəlmişlərdir. Hə-
ləlik 5 məbus gəlmişdir. (Soldan alqş) 
Söz Maliyyə komissiyasnn sədri Abuzər 
bəy Rzayevindir.  

Abuzər bəy Rzayev - Məclisi-Məbu-
sann keçən iclaslarndan birisində qət 
edilmişdi [qǝrara alnmşd] ki, Parlamann 
mühazəsi üçün bir qorucu bölüyü təşkil 
olunsun. Məzkur [deyilǝn] qorucu bölü-
yün məxaric smetasn tərtib verərək Di-
vani-rəyasət Maliyyə komisyonuna hə- 
valə etmişdi. Şimdi komissiya büdcəni 
müzakirə etdikdən sonra iclas[a] təqdim 
edir. Bölüyün mövcudu 200 nəfərdən 
ibarətdir. Bunlardan 8-i baş nəfər, 192-si 
əsgər. Bundan əlavə, bölüyün bir koman-
dan, iki də müavini olur. İstərsənsiz bun-
larn maaş xərclərini də ayr-ayr oxuya- 
lm. (Oxuyur) 

Azərbaycan Məclisi-Məbusan xassə 
[xüsusi] qorucu bölüyünün təşkili layihəsi:  

Parlamann kəndinə məxsus qorucu 
bölüyü olmadğndan, indiyədək bu yük-
sək idarənin mühazəsi şəhər polis nə-
fərləri vasitəsilə icra olunurdu. Bu gün 
dəxi onlarn təhti-mühazəsindədir [mü-
hazǝsi altındadr]. Bu hal şəhərin inziba-
tın azaltmaqla bərabər, şübhəsiz şəhə- 
rin mühazəsi işlərinə dəxi sui-təsir edir. 
Bu sui-təsirin önünü almaq üçün və Məc-
lisi-Məbusann heysiyyətini nəzərə alb, 
onun şərəni mətlub [tǝlǝb olunan] bir 
dərəcədə saxlamaq üçün Azərbaycan 
Məclisi-Məbusannn öz təhti-idarəsində 
[idarǝsi altında] bulunacaq bir qorucu təş-
kilatı yaplmas lüzumu bədihi [açq-aşkar] 
bir məsələ dərəcəsindədir. Divani-rəya-
sətin zənnincə, bu qorucu təşkilatı ibti-
dada [başlanğcda] 200 nəfərdən əskik ol- 
mamaq şərti ilə yaplmaldr. İki yüz vü-
cudlar sağlam, qeyrətli və əqidəli könül-
lülərdən mütəşəkkil bu bölük tamamilə 
Divani-rəyasət təhti-idarəsində olmaqla 
bərabər, əsgəri cəhətdən bilkülliyyə [ta-
mamən] əsgəri komandanlarna itaət 
edib, onlarn tabeiyyətində [tabeçiliyindǝ] 
və nəzarətində bulunacaqlardr. Bölüyün 
bütün məsari [xərcləri] Məclisi-Məbu-
san tərəndən təmin edildiyi üçün bu 
təşkilat Məclisi-Məbusana məxsus bir 
əsgəri bölük şəklini alaraq "Məclisi-Mə-
busan xassə qorucu bölüyü” ismi ilə təs-
miyə bulunur [adlanr]. Bir komandan ilə 
iki onun müavinindən başqa bölük nə-
fərləri əlbisələrini, yatacaq ləvazimatı ilə 
yeyəcək və içəcəklərini, əslihə və qeyri 
mayǝhtaclarn [silahlarn və ehtiyaclar 
olan digər ǝşyalar] hökumət xəzinəsindən 
alacaqlardr. Bölüyün daxili nizam ilə 

başqa vəzifələrinin tərtibatın Divani-rə-
yasətin öhdəsinə buraxaraq, yalnz bölük 
nəfərlərinin əlbisələri üçün birdəfəlik 
mətlub məxariclə bərabər, onlarn bir sə-
nəlik təəyyüşü məsari [iaşə xərcləri] və 
başqa məxaricin surətini bəyan etməyə 
keçəlim.  

Məclisi-Məbusan bu bölük təşkilatın 
qəbul edərsə, yuxarda zikr olan məxari-
cin rəf’i [ödənilməsi] üçün iki milyon iki 
yüz doxsan altı min rublə təxsis etməlidir 
[ayrlmaldr].  

 
Məxaric surəti  
1) Bölük komandan: ayda 2000 ma-

nat; onun iki müavini: hərəsinə ayda 
1500 manat; baş nəfər [feldfebel] (8) hə-
rəsi ayda 250 manat; adi nəfər (192) hə-
rəsi ayda 200 manat; yekunu ildə 544 
800 manat. 

2) Hər əsgərə gündə: girvənkə yarm 
çörək, 8 misqal  şəkər, yarm misqal çay, 
3/4 ət, 5 manatlq yağ və sair xörək ləva-
zimi; hər əsgərə əlbisə üçün ildə 2000 
manat. Yekunu 1 333 700 manat. 

3) Bölüyün yatacaq, mənzil və sair lə-
vazimatı:  

1 - İyirmi odadan [otaqdan] ibarət bir 
mənzil. Otaqlarn biri dəftərxanaya, biri 
komandan dairəsinə, biri yemək odas, bi-
ri mətbəx, mütəbaqisi [qalan] bölük üçün: 
iyirmi min manat;  

2 - İşq və yanacaq: iyirmi min manat;  
3 - İki yüz dənə döşək, iki yüz üzü ilə 

5000 manat, döşəyin otu 1800 manat;  
4 - Altı yüz balş 4950 manat;  
5 - Sap və zəhmət haqq 1200 manat;  
6 - Balşn otu 600 manat;  
7 - Mərəfə altı yüz dənə 15 000 manat;  
8 - Yun yorğan 40 000 manat;  

9 - Məhrəba iki yüz dənə 1 100 manat.  
Mətbəx ləvazimi: cümlətan 178 383 

manat 33 qəpik.  
Məzkur büdcələrdə mülahizə olun-

mamş xərclərin unudulmasn nəzərə 
alaraq və atlarn günbəgün tərəqqisini 
dəxi hesaba alsaq, fövqəlzikr [yuxarda 
deyilǝn] miqdar iki milyon yarm manata 
iblağ etmək [çatdrmaq] lazm gəlir.  
İştə iki yüz nəfərlə [ǝsgǝrlǝ] zabitann 

[zabitlǝrin] bir sənəlik bütün məsari bu 
qərar ilədir:  

Maaşlar – 544 800 manat,  
Təəyyüşləri – 1 610 200 manat,  
Mənzil və mənzil ləvazimatı – 178 

383 manat 33 qəpik.  
Nəzərə alnmayan məsarif – 165 616 

manat 67 qəpik.  
Yekunu – 2 500 000 manat.  
Əgər iki yüz nəfərin bir yüzü süvari ol-

masna Məclisi-Məbusan qərar versə, o 
vaxt fövqəlzikr məsarifə zeyldəki [aşağ-
dak] məsarif dəxi əlavə olunmaldr:  

1 - Yüz at – 400 000 manat;  
2 - Yüz yəhər – 150 000 manat;  
3 - Yüz noxta və yüz çul – 15 000 ma-

nat;  
4 - Yüz qlnc və yüz xəncər – 40 000 

manat;  
5 - Ot – 36 000 manat;  
6 - Saman – 360 000 manat;  
7 - Arpa – 360 000 manat;  
8 - Dörd araba, dörd at – 20 000 ma-

nat;  
9 - Araba atı xərci – 43 020 manat;  
10 - Qaşov və sair mayǝhtac — 20 000 

manat. 
Yekunu – 1 768 200 manat.  
Maliyyə büdcəsi komisyonunun 17 

fevral 1919 tarixli bəratülqövlündən [pro-
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tokolundan] iqtibas:  
Məclisi-Məbusan Divani-rəyasəti tə-

rəndən təqdim olunan Məclisi-Məbu-
san xassə qorucu bölüyünün təşkili xüsu- 
sundak qanun layihəsi müzakirə oluna-
raq atidəki [aşağdak] təshih ilə qəbul 
olunmas qət edilir [qǝrara alnr]:  

1 - Çörəyin girvənkəsi 3 rublə şərti ilə 
bölüyün bir sənəlik xörək xərci 330 000 
manat;  

2 - Ətin putu 150 manat şərti ilə bö-
lüyün bir sənəlik xərci 202 500 manat;  

3 - Bölüyün bir sənəlik təəyyüş [iaşə] 
məsari 1 333 700 manat;  

4 - Çəngǝl-bçaq üçün 14 000 manat;  
5 - Çay içməyə qab üçün 600 manat;  
6 - Kağz və qeyri dəftərxana ləvazimi 

üçün 6 000 manat; 
7 - Bölüyün yanacaq, mənzil, mətbəx 

və sair ləvazimat məxarici 138 103 ma-
nat;  

8 - Bölüyünün bir yüzünün süvari ol-
mas qəbul edilməyir. Fəqət, bölüyün eh-
tiyac üçün iki araba ilə iki at lazm görü- 
lür. Bunlarn alnmas və saxlanmas xü-
susunda aşağdak məxaric qəbul olunur:  

1) İki araba, iki at – 10 000 manat;  
2) Atlar üçün bir sənəlik yem xərci 21 

600 manat;  
3) Vedrə və qeyri ləvazim 400 manat.  
Yekunu – 32 000 manat.  
9 - Binaənileyh, bölük nəfəratı və ko-

mandalarna veriləcək maaş 544 800 
manat; bölüyün bir sənəlik təəyyüş mə-
sari 1 333 700 manat; mənzil, yatacaq 
və sairə 138 103 manat 33 qəpik; iki ara-
ba, iki at və onlarn saxlanlmas məsari 
32 000 manat və nəzərə alnmayan 
məsarif 151 396 manat 67 qəpik olmaq 
üzrə bölüyün bir sənəlik məxaricinin ye-

kunu iki milyon iki yüz min manat (2 200 
000) olmaldr.  

Sədr - Söz istəyən varsa, buyursun. 
(Sükut) Bu barədə danşmaq istəyən yox 
isə... (Qara bəy yerindən: Var, var.) Söz 
Qara bəyindir.  

Qara bəy [Qarabǝyli] (“İttihad”) - La-
yihə müfəssələn oxundu. Diqqət ediniz: 
komandana ayda 2000; müavinlərinə ay-
da 1500 manat təyin edilmişdir. Biz bu 
maaş az hesab ediriz. Çünki onlara mə-
vacibdən başqa bir şey verilməyir. O mə-
vaciblə xidmət edilməz. Bunlarn maaş- 
larn artırb, yaşayşlarn təmin etməli-
siniz. Biz təklif ediriz komandana ayda 
3000 və müavinlərinə 2400 manat maaş 
təyin edilsin.  

[Abbasqulu] Kazmzadə - “Müsavat” 
tərəndən buna etiraz yoxdur.  

Sədr - Söz istəyən yoxsa, axrnc söz 
məruzəçinindir.  

Abuzər bəy - Mən də təklif edərdim 
ki, komandana 3000, müavinlərinə 2400 
manat maaş təyin edilsin.  

Sədr - Deməli məruzəçi özü də etiraz 
etməyir. Şimdi maddəbəmaddə oxuyalm.  

Katib - (Birinci maddəni oxuyur)  
Məhəmməd Əmin (yerindən) - Bəzi 

istilah [terminlǝr] barəsində bir neçə söz 
söyləmək istərdim.  

Sədr - İstilah barəsindəmi?  
M. Ə. (yerindən) - Əvət, əvət, istilah 

barəsində.  
Sədr - Buyurunuz!  
Məhəmməd Əmin - Bu alayn məx-

susi ismi Parlamanda qəbul edilib qoruq-
çu bölüyü təsmiyə edildi. İndi isə Parla- 
man xassə fövcü [xüsusi dǝstǝsi] oxundu. 
Təklif edərdim Parlamann əvvəlcə qəbul 
etmiş olduğu qoruqçu bölüyü sözü qalb, 

xassə sözü atılsn.  
Sədr - Deməli, siz xassə sözünə etiraz 

edirsiniz?  
M. Ə. - Əvət, həm xassə sözünə, həm 

də fövc olmasn.  
Sədr - Fövc sözü yoxdur, qoruqçudur.  
M. Ə. - Mən fövc eşitdim. 
Sədr - Xayr, fövc deyil. Birinci maddə-

ni kim qəbul edirsə əlini qaldrsn.  
M. Ə. - Sözüm var.  
Sədr - Nə barədə?  
M. Ə. - Bu maddə haqqnda.  
Sədr - Buyurun.  
M. Ə. - Təklif edǝrdim bölüyün məx-

susi ismi ki, Parlaman qəbul etmişdi – 
"Qoruçu bölüyü" layihənin hər yerində 
bu adla yazlsn. Bu oxunan maddədə də-
xi xass fövcü bölüyü nəqsdir [nöqsanlqdr, 
qüsurdur]. Hər yerdə "Qorucu bölüyü" 
əvəz edildiyi kimi bu maddədə də əvəz 
edilməlidir.  

[Sǝmǝd ağa] Ağamaloğlu (yerindən) 
- Doğrudur! 

Sədr - Birinci maddəni eşitdiniz. Mən 
onu səsə qoyuram. Hər kəs etiraz etmə-
yirsə, əlini qaldrsn. (Əllər qalxrlar) Eti-
raz yoxdur. Deməli, müttəhidülqövl [yek- 
dilliklə] qəbul olunur. 

Katib - (İkinci maddəni oxuyur) 
Sədr - Hər kəs ikinci maddəni qəbul 

edir əlin[i] qaldrsn. (Əllər qalxr) Demə-
li, ikinci maddə ittifaqi-ara [sǝs birliyi] ilə 
qəbul olunur.  

Katib - (Üçüncü maddəni oxuyur)  
Sədr - Xahiş edirəm etiraz edən var-

sa, əlini qaldrsn. (Əl qaldran yoxdur) 
Deməli, etiraz edən yoxdur. Müttəhidül-
rəy [yekdilliklǝ] qəbul olunur.  

Katib - (Dördüncü maddəni oxuyur)  
Səslər - Komandan ilə müavinlərinin 

maaşn artırdq. Ona görə bu məbləği 
də artırmaldr.  

Abuzər bəy - Bu smeta bir illikdir. Bir 
ilin də iki ay getmişdir. O iki ayn pulu 
bunun üstünə gələrsə, smetan artırmaq 
lazm gəlməz.  

Sədr - Onda nə qədər təvafüt edər?  
Abuzər bəy - 302 600 manat.  
Sədr - Axrnc maddə deməli böylə qə-

bul olunur: Smeta yekunu 2 200 000 ma-
nat, bu şərtlə ki, komandana ayda 3 000, 
müavinlərin hərəsinə 2 500 manat ver-
ilsin. Hər kim bunu qəbula raz deyilsə, 
əlini qaldrsn. (Etiraz edən yoxdur) De-
məli, qəbul olunur. Şimdi qanunu tama-
mən səsə qoyuram. Hər kim bu qanuna 
etiraz edirsə, əlin[i] qaldrsn. (Əl qaldran 
yoxdur) Deməli, etiraz yoxdur. Qanun 
müttəhidülrəy qəbul olunur. Qəbul olu-
nan layiheyi-qanuniyyə budur:  

1) Azərbaycan Məclisi-Məbusannn 
mühazəsi üçün iki yüz nəfərdən mütə-
şəkkil bir qorucu bölüyü təşkil olunur.  

2) Qorucu bölüyü Məclisi-Məbusan 
Divani-Rəyasəti təhti-idarəsində buluna-
caqdr.  

3) Qorucu bölüyünə komandanlar və 
nəfərlər dəvəti rəyasət ixtiyarndadr.  

4) Qorucu bölüyünün məsari üçün 
bu layihəyə əlavə olunan məsarif surəti 
üzrə sənədə 2 200 000 manat dövlət xə-
zinəsindən buraxlr.  

Sədr - Növbədəki məsələ Parlaman 
mülkünün məxaric smetasdr. Söz Büd-
cə-maliyyə komisyonu sədri Abuzər bəy 
Rzayevindir.  

Abuzər bəy - (oxuyur):  
1. Məclisi-Məbusan nəzarətçisi (1) 

ayda 1000 manat, nəzarətçi müavini (1) 
ayda 800 manat, qapç (3) ayda 550 ma-
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nat; xidmətçi (4) ayda 550 manat; sil-sü-
pürüçü ayda 550 manat; dalandar (2) ay- 
da 550 manat.   

2. 1919-cu il müddətinə lazm olan 
yanacaq: 5 ay müddətinə 34 soba üçün: 
neft - 9946 manat, kaburetka (yağl) 520 
manat.  

3. Mənzillərin işğ 13000 manat;  
4. Zənglərin tərtibi 4800 manat;  
5. 8 telefon və 5 əlavəsi 6500 manat;  
6. Təmirati-cariyyə [cari tǝmir işlǝri] 

6000 manat;  
7. Su pulu və qap, pəncərə və sai-

rənin təmizlənməsi 18 000 manat;  
8. Dəftərxana üçün qənd, çay - ildə 

8000 manat;  
9. Səndalyə [kürsü] və sair ləvazim 

100 000 manat;  
10. Xüsusi ittifaqlarda [hallarda] müa-

vinəti-nəqdiyyə [pul yardm] 12 000 ma-
nat.  

Cümlətan yekunu – 286 566 manat.  
Maliyyə komisyonu bu layihəyə baxa-

raq bəzi yerlərini təshih etmişdir. İştə bə-
ratülqövl [protokol]:  

Məclisi-Məbusana lǝvazim heyəti tə-
rəndən Parlaman mülkünün və onun 
xədəmə [xadimǝ, xidmǝtçi] və məmurlar-
nn məxarici haqqnda təqdim olunan 
smeta müzakirə edilərək atidəki [aşağda-
ki] təshihlə qəbul olunur:  

1. Birinci maddə 4-üncü fəsil: 4 xid-
mətçi əvəzinə 2 olmaldr.  

2. Üçüncü maddədəki işq xərci 3000 
manat olmaldr.  

3. Beşinci maddə telefon xərci 3000 
manat olmaldr.  

4. Altınc maddədə göstərilən xərc 
3000 manat olmaldr.  

5. Yeddinci maddədəki xərc 1000 ma-

nat olmaldr.  
6. Səkkizinci maddədən qəndi çxar-

mal və xərc 6000 manat olmaldr.  
7. Onuncu maddədəki xərc 253 216 

manat olmaldr.  
Sədr - Bu barədə danşmaq istəyən 

varsa, buyursun. Parlaman etiraz etmə-
yirsə, səsə qoyuram. (Ruscaya tərcümə 
edir) Parlaman binasnn məxarici 1918 
dekabr ay ilə bərabər 13 ay müddətinə 
Maliyyə komisyonu tərəndən 253 216 
manat qəbul olunur. Təfsilatı eşitdiniz. 
Hər kəs bunu qəbul edirsə, əlini qaldr-
sn. (Əllər qalxr) Deməli müttəhidülrəy 
qəbul olunur. 

(yenə var) 
 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Vilsonun nitqi 
Düşənbə [bazar ertəsi] günü Avamlar 

Kamerasnda [İcmalar Palatasnda] Amerika 
Rəisi-cümhuru [Prezidenti] bir nitq irad 
edərkən [söylǝrkǝn] demişdir:  

“Bu axrnc dörd ildə öylə işlər vüqu 
buldu ki, Reynin ətrafında olan dövlət-
ləri, yəni Almaniya, Polşa, Asiya, Rusiya-
n əhatə edən və birləşdirən azad bir it- 
tifaq şəklinin lüzumunu anlatmşdr. Bəzi 
açq məsələlər vardr ki, imdilikdə onlara 
cavab vermək münkün deyildir. Fransa 
hal-hazrda qorxulu və açq məsələlər 
qarşsndadr. Hərgah Fransa tənha qa-
larsa, o zaman daimi surətdə müsəlləh 
[silahl] olmağa məcbur olacaqdr. Bu da 
Fransa üçün, təbii, ağr olacaqdr. Bu isə 
yalnz Fransa üçün deyil, sairləri üçün də 
təhəmmül qəbul etməz [dözülmǝz] bir iş-
dir. Bu halda isə onlar daima hər bir ehti-

mala qarş müsəlləh olmaldrlar.  
Bu da inkar edilməz bir həqiqətdir ki, 

cahan hökmranlar ancaq öz dərdində 
olub millətləri yadlarndan çxarmşlardr. 
Onlar isə camaat dərdinə qalb da onlar 
hər bir afətdən müdaifə etməlidirlər. 
Şimdi onlar bilirlər ki, buna nail olmaq 
üçün yeganə yol bütün cahann Fransa-
n, xətrədə [təhlükədə] olan sair məmlə-
kəti xilas etməyə hazr olmalardr.”  

 
* Parisdən xəbər verirlər ki, beş bö-

yük dövlətlərin nümayəndələri Almaniya 
və Amerika müstəmləkələri barəsində 
məşvərət və mübadileyi-əfkarda [kir 
mübadilǝsindǝ] bulunmuşlardr. Muxta-
riyyətli müstəmləkə nümayəndələri və 
Fransann müstəmləkə vəziri markiz Sal-
vaqo Raqqi məşvərətdə isbati-vücud [iş-
tirak] etmişlərdir. Asiyada türklərdən al- 
nan yerlər və müstəmləkələrin idarəsi 
barəsində etilaf [razlaşma] əmələ gəlmiş-
dir. Nahardan sonra olan şurada isə Bel-
çika nümayəndəsi Orta hazr olub Kon- 
qo barəsində Belçikann rəyini bildirmiş-
dir. Sonra qət olunmuşdur Versaldak 
Müttəqlərin hərbi nümayəndələrinə 
təklif edilsin ki, Türkiyə imperiyasna sülh 
və müsalimət [əmin-amanlq] bərpasn-
dan ötrü göndəriləcək qüvvə Müttəq-
lər arasnda təqsim edilsin [bölünsün].  

 
* Mövsuq [etibarl] mənbələrdən xə-

bər verilir ki, Almaniya tərəndən təslim 
edilən 31 ədəd sualtı qayqlar bu qərar-
la təqsim edilmişdir: Fransaya 10, İtali-
yaya 10, Yaponiyaya 7, Amerikaya 4.     

 
Cəmiyyəti-Əqvam plan  
Paris - Bu gün konfransa Cəmiyyəti-

Əqvam [Millətlər Cəmiyyəti] barəsində 
zeyldəki [aşağdak] plan idxal eyləmişdir.  

A maddəsi: Cahan müvazinəsini mü-
daə etmək və bunu qövldən feilə [söz-
dǝn ǝmǝlǝ] gətirmək qəsdi ilə cahan mü- 
vazinəsini saxlamaq üçün Cəmiyyəti-Əq-
vam təşkil etmək lazmdr. Cəmiyyəti-
Əqvam beynəlmiləl himayə altında ol- 
mal və tədbirlər ittixaz etməlidir [tǝdbir-
lǝr görməlidir] ki, yeni müharibə bir daha 
təkərrür etməsin. 

B maddəsi: Cəmiyyəti-Əqvam sülh 
müahidənaməsinin [sazişinin] toplayc 
qismini təşkil edərək qaps bütün mədə-
ni millətlər üçün açq olmaldr. 

C maddəsi: Cəmiyyəti-Əqvam üzvləri 
tez-tez konfranslar qurub görüşə bilərlər. 
Lakin daimi bir müəssisəsi olmaldr. Bu 
müəssisə Cəmiyyəti-Əqvam işlərini idarə 
edəcəkdir. 

Bundan əlavə, konfrans Müttəq döv-
lətlər nümayəndələrindən ibarət xüsusi 
bir komitə təşkil etməlidir. Bu komitə Cə-
miyyəti-Əqvamn müharibə qanunlarnn 
pozulmasna aid olan qismini tərtib verir. 
Beş böyük dövlətlərin ikişər nümayəndə-
lərindən ibarət bir komitə təşkil edilməli 
və bunlar zeyldəki [aşağdak] məsələlərə 
baxmaldrlar: 

1) Müharibə başlayanlarn məsu-
liyyəti. 

2) Müharibə qanunlarnn xələldar 
edilməsinə [pozulmasna] aid məsələlər. 
Almaniya və onun müttəqlərinin quru, 
hava və dəniz müharibələrində işlətdik-
ləri üsullar.  

3) Düşmən qüvvələrinin xüsusi va-
hidləri tərəndən, o cümlədən, Almani-
ya ərkani-hərb [qərargah] üzvləri tərən- 
dən edilən təhqirlərin məsuliyyəti. 
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4) Təhqir edilən şəxslərin mühaki-
məsindən ötrü tribunal təşkili. 

5) Böyük dövlətlərin üçər, Belçika, 
Yunanstan, Lehistan [Polşa], Romanya və 
Serbiyann ikişər nümayəndəsindən iba-
rət bir komissiya təşkili: a) Bu komis-
siyann görəcəyi işlər, təvizat [kompensa- 
siyalar] olmaq üzrə düşmənlər tərən-
dən veriləcək məbləğin təxmini; b) Onla-
rn nə qədər məbləğ verə biləcəyini tə- 
yin eyləmək; bu pullarn alnmasna möh-
lət.  

O ki, qald əmələ [fǝhlǝ] və ticarət mə-
sələsinə, bunun üçün də böyük dövlət-
lərin ikişər nümayəndələrindən ibarət 
bir komitə təşkil edilməlidir. Bu komitəyə 
ikinci dərəcə dövlətlərin ümumundan 5 
nümayəndə verilməlidir. Bu komitə bey-
nəlmiləl nöqteyi-nəzəri ilə zəhmət şərai-
tini [ǝmǝk şərtlərini] müzakirə, zəhmət 
şəraitini asanlaşdrmaq üçün beynəlmi-
ləl tədbirlər ittixaz edəcəkdirlər. 

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Bolşeviklərin təslimi  
Tiis - 18 fevral, Hərbiyyə Nəzarəti 

xəbər verir: 
1919-cu sənə fevralnn 10-da Vladi-

qafqaz işğalndan sonra Könüllü qoşun-
lar bolşevikləri təqib etdiklərindən dola- 
y bolşeviklər Vladiqafqazn səkkiz verst-
liyində möhkəm səngər işğal edərək gür-
cülərin Qazbəy sərhədinə qarş qüvvə 
yeridirlər. Dava fevraln 11-dən başlanb, 
tam bir gün çəkmişdir. Fevraln 12-dən 
bizim qoşunlarn rəisi yanna bolşeviklər 
tərəndən bir heyət gələrək, bolşeviklə-
rin gürcü torpağna buraxlmalarn xahiş 

etmişdirlər. Buna da səbəb Vladiqafqaz 
tərəndən Könüllülərin hücumda bulun-
duqlardr. Naçalnik bolşeviklərin bu rica-
sn rədd etmişdir. Fevraln 12-də gecə 
bolşeviklər ciddi surətdə Gürcüstan sər-
hədində olan qoşunlara hücum edib, şid-
dətli top atəşi açrlar. Bizim səngərlərə 
yaxnlaşmaqda olan bolşeviklərin kəşy-
yatç dəstələri tüfəng və pulemyot atəşi 
ilə püskürdülmüşlərdir. Bizim qoşunlarn 
naçalniki bolşeviklərə qarş əks-hücum 
başlayb, bolşeviklərlə qayət dəhşətli mü-
haribə gedir. Əks-hücuma keçən qoşun-
larmz bolşevikləri böyük tələfatla geri 
oturtmuşlardr. Bu əhvaldan sonra bol-
şeviklər arasnda qarqaşalq başlanr və 
bizə təslim olmağa məcbur olurlar. 3000 
nəfərdən ibarət olan bolşeviklər tərk-
silah etdirilib dərhal Qazbəyə göndərilir-
lər. Sonra 500 nəfərdən ibarət olan bir 
dəstə Voyenni Gürcüstan Yolu [Hǝrbi Gür-
cüstan Yolu] ilə Mesxetə göndərilmişlər-
dir. Fevraln 13-də saat 10-da sərhədimi- 
zə Könüllü qoşunlarn nümayəndəsi gə-
lib, bolşeviklərin sərhəddən keçdikləri ba-
rəsində danşğa girişmişlər. Bizim cava- 
bmzdan məmnun qalan Könüllü ordu 
heyəti Könüllülərlə Gürcüstan əlaqəsinin 
gözəl olacağna ümidlər vermişlərdir. 

 
Şeydemann məramnaməsi  
Tiis – (İngilis mətbuatı). Şeydeman 

yeni Almaniya Hökumətinin Baş nazirliyi-
nə təyin edilmişdir. Şeydeman Almaniya 
Milli Məclisinə müraciət edərək demiş-
dir ki, yaxn gələcəyin məsələləri bundan 
ibarət olmaldr: bütün dövlət hissələri-
nin vahidliyini güclü mərkəzi hökumət 
sayəsində müdaə etmək, bilatəxir [dər-
hal] sülh əqdi, Vilson məramnaməsinə 

mülhəq olmaq [qoşulmaq], hər növ təca-
vüz və müsəlləh [silahl] sülhdən imtina 
etmək, Almaniya müstəmləkələrinin tor-
paqlarnn iadəsi [qaytarlmas], Almani-
yannn Cəmiyyəti-Əqvama [Millǝtlǝr Cǝ- 
miyyǝtinǝ] idxal və Almaniya Cəmiyyəti-
Əqvamda sair millətlər kimi həmhüquq 
olmal, ümumi tərksilah, məşrut həkəm 
[Konstitusional Arbitr] təyini, gizli diploma 
[tiyann] ləğvi və sairə. 

 
 

VİLSONUN NİTQİ 
 
Parisdən xəbər verirlər ki, Rəisi-cüm-

hur Vilson Sülh Konfransnda böylə bir 
nitq irad etmişdir [söylǝmişdir]:  

“Cənab sədr, zənnimcə bu Sülh Konf-
ransnda Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝ-
miyyǝti] məsələsini azadə bir surətdə mü- 
zakirə etmək ixtiyarna malik olmaq bö-
yük bir imtiyazdr.  

Biz bura iki məqsəd üçün gəldik. Əvvə-
la, iqtizasnca [lazmi surǝtdǝ] möhkəm 
əsaslar bərpa etmək üçün və saniyən [ikin-
ci olaraq] bütün cahan sülhünü təmin et-
mək üçün nəinki qərarlar çxarmaqla, 
bəlkə bu sülhü həmişəlik mühazə edici 
şərait vücuda gətirmək üçün.  

Zənnimcə, bu ümumi məqsədlərə nail 
olmaq üçün Cəmiyyəti-Əqvam lazmdr. 
Həmin qərardadlarla əlaqədar olan bir 
çox məsələlər ola bilər ki, ultimatum qə-
rar kimi qəti surətdə hazr olmasnlar. 
Məndən ötrü aşkardr ki, bu qərarlardan 
bir çoxlar gələcəkdə müzakirə olunmağa 
möhtac olacaqlardr. Biz çxardğmz qə-
rarlardan bir çoxlar bir para təbəddüla-
ta [dəyişikliyə] möhtac olacaqdr. Çünki bu 
məsələlərdən bir paralar mənim öz təc-

rübəmə görə hal-hazrda müzakirə edil-
məyə əlverişli deyildirlər. Buna görə, biz 
öylə bir aparat bərpa etməliyik ki, bunun 
köməyi ilə konfransn fəaliyyətindən bir 
nəticə hasil olsun.  

Biz buraya hal-hazrda lazm olan qa-
nunlar qoymaqdan artıq, daha böyük 
məqsədlər üçün cəm olmuşuq. Mən mü-
baliğəsiz deyə bilərəm ki, biz hökumət və 
xalq nümayəndələri hesab olunuruq. Hö-
kumət dairələrini təmin etmək kifayət et-
məz. İnsaniyyət amaln təmin etmək la- 
zmdr. Bu aləmşümul [bütün dünyan ǝha-
tǝ edǝn] müharibənin ağrlğ müharibəyə 
girişmiş bütün məmləkət əhlinin hams-
n xariqüladə bir qüvvə ilə əzmişdir. Mü-
haribə ağrlğnn qocalar, arvad və uşaq- 
lar və bütün insanlar nə qədər təzyiq al-
tına almasn dübarə burada təsvir et-
məyə hacət yoxdur. İndi bu millətlər bizə 
müraciətlə onlar mühazə edici bir sülh-
lə dübarə bu müharibə ağrlğn görmə-
məyi xahiş edirlər.  

Mən bunu təsdiq edirəm ki, bu millət-
lər ancaq müharibədən sonra öz nüma-
yəndələrinin cəm olacaqlar və bu qur- 
banlara bir nəhayət verilməsi üçün əllə-
rindən gəldiyi qədər çalşacaqlar ümidi 
ilə müharibə ağrlğna tabavər olmuş-
lardr [dözmüşlər]. Buna görə bizim ən ali 
vəzifəmiz sülhün davam və ədalətin 
hökmfərma [hakim] olmas üçün daimi 
şərait bərpa etməkdən ibarətdir. Bizim 
buraya cəm olmağmzdan ən ümdə məq-
səd budur.  

Sülh Konfransnn qərarlar sonradan 
dəyişmək üçün müvəqqəti də ola bilər. 
Lakin sülh və ədalət mənafeyi haqqnda 
millətlər hərəkatı möhkəm olmaldr. Bu-
na görə biz bunun nə qədər mümkün ol-
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duğu üçün sülh xəritəsini təsəvvürə al- 
malyz.  

Məgər dəhşətli deyildir ki, indiki elmi 
ixtiraatlar [ixtiralar] ancaq mədəniyyəti 
xarabazara döndürmək üçün tətbiq edi-
lir? Qalib gəldiyimiz düşmənin əlində bir 
neçə mühüm ixtiralar var idi ki, bunu da 
mükəmməl və təcili təxribat üçün sərf et-
mişdir. Ancaq daimi və sx köməkliklə 
elm kimi müsəlləh qüvvələrin də mədə-
niyyət sərhədində dayanmalarn təqib 
etməliyik. Amerika Hökuməti bu məsələ-
də burada isbati-vücud [iştirak] edən baş-
qa hökumətlərdən az maraqldr. Bəhri- 
mühit [Sakit okean] sayəsində Amerika 
Hökuməti hücuma az məruz olmuşdur. 
Buna baxmayaraq Amerika Hökuməti-
nin iştirak qorxudan deyil, bu müharibə 
məqsədi olan amaldan vücuda gəlmiş-
dir. Amerika Hökuməti müharibəyə giriş-
dikdə Yevropa, Asiya və başqa məmləkət 
siyasətinə müdaxilə etmək niyyətində 
olmamşdr.  

Bütün dünya hiss etdiyi kimi, Amerika 
Hökuməti də bu kirdə idi ki, müharibə-
nin gedişindən asl ancaq bir məqsəd var-
dr. Bu məqsəd də bütün aləmi-bəşəriy- 
yətin azadəlik və ədalətə nail olmalarn-
dan ibarətdir. Buna görə, hərgah bu mü-
haribənin qəti surətdə həlli ancaq bir tək 
Yevropa məsələlərinin həlli ilə məhdud 
edilsəydi, o zaman Amerikann bu müha-
ribədə iştirak yersiz olard və hərgah bu 
təminatlar bütün cahan sülhünə daimi nə-
zarət etməkdən ibarət olmasayd, Ame-
rika bu qərarlarn təminatında iştirak et- 
məzdi. Buna görə, zənnimcə, biz Cəmiy-
yəti-Əqvam quru bir rəsmiyyət deyil, hə-
yata müstəid [yaşamağa qadir] bir müəs- 
sisə kimi vücuda gətirməliyik.  

Cəmiyyəti-Əqvamn həyata müstəid 

olmas bir müşkilatı həll etmək deyil, ha-
m millətlərin mənafeyini mühazə et-
məkdən ibarət olmaldr. Cəmiyyəti-Əq- 
vam millətlərin gözü mənziləsində [ye-
rindǝ] olub millətlərin mənafeyini diqqətli 
bir surətdə mühazə etməlidir. Hərgah 
biz Cəmiyyəti-Əqvam bu tövr bir həyata 
müstəid hala gətirməzsək, ham millət-
lərin etibarn itirmiş olarq. Bəhri-mühiti 
adlayb bura gələndən indiyə qədər bu 
millətlərdən bir çoxlarnn məmləkətini 
gəzib, hər dəfə onlarn Cəmiyyəti-Əqva-
ma ümidvar olduqlar səsini eşitmişəm.  

Həzərat! Bəşəriyyətin mümtaz [seçil-
miş] siniəri artıq hökmran deyildirlər. 
Bəşəriyyətin müqəddəratı bütün cahann 
sadə xalq əlindədir. Onlar təmin etmək-
lə onlarn qazanmş olduğunuz etibarn 
həqiqətə çxarmş olarsnz. Hərgah bunu 
ifa etmǝsəniz, o zaman heç bir şey bütün 
cahan sülhünü bərpa və ya möhkəm edə 
bilməz.  

Zənnimcə, Cəmiyyəti-Əqvamn bu ali 
layihəsinin Amerika nümayəndələri tərə-
ndən nə məqsədlə müdaə olunmasn 
siz hamnz anlayrsnz. Biz bu layihəyə 
bu müharibədə olan amal və məqsədi-
mizi ibraz edən [göstǝrǝn] məsələlərin aça-
r kimi baxrq. Bu layihəni Müttəq mil- 
lǝtlǝr öz qərarlarna əsas kimi qəbul et-
mişlərdir. Hərgah biz bu layihənin vücu-
da gəlməsi üçün çalşmayb və vətənimi- 
zə qaydarsaq, vətəndaşlarmz tərən-
dən narazlğa düçar olarz. Çünki onlar 
əsl demokrat olduqlarna görə tələb edir-
lər ki, onlarn nümayəndələri öz kirlərini 
deyil, onlarn amaln ibraz etməlidirlər. 
Onlar tələb edirlər ki, onlarn nümayən-
dələri onlara xidmət etmiş olsunlar. On-
larn özgə bir sözləri yoxdur. Biz onlarn 
əmrini yerinə yetirməliyik. Odur ki, biz də 

bu əmri böyük məmnuniyyət və ruh yük-
səkliyi ilə ifa edirik. Çünki bu binann hər 
bir hissəsinə sər-qeyrət etdiyimiz qədər 
bütün binann əsasna da qüvvəmizi sərf 
etmişik. Biz bu binann heç bir hissəsini 
qopara bilmərik. Çünki bizim əsasmz 
bütün cahan sülhündən və ədalətli surət-
də bunu düşünməkdən ibarətdir ki, biz 
burada millətlərin hökmran ədd [hesab] 
olunmayb, ancaq bunu təqib etməliyik 
ki, bütün cahan millətləri biz göstərdiyi-
miz kimi deyil, özləri özlərini idarə etsin-
lər.  

Biz buraya cəm olmaqla bu müharibə 
səbəblərinin məhv olmasn təqib etməli-
yiz. Bu səbəblər mülki və əsgəri [hǝrbi] 
balaca bir dəstə hökmranlarn xüsusi iş-
ləri olmuşdur ki, böyük dövlətlər kiçik 
dövlətlər üzərinə hücum etmişlərdir. 

Bu səbəblər sülh gücünə tabe olma-
yan məmləkətləri öz əllərində saxlayrd-
lar. Bu səbəblər öz arzularn əmələ gətir- 
məkdən ötrü az bir dəstə adamlar tərə-
ndən tətbiq edilmişdir. Sülh ancaq bu 
səbəblərin məhv və bərtərəf edilməsi [ara-
dan qaldrlmas] ilə əqd oluna [bağlana] 
bilər. Buna görə Amerika hökuməti bu 
səbəblərin aradan qaldrlmas üçün it-
tixaz ediləcək [müracǝt edilǝcǝk] yollara 
mümaniət [maneçilik] göstərməyir. Ame-
rika Hökuməti öz hərəkatı binasna tə-
bəddülatsz əsaslar [bünövrǝsinǝ dǝyişmǝz 
prinsiplǝr] qoymuşdur və Allaha şükür ol-
sun ki, bu əsaslar bu işə iştirak edən ha-
m adamlar tərəndən qərarlar binas ki- 
mi qəbul edilmişdir.  

Cənab sədr! Mən ümidvaram ki, bizim 
əsaslarmzn həqiqətdə tətbiq edildiyi aş-
kar olduğu zaman bütün cahan xalqnn 
ürəyində olan ağrlğ qaldrmş olarq. Biz 

bu saat xüsusi bir haldayq. Mən küçədə 
getdiyim zaman hər yerdə Amerika liba-
snda olanlara rast gəlirəm. Bu adamlar, 
biz öz məqsədimizi ibraz etdikdən və məq-
sədimizə çatmaqdan ötrü müharibəyə 
dəvət etdiyim adamlardr. Onlar buraya 
müharibəni deyil, işi qazanmaqdan ötrü 
hadi [doğru yola dǝvǝt edǝn şǝxs] olaraq 
gəlmişlərdir. Mən onlarn qarşsnda mə-
sulam. Çünki nail olmaqdan ötrü ibraz 
etdiyim məqsəd üçün onlar müharibəyə 
dəvət etmişəm. Mən də onlar kimi hadi 
olub, onlarn mübarizə etdikləri işin vü-
cuda gəlməsi üçün hər nə olmuş olsa da 
əlimdən gəldiyi qədər çalşmalyam.  

Mən bu amaln bir tək biz deyil, gün-
gündən hər yerdə mübarizi olduğuna 
inandqca kəndimi xoşbəxt ədd [hesab] 
edirəm. Hərçənd biz Yevropa və Şərq si-
yasətlərinə qatışmayrz, amma bununla 
bərabər mən bu sözləri onun üçün deyi-
rəm ki, siz biləsiniz nə üçün bizǝ danş-
maq ixtiyar verilir, hər işin açar nədən 
ibarətdir və nə üçün bu xüsusda müzaki-
rə açmağ sədr mənə mühəvvəl etmişdir 
[tapşrmşdr]. Bu ona görə deyil ki, bir tək 
biz bu amaln tərəfdar idik, bəlkə sizə ic-
rayi-təsir etməkdir. Mən ancaq bəşəriy-
yətin hüsn-təvəccöhü olan öz məsərrə- 
timizi [sevincimizi] sizə izhar etməyə çalş-
dm. Zənnimcə, bu amal üçün bütün dün-
ya nəbzinin atmas hiss edilməkdədir.” 

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Məsai Nəzarətində  
Ərzaq Nəzarəti Məsai Nəzarətinə 

[Əmǝk Nazirliyinǝ] müraciətən məlum 
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etmişdir ki, “Kooperatsiya” cəmiyyəti 
dövləti xidmətçilərə öz qiyməti ilə ərzaq 
buraxacaqdr. Nəzarət Məsai Nəzarətinə 
xidmətçilərə lazm olacaq ərzağn siyah-
sn Məsai Nəzarətinə göndərmişdir.  

 
Təftiş Nəzarətində 
Dövlət Müfəttişi naziri Əliağa Həsə-

nov tərəndən Parlaman və Şurayi-Vü-
kəlaya [Nazirlǝr Kabinetinǝ] təqdim edil- 
mək üçün Dövlət Müfəttişi Nəzarəti Şu-
ras təsisi barəsində qanun layihəsi tər-
tib edilməkdədir. Şurann nə yolda hərə- 
kət etməsi üçün nizamnamə dəxi tərtib 
ediləcəkdir.  

 
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətində 
- Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti 

[Sosial Təminat Nazirliyi] Maştağa kəndin-
dəki Mərkəzi Ev Komitəsi təqsim [payla-
ma] məntəqələrinə fəqirlərə paylamaq 
üçün 90 put buğda, 285 put arpa gön-
dərmişdir.  

- Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti 
Mərkəzi Ev Komitəsinə iaşə məntəqələ-
rinə xərc olunmaq üçün 100 min rublə 
vermişdir.  

- Ümuri-Xeyriyyə və Naə naziri həz-
rətləri Gəncəyə azim olmuşdur [getmiş-
dir]. Nazir İrəvan quberniyasndan Gədə- 
bəy kəndinə cəm olmuş qaçqnlarn əh-
valn mǝhǝllindǝ [yerindǝ] öyrənib müa-
vinət [yardm] etmək üçün iqdamatda [tə- 
şəbbüsdə] bulunacaqdr. 

 
Məsai Nəzarətində 
Ərzaq Nəzarəti, Kəsbkarlar İttifaq 

[Hǝmkarlar İttifaq] tərəndən aldğ əla-
qəni [rǝsmi mǝktubu] Məsai Nəzarətinə 
göndərmişdir. Kəsbkarlar İttifaq Nəza-

rətdən sual etmişdir ki, İttifaq Nəzarət və 
hökumət xidmətlərində olan xidmətçilə-
rin işlərinə müdaxilə edə biləcəklərmi və 
ya yox?  

 
Dövlət Müfəttişi Nəzarətində 
- Dövlət Müfəttişliyi Nəzarəti müdiri 

Ə[li] A[ğa] Həsənov cənablarnn binagü-
zarlğna [sərəncamna] görə Ərzaq Nəza-
rətinə müfəttişlər göndərilmişdir ki, mü- 
vazinə, aktiv, passiv və sairlərini təftiş 
etsin.  

- Hökumətin 29 dekabr tarixli qərar-
dad əsas ilə Dövlət Müfəttişliyi müdiri 
Həsənovun binagüzarlğ ilə Hərbiyyə 
Nəzarəti və onun təhti-idarəsində [idarǝ-
si altında] bulunan müəssisələrdə işləri 
aydnlaşdrmaq üçün Gəncə şəhərinə 
məmurlar göndərilmişdir. İşlər aydnlaş-
drlaraq məruzə verildikdən sonra Döv-
lət Müfəttişliyi İdarəsi müdiri tərəndən 
Hərbiyyə Nəzarəti hesabatın təhqiq üçün 
bir şöbə açlmas haqqndak layihəni 
Müfəttişlik müdiri təsdiq etmişdir. Şöbə 
müdirinə təklif edilmişdir təcili surətdə 
bu şöbə üçün dəsturüləməl [nizamnamǝ] 
və qanun layihəsi tərtib verib Dövlət Mü-
fəttişinə təsdiq üçün təqdim etsin. 

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Siyasi nümayəndənin əziməti  
Dünən sürət qatar ilə Ermənistan 

Cümhuriyyəti hökumətinə təyin edilmiş 
olan Məhəmməd xan Təkinski İrəvana 
hərəkət və əzimət eyləmişdir [yola düş-
müşdür]. Nümayəndəni istasyonda Bak 
qubernatoru Rəşid bəy Axundzadə, qala-
bəyi [polismeyster] Yadigarov, vitse-qu-

bernator Axcanov və qeyri hökumət mə- 
murlar müşayiət etmişlərdir.  

 
Cəbbəxanann təhvil verilməsi 
Dünən Baylov cəbbəxanas yük avto-

mobilləri ilə daşnaraq Azərbaycan Höku-
mətinə təhvil verilirdi. Təfsilat sonra. 

 
Yeni qalabəyi müavini  
İstefaya çxmş olan Bak qalabəyisi 

müavini Malşevin yerinə Göyçay uyezd 
naçalniki [qǝza rǝisi] müavini kapitan Əziz 
bəy Bayrambəyov təyin olunur. Bayram-
bəyov bu günlərdə öz vəzifəsini ifaya şü-
ru edəcəkdir [başlayacaqdr].  

 
Bələdiyyə İdarəsində  
- Bələdiyyə İdarəsi Bak polismeys-

terinə müraciətən məlum etmişdir ki, 
hal-hazrda Bələdiyyə İdarəsindən izinsiz 
Balaxan şossesi yanndak sabiq vəba 
qəbristannda meyitlər basdrlmaqda-
dr. Bu isə səhiyyə nöqteyi-nəzərindən 
zərərdir. Bələdiyyə İdarəsi rica etmişdir 
ki, işbu işin önü alnmaq üçün lazmi tə-
dabir ittixaz edilsin [tədbirlər görülsün].  

- Bələdiyyə İdarəsi məlum etmişdir ki, 
konka həyətindəki Biçeraxov qoşunlar 
tərəndən oğurlanan şəhər əmlaknn 
miqdar 156 981 rublə təxmin edilmək-
dədir. 

 
Ziyallar ittifaqnda  
Fevraln 17-də Parlaman binasnda ye-

ni təşkil edilmiş olan “Bak və Ətrafınn 
Müsəlman Ziyallar İttifaq”nn birinci ic-
las vaqe olmuşdur. İclasda İttifaqn heyə-
ti-rəyasəti seçilməsi məsələsi müzakirə 
edilmiş və əksəriyyəti-ara [səs çoxluğu] ilə 
zeyldəki [aşağdak] şəxslər seçilmişlərdir:  

Doktor Seyidəli Seyidov sədr, mühən-
dis Ağa Axundov və Cəmil bəy Vəzirov 
müavinlər, Ağalar bəy Mahmudbəyov xə-
zinədar, Camo bəy Cəbraylov katib. 

Seçkidən sonra iclas zeyldəki [aşağda-
k] məsələləri müzakirə və həll etmişdir:  

1) İdarǝ üçün mənzil hələlik “Nicat” 
maarif cəmiyyətinin mənzilində bina olu-
nur.  

2) İdarə üçün dəftərxana və başqa lə-
vazimat almaq katibə həvalə olunur. 

3) İdarə iclas hər həftə düşənbə [ba-
zar ertəsi] günləri təyin edilir. 

4) Namizədlər hər iclasda hazr olma-
ldrlar.  

5) İttifaqn tarixi bəlli olmaq üçün ha-
m üzvlər qəzetələrdə İttifaqa dair məqa-
lat və əxbarat [məqalələr və xəbərlər] tə- 
sadüf etdikdə həman qəzetəni alb saxla-
maldrlar.  

6) İttifaq tərəndən heyətlər intixab 
[seçilmǝsi] məsələsi müzakirə edilib və 
zeyldəki şəxslər intixab edilmişlərdir:  

Texnika heyəti: Zivər bəy Əhmədbə-
yov, Kərim bəy Alxasov, Ağalar bəy Mah-
mudbəyov, Sadiq Hüseynov, Ələsgər bəy 
Bəylərbəyov, Mahmud bəy Axundzadə, 
Ağa Əminzadə.  

İstixbarat [Mǝtbuat] heyətinə: Cəmil 
bəy Vəzirov, Mehdi bəy Hacbababəyov, 
Teymur bəy Bayraməlibəyov, Yaqub bəy 
Vəzirov və Nəsir Cavanşirov.  

Maliyyə və iqtisad heyətinə: Ağa Axun- 
dov, Cəfər bəy Cəfərbəyov, Yaqub bəy Və-
zirov, Cəfər Qasmov, Cahangir Qaybov. 

Tibb-səhiyyə heyətinə: Doktor Lətif 
bəy Mahmudbəyov, Allahverdiyev Əli-
heydər, Mir Əsədulla Mirqasmov, Əbül-
fəz Qarayev, Əliyev Muxtar. 

7) Bayramlar münasibəti ilə “üskü 
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[Novruz çǝrşǝnbǝlǝri] atǝşlǝri” olmasn 
deyə iclas bu barədə mətbuat vasitəsi ilə 
əhaliyə müraciət edilməsini qərara alr.  

8) Ümumi Sülh Konfransna gedən 
Azərbaycan mürəxxəslərinin [nümayǝn-
dǝlǝrinin] İstanbulda təxirə uğradqlar 
barəsində Əli bəyin bəyanatı müzakirə 
edilib, bu barədə mətbuat vasitəsi ilə bü-
tün cahan demokratiyasna müraciət 
olunmas qərara alnb, istixbarat heyəti-
nə həvalə olunur.  

 
“İttihad” məktəbində gecə kurslar  
“İttihad” məktəbinin Müsəlman Müəl-

limləri İttifaq tərəndən kübarlara (bö-
yüklərə) məxsus türki [türk dili], farisi [fars 
dili], rusi [rus dili], hesab tədris olunmaq 
üçün gecə kurslar açlmşdr. Oxumaq ar-
zusunda bulunan zəvat [şəxslər] məzkur 
[ad çǝkilǝn] məktəbdə (Qubernski nöm-
rə 137) Hac müəllimə müraciət edə bi-
lərlər.  

“İttihad” məktəbinin Müsəlman 
Müəllimləri İttifaq 

 
Mütəəllim və mütəəllimələr ictimas 

[Oğlan vǝ qz tǝlǝbǝlǝrin yğncağ]  
Fevraln 21-ində saat 5-də Birinci Real-

n məktəbində Bakda mövcud müsəl-
man student və kursis[t]kalarnn [oğlan 
vǝ qz tǝlǝbǝlǝrinin] ümumi iclas təyin edil-
mişdir. Məclisdə fövqəladə mühüm mə-
sələlər müzakirə edilməli olduğundan 
üzvlərin iclasa gəlmələri xahiş olunur.  

 
Mühazirə  
Müsəlman müəllimləri üçün Xariciy-

yə naziri tərəndən oxunacaq mühazirə 
təxir edilmişdir. Bu gün, cümə günü saat 
11-də Duma salonunda nazir həzrətləri 

mühazirəni oxuyacaqdr. Müəllimlərin 
vaxtında gəlməsi mütəmənnadr [xahiş 
olunur].  

 
Çarpay taplmşdr 
Srağagün fevraln 19-unda Krasnok-

restovski küçədə bir hammal bir dənə 
çarpay gətirib bir qarabağlya məxsus ol-
duğunu və sahibini itirdiyini xəbər verə-
rək soraq edirdi. Hammala 8 manat muzd 
verərək çarpayn saxlayrz. Sahibi “Azər-
baycan” qəzetəsi idarəsində Xəlil İbra-
him əfəndiyə yaxud Krasnokrestovski kü- 
çədə 39 nömrəli evə müraciət edə bilər.  

 
Hadisat  
Qatilin tövqif [hǝbs] edilməsi  
İki ay bundan əqdəm [qabaq] Təzəpir 

küçəsində, 7-inci nömrə dalanda, 14 
nömrəli evdə sükunət edən [yaşayan] İran 
rəiyyəti Əsəd Xəlil oğlu öz yeznəsi Mə-
həmmədsadiq Haqverdi oğlu tərəndən 
öldürülmüş və həman evin tövləsində 
yerə basdrlmş imiş. Üçüncü məntəqə 
pristav bu barədə məlumat alaraq töv-
ləni axtardqda, üç arşn dərinlikdə bas-
drlmş Əsədin meyiti taplmşdr. Təhqi- 
qatdan məlum olmuşdur ki, Məhəmməd- 
sadiq İran rəiyyəti imiş. Rəsul oğlu ilə ba-
həm Əsədi öldürüb və basdrmşdr. Qa-
tillərin hər ikisi tövqif [həbs] edilib, təhqi- 
qat davam edir.  

 
Oğurluq 
Fevraln 16-snda gündüz saat 4-də 

Mariinski küçədə Qukasovun mağazas-
nn qfıl sndrlb 200 min manatlq bəz-
zaz mal [parça] oğurlanmşdr. Oğurla- 
yanlarn tövqif edilməsindən ötrü ciddi 
tədbirlər ittixaz edilmişdir [tǝdbirlǝr görül-
müşdür].  

ERMƏNİSTANDA 
 
Tiisə gəlmiş olan Ermənistan Parla-

man sədri [Avetik] Saakyan “Zakavkazs-
koye slovo” qəzetəsinin mühərriri ilə et- 
diyi müsahibə əsnasnda Ermənistan əh-
valndan bəhs edərək demişdir ki:  

“Ermənistann çörəyi yoxdur. Adam-
lar acndan qrlr. Hərgah kənardan kö-
mək olmasa, Ermənistan xalq bütün q- 
rlb məhv olacaqdr. Gürcüstan paytaxtı-
na gəlməkdən qəsdim Ermənistann bu 
aclq məsələsini həll etməkdir. Tiisdə 
olan Müttəq dövlət nümayəndələri Er-
mənistan xalqna bu barədə müavinət 
göstərmək vəd etmişlərdir. Ümidvar olu-
ram ki, Müttəq heyət nümayəndələri Er-
mənistan bu tövr bədbəxtlikdən xilas 
edərlər.”  

Sonra Saakyan Ermənistanda hökm-
fərma olan [hökm sürǝn] səpmə yatalaq 
və qeyri müsri [yoluxucu] xəstəliklərdən 
bəhs edib deyir ki, bu tövr xəstəliklər ge-
niş bir surətdə Ermənistan bürümüşdür. 
Xəstəliklərlə mübarizə etməkdən ötrü 
Ermənistann dava-dərmana, həkimə və 
qeyri lazm gələn şeylərə böyük ehtiyac 
vardr.  

Saakyan erməni qaçqnlar haqqnda 
deyir ki: 

“Ermənistan qaçqnlar Sərdarabad, 
Sürməli və qeyri rayonlarda yerləşdiril-
mişlərdir. Bu qaçqnlarn doğma yurdlar 
xarabazara döndərildiyindən, qeyri yer-
lərdə qalmağa məcbur olmuşlardr.  

Ermənistan Hökuməti ətraa qəti-əla-
qədədir [ǝlaqǝsini kǝsmişdir]. Dəmiryol, te-
leqraf münasibatı [ǝlaqǝlǝri] yoxdur. Odur 
ki, Ermənistann ərzaq işləri bərbad bir 
haldadr. Bu işlər ancaq o vaxt bərtərəf 

olar [aradan qaldrlar] ki, qonşu dostlar-
mz üsrət [çǝtinlik] çəkən qardaşlarnn 
haln anlayarlar.” 

 Saakyan sözünün axrnda demişdir 
ki, hər halda bu saat Ermənistandan ötrü 
çörək, çörək, çörək lazmdr. 

 
 

BƏYANİ-TƏŞƏKKÜR 
 
Müdiri-möhtərəm! Bu təşəkkürna-

məmin qəzetənizdə dərcini rica edərim.  
Üçüncü İbtidai qz məktəbinin Müəl-

limələr Şuras dün həmin məktəbə təşrif 
gətirərək yoxsul qzlar nənə [xeyrinə] 200 
manat ianə vermiş olan müəllim Haşim 
əfəndiyə qəzetəniz vasitəsi ilə səmimi 
təşəkkürünü ərz edir.  

 
Müəllimələr Şuras 

 
 

İDARƏDƏN CAVABLAR 
 
- Dərbənddə Mahmud Əfəndizadə 

əfəndiyə: “Bəsirət” qəzetəsinin “Əbu 
Hüreyrə” haqqndak yanlş bizcə dəxi 
şayani-təəssüf bir keyyyətdir. Zənn edi-
rəm “Bəsirət” özü dəxi bu yanlş iqrar 
edib təshihini lazm bilər. Çünki, əminik ki, 
bu yanlş, məlumatszlq nəticəsi olaraq 
meydana gəlmişdir. Yoxsa başqa bir sui-
kir olmasa gərəkdir. 

- Bülbülədə Baqqal əfəndiyə: Evdə 
bikar qalanda qəzetə oxumağa və qulaq 
asanlara qandrmağa başlasanz dava-
dalaşma olmaz və ürəyiniz də qslmaz. 

- Məzlum əfəndiyə: “Məzlum, zalm-
dr”! Hərçənd bu sözlərin sizin məqaləni-
zə dəxli yoxdur. Ancaq xatirimizə düşdü 
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yazdq. Hər halda nahaq qanlarn çarəsi 
dar ağacnda deyildir. 

 
 

Mama  
Gövhǝr xanm 

Hər gün naxoşlar qəbul edir saat 9-dan 
12-yə qədər. Adres: Armyanski  küçədə, 13 
nömrəli evdə, 1-ci mərtəbə. (Bu yaxnlarda 
orada xüsusi təvəllüdxana [doğum evi] aç-
lacaqdr.) 

2695 
 

Diş həkimi  
İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Arvad diş hǝkimi 
M. S. İdaşkina 

Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 
 

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

Diş hǝkimi  
S. M. Hamburq  

Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 
qarşsnda. Telefon 5-96. 

Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 
qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Petroqraddan gǝlmiş doktor  

İshaq Avetisoviç Atayans  
(professor Mixaylovun müavini)  

Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-
na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 

Arvad diş həkimi  
Platonova  

Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 
[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur.  

Ünvan: Karantinni küçǝdǝ nömrǝ 100. 
Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 

Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi.  

Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  
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Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

“Müsavat”da 
Balaxan mədənlər mərkəzi Müsavat şö-

bə idarəsi Sabunçu, Ramana, Balaxan mə-
dənlərində çalşan bütün müsəlman işçilə- 
rinə elan edir: 

İşbu fevral aynn 22-də, şənbə günü saat 
2-də Balaxanski krujokda [Balaxan dǝrnǝyin-
dǝ] yoldaşmz doktor Qənizadə cənablar 
mühazirə (leksiya) oxuyub siyasəti-hazirə 
[hazrk siyasǝt] cərəyanlarna dair məlumat 
verəcək. Müqtəziyyati-zamana [dövrün tǝlǝb-
lǝrinǝ] müvaq xətti-hərəkət təyin etmək xü-
susunda tövzihat [izahat] veriləcək. Binaəna- 
leyh [ona görǝ], yuxarda yazlan məntəqələr-
də çalşan işçi qardaşlarmzn göstərilən vaxt-
da gəlmələri xahiş olunur.  

 
Balaxan mədənlər mərkəzi  

“Müsavat” idarəsi  
Sədr: Mirzəağa Kərimzadə 

Katib: [Əbdürrǝhim] Yusifzadə    
39 

Ərzaq Nəzarətindən 
Elan 

Ərzaq Nəzarəti bununla Bakdan Azər-
baycan Cümhuriyyətinin sair şəhərlər və qə-
səbələrinə biduni-icazə [icazəsiz] hər növ mal 
və yüklərin aparlmasna müsaidə edir. Yalnz 
qənd, pesok, çay, papiros, ispiçka, spirt, yağ, 
manufaktura, lobya, düyü, buğda və un məh-
sulu istisna edilir.  

Gəncədən və Zaqatala quberniyasndan 
taxl çxartmaq qadağan edilir. 

Qeyd 1: Hər növ ərzaq şeylərinin və yük-
lərinin Bakdan Bak qradonaçalstvasndak 
kəndlərə icazəsiz aparmağa müsaidə edilir. 

Qeyd 2: Neft şeyləri, dəmir və bu cür şey-
lərin aparlmas işlərinə Ticarət və Sənaye 
Nǝzarǝti baxr. 

Ərzaq naziri: K. Lizqar 
Kançelyariya müdiri əvəzi: [Abbasǝli 

bǝy] Makinski 
42 

 
Fǝhlǝ Konfrans 

Fabrika, mədən, zavod, kantor və gəmi 
komitələrinin və Həmkarlar İttifaq nüma-
yəndələri konfransnn mabədi [ard] bazar 
günü, fevraln 23-də, səhər saat 10-da, Fəhlə 
Klubunun binasnda vaqe olacaq. Müzakirə 
ediləcək məsələlər:  

1) Krasnovodskdan gəlmiş vəkillərin mə-
ruzəsi.  

2) Fəhlə Klubunun bayram.  
3) Fəhlələrin münfərid [fǝrdi] çxşlar. 
4) Sülh komissiyasnn məruzəsi.  
5) Fəhlə Vəkilləri Şuras haqqnda.  
6) Şəhər İdarəsi barəsində.  
7) Ərzaq məsələsi.  
8) Bəyanat.  
Zavod komitələrinin və Həmkarlar İttifaq 

sədrlərinin imzas və möhürü ilə təsdiq olun-
muş etibarnamə ilə iclasa gəlməlidir.  

Ev komitələrinin imzas ilə verilmiş eti-
barnamələr batildir [etibarszdr].  

Həmkarlar İttifaq Şuras 
40 
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Opera  
Axşam tamaşas  

Hökumǝt teatrosunda  
Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacbǝyli 

Qardaşlarnn müdiriyyǝti  
Cümǝ günü cǝmadiyǝlǝvvǝl aynn 20-

sindǝ  1337 sǝnǝsi (fevraln 21-indǝ 1919) 
bu mövsümdǝ ikinci dǝfǝ olaraq tǝntǝnǝli 

bir surǝtdǝ mövqeyi-tamaşaya 
qoyulacaqdr  

Üzeyir bǝy Hacbǝylinin  
yazmş olduğu mǝşhur  

“Əsli vǝ Kǝrǝm”  
operas 6 pǝrdǝdǝ.  

Bu dǝfǝ isǝ oyun tǝzǝ artistlǝr iştirakyla 
olub, tǝfsilat proqramda olacaqdr.  

Kǝrǝm atǝş üzǝrindǝ yanacaqdr.  
Balet, bir dǝstǝ qzlar vǝ  
oğlanlar xoru olacaqdr.  

Biletlǝr imdidǝn teatronun kasasnda 
satılmaqdadr. Tamaşa başlanacaqdr 

axşam saat 8-in yarsnda.  
41 

 
 

 
  

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda  
sǝh. 302. “qorucu”: bu söz qǝzetdǝ gah 

“qorucu”, gah “qoruqçu” kimi getmişdir. 
sǝh. 303. “misqal”: 4,266 qrama bǝrabǝr 

çǝki vahidi olmuşdur.  
sǝh. 305. “Məclisi-Məbusan nəzarətçisi 

(1) ayda 1000 manat…”: mötǝrizǝ içindǝki 
rǝqǝmlǝr işçilǝrin sayn göstǝrir. 

 
Sülh ǝtrafında 

sǝh. 307. “C maddǝsi”: qǝzetdǝ “V mad-
dǝsi” kimi getmişdir.  

 
Vilsonun nitqi  

sǝh. 309. “…müharibəyə girişmiş bütün 
məmləkət əhlinin...”: “ǝhlinin” yerinǝ qǝzet-
dǝ “ǝhalinin” getmişdir.  

sǝh. 310. “Hǝrgah bunu ifa etmǝsǝniz…”: 
qǝzetdǝ “hǝrgah bunu ifa etsǝniz…” get-
mişdir.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 314. “Qubernski”: Bakda, indiki 
Nizami küçǝsi.  

“Krasnokrestovski”: Bakda, indiki Şeyx 
Şamil küçǝsi.  

“Tǝzǝpir”: Bakda, indiki Mirzǝ Fǝtǝli 
küçǝsi.  

“Mariinski”: Bakda, indiki Rǝsul Rza 
küçǝsi.  

 
Ermǝnistanda  

sǝh. 315. “Zakavkazskoye slovo”: Tiisdǝ 
1919-1921-ci illǝrdǝ nǝşr edilǝn gündǝlik 
qǝzet. Ermǝni burjuaziyasnn maraqlarna 
xidmǝt edǝn “Kavkazskoye slovo” qǝzeti 
ermǝni-gürcü müharibǝsi günlǝrindǝ Gür-
cüstan hökumǝti tǝrǝndǝn bağlandqdan 
sonra, bu adla çxmağa başlamşdr.  

 
İdarǝdǝn cavablar  

sǝh. 315. “Əbu Hüreyrǝ” (? - 678): 
sǝhabǝ.  

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
(keçən nömrədən mabəd) 

 
Dəmiryol tarifəsi  
Sədr - Növbədəki məsələ dəmiryol 

tarifələrinin təzayüdü [artırlmas] haqqn-
dak layihədir. Söz Maliyyə-büdcə komis-
siyas sədri Abuzər bəy Rzayevindir.  

Rzayev - Məlumdur ki, axr zamanlar 
dəmiryol xidmətçi və zəhmətkeşlərinin 
məvacibi artırlmşdr. Ondan bəri dövlət 
hər ay dəmiryolundan 8 milyon manat 
zərər çəkir. Bu zərəri azaltmaq qəsdilə 
Türüq və Məabir [Nəqliyyat və Rabitə] na-
ziri tarifələrin artmas haqqnda bir layi-
hə hazrlayb təqdim etmişdir. Büdcə ko- 
missiyas məzkur [deyilǝn] qanun layihə-
sini müzakirə və bir qədər təshihdən son-
ra Parlamana təqdim edir.  

Layihədə birinci klas qiymətinin 1917-
nci il qiymətlərinə nisbətən 10 dəfə artı-
rlmas təsəvvür olunurdu. Biz isə 15 də- 
fə artırrz. İkinci klas Nəzarət [Nazirlik] la-
yihəsində 8 dəfə artırlmşdr; biz 12 qat 
artırrz. Üçüncü klas 6 dəfə artırlmşd; 
biz 10 dəfə artırdq. Bir də kasblar nəzə-
rə alaraq dördüncü klas vaqon buraxlr. 

Bunun bileti üçüncü klasn yar qiymətin-
də olacaqdr. 

Müəllimlər bileti qiyməti əvvəlki qə-
rar üzrə qalr.  

Bak-Sabunçu-Suraxan yolunda va-
qonlar əksəriyyən fəhlə üçün olduqlarn-
dan qiymətləri artırlmayr. Hər bir yük 
vaqonu konduktorunun məvacibi 10 qat 
artırlmşdr. Baqaj və sərnişin sürǝtilǝ 
aparlan yüklərin kirayəsi köhnə qiymətə 
qarş 24 və Seym rəqəmlərinə nisbətən 
iki qat artırlr. Böyük və kiçik sürətlə gön-
dərilən mallara 16 (Seymə nisbətən 2 
qat) artırlr. Mallarn mühazəsi üçün al-
nan 1/5 qəpik vergi şimdi 5 qəpiyədək 
artırlr. Komisyon vergiləri 5 qat artırlr. 
Vaqon komitəsi məsari üçün neft va-
qonlar da daxil olaraq hər vaqondan al-
nan vergi 5 manat artırlr. Əsgəri və xü- 
susi yüngül şəraitli tarifə ləğv edilir. Stas-
yon məxarici 6 qat artırlr. Mal yükləmək 
və vaqondan düşürmək xərci 9 qat artır-
lr. Qapan xərci 9 dəfə artır. Mövqiərdə 
[stansiyalarda] yükləri saxlamaq üçün al-
nan vergi 25 qat artırlr.  

Bu layihə üzrə artırlmş tarifə müvəq-
qətən [müvəqqəti olaraq] daxildə tətbiq 
ediləcəkdir. Beynəlmiləl nəqliyyat haq-
qnda Gürcüstan ilə Azərbaycan arasnda 

Bazar, 23 fevral 1919-cu il, nömrǝ 120

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 22 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 23 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

320 321

V cild 

əqd edilmiş [bağlanmş] olan tranzit mü-
qavilənaməsinin 10-uncu maddəsi mövci-
bincə [maddəsinə ǝsasǝn] bu tarifələrin 
beynəlmiləl bir miqyasda tətbiqi üçün 
Gürcüstan Hökuməti ilə saziş hüsulu la-
zmdr. Bu barədə müzakirat davam edir. 
Maliyyə-büdcə komisyonu bu tarifə layi-
həsinin qəbulunu təklif edir.  

Sədr - Söz Türüq və Məabir naziri Xu-
dadad bəy Məlikaslanovundur.  

Məlikaslanov - Hökumətin layihəsi ilə 
Büdcə komisyonu layihəsi arasnda bir 
qədər təfavüt var. Məsələn, biz birinci və 
ikinci klas biletini 12 dəfə artırmşdq; ko-
missiya 15 dəfə artırmşdr. Fəqət, höku-
mət tərəndən bu təshihlərə mümaniət 
[maneə] yoxdur. Burada bir iş var ki, Gür-
cüstan Hökuməti ilə bizim aramzda olan 
tranzit müqavilənaməsinin 10-uncu mad-
dəsi mövcibincə Azərbaycanla Gürcüs-
tan arasnda biri-birinə göndərilən yüklər 
tarifəsinin artırlmas hər iki tərən rizas 
ilə olmaldr. Ona görə də layihənin ax-
rnda bu xüsus qeyd edilmişdir. Əgər gür-
cülər bu layihəni tamamilə qəbul etmə- 
sələr, yenidən müzakirat başlamal ola-
caqdr. Fəqət, tarifələrdən bir neçəsi var 
ki, Gürcüstan qəbul etmişdir və bu barə-
də danşğa məhəl [yer] yoxdur. Biz isə mü- 
vəqqət[i] layihəni tamamilə qəbul edib, 
daxildə tamamilə də tətbiq edə bilərik. 
Amma beynəlmiləl münasibatda onlar-
sz qəbul etmək olmaz.  

Sədr - Söz Mustafa Mahmudovundur. 
(Danşmaq istəmir.) İbrahim Əbilov!  

İbrahim Əbilov (sosialist) - Dəmiryol 
qulluqçularnn məvacibləri artırlarkən 
tarifələrin də artırlmas barəsində dan-
şq olmuşdu. Biz demişdik ki, kirayələrin 
artırlmas ilə ərzaq şeyləri də bahalana-

caqdr. Biz o vaxt dedik ki, kirayə artırl-
masn! Çünki buras fəhlələrin yeni tələ- 
batına bais olar. Ona görə ərzaq şeyləri-
nin ucuzlaşmas üçün tədbir görülsün. 
Lakin görürsünüz ki, fəhlələrə verilən mə-
vacib onlar təmin etmədiyi bir halda ki-
rayələrin artırlmas ilə şeylər daha da ba- 
halanacaqdr. Biz keçǝn dəfə də dedik ki, 
kirayə bir manat artırlsa, alş-verişçilər bir 
manat əvəzinə əşyann üstünə 5-10 ma-
nat gələcəklərdir. Mallarn qiymətini ba-
halandranlar əleyhinə hökumət heç bir 
tədbir görməyir. Möhtəkirlərin iştahas-
na bir sədd çəkilməyir. Bu layihəni qəbul 
etməklə onlarn iştahasn daha da artır-
mş olarz. Layihə Maliyyə-büdcə komis-
siyasnda müzakirə edilərkən bizim frak- 
siyamzn nümayəndəsi iştirak edib, səs 
verməmişdir. Bir də məzkur layihə heç 
fraksiyalarda müzakirə edilməmişdir. Ne-
çə dəfə burada danşlmşdr ki, Parlama-
na təqdim olunan layihələr əvvəlcə frak- 
siyalara göndərilsin, tainki hər fraksiya 
öz rəyini deyə bilsin. Bir dəfə burada oxu-
maqla işdən xəbərdar olmaq mümkün ol-
madğndan fraksiyamz tərəndən təklif 
edirəm həm bu layihə, həm də bundan 
sonra idxal olunacaq ümum layihələrin 
surəti əvvəlcə fraksiyalara göndərilsin. 
Bizim fraksiyamz əsasən tarifələrin artı-
rlmasna ziddir.  

Sədr - Söz hökumət üzvü Məlikas-
lanovundur.  

Məlikaslanov - Biz bu qanunu hələ 
çox ləngə salmşq. Səbəbi də budur ki, 
Gürcüstanla bağladğmz şərtnaməyə 
görə biz gərək dəmiryolu tarifəsi haqqn-
dak tədbirlərimizi bir-birimizin rizas ilə 
görək. Bu cür bir qanun çoxdan gərək qə-
bul edilmiş olayd. Çünki, siz bilirsiniz ki, 

hər şey bahalanmşdr. Məvaciblər artırl-
mşdr. Hətta dəmiryoluna lazm olan şey-
lər 100-200 dəfə bahalanmşlardr. Hal- 
buki biz tarifəni 6-7-8 qat artırmşq. Də-
miryol əmələ [fǝhlǝ] və xidmətçilərinin 
məvacibini artırarkən biz kir etmişdik ki, 
tarifəni də artıraq. Lakin Gürcüstanla bağ-
ladğmz şərtnamə dolays ilə bu vaxta-
dək gecikmişdir. Bu gecikməyə görə gün- 
də bizim 60, 70, 80 min manata qədər 
zərərimiz olur. Ona görə də bu qanunu 
müstəsna tutaraq təcili surətdə qəbul et-
məniz təvəqqe olunur. Əgər indi bu qa-
nunu qəbul etməsəniz, zərərimiz get-ge- 
də artar. Zənnimcə, bu məsələni fraksi-
yalara versəniz də heç bir şey dəyişə bil-
məz. Çünki, Büdcə-maliyyə komissiya- 
snda bütün rqələrin nümayəndələri ol-
duğu halda qəbul olunmuşdur. Mən xa-
hiş edirəm, bu gün məsələyə baxb qur- 
tarasnz ki, xəzinəyə zərər dəyməsin.  

Möhtərəm məbuslar! Siz bilirsiniz ki, 
Azərbaycann mədaxil mənbəyi ancaq 
neft ilə dəmiryoludur. Hal-hazrda vətə-
nimizdən istədiyimiz qədər neft ixrac 
edəmməyiriz. Dəmiryollarmz da bu hal-
da bunca zərər verilir. Vəhalonki [halbuki] 
Rusiyann ən mədaxilli yollarndan biri də 
Qafqaziya dəmiryolu idi. Əgər işlər böylə 
gedərsə, xəzinə əlbəttə çox zərər çəkər. 
Tək kağz pul kəsməklə bir nəticə əldə 
ediləmməz. Kağz pul nə qədər artıq çx-
sa, qiyməti o qədər əskilər və hər şey o 
nisbətdə bahalaşar. Bunun müqabilinə 
öylə tədbir görməlidir ki, əhalidən bir şey 
çxarb zərərimizi onunla bir qədər yün-
gülləşdirək.  

Sədr - Daha söz istəyən yoxdur ki? Söz 
doktor [Musa bǝy] Rəyevindir.  

Rəyev - Əbilov cənablarnn söylə-

dikləri doğrudur. Hər bir qanun Parlama-
nn ümumi iclasnda müzakirə edilmə- 
dən əvvəl fraksiyalara göndərilməlidir ki, 
fraksiyalar onunla aşina olsunlar ki, qa-
nunu səsə qoyanda nəyə səs verdiklərini 
bilsinlər. Amma bu layihə təcilidir. Türüq 
və Məabir naziri söylədi ki, Qafqaziya də-
miryolu həmişə xəzinəyə mənfəət gəti-
rən bir yoldur. Şimdi siz bu yolun məda- 
xilinə baxsanz görərsiniz ki, dekabr ayn-
da 5 milyon mədaxil vermişdir. Yanvarda 
da bu miqdardan artıq olmamşdr. Am-
ma yanvardan bəri məvaciblər artırlmş 
olduğundan məxaric 13 milyona qalx-
mşdr. Görürsünüz ki, bu surətlə ayda 8 
milyon manat zərər hasil olur. Şimdi əgər 
bu tarifələr artırlmasa, o halda dəmiryo-
lu həmişə mənfəət gətirmiş olduğu halda 
indi hər ay 8 milyon olmaq üzrə ildə 96, 
bəlkə 100 milyon manat zərər verəcək-
dir. Azərbaycann cəmi məxarici ayda 600 
milyondur. Bunun da beşdən bir hissəsi 
dəmiryoluna düşür. Heç bir xəzinə buna 
dayanmaz. Öylə isə tədbir görməlidir ki, 
bar bu vaxtadək, əsasən mənfəət ver-
məkdə olan müəssisələr heç olmasa, 
mənfəət gǝtirmǝsǝ də, zərər də vermə-
sinlər. Binaənileyh [ona görǝ], mən təklif 
edərdim Türüq və Məabir Nəzarətinin bu 
layihəsi qəbul edilsin ki, tezliklə tətbiq 
oluna bilsin.  

Sədr - Söz İbrahim Əbilovundur.  
Əbilov - Mən məsələnin əsas üstün-

də danşmaq istədim. Yalnz dedim ki, la-
yihə fraksiyalara verilmiş olsayd, bəlkə 
dəmiryolu mədaxilinin artmas barəsin-
də ayr yollar tapmaq olar, bu surətlə də 
xəzinənin zərəri qapadlard. Şimdi biz 
dəmiryolunun sair mədaxillərini bilməyi-
riz ki, krimizi bəyan edək. Doktor Rə-
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yev layihənin fraksiyalara verilməsi əley- 
hinə olaraq deyir ki, qanun təcilidir.  

Möhtərəm məbuslar! Xatirinizdə var-
m ki, keçən iclasn birində də yenə bir qa-
nun layihəsi təqdim olunduqda təcilidir 
deyə təsdiq etdirildi. Hər dəfə də böylə 
ola bilər. Ona görə təklif edirik, qanun la-
yihələri bir həftə qabaq fraksiyalara gön-
dərilsin ki, fraksiyalar qabaqca öz arasn- 
da müzakirə edib Parlamanda da məsə-
ləyə baxldqda nəyə səs verdiklərini bil-
sinlər. Bir də dedilər qanun fraksiyaya ve- 
rilsə gecikəcəkdir. Bir qanun nə qədər tə-
cili olsa da bir həftə təxirlə gec olmaz. Hal-
buki tədqiq olunmadan qəbul edilsə, nə- 
ticəsi yaxş çxmaz. Deyirlər dəmiryolu 
zərər verir. Bəli, verir. Lakin gərək sair 
mədaxil yollarn da düşünək. Məsələn, 
bilet məsələsindən başqa qeyri işləri də-
yişdirmək, vaqonlar artırmaq və daha 
nə kimi yollar varsa, ətraca düşünərək 
tapmaqla işi dəxi də yaxş düzəltmək olar. 
Heç düşünməyiriz ki, bilet qiymətlərini 
artırmaqdan hasil olan kardan [qazanc-
dan] daha böyük zərər qaçaq surəti ilə 
biletsiz gedənlərdən hasil olar. Bu qiy-
mətlərin artırlmas ilə bəlkə bir paralarn 
mədaxili daha da artacaqdr. Qeyri bir 
çox şeylər də var ki, onlardan mədaxili 
artırmaq olar, nəinki yalnz mallarn tari-
fəsini artırmaqla. Bununla zərər qapan-
maz. Tutalm ki, biz tarifəni artırdq, hǝ- 
man dəm alş-verişçilər bundan istifadə 
edib, siz bir manat artıranda, onlar 5-10 
manat artıracaqlar. Genə fəhlə bahalq-
dan dolay məvaciblərinin artırlmasn 
tələb edəcəkdir, sonra da biz yğşb de-
yəcəyiz bu fəhlələrə baxn, dünən məva-
ciblərini artırmşq, bu gün genə də tələb 
edirlər, bu insafszlqdr, deyəcəyiz.  

Layihəyə keçərək deyiriz ki, nə dəmir-
yolundan xəbərimiz var, nə də qanundan. 
Ona görə təklif ediriz, bu qanunlar qabaq-
ca fraksiyalara verilsinlər, sonra Parlaman 
müzakirəsinə qoyulsunlar. Nə qədər təci- 
li olsa da fraksiyaya göndərmək lazmdr.  

Sədr - Söz Türüq və Məabir naziri 
Məlikaslanovundur.  

Məlikaslanov - Mən bu layihə xüsu-
sunda bir qədər məlumat vermək istə-
yirəm. Məbuslardan Əbilov öylə deyir ki, 
guya bu qanun havadan dəlib buraya dü-
şübdür. Bilməlisiniz bu layihə gəlib bura-
ya çxnca bir neçə komissiyadan keçmiş- 
dir. Dəmiryol tarifələrinin artırlmasn-
dan başqa hər cür mədaxil yollar da, va-
qonun artırlmas da həp nəzərə alnmş- 
lardr. Tarifənin artırlmasndan hasil olan 
3 milyon manat, yenə də 8 milyonluq zə-
rəri qapamayr. Hərgah biz bütün zərər-
ləri çxarmaq üçün yalnz tarifələri artır- 
maqla kifayət edib dəmiryolunun başqa 
işlərini düzəltməyə və mədaxilin çoxal-
masna çalşmasaydq, o vaxt tarifəni 8 
qat artırmaq lazm gələrdi. Vəhalonki biz 
ancaq birdən ikiyə qədər qat artırmşq. 
Vaqonlarn çoxalmasna da çalşrq ki, 
mədaxil artsn. Bunlarn həpsi nəzərə 
alndqdan sonra layihə təqdim edilmiş-
dir. Yenə təkrar edirəm ki, dəmiryollar 
hər gün 70-80 min manat zərər verirlər. 
Ona görə rica edirəm, layihəni təxirə sal-
mayb, bu gün qəbul edəsiniz.  

Sədr - Söz Əhməd Cövdət [Pepinov] 
əfəndinindir.  

Əhməd Cövdət (sosialist) - Əfəndilər! 
Necə ki, nazir əfəndi söylədi, doğrudan 
da yollarn və xəzinənin zərəri o qədər 
çoxdur ki, bunun qabağn almaq lazm-
dr. Məlumdur ki, Zaqafqaziya dəmiryolu 

Rusiya yollarnn ən mənfəətlisi idi. İndi 
isə ayda 8 milyon zərər verir. Bunca zərə-
rə təhəmmül ediləmməz, lakin Dəmiryol 
naziri burada bizǝ müəyyən bir rəqəm 
göstərmədi. Dedilər ki, dekabr ay hesab 
ilə yolun zərəri ayda 8 milyondur. Bu doğ-
rudur, amma aylarn arasnda təfavüt var. 
O zaman türklər Bakdan gedirlərdi, va-
qonlar onlarn əlində idi. Oktyabr ay on-
dan da fəna idi. Fəqət, o vaxt əhval qey- 
ri-təbii idi. Amma yanvar aynda böylə 
deyildir. İrəliki aylara nisbətən əhval yax-
şlaşmşdr. Nazir həzrətləri yanvar haq-
qnda bizə məlumat verməliydi görək 
yolun mədaxili, məxarici nədir. Bəlkə 8 
milyon deyil, azdr. Təəssüf ki, bu barədə 
məlumat verilmədi. İndi biz burada de-
kabr ayn ölçü götürürüz, amma bu düz 
olammaz. Zira dekabr aynda zərər artıq 
idi, yanvar aynda isə zərər ola bilər ki, 
az olmuş ola. Hər halda zərəri qapamaq 
lazmdr. Bunun üçün bilet ilə kirayənin 
artırlmasn təklif edirlər və deyirlər ki, 
qanun qəbul olunmadqça gündə 70-80 
min manat zərər var. Yoldaşmz Əbilov 
dediyi kimi tarifə artdqda mallarn qiy-
məti də artacaq. Bu da əhali və fəhlə üzə-
rinə gələcək, pul isə möhtəkirlərin cibinə 
girəcəkdir. Yoldaşmz deyən kimi əgər 
bilsək ki, bu gün tarifələri artırmaqla iş-
lər tamamilə düzələcək və 100 milyon 
zərər olmayacaqdr, o vaxt layihəni qəbul 
edərdik. Fəqət, biz biliriz ki, böylə olma-
yacaqdr. Tarifənin artmas ilə mallar ba-
halanacaq, fəhlə də məvacibinin artırl- 
mas barəsində tələbat verəcəkdir. Nazir 
gəlib yenidən tarifələrin artmas haqqn-
da layihə təqdim edəcəkdir. Bu surətlə 
onlar artıracaq, biz artıracağz. Bunlarn 
həpsi əsasn düz olmamasndandr. Hö-

kumət çalşb bahalğn qabağn alma-
ldr. Bu barədə keçən dəfə burada üç 
gün danşdq. Bu qədər danşğn bir nə-
ticəsi olub-olmadğn bilməyiriz. Hərgah 
hökumət bu barədə bir tədbir görmüş 
olsayd nəticəsini görərdik. Mərkəzi Ev 
Komitəsi kimi bir müəssisənin tədbiri ilə 
çörəyi ucuzlaşdrmaq mümkün isə, onun 
sayəsində bazarda maln qiyməti düşər-
sə, Sentrodomun [Mǝrkǝzi Ev Komitǝsinin] 
qüvvəti çatan bir şeyə, Hökumətin qüv-
vəti çatmazm? Hökumət də qənd, çay 
və sair şeyləri özgə yerdən alb gətirsin, 
ucuz qiymətlə əhaliyə satsn və bu surət-
lə bazarda maln ucuzlaşmasna səbəb 
olsun. Vəilla [yoxsa] həman stanok [dǝz-
gah] yenə işləyib bilaaram [dayanmadan] 
pul çxaracaqdr və bahalğn qabağn al-
maq mümkün olmayacaqdr. Zənnimcə, 
Dəmiryol Nəzarəti çalşb yol ilə gedən 
ingilis və Könüllü əsgərindən para alsa və 
yoldak bir para hərəkətlər rəf edilib [ara-
dan qaldrlb] işlər nizama salnsa, dəmir-
yolunun zərəri 3-4 milyondan da əskik 
olar ki, buna da hökumətimiz təhəmmül 
edə bilər. Məlumunuzdur ki, oktyabr və 
noyabr aylarnda dəmiryolunun mədaxili 
yox idi, zərəri vard. Bu zərər o vaxt tə-
həmmül olunurdu. İndi isə mədaxilimiz 
də var. Fəqət, burasn da nəzərə almal-
dr ki, dəmiryolunda vəziyyət sabiq Ru-
siya zamanndak kimi deyildir. Ona görə 
nə tövr olsa da indi zərər çxaracaqdr. Bu 
zərərə də təhəmmül etməliyiz.  

Məlum olduğu üzrə bizimki kimi Gür-
cüstan dəmiryollar da zərər verdiyindən 
Gürcüstan Türüq və Məabir naziri də ta-
rifənin artırlmas haqqnda Parlamana 
bir layihə təqdim etmişdi. Fəqət, Parla-
man tarifələrin artırlmasn qəbul etmə-
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yib, yolun nizama salnmas və bahalğn 
önünün alnmas üçün tədbirlər görül-
məsini təklif etdi və bir müddət də zərə-
rə dözməyi təhti-qərara ald. Biz dəxi bu 
zərərə hələlik təhəmmül etməliyiz. Bu 
layihə Büdcə komisyonunda müzakirə 
olunan zaman bizim fraksiyann nüma-
yəndəsi biletlərin artırlmas əleyhinə səs 
vermişdir. Bir də layihədə birinci və ikinci 
klas biletlərinin qiymətinin 50 faiz, am-
ma üçüncü klasn 60 faiz artırlmas təklif 
olunur. Halbuki bu klas ilə gedənlər ka-
sblardr. Ona görə üçüncü klasn biletini 
az bahalandrmaldr ki, kasblarn gücü 
çatsn. Əlavə, hökumət o nöqteyi-nəzər-
də olmamaldr ki, hər yerdə qiymət ar-
tır, bizdə də artsn. Hökumət ancaq mə- 
daxili artırmaq üçün qəti tədbirlər gör-
məlidir. Bizim fraksiyamz bu rəydədir ki, 
tarifənin artmas ilə bu zərərlərin önünü 
almaq olmaz.  

Məsələnin digər cəhətinə gəldikdə 
deyirlər ki, bu layihə təcilidir. Məlum ol-
duğu üzrə keçənlərdə də bir təcili layihə 
vard, şimdi Büdcə komissiyasnda yenə 
bir təcili layihə var. Ola bilər ki, sonralar 
da olsun. Keçənlərdə dediyimiz kimi yenə 
təklif ediriz ki, qanun layihələri Parlaman 
müzakirəsinə təqdim olunmaqdan əvvəl 
fraksiyalara verilsin ki, onlar layihəni mü-
zakirə edərək rəylərini deyə bilsinlər.  

M. Ə. Rəsulzadə (Müsavat) - Müzaki-
rə edilən məsələdə iki əsas var. Biri bu-
dur ki, qanun müzakirə olunmaqdan əv- 
vəl fraksiyalara verilsin. Əvət, fraksiya-
lara qanunlar əvvəlcə göndərməlidir ki, 
məbuslar layihənin məzmunundan xə-
bərdar olsunlar və Parlamanda müzakirə 
olunarkən idrakla rəy versinlər. Bu məsə-
lə o qədər sərih və aşkardr ki, əleyhində 

olmaq qeyri-mümkündür. Bu təklif Par-
laman tərəndən ilk dəfə vaqe olmayr. 
Keçəndə də bir qanun barəsində müza-
kirə vaxtı qanunlarn qabaqca fraksiyala-
ra göndərilmələri haqqnda bir qərar qət 
olunmuşdu. Fəqət, aparatın xarablğn-
dam, ya nədənsə qanunlar daima təcili 
olurlar. Şimdi yenə təcilidir, denilir. De-
məli, bu da o surətlə təcili qəbul olunsa, 
bir daha təcili qanun təklif edilər və bu 
surətlə arxas heç zaman kəsilməz. So-
sialistlərin bu xüsusdak kirlərinə tama-
milə iştirak edərəm. Mümkün olduğu qə- 
dər Parlaman təcili qanunlardan xilas 
etməlidir. Ona görə, şimdi təcili surətdə 
təklif olunan qanunun “təcili” gəlməsin-
də “eyn” hərni “ǝlif”ǝ əvəz etməklə tə-
cili qanunu tǝcil etsək [tǝxirǝ salsaq] daha 
müvaq olar.  

Məsələnin ikinci cəhəti budur ki, So-
sialist fraksiyas biletlərin qiymətinin ar-
tırlmas əleyhinədirlər. Öylə təsəvvür 
edirlər ki, bu surətlə bahalğa səbəb olu-
nar və nəticədə təkrar əmələlərin məva-
cibinin artırlmasn mövcib olaraq [artı- 
rlmasna sǝbǝb olaraq] pul kəsən makina 
[maşn] daha ziyadə işləyəcəkdir. Bu öylə 
bir məsələdir ki, ona artıq dərəcədə eh-
tiyatla yaxnlaşmaldr. Fəqət mənə öylə 
gəlir ki, vaqe olan təkliə pul makinas 
daha çox işləyə bilər. Çünki əgər məva-
ciblərin artırlmas gəlirdən deyil, xəzinə-
dən veriləcək olarsa, o zaman makina 
daha çox işləyəcək. Kağz pulun miqdar 
çoxalacaq, eyni zamanda qiyməti də əs-
kilərək, şeylər daha da bahalanacaqdr. 
Burada deyirlər ki, biletlərin qiyməti artı-
rlmaqla, bahalq da artar. Bu doğru de-
yildir.  
Əlbəttə, mümkündür ki, başqa vasi-

tələr və yollarla bu zərərin önü alna bil-
sin. Dəmiryolunun xərci yalnz 8 milyon 
deyil, bəlkə daha fəzlədir. Burada yalnz 
biletin qiymətini on dəfə artırmaqla 100 
qat artmş məsari ödəmək olmaz, mə-
sələyə diqqətlə yanaşmaldr. Əsas etiba-
r ilə biletlərin artırlmas həyatı zərərlən- 
dirirsə, kağz pul miqdarnn artmas da-
ha da zərərdir. 

Fəqət, bununla bərabər qanun layi-
həsinin fraksiyalara verilməsi haqqndak 
təklifə israr edən olarsa, biz də iştirak 
edəriz.  

Sədr - Söz Yusif Əhmədovundur.  
Əhmədov (bitərəf) - Zənnimcə, məc-

buruz bu layihəni qəbul edək. Ona görə 
ki, buyurdular ki, gündə 80 min manat zə-
rər var. Qanun nə qədər gec qəbul edilsə, 
zərər o qədər artıq olacaqdr. Lakin onu 
çox saxlamaqla yenə də bahalğa bir çarə 
edilməz. Bahalğn şiddət etməsinin sə-
bəbi burada deyildir, başqa cəhətlərdə-
dir və bu səbəbləri əskiltmək, baha şey- 
ləri ucuz etmək, zənnimcə, Türüq və Məa-
bir nazirinə deyil, Ərzaq Nəzarətinə aid 
bir məsələdir. Bu bir azardr ki, illət hara-
snda olmağ tapmaq qəzetǝlərdə də çox 
yazlr, cəmi Yevropa ağlllar və tacirləri 
də bundan acizdirlər. Bu bir çətin məsə-
lədir. O vaxt ki, mal olmad, əlbəttə ba-
halanacaqdr. Mal olsa, təbii, özü-özlü- 
yündən ucuzlaşacaqdr. Mallarn məmlə-
kətə idxal məsələsində də Türüq və Məa-
bir nazirinin əlində bir çarə varsa, o da 
yollarn yaxşlaşdrlmas və ərzaq gətir-
məyin asanlaşdrlmasdr. Bahalğa qarş 
tədbirləri gərək Ərzaq naziri görsün. Əh-
li-xibrədən [mütəxəssislərdən] lazm olan 
adamlar çağrsn, işləsin. Odur ki, mən 
keçən dəfə də söyləmişdim ki, Ticarət 

Nəzarəti indində [nəzdində] tacirlərdən 
ibarət bir komisyon olsun. O komisyon 
təşkil edilsə, əlbəttə, nazirin işi asan olar. 
Mən sizi inandrram ki, xəstənin həkimə 
nə qədər ehtiyac varsa, ərzaq işlərinin də 
tacirlərə o qədər ehtiyac var. Mən özüm 
tacirlər nümayəndəsi olduğum üçün tək-
rar Parlamana təklif edirəm, bu məsələ-
lərə baxmaq üçün bir komisyon təşkil 
olunsun və məsələ ətraca müzakirə 
edilsin. O vaxt bahalğn önü alnar. Mən 
yenə təklif edirəm ki, Türüq və Məabir 
Nəzarətindən varid [daxil] olmuş qanun 
layihəsini Parlaman tamamilə qəbul et-
məsə də bari Gürcüstan Hökumətinin qə- 
bul etmiş olduğu maddələri qəbul etsin. 
Çünki məzkur [deyilǝn] maddələri gürcü-
lər fevraln birindən etibarən daxildə tət-
biq edirlər və beynəlmiləl tətbiqi üçün 
bizim qərardadmza məəttəldilər. 

 
 

VİLSONUN  
NİTQİ MÜNASİBƏTİLƏ 

 
Hərbi-ümumidən sülhi-ümumiyə ke-

çən aləmi-bəşəriyyət şimdi Parisdə, o 
başdan-başa qanl bir inqilabn mərkəzi, 
Yevropa mədəniyyət və siyasətinin mən-
bəyi Fransann paytaxtında qurulan Sül-
hi-Ümumi Konfransna ənzari-diqqətini 
[diqqǝt nǝzǝrlǝrini] dikmiş, bir həyəcani-
istiqbal [gǝlǝcǝk hǝyǝcan] ilə oradan çxa-
caq qərarlar bəkləyir. Sülhi-ümumi, o 
müsalimət [ǝmin-amanlq] və səadətlər-
dən biridir ki, yxlan şəhərlər, sönən və 
məhv olan xanimanlar, qeyb olan mədə-
niyyət və irfanlar, tökülən qanlar təla 
[kompensasiya] edəcək, təlasi güc bir afə-
ti-ümumiyyəni dəf eyləyəcəkdir. Hərbi-
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ümumi imperialistlər tərəndən mütə- 
qabil və mütabiq [qarşlql vǝ bir-birinǝ uy-
ğun] bir haləti-ruhiyyədən doğdu. Sülhi-
ümumi də yenə imperialistlərin ahəng- 
dar bir haləti-zehniyyəsi ilə südur edir 
[ǝmǝlǝ gǝlir].  

Hərbi-ümumidə sərtab [inadkar] siya-
silərin cəvvaliyyəti [hǝrǝkǝtliliyi], millətlə-
rin həyəcan amil oldu. Sülhi-ümumidə 
təcrübədidə [tǝcrübǝli] diplomatlarn zə-
kas ilə rəyi-amm [ictimaiyyǝtin kri] etilaf 
edərək [uzlaşaraq] naz olur [nüfuz edir, 
tǝsir göstǝrir].  

Hər ikisi də, hərb və sülh də aşağ-yu-
xar qüdrət və qüvvətlərin uyuşmas nə-
ticəsində təzahür edən bir keyifyyət ol- 
duğu bir dəfə daha təəyyün edir [özünü 
göstǝrir].  

Hərbi-ümumidə qalib dövlət və mil-
lətlərin avazi-mədəniyyət və təhəkküm-
ləri eşidilirdi. Sülhi-ümumidə məğlub- 
larn xüsranlar [ziyanlar] görülür. Sülhi-
ümumidə qaliblərin hökm və əmrnamə-
ləri hərbi-ümumidəki zə’yyət və məq- 
huriyyəti-əsgəriyyəni [zǝiik vǝ hǝrbi mǝğ-
lubiyyǝtlǝri] təla edir!  

Lənət sənə, ey sabiqeyi-qeyrət!  
Bir gündə məhv olan min illik şöhrət! 
Bu aralq dünyann ötəki ucunda hər-

bi-ümumiyə müəyyən və əsasl bir prin-
siplə daxil olan Amerika, imperializmin 
ac təcrübələrindən bütün bəşəriyyəti 
təxlis [xilas] etmək üzrə Vilson prinsip-
lərini müdaə edir. Öylə bir müdaə ki, 
qüvvətlərin müvazinəsi ilə sülh və hərb 
riyazəti vücuda gətirmək etiyadnda [vǝr-
dişindǝ] bulunan Yevropa dövlətləri bunu 
bir istehzayi-müqəddərat [taleyin istehza-
s] olaraq məğlublara eşitdirmək surətilə 

qalibiyyətin vicdani məsərrətindən [se-
vincindǝn] şərəənir.  

Müsyö Vilson bir amerikal olmaq və 
Yevropann imtiyazl həyat və tikanl siya-
sətlərindən təcərrüd etmiş [tǝcrid edilmiş] 
bulunmaq etibarilə Amerikann dəmir və 
çəlik həyat və siyasətilə amil olur [ǝmǝl 
edir]. Siyasət bəsit, fəqət cahanbəha: bü-
tün millətlərə həqqi-hürriyyət və müsa-
vat, yaxud da: və ma həkəmtüm beynən- 
nas ən təhkümü bil-ədl. 

Vilsonun üç gün əvvəl Parisdə ümumi 
bir surətdə açlan Sülh Konfransnda irad 
etdiyi [söylǝdiyi] nitq başdan-aşağ radi-
kal bir dövlət ad ilə radikal bir demokrat 
fərdinə yaxşacaq bir tərzdədir.  

Rəisi-cümhur, təcrübələrindən bəhs 
edir, gördüklərindən anlatır. Yevropa və 
Asiyada sülh nə əsasda qurula biləcəyini 
izah edir və hǝp o Cəmiyyəti-Əqvamn 
[Millətlər Cəmiyyətinin] bütün millətlər 
üçün siyasi, milli bir iksiri-ali  olduğunu is-
bat edir. Fəqət, muşarileyh [ad çǝkilǝn 
şǝxs] bu xüsusda az-çox örtülü bir əndişə 
ima edir.  

“Cəmiyyəti-əqvam canl bir qabiliy-
yətlə olmal, adi bir şəkliyyətdən çxma-
ldr. Cəmiyyəti-əqvamn həyatı, bəzi müş- 
külatı həll etməklə təhdid [məhdud] edil-
məməli, bütün millətlərin mənafeyi-ümu-
miyyələrini də müdaə etməlidir. O mü- 
qəyyəd və ehtimaml [muğayat olan vǝ na-
rahat] gözlərini qapamayan bir millətlər 
baş olaraq təzahür etməlidir. Biz onu can- 
l bir əhliyyət və istedad halna gətirməz-
sək, bütün millətlərin əmniyyət və eti-
madlarn iğfal [puç] etmiş olarz.”  

Vilson bu sözləri ilə Yevropa düvəli-
müəzzəməsi [böyük dövlətləri] ilə Ameri-

ka Cəmahiri-Müttəqəsi [Birləşmiş Ştat- 
lar] arasnda nasl bir siyasəti-ruhiyyə ay-
rlğ bulunduğunu göstərir. İttifaq etmiş 
bir dövlət olmaq etibarilə Amerika bir ix-
tilaf surətində deyil, fəqət bir ixtari-mü-
kərrər [tǝkrarlanan xǝbǝrdarlq] şəklində 
Yevropaya sülh prinsiplərini elan edər-
kən şübhə yoxdur ki, 88 milyonluq radi-
kal və liberal Amerika demokratiyasnn 
mənafeyi-həqiqiyyəsini millətlərin məz-
həri-hürriyyət və hakimiyyət [hürriyyǝt vǝ 
hakimiyyǝtǝ nail] olmasnda görür.  

Qərib[ə]dir ki, Vilson nitqlərini ikmal 
etdikdən [başa vurduqdan] sonra Yevropa 
dövlətləri “Cəmiyyəti-Əqvam” üçün mü-
qabil [qarş] bir planla fəaliyyətlərinə da-
vam edirlər. Vilson bütün millətlərin eyni 
dərəcədə məzhəri-haqq olmalarn tələb 
edərkən, Yevropa dövlətləri qalib dövlət 
və millətlərlə bir “Cəmiyyəti-əqvam” tə-
məlini qurmaq istəyir.  

Vilson Yevropa və Asiya millətlərinin 
hal-hazrdak quruluşlarna bir xətti-büt-
lan czarkən [Avropa vǝ Asiya millǝtlǝrinin 
hal-hazrk quruluşlarnn üstündǝn xǝtt çǝ-
kǝrkǝn, onlar etibarsz sayarkǝn] Lloyd Corc 
soyuqqanllqla qalib dövlət və millətlərin 
haqqi-inkişaf və həyatın müdaə edir.  

Vilson bütün bəşəriyyətin inlədiyini 
və Bəhri-mühitdən [Sakit okeandan] Asi-
yaya qədər bütün kiçik millətlərin haqqi-
həyat və hakimiyyəti-siyasiyyə tələbində 
bulunduğunu söyləyir. Lloyd Corc alman-
fransz hərbinin xatirə və abideyi-xunini-
nə [qanl abidǝsinǝ] misal olaraq Fransa 
torpağndak xarabazarlar göstərir. Sülh, 
fəqət hər şeydən əvvəl bir ingilis, bir fran- 
sz sülhü demək istəyir.  
İştə, əsrlərcə bir təcrübeyi-siyasiyyə 

keçirmiş Yevropa sülhü ilə qzl və dəmir 
yaradan Amerika sülhi-ümumisi arasn-
dak fərq!  

Sülhi-Ümumi Konfransnda əcəba bu 
fərq yalnz Lloyd Corc və Klemansonun 
bir başqa təkli ilə Vilsonun ümumi tə-
ləb və prinsiplərini söyləməsindənmi iba-
rət qalacaq?  

Xayr! Çünki Vilson prinsipləri yalnz 
kiçik millətlərin deyil, məğlub millətlərin 
belə tətbiqini istədiyi bir prinsipdir. Çün-
ki, burada bütün bəşəriyyətin ruh və kri 
də bərabərdir.  

Avropa itirdiyi bir müvazineyi-qüvas-
n [qüvvǝlǝr müvazinǝtini] Asiyada, Türki-
yədə və Şərqdə təla etmək istədikcə, 
Amerika nǝ itirmək, nə də qazanmaq ən-
dişəsini gözətləmədən kiçik, məhkum, 
qalib və məğlub millətlərin təvəccöh və 
səmimiyyəti ilə tələb və təklində baqi 
[sabit] qalacaqdr.  

Lloyd Corc və Klemansolar sülhi-ümu-
mini bir intiqami-siyasi və mənəvi ilə vəz 
və rəkz etməyə [meydana qoymağa vǝ di-
kǝltmǝyǝ] həsri-məsai edərkən [ǝmǝk sǝrf 
edǝrkǝn], Amerika buna heç də yaxnlaş-
maq istəməyir.  
Əcəba, bu müqabil və məkus cərə-

yan, mötəlif [uzlaşmş] və müttəhid [bir-
lǝşmiş] bir mənzumeyi-siyasiyyə ətrafın- 
da toplana biləcəkmi?  
Əcəba, qalib və məğlublar arasnda 

insaniyyətpərvəranə bir xətti-vǝsl [birlǝş-
mǝ xǝtti] çəkilə biləcəkmi?  

Ümid edəlim!  
“Ümmid ilədir cahanda hər hal!” de-

yəlim! 
 

Qaraağazadə Əhməd Həmdi  
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TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 

(Royter acentəliyindən) 
 
Klemansonun yaralanmas  
Paris - Fransann Baş naziri və Sülh 

Konfransnn sədri Klemanso avtomobilə 
əyləşmək istədiyi zaman beş güllə atıl-
mşdr. Mumaileyh [həmin şəxs] çiynin-
dǝn və arxasndan yaralanmşdr. Lakin 
görünür ki, yaras qorxulu deyildir. Kle-
manso yaralansa da piyada olaraq evinə 
qayda bilmişdir. Güllələr avtomobilin da-
mna dəyib, birisi isə qoca nazirə dəymiş-
dir. Güllə Klemansonun çiynindǝn o tə- 
rəfdən çxmşdr. Kimsəni yanna burax-
mayrlar.  

 
* Sülh Konfransnn sədri, Fransa Baş 

naziri Klemansonun yaralanmas barə-
sində böylə xüsusi xəbər alnmşdr:  

Konfransda Klemansonun təhti-səda-
rətində [sǝdrliyi altında] sülh müzakiratı 
[müzakirǝlǝri] davam etdiyi vaxtda ca-
maatdan bir nəfər beş güllə atmşdr. Kle-
manso iki güllə ilə yaralanmşdr. Mu- 
maileyhin əhval xətrəlidir [tǝhlükǝlidir].  

Tiis - 20 fevral. Klemansonun canna 
sui-qəsd edildikdən sonra demişdir ki, 
bu vaxta qədər qurtarmamş məsələlə-
rin həllində iştirak edəcək. Sair dövlət nü-
mayəndələri üçün bu əhvaln bir dərsi- 
ibrət olacağna ümid edir. Komissiyalarda 
işlər davam edəcəkdir. Zəhmət [iş şǝrtlǝri] 
barəsində qanun tərtib edən komissiya 
Klemansoya edilən sui-qəsddən dolay 
böylə qərar vermişdir:  

“Fransa Baş nazirinə həyaszcasna 
edilən sui-qəsddən dolay həyəcann bə-
yan edir və nazirin səhhətyab olacağna 
[sağalacağna] ümidvar olur.” 

Rusiyaya kömək tədbirləri  
Vilson Amerika Hərbiyyə nazirinə xə-

bər vermişdir ki, Ali Hərbi Şura Şimali Ru-
siyada olan Müttəqlərin hərbi halnn 
yaxşlaşmas üçün tədbirlər görməkdədir.  

 
Amerika ordusu  
Vaşinqton Vəkillər palatas 540 min 

daimi ordu saxlanmas haqqnda olan qa-
nun layihəsini rədd eylədikdən sonra bir 
milyon dollar hərbi istiqraz qanununu qə-
bul etmişdir. Bu qanun üzrə sülh zama-
nnda 175 min nəfər könüllü cəm etmək 
olar. Xidmət müddəti bir il olacaqdr.  

 
Müharibə məsuliyyəti  
Berndən teleqraf edirlər ki, Sosialist 

Konfrans hal-hazrda müharibə məsuliy-
yəti məsələsini təhqiq etməyi qərara al-
mşdr. Fransz nümayəndələri Mistral, 
Renodel və Toma müharibə məsuliyyəti-
nin Almaniya öhdəsinə düşdüyünü bir 
neçə həqiqətlərlə isbat edib alman so-
sialistlərinin oynadqlar rollarn qeyd et-
mişlərdir. Alman nümayəndəsi Vels tək 
bir Rusiyann müqəssir olduğunu isbat 
etmişdir. Vels dəniz mühasirəsi dəhşətlə-
rindən söyləyib vəd etmişdir ki, Almani-
yann əski üsulu heç vaxt bərpa edilmə- 
yəcəkdir.  

 
İngiltərə və Avstraliyada zökəm xəs-

təliyi 
Bu axr vaxtda İngiltərə va Avstrali-

yada zökəm xəstəliyi şiddətlənməkdədir. 
Edinburqda 138 nəfər həlak olmuşdur. 
Bunlarn 90 nəfəri bu xəstəliyə mübtəla 
olanlardr. Qlazqoda isə 262 nəfər həlak 
olmuşdur.  

Sidneydǝn göndərilən teleqrafda de-

nilir ki, bu xəstəlik bütün Avstraliyann 
həyatına sui-təsir eyləmişdir. 50 min nə-
fər adam işləməyir. Melburnda və Sidney-
də mağazalar və küçələr boş qalr. Xəs- 
təxanalar dolu olduğundan yeni xəstələ-
ri qəbuldan imtina edirlər.  

 
İngiltərədə əsgər cəmi  
London - Çörçil irad etdiyi [söylǝdiyi] 

nitqində demişdir: Hal-hazrda İngiltərə-
də 2 və 3 il müddətlə yeni orduya qoşun 
cəm edilir. Hər gün mindən ziyadə yaz-
lanlar vardr. Reyndə müntəzəm qoşun 
saxlamaq vacibdir. Ta ki, onun sayəsində 
Almaniyan tərksilah etdirib intiqam al-
maq mümkün olsun.  

 
Müttəqlərin tələfatı  
Bu Avropa müharibəsində Fransann 

tələfatı böylədir: 4 torpedo, 4 silahl kru-
vazer [kreyser], 1 kruvazer, 4 böyük tor-
pedo, 8 minonos, 14 sualtı qayğ, 62 mü- 
səlləh gəmi, 17 başqa gəmilər. Ələlü-
mum, Fransann 110 min ton gəmisi qərq 
edilmişdir.  
İngiltərənin 550 min ton, Almaniyann 

350 min, İtaliyann 76 min, Avstriyann 
65 min, Amerikann 17 min tonluq gəmi-
ləri qərq edilmişdir. Fransann 31 yanva-
radək 7 milyard 280 milyon lirə mühari- 
bə xərci olmuşdur. Bu məbləğin 720 mil-
yonu naloqlardan [vergilǝrdǝn] alnb, 6 
milyard 500 milyon isə borc alnmşdr.  

 
Müxtəlif xəbərlər  
Berlin - Poznanda bütün cəbhələrdə 

nemeslərlə polyaklar arasnda ciddi mü-
haribə davam edir.  

Amsterdam - İspaniyann cənubi qi-
tələrində [hissǝlǝrindǝ] əmələ [fǝhlǝ] hə-

rəkatı gündən-günə artır. Sevildə [Sevilya- 
da] mədən əmələlərinin ümumi tətili 
başlanmşdr. Turində əmələlər arasnda 
həyəcan vardr.  

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Vladiqafqaz əhval 
Vladiqafqaz haqqnda verilən xəbər-

lərə görə, şəhər tamamilə Könüllü ordu 
komandanlğ əlinə keçmişdir. Adi həyat 
bərpas üçün komandanlq tərəndən 
tədbirlər görülür. Müharibə əsnasnda 
şəhərdən qonşu kəndlərə qaçanlar təd-
riclə şəhərə övdət edirlər [qaydrlar]. Kö-
nüllü ordu ilə inquşlar arasnda olan mü- 
haribədə hər iki tərəf, ələlxüsus inquşlar 
böyük tələfata düçar olmuşdur. Kantışe-
vo, Bazorkino kəndləri tamamilə yand-
rlmşdr. Hal-hazrda Vladiqafqaz yolu 
açlb bolşeviklərin hökmranlğ əsnasn-
da Gürcüstanda olan adamlar vətənlə-
rinə qaytmaqdadrlar. Vladiqafqazdan 
1600 nəfərə kimi qaçan bolşeviklərin mü-
qəddəratı məlum deyil. Rəvayətə görə, 
onlar İnquşistandadrlar. Bunlar Gürcüs-
tana getmək üçün tədbirlər görməkdə-
dirlər. Dağstan Hökuməti İngiltərə ko- 
mandanlğnn razlğ ilə Könüllü ordu ilə 
sazişə girmişdir. Keçən günlərdə Tiis-
dən Vladiqafqaza qaçanlar ilə bir neçə 
avtomobil yola düşmüşdür. Bolşeviklər 
Vladiqafqazda ağalq etdiyi zaman Vladi-
qafqaz şəhərinin Tiisdə olan Bələdiyyə 
idarəsi heyəti bu günlərdə Vladiqafqaza 
əzimət edəcəkdir [gedəcəkdir].  

 
Şimali Qafqaziyada bolşeviklər  
Tiisdə olan İngiltərə heyəti xəbər ve-
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rir ki, Könüllü ordu tərəndən təqib edil-
məkdə olan bolşeviklər Şimali Qafqazi- 
yada geri çəkilməkdədir. Kizlyar Könüllü 
ordu tərəndən işğal ediləndən sonra 
bolşeviklər Baqili və Aleksandrovsku bo-
şaltmşlardr.  

 
Zaqafqaziya və Amerika  
“İskra” qəzetəsi yazr ki, Batumda al-

nan xəbərlərə görə, Müttəqlər Zaqaf-
qaziyaya Amerikann mǝntǝqeyi-məna- 
feyi [maraq dairǝsi] altında bulunan bir öl-
kə kimi baxrlar.  

 
İngilislərin general Denikinə əmri   
Tiisdən xəbər verirlər ki, orada olan 

İngiltərə heyəti ingilis məmurlarnn aşa-
ğdak rəsmi məlumatın dərc etməyi xa-
hiş etmişdir: Könüllü ordu İngiltərə he- 
yətinə verdiyi təminatına baxmayaraq 
Soçi nahiyəsinə hücum etdiyinə görə, İn-
giltərə Hökuməti general Denikinə əmr 
etmişdir ki, öz əsgərlərini məzkur [ad çǝ-
kilǝn] nahiyədən çxarsn.  

 
 

TÜRKİYƏDƏ 
 
Türkiyədə təzə rqələr  
Türkiyədə Sosial-Demokrat rqəsi mi-

sal “Zəhmətkeş rqəsi” təşkil edilmişdir. 
“Demokrat rqəsi” dəxi vücuda gəlmiş-
dir ki, bunun da başçs İbrahim bəy Ka-
mil paşa kabinəsi düşəndən sonra Roma- 
niyaya qaçmşd. Hal-hazrda isə İstanbu-
la qaytmşdr.  

 
Albaniyann tələbatı 
İstanbulda Alban komitəsi təşkil edil-

mişdir. Bu komitənin məqsədi 1913-ün-

cü ildə London Konfransnda qoyulmuş 
olan Albaniya sərhədinin genişlənməsi 
və Albaniyann müstəqil olmasn təbliğ 
etməkdir. Məzkur [ad çǝkilǝn] komitə öz 
tələbatın Vilsonun maddələri ilə əsas-
landrr. Bu məqsədlə bir müxtirə [nota] 
hazrlanb İngiltərə, Fransa, Amerika və 
İtaliya nümayəndələrinə verilmişdir.  

 
 

CÜMƏ GÜNKÜ  
MÜHÜM XƏBƏRLƏR  

 
Helsinqfors [Helsinki] - Petroqraddan 

gəlmiş olan fərarilər xəbər verirlər ki, Pet-
roqradda olan köhnə Rusiya saldatlar 
arasnda üsyan əmələ gəlmişdir və bu-
nun nəticəsi olaraq Petroqradda pulem-
yotla atışma başlanmşdr. Kronştadt top- 
xanas Petroqrad bombardman edir. Pet-
roqrad küçələrində bir çox yğlmamş 
meyitlər vardr.  

 
İtaliyann tələbi 
Paris – Bu günlərdə Afrikadak müs-

təmləkə sərhədlərinin dəyişəcəyi gözlə-
nildiyindən, İtaliya nümayəndələri Trab- 
lus sərhədinin düzəlməsini tələb etmiş-
lərdir. Türkiyə-İtaliya müharibəsi zama-
nnda bağlanan əhdnamə ilə Fransa və 
İngiltərəyə keçmiş olan yerlərin şimdi 
İtaliyaya verilməsini İtaliya nümayəndə-
ləri tələb edirlər. Bundan əlavə, İtaliya 
nümayəndələri tələb edirlər ki, Cibuti və 
İngiltərəyə mütəəlliq [mǝxsus] Somalilan-
da da İtaliyaya verilsin. Hərgah, Beynən-
nəhreyn ilə Suriya İngiltərə və Fransaya 
keçəcək olarsa, o zaman İtaliya da [Kiçik] 
Asiyada Adalya [Antalya] vilayətini tələb 
edəcəkdir.  

Böyükadada şura  
Prinsef [Prins adalar] - Böyükadada 

olan şura müəyyən bir mahiyyət alr. Qət 
olunmuşdur [qǝrara alnmşdr] ki, bolşevik 
və ən sağ monarxistlərdən başqa ham 
rqələr bu şurada iştirak edəcəklərdir.  

Rusiyada olan hərbi qüvvələrin və sa-
biq Rusiya əyalətləri[nin] (yəni təzə təş-
kil olunmuş cümhuriyyətlər) ham nü- 
mayəndələri iştirak edəcəklər. Şurann 
qəsdi odur ki, Paris təbiri ilə Rusiya mə-
sələsində vahid bir cəbhə əmələ gətir-
sinlər və bu vaxta qədər Rusiyada vuruş- 
maqda olan müxtəlif rqələr barşsnlar.  

 
Almaniya qayqlarnn tələfat 
Rəsmi surətdə indi anlaşlr ki, bütün 

müharibə zamannda Almaniya sualtı qa- 
yqlar tərəndən 15 063 786 tonluq ti-
carət gəmiləri qərq edilmişdir. Mühari-
bədən qabaq olan paraxodlar isə 10 811 
584 ton əskilmişdir.  

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətində  
- Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti 

[Sosial Təminat Nazirliyi] öz məmurunu Sal-
yana göndərmişdir ki, oradan fəqir əhali 
üçün buğda və başqa ərzaq alsn. Aldğ-
mz məlumata görə, məmur orada bir ne- 
çə min put hələlik buğda almşdr.  

- Parlaman tərəndən Qarabağ qaç-
qnlar və ora əhvalna dair məlumat cəm 
etmək üçün göndərilən xüsusi komisyon 
övdət etmişdir [qaytmşdr]. Komisyon bu 
yaxn zamanda Qarabağ əhval barəsin-
də məlumat verəcəkdir. 

Dövləti Müfəttişlikdə  
- Hökumət qətnaməsinə görə, dövlət 

müfəttişi [Əliağa] Həsənov həzrətləri tə-
rəndən Tiisdəki Azərbaycan siyasi mü-
rəxxəsliyi [nümayǝndǝliyi] fəaliyyətini təf- 
tiş etmək qəsdi ilə idarə baş müdiri ora-
ya göndərilmişdir.  

 
 

ERMƏNİ HÖKUMƏTİN[İN]  
CAVABI 

 
Məlum olduğu üzrə Azərbaycan Xari-

ciyyə naziri Ermənistan Cümhuriyyətinə 
bir nota göndərərək Göyçǝ mahalnda 
olan bir çox müsəlman kəndlərinin əhali-
sinə ermənilər tərəndən edilən təca-
vüzlərə qarş protesto və bu işlərin bila- 
təxir [dərhal] önü alnmas və müqəssir-
lərin layiqi cəzalara çatıdrlmas[n] tələb 
eyləmişdi. Şimdi həman notaya Ermənis-
tan Cümhuriyyəti Xariciyyə naziri bu məz-
munda cavab göndərmişdir:  

“Bak, Azərbaycan Cümhuriyyəti Xari-
ciyyə nazirinə.  

Sizin 14 nömrəli teleqrafınz aldm. 
Kəndlərin adlar təğlit [tǝhrif] edilmişdir. 
Zənn edirəm ki, yanvarn axrnda Basar-
keçər mahalnda vaqe olan hadisə nəzər-
də tutulur. Basarkeçər mahalnda olan 
cinayətlərdə Ermənistan qoşunlar və af-
serləri iştirak etmişlərdir. Hökumət bu ci-
nayətlərin qətiyyən bərtərəf edilməsi [qǝ- 
ti surǝtdǝ aradan qaldrlmas] üçün ciddi 
tədbirlər ittixaz eyləmişdir [görmüşdür]. 
Müqəssirlər ciddi surətdə məsuliyyətə cəlb 
ediləcəkdirlər. 

 
Ermənistan Cümhuriyyəti Xariciyyə 

naziri: Tiqranyan.” 



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

332 333

V cild 

II 
“Bak, Azərbaycan Cümhuriyyəti Xari-

ciyyə nazirinə.  
Basarkeçər cinayəti barəsində göndər- 

diyim teleqrafa əlavə olaraq bəyan edi-
rəm ki, hökumət tərəndən ittixaz edilən 
tədbirlər sayəsində və qoşunlarn müavi-
nəti [yardm] ilə müsəlmanlar öz kəndlə-
rinə yerləşdirilmişlərdir. Onlardan qarət 
edilən şeylər yenə özlərinə qaytarlmş-
dr. Müqəssirlər məsuliyyətə cəlb edilirlər.  

 
Ermənistan Cümhuriyyəti Xariciyyə 

naziri: Tiqranyan.” 
 
 
 

GÖZÜMÜZÜ DÖRD AÇALIM! 
 
Bundan bir neçə gün əvvəl, yəni 25 

yanvar tarixli “Yedinaya Rossiya” qəzetə-
sinin baş məqaləsində 25 yanvar yeni 
hökumətin 48 gün zərndə 7 iclas... və 
fəaliyyəti məzmunlu məqaləsini oxuduq.  
Əlbəttə, o ac istehzalar dodaq və 

barmaq srmadan [dişlǝmǝdǝn] oxuyub 
keçmək olmaz. Gərək istehza ilə olsun, 
gərək ciddiyyətlə bizi qamçlayrlar və bir 
dərəcə də haqldrlar. Bu qissələrdən bir 
hissə çxarb özlərinə haqq qazana bilər-
lər. Zira millət iki vəxim [qorxulu] vəziyyət 
qarşsnda bulunur: biri bahalq, onun 
nəticəsi olaraq aclq; ikincisi isə əmniy-
yətsizlik. İnsan qansz, zəif olarsa, vücu-
duna xəstəlik mikrobu olan müzirr [zərər- 
li] mikroblar girib fəaliyyətə gəlǝr. Ciyər-
lər və sair əzann [orqanlarn] təxribatına 
çalşar. Nəhayət məzara qədər sürüklər. 
Millət kisəsindən, hətta həyatından tam 
mənas ilə əmin deyil ikən nasl olur da 

aramzda olan müzirr mikroblara saheyi-
fəaliyyət açlmasn?  

Nasl olur da Nikolay zamanna həs-
rət çəkənlər bizim istifadə edəmmədiyi-
miz hürriyyətdən müstəd olmasnlar 
[istifadǝ etmǝsinlǝr]? Gözümüz qabağnda 
cərəyan edən haqszlqlar və becəriksiz-
lik, yaxud laqeydliyimizdən misallarla, 
dəlillər isbat etməsinlər? Biz Müttəqlə-
rin gülər üzlə tatl sözlərinə, ümidbəxş 
vədələrinə etimad edib ciddiyyətsiz ol-
mayalm. Əgər şimdi keçirməkdə oldu-
ğumuz əhval eyni şəraitlə cərəyan etmə- 
yə davam edərsə və bu cərəyann önünü 
almaya müqtədir olammaz isək, istiqlal-
mz baltalamaq istəyən xarici vətəndaş-
larmz Sülh Konfransnda rollarn ka- 
mali-müvəffəqiyyət və əmniyyətlə ifa 
edəcəkləri bədihidir [aşkardr]. O vaxt 
Müttəqlər də “Siz daha sinni-rüşdə 
vasil olmamş [yetkinlik yaşna çatmamş] 
bir millət imişsiniz, kəndinizi kəndiniz ida- 
rə edəmməzsiniz. Sizə bir vəsi [sizin yeri-
nizǝ sizi idarǝ edǝcǝk birini, canişin] təyin 
edəlim” deyərlərsə...  

Əgər xüday nəbaşəd zebəndəgan 
xoşnud  

Şəfaəte həmə peyğəmbəran nədarəd 
sud. 

Biz o zaman Müttəqlərə qarş yalnz 
məhcubmu oluruz?  
İştə biz müqəddəratımz şimdidən 

təyin etmək üçün eyi və fəna cəhətlərini 
dərin-dərin düşünəlim və ona görə xətti-
hərəkətimizi təqib edəlim. Gözlərimizi 
dörd deyil, mümkünsə səkkiz açalm. Əs-
ki zehniyyətləri tərk edəlim. Müsəlman 
türklǝrdǝ təbiəti-sani [ikinci xarakter] ol-
muş bir etiyad [vǝrdiş] var ki, o da qismi-
cühəlamz [cahil qismimiz] hər işi, bütün 

idareyi-xüsusiyyə və ümumiyyəmizi [bü-
tün xüsusi vǝ ümumi işlǝrimizi] Allaha hə-
valə edəriz. Allah düzəltsin, Allah düzəl- 
dər, inşallah, maşallahlarla kəndimizi al-
dadrz. Allah da böylə zümreyi-layǝə-
hun və layəqilundan bqmşdr, usanmş- 
dr, zənn edirəm. İkinci, münəvvər [ziyal] 
gənclərimiz isə hər şeyi hökumətə yüklə-
riz, hökumətin borcudur, hökumət yap-
mal deyə seyirci vəziyyətini alanlar ara- 
mzda az deyildir. Halbuki, hökumət və 
millət bir cüzi-layǝnfəkdir [bir-birindǝn ay-
rlmaz hissǝlǝrdir]. Nasl ki, balq susuz ya-
şayammazsa, hökumət də ümum millə- 
tin və ələlxüsus gənclərin müavinətinə 
və rəhbərliyinə müftəqirdir [möhtacdr]. 
Onsuz yaşayammaz. Yaşasa belə, mü-
vəqqətdir.  

Biz də insanz, bizim də azad yaşa-
mağa haqqmz var. Sair həmcinslərimiz 
kimi milli bayrağmzn altında hürr və 
məsud yaşamalyz! Bu barədə hər əfra-
di-millət [millǝtin hǝr fǝrdi], bilxassə mü-
nəvvər təbəqəmiz, öhdəlǝrinə düşən və- 
zifeyi-milliyyə və insaniyyələrini [milli və 
insani vəzifələrini] haqq ilə ifa etdikləri 
təqdirdə istiqbalmzdan yüzdə yüz əmin 
ola biləriz. Məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], mil-
lətimizin əksəri (möhtəkirlərdən sər-
nəzər) fəhlələr və kasb və kəndlilərimiz 
oxuyub-yazmaq nemətindən məhrum 
bir halda olduqlarndan nə deyərlərsə, 
nə işlərlərsə məzurdurlar [üzrlü saylrlar]. 
Çünki öz mənafeyi-həyatiyyələrini[n] 
hangi şeyə bağl olduğunu bilməkdən 
acizdirlər.  

Bundan dolay, azəri gənclərinin ən 
mühüm vəzifələri yalnz qəzetələrlə pro-
paqanda etmək, yaxud bir-birləri ilə da-

nşb-qonuşmaq, fəaliyyətlərini məhdud 
bir sahədə yürüdüb boş sözlə vaxt zaye 
etmək deyil. Bütün millətin ruhuna nü-
fuz edərək hər cür zəhmətlərə qatlanb 
millətə vətən sevgisi, millət və insaniy-
yət hisləri nəfx etmək [üfürmǝk, nǝfǝslǝ 
ötürmǝk], hürriyyət, istiqlal, vətəndaşlq 
vəzifələrini ətrafı ilə anlatmaq və hər xü-
susda mənən və maddətən hökumətə 
kömək etmək üçün təqib edəcək yolla-
rn öyrətmək və eyni zamanda onlarn 
övladlarnn təlim və tərbiyəsi və maari-
n[in] təmini üçün ciddi təşəbbüsatda 
bulunmaq əhəmm vəzaifdəndir [ǝn mü-
hüm vǝzifǝlǝrdǝndir] zənnindəyəm. Dü-
nənki qəzetələrdə oxuduğumuz “Yöv- 
mülhesab” [hesab günü] məqaleyi-xabi-
dəsi [ağzdan-ağza gǝzǝn mǝqalǝsi] qəzetə 
qarelərinə məlumdur. İştə, biz o dedik-
ləri qiyamətin siratilmüstəqimi üzərin-
dən keçməkdəyiz. Yeddi yaşndan yetmiş 
yaşllarmza qədər eyi biliriz ki, o sirat (yə- 
ni bizim keçmək məcburiyyətində oldu-
ğumuz) siratilmüstəqim qldan incə, q-
lncdan kəskindir. Biz gözümüzü açmayb 
yanlş bir hərəkət edərsək, kəndimizi əs-
fəli-salində görürüz.  

Təbii, günah və savabmz mizana çə-
kilmədən sirata ayaq basmaq olarm, de-
yəcəksiniz. Deyə bilərəm ki, bizim günah 
və savabmz çəkilmişdir və çəkilmiş ki-
midir. Çünki “nameyi-ə’mal”mz Miln 
həzrətləri sağ əlimizə vermişdir. Ancaq o 
mənhus körpüdən keçməyə, rdovsi-is-
tiqlal və hürriyyətə [istiqlal vǝ hürriyyǝt cǝn- 
nǝtinǝ] daxil olmağa çalşalm. Təkrar edi- 
rəm, gözümüzü dörd açalm, çalşalm!  

 
Hür-ǝndişiyan 
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BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Hökumət müəssisələri məmurlarnn 

ittifaqnda 
Necə ki, məlumdur məşhur Rusiya 

inqilabndan sonra ittifaqlar zühuru ilə 
bərabər, o cümlədən Bakda hökumət 
müəssisələri məmurlarnn ittifaq da 
təşkil olundu. Bak Mart hadisələrində 
isə məzkur [ad çǝkilǝn] ittifaqa iki dəfə 
böyük zərbə vurulduğu üçün bu günə 
qədər fəaliyyət edəmməyirdi. Bu hal 
nəzərə alb ittifaqn əski işləyənlərindən 
bir neçəsi ittifaq idarəsi intixab [seçkisi] 
və bu yavuqda [yaxnda] artırlacaq maaş-
lar məsələsini həll etmək üçün fevral ay-
nn 21-ində Hökumət Palatas zalnda 
hər müəssisədən bir neçə nümayəndə 
iştirak ilə bir iclas yapdlar.  
İclasda 30 müəssisədən 95 nümayən-

də hazr idi. Azərbaycan Cümhuriyyəsi 
Hökumətində bu qədər nümayəndə için-
də ancaq dörd nəfər müsəlman nüma-
yəndə olduğu şayani-diqqət [diqqǝtǝla- 
yiq] idi.  

Bir qədər ittifaqn keçmiş fəaliyyətin-
dən və kassasnda ancaq 60-70 manat 
pul qalmas bəyan edildi. Sonra idarəyə 
15 üzv və 7 nəfər də namizəd intixab 
edilir.  

Müsəlmanlardan isə idarəyə ancaq 
bircə Camal Paşazadə Parlaman müəssi-
səsi tərəndən namizəd daxil oldu.  

 
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 

rqəsi  
Bununla elan edir ki, fevraln 24-ündə 

saat 9 tamamda Balaxan mədən dairə-
sində Benkendorf küçəsində Qəni Əli-

mərdanzadənin mülkündə şöbə açla- 
caqdr. Ümum müsəlman fəhlə yoldaş-
lardan təvəqqe olunur vaxtın əhəmiyyə-
tini nəzərə alb həmin iclasa təşrif gətir- 
sinlər.  

 
Bələdiyyə İdarəsində 
Ticarət və Sənaye İttifaq haqqnda 

alnan məlumata görə, Rlski Cəmiyyəti 
Ərzaq Nəzarətinə məlum etmişdir ki, Ba-
k üçün 600 min put buğda verə biləcək-
dir. Fəqət bunun əvəzində Ukrayna və 
Lehistana [Polşaya] aparlmaq üçün hə-
man buğda qiyməti miqdarnda neft bu-
raxlmaldr.  

 
Yeni möhtəkirlər  
Hal-hazrda yeni ehtikar [möhtəkirlik] 

kəşf edilmişdir. Bir çox əşxas [şəxslər] 
kəndləri gəzərək crq və köhnə bonlar 
(bon) ucuz qiymətə alb banklarda hesa-
bati-cariyyəyə yazdrrdlar. Banklar mü-
diriyyətləri bundan xəbərdar olub lazmi 
tədabir ittixazna şüru etmişdirsə də [təd-
birlər görməyə başlamşsa da], yenə yeni 
möhtəkirlər öz işlərindən əl çəkmək istǝ-
məyirlər.  

 
Qafqaziya Müsəlman [Mütǝǝllim]lǝ-

rinin Mərkəzi Komitəsindən  
Sǝşənbə [çərşənbə axşam] günü fev-

raln 25-ində Birinci Realn məktəbində 
axşam saat 6-da Qafqaziya Müsəlman 
Mütəəllimlərinin [Tələbələrinin] Mərkəzi 
Komitəsinin, martın 4-ündə Hökumət 
Teatrosunda teatro və müsamirə tərtib 
verici komitənin iclas olacaqdr. Həman 
gün saat 5-də isə Mərkəzi Komitənin ic-
las vaqe olacaqdr.  

Rus Milli Komitəsində  
Rus Milli Komitəsinin 21 şubat icla-

snda qət edilmişdir [qǝrara alnmşdr] 9 
nəfərdən ibarət bir komisyon intixab 
edilsin [seçilsin] ki, komitənin gələcək fəa- 
liyyəti layihəsi və nizamnaməsini tərtib 
versin. Komisyona 5 kadet, 3 ictimaiyyu-
ni-inqilabiyyun [sosialist-inqilabç] (?), bir 
nəfər də zəhmətkeş [Əmǝk partiyas üzvü] 
intixab edilmişdir.  

 
 

BƏYANİ-TƏŞƏKKÜR 
 

Möhtərəm müdir əfəndi! 
Qafqaziya Mütəəllimlərinin [Tələbələ-

rinin] Mərkəzi Komitəsi nənə [xeyrinə] 2, 
4, 5 və 12-ci ianə vərəqələri ilə ianə cəm 
edən Sürəyya xanm Vəzirov[a], Gövhər 
xanm Qazzadə, A. Pşeniçnoy və Dostu 
xanm Səfərov[a] cənablarna qəzetəmiz 
vasitəsilə məzkur [ad çǝkilǝn] Komitə na-
mndan [adndan] təşəkküratımz izhar 
etməyə müsaidənizi rica edərim. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və 13-üncü ianə vərə-
qələri Mart hadisələrində itdiyinə görə 
batil [etibarsz] hesab olunur.  

Komitə sədri: Həmid 
Məhəmmədzadə  

 
 

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 

hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Diş hǝkimi  S. M. Hamburq  

Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 
qarşsnda. Telefon 5-96. 

Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 
qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur.  

Ünvan: Karantinni küçǝdǝ nömrǝ 100. 
Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
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Doktor Şahnǝzǝrov 
Qaydb naxoşlar qǝbul edir: kif, süzǝnǝk 

vǝ dǝri azarlarn. Sǝhǝr saat 9-12-yǝ, axşam 
saat 4-7-yǝ. Armyanski küçǝ nömrǝ 3, Qu-
bernskinin tinindǝ.  

2699 
 

Ərzaq Nəzarətindən 
Elan 

Ərzaq Nəzarəti bununla Bakdan Azər-
baycan Cümhuriyyətinin sair şəhərlər və qə-
səbələrinə biduni-icazə [icazəsiz] hər növ mal 
və yüklərin aparlmasna müsaidə edir. Yalnz 
qənd, pesok, çay, papiros, ispiçka, spirt, yağ, 
manufaktura, lobya, düyü, buğda və un məh-
sulu istisna edilir.  

Gəncədən və Zaqatala quberniyasndan 
taxl çxartmaq qadağan edilir. 

Qeyd 1: Hər növ ərzaq şeylərinin və yük-
lərinin Bakdan Bak qradonaçalstvasndak 
kəndlərə icazəsiz aparmağa müsaidə edilir. 

Qeyd 2: Neft şeyləri, dəmir və bu cür şey-
lərin aparlmas işlərinə Ticarət və Sənaye 
Nǝzarǝti baxr. 

Ərzaq naziri: K. Lizqar 
Kançelyariya müdiri əvəzi: [Abbasǝli 

bǝy] Makinski 
42 

 
Bak “Obşestvenni Sobraniya”  

[İctimai Yğncağ] 
Bu gün fevraln 23-ündə bazar günü Bak 

“Obşestvenni sobraniya”snn iclasnda təyin 
olunan namizədlərin siyahs səsə qoyulacaq.  

Təyin olunmuş namizədlərin cəmiyyətin 
məramnaməsinin 14-üncü maddəsinə binaən 
[əsasən] iclasa gəlmələri qadağandr.  

44  
 

Elan 
Hökumət mətbəəsi 

Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və 
mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin 
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə 
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyul-

muşdur.  Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6 
manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagird-
lərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr. 
Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17 
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud 
Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə 
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət 
edə bilərlər. 

24-T 
 
 
 
 

 
  

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 

 
 
 

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda  
sǝh. 302. “qorucu”: bu söz qǝzetdǝ gah 

“qorucu”, gah “qoruqçu” kimi getmişdir. 
sǝh. 303. “misqal”: 4,26 
sǝh. 319. “Vaqon komitǝsi”: söhbǝt, dǝ-

miryolunda vaqon paylayc komitǝdǝn gedir. 
Qǝzetdǝ sǝhvǝn “Rayon komitǝsi” yazlmş-
dr.  

sǝh. 321. “Azərbaycann cəmi məxarici 
ayda 600 milyondur.”: belǝ başa düşülür ki, 
“ayda” yerinǝ “ildǝ” olmaldr.  

sǝh. 324. “…tǝcili qanunu tǝcil etsǝk”: 
hǝr ikisi ǝrǝb dilindǝn alnma söz olan “tǝcil”   
   تأجيل  ,”tǝlǝsdirmǝk“ (ikinci hǝr eyn) تعجيل
“tǝcil” (ikinci hǝr ǝlif) “tǝxirǝ salmaq” mǝ-
nas verir.  

“Fəqət mənə öylə gəlir ki, vaqe olan tək-
liə…”: söhbǝt Sosialistlǝrin tǝklindǝn, yǝni 
dǝmiryolu tariǝrinin artırlmamasndan ge-
dir.  

 
Vilsonun nitqi münasibǝtilǝ  

sǝh. 326. “Lǝnǝt sǝnǝ ey…”: misralar türk 
şairi Əbdülhaq Hamid Tarhann “Tezer” adl 
ǝsǝrindǝndir.  

“Və ma həkəmtüm beynən-nas ən təh-
kümü bil-ədl”: (ərəbcə) “İnsanlar arasnda 
hökm edəndə ədalətlə hökm edin.”  

sǝh. 327. “Ümmid ilǝdir cahanda hǝr 
hal”: Türk şairi Müǝllim Nacinin “Quzu” 
şeirindǝn götürülmüşdür.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 328. “Vaşinqton Vǝkillǝr Palatas”: 
ABŞ Konqresinin aşağ palatas olan Nüma-
yǝndǝlǝr Palatas nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Toma”: Fransz sosialistlǝrindǝn, 1916-
c ildǝ Fransann Silahlanma naziri tǝyin 
edilǝn Albert Tomas [Albert Thomas; 1878-
1932] nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Sidneydǝn göndǝrilǝn teleqrafda…”: qǝ-
zetdǝ Sidney şǝhǝrinin ad tǝhrif edilmişdir.  

 
Qǝzetǝlǝrdǝn 

sǝh. 330. “mǝntǝqeyi-mǝnafeyi”: qǝzet-
dǝ “münqǝteyi-mǝnafeyi” getmişdir. 

 
Türkiyǝdǝ  

sǝh. 330. “Zǝhmǝtkeş rqǝsi”: 1919-cu 
ildǝ İstanbulda qurulan Osmanl Mǝsai Fir-
qǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.  

“İbrahim bǝy”: Osmanl Demokrat Firqǝ-
sinin qurucusu İbrahim Temo nǝzǝrdǝ tutu-
lur.  

 
Gözümüzü dörd açalm! 

sǝh. 332. “…oxuyub keçmǝk olmaz…”: 
qǝzetdǝ “…oxuyub keçmǝmǝk olmaz…” get-
mişdir.  

“Əgər xüday nəbaşəd zebəndəgan xoş-
nud / Şəfaəte həmə peyğəmbəran nədarəd 
sud”: (farsca) “Əgər Tanr bəndələrdən xoş-
lanmasa / Bütün peyğəmbərlərin şəfaətinin 
xeyri yoxdur.” 

sǝh. 333. “zümreyi-layǝǝhun vǝ layǝ-
qilun”: iah olmayanlar (nicat tapmayanlar) 
vǝ ağln işlǝtmǝyǝnlǝr (dǝrk etmǝyǝnlǝr) 
zümrǝsi. “Quran”da bir çox yerdǝ onlardan 
bǝhs edilmişdir.  

“İştə, biz o dedikləri qiyamətin siratil-
müstəqimi üzərindən keçməkdəyiz.”: “Doğru 
yol; hǝqiqǝtǝ aparan yol” mǝnasna gǝlǝn 
“siratülmüstǝqim” ifadǝsi “Quran”da dǝfǝ-
lǝrlǝ işlǝdilmişdir. “Sirat” isǝ dini etiqada gö-
rǝ, cǝhǝnnǝmin üzǝrindǝ qurulacaq körpü- 
nün addr ki, günahkarlar bu körpüdǝn keçǝ 
bilmǝyǝrǝk cǝhǝnnǝmǝ vasil olacaqlar.  

“ǝsfǝli-salin”: aşağlarn ǝn aşağs; cǝ-
hǝnnǝmin dibi, ǝn aşağ tǝbǝqǝsi.  

“Çünki nameyi-ə’malmz Miln həzrətləri 
sağ əlimizə vermişdir.”: dini inanşa görǝ, 
“nameyi-ǝ’mal” insanlarn bu dünyadak eti-
qadlarnn vǝ ǝmǝllǝrinin yazldğ dǝftǝrin 
addr (ǝmǝllǝr dǝftǝri). Hesab günündǝ 
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ǝmǝl dǝftǝri cǝnnǝtliklǝrin sağ ǝlinǝ, cǝ-
hǝnnǝmliklǝrin sol ǝlinǝ verilǝcǝkdir.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 335. “kadet”: Kadet partiyas (Kon-
stitusion-Demokratik Partiya) üzvü. Kadet 
partiyas XIX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ Rusiyada 
fǝaliyyǝt göstǝrmiş siyasi partiya olmuşdur. 
1905-ci ildǝ qurulan partiya, 1917-ci ilin 
axrlarnda bolşeviklǝr tǝrǝndǝn qadağan 
edildikdǝn sonra da bir müddǝt gizli olaraq 
öz fǝaliyyǝtini davam etdirmiş, ağqvardiya-
çlar hǝrǝkatın müdaǝ etmişdir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELAN 
Sǝşənbə [çərşənbə axşam] günü 1919 

sənəsi fevral aynn 25-ində gündüz saat 
12-də Azərbaycan Məclisi-Məbusan icla-
s olacağ elan edilir.  

 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
11-inci iclas 

 
(keçən nömrədən mabəd) 

 
Sədr - Bu barədə danşmaq istəyən 

varm? Söz Türüq və Məabir [Nəqliyyat və 
Rabitə] naziri [Xudadad bǝy] Məlikaslano-
vundur.  

Məlikaslanov - Əhməd [Cövdǝt] bəy 
həzrətləri dedilər ki, bu məsələ komis-
yonda müzakirə olunarkən nazir bizə la-
zmnca məlumat vermədi. Doğrudan da 
müfəssəl məlumat verilməmişdir. Səbəbi 
də budur ki, yanvar aynn mədaxil və 
məxaricinə baxlb tamamilə təhqiq edil-
məmişdir. Bir də deyirlər ki, ölçü olmaq 
üzrə dekabr əvəzinə yanvar ayn götür-
məlidir. Amma mən deyirəm ki, dekabr 
götürmək lazmdr. Doğrudur, ola bilər 

ki, burada bir qədər artıq-əskik olsun, fə-
qət böylə səhvlərin islah pək asandr. 
Deyirlər ki, tarifə artsa, şeylərin qiyməti 
də bahalanacaq, bu da məxaricin artma-
sna bais olacaqdr. Hər halda bunu nə-
zərə almaldr. Fəqət qiymətlərin artmas 
haqqnda bunu deyə bilərəm ki, məsə-
lən, putu 120-150 manat olan taxln ki-
rayəsi bir manat artmaqla məzənnəsinə 
təfavüt edə bilməz. Qiymətlərin artmas 
üçün başqa tədbirlər görmək lazmdr.  

Bir də, Gürcüstan Hökuməti bu qa-
nunun bir para yerlərini qəbul etmişdir. 
Onlarn məmurlar bizimkilərdən iki qat 
az məvacib alrlar. Əlbəttə, görünür ki, 
işin yola getməsi üçün böylə güzəştlərdə 
bulunmaldr. Maliyyat barəsində çox mə- 
lumat vermək olard. Fəqət mən bunu 
qeyd etməliyəm ki, doğrudur, kağz pul 
kəsilir, bununla da pulun qiyməti azalr, 
mal bahalanr. Bunu danşmaq asandr, 
amma bunu da nəzərdə tutmaldr ki, 
məmləkətin əhvali-maliyyəsi [maliyyǝ vǝ-
ziyǝti] pək ağrdr. Bizim ümidimiz tək nef-
tədir ki, bunu da hal-hazrda lazm olan 
qədər ixrac edə bilməyiriz. Rusiya yollar 
bağldr. Nefti ancaq Batum tərəfə gön-
dərə bilirdik. O da bu axr vaxtlarda Soçi 
tərəfdə olan hadisələrdən dolay ümidi-

Bazar ertǝsi, 24 fevral 1919-cu il, nömrǝ 121

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 23 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 24 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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mizi azaltd. Biz mümkün olana qədər 
mədaxilimizin artmasna çalşmalyz. Bu 
tarifələrin bahalğa o qədər təsiri ola bil-
məz. Ona görə mən təklif edərdim, hər 
gün 70-80 min manat zərərə raz olma-
yb bu layihəni təsdiq edəsiniz. Hərgah 
tamamilə təsdiq etməli olmasanz, tə-
vəqqe edərdim laməhalə [heç olmazsa] 
Gürcüstan Hökuməti qəbul etdiyi maddə-
lərə baxb, siz də təsdiq edəydiniz. Çünki 
məzkur [deyilǝn] maddələr Gürcüstanda 
fevraln 1-indən etibarən tətbiq olunur-
lar. Mən yenə təkrar təvəqqe edirəm la-
yihənin tamamilə qəbulu mümkün olma- 
sa da, bar böyük və kiçik sürətli yüklər 
və sairlərin sabiq qiymətə nisbətlə iki qat 
artırlmas haqqndak maddəni qəbul 
edəsiniz, qalanlar isə hələlik qəbul etmə-
yərək yenidən baxlmaq üçün fraksiya-
lara verə bilərsiniz.  

Sədr - Bu barədə daha söz istəyən 
yoxmu? Yox isə son söz məruzəçinindir.  

Rzayev - Mən də onun tərəfdaryam 
ki, layihə qabaqca mətbu [çap edilmiş] su-
rətdə fraksiyalara göndərilsin. Fəqət, ay-
da 8 milyondan dəmiryolu iki ayda 16 
milyon manat zərər etmişdir. Ona görə 
təklif edirəm bu layihəni bu dəfəlik qə-
bul edəsiniz. Bundan sonrak layihələri 
qabaqca fraksiyalarda baxb sonra ümu-
mi iclasda müzakirəyə qoyarq. Burada 
Əhməd [Cövdǝt] bəy dedi ki, Gürcüstan 
dəmiryollar tarifəsinin artırlmas layihə-
sini Gürcü Parlaman qəbul etməmişdir. 
Amma nazir həzrətləri buyurdular ki, bə-
zi maddələri gürcülər qəbul etmişlərdir. 
Bir də nazir buyurdu ki, hökumət təkli 
ilə komissiyann rəyi arasnda o qədər tə-
favüt yoxdur. Məbuslardan da Əbilov cə-
nablar buyurdular ki, tarifənin artmas 

ilə mallar bahalanacaqdr. Amma məncə 
putu 160 manat olan şeyin kirayəsinin 
bir manat artmas onun qiymətinə təfa-
vüt edəmməz. Bir də bir şey krimdən 
çxd, bunu deməliyəm ki, sərnişin bilet-
lərinin artmas kasblara təfavüt etməz. 
Çünki füqərann hal nəzərə alnaraq ka-
sblar üçün dördüncü klas vaqonu bura-
xlacaqdr. Bunun da qiyməti üçüncü klas 
biletinin əvvəlki qiymətindən də ucuz 
olacaqdr. Bu tarifələri qəbul etsək, yenə 
ayda 4-5 milyon manat zərərimiz olacaq-
dr. Ona görə mən yenə təklif edirəm la-
yihəni təxirə salmayb tamamilə qəbul 
edəsiniz.  

Sədr - Layihəni dinlədiniz. Müəyyən 
etiraz və müəyyən təklif olunmad. An-
caq Türüq və Məabir naziri təklif etdi ki, 
layihəni[n] tamamilə də olmasa, Gürcüs-
tanda qəbula keçmiş qismi təsdiq edil-
sin. Büdcə-Maliyyə Komissiyas isə layi- 
hənin tamamilə qəbulunu təklif edir.  

Səslər - (Soldan) Komissiyann sədri 
deyir.  

Sədr - Burada məruzəçi komissiya tə-
rəndən danşdğna görə, təklini də 
komissiya adndan səsə qoyacağam. Ola 
bilər ki, komissiyada əzadan [üzvlərdən] 
bəzisi səs verməmişdir. Fəqət əksəriyyə-
ti-ara [səs çoxluğu] ilə qəbul olunduğun-
dan, yenə komissiya adndan olur. Ko- 
misyonun təkli əsasl olduğundan mən 
əvvəlcə onu səsə qoyuram. Əbilov! Bu 
barədə? Buyurun.  

Əbilov - Biz müəyyən bir təklif etdik 
ki, qanun layihəsi fraksiyalara verilsin. Bu 
təklif üzərində israr edib dururuz.  

Sədr - Şxəlibəyov, buyurun!  
Şxəlibəyov - Bizim fraksiyadan da 

təklif olundu ki, layihə fraksiyalara veril-

sin. Və bu təklif birinci olduğu üçün qa-
baqca onu səsə qoymaq lazmdr.  

Sədr - Təklif olundu ki, ələlümum la-
yihələr fraksiyalara verilsinlər. Bu təklin 
bugünkü layihəyə dəxi şamil olduğunu 
mən bilmədim. Öylə isə mən səsə qoyu-
ram. Əgər bu qəbul olunmazsa, onda 
məruzəçinin təklini səsə qoyaram. İndi 
hər kəs təqdim və müzakirə olunmuş la-
yihənin növbədən götürülərək fraksiya-
lara köçürülməsi tərəfdardr, rica edirəm 
əlini qaldrsn. (Əllər qalxr.) Deməli, ək-
səriyyətlə qəbul olunur. Söz hökumət üz-
vü [Xudadad bǝy] Məlikaslanovundur.  

Məlikaslanov - Mən onu demək istə-
yirəm ki, bu barədə gündə bizə çox zərər 
dəyir. Ona görə təvəqqe edǝrdim fraksi-
yalarda məsələyə tez baxlsn. Mən beş 
gün möhlət təklif edirəm. (Səs: Yaxş, 
yaxş.) 

M. Ə. Rəsulzadə (yerindən) - Ondan 
da tez baxarz.  

Sədr - Beş gün tezdir. Süni [praktik] cə-
hətdən beş gün mümkün olmayacaqdr. 
Çünki ruscas makina ilə tez yazlr. Am-
ma türkcəsi əl ilə yazldğndan tez müm-
kün deyildir. (Səslər: Ruscasn göndərin.) 

Sədr - 5 dəqiqə tənəffüs elan etmək 
istəyirəm. Fəqət tənəffüsdən qabaq növ-
bədən xaric söz verilir Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadəyə.  

Rəsulzadə Mǝhǝmmǝd Əmin - Növ-
bədən xaric olaraq söz almağmn səbəbi 
bu gün əcnəbi dövlətlər nümayəndələ-
rinə məxsus olan lojada möhtərəm mü-
sarimiz olan Şərif əfəndi oturduğudur. 
(Lojaya mütəvəccihən [loja istiqamǝtindǝ] 
şiddǝtli alqş)  

Mumaileyh [həmin şəxs] böyük türk eli- 
nin evlərindən birini təşkil edən Başqr-

dstan Hökumətinin nümayəndəsidir. Baş-
qrdstan sözü ehtimal ki, bir çoxlarmz- 
dan ötrü bir proqram məsələsidir. (Alqş) 

“Müsavat” Rusiyada yaşayan bütün 
türk qövmlərinə muxtariyyət tələb edən 
bir rqədir. Proqramlarnda Azərbaycan, 
Türküstan, Qrğzstan qövmlərinə mux-
tariyyət tələb etdiyi kimi, eyni zamanda 
Başqrdstan Hökumətinin də muxtariy-
yətini elan etmişdir. İştə bu gün Yevropa 
Sülh Konfransna iştirak etmək üzrə müs-
təqil Azərbaycan paytaxtında müsar si-
fəti ilə bulunan Başqrdstan nümayən- 
dəsini görməyi böyük şərəf hesab ediriz. 
Və zənn edərsəm, muxtariyyət əsasn 
qəbul etmiş olan digər rqələrimizdən 
ötrü də buras ümumi bir məsələdir. Bi-
naənileyh [ona görǝ], yaşasn Başqrds-
tan Hökuməti və Başqrd türk milləti! Bu 
gün onlarn nümayəndəsini alqşlamaqla 
müftəxir oluruz [iftixar edirik]. Eyni zaman-
da millətlərin hürriyyətləri təmin edil-
mək surətilə Cəmiyyəti-Əqvamda [Mil- 
lətlər Cəmiyyətində] türk qövmlərinin bir 
mövqe tutacağna qane olmaqla bir da-
ha təbrik və təkrar-təkrar alqşlayrz. (Hər 
tərəfdən lojaya mütəvəccihən gurultulu 
alqş)  

Sədr - Şimdi 5 dəqiqə tənəffüs elan 
edilir.  

(Tənəffüsdən sonra) 
Sədr - İclasa davam ediriz. Növbədən 

xaric olaraq söz Rəisi-vükəla [Baş nazir] 
həzrətlərinə verilir.  

Son hadisələr haqqnda 
Xan Xoyski - Möhtərəm məbuslar! 

Hökumət özünü borclu bilir bu axr gün-
lərdə Parlaman və camaat arasnda hə-
yəcanla danşlan işlər haqqnda sizə bir 
qədər məlumat versin. O da bu barədə-
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dir ki, axrnc günlər Bakda bəzi əhvalat 
vaqe olmuşdur ki, camaatı qorxu və təş-
vişə salmşdr. General Prjevalski özünə 
Könüllü ordu komandan ad verib Bak-
da olan məşhur Hamazasp ilə guya kö-
nüllü əsgər toplayrlar. General Prjevalski 
sabiq Rusiya əsgərlərinə, Hamazasp da 
ermənilərə silah verirlər. Bunlar İçəri şə-
hərdəki və Təzəpir yanndak qşlalar [ka-
zarmalar], Salyan kazarmasn tutublar. 
Bu əhvalat əhalini təşvişə salmşdr. Hö-
kumət bunu əvvəl gündən bilib, bu əhva-
latı təhqiq etmək və bunlarn kim və mən- 
zurlarnn [mǝqsǝdlǝrinin] nə olduğunu 
kəşf etməyə çalşmşdr. Hökumət tədbir 
görənə qədər mən bu əhvalatı ingilis ko-
mandanlğna da bildirməyi lazm gör-
düm. Çünki neçə vaxtdr Müttəqlər ko- 
mandanlğ buradadr. Mən istədim böy-
lə mühüm əhvalat onlarn xəbəri ilə ol-
sun. Ona görə öz tərəmdən bu əhvalat 
barəsində general Tomsona bir məktub 
yazdm və öz nöqteyi-nəzərimi bildirdim. 
Cavab da gəldi. Mən məktubu Tomsona 
rusca yazmşdm, izin verin rusca oxu-
yum.  

Səslər – Buyurun, buyurun!  
Fətəli xan - Məktubun məzmunu bu 

idi:  
“Bakda Müttəqlər qüvvələri ko-

mandan Tomson həzrətlərinə! Hökumə-
tin binagüzarlğnda [sərəncamnda] bulu- 
nan məlumata görə, son günlər burada, 
Bakda, dövlət mənafeyi və hökumət hey-
siyyəti nöqteyi-nəzərindən qeyri-məqbul 
hadisələr vaqe olur. Könüllü ordu nüma-
yəndələri general Prjevalski və general 
Erdeli Bakda və ətrafında qoşun yğb si-
lah paylayrlar, məşq verirlər. Bir kəlmə, 
ciddi surətdə qoşun hazrlanr. Digər tə-

rəfdən erməni fəallar və əzancümlə [o 
cümlədən] bütün sabiq fəaliyyəti Azər-
baycann müsəlman əhalisi ilə mübarizə 
və talandan ibarət olan Hamazasp, həm-
çinin silah daşmağa qadir olan erməni-
lərin siyahsn tutub toplayr, silah verir 
və qoşun qitəatı [hissǝlǝri] təşkil edir. Qa-
rşq erməni-rus qitəatı Duma meydann-
dan İçəri şəhərə gedən qapnn ağznda 
tamamilə müsəlmanlarla məskun olan 
yerdə bir qşlan işğal etmişlərdir. Bak 
şəhəri müsəlman əhalisi arasnda nəha-
yət dərəcədə həyəcan var. Buras haql 
olaraq camaat və Parlaman tərəndən 
hökuməti məzəmmətə və narazlğa bais 
olur ki, öz paytaxtımzda nəinki dövlətin 
hüququnu xələldar edən, hətta dövlətin, 
onun əsasn təşkil edən müsəlman əha-
lisinin varlğ əleyhinə olan bu cür işlərə 
imkan verir. Əminəm ki, böylə işlərin hö-
kumətcə qeyri-qabili-təhəmmül [dözül-
mǝz] olduğuna zati-aliləriniz də mə- 
nimlə iştirak edərsiniz. Heç bir dövlətdə 
və məmləkətdə böylə şey yoxdur ki, döv-
lətin və hökumətin bədxah və onlara ya-
banç olan təşkilat məmləkətin paytax- 
tında hökumətin gözü qabağnda bunca 
azad binagüzarlq edib [fǝaliyyǝt göstǝrib], 
açqdan-açğa müsəlləh [silahl] qüvvələr 
təşkil etsinlər, hans ki, dövlətin əsas əley- 
hinə sövq edilə bilər.  

Fövqəlzikr [yuxarda söylənən] mülahi-
zələrlə hökumət namndan [adndan] za-
ti-alilərinizə müraciət edərək bilatəxir 
[dərhal] müxtəlif könüllü və erməni qoşu-
nu yğlb təşkil olunmasna xitam veril-
məsində və hər dürlü [hǝr cür] könüllü təş- 
kilatı və Hamazasp ilə yoldaşlarnn Azər-
baycandan çxarlmasna müzahirǝtdǝ 
bulunmanz [kömək etmənizi] israrla tə-

vəqqe edirəm. Hökumət əmindir ki, zati-
aliləriniz bu mülahizələrin haql olduğu-
nu etiraa [qǝbul edǝrǝk], təcili surətdə 
lazmi tədbirlər görərsiniz. Vəilla [yoxsa] 
hökumət məcbur olacaqdr bu kimi qey-
ri-təbii və nəhayət dərəcə təhlükəli işlərə 
xitam çəkmək üçün ixtiyarnda olan var 
qüvvəni işlətsin. Zati-alilərinizə qarş eh-
tirammn qəbulunu rica edirəm.  

Baş vəzir: F. Xoyski.” 
Bu kağz mən Tomsona fevraln 15-

ində yazmşdm. Sabah cavab gəldi. 
Mən özüm də Parlaman sədri cənab ilə 
bir yerdə general Tomson ilə gorüşdüm. 
Məktubunun məzmununu bizə dil cava-
b da bəyan etdi. Cavab budur: (Oxuyur)  

"Alişan [şan uca], Azərbaycan Baş və-
zirinə. Dünkü 32 nömrəli məktubunuzu 
aldm. Mənim müəyyən məlumatım var 
ki, rus qoşunu səfərbərliyi icra edilməyir. 
Ola bilər ki, general Denikin qoşununda 
xidmət etmək üçün zabitlər yazlmas əs-
gər təcəmmösü [yğlmas] təsiri bağşla-
mşdr. Bu zabitlər dərhal Bakdan gedir- 
lər və bilmərrə [qǝtiyyǝn] əsgəri məşq ve-
rilməyir və silah paylanmayr. 

Hamazaspn fəaliyyəti sabiq Rusiya 
qoşunundak erməni əsgərlərinin siyah-
sn tutub yaxn zamanda Ermənistana 
göndərmək məqsədi ilə məhdud bir işdir. 
Bunlar heç vəchlə təslih və təşkil edilmə-
yəcəklərdir [silahlandrlmayacak vǝ tǝşki-
latlandrlmayacaqlar].  

Mən sizin xahişinizə görə, məktubu-
nuzda göstərilən hər dürlü qeyri-məmul 
[arzuolunmaz] hadisənin önü alnmas 
üçün iqdamatda bulunmuşam [addmlar 
atmşam].  

Sizə səmimi ehtiram olan Tomson.  
Bak, 16 fevral 1919.” 

Kağzdan əlavə Tomson dil cavab da 
dedi ki, heç vaxt raz olmaz ki, bizi tanma- 
yan təşkilatlar özbaşlarna əsgər yğsn-
lar. Bu mümkün deyildir. Mən də sizin 
krinizə şərikəm. Onlar qəti surətdə bu-
radan çxb getməlidirlər. Mən cavabnda 
dedim ki, hər nə ki mümkündür edib var 
qüvvəmizlə qoymayacağz böylə şeylər 
Bakda olsun. Guya Könüllü ordunun k-
ri var ki, onlar nizami əsgər sifəti ilə de-
yil, xidmətçi sifəti ilə Bakda 200 nəfərlik 
bir dəstə saxlasnlar. Hökumət bunu mü-
zakirə edib mümkün olmayacağn təhti-
qərara almşdr. Təzədən bir də qəti su- 
rətdə məlum etmişəm ki, bundan sonra 
heç kəs bizdən izinsiz bir şey etməsin və 
Bakda nə qədər qüvvə varsa, tamamilə 
buradan çxarlsnlar. Ümidvaram ki, ingi-
lis komandan da bizə köməkdir. O ki, 
qald İçəri şəhərdə və Təzəpir yanndak 
evlər: söz vermişlər oradan da bu gün, 
ya sabah çxacaqlardr. Salyan kazarmas 
məsələsinə gəldikdə, general Prjevalski 
özü mənim yanma gəlib oran boşalt-
maq üçün 5 gün möhlət istədi. Mən de-
dim ki, 5 gündən artıq möhlət verə bil- 
mərəm. Çünki ora bizim öz əsgərlərimiz 
üçündür. Ümidvaram ki, qoşunlarmz bu 
yaxnda Bakya gələr, onda camaatın əh-
val başqa cür olar. Mən bununla demək 
istəməyirəm ki, başnzn altına yastıq qo-
yasanz. Bizim üçün hər bir dəqiqə qorxu 
ola bilər. Mən əvvəlcə də demişəm ki, Hö-
kumət və Parlaman bir dəqiqə mürgülə-
sə də fəna işlər olar. Hökumətin nə qə- 
dər imkan var çalşr ki, xəta yetirən təş-
kilatlar buradan rədd olsunlar və heç kə-
sin ixtiyar olmasn bizdən izinsiz burada 
öz başna işlər görsün. Hökumət bu ba-
rədə tədbirlər görür və görəcəkdir. İnşal-
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lah, bu günlərdə əsgərlərimiz gələr, əhali 
də rahat olar.  

Hamazaspn əsgər yğmas mǝsǝlǝsi-
nǝ gəldikdə, aldğmz məlumata görə 
əhvalat böylə imiş: Hamazasp köhnə rus 
qoşununda olub da qalmş və vətənləri-
nə getmək istəyən erməni əsgərlərini si-
yah edirmiş. Biz buna mane deyiliz. Hər 
kəs istəsə, vətənə gedə bilər. Bu barədə 
mümaniət [maneçilik] ola bilməz. Amma 
Hamazaspn özünün burada qalmas dü-
rüst deyildir. Bu barədə Tomsona yazd-
ğm məktubda qeyd etmişdim ki, Hama- 
zasp buradan çxb getsin.  

Səslər (Mərkəzdən) - Qarabağam?  
Xoyski - Mən sizə bu məlumatı ver-

mək istəyirdim. (Ümumi alqş) 
 

(yenə var) 
 
 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 

(Bolşevik acentəliyindən) 
 
* Londondan xəbər verirlər ki, “Deyli 

xronikl” qəzetəsinin yazdğna görə, Tür-
kiyə Hökuməti İstanbulu tərk etmişdir. 
Müttəqlər öz əsgərlərini İstanbula ç-
xarmşlardr. Şəhərin idarəsi Müttəq 
dövlət kontrollar altında olacaqdr.  

* Fevraln 12-sində Varşavadan xəbər 
verirlər ki, bu gün Belostokda Polşa ko-
missar ilə məhəlli [yerli] alman məmur-
lar arasnda Belostokun polyaklara veril- 
məsi haqqnda müqavilənamə əqd edil-
mişdir [imzalanmşdr]. Varşavada Seymin 
iclas başlanmşdr. Xəbər verilir ki, Polşa 
ordusu Brest-Litovsku işğal etmişdir.  

* Zürixdən xəbər verirlər ki, Müttə-
qlər təzə mütarikə şəraitinǝ [atəşkəs 
şərtlərinǝ] Almaniya ordusunun 30 r-
qəyə [diviziyaya] qədər ixtisar edildiyi və 
bütün topxanann təslimi tələbatın daxil 
etmişlərdir.  

 
Klemansonun yaralanmas ətrafında  
* Lion - 19 fevral. Bu gün Fransa Baş 

naziri Klemansoya sui-qəsd edilmişdir. 
Bir neçə güllə ilə Klemanso yaralanmş-
dr. Sui-qəsdçi tövqif [həbs] edilmişdir. 
Onun familiyas Kottindir. 

* Amerika Xariciyyə naziri Lansinq bu 
gün səhər Klemansonun yanna gəlib 
Amerika milləti namndan [adndan] Kle-
mansoya yaralanmağ münasibəti ilə ha-
kəza [elǝcǝ dǝ] Sülh Konfransnda olan 
Amerika nümayəndələri namndan bə-
yani-təəssüf eyləmişdir.  

* Tiis - 21 fevral. Klemanso canna 
olan sui-qəsd Fransa Palatasnda böyük 
həyəcana səbəb olmuşdur. Palatann səd- 
ri böyük bir hüzün və ələm içində Fransa 
namndan Klemansoya Palatann arzusu-
nu bəyanla demişdir ki, bütün vətən tez-
liklə Fransa Hökumətinin görkəmli başç- 
s canna edilən sui-qəsdin ağrlğn hiss 
edǝr. Klemanso səhhətinin xətrəli [təhlü-
kəli] olmadğn bildikdə millətin həyəca-
n da əskilǝr. Biz Palata namndan Kle- 
mansoya bəyan ediriz ki, Palata tezliklə 
onun səhhətyab olub [sağalb] da, yenə 
iş başna keçməsini arzu edir. Sosialist r-
qəsinə mənsub olan Renodel demişdir ki, 
o da Palatann arzusuna şərik olur. Hər-
çənd, biz burada Klemanso siyasətinin 
düşməniyiz amma bununla bərabər deyi-
riz ki, biz də Klemansonun tezliklə sağal-
masn istəyiriz.  

Vilson nitqinin Almaniyaya təsiri  
Tiis - (Almaniya mətbuatı). Vilson 

nitqinin Cəmiyyəti-Əqvama [Millətlər Cə-
miyyətinə] aid olan cümlələri Almaniyada 
artıq dərəcə sui-təsir bağşlamşdr. Al-
maniya mətbuatı bu məsələni müzakirə 
edərkən, bunu Vilsonun öz məramna-
məsindən vaz keçməsi kimi tələqqi edir-
lər [qiymǝtlǝndirirlǝr]. Vilson tərəndən 
Almaniyann müstəmləkələrə olan hüqu-
qunun inkar edilməsi ağr və nagəhani 
[gözlǝnilmǝz] bir əmrdir [işdir]. Halbuki, 
bu vaxta qədər bu cür rəy və mülahizələr 
ingilis dövlət rical [adamlar] tərəndən 
meydana atılrd. Tərksilah məsələsi haq-
qnda Almaniya tənqidatı Vilson tərən-
dən 1918-ci il payz fəslindəki vəziyyəti- 
coğrayyənin nəzərdə tutulmasna böyük 
diqqət və əhəmiyyət verir. Hətta, Lloyd 
Corc Almaniya mövqeyi-coğrasindən 
dolay Fransa ilə Rusiya arasnda qayət 
güclü bir qüvvə saxlamasn lazm görür. 
İki axrnc qərinələrdə Almaniya ələddə-
vam [davaml surǝtdǝ] Fransann təcavü-
zatına məruz qalmşdr. İndiki müharibə 
qurtardqdan sonra Rusiya və Fransa tə-
rəndən Almaniya üçün təhdid mövcud-
dur. Halbuki, Fransa üçün Almaniya təh- 
didi keçmiş bir işdir.  

 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Sülh Konfransnn iclas  
Sülh Konfransnn pəncşənbə [cümə 

axşam] gününə təyin edilmiş olan iclas 
cüməyə təxir edilmişdir. Fransa nüma-
yəndələri Pişon və Tardyö olacaqdr. Məc-
lisə Amerika nümayəndəsi Lansinq səda- 
rət edəcəkdir. İclasda bu məsələlər mü-

zakirə ediləcəklərdir:  
1) Transilvaniyada işğal edilməyəcək 

olan məntəqə haqqnda; 
2) Lehistan [Polşa] məsələsi; 
3) Albaniya mürəxxəsləri [nümayǝn-

dǝlǝri] sədri Turxan paşann məruzəsi; 
4) Ərzaq Komissiyas hesabatı, bi-

tərəf məmləkətlərdə ticarət siyasəti, 
Müttəqlərin münasibati-iqtisadiyyəsi 
[iqtisadi ǝlaqǝlǝri]. 

 
Tiis - (Fransa mətbuatı yazr) Bunu 

qeyd etməli ki, mütarikənin təcdidi [atəş-
kəsin yenilǝnmǝsi] müvəqqətidir. Bu mü-
vəqqəti təcdiddən sonra qəti etilaf [raz- 
laşma] olmaldr. Bu da qəti sülh bağlana-
nadək gücdə qalacaqdr. Almaniyaya si-
lah altında 250 min qoşun saxlamağa 
müsaidə veriləcəkdir. Almanlarn kəndi-
sinə verilən mühimmati-hərbiyyədən 
[hərbi lǝvazimatdan] başqa və hərbi za-
vodlar Müttəqlərin kontrolluğu altında 
olacaqdr. Qəti surətdə mütarikə şəraiti-
ni təcdidə müvəzzəf edilən [atǝşkǝs şǝrt-
lǝrini yenilǝmǝk vǝzifǝsi tapşrlan] səkkiz 
nəfərdən ibarət komissiya öz işini qurtar-
mşdr. Bu yaxnlarda böyük dövlətlərin 
səvabdidinə mühəvvəl ediləcəkdir [tǝsdi-
qinǝ verilǝcǝkdir].  

 
Tiis - (Almaniya mətbuatı) Polyaklar 

mütarikə şəraitini xələldar etdiklərindən 
Almaniya mətbuatı qəti surətdə tələb 
edir ki, Müttəqlər mütarikədə göstəril-
diyi vəchlə polyaklar Almaniya sərhədini 
keçməyə qoymasnlar.  

 
Şeydemann rəyi  
Tiis - (Almaniya mətbuatı) Almaniya 

Milli Məclisində dünən müzakirat davam 
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etdikdə Şeydeman demişdir: Mənim 
üçün də fürsət gəlmişdir ki, düşmənlərin 
ağr tələblərinə “yox” cavab verim.  

 
* Polyak siyasilərindən birisi istatistik 

hesabna istinadən deyir ki, bu müharibə 
zamannda Polşa dövlətinə və xüsusi 
şəxslərə 25 milyard zərər dəymişdir.  

 
 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA  
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
* Daxiliyyə naziri həzrətlərinin Bak 

Bələdiyyə İdarəsinin mənzil vergisi vaxtı-
n uzatmaq barəsindəki məruzəsindən 
sonra qət edilmişdir [qǝrara alnmşdr]:  

Bələdiyyə İdarəsinin təşəbbüsatın 
rədd etmək.  

* Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətlərinin 
Nəzarətlərdəki [Nazirliklǝrdǝki] yuris-kon-
sullarna [hüquq mǝslǝhǝtçilǝrinǝ] dair mə-
ruzəsindən sonra qət edilmişdir:  

Bir nəfər yuris-konsul iki Nəzarətdən 
artıq öz öhdəsinə götürə bilməz. İşbu mə- 
lumatı bütün Nəzarətlərə göndərib mə-
lum etməli.  

* Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarətinin [Sə-
hiyyə Nazirliyinin] Mart hadisatında xəsa-
rətdidə olan yetim çocuqlar təmin et- 
mək barəsindəki məruzəsindən sonra 
qət edilmişdir:  

Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarətinə tapş-
rlsn ki, öz nəzəriyyatın bu barədə Hö-
kumətə təqdim etsin.  

* Daxiliyyə naziri həzrətlərinin Bak 
Bələdiyyəsinə bir milyon pul buraxmaq 
barəsindəki məruzəsindən sonra qət edil- 
mişdir:  

Bələdiyyə İdarəsinə 20 milyon fond-
dan həman məbləğ verilsin. Fəqət işbu 
məbləğ Parlaman tərəndən təsdiq edil-
dikdən sonra veriləcəkdir.  

 
 

ƏRZAQ NƏZARƏTİNDƏ  
[ƏRZAQ NAZİRLİYİNDƏ] 

 
Fevraln 14-də Ərzaq Nəzarəti şöbə-

lərinin müdirləri Ərzaq nazirinə böylə bir 
ərizə vermişlərdir: 

“Siz Ərzaq naziri olanda biz aşağda 
imza edənlər var qüvvəmizlə çalşrdq ki, 
Nəzarətin fəaliyyəti məhsuldar olub, icti-
maiyyət və camaatı birinci zəruri şeylər-
dən həqiqətən təmin yolu ilə getsin. Fə- 
qət hər gün arzu və məqsədlərimizi kö-
kündən puç edən şeylərə rast gəliriz. Son 
günlər vaqe olan əmrlər [baş verǝn işlǝr] 
isə bizi qəti surətdə inandrd ki, bizim sə-
yimizə nəinki siz müzahirət [kömǝk] et-
məyirsiniz, hətta bundan sonra Nəzarət- 
də işləmək vəzifəsi bizim üçün qeyri-
mümkün olur. Ona görə sizdən acizanə 
təvəqqe ediriz bizim istefamz qəbul ilə 
ən yaxn zamanda işləri və Nəzarətdəki 
vəzifəmizi təhvil götürmək üçün adamlar 
təyin edəsiniz.”  
İmza edənlər: Maliyyə şöbəsi müdiri 

Matseyevski, Ümumi şöbə müdiri Po-
pov, Təqsim [Bölgü] şöbəsi müdiri Bano-
viç, Təqsim şöbəsi müavini-müdiri Dob- 
rovolskaya, Kontrol-dəsturüləməl [nizam-
namǝ] şöbəsi müdiri Ketsxeveli, Ümum 
anbarlar müdiri Naşatir, Ərzaq naziri və-
kili Smirnov, vəkili-müavini Lyubimov, X-
rd [satış] şöbəsi müdiri Çurikov və he- 
sabdar Vasilyev. 

Görürsünüz, qarelər [oxucular], bu hə-

zərat “var qüvvələri ilə çalşmşlar...” indi 
də istefa “verirlər”. (?) Çünki nazirin “hə-
rəkəti onlarn çalşmasn qeyri-müm-
kün” edirmiş. (?)  

Bunlar kimlərdir və nə üçün “istefa” 
verirlər? Ən mövsuq [mötəbər] mənbə-
dən aldğmz məlumat əsas ilə bu sual-
lara cavab verəlim:  

Bunlar sabiq Bələdiyyə İdarəsi Ərzaq 
şöbəsinin baş xidmətçiləridir ki, məzkur 
[deyilǝn] şöbə Nəzarətin ixtiyarna keç-
dikdə bunlar da Nəzarət xidmətinə keç-
mişlərdi. Hətta Smirnov öylə bir mövqe 
tutmuşdur ki, nazir müvəkkili təyin edil-
məklə bərabər, qanunun birinci qisim, 
beşinci kitabnn hökmünə görə bütün 
Nəzarət Maliyyə şöbəsi ilə bərabər, nazir 
dəftərxanas [dǝftǝrxana] direktorunun 
əlinin altında olduğu halda, nazirin 14 
yanvar tarixli bir əmri ilə bu ixtiyarlar di-
rektordan alnb həman Smirnova veril-
mişdi. Görürsünüz ki, nazirin hərəkəti 
bunlara mane olmamşdr. Bəs [demǝli], 
səbəbləri başqa yerdədir. İş daha aydn 
olmaq üçün bir az uzaqdan başlayalm.  

Lizqar nazir olandan bir az sonra bü-
tün Nəzarət baş qulluqçularnn ümumi 
bir iclas vaqe olaraq, qət edilmişdi ki, 
bundan sonra Nəzarətə gələn və oradan 
gedən kağzlarn həpsi direktorun nəzə-
rindən keçsin. Bu qərardad nazir də təs-
diq etmişdir. Fəqət “ərzaqç” ağalar bu 
qərardaddan naraz qalr və buna əməl 
etmək istəməyirlər. Özbaşlarna işi keçir-
məkdə davam edirlər. Neçə müddət ara-
dan keçir. Aydn görünür ki, bir dəstə baş 
qulluqçu “ittifaq” düzəldib öz keyiəri is-
tədiyi kimi işləyirlər. Bir çox işlər direk-
tordan bixəbər olur. Xidmətçiyə bir söz 
dedikdə “Mən Smirnova tabeyəm, özgə 

adam tanmram” deyə cavab verir. Mə-
sələn, ən mühüm olan Təqsimat şöbə-
sində müdir “dərə xəlvət” eyləyir. Külli 
miqdarl şeylər nazirdən, direktordan bi-
xəbər Smirnovun “əmri ilə” buraxlr. Xr-
da-para şeylər isə müdirin öz keyndən 
asldr. Bu şöbənin də müdiri həman Ba-
noviçdir.  

Bunlarn hərəkətlərindən bəzi şeylər 
göstərəlim. Sklad [anbar] müdiri gedib 
neçə min kisə alr. Biri 18 manatdan yu-
xar. (!) Bu nədir?  

Bir də bir vaxt Nəzarətdə xidmətçilə-
rə manufaktura verilirdi. Bəziləri alma-
mşlardr. Gəlib direktordan və nazirdən 
istəyirlər. Onlar raz olmayrlar. Sabah 
məlum olur ki, manufakturan almşlar-
dr. Nasl olmuşdur? Pək asan: Smirnov 
kağz vermiş, sklad müdiri də buraxmş-
dr. Daha böyük bir iş. Ərzaq Nəzarəti tə-
rəndən əqd edilib də bütün qəzetələr- 
də, camaat dairələrində gurultunu möv-
cib olan [gurultu yaradan] müqavilənamə 
məsələsində də bu ağalar “çalşmamş” 
deyilmişlərdir. 

Maliyyə şöbəsi də “bonsuz” qalma-
mşdr. Məsələn, kassadan 19 min manat 
əskikdir. Bunun 10 min manatı sabiq mə-
mur vaxtında “yox” olmuşdur. “Bu işi” 
Smirnov açmayrmş. Fəqət sonradan aç- 
lb müddəiyi-ümumiyə [prokurora] veril-
mişdir. Yerdə qalan 9 min manatı da yeni 
məmur vaxtında “qeyb” olmuşdur. Fə-
qət işin üstü açlmaqla bərabər, hələ bu 
vaxtadək nə pul yerinə qaytmşdr, nə də 
müqəssir məhkəməyə verilmişdir. Əlbət-
tə bu işlər açldqdan sonra nazir artıq bu 
ağalara “müzahirət” [kömək] edə bilmə-
yərək fevraln 13-ündə iki əmr verir. Əv-
vəla, bundan sonra kassa və Maliyyə şö- 
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bəsi tamamilə direktorun ixtiyarna tap-
şrlsn və 2[ncisi] – bundan böylə Nəza-
rətə daxil və oradan xaric olan ümum ka- 
ğzlar direktorun nəzərindən keçsin.  

Zahirən burada təzə bir şey yoxdur. 
Direktorun əlindən alnmş hüququ özü-
nə qaytarlr. Həqiqəti-hal isə böylə deyil-
dir. Doğrudur, direktor özü yükünün yün- 
gülləşməsi üçün riza vermişdisə də, lakin 
bu məsələ [Abbasǝli bǝy] Makinski cə-
nablarnn hüququnu pozmaq və Smir-
nova həddən ziyadə iltifat idi.  
Şimdi açld ki, Smirnov və kompani-

yas böylə etibara layiq deyildilər. Odur 
ki, nazirin ikinci əmrləri Smirnova ədəmi-
etimad [etimadszlq] idi. Həm özü də böy- 
lə yaxşca anlamşdr. Ona görədir ki, ədə- 
mi-etimad izharn [etimadszlq göstǝril-
mǝsini] özünə eyib hesab edərək nazirin 
yanna gedib təvəqqe edir ki, əmr ver-
məsin. O özü ayn 15-ində istefa verər.  

Digər tərəfdən anbarlar müdiri Bano-
viçə əmr olunur ki, bundan böylə Makins-
kinin hökmü olmasa bir şey buraxmasn. 
O da narazlq edir: Yox, böylə ola bilməz; 
əgər mənə inanmayrsanz, mən qulluq-
dan çxaram.  

Təəccüb! Əgər bu ağalar düz-doğru 
adam isələr nə üçün Smirnovun “kont-
roluna” raz olurlar amma Makinskiyə 
yox? Çünki aşağda görəcəksiniz. Bunlar 
özləri də boyunlarna aldqlar üzrə hə-
man ağalar Nəzarətdə özlərini “bir ailə” 
hesab edirmişlər ki, bu ailə əzas [üzvləri] 
öz arasnda hər şey edə bilərmiş. Lakin 
başqalar onlara göz yetirməməli imiş!  
Əvət, bu əhvalatdan sonra “əngələ” 

düşmüş həzərat nazirin və direktorun 
xəbəri olmadan və sair qulluqçu yoldaş-
larna bildirmədən fevraln 14-də bir ic-

las quraraq həman başda yazdğm mək- 
tub məzmununda bir ərizə yazb istefa 
verməyi təhti-qərara alrlar.  

Smirnov və Banoviçlərin məsələyə nə 
nəzərlə baxdqlarn bilməyirəm. Ancaq 
məncə onlarn bu hərəkəti qanunu poz-
maqdr. Çünki, qanuna görə, qulluqçular 
dəstə ilə istefa vermək ixtiyarna malik 
deyildirlər.  

Keçəlim mətləbə. Maliyyə naziri bu iş- 
ləri təhqiq etməyi baş müvəkkil Şuljen-
koya həvalə etmişdir. Fəqət yenə ixtilafı 
bir növ mülayimətlə keçirmək istəmişlər-
dir. Lakin “səy edən” həriər işin artıq 
keçmiş olduğunu hiss edirlər. Məsələn, 
yuris-konsult [hüquq mǝslǝhǝtçisi] ilə mü-
vəkkil Yusifəli Əliyev bunlara müraciǝtlə 
həman yazdqlar məktubu göstərərək 
deyirlər ki, burada biz də sizinlə bərabər 
xidmət ediriz. Bir iş varsa hammz bil-
məliyiz. Məktubda ki, yazrsnz “...bu şə-
rait altında...”. Bizə deyin görək o hangi 
şəraitdir? Bəlkə öylə şeylər var ki, biz də-
xi Nəzarət qulluğunda qala bilməriz və 
siz gedəndən sonra buras bizim üçün lə-
kə olar ki, siz qəbul edə bilmədiyiniz şə-
raiti biz qəbul ediriz və xidmətdə baqi 
qalrz. Bu bizə eyib gətirər bəlkə. Bunun 
cavabnda demişlər ki, biz bu işi aça bil-
məriz. Bu bizim “ailəvi” işimizdir. Bu ba-
rədə məlumat almaq istəsəniz Matse- 
yevskiyə müraciət ediniz.  
Əlbəttə ki, Maliyyə şöbəsi müdiri 

Matseyevski dəxi bunlara öylə tutalqal 
bir cavab verə bilməmişdir. Xülasə, bu 
tərəf ixtilafı məhrəmanə bir surətdə həll 
etmək istəmişsə də, müvəffəq olmamş-
dr. Nəhayət, həman ərizə verənlərin is-
tefas qəbul edilmiş və hələlik Smirno- 
vun vəzifəsi olan nazir müvəkkili vəzifəsi 

Yusifəli Əliyevə təhvil verilmişdir.  
Bu surətlə görülür ki, o adamlar öz 

başlarna deyil, məcbur olmuşlar istefa 
verməyə.  

Ümidvar oluruz ki, bundan böylə də 
Azərbaycan Hökuməti qulluğunda olan-
larn həpsinin xəyanəti açlaraq həpsi “is-
tefa verəcəklər”.  
Şimdi düz, doğru, namuskar, vətəni-

ni, millətini əziz tutan müsəlmanlar la-
zmdr ki, Nəzarətlərdə xain qulluqçu- 
larn yerini tutub göstərsinlər ki, özümüz 
öz işimizi aparmağa qadirik. Əgər müsəl-
man qardaşlar vətən və millət mənfəəti-
ni cib mənfəətlərindən yuxar tuta bilsə- 
lər, böylə xəyanətkarlar, həm də Azər-
baycann adn belə eşitmək istəməyən 
xainlər gəlib Nəzarətin başna keçə bil-
məzlər.  

Burayadək yazdqlarmz bu xainlərin 
qulluqdak xəyanətini açr. Amma dərin 
diqqət edilsə görülər ki, bunlar “ittifaq” 
düzəldib həm milyonlar yemək, həm də 
Azərbaycann nazirini yxmağa çalşrlar. 
Qoy, müsəlmanlar ibrət alsnlar!  

X. İ. 
 
B. T. Dünkü rusca qəzetələrdə bir xə-

bər vard ki, Ərzaq naziri Lizqar xidmət-
dən çxarlb, onun yerinə Mərkəzi Ev Ko- 
mitəsi sədri Leontyeviç təyin edilmişdir. 
Əvvəla, Leontyeviç Rus Milli Komitəsinin 
üzvü olmaq həsəbi [sǝbǝbi] ilə və həman 
komitə Azərbaycan Hökumət və Parla-
mannda iştirak etmədiyindən, nazir tə-
yin edilə bilməz. Saniyən [ikincisi] Ərzaq 
Nəzarətində məsuliyyətli bir mövqe tu-
tan şəxsdən aldğmz məlumata görə, 
qəzetənin təkidinə rəğmən Leontyeviç 
nazir təyin edilməmişdir və böylə bir kir 

yoxdur da. Lizqar cənablar nazirlikdə qa-
lrlar.  

X. İ. 
 
 

MƏTBUAT 
 
“İttihad” rqəsinin naşiri-əfkar [kir-

lǝrini yayan orqan] olmaq üzrə bu cümə 
günündən etibarən rus dilində və “İtti-
had” adnda həftəlik bir qəzetə çxmağa 
başlamşdr.  

Qəzetənin birinci nömrəsində başdan 
bəyani-məram edən bir sərməqalə [baş 
mǝqalǝ] dərc edilmişdir. Fəqət qəzetənin 
naşiri-əfkar bulunduğu rqənin məram-
naməsi həman məqalə kimi isə bir qədər 
“doldurmaq” və ciddiləşdirməyi tövsiyə 
edərdik.  

Sonra gələn məqalələrlə məzkur [ad 
çǝkilǝn] rqə Hökumətə, “Müsavat” r-
qəsinə, hətta “Azərbaycan” mühərrirləri-
nə elani-hərb və daha çox iftiralar deyib 
ancaq qəzetənin axrndak “Bakda Kö-
nüllülər haqqnda” sərlövhəli məqaləsi 
bir qədər ciddi bir mühərrir və siyasi r-
qə məqaləsinə oxşayr.  

Bir rqənin naşiri-əfkarndan biz cid-
diyyət və taktika gözlərdik. Ümidimiz gə-
ləcəyədir.  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Cümə günü fevral aynn 28-də, gün-

düz saat 2-də, 4-üncü Paralelni küçədə, 
Kərbəlayi Atababa Orucovun evində “Nov- 
xan” Müstəhliklər [İstehlakçlar] Koopera-
tiv Cəmiyyətinin ümumi iclas vaqe ola-
caq. Cəmi üzvlərdən xahiş olunur ki, vəq- 
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ti-müəyyəndə [təyin edilmiş vaxtda] təşrif 
gətirsinlər.  

Müstəhliklər Cəmiyyəti “Novxan”  
 
Qalabəyinin istefas  
Bak qalabəyisi [komendantı] rotmistr 

Yadigarov ərizəsinə görə öz vəzifəsindən 
əzl [azad] edilir. Qalabəyinin vəzifəsini ifa 
etməyə müvəqqəti olaraq Balaxan-Sa-
bunçu qalabəyisi Lütfəli bəy Əmircanov, 
onun yerinə isə müavini Qulyakoviç və 
axrncnn vəzifəsini ifa etməyə 5-inci 
uçastokun [sahǝnin] pristav Sultan bəy 
Əhmədbəyov təyin edilmişlərdir.  

 
Ərzaq işləri  
Sabunçu el dükanna 4 put 27 girvən-

kə çay buraxlmşdr ki, adam başna 1/8 
və bir ailəyə 1/2 girvənkədən artıq olma-
maq şərti ilə paylansn. Bu barədə Bala-
xan-Sabunçu qalabəyisinə də məlumat 
verilmişdir.  

 
Kəndçilər İttifaqnda  
Cümə günü, fevral aynn 21-də Bak 

Mahal Kəndçilər İttifaqnn iclas vaqe ol-
du. İclasda sədr cənablar Hacağa Abba-
sovdan xahiş etdilər ki, tezliklə Ərzaq na- 
zirinə və onun vəkili Yusifəli Əliyevə mək- 
tub yazb Ərzaq Nəzarətinə gələn kənd-
çiləri[n] və onlarn nümayəndələrini[n] 
İttifaq idarəsinə göndərilməsini xahiş et-
sin və İttifaq öz öhdəsinə alr ki, kəndçi-
lərə veriləcək şeyləri (un, buğda, şəkər 
və ağ şeylərini) kəndlərə adam göndərib 
özü təqsim etdirsin [paylasn] tainki möh-
təkirlər mümkün tapb, şeyləri satıb cib-
lərinə qoya bilməsinlər. Sədr Abbasov 
cənablar idarənin qərardadna görə fev-
raln 22-də şənbə günü yuxarda zikr 

olunmuş şəxslərə təcili kağz göndərib 
xahiş etmişdir ki, bu tezliklə Ərzaq Nəza-
rəti İttifaqla bir yerdə işə şüru etsin [baş-
lasn] və fevral aynn 23-də İttifaq Maliy- 
yə Nəzarətinə bir məktub yazb göndər-
mişdir. Məktubun məzmunu: Çoxdan 
bəri Bak kəndlərində qəbih bir adət da-
vam etməkdədir. Böylə ki, kəndçilər ehti-
yac məqamnda “kənd ağalarna” müra- 
ciət edib, onlardan 60-70 fazilə pul alb, 
axrda gücləri çatmadğndan biçarə kənd- 
çilər öz evlərini, əşyalarn satıb “kənd 
ağalarna” pul əvəzinə verirlər. Bu minval 
görərsən ki, bir az vaxtdan sonra kənd 
ağalar sərvət sahibi olurlar. Amma kənd- 
çilər yoxsullaşb, küçələrə düşüb dilənir-
lər. Bu bihəyalq neçə sənələrdir adət 
olub Bak kəndlərində cərəyan edir və 
kimsə də buna baxmayr. Buna binaən 
[buna görə] Bak Mahal Kəndçilər İttifaq 
Maliyyə Nəzarətindən xahiş və təmənna 
edir ki, bu tezliklə kəndlərdə kiçik istiq-
raz cəmiyyətləri açb, kəndçilərə az bir 
faizlə pul verməklə onlar kənd ağalar-
nn zalm çəngallarndan [caynaqlarndan] 
qurtarsn. Bu günlərdə İttifaq Mart hadi-
satında zərərdidə olan kəndçilərin siya-
hsn və ölənləri və mallar qarət olanlar 
yazb Azərbaycan Hökumətinə təqdim 
edəcəkdir.  

 
Fəhlə həyatından 
Susuzluq  
Bak Şollar su yolunun Binəqədi mə-

dən dairəsindəki xətti xarab olduğundan 
istər mədən əmələləri, istərsə Binǝqǝdi 
kəndi əhalisi susuz qalmşlardr.  

Bundan dolay bu günlərdə Binəqədi-
də vüqu bulmuş əmələlər [fǝhlǝlǝr] və 
kəndlilərin ümumi iclasnda Türk Ədəmi-

Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat”n mərkə-
zi komitəsinə müraciətlə məzkur [ad çǝ- 
kilǝn] mədən dairəsinə tezliklə xəttin tə-
mir edilib su buraxlmas barəsində tə-
şəbbüsatda bulunmasn istida [xahiş] et- 
məyi təhti-qərara almşlardr. Bundan 
əlavə, həman iclasda mədən dairəsinə 
bir təbib və ya feldşer təyin edilməsi 
üçün təşəbbüsatda bulun[ul]mas haq-
qnda dəxi qətnamə qəbul edilmişdir.  

Eşitdiyimizə görə, həmin xüsusda 
“Müsavat” rqəsinin Bak komitəsi ciddi 
təşəbbüsatda bulunub, lazmi yerlərə 
müraciət eyləmişdir. Bu günlərdə məz-
kur su yolunun açlmas gözlənir.  

 
Aptek açlmas  
Binəqədi kəndi camaatı öz vəkilləri 

vasitəsilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
Səhhəti-Ümumiyyə [Səhiyyə] nazirinə mü-
raciətən [müraciət edərək] məzkur [ad çǝ-
kilǝn] kənddə camaatın xərci ilə olaraq 
dərmanxana (aptek) açlmasna icazə ve-
rilməsini rica etmişdir.  

 
“Müsavat”n şöbələri 
Binəqədidə bu günlərdə bütün mə-

dən dairəsi əmələlərinin ümumi iclas 
vaqe olub, bəzi mühüm məsələlər müza-
kirə edildikdən sonra Türk Ədəmi-Mər-
kəziyyət rqəsi “Müsavat”n şöbəsi açl- 
mş, sədarətə [sədrliyə] İshaq əfəndi Ax- 
çura oğlu və müavinliyə Axundzadə se-
çilmişdir.  

 
Dəmiryolunda  
Bizdən rica edirlər xəbər verək ki, Ba-

k ilə Biləcəri arasnda və ələlümum Bak-
dan Gəncəyə qədər Azərbaycan dəmir- 
yol sərnişin qatarlarnda biletləri təhqiq 

edən kontrollar yoxdur. Biletsiz sərnişin-
lərdən konduktorlar minlərlə manat pa-
ra alb, əvəzində isə qəbz dəxi verməyir- 
lər və aldqlar pullar özləri üçün sərf 
edirlər. Sərnişinlərdən bir çoxunun aldğ 
biletlər Bakya qədər təhqiq edilməyə-
rək cibində qalr. Nəzarətin diqqətini bu 
xüsusa cəlb ediriz.  

 
Hadisat  
* Fevraln 17-sində Ramana kəndin-

də Məşhədi Şükur Murad oğlunun mən-
zilindən naməlum bədəfkarlar [cinayət- 
karlar] qfıl sndrb 2000 manatlq əlbisə 
oğurlamşlardr. Bədəfkarlar tövqif [həbs] 
edilmişlərdir.  

* Binəqədi kəndində sükunət edən 
[yaşayan] İran rəiyyəti Məşədi Abbas Ab-
dulla oğlunun tövləsindən fevraln 16-
snda gecə 2700 manatlq bir atı oğur- 
lanmşdr. Şübhə üzrə nökəri Eyni Əhməd 
oğlu tövqif edilib və istintaqda göstər-
mişdir ki, atı Koxan kəndi əhli Paşa Ab-
bas oğlu oğurlamşdr.  

* Əvvəlinci Paralelni küçədə, 8 nöm-
rəli evdə sükunət edən Əlinağ Həsəno-
vun evindən qfıl sndrlb, 12 900 ma- 
natlq müxəlləfat [ev ǝşyas] oğurlanmş-
dr. Şübhə üzrə Ağababa Dadaş oğlu töv-
qif edilmişdir. Təhqiqat davam edir.  

* Arşak Ağacanov polisəyə məlum et-
mişdir ki, naməlum bədəfkarlar onun 
Malakanski küçədə olan mağazasn sn-
drb, 152 000 manatlq mal oğurlamş-
lardr. Bədəfkarlar tövqif etməkdən ötrü 
tədbirlər ittixaz edilmişdir [tǝdbirlǝr görül-
müşdür].  

* Bak əhli Nəcəf Kərbəlayi Məhəm-
məd oğlu öz oğlu Kazm ilə fevraln 22-
sində, axşam saat 6-da evə qaytdqda üç 
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nəfər naməlum bədəfkar onlara hücum 
edib, Kazmn əlində 26000 manat pul ki-
səsini alb qaçmşlardr. Nəcən qşqrğ-
na üçüncü çastın [bölmǝnin] polis məmur- 
lar pristavla gəlib bədəfkarlar təqib et-
məyə başladqda, onlar güllə atdqlar 
halda müxtəlif səmtlərə qaçmağa başla-
mşlarsa da nəhayət polis nəfəratı [nǝfǝr-
lǝri] tərəndən tövqif edilmişlərdir. Bə- 
dəfkarlar Aleksandr Yeqorov, İlya Nova-
kovski və Sergey Semyonov olub, özlərini 
sabiq Biçeraxov, şimdi isə Könüllü ordu 
afserləri adlandrmşlardr. Nəcəf onlar 
tanmşdr. Atışma vaxtında təhərri [axta-
rş] polis acenti Ananov yaralanmşdr və 
sonra ölmüşdür.  

 
 

AZƏRBAYCANDA 
 
Zaqataladan  
(xüsusi müxbirimizdən)  
Hökumətimiz Zaqatala vilayətinə mü-

təəlliq [mǝxsus] övraqi-rəsmiyyə və sənə-
dati-tarixiyyəni [rəsmi və tarixi sənədləri] 
tələb edib də Gürcü Hökuməti bu tələbi 
rədd etməsi və bu münasibətlə “Qruzi-
ya” qəzetəsi kəndi hökumətinin bu işini 
təqdir etməsi və Zaqatala vilayəti Gür-
cüstann ayrlmaz bir cüzü [hissəsi] oldu-
ğunu iddiada bulunmas xəbərləri Zaqa- 
tala əhalisini həyəcana sald. Bu xəbər 
əhalini öylə bir hərəkətə gətirdi ki, bö-
yük hadisələrin baş vermək qorxusu var 
idi. Bunu görən və duyan başçlarmz bir 
ictima [yğncaq] yaparaq Zaqatala hüqu-
qunu müdaə və Gürcüstanla olan əski 
hüdudu iadə etmək üçün bir komisyon 
təşkil etdi. Komisyon Zaqatalada gürcü-
lərin heç bir cəhətincə haqq və hüquqla-

r olmadğn mətbuat meydannda tarix- 
lə isbat edəcəkdir. Bundan əlavə, Zaqata-
la əhalisinin dərd və ehtiyaclarn hər bir 
vaxt mərkəzə və Parlaman vəkillərinə 
bildirəcəkdir.  

 
* * *  

 
Bu günlərdə Zaqatala məmurlar bö-

yük bir ictima yaparaq məkulat və məl-
busat [ǝrzaq və geyim] qisminin yatı gü- 
nü-gündən ziyadələşdiyindən və indiki 
maaşlar qayət az olduğundan kifayə et-
mədiyini, hətta çox məmurlarn ailələri 
fəna bir halda yaşamalarn nəzəri-etiba-
ra alb, maaşlarnn artırlmas haqqnda 
hökumətə müraciət etmələrini qət etdi-
lər. Həman məclisdə Kabinə rəisi Fətəli 
xan Xoyski həzrətlərinə, kopyas Parla-
man əzalarndan [üzvlǝrindǝn] Aslan bəy 
Qardaşov cənablarna göndərilmək üzrə 
teleqraf da yazld.  

 
* * *  

 
Zaqatalada oğurluq, soyğun, yol kəs-

mək, adam öldürmək kimi işlərin çoxal-
masn vaxtında xəbər vermişdik. Həman 
bu bəlalardan kəndilərini mühazə et-
mək qəsdi ilə Balakənd nahiyəsi əhalisi 
öz aralarndan nahiyə müdürlüyünə fəal 
bir adam seçmək istəmişlərsə də, vali raz 
olmamşd. Ona görə, bu nahiyə adamla-
r tərəndən Bakya Parlaman əzalarn-
dan [Kiçikxanov] Bayram Niyazi əfəndiyə 
teleqraa xəbər verib məhud [öhdǝlǝri-
nǝ götürdüklǝri] məqsədlərini əldə etmək 
üçün məhəllinə [yerinǝ] müraciət edərək 
təşəbbüsatda bulunmasn rica etmişlər-
dir.  

Hǝqşünas 

Lənkərandan  
(xüsusi müxbirimizdən)  
Lənkəran müsəlmanlarnn kəndlər-

də işləri fənalaşrsa, şəhərdəki müsəl-
manlarn hal gün-gündən daha betər 
olur. Erməni əsgərləri ya ki xaxollar gecə-
lər müsəlman məhəllələrinə dağlb qa-
rət etməyə başlayrlar. Şubatın [fevraln] 
3-ündə Makarovun erməni əsgərləri tə-
rəndən dörd nəfər gecə saat 9-da Şeyx 
Kərbəlayi Hüseyn Kərbəlayi İbrahim oğlu-
nun evinə girib, onu tüfənglə hədələyib 
500 manat nəğd pulunu, ailəsinin qzl 
gərdənbəndini [boyunbağn] və üzükləri-
ni, ipək libaslarn, bəzi ev şeylərini götü-
rüb gediblər. Zərər 20 min manatadək- 
dir. Sabah gecəsi yenə də gəlib həman 
biçarədən 5 min manat nəğd pul istə-
mişlər. Şeyx Kərbəlayi Hüseyn sabah saat 
8 radələrində pul verəcəyini vəd edir. On- 
lar da buna raz olub gedirlər. Səhər tez-
dən Şeyx Hüseyn hökumətə məlum edir. 
Orada hökumət tərəndən keşikçi quru-
lur. Səhər saat 8-də həman erməni əsgə-
ri gəlib pul istərkən tutulub həbs edilir.  

Nə etməli? Əfsus. Bu tövr işlərdə bəzi 
vaxtlarda saldatlar tutulursa da, az bir 
zamandan sonra azad olurlar. Hökumə-
tin kifayətsizliyini, müsamihəsini [sǝhlǝn-
karlğn] görüb əsgərlər daha da cürətlə- 
nib müsəlmanlar qarət və məzaliməyə 
[zülm etmǝyǝ] davam edirlər.  

 
T. Bayraməlibəyzadə 

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Axskadan geri çəkilmək ətrafında  
Axskadan gürcü əsgərlərinin geri çə-

kilməsi əhvaln təftiş etməkdən ötrü 

Axska cəbhəsinə getmiş olan Gürcüstan 
Hərbiyyə nazirinin binagüzarlğna [sərən-
camna] görə bir çox əsgəri məmurlar 
xidmətlərindən kənar edilmişlərdir. O 
cümlədən, 4-cü alay komandan general 
Gelovani və onun müavini polkovnik Ma-
çabili, 4-cü alayn 3, 6, 7 və 9-cu bölük 
komandanlar Çixveli kəndindən ricət et-
diklərinə [geri çǝkildiklǝrinǝ] görə xidmət-
lərindən kənar edilib məhkəməyə veril- 
mişlərdir. Bundan əlavə, Hərbiyyə naziri 
əmr etmişdir ki, 2-ci rqə [diviziya] ərka-
ni-hərbində [qərargahnda] olan zabitlər-
dən Mamulaşvili, Plavski və Kandilaki 
müharibə əsnasnda əmrə əməl etmə-
diklərinə görə həbsə alnsnlar.  

 
* Axskadan geri çəkilən zaman tələ-

fat bu qərar üzrədir: 6 zabit ölüb, 7-si ya-
ralanmşdr. 10 nəfər zabit xəbərsiz it- 
mişdir. 62 saldat ölüb, 41-i yaralanb, 
259 nəfəri xəbərsiz itmişdir.  

 
İngiltərə heyətinin təkzibi  
Qəzetələrdə yazlmşd ki, İngiltərə 

heyəti Batuma getməyə mümaniət [ma-
neçilik] göstərir. Şimdi İngiltərə heyəti 
Gürcüstan Mətbuat Bürosu vasitəsi ilə 
bu xəbəri təkzib edib deyir ki, Batuma 
getmək üçün ingilislərdən icazə almaq 
tələb olunmayr.  

 
Ermənistanla dəmiryol münasibatı  
Tiisdən Ermənistana dəmiryol qata-

r göndərməkdən ötrü indiyə qədər İngil-
tərə heyətinə müraciət etmək lazm gə- 
lirdi. İndi isə Gürcüstanla Ermənistan ara- 
snda dəmiryol əhdnaməsi yazlmşdr ki, 
bu günlərdə hər iki tərəfdən imza edilə-
cəkdir. Əhdnamə imza edildikdən sonra 
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həftədə üç dəfə İrəvanla Tiis arasnda 
dəmiryol qatar işləyəcəkdir. Fevraln 20-
sində Tiisdən Ermənistana gedən qa-
tarla növbəyə yazlmş adamlardan 143 
nəfəri göndəriləcəkdir. Sərnişinlərə özlə-
ri ilə bərabər ancaq 15-20 girvənkə miq-
darnda əl baqaj aparmağa icazə verilir.  

 
Şülǝverdǝ  
“Mşak” qəzetəsinin yazdğna görə 

Şülǝver rayonunda olan gürcü əsgərləri 
övdət etməkdədirlər [qaydrlar]. Şülǝver-
dǝn və Bolnis-Xaçndan qaçan erməni 
əhalisi öz kəndlərinə qaydrlar.  

 
Doktor Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Diş hǝkimi  S. M. Hamburq  

Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 
qarşsnda. Telefon 5-96. 

Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 
qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 

vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Ünvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Doktor Ağahüseyn Kazmov 
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-

liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Arvad diş hǝkimi M. S. İdaşkina 
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 

axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 
 

Doktor Şahnǝzǝrov 
Qaydb naxoşlar qǝbul edir: kif, süzǝnǝk 

vǝ dǝri azarlarn. Sǝhǝr saat 9-12-yǝ, axşam 
saat 4-7-yǝ. Armyanski küçǝ nömrǝ 3, Qu-
bernskinin tinindǝ.  

2699 
 

Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-

mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 

Diş həkimi İ. S. Tarşteynbaum 
Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 

və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Arvad diş həkimi Platonova  
Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 

[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 
saat 4-dən 7-yə kimi.  

Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-
kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 

Mama Gövhǝr xanm 
Hər gün naxoşlar qəbul edir saat 9-dan 

12-yə qədər. Adres: Armyanski  küçədə, 13 
nömrəli evdə, 1-ci mərtəbə. (Bu yaxnlarda 
orada xüsusi təvəllüdxana [doğum evi] aç-
lacaqdr.) 

2695 
 
Yeni təbdən çxb satışa qoyulmuşdur 

“Qanqal” 
Bu kitab Əbdürrəhman Dai tərəndən 

təlif edilmiş [yazlmş] və bir çox məzhəkə 
əşar havidir [satirik şeirlərdən ibarətdir]. Hər 
kəscə oxunmas mətlub olan [arzuedilǝn] işbu 
kitabn yatı yalnz 2 rublədir. Külli surətdə 
alanlara adi güzəşt ediləcəkdir. Bakda bütün 
kitabxanalarda satılmaqdadr. Xahiş edənlər 
Birjevoy küçədə, Skobelevin 17 nömrəli evin-

dəki Hökumət mətbəəsinə, müəllin özünə 
müraciət edə bilərlər.  

5697 
 

Elan 
Cümə günü, fevral aynn 28-də, gündüz 

saat 2-də, 4-cü Paralelni küçədə Kərbəlayi 
Atababa Orucovun evində “Novxan” Müs-
təhliklər Kooperativ Cəmiyyətinin ümumi ic-
las vaqe olacaq. Cəmi üzvlərdən xahiş olu- 
nur ki, vəqti-müəyyəndə təşrif gətirsinlər.  

Müstəhliklər Cəmiyyəti “Novxan” 
2700  

 
Elan 

Azərbaycan Posta və Teleqraf Nəzarəti 
elan edir ki, bu şubatın 24-ündə düşənbə [ba-
zar ertǝsi] günündən etibarən Posta və teleqraf 
məktəbi açlr. Məktəbə daxil olmağa ərizə ve-
rənlərin həmin gündə, saat 5-də 1-ci Baş Pos-
taxanaya gəlmələri dəvət olunurlar. Məktəbə 
girmək üçün veriləcək ərizələrin qəbulu Pos-
ta və Teleqraf Nəzarətinin Ümuri-xüsusiyyə 
[xüsusi işlər] məmuru tərəndən davam edir.  

Dəftərxana baş müdiri: Blajevski 
Kargüzar: D. Rəhimli 

45 
 

Doktor Larionovun  
cǝrrahiyyǝ vǝ arvad xǝstǝxanas  

(Bazarn vǝ Qubernski küçǝlǝrinin künc-
ündǝ) naxoşlar qǝbulunu tǝzǝlǝmiş: 1) Xǝs-
tǝxanada yatmaq ehtiyac olanlar hǝmǝ-vǝqt 
[hǝmişǝ]; 2) Gǝlǝn xǝstǝlǝr sǝhǝr saat 9-dan 
gündüz saat 4-ǝ qǝdǝr.  

Xǝstǝxanann hǝkimlǝri: Arvad xǝstǝliklǝ-
rindǝn: doktor V. Q. Mitrofanov. Cǝrrahi 
xǝstǝliklǝrindǝn: doktor A. İ. Okinşeviç, dok-
tor Mir Əsǝdulla Mirqasmov. 

2683 
 

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda  

sǝh. 341. “Şǝrif ǝfǝndi”: çox güman ki, 
Başqrd milli hǝrǝkatınn liderlǝrindǝn biri 
olan Şǝrif Manatov nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Başqrdstan sözü ehtimal ki, bir çoxla-
rmzdan ötrü bir proqram məsələsidir.”: Bu 
cümlǝ belǝ olmaldr: “Başqrdstan sözü eh-
timal ki, bir çoxlarmzdan ötrü yenidir, am-
ma “Müsavat”dan ötrü bir proqram məsə- 
ləsidir.” Belǝ başa düşülür ki, burada bir sǝtir 
düşmüşdür.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 344. “Renodel”: qǝzetdǝ “Renobel” 
kimi getmişdir; fransz sosialistlǝrindǝn, Par-
lamentin üzvü Pyer Renodel nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Ərzaq Nǝzarǝtindǝ  

sǝh. 348. “baş müvǝkkil Şuljenkoya”: qǝ-
zetdǝ “Şuljenko” yerinǝ “Şurjenko” getmiş-
dir.  

sǝh. 349. “X. İ.”: bu imza Xǝlil İbrahimǝ 
(İbrahimov Xǝlilǝ) mǝxsusdur.  

“B. T.”: “Bə’dəttəhrir” yǝni “yazdqdan 
sonra”, “P.S.”  

“…Ərzaq Nǝzarǝtindǝ mǝsuliyyǝtli bir 
mövqe tutan şǝxsdǝn…”: “mǝsuliyyǝtli” sö-
zünün ǝvvǝli qǝzetdǝ silinmişdir; bu şǝkildǝ 
bǝrpa etdik.  

 
Mǝtbuat  

sǝh. 349. “İttihad”: “İttihad” partiyasnn 
orqan olan, Azǝrbaycan vǝ rus dillǝrindǝ 
nǝşr edilǝn qǝzet. 1917-19120-ci illǝrdǝ 
fasilǝlǝrlǝ çxmşdr.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 349. “4-üncü Paralelni”: Bakda, in-
diki Sübhi Salayev küçǝsi.  

sǝh. 351. “Əvvǝlinci Paralelni”: Bakda, 
indiki Əli bǝy Hüseynzadǝ küçǝsi. 

“Malakanski”: Bakda, indiki Xaqani kü-
çǝsi. 

 
Gürcüstanda 

sǝh. 354. “Mşak”: 1872-1920-ci illǝrdǝ 
Tiisdǝ ermǝni dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik 
qǝzet. 

 
Elan 

sǝh. 355. “Blajevski”: qǝzetdǝ “Mla-
jevski” getmişdir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
11-inci iclas 

 
(keçən nömrədən mabəd) 

 
Sədr - Növbədəki məsələ Parlamann 

keçən iclasnda qəbul edilmiş olan iki 
komissiya təşkilidir ki, bunlardan birisi 
məmləkətin bütün hasilatın lazmi qay-
daya qoyaraq bəhəqq [düzgün] istifadə 
etmək və ərzaq məsələlərini yoluna sala-
raq bahalğn önünü almaq işlərinə ba-
xan, digəri ləvaehi-qanuniyyə [qanun layi- 
hələri] komissiyasdr. Rica edir[əm] bu 
komissiyalara namizədlər göstərəsiniz və 
namizədlərin siyahlarn yazb verəsiniz.  

Rəsulzadə - (yerindən) Mənə söz 
veriniz.  

Sədr - Buyurun!  
Rəsulzadə - Mən məsələnin şəklinə 

aid bir neçə söz söyləmək istərdim. “Mü-
savat” rqəsi tərəndən Məclisi-Məbu-
san əzasndan [Parlament üzvlərindən] ic- 
lasa gəlməyən yoldaşlarn əvəzinə yeni 
bir siyah təqdim edilmişdir. Məzkur [de-
yilǝn] siyah bu gün müzakirə və qəbul 
edilməli idi ki, şimdi təklif olunan komis-

siyalara o adamlardan namizəd verəy-
dik. Siz onlarn üzvlüyünü təklif etmədən 
namizəd istəyirsiniz ki, bu da şimdilik 
bizdə yoxdur.  

Sədr - Namizədləri göstərməkdən 
əvvəl, digər məsələlərə keçiriz. (Katibə: 
Oxu!)  

Əhməd Cövdət - (Oxuyur) 
Sədr - Məlumunuz olduğu üzərə ke-

çən iclaslardan birisində ədəmi-ictima 
[eyni vaxtda bir neçǝ vǝzifǝ daşmağn yolve-
rilmǝzliyi] qanunu qəbul edilmişdi. Bu 
münasibətlə Divani-rəyasət öz tərən-
dən Gürcüstan Hökuməti nəzdində Azər-
baycan siyasi nümayəndəsi Məhəmməd 
Yusif Cəfərov cənablarna teleqraf çəkə-
rək təklif etmişdi ki, o da məmurluqda-
m, ya məbusluqdam qaldğn xəbər 
versin. Şimdi onun cavabn eşitdiniz. An-
laşldğna görə, Məhəmməd Yusif mütə-
xəssis hesab edərək eyni zamanda həm 
məbus, həm də məmurluqda qalmağ 
özü üçün mümkün ədd [hesab] edir. Söz 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənindir.  

Rəsulzadə - Qəbul etdiyimiz qanu-
nun məzmunu olduqca aşkardr və uzun 
təfsirə ehtiyac yoxdur. Səri qanunda 
qeyd edilmiş mütəxəssislərdən hesab et-
mək olmaz. Sər, bir siyasi məmur və hö-

Çǝrşǝnbǝ axşam, 25 fevral 1919-cu il, nömrǝ 122

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 24 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 25 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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kumət tərəndən təyin olunduğu üçün 
vəzifəsində məsuldur. Madam ki, höku-
mət ümum daxili və xarici işlərində Məc-
lisi-Məbusan hüzurunda məsuldur və 
madam ki, qubernatorlar məmur bulun-
duğu mühitdə məsuldur, əlbəttə sər də- 
xi xaricdəki vəzifəsində məsuldur. Xari-
ciyyə naziri hökumət və Parlaman hüzu-
runda məsul isə, sər də ona tabedir, da- 
ha mütəxəssis deyildir. Buna görə də bu 
xüsusda çox danşmaq belə lazm deyil-
dir. Məktubda çox əsaslar var ki, azacq 
tənqidə belə təhəmmül etməz [dözmǝz]. 
Məsələn, məktubda deyilir ki, xaricdə 
olan nümayəndələrə də on gün möhlət 
verilmişdir. Halbuki, Parisdə ya London-
da sərimiz olsayd, 10 günə cavab verə 
bilməzlərdi.  

Məlumdur ki, biz qanun yazanda gö-
zümüzü yumaraq kağz üzərinə nə gəl-
mişsə yazmamşq, zaman və məkan nə- 
zərə almşq. Bilmişik ki, Parisdə və Lon-
donda sərimiz yoxdur. Ancaq Tiisdə 
bir sərimiz var ki, on gün deyil, beş gün-
də də cavab verə bilǝr. Tənqidə təhəm-
mül etməyən şeylərdən birisi də məktu- 
b[un] Q[osudarstvenn] Dumaya aid qis-
midir. Məktubda denilir ki, Duma əzas 
[üzvlǝri] Qafqaziyaya komissar gəldikdə, 
eyni zamanda Duma üzvlüyündə baqi 
qalmşdlar. Bu başqa bir vəziyyətdir, çün- 
ki inqilab vaxtı Q[osudarstvenn] Duma 
öz içərisindən bir inqilab komitəsi seç-
mişdi; o da yoldaşlarn hər yana göndə-
rirdi; o cümlədən Qafqaziyaya da gön- 
dərmişdir. Bunlar yəqin etmişdilər ki, bir 
daha Q[osudarstvenn] Dumaya qayt-
mayacaq və onun hüzurunda məsul ol-
mayacaqlardr. Çünki, qabaqda ancaq 
Məclisi-Məbusan gözlənirdi. O, bir inqi-

lab dövrü idi. Biz artıq inqilab dövründən 
çxmaq istəyiriz. Bir də Gürcüstan misal 
gətirərək, gürcü sərlərinin eyni zaman-
da məbus olaraq qaldqlarn göstərir. 
Gürcü Məclisi-Məbusannn da qanunu 
bizim üçün timsal ola bilməz. Bizim qə-
bul etdiyimiz qanunu onlar qəbul etmə-
mişdilər. Sər öz nüfuzunu artırmaq üçün 
deyir sər gərək məbus olsun. Bu da düz 
deyildir. Çünki, məbusluq onun isteda-
dn artırmaz, ya Parlamandan çxmaq əs-
kildə bilməz. Bu bir sənətdir... Hökumət 
ona etimad etmişdir. Artıq məbus olub-
olmamağn fərqi yoxdur. Qanundan xaric 
olan bu hüququ Cəfərova və ya başqa-
sna müstəsna olaraq vermək mənasz-
dr. O dəlil və sübutlar ki, burada gətiril- 
mişdir, tənqidə təhəmmül etməyirlər. 
Ona görə də mən təklif edirəm ki, bu ba-
rədə də Məhəmməd Yusin izahatı qə-
bul edilməyib, ancaq qanun qərarna gö- 
rə ya məbusluqda qalsn, ya sərlikdə. 

Sədr - Daha danşmaq istəyən yox-
mu? Onda səsə qoyuram.  

Qanun Xariciyyə Nəzarəti məmurlu-
ğunda bulunan zatlara da şamildir ya 
yox? Hər kəs şamil ədd [hesab] edirsə, 
əlini qaldrsn. (Rusca) Deməli, əksəriy-
yətlə qəbul olunur. Keçəlim növbədəki 
məsələyə. Məclisi-Məbusan əzasndan 
doktor Cəmil bəy Lənbəranski Səhhəti-
Ümumiyyə Nəzarətində [Səhiyyə Nazirli-
yində] məmurluq aldğndan məbusluq- 
dan imtina edir. (Katib: ərizəsini oxuyur.) 
Növbədəki məsələ məbusluqdan çxan-
lar əvəz etməkdir. “Müsavat” ilə Milli 
Komitənin tərtib etmiş olduğu 10 nömrəli 
siyah tərəndən yeni namizədlər göstə-
rilir: Mustafa Vəkilov, Ağa Əminov, Yusi-
fəli Əliyev, [Mǝhǝmmǝdbağr] Şeyxza- 

manov, Məhəmmədəli Rəsulzadə, Beh-
bud xan Cavanşir, Bəhram bəy Axundov, 
Əbdüləli bəy Əmircanov.  

[Heybǝtqulu] Məhəmmədbəyov (İt-
tihad) - (yerindən) Etibarnamə komissi-
yasna verilsin.  

Sədr - Məclisi-Məbusann qəbul et-
diyi qanuna görə, Parlamandan çxmş 
adamlarn əvəzinə mənsub olduqlar 
rqə yaxud təşkilat tərəndən namizəd-
lər verilir. Bu məsələ müzakirə ediləm-
məz və Etibarnamə komissiyasna veril- 
mǝsinǝ ehtiyac yoxdur.  

Məhəmmədbəyov (yerindən) - İcazə 
veriniz.  

Sədr - Buyurun!  
Məhəmmədbəyov - 10-uncu nömrə 

siyahs yalnz “Müsavat” tərəndən de-
yil, Zaqafqaziya Milli Komitəsi də iştirak 
etmişdir. Şimdi bu 8 nəfərin namizəd 
göstərilməsinə həman Mərkəzi Komitə 
dəxi iştirak etmişdirmi ya yox? Hal-ha-
zrda o komitə yoxdur. Bu məsələ xeyli 
əsasl bir şey olduğundan fraksiyamz 
tərəndən də deyirəm ki, Etibarnamə 
komissiyasna verilsin.  

Sədr - Söz Rəsulzadənindir.  
Rəsulzadə - Əgər namizədlər siyahs-

nn Etibarnamə komissiyasna verilməsi 
bundan ötrü təklif edilirsə ki, Zaqafqa-
ziya Mərkəzi Milli Komitəsi iştirak edib, 
ya yox, o zaman Etibarnamə komissiya-
sna verilməsinə ehtiyac yoxdur. Bunu 
burada müzakirə və həll etməlidir. Söy-
ləsinlər burada cavab verəlim. Bu surətlə 
bizim qabağmza çxmaq istəyirlərsə 
başqa şeylə çxsnlar, yoxsa bu imza la-
nndr, onu təhqiq üçün zərrəbin [lupa] 
qoymaq, Etibarnamə komissiyasna ver-
mək lazmdr, deməkdən bir şey çxmaz. 

Hamya bəllidir ki, hal-hazrda Zaqafqazi-
ya Milli Komitəsi yoxdur. Odur ki, komitə 
bu siyahya iştirak edib-etməyib sözləri 
gülüncdür. Bu söz tənqidə belə daya-
nammaz. Fəqət diqqət etsəydiniz görər-
diniz ki, bu siyah “Müsavat” və Mərkəzi 
Milli Komitə tərəndən deyil, 10-uncu 
nömrə siyah ilə keçən namizədlər tərə-
ndən tərtib verilmişdir. Ona görə, mü-
saidənizlə məsələni izah edəyim. 

Məlumdur ki, Rusiya Məclisi-Müəssi-
san seçkisində bir neçə müsəlman siya-
hs çxarlmşd. O cümlədən 10-uncu 
nömrə siyah iki mərkəzi komitə tərən-
dən çxarlmşd ki, birisi “Müsavat” Mər-
kəzi Komitəsi, digəri Zaqafqaziya Mǝrkǝ- 
zi Milli Komitəsi idi. Sonra zamann gedi-
şi ilə Zaqafqaziya Mərkəzi Milli Komitəsi 
münhəll oldu [buraxld] və onun bütün 
səlahiyyəti Azərbaycan istiqlal elann-
dan qabaq Seymdə olan müsəlman nü-
mayəndələrinə verilmişdi. Bu qərarla 
Seymdə olan müsəlman nümayəndələri 
o komitənin hər bir hüququna varis ol-
muşdu. Seym dağlb, Azərbaycan istiqla- 
l elan olunandan sonra Seymin həman 
Müsəlman fraksiyas Azərbaycan Şurayi-
Millisi şəklini almşd. Zaqafqaziya Mər-
kəzi Milli Komitəsi bu namizədlər siyahs 
tərtib edilən zaman vard ya yoxdu, lakin 
imdi arada yalnz “Müsavat” rqəsi var-
dr. Tutalm ki, arada bir şərikli mal var, 
şərikin biri meydanda yoxdur, ortada an-
caq ikinci şərik qalmşdr. Bu da deməyir 
ki, mala bir tək mən sahibəm. O fəqət 
deyir ki, bu iki şərikin hüsula gətirdiyi diri 
adamlar vardr. O əzalar da Parlamana 
daxil olmuşlardr. Onlar da hüquqən keç-
miş 30 nəfərdir və bu hazrda onlarn 
haqq var ki, 10-uncu nömrə siyah ilə 
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Parlamana keçmiş məbuslarn çxanlarn 
əvəz etsinlər və Parlamann qəbul etdiyi 
qanuna görə çxmş üzvləri əvəz etmək 
üçün 10-uncu nömrə əzasnn iki iclas 
olaraq məsələ ətraca müzakirədən 
sonra ikinci iclasda çxmş üzvlərinə nü-
mayəndə verməyə özlərini yeganə mü-
məssil [nümayǝndǝ] ədd [hesab] və sǝkkiz 
nəfəri namizəd təyin etdilər. Başqa bir 
surətdə də olammazd. Hər surətlə bax-
sanz görərsiniz ki, böylə də olmal idi. Bu 
sǝkkiz nəfər də yalnz “Müsavat” rqəsi-
nin namizədləri deyil, müsavatç və qis-
mən də bitərəərdəndirlər ki, ümumiy- 
yətlə 10-uncu siyah adamlar tərəndən 
təklif edilmişlərdir.  

Sədr - Heybətqulu Məhəmmədbəyov.  
Məhəmmədbəyov (İttihad) - Mə-

həmməd Əmin cənablar buyurdular ki, 
Seymdə olan müsəlman üzvlərinə keçmiş 
Zaqafqaziya Milli Komitəsi ixtiyarat ver-
mişdir. Necə ola bilər? Seym Tiisdə, Za-
qafqaziya Milli Komitəsi Bakda. Zaqaf- 
qaziya Milli Komitəsi də bu ixtiyaratı 
hangi vəkalətnamə ilə Seym fraksiyasna 
verdi? Burada deyirlər şərikli mal var. Bir 
şərik yoxdur. Yəni Milli Komitə yoxdur. 
Milli Komitələr olmayan surətdə bunla-
rn adndan nə cür sǝkkiz nümayəndə se-
çilir? “Müsavat” deyir ki, Milli Komitənin 
varisi bizik. Əcəba, hans mirovoy və ok-
rujnoy sudlar [sülh vǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝlǝri] 
sizi vərəsə təyin etdi? (Gülüş) Həqiqəti-
hal böylədir: “Müsavat” Milli Komitə ilə 
bir yerdə 10-uncu nömrə siyahn tərtib 
vermişdir, bu işin bir istoriyas [tarixi] var. 
“Müsavat” Qafqaziyada olan Milli Komi-
tələrlə o vaxt siyah tərtib etdiyindən, 
şimdi də o haqq yalnz “Müsavat”n ol-
mayb, ümum Zaqafqaziya müsəlman 

milli komitələrinə aiddir. O vaxt Sultan 
Məcid [Qǝnizadǝ] də etiraz etdi ki, sizin 
ixtiyarnz yoxdur Milli Komitə əvəzinə 
adam seçəsiniz. Onlar mahallar seçə bi-
lərlər. Qabaqk seçkidə “Müsavat” 20 yer 
götürüb, sair təşkilatlara 10 yer vermiş-
dir. Şimdi də həman 10 yerə “Müsavat” 
öz nümayəndələrini seçir. Halbuki, lazm-
dr cəmi mahallara, uyezdlərə [qǝzalara] 
teleqraf vurulsun və o yerlər mahallar 
nümayəndələrinə verilsin. Fəqət görürüz 
ki, həman 10 yeri də “Müsavat” öz nü-
mayəndələrinə məxsus edir. Burada bu-
yurdular ki, guya bu barədə iki iclas ol- 
muşdur. Biz bilməyiriz ki, bu iclas kim 
çağrb və hangi qəzetələrdə elan edil-
mişdir. Buras bizə məlum deyildir. Biz 
təklif ediriz ki, bu məsələ ya Etibarnamə 
komissiyasna verilsin, yaxud fraksiyalara 
göndərilsin. Bu ixtiyaratı yalnz “Müsa-
vat”a vermək olmaz.  

Sədr - Söz Yusif Əhmədovundur.  
Əhmədov (Bitərəf) - Qabaqdak mə-

sələlər barəsində danşmram, lakin bu-
nu demək istəyirəm ki, Parlaman bir qa- 
nun düzəltmişdir, onunla da idarə olu- 
nur. Onu da gərək saxlayaq. Yadmdadr 
ki, bu Parlaman bir qanun qəbul edibdir 
ki, hangi fraksiyadan adam çxmşsa, ç-
xan üzvlərin yerinə o fraksiya təzə nüma-
yəndə intixab etsin [seçsin]. Əgər şəxs- 
lərdən bəhs edilirsə, Parlamann ixtiyar 
yoxdur şəxsi tənqid eyləsin. Əsas böylə-
dir ki, hər fraksiya öz nümayəndəsini tək-
lif etməlidir. Bu işin qanuna müvaq ol- 
duğunu isbat üçün bildirirəm ki, bitərəf-
lərdən məmurluq dolays ilə xaric olan 
məbuslarn əvəzinə də Bitərəər fraksi-
yas tərəndən bu siyahya 3 namizəd 
daxil edilmişdir. Parlamanda qəbul olun-

muş məsələlərdən təkrar-təkrar bəhs et-
mək olmaz. Ona görə təklif edirəm bu si- 
yah qəbul olunsun.  

Sədr - Söz Əhməd Cövdətindir.  
Əhməd Cövdət [Pepinov] - Doğrudan 

da qəbul etdiyimiz qanun aşkardr. Par-
lamandan çxmş üzvlər mənsub olduq-
lar fraksiya namizədləri ilə əvəz olunur- 
lar. Lakin 10-uncu nömrə siyah haqqn-
da bir az danşmaq lazm gəlir. Məlum 
olduğu üzrə 10 nömrəli siyah “Müsa-
vat” və Milli Komitə tərəndən tərtib 
edilmişdi. Mən burada rqəmiz tərən-
dən deyil, şəxsən öz rəyimi izhar edirəm. 
Məhəmməd Əmin əfəndi deyir ki, Mər-
kəzi Zaqafqasiya Milli Komitəsi öz hüqu-
qunu Seymin 44 nəfərlik müsəlman frak- 
siyasna vermişdi. Buna görədir ki, 10-
uncu nömrə siyah “Müsavat” və Mərkə-
zi Milli Komitə tərəndən, yəni Seymin 
sabiq 44 əzas tərəndən təkmil edilmə-
lidir [tamamlanmaldr]. Binaənileyh [ona 
görǝ] mən təklif edərdim “Müsavat” öz 
hissəsinə düşən yerlərə özü namizədlə-
rini versin, qalan yerlərə isə Seymin sa-
biq 44 əzas, yəni Zaqafqaziya Milli Komi- 
təsi namizəd versin.  

Sədr - Sultan Məcid Qənizadə.  
Qənizadə - Bu sǝkkiz nəfər ki, ad oxun- 

du, bunlara etiraz ola bilməz. Doğrudan 
da layiqli adamlardr. Yoldaşlardan biri 
danşarkən adm çəkdiyinə görə bir ne-
çə kəlmə danşmalyam. Məclisi-Müəssi-
san seçkilərinə siyah tərtib verilərkən, 
müsəlmanlarn ancaq bir siyahlar vard. 
Sonradan o siyahya kim yazlsn məsələ-
si üstündə müsəlman təşkilatlar arasn-
da ixtilaf düşdü. O vaxt müsəlmanlq, ya 
“İttihad” rqəsi yox idi. Sonradan araya 
çxb, ayrca siyah çxarmağ lazm gör-

dü. Aşkar şeydir ki, “Müsavat” rqəsi ilə 
Mərkəzi Milli Komitənin bir yerdə verdiyi 
siyah tam müsəlmanlar tərəndən ol-
duğundan, millət onun tərəfdar olacaq-
dr. Böylə də oldu. Sonra Məclisi-Müəssi- 
sana seçilmiş əza üç qat artırlb 42 nəfər 
olmaq üzrə Seymə getdilər və orada bir 
fraksiya təşkil etdilər. Bu fraksiya Bakda 
olan Mərkəzi Müsəlman Milli Komitəsi-
nin də vəzifəsini ifa edirdi. İndi deyirlər 
Mərkəzi Milli Komitə yoxdur. Hazrda an-
caq “Müsavat” rqəsi var. Amma mən 
deyirəm xeyr, həman 42 nəfər ki, əvvəl 
binas 14 nəfər idi, Milli Komitə o özüdür, 
hans ki, indi 120 nəfərə çevrilib Parla-
man ad almşdr. Yəni bu 10-uncu nöm-
rənin ixtiyarna bütün Parlaman şərikdir 
və 10-uncu nömrədən çxan əzann əvə-
zinə “Müsavat” deyil, Parlaman özü na-
mizəd verməlidir. Çünki, Parlaman həman 
14 nəfərdir ki, sifətini dəyişib Parlaman 
şəkli almşdr.  

 
(yenə var) 

 
 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA 
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
* Post və Teleqraf nazirinin Gürcüs-

tanla müxabirat [rabitǝ] barəsindəki mə-
ruzəsindən sonra qət edilmişdir [qǝrara 
alnmşdr]:  

Post və Teleqraf naziri tərəndən təq- 
dim edilən Gürcüstanla müxabirat üçün 
əqd ediləcək [imzalanacaq] müqaviləna-
məni təsvib edərək [bǝyǝnǝrǝk], həman 
öylə bir qanun layihəsinin təsdiqi üçün 
Məclisi-Məbusana idxal etməli.  
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* Xariciyyə nazirinin Emənistan Cüm-
huriyyəti Azərbaycan nümayəndəliyi haq-
qndak məruzəsindən sonra qət eylə- 
mişdir:  

Ermənistan Hökuməti tərəndən gös-
tərilən Bekzadyann namizədliyini məq-
bul hesab etməlidir.  

* Xariciyyə nazirinin müvəqqəti Ma-
vərayi-Bəhri-Xəzər Hökuməti Azərbaycan 
nümayəndəliyi haqqndak məruzəsindən 
sonra qət edilmişdir:  

Qnesini Azərbaycan Hökuməti nəz-
dində müvəqqəti Mavərayi-Bəhri-Xəzər 
Hökuməti konsulu qəbul etməlidir.  

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ  
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Məsai Nəzarətində [Əmǝk Nazirliyindǝ] 
Bak və Dairəsi Dərmanxanaçlar İtti-

faq, Məsai Nəzarətinə müraciətən [mü-
raciət edərək] məlum etmişdir ki, dərman- 
xana işləri öz qaydasna düşməkdədir. 
Binaənileyh [ona görǝ], onlar rica etmiş-
lər ki, bir nəfər nümayəndəsi Səhhəti-
Ümumiyyə Nəzarətindən [Səhiyyə Nazir- 
liyindən] Fabriçn müfəttiş ixtiyaratı ilə 
dərmanxana xidmətçilərilə onlarn miya-
nndak [arasndak] işlərinə sərkeşlik [baş-
çlq] etsin. 

 
Xariciyyə Nəzarətində  
“Yedinaya Rossiya” nam [adl] qəzetə-

də bir böylə şey dərc edilmişdi:  
“Ermənistan və Gürcüstanla posta və 

teleqraf müqavilənamələri əqd etmiş 
Azərbaycan Hökuməti Mavərayi-Bəhri-
Xəzər Hökumətinə müraciətən, onunla da 

müqavilə əqdinə çalşrd. Mavərayi-Bəh-
ri-Xəzər Hökuməti məlum etmişdi ki, Azər- 
baycan müstəqil hökumət tanmadğ 
üçün heç bir müqavilə əqd edə bilməz.”  

Azərbaycan Xariciyyə Nəzarətindən 
aldğmz məlumata görə, heç bir böylə 
və yaxud buna oxşayan şey olmamşdr. 
Mavərayi-Bəhri-Xəzər Hökuməti Azər-
baycan Hökumətinə müraciətən rica et-
mişdi ki, onun Qnesin nam nümayəndə- 
sini Azərbaycan Hökuməti nəzdində kon-
sulluğa qəbul etsin. Qnesin müvəqqəti 
olaraq qəbul edilmişdir.  

 
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətindən  
Həyati-siyasiyyə içrə camaat, müha-

ribə və hərc-mərcliyin minlərcə nahaq 
qurbanlarn yadlarndan çxarmşdr. Ev-
siz, ac və naxoş qaçqnlar Azərbaycann 
hər yerinə dağlmşlardr. Bir tək Qara-
bağda arvad, uşaq və qocalar üzərinə 
hücum edən quldur dəstələrinin xainanə 
əli ilə 119 müsəlman kəndi xarabazara 
döndərilmişdir və 50 mindən ziyadə bu 
kəndlərin qaçqnlar Qarabağn düzlərin-
də və çöllərində ah-zar edirlər. Onlarn 
arasnda səpmə yatalaq azar dəhşətli bir 
surətdə hökmfərma olub [hökm sürüb], 
üsrətdən [çǝtinlikdǝn, sxntıdan] və qəm-
qüssədən özünü itirmiş insanlar aman-
sz bir surətdə biçməkdədir.  

Bundan əlavə, arvad və uşaqlar ta-
nnmaz bir hala salmş olan aclq və bir 
köynəklə bədənləri göyərmiş balaca 
uşaqlar titrətməkdə olan soyuq daha 
amansz bir surətdə hökmfərmadr.  

Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti [So-
sial Təminat Nazirliyi] tərəndən Qarabağ 
qaçqnlarnn ehtiyacn öyrənmək və 

onlara müavinət etməkdən ötrü təşkilat-
lar düzəltməyə göndərilən xüsusi komis-
siya bir çox arvad və uşaqlarn ac və çl- 
paq qaldğn görmüşdür. Bir tək Qara-
bağda 50 min nəfər qaçqn vardr. Bun-
lardan əlavə Şamaxda, Lənkəranda və 
İrəvan quberniyasndan Gəncəyə, Qaza-
ğa gələn nə qədər qaçqnlar vardr. Bu 
bədbəxtlər Azərbaycann hər yerində so-
yuqdan, aclqdan və xəstəlikdən məhv 
olurlar.  

Bu biçarələri ölümdən xilas etmək-
dən ötrü təcili surətdə pul, paltar və ər-
zaq şeyləri ilə geniş bir dairədə müavinət 
[köməklik] lazmdr. Bunun üçün böyük 
pul lazmdr. Hökumət camaatın köməyi 
olmadan bu qaçqnlar lazmi qədər tə-
min etmək iqtidarnda deyildir.  

Buna görə, hökumət Azərbaycan və-
təndaşlarna müraciətlə bu qaçqn qar-
daşlara müavinət göstərməyə dəvət edir. 
Sizin köməyiniz gözlənir. İsti evdə qarn 
tox, salamat və aclq, soyuqluq dəhşətini 
görməyənlər qulaqlarn tutmamaldrlar. 
Öz uşaqlarnza baxaraq çörəksiz, paltar-
sz, soyuqda titrəyən bədbəxt yetimləri 
yadnza salnz! Hər kəs öz qüvvəsinə 
görə pul və paltarla müavinət etsin. Bir 
qəpiyə də utanmaynz. Dama-dama göl 
olar deyirlər. Yüz minlərcə öz qardaşlar-
nz amansz əcəldən xilas etməkdən ötrü 
hər kəs öz payn versin. İanələr qəbul olu- 
nur. Pul vermək istəyənlər Naberejn kü-
çədə 33 nömrəli evdə Ümuri-Xeyriyyə və 
Naə Nəzarətinin Qaçqnlar şöbəsinə, 
şey vermək istəyənlər Nikolayevski küçə-
də Parlaman binas altında “İsmailiyyə” 
binas tərəndən Ümuri-Xeyriyyə və Na-
ə Nəzarətinin mərkəzi anbarna müra-
ciət etməlidirlər.   

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Qahirə və Kəlküttə arasnda hava 

münasibatı [rabitǝsi] 
“Havas” acentəliyi xəbər verir ki, bu 

yay fəslində hər həftə Qahirə ilə Kəlküttə 
arasnda hava münasibatı olacaqdr. Hin-
distanla ümdə hava yolu Greydon, Brüs-
sel, Köln, Moskva, Kaspi dənizi, Qəndə- 
har və Sultan olacaqdr.  

 
İngiltərə Sənaət Konfrans 
Rəsmi surətdə xəbər verilir ki, fevra-

ln 27-sində ingilis iş sahibləri ilə xidmət-
çilərindən ibarət İngiltərə Milli Sənaət 
[Sǝnaye] Konfrans cəm olacaqdr. Burada 
zəhmət haqq məsələləri, məsai [ǝmǝk] 
şəraiti, həmçinin mənfəətlər müzakirə 
ediləcəkdir. Konfrans iclaslar aşkar ola-
caqdr. Bu konfrans haqqndak xəbər 
hətta ifrat dairələrdə məmnuniyyətlə 
qarşlanmşdr.  

 
Amerika nümayəndələrinin plan  
Fransa “Ticarət qəzetəsi” xəbər verir 

ki, hal-hazrda Yevropada olan Amerika 
maliyyat [maliyyǝ] və ticarət nümayəndə-
ləri Cəmiyyəti-Əqvam [Millətlər Cəmiyyə-
ti] şəraitini [şərtlərini] gözləməyən millət- 
lər əleyhinə iqtisadi boykot edilməsi pla-
n hazrlayrlar.  

 
Bolşeviklərin məğlubiyyəti  
Cənubi Rusiyada bolşeviklərlə müha-

ribə edən müsəlləh [silahl] qüvvə baş ko-
mandannn ərkani-hərbindən [qərarga- 
hndan] Şimali Qafqaziyada bolşeviklərin 
həziməti [mǝğlubiyyǝti] haqqnda verilən 
rəsmi məlumatda deyilir ki, Qrozn işğa-
lnda 23 paravoz, bir çox vaqon və 268 
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neft vaqonu ələ keçmişdir. Bolşeviklər 
şəhərdə 10 min yaral və naxoş Qrmz 
ordu əsgərləri buraxmşlardr.  

Rojdestvenski mövqi [stansiyas] ya-
nnda qaçb gizlənə bilməyən Qrozn Şu-
ras üzvlərinin hams tutulmuşdur. Kar- 
qalinski, Dubovski və Borozdinovski ya-
nnda olan müharibələrdən sonra yanva-
rn 23-ündə Kizlyar şəhəri işğal edilmiş- 
dir. Bryanskiyǝ və Çorn-rnoka tərəf hə-
rəkət edən dəstələr Kaspi dənizi sahilinə 
çatmşlar. Bir neçə min miqdarnda Kizl-
yar tərəfdə qalb hərəkət etməkdə olan 
bolşevik əsgərlərinin hams əsir edilmiş-
dir. Zirehli qatar və bir çox top və pulem-
yot ələ keçmişdir.  

Bundan əlavə, Staro-Kladkovski möv-
qindən Kizlyara qədər 30 verst məsafə-
sində olan dəmiryol xətti vaqonlarla do- 
ludur. Bu vaqonlarn bir çoxu mühimma-
ti-hərbiyyə [hərbi lǝvazimat] ilə yüklüdür.  

Bunlardan əlavə, bir çox vaqonlar 
top, pulemyot və qeyri şeylərlə doludur. 
Kizlyar tərəfdə olan axrnc əməliyyat 
əsnasnda general Pokrovskinin Kuban 
kazaklar 12 gün müddətində düşməni 
təqib edib 30 minə yaxn bolşevik əsgər-
lərini əsir etmişlərdir.  

Bundan əlavə, 100 top, bir neçə yüz 
pulemyot, 7 zirehli qatar, 2 simsiz teleq-
raf və hədsiz mühimmati-hərbiyyə qəni-
mət alnmşdr.  

 
Bessarabiya Direktoriyas  
Bessarabiyada Xalq Cümhuriyyəti Di-

rektoriyas təşkil edilməsi haqqnda Di-
rektoriya namna [adna] böylə bir simsiz 
teleqraf alnmşdr. Teleqrafda deyilir ki, 
Bessarabiya xalq romaniyallarn [rumn-
larn] boyunduruğunu atıb Direktoriya 

təşkil etməklə özünü azad elan etmişdir. 
Bessarabiyann hans hökumətlərlə fe-
derasiyaya daxil olmas Bessarabiya xal-
qnn bu günlərdə dəvət ediləcək Məsai 
[Əmǝk] Konqresindən asldr.  

Sonra teleqrafda deyilir ki, Bessara-
biya Direktoriyas Bessarabiya xalqnn 
xürucunu [ayrlmasn] Amerika, Fransa, 
İngiltərə və qeyri hökumətlərə xəbər 
vermişdir. Teleqrafda Bessarabiya Direk-
toriyas Ukrayna Xalq Cümhuriyyəti Di-
rektoriyasndan xahiş edir ki, bu barədə 
başqa hökumətləri də xəbərdar etsin.  

Eyni zamanda Bessarabiyan azad 
edən Bessarabiya Radas teleqraf edir ki, 
Bessarabiya Direktoriyas nam ilə ancaq 
üsyançlar arasnda narazlq salan bir 
dəstə naməlum adamlar əməliyyatda 
bulunurlar. 

Məlumatl mənbələrdən verilən xə-
bərlərə görə, Bessarabiya cümhuri qo-
şunlarnn başnda rotmistr Mayevski da- 
yanmşdr. Bessarabiya əsgərləri baş ko-
mandannn ərkani-hərbi [baş qǝrargah] 
Dnestr nəhrinin o biri tərəndən Moqil-
yov-Podolski  rayonundadr. Üsyançlarn 
əlində külli miqdarda silah, mühimmati-
hərbiyyə və ərzaq şeyləri vardr.  

 
- Bessarabiya Şuras Bessarabiyada 

olan ukraynallarn Kiyev Şuras və Bessa-
rabiya Cümhuriyyəti əsgərlərinin baş ko-
mandan Ukrayna Xalq Cümhuriyyətinin 
Baş nazirinə və Xariciyyə nazirinə böylə 
bir telqraf göndərmişlərdir:  

“Bessarabiya üsyanna heç bir əlaqə-
ləri olmayan naməlum adamlar dəstəsi 
heç kəsə məlum olmayan Bessarabiya 
Direktoriyas namndan siyasi notalar 
göndərməyə cəsarət edirlər. Biz buna üs-

yançlar dəstələri arasna ixtilaf salmaq 
qəsdilə buraxlmş tnəkarlq kimi bax-
rq.” 

 
 

VƏTƏN YOLUNDA 
 
İnsann doğulduğu və böyüdüyü yerə, 

məmləkətə vətən deyilir. Vətəni sevmək 
hər kəsin borcudur. Necə ki, Rəsuli-ək-
rəm həzrətləri “Hübbül-vətən min-əl-
iman” buyurmuşlardr. Yəni, “Vətəni sev- 
mək imandandr”. Vətən sevməyimiz, 
mədəniyyətimizin təkmil [kamillǝşmǝsinǝ] 
və təkamülünə çalşmağmzladr. Böylə 
ki, bu vətəndə həm mülkə, mala, elmə 
sahib olmaqla mədəni məhsub [hesab] 
olarq. Deməli, millət gərək düşünsün ki, 
vətəndə bu üç şeyi olmazsa, vətən vətən 
olmaz: Vətənin hifzi [qorunmas] nə ilə-
dir? Onu da ağl və vicdan ilə təməyyüz 
verib [seçilib] düşüncəli olsun ki, hökmən 
bu üç şeyin, yəni mülk, mal, elmin dava-
m, əldə qalmağ başqa üç şeyə mövquf 
[bağl] buyurublar. Böylə ki, mülk siyasət-
siz, mal ticarətsiz, elm bəhssiz [mübahisǝ-
siz] qalmaz, əldən gedər buyurmuşlar. İn- 
di biz Qafqaz Azərbaycan türkləri hicrə-
tin 14-üncü əsrinin aləmşümul [bütün 
dünyan ǝhatǝ edǝn] inqilabnn hər növ 
həvadisinə [hadisǝlǝrinǝ, tǝsirlǝrinǝ] mə-
ruz qalarkən “Ən-nasu niyam fǝiza matu 
intǝbǝhu”  yəni “Xəlaiq [mǝxluqat, canllar; 
camaat, insanlar] yatıbdr, vaxt olar aylar-
lar” məzmununca bu inqilab bəhri-mü-
hitinin [okeannn] böyük-böyük dalğalar 
arasndan təəssüü zayiat [itkilǝr] və nə-
hayətsiz müşkülatla özümüzü sahili-nica-
ta çxarmşq və dünyada mədəniyyətli 
insanlar cərgəsində olmaq istəyib də ela-
ni-istiqlal etmişik və bu münasibətlə bu 

böyük inqilabn ali sülh məhlinə [yğn-
cağna] mədəni bir millət olmağmz is-
bat və hüququmuzu əda etmək üçün nü- 
mayəndələr yola salmşq. Bilməliyiz ki, 
biz gərək iddia etdiyimiz mədəniyyətin 
təkmil və təkamülünə kamali-ciddiyyət 
və aramszlqla çalşaq. Bununla bərabər, 
biz öz vətənimizi hər bir düşməndən hifz 
etməyə qabil bir millət olduğumuzu da 
aləmə isbat etməliyik. Mədəni bir millət 
və cəsur bir əsgər olduğumuzu da bilmə-
yənlərə bildirməliyik. Vətən və istiqlal-
mzn hər dəfə müdaəsinə hazr oldu- 
ğumuzu bildirsək, hər kəs bizə hörmətlə 
baxar. Böylə olduqda əcəba, bəs nə üçün 
övladmz vətən yolunda əsgəri təlimə 
verməyib, evlərdə qadnlar cərgəsində 
saxlayrq? Təəccüb olsun o ailə sahibi 
olan zatlara ki, öz gənclərini vətən yolun-
da əsgərliyə verməməkdən ötrü cǝlayi-
vətən etdirirlər [vǝtǝndǝn didǝrgin salr- 
lar]. Eyib olsun o cavanlara ki, yaşlarn 
ruhani dəftərində zaid və naqis etdirirlər 
[artırb-ǝskildirlǝr].  

Ey müsəlmanlar, ey dindaşlar! Bu gün 
vətənpərvərlik qanunundan qaçdnz. 
Yarn namuslarnz nə ilə mühazə edə-
cəksiniz? Hangi və hans millətə etibar-
nz var!! İştə çalşnz, vətən yolunda mü- 
daə əməlini öyrəniniz, vəilla [yoxsa] və-
tən əldən getsə, siz də əldən gedərsiniz... 

 
Müəllim Mirzə Hüseyn  

Axund Nəsir oğlu 
 
 

BİR DƏRSİ-İBRƏT 
 
Möhtərəm “Al bayraq” qəzetəsinin 

say 5 və 8 fevral tarixli nömrəsində “Əks-
inqilabçlar” ünvanl bir məqaləyə təsa-
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düf etdik. Həman məqalədə mühərrir 
əfəndinin iğfal olduğunu [aldandğn] 
dərklə təkrar iğfal olmasn deyə bu bir 
neçə sətirləri qaralamağa məcbur olduq. 
Mühərrir əfəndi kəndiləri də həqirlərin 
mənsub olduğu sosialist partiyasndan 
olmağna görə, mühərrir əfəndinin yaz-
dğ mətləb sosialist partiyasna bütün 
ziddir. Və əlavə, partiyamz ümum [bütün] 
xalqn nəzərindən salr. Binaənileyh [ona 
görǝ], bizim sosialist yoldaşlarmza və 
mühərrir qardaşlarmza lazmdr ki, diq-
qətli olsunlar. Hər alçaq, hər qoyun dəri-
si örtmüş canavarlara bizim o müqəddəs 
partiyamzda yer verməsinlər; vəilla [yox-
sa] səsim çox olsun deyib hər bədəxlaqa 
[əxlaqsza] sosialist ad vermək olmaz. 
Axrda ümum xalqn nəzərindən düşər. 
Yüz nəfər bədəxlaq adamdan bir nəfər 
xoşəxlaq adam lazmdr. Odur ki, alçaqlar 
özlərinə sosialist ad qoyub həqiqi sosia-
listləri də iğfal edirlər. Necə ki, “Al bay-
raq” cərideyi-möhtərəməsində [möhtə- 
rəm “Al bayraq” qəzetində] “Əksinqilab-
çlar” ünvanl məqalə yuxardan bəri zikr 
etdiklərimizin cümləsini təyid edir [tǝs-
diqlǝyir].  

Keçəlim mətləbə: Mühərrir əfəndi 
yazr ki, türklərin qoşunu Azərbaycana 
gəldikdən sonra ki bəylər hökuməti Gən-
cədə quruldu, ta ilx. intiqam dövrü yetiş-
di. Cənab bəylər rəiyyət tərəfdar və rəiy- 
yətin bəsirətliləri [uzaqgörǝnlǝri] və müəl-
limləri olan sosialist tovuzlu Müseyib Əli-
yev ilə qovlarsarl Səlim Əliyev, bir də zə- 
yəmli Məhəmmədəli Hac Əhməd oğlu-
nu tutdu və qoydu qazamata və lan... 
Əvvəla, mühərrir əfəndi yəqin ki, bu 

məzkur [ad çəkilən] adamlar tanmr. 
Əgər tansayd, yəqin ki, o cür qan tökən-
lərə, quldurlara, insaniyyət və islamiyyət 

düşmənlərinə nə sosialistlik adn və nə 
də müəllimlik sənətini verib bizim əkinçi 
və fəhlə yoldaşlarmz təşvişə salmazd. 
Ona binaəndir [ona görədir] ki, mühərrir 
əfəndiyə məzkur adamlar mübarək 
“Azərbaycan” qəzetəsi vasitəsilə tant-
mağ lazm bildik. Çünki, mübarǝk “Al bay-
rağ”n mühərrirləri və müdiri ümumən 
sosialist və biz əkinçi və fəhlələrin tərəf-
dar olduqlarna görə, biz də raz ola bil-
mərik ki, millət xainləri bizim yoldaşlar- 
mz və tərəfdarlarmz iğfal etsinlər.  
Əvvəla, Müseyib Əliyev bizim sakin 

olduğumuz Tovuz mahalnn Öysüzlü 
qəryəsindən [kəndindən] olub Nikolay hö-
kumətinin bürclərindən olan Gədəbəyin 
pristav idi. Neçə sənələr pristavlq edib, 
o pristavlq vaxtında nə qədər rüşvətlər 
alb, nə qədər haqlar nahaq, nahaqlar 
haqq eyləyib, axrda Nikolayn o cinayət-
kar hökuməti də bunun bihəyalqlarn 
qəbul etmədi, qulluğundan əzl etdi. Am-
ma rüşvətdən böyük sərvətə malik olan 
hərif başlad quldurluq və oğruluğa. Ba-
şna bir dəstə düzəltdi, gecələr o dəstə 
əli ilə fəqir-füqərann maln, camşn, atı- 
n oğurlatdrd. Bütün camaatın nifrətini 
qazand. Keçən sənəki hökumətsizlik vax-
tında bir ayr krə düşdü. Başlad Qazax-
dan, Qovlarsardan və Zəyəmdən özü ki- 
mi quldurbaşlar yğd, gətirdi Tovuza. 
Şura, məsləhət, məşvərət etdilər. Axrda 
hökumət qurmaq krinə düşdülər. İstə-
dilər ki, bir “Şəmsəddin” hökuməti təşkil 
etsinlər. Müseyib padişah, Səlim Əliyev 
baş vəzir, Məhəmmədəli və 4 nəfər zə-
yəmlilər və 3 nəfər də qazaxllar, o biri 
vəzirlər, müxtəsər bunlar bu kirdə ikən 
türklərin gəlmək xəbəri gün-gündən şaye 
oldu [yayld]. Müseyib təşvişə düşdü. 

Qazaxdan, Zəyəmdən və Qovlardan yol-
daşlarn telefonla çağrd, yğd başna. 
Böyük şuralardan sonra Gürcüstan Höku- 
mətinə tabe olmağ qərara aldlar. Özləri 
yalandan camaatın dilindən mirski priqa-
vorlar [camaat qǝrar] düzəltdilər, Gürcü 
Hökumətinin yanna getdilər. “Bizim ca-
maat nə Türk Hökumətini istəmir və nə 
də Azərbaycan Hökumətini, biz sizə tabe 
oluruq”, dedilər. Müxtəsər edirəm, vəilla 
əgər bunlarn millət və vətən haqqnda, 
camaat haqqnda eylədikləri zülümlər, 
xəyanətləri tamamən yazsaq bir divan 
əmələ gələr.  

Ümum dünyaya məlumdur ki, bəylər 
biz əkinçi və rəncbərlərə nə qədər zü-
lümlər edibdirlər. Amma Allah özü şa-
hiddir ki, biz Tovuz mahal və Zəyəm ma- 
hal camaatı o sitəmlər, zülümlər ki, mü-
seyiblərdən və səlimlərdən və o biri yol-
daşlarndan görmüşük, nə bəylərdən və 
nə müstəbid Nikolay hökumətindən bun-
larn zülümlərinin yüzdə birini görməmi-
şik. İndi mülahizə buyurunuz, böylə mil- 
lət və vətən xainlərinə sosialist ad ver-
mək rəvamdr? Belə canilərə, belə alçaq-
lara müəllim ad vermək insafdrm? Hər- 
gah bizim sözümüzə inanmasanz, əlal-
tından bir adam göndəriniz, Gəncədən 
ta Qazaxa qədər ümum kəndlərdə fəqir 
əkinçi camaatından sual etsin. Görünüz 
doğrudurmu? Və bir də biz aşağda adla-
r yazlan əkinçi və fəhlələr siz sosialist 
qardaşlarmzdan acizanə rica edirik necə 
ki, bizi bəylərin əlindən xilas etdiniz, indi 
də çalşn bizi həman bu məzkur canavar-
larn əlindən xilas edin! Bəlkə biz də bir 
asudə nəfəs alaq.  

Haydi, yoldaşlar, bizi unutmaynz! 
Hökumətimizə, Parlamanmza bizim dər-

dimizi deyiniz! Bizi bu zalmlarn əlindən 
də xilas ediniz! Haydi, Allah köməyiniz 
olsun!  

25 manat verib bunu yazdrmşq.  
 

Rza Qulu oğlu - əkinçi; Məhəmməd 
Həsən oğlu - rəncbər; Talb Nəsib oğlu - 

rəncbər; Yusif Hüseyn oğlu - fəhlə; 
Qənbər Əli oğlu; Səməd Nəbi oğlu. 

 
 
 

FƏRHAD AĞAZADƏ  
CƏNABLARINA  

MÜXTƏSƏR CAVAB 
 
“Azərbaycan” qəzetəsində müəllim-

lərin kurslar haqqnda yazdğnz məqa-
ləni oxudum. Qabaqda da bir məqaləniz 
var imiş, onu ittifaqən [tǝsadüfǝn] keçir-
mişəm. Bunu siz uzun-uzad qələmə çə-
kib bəzi kirlər edirsiniz. Əmin olunuz, 
mən rusca ilə bərabər türk qəzetələri də 
oxuyuram. Bu vaxta qədər cavabn təxiri-
nə məşğələmin çoxluğu və son vaxtlarda 
vücuduma ariz olan [üz verǝn] xəstəlik 
səbəb olmuşdur.  
İşin həqiqətinə gəlincə: Əskidən bəri 

şəhərimizdə iki qisim milli ibtidai məktəb 
mövcud idi ki, birisi müsəlmanlara, o bi-
risi ermənilərə məxsus idi. İstibdad döv-
ründə bu məktəblər rus lisannda idi. Hür- 
riyyət və istiqlaliyyət dövründə isə hər 
millətin ibtidai milli mǝktǝblǝri öz ana li-
sannda olacağ qəbul olduğundan, ümum 
dərslər hər millətin öz dilində oxunmas 
lazmdr. Bu xüsusda Azərbaycan Höku-
mətinin qəti surətdə hökmü yəqin ki, cə-
nabnza da məlumdur. Fəqət türk mək- 
təblərindən başqasnda hökumətimizin 
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rəsmi lisan olan türk dilinin oxunmas 
dəxi məcburidir. Necə ki, istibdad döv-
ründə məktəblərimizin bu şəkildə olmas 
üçün həmişə çalşrdq, indi də bu hür-
riyyət və müsavat dövründə və demok-
rat hökumətimizin zamannda başqa 
millətlər haqqnda istibdad dövrünü ya-
şatmaq hürr və vicdanl hökumətimizin 
məsləkinə ziddir.  

Açlan kurslarn ümdə məqsədi, müəl-
limlərimizə ana dilini və ədəbiyyatın mü-
kəmməl surətdə öyrətməkdir. Bundan 
əlavə, türk müəllimlərinin kursunda ülum 
və fünuna [elmlǝrǝ vǝ fǝnlǝrǝ] dair istila-
hat [terminlər] dəxi oxunulacaq. (Onu da 
bilmək lazm gəlir ki, Bakda olan türk 
məktəblərimizdə köhnə müəllimlərdən 
az qalb, əksəri cavan müəllimlərdir.) Bu 
məqsədlə Bələdiyyə türk müəllimlərinin 
kursuna 15 min rublə və erməni müəllim-
lərinin kursuna dəxi 15 min rublə burax-
mşd. Bu izahatdan sonra möhtərəm 
Fərhad cənablar da mənim krimə şərik 
olub erməni müəllimləri üçün kurs açl-
masna etiraz etməz, zənn edirəm.  

Müəllimlərə göndərdiyim məktubla-
rn rus lisannda yazlmasna etiraz edir-
siniz. Haqqnz var, lakin bu etiraznz mə- 
nə deyil, Bələdiyyə İdarəsinə aiddir. Zira 
ki, Bələdiyyədə cəmi məktublar rus lisa-
nnda yazlr. Bu məsələni özünüz daha 
gözəl bilirsiniz. Şübhəsiz Bələdiyyədə 
məktubat [yazşmalar] türk lisannda ol-
sayd, daha gözəl olard. Bu isə mənim 
qüsurum deyil.  
Əfəndim! “Ohanesyanlardan ibrət 

alnz” deyə etdiyiniz tövsiyəyə əfsus ki, 
əməl edə bilməyəcəyəm. Zira ki, mən 
ohanesyanlarn məsləkinə əskidən mü-
xalif olduğumu şübhəsiz özünüz çox gö-

zəl bilirsiniz. Mən isə Xatisov və Vermi- 
şevlərdən ibrət almağ sizə məsləhət 
görməyirəm.  

 
Bələdiyyə Məkatib [Mǝktǝblǝr]  

şöbəsinin müdiri:  
Ə[li] C[abbar] Orucəlizadə  

 
 

FÜQƏRA HALINDAN 
 
Hal-hazrda şəhərimizdə kasblarn 

çətinliklə dolandğ hamya məlumdur. 
Binəva kasblar əvvəl aclğa mübtəla 
olub, sonra xəstə düşürlər. Naxoş olan 
kasblardan çoxu ac-susuz ölüb cann 
qurtarr. Bunun önünü almaqdan ötrü 
həkimlər təyin edilmişdir ki, naxoş kasb-
lara pulsuz baxsnlar. Bir də iaşə məntə-
qəsi açdlar, kasblara pulsuz xörək veril- 
sin.  

Üç gün bundan əqdəm [qabaq] Verx-
ni-Naqorn küçədə, Hac Hacbaba məs-
cidində 7-inci iaşə məntəqəsinə yolum 
düşdü. Gördüm pəncərənin qabağnda 
neçə nəfər durub 50 qəpiyə xörək alrlar. 
Bəzi iki manat verib dörd adamn payn 
alr. Bir də gördüyüm bir qadn əlindəki 
kağz mənə uzadb gözünün yaşn tökə-
tökə ay qardaş mənə xörək verməyirlər, 
pulum da yoxdur, deyə fəryad etdi. Mən 
kağza baxb gördüm Star poçtov küçə-
də ev komitəsi sədri Ağaverdi Nəcəfzadə 
tərəndən bu şəhadətnamə verilmiş. 
Şəhadətnamənin dalnda “Podrayon [mǝ-
hǝllǝ] komitəsi” bu qadnn 6 baş kasb 
ailəsi olduğunu təsdiq eyləmişdir.  

Kağz əlimdə orada alş-veriş edən xa-
nma dedim niyə bu qadna xörək ver-
məyirsiniz, bu da şəhadətamə, bunun 

kasb olduğunu sübut edir. “Yox biz buna 
xörək verə bilmərik. Gərək kontrol qol 
çəkə” – deyib kağz mənə verdi.  

Bu qadn rədd edən xanm cərgə ilə 
hammallar oturdub olara doyuncan xö-
rək satır. Hans ki, doyunca xörək yeyən 
hammallar gündə 40-50 manat pul işlə-
yə bilir, çörəyi 6 manata da alb yeyə bi-
lǝr.  

Məlum olur ki, bura “Pitatelni punkt” 
[iaşǝ mǝntǝqǝsi] deyil, bəlkə bir ticarət-
xana açlmşdr. Ümidvarz bundan sonra 
ev komitəsindən şəhadətnaməsi olma-
yanlar pul ilə və ya pulsuz, kasblarn pa-
yna şərik olmaqdan ümidlərini kəsələr.  

 
Əliverdi Nəcəfzadə 

  
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
- Bələdiyyə İdarəsi xidmətçiləri Bələ-

diyyə İdarəsinə müraciətən məlum et-
mişdirlər ki, hər yerdə müştərək müqavi- 
lənamə [kollektiv müqavilǝ] təcdid edildiyi 
[yenilǝndiyi] halda, hələlik Bələdiyyə İda-
rəsində təcdid edilməmişdir. Xidmətçilər 
rica etmişdirlər ki, Bələdiyyə Məclisinin 
ən yaxnndak iclasna işbu məsələ idxal 
[daxil] edilsin.  

 
- Bələdiyyə İdarəsinin 9 şubatdak 

[fevraldak] iclasnda miri əqdnamələr 
[vǝtǝndaşlq aktlar] bağlamaq məsələsi 
müzakirəsi nəticəsində qərar verilmişdir:  

Bələdiyyə İdarəsinin Ədyan Nəzarəti-
nin [Dini Etiqad Nazirliyinin] sualna qarş 
cavaba məbni [ǝsasǝn] ki, denilmişdi yeni 
qanun layihəsi çxanadək qayda əvvəlki 
kimi qalacaqdr, Bələdiyyə İdarəsi öz əsas 

etibar ilə indiki qətnaməsinə bunu əlavə 
edir:  

1) Yenidən hökumətə müraciətən 
rica etmək; miriyyə əqdlər vəzifəsini Bə-
lədiyyə İdarəsindən alb Nəzarətə köçür-
mək. 

2) Şöbə müdiriyyəti müavinlik vəzi 
fəsini ləğv etmək, hökumətdən cavab ala- 
nadək müdiri öz vəzifəsində saxlamal.  

3) Şöbə hökumət dairəsində fəaliy-
yətdə bulunduğu üçün dövləti əhəmiy-
yəti haizdir [daşyr]. Bələdiyyə İdarəsi 
cənbində [nəzdində] qalmasn hökumət 
lazm görərsə, hər ayda 2000 rublə mə-
xaricat təxsis etməlidir [ayrmaldr].  

4) Məsələ həll olunanadək şöbə mü-
diri müavinini başqa şöbəyə köçür-mək.  

 
- Bələdiyyə İdarəsi Tiisdəki Bələ-

diyyə İdarəsi cənbindəki Ərzaq şöbəsin-
dən məlumat almşdr ki, Tiisdə Gür- 
cüstan Cümhuriyyəti şəhərlərinin ərzaq 
şöbələri qurultay vaqe olacaqdr. Şöbə 
Bələdiyyə İdarəsindən Zaqafqaziya şəhər-
lərini işbu təşəbbüsata cəlb etmək barə-
sində onun nəzəriyyatın isticvabda bu- 
lunmuşdur [mövqeyini soruşmuşdur].  

 
 

FƏHLƏ KONFRANSINDA 
 
Nədənsə bu konfransda Binəqədi 

fəhlə nümayəndələrindən bir nəfər də 
olsun üzv yoxdur. Buras yəqin ki, təəssüf 
ediləcək bir məsələdir. Zira Binəqədi mü-
səlman mərkəzi olduğu üçün konfransda 
səs verməkdən məhrum qalmşlardr.  

Sədr Çurayev növbədən xaric olaraq 
konqreyə məlum edir ki, İngiltərə gene-
ral Tomson Bakdak bütün sosialist qə-
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zetələri idarələrinə kağz göndərib mə- 
lum etmişdir ki, yazdqlarna bir qədər 
kir versinlər. Onlara hürriyyəti-mətbuat 
verilibsə də, bu dərəcədə sui-istifadə ix-
tiyar verilməmişdir. Kağzda general Tom- 
son məlum etmişdir ki, kağz elam [elan] 
edilməyərək gizli saxlanlmaldr. Çura-
yev kağz oxuyur. Buna baxmayaraq ka-
ğz elan etmişlər ki, Bak füqərayi-kasi- 
bəsi [proletariatı] mətbuatı cilovlamaq iq-
damatın [tǝşǝbbüsünü] bilsin və nəzəri-
etibara alsn.  

Çurayevin nitqi Əbilov tərəndən türk- 
çəyə tərcümə edilir.  

Bundan sonra ruznameyi-müzakirata 
[müzakirǝ gündǝliyinǝ] keçilir. Birinci ola-
raq Tiisdən övdət etmiş [qaytmş] Par-
laman üzvü [Əliheydǝr] Qarayev ora 
əh-val barəsində məlumat verir və deyir 
ki:  

14 şubatda [fevralda] bütün Tiis fəh-
lələri çxş yapmaq istəyirdilər. Bunlarn 
məqsədi nümayişkaranə bir surətdə hö-
kumət dairəsinə cəm olaraq Zaqafqazi-
yada ingilislər tərəndən yürüdülən si- 
yasət barəsində məlumat istəməkmiş. 
Bu işdən xəbərdar olmuş ingilis koman-
danlğ hökumətə müraciətən məlum et-
mişdir ki, onlar Zaqafqaziyann daxili işlə- 
rinə müdaxilə etmək xəyalnda deyillər. 
Bundan sonra ingilislər Tiisdə qüvvə-
lənməyə başlamşlardr. Tiisdəki kəsb-
karlar [hǝmkarlar] ittifaqlar bu işdən do- 
lay qət etmişlər ki, etiraz olaraq bir gün 
siyasi tətil elan etsinlər.  

Bundan sonra Tazəşəhərə (Krasno-
vodsk) göndərilən komisyon üzvü ora 
əhval barəsində məlumat verərək deyir 
ki, hal-hazrda Aşqabadda beş nəfərdən 
ibarət bir Direktoriya təşkil edilmişdir ki, 

bütün nahiyəni idarə etməkdədir. Oraya 
göndərilmiş komisyonun məqsədi Aşqa-
badda həbsdə oturan sabiq Bak komis-
sarlar (Caparidze, Şaumyan və qeyriləri- 
nin) ailələrinin əhvaln məhəllində [ye-
rində] təhqiq etmək və ümumiyyətlə ora 
kəsbkarlar və fəhlələri haqqnda məlu-
mat toplamaq idi. Komisyon Krasnovodsk-
da məhəlli [yerli] İngiltərə komandanlğ 
tərəndən təqib edilməkdə imiş. Axirü-
ləmr [nǝhayǝt] Bakdan general Tomson-
dan məlumat alnmşdr ki, komisyon 
Krasnovodskan başqa yerə buraxlmasn. 
Binaənileyh [ona görǝ] komisyon Bakya 
qaytmağa məcbur olmuşdur.  

Çurayev məlum edir ki, bu günlərdə 
general Tomsonla bir neçə məsələdən 
dolay müzakirata girişmişdi. Məsələlər 
cümləsindən birincisi Aşqabad məhbə-
sində oturan sabiq komissarlar ailələri 
barəsində idi. General məlum etmişdir 
ki, Mavərayi-Bəhri-Xəzər Hökuməti barə-
sində heç bir məlumatı yoxdur. Sonra ge-
neral məlum etmişdir ki, Hac-Tərxanda 
[Astraxanda] ingilis heyəti bolşeviklər əlin-
də əsirdirlər. Müyəssər olarsa, onlar ailə-
ləri ilə mübadilə etsinlər. “Əliəsgər” nam 
vaporun xidmətçilərinin azad edilməsi 
barəsindəki təklimizə cavabən general 
məlum etdi ki, onlar vǝ Aşqabaddak ai-
lələri də Hac-Tərxandak heyətə müba-
dilə etmək istəyirlər.  

Sonra Çurayev Caparidzenin qadnn-
dan gürcü lisannda alnmş məktubu gös- 
tərərək məlumat verir ki, qadn diqq [vǝ-
rǝm] xəstəliyinə mübtəla olduğunu mə-
lum etməklə, heç olmazsa dərman gön- 
dərilməsini rica etmişdir.  

Bakdak əhval barəsində məlumat 
verilərək bəyan edilir ki, Mirzayann evin-

də təftiş icra edilmişdir. Təftişi iki nəfər 
ingilis saldatı, 12 nəfər də Azərbaycan po- 
lisi icra etmişdir. Təftiş nəticəsində bir 
qədər kitab, bir ədəd Marksn əksi, 3840 
rublə də para kəşf edilmişdir. Bunu Tom-
sona xəbər vermişsələr də Tomson bə-
yan etmişdir ki, bu işdən əsla xəbəri yox- 
dur. (Nitq Qarayev tərəndən türkcəyə 
tərcümə edilir.) 

Qənizadə - Yoldaşlar! Burada biri 
“Muxtarnamə” oxuduqda, digəri “İsgən-
dərnamə” oxuyur. Təklif edirəm ki, mə-
ruzəçilər öz məruzələrini kütah [qsa] söy- 
ləsinlər, zira vaxtımz bahadr.  

Təklif qəbul edilir.  
Bədəhu [sonra], Petrovsk-Dərbənd 

barəsində oraya göndərilmiş nümayən-
də məlumat verir. Məruzədən ora kəsb-
karlarnn da fəna halda olduğu anlaşlr.  

Məlik-Yeqanov məruzəçidən sorur ki, 
şimaldan yürüyən Denikinə onlar nə 
nəzərlə baxrlar? Məruzəçi deyir ki, biz 
Denikini inqilabç hesab etsǝydik, onun 
yanna gedərdik. Onu əks-inqilabç he-
sab etdiyimizdən, sizdən ona qarş müa-
vinət [kömək] diləyiriz.  
Əbilov məsələni aydnlaşdrmaq qəs-

dilə məlum edir ki, Petrovskda adam öl-
dürənlər dağstanllar deyil, bolşeviklər- 
dən qaçmş kazaklardr. Bunun doğrulu-
ğunu Çurayev də təsdiq edir.  

Roxlin ən yaxn zamanlarda Qafqazi-
ya Kəsbkarlar Qurultay çağrlacağn bə-
yanla təklif edir: 

1) İngilis, Dağstan və Mavərayi-
Bəhri-Xəzər hökumətlərindən ora əhval-
n nəzərə alb lazmi tədabir ittixaz [təd- 
birlər görülməsi] tələb edilsin. Əks surət-
də tətil kimi tədabiri xidmətçilər özləri it-
tixaz edəcəklər. Bu iş heyəti-rüəsaya mü- 

həvvəl edilsin [rǝyasǝt heyǝtinǝ tapşrlsn].  
2) Aşqabaddak sabiq komissarlar 

ailələri və “Əliəsgər” vaporu xidmətçi-
lərinin Bakya gətirilməsini heyəti-rüəsa 
Tomsondan rica etməlidir.  

3) Mətbuat məsələsindən ötrü bir 
komisyon intixab edilərək [seçilərək] Tom-
sonun yanna göndərilməlidir. Komisyon 
Tomsona hürriyyəti-mətbuatın müdaə 
olunmasn bildirməlidir. 

Çurayev Suraxan kəndindəki qul-
durlar barəsində danşaraq məlum edir 
ki, orada adamlar itməyə başlamşdr. 
Məsələn, bir nəfər fəhləni döyüb sonra 
quyuya salmşlar. Fəhlə şimdi xəstəxa-
nada yatır. Çurayev bunu da dərmiyan 
edir [meydana atır] ki, Suraxanda milli 
ədavət yoxdur. Zira ki, müsəlmanlar da 
buna etiraz etməkdədirlər. Fəqət orada 
bir quldur dəstəsi vardr ki, fənalqlar ya-
pr.  

Konqre qət edir ki, Azərbaycan Höku-
məti bunu nəzərə alsn. Sonra məlum olu- 
nur ki, konqre heyəti-rüəsas [rəyasət he-
yəti] iki nəfər qalmşdr, iki nəfər də inti-
xab edilməlidir. Mübadileyi-əfkardan [- 
kir mübadilǝsindǝn] sonra namizədlər sə-
sə qoyulur. Qənizadə 133 səs, Anaşkin 
174, Əbilov 166 səs alrlar. Çurayevin 
təkli ilə bunlarn üçü də qəbul edilərək 
heyəti-rüəsa beş nəfər olur ki, onlardan 
ikisi Əbilov (Hümmət), Qənizadə (Müsa-
vat) müsəlmandrlar.  

Bundan sonra böylə bir təklif ümu-
miyyətlə qəbul edilir: “Fəhlə konfrans 
Krasnovodsk, Petrovsk və Dərbəndə 
göndərilmiş nümayəndələrin məruzələ-
rini istema etdikdən [dinlǝdikdǝn] sonra 
işbu qətnaməni qəbul edir:  

1) Sabiq komissarlarn ailələri azad 
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edilsinlər. 
2) Heyəti-rüəsa İngiltərə, Dağstan və 

Mavərayi-Bəhri-Xəzər hökumətlərinə 
müraciətən fəhlələrin əhvaln yaxşlaş-
drmaq üçün lazmi tədabirin ittixazn 
tələb etsin.  

3) Konqre heyəti-rüəsaya bu mə-
sələlərin həlli üçün bir həftə vaxt verir. 
Qəbul edilmədiyi srada heyəti-rüəsa 
qövldən feilə [sözdən işə] gətirilmək üçün 
gələcək konfransa tədabir [tǝdbirlǝr] layi-
həsi təqdim etsin.” 

Fəhlə şuras məsələsindən dolay 
konfransda yenə mübahisə başland. Qo-
qeberidze məlumat verir ki, ruslar cəm 
olub qətnamə çxarmaq istədikdə mü-
səlmanlar müsavatçlarn təhriki ilə işə 
xələl qatırlar. Polis də mitinqləri dağdr. 
(Müsəlmanlar miyannda [arasnda] səs, 
etiraz qalxr.) 

Məlik-Yeqanov – Yoldaşlar! Biz 1917-
inci sənədə fəhlə şurasnn tərəfdar ol-
duğumuzu birinci olaraq bəyan etdik. 
Fəqət biz tələb edirik ki, intixabat [seçki] 
demokratik əsaslarla icra edilsin. Nə çx-
d? Saldatlar şuraya cəm edib martda 
müsəlmanlar qrdlar. Biz müsəlmanlar 
bunlar gördüyümüz üçün şura tərəfdar 
olmarz. (Müsəlmanlar yerlərindən: Ol-
marz, olmarz!)  

Salonda küy qalxr. Müsəlmanlarla 
mübahisə başlanr.  

Qənizadə - Yoldaşlar! Küy salmaynz, 
mətanətlə dinləyiniz! Qoyunuz düşmən-
lərimiz nə deyəcəklərsə desinlər. Biz öz 
məsələmizi yürütməliyiz.  

Məlik-Yeqanov – Yoldaşlar! Şura 
əleyhinə bir biz deyiliz. Menşeviklər də 
bizimlə bərabər şura əleyhinədirlər.  

Salonda yenə səs-küy qalxr. Müsəl-

manlar yerbəyerdən Qoqeberidzeyə “Mü- 
savat”a iftira dediyi üçün hücum edirlər 
və deyirlər: “Az danş! Yoxsa səni götü-
rüb tullarq bayra.”  

Heyəti-rüəsa güc-zor ilə aran sakit 
edir. Müzakirə qət edilir [kǝsilir].  

Vələdzadə - Biz müsəlmanlar heç 
vaxt fəhlə şurasna raz olmayacağz. Biz 
deyiriz, hərgah şura olacaqsa bizi buraya 
heç zəhmət çəkib çağrmasnlar. (Müsəl-
manlar gurultulu alqş yaprlar.) 

Çurayev aran sakit edir. Bundan son-
ra müzakirə gələn iclasa təxir edilərək o 
vaxtadək məhəllərindən [yerlǝrindǝn] 
məzbətələr [protokollar] gətirilmək qəbul 
edilir.  

 
 

TEATRO VƏ MUSİQİ 
 
Mart aynn 4-ündə (yeni üsul ilə) 

Qafqaziya Müsəlman Mütəəllimlərinin 
[Tələbələrinin] Mərkəzi Komitəsi teatro 
və müsamirə qoyacaqdr. Hacbəyli cə-
nablarnn təhti-idarəsində [idarǝsi altında] 
“O olmasn, bu olsun” operettas mövqe-
yi-tamaşaya qoyulacaqdr. Müsamirədə 
şərqi və qərbi rəqslər, köşək, kabare, sa-
zəndə və başqa tərtibat olacaqdr.  

 
 

 
Diş hǝkimi   

S. M. Hamburq  
Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 

qarşsnda. Telefon 5-96. 
Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 

qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

Diş həkimi  
İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Doktor  
Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor  
Ağahüseyn Kazmov 

Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstə-
liklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə 
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan 
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi. 
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində 
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.  

2655 
 

Doktor  
Samuil İzrailoviç Kopelioviç 

Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar 
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul 
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir 
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,     
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.  

 
Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 

Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-
nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Ünvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Doktor Larionovun  
cǝrrahiyyǝ vǝ arvad xǝstǝxanas  

(Bazarn vǝ Qubernski küçǝlǝrinin künc-
ündǝ) naxoşlar qǝbulunu tǝzǝlǝmiş: 1) Xǝs-
tǝxanada yatmaq ehtiyac olanlar hǝmǝ-vǝqt 
[hǝmişǝ]; 2) Gǝlǝn xǝstǝlǝr sǝhǝr saat 9-dan 
gündüz saat 4-ǝ qǝdǝr.  

Xǝstǝxanann hǝkimlǝri: Arvad xǝstǝliklǝ-
rindǝn: doktor V. Q. Mitrofanov. Cǝrrahi 
xǝstǝliklǝrindǝn: doktor A. İ. Okinşeviç, dok-
tor Mir Əsǝdulla Mirqasmov. 

2683 
 

Elan  
Mǝn Möhsün Xǝlilov, Mǝşhǝdi Xǝlil Hac-

ağa oğlu Xǝlilova verdiyim etibarnamǝni 
mǝhv edirǝm.  

Möhsün Xǝlilov 
5698  

 
Агентурно-комиссiонно-торговая 

Контора "И. Фани и Ко."  
Баку, Церковная 70.  

Телеф. N 22-28. Почт. ящ. N 13. 
Agent, komissiyalar vǝ ticarǝt kantoru 

“Fani vǝ kompaniya”, Bak.  
Telefon nömrǝsi 22-28.  
Potça qutusu nömrǝ 13.  

Kimǝ nǝ mal lazmsa vǝ kimin satılacaq 
nǝ mal varsa bizim kantora müraciǝt etmǝ-
lǝri tǝvǝqqe olunur.  

Satılr: mǝftul, sabun, un, min meşok 
arpa, saman, kömür, fındq hǝrǝsindǝn iki 
vaqon.  

2693 
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Gǝmi Sahiblǝri Cǝmiyyǝtinin Şuras 
Cəmi gəmi sahiblərini ümumi iclasa də-

vət edir. İclas “Velikobritaniya transportu” 
komissiyasna vǝkil seçmək üçün sǝşənbə 
[çər-şənbə axşam] günü 25 fevral saat 12-də 
“Qafqaz-Merkuri” cəmiyyətinin kantorunda 
vaqe olacaq.  

5699  
 

Ərzaq Nəzarətindən 
Elan 

Ərzaq Nəzarəti bununla Bakdan Azər-
baycan Cümhuriyyətinin sair şəhərlər və qə-
səbələrinə biduni-icazə [icazəsiz] hər növ mal 
və yüklərin aparlmasna müsaidə edir. Yalnz 
qənd, pesok, çay, papiros, ispiçka, spirt, yağ, 
manufaktura, lobya, düyü, buğda və un məh-
sulu istisna edilir.  

Gəncədən və Zaqatala quberniyasndan 
taxl çxartmaq qadağan edilir. 

Qeyd 1: Hər növ ərzaq şeylərinin və yük-
lərinin Bakdan Bak qradonaçalstvasndak 
kəndlərə icazəsiz aparmağa müsaidə edilir. 

Qeyd 2: Neft şeyləri, dəmir və bu cür şey-
lərin aparlmas işlərinə Ticarət və Sənaye 
Nǝzarǝti baxr. 

Ərzaq naziri: K. Lizqar 
Kançelyariya müdiri əvəzi: [Abbasǝli 

bǝy] Makinski 
42 

 
 
 

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda  

sǝh. 358. “Q[osudarstvenn] Duma”: Ru-
siya imperiyasnn Dövlǝt Dumas nǝzǝrdǝ 
tutulur.   

“Daha danşmaq istǝyǝn yoxmu?”: qǝzet-
dǝ “istǝyǝn” yerinǝ “istǝmǝyǝn” getmişdir.  

 
Vükǝla Şurasnda  

sǝh. 361. “Post vǝ Teleqraf nazirinin…”: 
qǝzetdǝ “Post vǝ Teleqraf nazirlǝrinin” get-
mişdir.  

sǝh. 362. “Mavǝrayi-Bǝhri-Xǝzǝr Höku-
mǝti”: 1918-ci ilin ortalarnda Aşqabadda 
fǝhlǝ üsyan nǝticǝsindǝ qurulan eser-men-
şevik hökumǝti – Zakaspiysk Müvǝqqǝti Hö-
kumǝti nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Qnesin”: bu ad qǝzetdǝ tǝhrif edilmiş 
formada verilmişdir. F. Qnesin Zakaspiysk 
Müvǝqqǝti Hökumǝtinin Bakdak hǝrbi nü-
mayǝndǝsi idi.  

   
Nǝzarǝtlǝrdǝ  

sǝh. 362. “Fabriçn müfǝttiş”: Fabrik mü-
fǝttişlǝri sǝnaye müǝssisǝlǝrindǝ ǝmǝk şǝra-
itinǝ nǝzarǝt edǝn dövlǝt qurumu Fabrik 
Müfǝttişliyinin nümayǝndǝlǝri idi. Fabrik 
Müfǝttişliyi Rusiya imperiyasnda sǝnayenin 
inkişafına bağl olaraq XIX ǝsrin axrlarna 
doğru yaradlan, sǝnaye müǝssisǝlǝrindǝ 
ǝmǝk şǝraitinin qanunlara uyğun olmasna 
nǝzarǝt edǝn dövlǝt qurumu idi. Bak qu-
berniyasnn Fabrik Müfǝttişliyinin heyǝti Baş 
Fabrik müfǝttişindǝn vǝ sahǝ müfǝttişlǝrin-
dǝn ibarǝt idi.  

sǝh. 363. “Naberejn küçǝ”: Bakda, in-
diki Neftçilǝr prospekti.  

“Nikolayevski küçǝ”: Bakda, indiki İs-
tiqlaliyyǝt küçǝsi.  

 
Qǝzetǝlǝrdǝn  

sǝh. 363. “Sultan”: güman ki, Hindistann 

şǝrqindǝ, Uttar-Pradeş ǝyalǝtinin mǝrkǝzi 
olan Sultanpur şǝhǝri nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Vǝtǝn yolunda  

sǝh. 365. “Hübbül-vǝtǝn min-ǝl-iman”: 
hǝdis; “Vǝtǝni sevmǝk imandandr”. 

“Ən-nasu niyam fǝiza matu intǝbǝhu”: 
hǝdis; mǝnas: “İnsanlar yuxudadr, öldüklǝri 
vaxt oyanacaqlar.” 

 
Fǝrhad Ağazadǝ cǝnablarna  

müxtǝsǝr cavab 
sǝh. 368. “…Xatisov vǝ Vermişevlǝrdǝn 

ibrǝt almağ…”: “Daşnaksutyun” partiyasnn 
üzvü, müxtǝlif vaxtlarda Ermǝnistann Baş 
naziri, Sǝhiyyǝ, Daxili İşlǝr vǝ Xarici İşlǝr 
naziri olan Aleksandr İvanoviç Xatisov vǝ 
Bakda rus dilindǝ nǝşr olunan “Baku” qǝze-
tinin redaktoru olmuş ermǝni Xristofor Av-
vakumoviç Vermişev nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Füqǝra halndan 

sǝh. 368. “Verxni-Naqorn”: Bakda, in-
diki Abdulla Şaiq küçǝsi.  

“Star poçtov”: Bakda, indiki Süleyman 
Tağzadǝ küçǝsi.  

 
Bak xǝbǝrlǝri 

sǝh. 369. “…miri ǝqdnamǝlǝr…”: nikah, 
boşanma, övladlğa götürmǝ vǝ s. kimi vǝ-
tǝndaşlq aktlar nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Fǝhlǝ konfransnda  

sǝh. 370. “Tazǝşǝhǝr”: indiki Türkmǝn-
baş şǝhǝri.  

sǝh. 371. “…Marksn ǝksi…”: Alman lo-
sofu, iqtisadçs vǝ sosioloqu Karl Marks 
nǝzǝrdǝ tutulur. Qǝzetdǝ “Marksn” yerinǝ 
“Markn” getmişdir.  

“Burada biri ‘Muxtarnamǝ’ oxuduqda, 
digǝri ‘İsgǝndǝrnamǝ’ oxuyur.”: “Muxtarna-
mǝ” Kǝrbǝla hadisǝsindǝn sonra Muxtar 
Sǝqǝnin Əhli-beyt düşmǝnlǝri ilǝ mübari-
zǝsindǝn bǝhs edǝn ǝsǝrlǝrin ortaq addr. 
Belǝ ǝsǝrlǝrdǝn birini – Ətaullah Hirǝvinin 

“Muxtarnamǝ”sini Əliabbas Müznib fars 
dilindǝn tǝrcümǝ edǝrǝk 1912-ci ildǝ çap 
etdirmişdi. “İsgǝndǝrnamǝ” isǝ Makedo-
niyal İsgǝndǝrin hǝyatından bǝhs edǝn ǝsǝr-
lǝrin ortaq addr. Şǝrq ǝdǝbiyyatında Fir- 
dovsinin vǝ Nizaminin “İsgǝndǝrnamǝ”lǝri 
mǝşhurdur. Qǝnizadǝ bu sözlǝ, konfransda 
söz alanlarn uzun danşdqlarn demǝk is-
tǝmişdir.   

“Denikini inqilabç hesab etsǝydik…”: qǝ-
zetdǝ “etsǝydik” yerinǝ “etmişdik” getmişdir.  
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 123-cü nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
11-inci iclas 

 
(keçən nömrədən mabə’d) 

 
Sədr - Daha söz istəyən yoxmu? Mə-

həmməd Əmin Rəsulzadə.  
Rəsulzadə - Möhtərəm Sultan Məcid 

[Qǝnizadǝ] əfəndi söylədilər ki, aşkardr 
onuncu nömrə siyah Mərkəzi Komitə tə-
rəndən tərtib edildiyindən, ham mü-
səlmanlar ona səs verəcəkdilər. Amma 
məsələ o qədər də aşkar deyildir. Əgər 
məsələ Sultan Məcid əfəndinin buyur-
duğu kimi aşkar olsayd, meydana 11, 14 
və qeyri nömrəli müsəlman siyahlar 
çxmazd. Camaat 5-6 müsəlman siyahs 
üzərində düşündü və səsini, rəyini mü-
daə etmək istədiyi yerə verdi. Bu məsə-
lənin bir cəhəti. Bir də təklif olunur ki, 
“Müsavat” öz hissəsinə düşən namizədi-
ni versin, yerdə qalan namizədləri 42 nə-
fər versin. Biz buna etiraz etməzdik, çün- 
ki “Müsavat” həman 42 [nəfər] arasnda 
əksəriyyət təşkil etdiyindən mexanik hə-
rəkət etsəydi, istədiyi qədər adam keçirə 

bilərdi. Fəqət, biz mexanik səsə qoymaq-
la əksəriyyətimizdən istifadə etmək istə-
mədik. Lakin milli komitələr içində bir və- 
ziyyət var ki, onu nəzərə almaldr. Çünki 
siyah məsələsində bunu böylə düşün-
mək olmaz. Hərçənd Milli Komitənin sə-
lahiyyəti 42 nəfərə verilmişdi, fəqət, böy- 
lə düşünmək şəklən düz olsa da, mənən 
düz olmaz. Əgər bu səlahiyyəti Parlaman 
qəbul etsə, yenə “Müsavat” bir şey qeyb 
etməz. Lakin bir tənasüb əsas var ki, biz 
onu pozmuş olarz. Seymdə də olduğu 
kimi, çxmş üzvlər yerinə mənsub olduğu 
rqə namizəd göstərməlidir. Biz bu əsas 
pozmaq istəmədik və on nömrəli siyah 
daxilində qalmş üzvlər, çxanlarn yerinə 
yeni namizəd qoymaq istədilər. Buna 
şəklən irad olsa da, mənən ola bilməz. 
Çünki müəyyən bir qisim əhali on nöm-
rəli siyahda olan müəyyən adamlara səs 
vermiş, demək o adamlara etibar etmiş-
dir. Seçiləcək namizədlər də camaatın 
qismi-müəzzəminin [böyük hissǝsinin] rəğ-
bətini qazanmş olan adamlarn krinə 
uyğun və onlar təmsil edəcək adamlar 
olmaq üçün, həmin siyahnn üzvləri tə-
rəndən intixab olunmaldrlar [seçilməli-
dirlər]. Şimdi o adamlarn yars yoxsa, 

Çǝrşǝnbǝ, 26 fevral 1919-cu il, nömrǝ 123

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 25 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 26 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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onu təmsil edəcək və yerlərinə nüma-
yəndə verəcək bir mərkəz varsa, o da 
həman onuncu nömrəyə səs verən əha-
linin etibarn qazanmş on nömrəli siya-
hda olan başqa nümayəndələrdir. Siz bu 
haqq onlarn əlindən almaqla əhalinin 
hüququna təcavüz etmiş olursunuz. Biz 
də buna mötərizik [etiraz edirik].  

Sədr - Söz Qənizadənindir.  
[Sultan Mǝcid] Qənizadə - Mən genə 

deyirəm o 8 nəfər Parlaman əzalğna 
[üzvlüyünə] geçəcək və biz də onlara eti-
bar edəcəyiz. Ancaq biz burada əsasdan 
danşrdq, düzdür onuncu nömrə “Mü-
savat”dan və Milli Komitədən ibarətdir. 
Bu da doğrudur ki, “Müsavat” var, am-
ma Milli Komitə dönüb Parlaman olmuş-
dur. Deməli, o Milli Komitə var, mövcud- 
dur. O vaxt 44 nəfər idi. (Səslər: 42 idi.) 
Şimdi həştad olmuşdur. İndi o həştad 
nəfərin ixtiyaratın “Müsavat”a vermək 
olmaz.  

Sədr - Təklif var ki, müzakirat qət olun-
sun [kǝsilsin]. Əhməd bəy, təklinizmi 
var?  

Əhməd Cövdət [Pepinov] - Təklif 
edǝrdik, o 8 adamn siyahs verilsin 42 
nəfərin səvabdidinə [tǝsdiqinǝ].  

Sədr - Onuncu nömrə siyahnn ba-
rəsində böylə bir təklif var: Parlamandan 
xaric olan üzvlərin yerinə bu adamlar na-
mizəd göstərilirlər: Mustafa Vəkilov, Ağa 
Əminov, Yusifəli Əliyev, Məhəmmədba-
ğr Şeyxzamanov, Məhəmməd Əli Rəsul-
zadə, Behbud ağa Cavanşir, Bəhram bəy 
Axundov və Əbdüləli bəy Əmircanov. 
Mən bu siyahn səsə qoyuram. Hər kim 
bu siyahya raz isə əlini qaldrsn - 19, 
kim əleyhinə isə əlini qaldrsn - 15, kim 

səs verməmişsə əlini qaldrsn - 2. De-
məli, məsələ qəbul olunur.  

Cəmo bəy [Hacnski] - Kvorum yox-
dur.  

Səslər - Var, var!  
Sədr - Mən təsdiq edirəm ki, var və 

keçirəm növbədəki məsələyə. Oxuyun.  
Katib - Göyçay nümayəndəsi Hac Hü-

seyn Əfəndizadənin 5 günlük, Qarabağ 
vəkili Qara bəy Əliverdiyevin bir aylq, 
Zaqatala nümayəndəsi Bayram Niyazi 
Kiçikxanovun 20 günlük və Cavad bəy 
Məlik-Yeqanovun 10 günlük məzuniyyət 
haqqndak ərizələrini oxuyur. Cavad bəy 
ərizəsini geri götürür. Yerdə qalanlarn 
məzuniyyəti qəbul olunur.  

Sədr - Keçirəm növbədəki məsələyə. 
Söz Abuzər bəy Rzayevindir.  

Abuzər bəy Rzayev - Dağstan Höku-
məti bizdən 10 milyon manat faizsiz borc 
istəyir. Hökumət bu borcun verilməsinə 
razdr. Əgər Parlaman təsdiq edərsə, ve-
rəriz. Pul təcili surətdə istənildiyindən 
Parlaman baxb təsdiq edənədək höku-
mət Senoren Konventin [Ağsaqqallar Şu-
rasnn] rizas ilə 3 milyon manat burax- 
mşdr. Parlaman təsdiq etdikdən sonra 
qalann da verəcəkdir. Dağstan Höku-
məti bu borcu iki ilə qaytarmaldr. Bun-
dan əlavə, Dağstan Hökuməti bizim hö- 
kumətimiz tərəndən Şimali Qafqaziya-
da alnmş olan 90 vaqon buğda və sair 
ərzaq şeylərini xərcsiz buraxmağ vəd et-
mişdir. Əgər Parlaman qəbul edərsə, Ma-
liyyə nazirinə tapşrlsn bu xüsusda Da- 
ğstan Hökuməti ilə müqavilənamə bağ-
lansn. Büdcə-maliyyə komissiyas tərə-
ndən borcun verilməsinə mümaniət 
[maneçilik] yoxdur və təklif olunur ki, Par-

laman təsdiq etsin.  
Sədr - Bu barədə kim danşmaq 

istəyir?  
Səslər - Heç kəs; səsə qoyunuz.  
Sədr - Danşan yoxdur. Səsə qoyu-

ram. Hər kəs Cibaliyyun Hökuməti-Cüm-
huriyyəsinə [Dağllar Respublikas Höku- 
mǝtinǝ] 10 milyon manat borc verilmə-
sinə raz isə rica edərim əlin[i] qaldrsn. 
Deməli, əksəriyyətlə qəbul olunur. Növ-
bədəki məsələ spirtolara aksiz qoymaq 
haqqndak qanun layihəsidir.  

Səslər - Qalsn sonraya.  
Sədr - Təklif var ki, bu məsələ sonra-

ya qalsn. Məsələ gələn iclasa qalr. Ko-
misyonlara təklif olunan namizədlər bun- 
lardr: Ləvaehi-qanuniyyə [Qanun layihə-
ləri] komissiyasna: [Arşak] Malxazyan 
(erməni), [Qazi Əhmǝd] Məhəmməd-
bəyov (İttihad), [Vasili Mixayloviç] Kujim 
(    ) və [Abdulla ǝfǝndi] Qəbulzadə (Mü-
savat). Ərzaq və məmləkət məhsulatı iş-
lərini hüsn-idarə üçün Parlaman komissi- 
yasna… 

Məhəmməd Əmin (yerindən) - Ko-
missiyalar haqqnda mənim bir əsas 
mülahizəm var.  

Sədr - Buyurun!  
M. Ə. Rəsulzadə - İndiyə qədər Parla-

manda komissiyalar təşkil edildikdə frak-
siya hesab ilə, yəni hər fraksiyadan birər 
üzvdən ibarət olurdu. Halbuki komissiya 
Parlamann rəyini təmsil etməlidir. Bu 
mülahizə ilə paritet əsas ilə qurmaq düz 
deyildir. Zira Parlamanda fraksiya qüvvə-
ləri müxtəlifdir. Öylə fraksiya var 4 nəfər-
dən ibarətdir, öyləsi var 20-dən də ziya- 
dədir. Ona görə də bu əsas ədalətsiz olur. 
Doğrudur, komisyon öz başna heç bir 

məsələni həll etməyib Parlamana verir, 
fəqət bununla bərabər komisyonun rəyi-
nin böyük təsiri olur. Bu mülahizə ilə bu 
fraksiya baş (paritet) hesabnn əleyhin-
dəyiz. Doğrudur, Parlamann bu xüsusda 
müəyyən bir qanunu yoxdur və nizam-
namə bu günlərdə müzakirə ediləcəkdir. 
Nizamnamə bu məsələni aydnlaşdrar. 
Lakin o vaxtadək biz təklif edərdik ko-
missiyalarn doğru əsas üzərinə qurul-
mas üçün indilik hər komissiyaya rqə- 
lər öz üzvlərinin miqdar nisbətində nü-
mayəndə versinlər. Ona görə biz təklif 
ediriz nizamnamə qəbulunadək hələlik 
hər 10 məbusdan bir nümayəndə hesab 
ilə təşkil olunsun. Yardan ziyadənin də bir 
nümayəndəyə ixtiyar olsun. Bu surətlə 
10-24 əzadan ibarət fraksiya iki nüma-
yəndə 25-dən 30-adək 3 nümayəndə 
versin. Bu əsas üzərinə 23 əzadan ibarət 
olan “Müsavat” fraksiyasna komissiyada 
2 nümayəndə yeri verilsin.  

[Sǝmǝd ağa] Ağamaloğlu (yerindən) 
- Evinizi Allah yxsn, görəsən bizə də bir 
şey düşdümü?  

Sədr - Təklif barəsində danşan var-
m?  

Səslər - Kvorum yoxdur!  
Sədr - Rica edirəm sakit olasnz. De-

yirsiniz kvorum yoxdur. Bir neçə qanun 
var ki, onlara baxacaq komisyon yoxdur. 
Yoldaşlarnz buraxmaynz çxb getsin-
lər. Papiros çəkmək bəhanəsi ilə dişar 
çxb gedirlər, işlər də qalr. Heybətqulu 
əfəndi, danşmaq istəyirsiniz buyurun!  

[Heybǝtqulu] Məhəmmədbəyov - 
Cənab sədr buyurdu bir neçə komissiya 
təşkili lazmdr. Bir para layihə var ki, on-
lara baxmaq lazm gəlir. Sədrin buyur-
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duğuna görə, komissiyalar təcili oldu- 
ğundan mən təklif edərdim bu komissi-
yalar bu saat köhnə əsas ilə intixab edil-
sinlər [seçilsinlǝr]. Nizamnamə Parlama- 
na gəldikdən sonra təzə əsasla intixab 
edərik.  

Sədr - İclasda 35 adam var. Kvorum 
olmadğndan iclas qapamağa məcbu-
ram. Rica edirəm, gələn iclasn vaxtın 
təyin edəsiniz.  

Səslər - Divani-Rəyasət təyin etsin.  
Sədr - İclas qapanmş elan edirəm.  
İclas saat 5-ə 20 dəqiqə qalmş qa-

panr.  
 
Hökumətin istefas 
Məclisi-Məbusann 25 fevral iclasnda 

Rəisi-vükəla [Baş nazir] Fətəli xan Xoyski 
həzrətlərinin istefa məktubu oxunaraq 
qərar verilmişdir: Bu Kabinənin istefas 
qəbul edilərək yeni kabinə təşkili üçün 
namizəd tapmaq Məclisi-Məbusan səd-
rinə mühəvvəl edilsin [tapşrlsn] və yeni 
kabinə təşkilinədək məmləkətin idarəsi 
sabiq Kabinəyə tapşrlsn.  

 
 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Azərbaycan heyəti-mürəxxəsəsinin 

Parisə əziməti 
İstanbuldan alnan xəbərlərə görə, 

Azərbaycan heyəti-mürəxxəsəsi [nüma-
yəndə heyəti] İstanbuldan çxaraq Parisə 
mütəvəccihən əzimət etmişdir [Paris isti-
qamǝtindǝ yola düşmüşdür].  

 
Böyükada müşavirəsi 
Parisdən xəbər verirlər ki, estonlar, 

latışlar, litvallar və ukraynallar Böyüka-
da müşavirəsinə gəlmək üçün Müttəq-
lərin dəvətini qəbul eyləmişlərdir.  

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Kiyev, 18 fevral - Şura qoşunlar Kiyevi 

işğal etdikdən sonra burada icra komitəsi 
təşkil edilmişdir. Komitə rus, yəhudi və 
ukrayna dilində bir qəzetə nəşrinə qərar 
vermişdir. Kiyevdə olan fabrikaçlar bol-
şeviklər 200 milyon manat hərbi naloq 
verməyə məcbur etmişlərdir. Bu xüsus-
da fabrikaçlarn bir neçə iclaslar olmuş, 
müxtəlif dəstələr arasnda naloq təqsim 
edildikdə [bölündükdǝ] ixtilaf əmələ gəl-
mişdir.  

Çerniqov - Kiyev qəzetələri xəbər ve-
rirlər ki, Odessa, Nikolayev və Xersonda 
aclq üsyan başlanmşdr.  

İrlandiyada iğdişaş yoxmuş 
Qafqaziyada olan İngiltərə heyəti İr-

landiyada iğtişaş olmadğn xəbər verir. 
 
 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
- Türklər Qarsdan çxmşlardr və təd-

ricən Qars mahalndan da çxrlar.  
- “S. R.” qəzetəsinin məlumatına nə-

zərən [görə], Ənzəlidə iranllar Lianozo-
vun mədənini işğal və bütün əmələləri 
[fǝhlǝlǝri] həbs etmişlərdir. Rusiya səfa-
rətxanas mədən məsələlərinin həllini tə- 
xirə saldğ üçün bu hallar meydana gəl-
mişdir. Ənzəlidə olan ruslar bu münasi-
bətlə həyəcana düşüb bu barədə gene- 
ral Prjevalskiyə müraciət etmişlər.  

General Baratov 
İrandak rus qolordusunun [korpusu-

nun] sabiq komandan general Baratov 
Hindistandan Batuma qaytmşdr. Ora-
dan Tiisə, Tiisdən də Bakya gələcəkdir.  

 
* Kiyevdə məişət adi halna düşür. 

Hökumət idarələri işə başlayrlar. Kiyev, 
Şura qoşunlar tərəndən işğal edildiyi 
üçün Odessada böyük həyǝcan vardr. Bir 
çoxlar Odessann Şura qoşunlar tərən-
dən işğaln  zənn etdiklərindən Odessa-
dan çxrlar.  

* Şura qoşunlar Kiyevi işğal etdikdən 
əvvəl hökumət banklarnda bulunan 4 
milyard paran alb özləri ilə bərabər 
aparmşlar.  

 
İstanbulda yunan qoşunlar  
Bern, (13 fevral) - Atina acentəliyinin 

məlumatına görə, yunan qoşunlar İstan-
bula daxil olmuşlardr. 

 
Vilna, (18 fevral) - Şərqi Prussiyadan 

övdət edən [qaydan] Rusiya hərbi əsirləri 
saxlanlb cəbrən [zorla] Könüllü nəfərləri 
cərgəsinə alnrlar və onlar sərhədi sax-
lamağa məcbur edirlər.  

* Havas acentəliyi xəbər verir ki, 
mayda həftədə bir dəfə Qahirə ilə Kəl-
küttə (Hindistandadr) arasnda təyyarə 
işləyəcəkdir. 

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ 
 
Azərbaycan və Dağstan müqavilə-

naməsi  
Bak, 29 noyabr 1918. Bir tərəfdən 

Azərbaycan Hökuməti-Cümhuriyyəsi na-

mna [adna] Ticarət və Sənaye naziri və-
kili Behbud xan Cavanşir və Maliyyə na- 
ziri Məhəmmədhəsən Hacnski hökumə-
tin noyabrn 28-indəki qərar mövcibincə 
[ǝsasnda] və digər tərəfdən Dağstan Hö-
kuməti-Cümhuriyyəsi vəkilləri Bahadr 
bəy Mallaç-xan  və İbrahim bəy Heydə-
rov zeyldəki maddələri havi [aşağdak 
maddələrdən ibarət] işbu müqavilənamə-
ni əqd və imza etdilər [bağladlar vǝ imza-
ladlar]:  

1) Dağstan Hökuməti noyabrn 1-
indən başlayaraq iki illik müddətinə faiz-
siz olaraq Azərbaycan Hökumətindən 10 
milyon borc alr.  

2) Əkinçilik rayonlarnda Dağstan 
Hökumətinin məmuriyyəti vücuda gəti-
rildiyi təqdirdə həmin cümhuriyyət aşa-
ğdak 3-4-cü maddələr mövcibincə öz 
borcunu taxl ilə ödəməyə borclu olur.  

3) Hər iki cümhuriyyət birər şəxs tə-
yin edirlər. Bunlar da öz aralarndak eti-
lafa [razlğa] görə üçüncü bir şəxs intixab 
edib [seçib], hər üçü bir komissiya təşkil 
edirlər.  

4) Müqavilənamənin 3-üncü maddə-
sində göstərilən qərar üzrə təşkil edilən 
komissiya, 2-ci maddə qərar ilə Azərbay-
can Hökumətinə veriləcək taxln veril-
məsi müddətini, miqdarn və cinsini 
müəyyən edir.  

5) Azərbaycan Hökumətinin ixtiyar 
vardr ki, Dağstan Cümhuriyyətinin hər 
bir yerində Dağstan Hökuməti nüma-
yəndələrinin iştirak ilə məzənnə qiyməti 
ilə olaraq öz acentələri vasitəsilə taxl 
alsn.  

Bu qərarla alnan taxln Azərbaycana 
gətirilməsi üçün Dağstan Hökuməti tə-
rəndən heç bir mümaniət [maneçilik] 
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göstərilməyir.  
6) Həman 10 milyon hesabna olaraq 

Dağstan Hökuməti həmin il noyabrn 
28-inə qədər müxtəlif vaxtlarda 3 milyon 
manat almşdr.  

Qalan 7 milyon isə dekabr ay ərzində 
hissə-hissə verilməlidir.  

Həmin müqavilənamə Bak şəhərin-
də hər iki tərən imzas ilə iki nüsxə ya-
zlmaldr.  
Əlavə maddə: Dağstan Hökuməti 

Gürcüstan Hökuməti ilə bir yerdə kağz 
pullar kəsmək sazişinə girişsə, məzkur 
[deyilǝn] borc həmin kağz pullar buraxl-
dğ gündən altı ay müddətindən gec ol-
mamaq şərti ilə əda edilməlidir [qayta- 
rlmaldr].  

Azərbaycan Hökuməti vəkilləri: Mə-
həmmədhəsən Hacnski, Behbud xan 
Cavanşir.  

Dağstan Hökuməti vəkilləri: Bahadr 
Mallaç-xan, İbrahim bəy Heydərov. 

 
(Əslinə mütabiqdir) 

 
 
 

TÜRKCƏ DƏFTƏRDARLIQ  
[MÜHASİBAT] 

 
Hər mülkün, hər xrda bir imarətin 

tərtibi memar, dülgər, bənna, daşç, dəmir-
çi kimi bir çox sənətkarlarn iştirak ilə 
əncama gəlir. Bunlardan bir neçəsi, hətta 
təkcə biri işdən boyun qaçrarsa, mətlub 
[tǝlǝb olunan] təmirat yarmçlq qalar, bəl- 
kə heç də düzəlməz. Bu bir balaca təş-
beh və timsaldr ki, bunu dövlət və millət 
maraqllar heç vaxt gərək unutmasnlar. 
Zira dövlətin təşkilatı, onun ağrlğ örfən 

[ǝnǝnǝyǝ ǝsasǝn], ədəbən, elmən; tüccar, 
əmələ və əkinçi kimi bir çox əsnafın işti-
rak ilə həll və rəf olunar. Hər sinif və bəl-
kə hər əfradi-millət [vətəndaş] özünə məx- 
sus vəzifəsini bitirdiyi əsnada mənfəəti-
şəxsiyyəsindən [şəxsi mənfəətindən] artıq 
mənfəəti-milliyyəsini [millətin mənfəətini] 
düşünməlidir. Mənfəəti-milliyyə mülahi-
zə olunmazsa, hər kəs öz güzaran üçün 
çalşarsa, hər sinif məhz cibinin dolmağ-
na səcdə edərsə, qəyur [qeyrətli] cavan-
larmzn, vətən şühədamzn [şəhidləri- 
mizin] tökülmüş qan ilə qazanlmş haki-
miyyətimiz yenə əlimizdən çxar, yenə 
özgələrə möhtac, yenə özgələrə əsir ola-
rq. Bir dəfə düşünülsün ki, zalmlarn 
boyunduruğu altında qalmaq, qasiblərin 
[qəsbkarlarn, işğalçlarn] ayaqlar ucunda 
sürünmək öylə bir ağr hallardr ki, öylə 
bir rəzalətdir ki, bugünkü vəhşilərin ən 
dəniləri [alçaqlar] bunu qəbul etmək is-
təməyir. Baknn altı aylq əsarəti unu-
dulmasn. Türk qeyrəti və müsəlman na- 
musu olan bir şəxs bunu unuda biləcək-
dirmi ki? Bak xalqnn məhkumiyyəti əs-
nasnda ruhanilərdən kimi güllələndi, ta- 
cirlərin mədənləri, paraxodlar əllərin- 
dən alnd, özləri müis qald. Varllar 
yoxsul oldu. Yoxsullar çörəksiz qald. İşli-
lər işsiz, fəhlələr ac, əkinçilər çlpaq, im-
dad istəyənə ölüm, çörək istəyənə daş 
verildi. Müsəlmanlardan hangi bir sinifə 
ehtiram göstərildi? Ürǝfayam [ziyallara-
m], tacirlərəmi, füqərayam? Ziyallar-
mz bolşevik əlindən qaçb gizləndi. Ta- 
cirlərimizin ali saraylarn meyxanalara 
yaxud tövlələrə döndərdilər. “Cümlə ca-
han füqəras birləşin” deyib bağran 
“ağalar” müsəlman füqərasnn qann 
içirdi. Miskin fəhlə və hamballar yüzlərcə 

öldürülürdü. Meyitləri də quyulara dol-
durulurdu. Bumu füqəraya nicat, bumu 
demokratlara imdad?  

Həzərat! Keçmiş günləri fəramuş et-
məyin [unutmayn]. Bugünkü hakimliyin, 
bugünkü nemətin qədrini bilin!  

Milləti-hakimə [hakimiyyət qazanmş 
millət] olduğunuzu düşünüb də başnzn 
üstündə aslmş məhkumiyyətin hədə 
toxmağn nəzərdə tutun ki, məbada bir 
gün yenə başnza taqqldamasn!! Öylə 
olarsa, məhşərnizə, qiyamətinizə bir də 
bu dünyada hazrlaşn!  

Öylə zənn olunmasn ki, “Türkcə dəf-
tərdarlq” ünvannn bu fəğanlara heç də 
dəxli yoxdur! İrad olunmasn ki, tacirlərin 
mənfəəti-şəxsiyyəsinə xidmət edən dəf-
tərdarlğn millətlə heç də əlaqəsi yox-
dur! Bərəks [əksinə] millət və hökumət 
təsisatınn ehtiyac bircə ürəfa və ziyal-
larmza deyil, bəlkə əhalimizin ənvai tə-
bəqatına [müxtəlif təbəqələrinə],  hətta 
dərviş və hambalna qədər hamnn işti-
rak, hamnn ictihad ilə əsas tapacaqdr.  

Aya [bəs], millətin əsas nədən iba-
rətdir? Millətin əsas zəki üləmann [alim-
lərin] elmi ilə, ürəfann mərifəti ilə, ərba- 
bi-fənnin hünəri ilə, zənginlərin mal ilə, 
əmələnin zəhməti ilə, əkinçinin əməyi ilə 
və tamam əhalinin də can və fədakarlğ 
ilə sabit və bərqərar olar.  
İştə hər zəhmətkeş, hər sənətkar özü-

nə məxsus kəsbkarlğ dalnca gedərkən 
məşğuliyyətindən millətinə xeyir və ya 
zərər yetişə biləcəyini qabaqca düşün-
məlidir. Tacirlərimiz düşünsünlər ki, ba-
halğn ağrlğ millətin füqəras üçün bö- 
yük bir cəhənnəm qapsdr. Bugünkü 
müsri [yoluxucu] naxoşluqlar ki, həm var-
llar, həm də yoxsullar bərabərcə qrb-

çatır, bahalğn bəlas deyilmi? Məmurla- 
rn rüşvətxorluğu hökumətin əsasna bö-
yük bir sədəmədir [zərbədir]. Bunu rüş-
vət alanlarla bərabər rüşvət verənlər də 
düşünsünlər. Əkinçilər, fəhlələr anlasn-
lar ki, onlarn zəhməti və hümməti ilə 
vətənin övlad yaşayr, aclğn qabağ al-
nr. Bəs zəhmətlərini, hümmətlərini birə-
beş, birə-on artırsnlar. Bir vaxt Qarabağ 
kandravatçlar [qaçaqmalçlar] Rusiyadan 
minlərcə tüfənglər gətirib əğyara, mil-
lətin düşməninə böyük qiymətlərə satd-
lar. Axrda nə oldu? Həman tüfənglərlə 
yüzlərcə müsəlman əhalisi qətl olundu. 
Bəlkə, kandravatçlarn öz əmiləri, day-
lar, hətta özləri tələf olundu. Bu fəqərə 
[hadisǝ] “Be mən çe?” deyib axrn müla-
hizə etməyənlərə ibrət dərsi olsun. Oğ-
rular, quldurlar, qatilləri gizlədib höku- 
mətə verməyənlər bilsinlər ki, böylə hə-
rəkətlərlə millətə uçurumlar hazr edir-
lər ki, həman uçurumlara millətlə bəra- 
bər özləri də yxlacaqlar. Rum tayfas ki-
mi qədim millətlərin tarixi nəzərdən kə-
nar olunmasn. Onlarn qəza və qədəri 
bizim də başmza gələ bilər. Əlhasil, bu-
günkü mənfəəti-şəxsiyyə gözümüzə pər-
də çəkməsin.  

Milyonçularn ehsanna darüləcəzələr 
[qocalar evi], darüşşəfalar [xəstəxanalar], 
üniversələr [universitetlər] təsis olunacaq-
dr. Buna iman və etiqad edənlərdənəm. 
Lakin zənginlərin hümmət və qeyrəti eh-
sanla deyil, bu gün ən xrdaca şeylərdən, 
məsəlǝn türkcə dəftərdarlq kimi məsə-
lələrdən başlanmaldr.  

Hökuməti-müstəbidənin [istibdad hö-
kumǝtinin] məcburiyyəti ilə müsəlman ti-
carətxanalarnda müamilati-ticariyyə [ti- 
carǝt ǝmǝliyyatlar] siyahlar, yəni ticarət 
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dəftərləri rusca saxlanlmal idi. Türkcə 
saxlanlmş dəftərlər rus məhkəmələrin-
də qəbul olunmayrd. Zənn edirəm ki, 
bu gün bu məcburiyyətə daha ehtiyac 
qalmamşdr. Tacirlərimiz qeyrətə gəlsin-
lər. Dəftərdarlarndan tələb etsinlər ki, 
bundan sonra dəftərləri türkcə yazsnlar. 
Bu bir çətin məsələ deyil. Osmanl türk-
lərində “türkcə dəftərdarlq” üsulu möv-
cuddur. Bunu rusca hifz etmiş zəvat [öy- 
rənmiş şəxslər] türkcəsini də on beş gü-
nün ərzində öyrənə bilərlər. Buna dair 
hətta dəftərdarlq kursu da açmaq heç 
də çətin işlərdən deyil. Türkcə dəftərdar-
lğ təlim edə biləcək müəllimlərimiz də 
Bakda mövcuddur. Bunu istəyənlər, ar-
zuməndlər [arzu edǝnlǝr] taplarsa, əlbət-
tə onlar üçün bir kurs da açlar.  

Ticarət dəftərləri türkcə saxlanarsa, 
bunun millətə faydas çox olar:  

1) Ticarətxanalarmz türkləşər, mil-
liləşər. 

2) Bir çox müsəlman dəftərdarlar 
[mühasiblǝri] iş başna dəvət olunub, çö-
rək və güzəran sahibi olarlar. 

3) Bu olarsa, məhkəmələr də müruri-
zamanla [vaxt ötdükcǝ] milliləşməyə məc-
bur olarlar.  
İştə, tacirlərimiz il başndan istifadə 

edərək fədakarlq deyil, cüzi bir təşəb-
büsat ilə, balaca bir hümmətlə vətənin 
bünövrəsinə bir daş qoysunlar. Sübut et-
sinlər ki, ehtiyaclarmzn rənə [aradan 
qaldrlmasna] ham ilə bərabər onlar da 
çalşrlar. Rusca deyil, türkcə dəftərdar-
lğn maraql[s] olduqlarn sübut etsin-
lər. Tacirlərə yadavərlik etdik [yadlarna 
saldq]. Tacirlərin ittifaq vardrsa, yəqin 
ki, iş bir az da sürətlə yaplar. Kim əvvəl 
başlayacaqsa, mətbuat vasitəsi ilə bil-

dirsə, gözəl olard. Zira bunun intizarn 
çəkən çoxdur. Bəlkə dəftərdarlar da öz 
mülahizələrini bildirəcəklər. Buyursunlar. 
Xülasə, bunun müştaqnda və intizarnda 
davam ediriz!  

Fərhad Ağazadə  
 
 

POSTA VƏ TELEQRAF MƏKTƏBİ 
 
Azərbaycan posta və teleqraf işlərinin 

müşkülatlara, maneələrə giriftar olmas-
na birinci və baş səbəb posta və teleqraf 
müəssisələrimizdə öz xalqmzdan həqiqi 
məmurlarmzn yoxluğudur. Digər səbə-
bi isə, Azərbaycanda mövcud posta və 
teleqraf müxabirat və münasibatınn [ra-
bitǝ vǝ ǝlaqǝsinin] məmləkətin tələb et-
diyi ehtiyac üzrə təsis edilməməsidir. 
Zatən Rusiyada posta və teleqraf işləri 
xəzinəyə milyonlara baliğ [çatan] məda-
xillər gətirmiş, fəqət yenə məmləkətin 
və əhalinin tələbinə və ehtiyacna riayə-
tən təsis edilmədiyindən çox mənfəət-
lərdən məhrum qalmş, baxüsus [xüsu- 
silə] Qafqaziyada düz və həqiqi posta iş-
çiləri olmadğndan daha da fəna məhsul 
vermişdir. Bu cəhətləri Azərbaycan Hö-
kuməti nəzəri-diqqətə alaraq Azərbay-
candak posta və teleqraf işlərinin və 
müəssisələrinin tənzimatına və təkmila-
tına [nizama salnmasna] iqdam etmişdir 
[başlamşdr]. Əlbəttə, əgər məmləkətin 
posta və teleqraf işləri birinci mədəni da-
mar mənziləsində [yerindǝ, mövqeyindǝ] 
görülərsə, onun nəşvü-nümas [inkişafı] 
xüsusunda hər bir tənzimatın nə qədər 
vacib və mühüm olduğu təbiidir.  

Binaənileyh [ona görǝ], tənzimatın bi-
rinci və baş rüknü [ünsürü] ǝlbǝttǝ Nəza-

rət tərəndən açlan posta və teleqraf 
məktəbidir ki, buradan yerli, həqiqi mə-
murlar, işçilər çxacaq. Kəza [eyni zaman-
da] həmin məktəb məmləkətimizin hə- 
yatına, təbiətinə, ehtiyacna, ruhuna, li-
sanna aşina, ixlasl [sǝmimi, sǝdaqǝtli], 
elmli məmurlar buraxmaqla müəssisələ-
rimizdə bulunan əski tərbiyəli, [ǝski] əx-
laqllara yer qalmayacaqdr. 

Posta və teleqraf məktəbini bitirəcək 
olanlar məmləkətin hər bir nöqtəsinə 
dağlb, az bir zamanda hər yerin postaya 
olan ehtiyacn, onun əhvaln dərk edib 
lüzum görüləcək şeyləri yapb, həm də 
müəssisələrdə mənsəbdarlqla [vǝzifǝ tut- 
maqla] məşğul olan, toza batmş, ruhu 
sönmüşlərə həyat bəxş edəcəklərdir. Bu 
təzə qüvvələr hökumətə posta və teleq-
raf nöqsanlarnn tənzimi və təshihi [ni-
zamlanmas vǝ düzǝldilmǝsi] yolunda çal- 
şb, lazmi ləvazimatın verilməsinə, yəni 
məmləkətdə posta və teleqraf müəssisə-
lərinin çoxalmasna və baxüsus [xüsusilǝ] 
məmləkətimizdə təzəcə başlamş telsiz 
teleqraf (radio) işlərini[n] – ki ona dəniz 
hərəkatı işlərində, məhəlli [yerli] ticarət, 
vapor işlərində böyük ehtiyac görülmək-
dədir – təkmil olunmasna [kamillǝşmǝsi-
nǝ] müsaidət edəcəkdir. Radio müxabira- 
tınn mükəmməl bir vəchlə təsis olun-
mas üçün ayrca şöbə açlacaqdr.  

Bu açlan posta və teleqraf məktəbi-
nin məqsədi birinci növbətdə posta və 
teleqraf məmurlarn, teleqraf işlərinin 
icrasna texniklər, mexaniklər hazrla-
maqdr. Məktəbdə təhsil zaman üç döv-
rə, kursa ayrlr və bütün təhsil zaman 
bir sənə olacaqdr. Hər kursa dair ayr-
ayr proqrammalar hazrlanmşdr. Dərs 
oxumaqdan savay təcrübə üçün posta-

xanalarda, teleqraarda, karxanalarda və 
teleqraf xətlərində lazmi təcrübələr və 
səyahətlər olacaqdr. 

Məktəbə hər bir türkcə və rusca sa-
vadl olan şəxslər daxil olarlar. Müsəl-
manlara türkcəni bilmək vacib və rusca- 
dan da az savadl olmaq, qeyri-müsəl-
manlara isə rusca savadl və türkcə dan-
şğn mükəmməlcəsinə bilmək lazmdr.  

O şəxslər ki, onlarn savadlar və bilik-
ləri edadi məktəblərin beş klasndan ar-
tıqdr, onlar posta və teleqraf işlərini 
gözəlcə bildikdə, tezcə bir kursdan digər 
kursa keçmək ixtiyar verilir. Məktəbi bi-
tirdikləri zaman da dərhal onlar höku-
mət Azərbaycandak posta və teleqraf- 
xana müəssisələrində xidmətə təyin edə- 
cəkdir. Dərs haqq az miqdardadr. Mək-
təbin idarələnməsi Posta və Teleqraf Nə-
zarətindədir.  

Fövqəlzikr [yuxarda ad keçən] posta 
və teleqraf məktəbi haqqnda bir qədər 
olsa da müxtəsər məlumatın verilməyin-
dən məqsudum həmin məktəbin bizcə 
nə qədər mühüm və nə qədər faydal 
olacağdr. Gərək Azərbaycan türk əhalisi 
posta və teleqraf məmurlarna olan ehti-
yacmz düşünüb təhsilini itmama yetir-
məmiş [tamamlamamş] çocuqlarn, yəni 
sinni-rüşdə [həddi-büluğa] yetmiş övlad-
larn həmin məktəbə verməli. Unutma-
maldrlar ki, hazrda müəssisələrimizdə 
bulunan posta və teleqraf məmurlarm-
zn içində çox az və bəlkə də yüzdə beş 
faizi müsəlmanlardandr.  

Posta və teleqraf işlərinin bütün mə-
suliyyətli və mühüm məmuriyyətləri 
qeyrilərin əlindədir və bu üzdən məx 
teleqraf müxabirələrimiz bəzən bədxah-
larmzn əllərinə yetişir. Bu cəhətləri Pos- 
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ta və Teleqraf naziri  həzrətləri nəzərə 
alaraq həmin bu məktəbi zatən Azəri 
türkləri və müsəlmanlar üçün açdrd ki, 
oradan həqiqi vətənini və millətini se-
vən, doğru və sadiq məmurlar çxsn da 
məmləkətinə canü dil ilə qulluq etsin ki, 
bədxah xaricilərə möhtac qalmayaq.  

 
Posta və Teleqraf Nəzarəti 

kargüzar: D. Rəhimli 
 
 

İŞLƏMƏK ZAMANIDIR 
 
Biz müsəlman millətinin şimdiyə qə-

dər nə qədər əsarət və məzəllətlə [zə-
lilliklə] ac günlər və zamanlar keçirdiyi- 
miz hər kəsə məlumdur. Şu mətləbi in-
kar edəcək cavabn fəqət bir müxtəsər 
dəlili biz millətin elmsizlik üzündən cəha-
lətdə qalmağmzdr. Ona görədir ki, yeni 
parlamş Azərbaycan nam [adl] istiqla-
liyətimizin kəndi millətinin gənclərindən, 
əfradlarndan [fǝrdlǝrindǝn] kəndisinə bu 
gün də imdad edərək baqi [diri; ǝbǝdi] qal- 
mas yolunda elmlə çalşacaq hər kimsə-
si varsa, bir an rahat və asudə olmayb, 
bir neçə vaxtlar milləti uğrunda zəhmət 
çəkib çalşmalar lazmdr.  

Məsəldir, deyərlər ki, özgə özgənin si-
farişini lələ boyatıs ilə söylər. Bizim bu 
qədər qan töküb tapdğmz istiqlaliyyə-
timizin aparatı özgələr əlində olub, axra 
qədər davam edərmi? Aya, görən bizim 
istiqlalmzda lazm olan qədər öz kömək-
çimiz var ya yox? Əlbəttə var. Nə qədər 
olmasa, arxadan gələn kömək yetişənə 
qədər çatar. Bəs onlar han?  
Əfsuslar olsun ki, onlar bu saat mən-

fəət yolunda ciddən can fəda etməkdə-

dirlər. Şimdiyə qədər cürbəcür işlərdə 
çalşan ziyallarmz “məvacib məni gör-
mür, Azərbaycan Hökuməti verən məva-
cib məni dolandrmr” – deyə düşüblər 
çöllərə. Nə var, ticarət edəcəyik ki, biz də 
milyoner olaq! Dəxi çəkdiyimiz zəhmət 
bəsdir.  

Doğrudan bu hal şayani-təəccübdür 
[tǝǝccübǝ layiqdir]. İndiyə qədər rus xid-
mətində bulunub o vaxt da məişəti təng 
[çǝtin] keçən ziyallarmzdan soruşduqda 
ki, balam, niyə bir peşəyə getmirsən? Bu 
məvacib axr səni dolandrmr? Cavab 
verirdi ki, nə edim, milləti buraxmaq ol-
maz. Çalşaq görək bir təhər müsəlman 
uşaqlarn ali məktəblərə zada qəbul et-
dirə bilirikmi? Bilmirəm o vaxt niyə öylə 
idi. İndi hams milyoner olmaq istəyir!  

Bir tərəfdən də istudentlərimiz, tələ-
bələrimiz, ali məktəb qurtaran gənclə-
rimiz nə tövr çalşrlar? Tamam dəmir- 
yolda kontrolyor, vaqon nazirləri [müfǝt-
tişi] olublar. Görəndə deyirsən, canm, ni-
yə gedib ayr qulluqda işləməyirsiniz? 
Nazirlərimiz xüsusi işlərin özgə millətlər 
əlinə verir, niyə gedib oralarda olmursu-
nuz? Yaxş da məvacib verirlər. Deyirlər, 
yox, bura yaxşdr. Çünki burada bir bala-
ca “xüsusi” mənfəət var. Bir tərəfdən 
sərnişinlərdən para alrlar, bir tərəfdən 
də gürcülər sərhədindən Bakya, Bakdan 
oraya lazm olan şeyləri aparb mənfəət 
edirlər. 

Görürsən bir tələbə ki, diplom almağa 
bir az vaxtı var, gəlir ərzaq şöbələrində 
anbar məmuru olur. Halbuki o vəzifəni 
kənd məktəbi ikmal etmiş [bitirmiş] bir 
uşaq da idarə edə bilər. Çünki anbar mə-
murluğunda bir “yuridiçeski vopros” [hü-
quqi mǝsǝlǝ] və politika işi yoxdur.  

Bu saat atalar az qalb uşaqlarn mək-
təblərdən də götürüb ticarətə göndərə-
lər. Necə ki, mənim kəndi arxadaşlarm- 
dan bir nəfəri ki, ali məktəbin axrnc sin- 
ndədir, bu saat ticarətlə məşğuldur. 
Qardaşm, bəs işləmək böylədirmi? Ta-
mam Azərbaycan məmləkəti bir ticarət-
xana olub, siyasi işlər buraxlmşdr. Mə- 
nim zənnimcə, böylə olsa, gözəl məmlə-
kətimizi və istiqlaliyyətimizi fəna hala 
uğradacaq olarz. Qzl teşt hazrladğmz 
halda, içində qan qusarq. 

 
Bəşir Səfərzadə 

 
 
 

CƏNUB-QƏRBİ ZAQAFQAZİYA  
HÖKUMƏTİ 

 
Batum oblastı dəxi daxil olduğu halda 

Qars və Ərdahan vilayətlərindən ibarət 
olmaq üzrə Cənub-Qərbi Zaqafqaziya 
Müvəqqəti İslam Hökuməti təşəkkül 
etmişdir.  

Məzkur [ad keçən] hökumət əhaliyə 
müraciətən böylə bir bəyannamə nəşr 
etmişdir:  

1335 kanuni-sani 18-də Qarsda icti-
ma edən [toplaşan] qərbiyi-cənubi [cǝ-
nub-qǝrbi] Qafqaziya müsəlmanlarnn 
mürəxxəsləri [nümayəndələri] Qarsda bil-
ictima [toplaşaraq] beavni-təala [Allah taa-
lann kömǝyi ilǝ] Məclisi-Məbusan təsis 
və güşad eylədik [açdq]. Bu məclisə bila-
xirə [daha sonra] qeyri-müslüm əzalarn 
da [müsəlman olmayan üzvlərin də] qəbul 
ediləcəyinə qərar verdik. Atidəki [aşağ-
dak] bəyannamənin nəşrinə müttəqən 
[hamlqla] qərar verdik:  

Qars hökuməti-müvəqqətəsi [müvəq-
qəti hökuməti] və Məclisi-Məbusan qər-
biyi-cənubi Qafqaziya müsəlmanlarnn 
əfkar və amal və müqəddərati-milliyyə-
lərini tövhid eyləmək [kirlǝrini, arzularn 
vǝ milli müqǝddǝratlarn birləşdirmək] məq- 
sədində olduğunu bəyan edərək, burada 
sakin [yaşayan] bilumum [bütün]  qardaş-
larna xitab edir ki, bu məmləkətlərin xi-
las və səadəti ancaq ittihaddadr [birlik- 
dǝdir]. Dağnq və bir ittifaqa müstənid 
olmayan [söykǝnmǝyǝyn] ufaq mövcudiy-
yətlər daima qonşularn təhris [iştaha gǝ-
tirǝr] və onlarn meyli-təcavüzlərini  təz- 
yid eylər [tǝcavüz meyillǝrini artırar]. Nə-
hayət düçari-inqisam olar [parçalanar], yu- 
tular [udular], boğular, məhv olar gedər.  

Qarsda ingilis valiyi-əsgərisi [hǝrbi va-
lisi] müttəhid və ixtilafdan azadə yaşa-
maq əzmində bulunan hökuməti-mü- 
vəqqətəmizlə daima bərabər çalşa bilə-
cəklərini və müzahirətdə [yardmda] bu-
lunacaqlarn söylədi. Şimdi bir milyon üç 
yüz əlli min mövcudunda bulunan qər-
biyi-cənubi Qafqaziya müsəlmanlarnn 
önündə ancaq bir rahi-səlamət və tərəq-
qi [xilas vǝ tǝrǝqqi yolu] vardr ki, o da bir-
ləşmək, bir iman və bir vicdanla yek-di- 
gərə mərbut [bir-birinə bağl] olmaqdr. 
Vətənimizi, mövcudiyyətimizi, ənənatı-
mz [ənənələrimizi], müqəddəsatımz an-
caq bu surətlə himayə və siyanət edə 
[qoruya] biləriz. Övladlarmz bugünkü 
dövreyi-zülmətdən, istiqbaln ağuşi-pər-
tövi-ürfan və rifahna [gǝlǝcǝyin ürfan vǝ 
rifahla dolu işql qucağna] ancaq bu surət-
lə təslim edə biləriz. Rəhbərimiz istiqa-
mət [doğruluq, düzgünlük], istinadgahmz 
kəndi haqqmzdr. Hürriyyəti-milliyyəmi-
zi kəndi əlimizdə bulundurmaq istədiyi-
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mizdən, cahanda bütün böyük və kiçik 
hər millətin əsarətdən qurtulduğu şu 
həngamda [vaxtda] bizlər yenidən əsir ol-
maq və müqəddəsatımz çiynətmək [tap-
dalatmaq] və məmləkətimizin bu surətlə 
istiqbalna [gǝlǝcǝyinǝ] ihanət etmək arzu 
etmədiyimizdən, xaricdən mənfəətpərəst 
heç bir qüvvətin müdaxiləsinə möhtac və 
raz deyiliz. Bu gün tarixi-aləmin [dünya 
tarixinin] ən gurultulu və qarşq zamann 
yaşayrz. Bizim kimi bir çox millətlər də 
haqq və həyat istəyir və istiqlaln təxlisə 
[xilas etmǝyǝ] çalşr. Artıq tərəddüd, bək-
ləmək zaman keçmişdir. Biz bir millət, 
həm əsrlərdən bəri tanlmş bir millətiz... 
Bizim qüvvətimiz, gözəl məmləkətlərimiz 
və qabiliyyətimiz... binaənileyh [ona görǝ 
dǝ] həqqi-həyat və hürriyyətimiz vardr. 
Bizim ittihadmz sarslmaz bir qüvvətdir. 
Müinimiz [kömǝkçimiz] də Həzrəti-Allah-
dr. Yaşasn qərbiyi-cənubi Qafqaziya hö-
kuməti-müvəqqətəsi! Yaşasn müsəlman 
ittifaq! Yaşasn Məclisi-Məbusan! 

 
 

MƏTBUAT 
 
Məlum olduğu üzrə, fevraln 18-indən 

etibarən erməni məbuslar dəxi Azər-
baycan Məclisi-Məbusanna iştirak edir-
lər. Bunlar məclisdə sol cinah, yəni sosia- 
listlər cərgəsində əyləşmişlərdir.  

“Daşnaksutyun” rqəsi naşiri-əfkar 
[mətbuat orqan] olan “Vperyod” qəzetəsi 
bunlarn Parlamana hangi proqramla gəl- 
diklərini yazarkən, əvvəlcə “Daşnak” r-
qəsinin az qala sosialist olduğunu (?!) və 
onillərdən bəri erməni burjuaziyas və 
müsəlman xan və ağalar müqabilinə mü- 
barizə etdiyini, həm də mübarizədə er-

məni demokratiyas ilə bərabər müsəl-
man füqərayi-kasibəsinin də [proletariatı- 
nn da] mənafeyini müdaə etdiyini qeyd- 
lə şikayət edir ki:  

“Bu vaxtadək “Daşnaksutyun” rqə-
sinin türk və erməni demokratiyasnn 
zəhmətindən bərabərcə sui-istifadə edən 
müsəlman dərəbəyləri müqabilinə etdiyi 
srf inqilabç mübarizəni müsəlman de-
mokratiyas siyasi və sin cəhalətinə gö-
rə milli ədavət hesab etmişdir.” 

1905-ci ildən bəri Zəngəzur, Şuşa, Şa-
max və xüsusən Şərur, İğdr, Qars, Axal-
kələk və sair uyezdlərində qan tökülən 
bütün müsəlmanlarn xan və hətta knyaz 
olduğunu təsdiq və həman əli qabarlla-
rn, xüsusən arvad və uşaqlarn baş kə-
silməsini “Daşnaksutyun” istilahnca [tǝbi- 
rincǝ] “inqilab” adlandrmağa biz də raz 
olardq amma başdan-ayağa sərvətdar 
və mütəəssib millətçilərdən mütəşəkkil 
“Daşnaksutyun” rqəsi erməni burjua-
ziyas ilə də mübarizədə bulunduğunu 
iddia etdikdə istəyirdik deyək: “Kirvə, xo-
ruzun quyruğu görünür”.  

Bəli! Bu “inqilabç” rqə müsəlman 
demokratiyasnn cəhalətdə qaldğn 
qeyd və müsəlman sosialistlərinin vəzi-
fəsinin ağr olduğunu bəyanla sosialist 
firqələrimizə mütəvəccihən [üz tutub] naz 
ilə bir göz vuraraq onlara köməyini vəd 
edir, deyir ki:  

“Cavan türk sosialistlərinin öhdəsinə 
ağr vəzifə düşür və şübhəsiz onlar bu 
müqəddəs və ağr mübarizə qarşsnda 
zəifdirlər.”  

Ona görə bütün demokrat və sosialist 
firqələr Azərbaycan sosialistlərinə kömək 
etməli imişlər.  

“Xüsusən müsəlman arasnda inqilab-

ç və demokrat rqələr görməyə çoxdan 
həris olan “Daşnaksutyun” rqəsi müsəl-
man zəhmətkeşlərinin arasnda sinif ayq- 
lğna kömək etməyə bilməz. Bu kömək 
təşriiyyə müəssisəsi [qanunverici orqan] 
olan Parlamanda türk sosialistləri ilə ba-
həm çalşmaqla bir həqiqi forma alar.” 
İltifatınza qarş təşəkkür edəriz, qəy-

yum əfəndilər. Fəqət qəyyuma ehtiyac-
mz olmadğn bəyanla təvəqqe edərdik, 
qabaqca binəva erməni millətinin öz pən- 
ceyi-qəddaranənizdən xilas olmaq qədər 
tərəqqisinə çalşaydnz. Qarn qardaş-
dan irəlidir.  

Məqalənin axrnda erməni məbusla-
rnn nasl işləyəcəklərini bəyanla qəzetə 
yazr ki:  

“Bizim nümayəndələrimiz Azərbaycan 
Parlamanna onun üçün getməyirlər ki, 
irticai hökumətin camaat ixtiyarn qəsb 
etməsini təsdiq eyləsinlər. Biləks [əksinə], 
gedirlǝr ki, hökumətin demokratizmə 
müğayir [zidd] siyasəti ilə mübarizə və 
mümkün olan qədər türk demokratiya-
snda sinif hissi oyanmasna müzahirət 
[kömǝk] etsinlər.”  

Bu məqsədlə də erməni məbuslar 
Azərbaycan sosialistləri ilə müttəqən; 

“Həmişə zəhmətkeş əhali mənafeyi-
nin keşiyində durub Azərbaycan ərazisin-
də hüquq, qanun paydar [bǝrqǝrar] olma- 
sna çalşacaq. Qafqaziya millətləri ara-
snda dostluq ideyas intişarna [yaylma-
sna] səy edəcək, təcavüzkar hökumətin 
cahangirlik [imperializm] xəyal ilə müba-
rizədə bulunacaq və nəhayət “Müsa-
vat”dan solda oturan ümum rqələrlə 
həm azlqda qalan millətlərin, xüsusən 
erməni demokratiyasnn hüququnu 
mühazə və müdaə edəcəklərdir.”  

Müsaidənizlə, tovariş “Ye. Mir” Azər-
baycan sosialistləri Şaumyan-Suxartsev 
tiplərindən olmadqlarndan ittifaqa gir-
mək üçün rqə seçməkdə də onlardan 
fərqlidirlər. Amma bunca işvə və naz ilə 
“İttihad” rqəsinin sağ böyrünə keçsəy-
diniz, daha artıq müvəffəqiyyətlə “uxaji-
vat” edərdiniz [qulluq edǝr, yaltaqlanar- 
dnz].  

 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Mühərrirlər Cəmiyyətində 
Eşitdiyimizə görə, Bak Türk Mühərrir 

[yazç] və Ədibləri Cəmiyyəti heyəti-
idarəsi bugünlərdə fövqəladə bir iclasi-
ümumi dəvət edəcəkdir. Birinci növbədə 
heyəti-idarənin istefas müzakirə oluna-
caqdr.  

 
Hərarətli şeirlər 
Məşhur şairlərimizdən Əbdüssəlim-

zadə Məhəmməd Hadi əfəndinin “Həra-
rətli şeirlər” sərlövhəli yeni bir mənzum 
əsəri dəxi təb’dən [çapdan] çxb məhəlli-
füruşa [satışa] qonulmuşdur. Bu əsər türk 
şairlərindən Səməd Mənsur əfəndiyə it-
haf edilmişdir. Qarelərimizə bu əsəri oxu- 
mağ tövsiyə ediriz.  

 
Hadisat [Hadisǝlǝr] 
- Fevraln 12-sində Saray uçastoku, 

Qala kəndinin sakini Əsəd Adgözəl oğlu 
öldürülmüşdür. Təhqiqatdan məlum ol-
muşdur ki, onu öz oğlu Oruc öldürmüş-
dür. Oruc tövqif [hǝbs] edilib, istintaq 
vaxtında məlum etmişdir ki, o öz atasn 
ögey qz ilə feli-şənidə [biyabrç işdǝ] bu-
lunmasnda müqəssir hesab edərək öl-
dürmüşdür.  
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- Fevraln 19-u səhər saat 7-də Binə-
qədidə Rozinovun mədənində işləyən 
Kürdəxanl Məhəmməd Əmirhüseyn oğ-
lu “Arşalvis” mədənindən ştanq apard-
ğnda Binəqədi şirkəti mədəninin yann- 
da atlar araban yxb, Məhəmməd altın-
da əzilmiş və bir qədərdən sonra vəfat 
etmişdir.  

- Ramanada “Kaspi-Qara dǝniz” şir-
kətinin idarəsi polisəyə məlum etmişdir 
ki, fevraln 21-də məzkur [ad çǝkilǝn] mə-
dəndə 131-94 nömrəli buruqlardan 5 
min manatlq rezin qayş oğurlanmşdr. 
Oğurluqda Əbdülqədir Ağabala oğlu, 
Ağababa Ağabala oğlu və Seyfulla Həm-
şəri oğlu ittihamla tövqif [həbs] edilmiş-
lərdir.  

- Sabunçu kəndində sükunət edən 
[yaşayan] Əjdər bəy Əlixanov evdə olma-
dğ halda 6 min manatlq əlbisəsi oğur-
lanmşdr. Oğurluqda məzkur kəndin sa- 
kini Hac İmam Nəzər oğlu ittiham və 
tövqif edilmişdir.  

- Zabratda “Rus cəmiyyəti”nin neft 
mədənindən naməlum bədəfkarlar [cina-
yǝtkarlar] tərəndən 20 min manatlq 
məftul oğurlanmşdr. Polisə tərəndən 
ittixaz edilən [görülən] tədbirlər sayəsin-
də məftul Bəşir İbrahimovun buruğun-
dan taplb sahibinə qaytarlmşdr.  

 
Hərbiyyə Məhkəməsində  
1919-uncu sənəsi fevraln 4, 11 və 

14-də Hərbiyyə Məhkəməsi bu aşağda 
yazlanlar cəzaya düçar etmişdir:  

Mixail Yevgeniyeviç Miklaşevski sər-
xoş halda küçədə tapanca atdğna görə 
məhkəmə tərəndən altı ayn müddəti-
nə həbsə alnmşdr.  

Arakel Karapetoviç Babayev öz düka-

nnda silah saxladğna görə müqəssir he- 
sab edilib iki ilin müddətinə həbsə saln-
mşdr.  

Ağabala Almaz oğlu, Mirəli Miribra-
himoğlu və Ağamal Məhəmmədqulu oğ-
lu hər üçü müsəlləh qarətgərliqdə müt- 
təhim edildiklərinə görə iki ilin müddəti-
nə cinayətkarlara məxsus həbsxanaya 
salnmşlar.  

Konstantin Koçerenko tüfənglə adam 
öldürmək istədiyinə görə güllə atdğn-
dan müqəssir ədd [hesab] edilib beş ilin 
müddətinə həbsə alnmşdr.  

Məhkəmənin bu qərarlar general 
Tomson tərəndən təsdiq edilmişdir.  
Əliqulu tapança atdğna görə iki ilin 

müddətinə həbs edilmişdir. Məhkəmə-
nin qərar təsdiq edilmişdirsə də, məzkur 
Əliqulu general Tomson tərəndən azad 
edilmişdir.  

Fyodor Konovalov və Vasili Pripotn 
at oğurlamaq istədiklərinə görə hər biri 
beş ilin müddətinə həbsə alnmşlardr. 
General Tomson bunlarn hər birinin an-
caq bir il həbsə alnmalarna qərar ver-
mişdir.  

 
 

MÜRACİƏTNAMƏ 
 
Yeni təşkil olunmuş “Bak Ziyallar İtti-

faq”nn bir çox xüsuslarda çalşmaq qa-
yəsi var. Vətənimizin bu ağr günlərində 
əhalinin ehtiyacatına göz yetirmək və 
qeydinə qalmaq Bak Ziyallar İttifaqnn 
müqəddəs əməlidir. Möhtərəm əhali isə 
şu cəmiyyətin tövsiyələrini etinasz bu-
raxmaz zənn edirik. Bir zamanda ki hö-
kumətimiz xarici və daxili ən mühüm 
məsələlərlə məşğuldur, bir çox dərdləri-

miz və ehtiyacatımz da var ki, onlar gör-
məmək və onlarn qeydinə qalmamaq 
olmaz. Bir tərəfdən bahalq, bir tərəfdən 
ümumən məmləkətimizdə və xüsusən 
şəhərimizdə hökm sürməkdə olan müsri 
[yoluxucu] naxoşluqlar və qeyri işlər bu 
gün həyatımz və diriliyimizi pək çətin və 
xətərli [təhlükəli] bir hala salmşdrlar. Bü-
tün bu müşkülatı rəf etmək [aradan qal-
drmaq] və bu işlərdə əhaliyə bir xidmət 
etmək və yol göstərməyə Bak Ziyallar 
İttifaq var qüvvəsi ilə çalşacaqdr.  
Şübhəsiz, böylə çətin günlərdə ən 

əziyyət çəkən və ən çox müşkülata uğra-
yan əhalinin füqəra qismidir. Onlarn ha-
ln nəzərə almamaq qeyri-qabildir. İstər 
bahalğa qarş və ya istər səhiyyə işlərini 
yoluna salmaq üçün böyük fədakarlq la-
zmdr. Məlumdur ki, şəhərimizdə bu iş-
lərdə çalşan və bir çox işlərdə əhaliyə, 
xüsusən füqara qisminə müavinətlər gös-
tərən idarə ev komitələri olmaldr. Ucuz-
luğa çalşmaq və müsri xəstəliklərə qarş 
səhiyyə işlərində lazmi təşəbbüsatlarda 
bulunmaq və şəhərin müxtəlif məhəllə-
rində  füqəraya iaşə məntəqələri açmaq 
həmin ev komitələrinin borcudur. Ona 
görə, bu komitələrə lazmdr ki, kömək 
etmək, ələlxüsus seçki zamanlarnda ev 
komitəsinə, mərkəzi komitəyə müsəl-
manlardan öylə adamlar seçmək lazm-
dr ki, səmimiyyətlə çalşan və vuruşan 
və müsəlman füqərasna xidmət etmək-
dən çəkinməyən olsunlar. Həmin fevral 
aynn 28-ində saat 4-də Bələdiyyə İda-
rəsində 3-üncü dairə komitəsinə seçki 
olacaq. İştə bu münasibətlə Bak Ziyallar 
İttifaq 3-üncü dairədə yaşayan müsəl-
manlardan xahiş edir ki, həman gün seç-
kidə iştirak etsinlər və böylə mühüm iş- 

ləri etinasz buraxmasnlar və öylə adam- 
lar intixab etmək [seçmək] gərək ki, istər 
dairə komitəsində və ya istər mərkəzi 
komitədə bulunub da səmimiyyətlə əha-
li mənafeyini nəzərdə tutaraq çalşan 
adamlar olsun. Zira ehtiyac böyük və za-
man əhəmiyyətlidir.  

 
Ayn. Allahverdiyev 

  
 
 

ƏRZAQ İŞLƏRİ 
 
Ərzaq Nəzarəti Dağstan Hökuməti-

nin Ərzaq nazirinə yazmşdr ki, nəzarət 
tərəndən Tutunanqovdan alnmş olan 
10 vaqon buğda Petrovsk anbarlarnda-
dr. Bundan əlavə, 50 vaqon da alnacaq-
dr. Bu yüklǝri tezliklə göndərmək lazm ol- 
duğuna görə xahiş olunur ki, bizim acen-
təmiz Levinə icazə verilmiş 90 vaqon də-
xi göndərilməsinə icazə verəsiniz.  

- Ərzaq Nəzarəti Hökumət İşləri İda-
rəsinə xəbər verir ki, Dağstan Hökuməti 
Baş nazirinin teleqrafı münasibətilə mə-
lum edilir ki, hal-hazrda Yalama mövqi-
ndən [stansiyasndan] Dağstan Höku- 
məti daxilinə odun aparmaq işi qaydaya 
salnmşdr və bundan belə aparlmasna 
da mümaniət [maneçilik] yoxdur. Buras da 
əlavə olunur ki, həman odunlarn müha- 
zəsi üçün Ərazi Nəzarəti tərəndən tədbir- 
lər ittixaz edilmişdir [tǝdbirlǝr görülmüşdür].  

- Hacxanov Ərzaq Nəzarəti ilə əqd et-
diyi [bağladğ] müqavilənaməyə görə, 
ancaq Ərzaq Nəzarəti adna göndərmə-
yə borclu olmuşdur.  

- Ərzaq Nəzarəti “Yedinaya” istehlak 
cəmiyyətinə icazə vermişdir ki, Dağstan 
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Hökuməti ilə Azərbaycan Hökuməti ara-
snda əqd edilən müqavilənamənin 2-nci 
maddəsi mövcibincə [maddǝsinǝ ǝsasǝn] 
Dağstandan Azərbaycana gətiriləcək 90 
vaqon taxl hesabna olaraq 5 vaqon buğ- 
da gətirsin. 

- Borno Andreyeviç Miller Quba uyez-
dində odun hazrlamaqda olan müdirin 
müavini təyin edilib, Yalama stasyonuna 
göndərilmişdir.  

- Aleksandr Timofeyeviç Kuroçkin Ər-
zaq Nəzarətinin əmri mövcibincə [ǝmrinǝ 
ǝsasǝn] fevraln 1-indən etibarən Ərzaq 
Nəzarətinin xəzinədar (kassiri) təyin edil- 
mişdir.  

 
 

BAKI QUBERNİYASINDA 
 
Şamax uyezd naçalniki Bak quberna-

toruna məlum etmişdir ki, fevraln 16-
snda gecə Gürcüvan kəndində keşiş At- 
vum Pirverdiyan, arvad Yelizaveta Poqo-
sovna, qzlar Siranuş və Asanit, keşişin 
qardaş Suren və onun arvad Anniske 
naməlum bədəfkarlar [cinayǝtkarlar] tə-
rəndən öldürülmüşlərdir. Bədəfkarlar 
tövqif [hǝbs] etməkdən ötrü naçalnik tə-
rəndən ciddi tədbirlər ittixaz edilmişdir.  

- Zərdab yüzbaşs Göyçay uyezd na-
çalnikinə məlum etmişdir ki, fevraln 1-
ində Girli kəndinin əhli Mirzə Mirağa oğ- 
lu, Tapdq Xasməhəmməd oğluna rast 
gəldikdə tüfəngdən atdğ güllə ilə onu ya- 
ralamşdr. Yaral iki saatdan sonra vəfat 
etmişdir. 

 
Qz götürüb qaçmaq 
Xll kəndxudas Cavad uyezd naçal-

nikinə məlum etmişdir ki, Aşağ Surra 

kəndinin əhli İmamqulu Məhəmmədqu-
lu oğlu öz yoldaşlar ilə bərabər Məhəm-
mədağa Məşhədi Haşim oğlunun qz So- 
na xanm zorla götürüb qaçmşdrlar. Na- 
çalnik tərəndən ittixaz edilən [görülən] 
tədbirlər sayəsində qz və bədəfkarlar 
[cinayǝtkarlar] tövqif edilmiş [tutulmuş] və 
istintaqda məlum olmuşdur ki, onlar q-
zn namusuna təcavüz etməmişlərdir. Bə- 
dəfkarlarn silah və oğurladqlar 5200 
manat pul zəbt olunmuşdur. 

 
 

AZƏRBAYCANDA 
 
Zindəganlğn dəhşəti  
Məlum olduğu üzrə, ingilislər fərarilə-

rin [qaçqnlarn] işlərini də islah etmək k-
rinə də düşmüşlərdir. Müsəlman kəndlə- 
rinə göndərilmiş olan ingilis nümayən-
dəsi Steqlandlitdel ingilis komandanlğ-
na zeyldəki [aşağdak] məlumatı verir: 

“Verğus dərəsində mən 18 müsəlman 
kəndini gəzdim. Bəzi yerlərdə müsəlman 
fərarilərinin yüz faizi həlak olur. Fərarilə-
rin hams yar geyinmiş və acdrlar. Bun-
lar karvansaralarda peyinlik içində yaşa- 
yrlar. Hifzüsihhə [gigiyena] şəraiti dəh-
şətlidir. Bütün mahalda iki həkim vardr. 
Bunlar Gorusda otururlar. Bunlarn da bi-
risi general Andranikin doktorudur. Dər- 
man qətiyyən yoxdur. Beş arşn uzunu, iki 
arşn eni bir palçqdan qayrlmş komada 
15 arvad-uşaq gördüm ki, bunun da dörd 
nəfəri xəstə idi. Mən fərarilərin bir çox 
vəkilləri ilə görüşüb qonuşdum. Onlarn 
öz kəndlərinə getmək üçün təminata eh-
tiyaclar vardr. Hərgah öz yerlərinə get-
məsələr əkinsiz qalacaqdrlar. Birinci zəru- 
ri əkinləri üçün hər cür material lazmdr.”  

Cavanşir uyezdindən  
İbrahim bəy Cavanşir cənablarna te-

leqraf gəlibdir ki, Cavanşir uyezdindəki 
Xan Qərvəndində quldurlar Əhməd bəy 
Məhəmmədbəyovun evi üstünə tökü-
lüb, məzkuru [ad çǝkilǝn şǝxsi] öldürüb, 
mal və dövlətini də qarət edibdirlər. Böy-
lə işlərdən naşi [işlərə görə] o tərən əha-
lisi böyük bir həyəcan və qorxudadr. Əcə- 
ba Cavanşir qəza qaimməqam (uyezd na-
çalniki) nəyə məşğuldur ki, onun uyez-
dində quldurlar özlərini asudə görüb bil- 
diklərini etməklə əhalini qorxuya salrlar? 

Ümidvarq ki, Daxiliyyə Nəzarəti böy-
lə təhlükəli hadisələrə nəzər yetirib də 
bu işin təhqiqatı xüsusunda lazm olan 
yerlərdən məlumat tələb edib, müqəs-
sirlərin tutulub da cəzalandrlmalar ilə 
bərabər, bu işdə səhlənkarlq edən höku-
mət məmurlarn da təhti-məsuliyyətə 
[mǝsuliyyǝt altına] cəlb edǝr.  

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Gürcüstan Parlamannda  
Fevraln 20-də Gürcüstan Parlamann- 

da vaqe olan müzakiratdan sonra höku-
mətin son hadisat [hadisələr] barəsində 
verdiyi bəyanatına müqabil Sosial-de-
mokrat fraksiyonu tərəndən təklif edi-
lən zeyldəki [aşağdak] qərar qəbul edil- 
mişdir: Parlaman iqrar edir [tǝsdiq edir] ki, 
Axska mahalnda bəylərin və türk mü-
hacirlərinin üsyan və Soçi mahalnda Kö-
nüllü qoşunlarnn xürucu [çxş, hǝrǝkatı] 
Gürcüstan istiqlalna, onun demokratik 
təşkilatına bir hücumdur. Parlaman ina-
nr ki, Gürcüstann və onun demokratik 
təşkilatınn mühazəsindən ötrü dəvət 

edilmiş demokratik ordu ilə milli qvardi-
ya indi də cümhuriyyətə, demokratiyaya 
itaətən vəzifələrini hüsn-ifada qüsur gös- 
tərməzlər. Parlaman gərək daxili və gə-
rək xarici siyasətində hökumətin fəaliy-
yətini təqdir edir [bǝyǝnir] və ümidvar 
olur ki, Gürcüstan istiqlaliyyəti üçün əv-
vəlki kimi ciddi surətdə fəaliyyət göstə-
rəcək və bir də ümid edir ki, hökumət 
qonşu cümhuriyyətlər vǝ İngiltərə vǝ 
onun müttəqləri ilə sx bir ittifaqda bu-
lunacaqdr.  

 
 

Diş hǝkimi S. M. Hamburq  
Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 

qarşsnda. Telefon 5-96. 
Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 

qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Diş həkimi İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Doktor Musa bǝy Rǝyev  
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 

naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Doktor Şahnǝzǝrov 
Qaydb naxoşlar qǝbul edir: kif, süzǝnǝk 

vǝ dǝri azarlarn. Sǝhǝr saat 9-12-yǝ, axşam 
saat 4-7-yǝ. Armyanski küçǝ nömrǝ 3, Qu-
bernskinin tinindǝ.  

2699 
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Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Ünvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Doktor Larionovun  
cǝrrahiyyǝ vǝ arvad xǝstǝxanas  

(Bazarn vǝ Qubernski küçǝlǝrinin künc-
ündǝ) naxoşlar qǝbulunu tǝzǝlǝmiş: 1) Xǝs-
tǝxanada yatmaq ehtiyac olanlar hǝmǝ-vǝqt 
[hǝmişǝ]; 2) Gǝlǝn xǝstǝlǝr sǝhǝr saat 9-dan 
gündüz saat 4-ǝ qǝdǝr.  

Xǝstǝxanann hǝkimlǝri: Arvad xǝstǝliklǝ-
rindǝn: doktor V. Q. Mitrofanov. Cǝrrahi 
xǝstǝliklǝrindǝn: doktor A. İ. Okinşeviç, dok-
tor Mir Əsǝdulla Mirqasmov. 

2683 
 

Arvad diş hǝkimi M. S. İdaşkina 
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 

axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 
 

Arvad diş həkimi  
Platonova  

Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə 
[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir 
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam 

saat 4-dən 7-yə kimi.  
Telefon nömrə: 50-06. Adres: Kolyuba-

kinski küçədə Parapetin küncündə ev nömrə 
26.  

2664 
 

Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 

Mama Gövhǝr xanm 
Hər gün naxoşlar qəbul edir saat 9-dan 

12-yə qədər. Adres: Armyanski  küçədə, 13 
nömrəli evdə, 1-ci mərtəbə. (Bu yaxnlarda 
orada xüsusi təvəllüdxana [doğum evi] aç-
lacaqdr.) 

2695 
 

Bak İstiqrazi-Mütǝqabilǝ Cǝmiyyǝti 
Bak İstiqrazi-Mütəqabilə Cəmiyyətinin 

idarəsi bununla məlum edir ki, cəmiyyətin 
ümumi iclas mart aynn 23-ündə səhər saat 
10-da Cəmiyyətin binasnda təyin olunub.  

Müzakirə ediləcək məsələlər:  
1) Şura idarəsinin məruzəsi. 
2) Təftiş komissiyasnn məruzəsi.  
3) 1918-ci il məhsubatınn [hesabatınn] 

müzakirə və təsdiqi. 
4) 1919-cu il smetasnn müzakirə və 

təsdiqi. 
5) Sabiq sədr Eyvazovun yerinə təzə sədr 

intixab [seçilmǝsi]. 
6) İdarəyə 1918-ci ilə kimi üzv Səfərə-

liyev İsa bəy və növbətlə çxmş Ter-Stepan-

yann yerinə təzə üzvlər intixab. 
7) Növbətlə çxmş şura üzvü Əhmə-

dovun yerinə təzə üzv intixab.  
8) Təftiş komissiyasna 3 üzv və 3 na-

mizəd seçilməsi.  
9) Mirzəxanovun külfətinə “pensiya” 

vermək barəsində. 
10) İclasda müzakirə edilə biləcək mə-

sələlər barəsində.  
İdarə 

46 
 

Elan 
Ticarət kantorumuzda putla və boçka ilə 

neft cövhəri [kerosin] satılr. Bundan əlavə, 
orada satılr hər qisim iri-narn duz, ot, sa-
man, arpa, buğda, kömür və qeyriləri. Ün-
van: Armyanski və Sisyanovski küçələrin kün- 
cündə, 25 nömrəli evdə.  

Qənbər Sadiqzadə  
5700 

 
 
 

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 

Azǝrbaycan  
Mǝclisi-Mǝbusannda 

sǝh. 379. “Kujim”: Qǝzetdǝ “Kumin” get-
mişdir. Soyadnn yannda mötǝrizǝ içindǝ, 
mǝnsub olduğu partiya yaxud fraksiyann ad 
yazlmal idi, fǝqǝt qǝzetdǝ boşluq buraxl-
mşdr. Kujim Bak Ukraynallar Radas tǝ-
rǝndǝn seçilmiş vǝ Parlamentdǝ Milli az- 
lqlar fraksiyasnn üzvü olmuşdur.  

 
Türkcǝ dǝftǝrdarlq 

sǝh. 383. “Be mǝn çe?”: (farsca) “Mǝnǝ 
nǝ?” 

“Rum tayfas”: Qǝdim romallar nǝzǝrdǝ 
tutulur.  

 
Cǝnub-Qǝrbi  

Zaqafqaziya Hökumǝti  
sǝh. 387. “1335 kanuni-sani 18”: burada 

tarix rumi tǝqvimlǝ verilmişdir; miladi tǝq-
vimlǝ 18 yanvar 1919-cu ilǝ uyğundur.  

 
Mǝtbuat  

sǝh. 389. “Bilǝks, gedirlǝr ki…”: qǝzetdǝ 
“gedirlǝr” yerinǝ “görürlǝr” getmişdir.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 389. “Hǝrarǝtli şeirlǝr”: Mǝhǝmmǝd 
Hadinin “Hǝrarǝtli şeir vǝ yaxud qzdrmal 
halmda saçmalarm” adl şeiri nǝzǝrdǝ tutu-
lur.   

 
Azǝrbaycanda  

sǝh. 392. “Birinci zǝruri ǝkinlǝri üçün…”: 
qǝzetdǝ “ǝkinlǝri” getmişdir; “ǝginlǝri” 
[ǝyinlǝri] olmaq ehtimal da var.  

 
Bak İstiqrazi-Mütǝqabilǝ  

Cǝmiyyǝti  
sǝh. 395. “1919-cu il smetasnn…”: qǝ-

zetdǝ “1918-ci il smetasnn” getmişdir.  
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 124-cü nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi

QİSMİ-RƏSMİ  
[RƏSMİ HİSSƏ] 

 
Azərbaycan Cümhuriyyəti Məşixəti-

İslamiyyə [Şeyxülislamlq] İdarəsindən: 
İşbu 1919 sənəsinin fevral 13-ündən 

etibarən Şamax şəhəri sakinlərindən 
Əbülqasm əfəndi Əminzadə cənablar 
əlində mövcud əfəndilik attestatına və 
ləyaqəti-elmiyyəsinə nəzərən münhəll 
[boş] olan Şamax uyezdinin sünni məz-
həb qazlğna nəsb və təyin edilmişdir.  

 
Məşixət sədrləri: [Axund Ağa] 

Ağaǝlizadə və [Mustafa] Əfəndizadə  
 
 
 

ÜMURİ-XEYRİYYƏ VƏ NAFİƏ  
NƏZARƏTİNDƏN  

 
Həyati-siyasiyyə içrə camaat mühari-

bə və hərc-mərcliyin minlərcə nahaq 
qurbanlarn yadlarndan çxarmşdr. 
Evsiz, ac və naxoş qaçqnlar Azərbaycann 
hər yerinə dağlmşlardr. Bir tək Qara-
bağda arvad, uşaq və qocalar üzərinə 
hücum edən quldur dəstələrinin xainanə 
əli ilə 119 müsəlman kəndi xarabazara 

döndərilmişdir və 50 mindən ziyadə bu 
kǝndlǝrin qaçqnlar Qarabağn düzlərin-
də və çöllərində ah-zar edirlər. Onlarn 
arasnda səpmə yatalaq azar dəhşətli bir 
surətdə hökmfərma olub [hökm sürüb], 
üsrətdən [çǝtinliklǝrdǝn] və qəm-qüssə-
dən özünü itirmiş insanlar amansz bir 
surətdə biçməkdədir. Bundan əlavə, ar-
vad və uşaqlar tannmaz bir hala salmş 
olan aclq və bir köynək ilə bədənləri gö-
yərmiş balaca uşaqlar titrətməkdə olan 
soyuq daha amansz bir surətdə hökm-
fərmadr. Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəza-
rəti [Sosial Təminat Nazirliyi] tərəndən 
Qarabağ qaçqnlarnn ehtiyacn öyrən-
mək və onlara müavinət etməkdən ötrü 
təşkilatlar düzəltməyə göndərilən xüsusi 
komissiya bir çox arvad və uşaqlarn ac 
və çlpaq qaldğn görmüşdür. Bir tək 
Qarabağda 50 min nəfər qaçqn vardr. 
Bunlardan əlavə, Şamaxda, Lənkəranda 
və İrəvan quberniyasndan Gəncəyə, Qa-
zaxa gələn nə qədər qaçqnlar vardr. Bu 
bədbəxtlər Azərbaycann hər yerində so-
yuqdan, aclqdan və xəstəlikdən məhv 
olurlar. Bu biçarələri ölümdən xilas et-
məkdən ötrü təcili surətdə pul, paltar və 
ərzaq şeyləri ilə geniş bir dairədə müavi-
nət [kömək] lazmdr. Bunun üçün böyük 

Cümǝ axşam, 27 fevral 1919-cu il, nömrǝ 124

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 26 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 27 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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pul lazmdr. Hökumət, camaatın köməyi 
olmadan bu qaçqnlar lazmi qədər tə-
min etmək iqtidarnda deyildir. Buna görə 
hökumət, Azərbaycan vətəndaşlarna 
müraciətlə bu qaçqn qardaşlara müavi-
nət göstərməyə dəvət edir. Sizin köməyi-
niz gözlənir. İsti evdə qarn tox, salamat 
və aclq, soyuqluq dəhşətini görməyən-
lər qulaqlarn tutmamaldrlar. Öz uşaq-
larnza baxaraq çörəksiz, paltarsz, so- 
yuqda titrəyən bədbəxt yetimləri yadn-
za salnz! Hər kəs öz qüvvəsinə görə pul 
və paltarla müavinət etsin. Bir qəpiyə də 
utanmaynz. Dama-dama göl olar, deyir-
lər. Yüz minlərcə öz qardaşlarnz aman-
sz əcəldən xilas etməkdən ötrü hər kəs 
öz payn versin. İanələr qəbul olunur. Pul 
vermək istəyənlər Naberejn küçədə 33 
nömrəli evdə Ümuri-Xeyriyyə və Naə 
Nəzarətinin Qaçqnlar şöbəsinə, şey ver-
mək istəyənlər Nikolayevski küçədə Par-
laman binas altında “İsmailiyyə” binas 
tərəndən Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nə-
zarətinin mərkəzi anbarna müraciət et-
məlidirlər.   

 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
16-nc iclas 

 
25 fevral 

 
Bu gün mühüm məsələ müzakirəsi 

gözlənildiyi hiss olunur. Parlaman Divani-
Rǝyasǝt əzas [üzvlǝri] tam heyətlə; ca-
maat hǝmişǝkindǝn çox ziyadə, böyük 
intizar, sükut və diqqət hökmfərmadr 
[hökm sürmǝkdǝdir]. 

Sədr - Həsən bəy Ağayev. 
Katib - Əhməd Cövdət. 
İclas açlr saat 11-ə 5 dəqiqə işləmiş. 
Sədr - Parlamann iclas açlr. Bugün-

kü iclasn ruznameyi-müzakiratı [müzaki-
rǝ gündǝliyi] Divani-Rəyasət tərəndən 
bu qərar ilə tərtib verilmişdir: 

1) Varid olmuş [daxil olan] məktublar. 
O cümlədən istefa haqqnda Rəisi-vükə-
lann [Baş nazirin] göndərmiş olduğu mək-
tub; "Müsavat" fraksiyonunun komis- 
yonlar intixab [seçkisi] haqqnda təkli; 
bəzi üzvlərə məzuniyyət: o cümlədən 
Asəf bəy Şxəlibəyova, Abdulla bəy Əfən-
diyevǝ və Bəhram bəy Vəzirova.  

2) Keçən səfərdən natamam qalmş 
iki komisyona əza intixab.  

3) Bir neçə qanun layihələri: 
a) Hərbiyyə Nəzarətinin qanun la-

yihəsi; 
b) Bak Bələdiyyə İdarəsinə 4 milyon 

istiqraz haqqnda qanun layihəsi;  
c) Dəmiryol tarifəsinin təzayüdü 

[artırlmas] haqqnda qanun layihəsi;  
d) Alkol vergisi (aksiz) layihəsi;  
e) Tənbəki və spirto vergisi (patent) 

layihəsi;  
4) Məclisi-Məbusan nizamnaməsi. 
Hərgah bu cür tərtib olunmuş müza-

kirati-yövmiyyəyə [gündǝlik müzakirǝlǝrǝ] 
etiraz yoxsa, qəbul olunur. 

[Heybǝtqulu] Məhəmmədbəyov - 
(yerindən) Müsaidə veriniz. 

Sədr - Buyurunuz! 
Məhəmmədbəyov (İttihad) - Mən 

təklif edərdim ki, Məclisi-Məbusan ni-
zamnaməsi məsələsi ikinci növbəyə qo-
yulsun. Qald ki, "Müsavat" fraksiyonu- 
nun təkli üçüncü məsələ olsun. Əvvəl-
cə nizamnaməyə baxlsn, sonra komis-

yonlar intixab təklinə. 
Sədr - Söz Cavad bəy Məlik-Yeqano-

vundur. 
Məlik-Yeqanov - "Müsavat" fraksiyo-

nu tərəndən təklif olunur ruznameyi-
müzakirat tərtib olunduğu qərar üzrə 
qalsn.  

Sədr - "İttihad" fraksiyonu növbeyi-
müzakiratı dəyişməyi təklif edir. Hər kəs 
ruznameyi-müzakiratı, elan edildiyi tər-
tiblə qəbul edirsə, rica edirəm əlini qal-
drsn. (Əllər qalxr.) Deməli, əksəriyyətlə 
qəbul olunur. 

Katib - (Fətəli xann məktubunu oxu-
yur.) 

Sədr - Bu məktub bərayi-məlumat 
[məlumat üçün] oxundu. Bu barədə mü-
zakirə ola bilməz. Malik olduğum haqqa 
istinadən bu barədə Parlaman rəisi tərə-
ndən lazmi tədbirlər olacaqdr. (Dərin 
sükut) Müəyyən təklif ola bilər. 

Rəsulzadə - Müsaidə buyurunuz. 
Sədr - Söz Rəsulzadə Məhəmməd 

Əminindir. 
Rəsulzadə - Böylə mühüm bir zaman-

da Rəisi-vükəla [Baş nazir], əsəblərinin 
yorğun və xəstə olub dövlət işlərindən 
ötrü lazmi qədər işləməyə təhəmmül 
etmədiyindən dolay [dözmǝdiyi üçün] is-
tefa verir. Bu barədə yalnz təəssüf et-
məlidir ki, böylə mühüm zamanda məm- 
ləkətin siyasəti-ümumiyyəsi pərişan bir 
halda ikən Rəisi-vükəla səhhətinin pozul-
masndan dolay istefa verir ki, bizcə Məc-
lisi-Məbusan bu motivi qəbul etməyə 
bilməz. Adətən, Məclisi-Məbusan bildi-
yiniz kimi bir namizəd dəvət edib kabinə 
təşkilini ona tapşrmasn kəndi rəisinə 
mühəvvəl etməlidir [tapşrmaldr]. 

Sədr - Hərgah başqa bir təklif yoxsa, 

"Müsavat" tərəndən edilən təklif qəbul 
olunur. Keçək növbədəki məsələyə. 

Rəsulzadə - (yerindən) Müsaidə veri-
niz: ǝlbəttə, yeni hökumət təşkilinə qə-
dər indiki hökumət iş başnda qalmaldr. 

Sədr - Üzr istəyirəm, ruznameyi-mü-
zakiratı elan edərkən bir şeyi unutdum, 
Parlamanda iştirak edən Erməni fraksi-
yas tərəndən bəyənnamə (deklarasi-
ya) oxunacaqdr. Ona görə növbədən xa- 
ric olaraq Erməni fraksiyonu üzvü Mal-
xazyana söz verilir. 

Erməni fraksiyasnn bəyannaməsi 
Malxazyan - Şu bəyannaməni oxuyur: 
Biz Gəncə və Bak şəhərləri erməni 

milli şuralar nümayǝndǝlǝri, Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin Ali Müəssiseyi-Təşriiy-
yəsinə [Ali Qanunverici Orqanna] daxil 
olaraq siz məbus cənablar və sizin şəx-
sinizdə kəndi müqəddəratın kəndi əlinə 
almş olan türk millətini təbrik ediriz. 
(Şiddətli alqş)  

Biz Parlamana gəldikdə gərək türk 
millətinin və gərək Azərbaycan Cümhu-
riyyəti daxilində yaşayan ümum sair mil-
lətlərin mənfəəti üçün səmimi surətdə 
çalşmaq arzusu ilə gəldik. Bu məqsədə 
çatmaq üçün biz Cümhuriyyət həyatında 
ciddi və doğru bir surətdə sarslmaz eti-
ra-hüquq və nizam-asayiş əsaslar yü-
rütməyi lazm biliriz; həm də Azərbaycan 
daxilində bütün vətəndaşlar qanun hü-
zurunda tam mənas ilə və şübhəsiz mü-
savati-hüquqa [hüquq bərabərliyinə] malik 
olmaldrlar. Bizcə bu intizam və hüquq 
ancaq o vaxt olar ki, Azərbaycan daxilində 
əqəliyyət [azlq] təşkil edən ümum mil-
lətlərə türk milləti ilə bərabər milli, mə-
dəni məsələlərdə təyini-müqəddərat ix- 
tiyar verilsin.  
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Biz var qüvvəmizlə gərək Cümhuriy-
yət daxilində və gərək onun xaricində hər 
dürlü təməssül [assimilyasiya], cahangirlik 
[imperializm] və qəsbkarlq arzusu ilə mü-
barizə edəcəyiz. Böylə arzular bu həqiqi 
demokratik-hüquqi dövlət krinə müğa-
yir [zidd] və cümhuriyyətin mövcudiyyəti 
üçün təhlükəli hesab ediriz.  

Biz dərin bir etiqad ilə inanrz ki, gə-
rək təşəkkül etmiş cümhuriyyətlər daxi-
lində və gərəksə onlarn xaricində Zaqaf- 
qaziya millətləri biri-biri ilə sülh ilə yaşa-
yb, sx və səmimi bir surətdə birləşmə-
sələr nə sakitlik ola bilər, nə də doğru 
sülh. Sakitlik və möhkəm sülh olmadqca 
nahiyənin mədəni tərəqqi və təalisi [ucal-
mas] və əhalinin rifah və səadəti müm-
kün olmaz. Halbuki, hər bir hökumət buna 
çalşmaldr. Ona görə biz var qüvvəmizlə 
Zaqafqaziya millətləri arasnda hüquq və 
ədalət əsas ilə birlik və müvaqət [hǝm-
rǝylik] hüsuluna çalşacağz. Çünki, nə qə-
dər Zaqafqaziya millətlərindən vələvinki 
bir qisminin belə [bir qisminin belǝ olsa da] 
qanuni hüquq vǝ tələbatına əməl edil-
məsə və hissiyyati-milliyyəsi mühəqqər 
[alçaldlmş] olsa, nə sakitlik ola bilǝr, nə 
möhkəm sülh və Zaqafqaziya daima bir 
beynəlmiləl münaqişə, ədavət və müsa-
dimə [toqquşma] meydan olar.  

Binaənileyh [ona görǝ], biz var qüvvə-
mizlə ayr-ayr milətlərin, sair cümhuriy-
yətlər zərərinə olaraq özü üçün xüsusi və 
faiq [üstün] bir mövqe hüsuluna [ǝldǝ 
edilmǝsinǝ] çalşmas müqabilinə və qon-
şu millətlərin və yeni cümhuriyyətlər da-
xilində azlqda qalan millətlərin hüququ- 
na hər dürlü təcavüz əleyhinə mübarizə 
edəcəyiz.  

Biz, təcavüzkaranə xarici siyasət əleyh-

dar olaraq biz Azərbaycan Hökuməti ilə 
qonşu millətlər arasnda olan ümum ixti-
la məsələlərin ədalət üzərinə sülh təriqi 
[yolu] ilə həllinə çalşacağz.  

Böylə ixtila məsələlər cümləsinə biz 
əsasi Qarabağ məsələsini də daxil ediriz. 
(Mərkəzdən: İxtila deyil! Məhəmməd 
Əmin: Həll olunmuş məsələdir!) Ki bu-
raya eyni zamanda Ermənistan Hökuməti 
də həqqi-hakimiyyət elan edir, Azərbay-
can Hökuməti də və bu məsələ hər bir 
sair ixtila məsələlər kimi, inanrz ki, 
istǝsǝk sülh təriqi ilə həll edilə bilər. 

Ümumiyyətlə, cari işlərimizdə biz ca-
han demokratiyasna azadlq gətirmiş 
olan ideallar rəhbər tutacağz. Geniş zəh-
mətkeş əhali mənafeyi nöqteyi-nəzərin-
də duraraq biz həmişə Azərbaycan Cüm- 
huriyyəti millətlərinin iqtisadi və mədəni 
tərəqqisinə bais olacaq ümum tədabiri-
qanuniyyəni [bütün qanuni tǝdbirlǝri] mü-
daə edəcəyiz. Fəhlə və torpaq haqqn- 
dak qanunlar məsələsində zəhmətin ta-
mamilə azadi və torpağn zəhmətkeş 
əkinçilərə verilməsinə və həqiqi xalq ha-
kimiyyətinə səy edəcəyiz.  

Bu Parlaman müvəqqət bir müəssisə 
hesab edərək biz, camaat ixtiyarna kə-
nar təzyiqləri qeyri-mümkün edən və 
azad surətdə arzusunu söyləməyə imkan 
verən əsaslarla çağrlmş Cümhuriyyət 
Məclisi-Müəssisan vasitəsilə camaatın 
həqiqi arzusunun bəyanna nail olmağa 
çalşaçağz. 
İştə, məbus əfəndilər, biz bu əsaslar 

rəhbər tutacağz. Nəhayət, bunu da əlavə 
etməyi lazm biliriz ki, Azərbaycan millət-
lərinin həqiqi mənfəətlərinə səmimi bir 
surətdə çalşaraq, biz erməni məbuslar 
Azərbaycan Parlamanna girərkən, ermə-

ni parlamanna girsəydik hiss edəcək ol-
duğumuz qədər şimdidə, gələcəkdə döv- 
ləti vəzayif və məqasid [dövlǝtǝ mǝxsus 
vǝzifǝ vǝ mǝqsǝdlǝr] və dövlət quruluşu 
məsələlərində öhdəmizə düşən məsuliy-
yəti hiss edərək giririz. (Gurultulu alqş) 

Sədr - Növbədəki məsələ "Müsavat" 
fraksiyonu təklidir. Məzmunu da budur: 
(Oxuyur) 
Şimdiyə qədər əksər komisyonlarn 

təşkilində qəbul olunan hər fraksiyondan 
bir nümayəndə vermək üsulu əvəzinə, 
Məclisi-Məbusan komisyonlarnn aşağ-
dak tərtiblə təşkilini təklif ediriz: 10-a 
qədər əzas [üzvü] olan fraksiyon bir nü-
mayəndə verib, 10-dan yuxar əzaya ma-
lik olan fraksiyonlar isə 5-dən yuxar olan 
küsurun [qalğn] tamam 10 kimi hesab 
edilməsi şərti ilə hər on adama bir nü-
mayəndə verirlər. Bundan sonra təşkil 
olunacaq komisyonlar bu üsulla təşkil 
olunduğu kimi, bundan əvvəl təşkil olun-
muşlar dəxi bu tərtiblə təkmil olunmal-
drlar [tamamlanmaldrlar]. 

Sədr - Bu barədə kim danşmaq istə-
yir, buyursun. 

Mahmudov Mustafa - (yerindən) 
Tərcümə ediniz. 

Sədr - Söz Aslan bəy Qardaşovundur. 
Qardaşov (Əhrar) - Parlamanda 

baxlmaq üçün bir nakaz [tǝlimat] təklif 
olunacaqdr. Bu nakazda komisyonlarn 
surəti-təşkili barəsində izahat vardr. Nə 
cür təşkil olunacağ göstərilmişdir. Bu la-
yihəni qəbul etsək, nakaza ehtiyac qal-
mayr. Mahmudbəyovun sözünə mən də 
şərikəm. Əvvəl nakaza baxlsn, ondan 
sonra "Müsavat"n təklinə. 

Sədr - Söz Əhmədzadə Yusindir. 
Yusif Əhmədzadə (bitərəf) - "Müsa-

vat" rqəsi tərəndən təklif edilən layi-
hənin müzakirəsi bizim Bitərəər fraksi- 
yas lazm bilir ki, saxlanlsn, ta ki nakaz-
dan sonra baxlsn. 

Sədr - Mahmudov Mustafa. 
Mahmudov (Müsavat) - "Müsavat"n 

təkli ki, komissiyalara verilən üzvlərin 
ədədi nəzərə alnsn, bu, fraksiya tərən-
dən havay bir xahiş deyildir. Biz görürüz 
ki, hər fraksiya komissiyaya bir adam ve-
rəndə az mövcudlu fraksiyalarn adam-
lar üç-dörd komisyonda üzv bulunurlar 
və məzkur komissiyalarn bütün iclasla- 
rnda isbati-vücud [iştirak] edəmməyirlər. 
O səbəblə də komissiyalarn iclas kvo-
rum yoxluğundan qalr. Burada deyirlər 
ki, nakazda komissiya haqqnda düsturü-
ləməl [nizamnamǝ] göstəriləcəkdir. Fəqət, 
mən o komissiyann katibi olduğum üçün 
ərz edərim ki, orada böylə şey yoxdur. 
Əgər öylə bir iş olsa da, nakaz ruznameyi-
müzakiratın axrnda olduğundan, ola bi-
lər ki, heç bu gün müzakirə edilməsin, 
gələcək iclasa qalsn. Bu surətlə də ko-
missiyalarn iclaslar təxirə düşəcəkdir. 
Halbuki vaxt təng [dar], iş çoxdur. Gün-
dən-günə komissiyalarn işi daha da artır. 
Binaənileyh, mən fraksiyon tərəndən 
təklif edərdim ki, "Müsavat" rqəsinin 
təkli bu gün müzakirə və qəbul olunsun. 
Çoxüzvlü fraksiyalar az ədədlilərin yerini 
doldurmaq surəti ilə komisyonlarn əza 
miqdarn təkmil etsin. 

Sədr - Söz Qardaşov Aslan bəyindir. 
Qardaşov - Mən məsələnin eyni mət-

ləbini danşmayram. Bircə onu deyirəm 
ki, bu məsələ "Müsavat" deyən kimi na-
kazda olmal bir maddədir. Hərgah bu 
üsul göstərilsə, nakazdak maddələr bir 
az təbdil ediləcək [dəyişdiriləcək] olarsa, 
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eyni məsələ hasil olar. Mən təklif edirəm, 
əvvəl nakaza baxlsn. 

Sədr - Söz istəyən yoxsa məsələni bit-
miş hesab edərək səsə qoyuram. 

Rəyev - (yerindən) Mənə söz veriniz. 
Sədr - Söz Musa bəy Rəyevindir. 
Rəyev (Müsavat) - Hərgah "Müsa-

vat"n təklif etdiyi məsələ nakazda olsay-
d, biz də Aslan bəyin sözünə şərik olar- 
dq. Məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], nakazda bu 
məsələyə dair bir şey yoxdur. Parlaman 
üzvləri bilirlər ki, komissiyalar nə cür işlə-
yirlər, ələlxüsus büdcə komissiyasndan 
8 əza var. Əlbəttə, cənab sədr bu gün 
təklif edəcək ki, bu miqdar iki dəfə artsn. 
(Sədr - Var, var.) Nə üsul ilə olur-olsun, 
biz təklif ediriz nakaza baxlanadək bu 
təklif qəbul olunsun. Nə vaxt nakaza ba-
xlsa, o gün bu da nakaza daxil olar. 

Sədr - Söz istəyən yoxsa səsə qoyu-
ram. Hər kəs "Müsavat"n təklini qəbul 
edirsə, əlini qaldrsn – 18, kim əleyhinədir 
əlini qaldrsn – 9, hər kəs səs verməyir 
rica edirǝm əlini qaldrsn. Deməli, mə-
sələ keçir. 

Bərayi-məlumat [məlumat üçün] ərz 
etmək istəyirəm ki, fraksiyalarn üzvləri 
bu miqdardr: "Müsavat" – 23, "İttihad" – 
11, "Əhrar" – 8, "Hümmət" – 4, Sosialistlər 
İttifaq – 7, Bitərəər 12, Rus-slavyan – 5, 
Erməni – 6, iki üzv də heç bir rqəyə da-
xil deyildir. Bu münasibətlə təvəqqe edi-
rəm onlar hangi fraksiyaya daxil olduqla- 
rn bildirsinlər. Hac Kərim Sanyevdən 
təvəqqe edirəm hangi fraksiyadan oldu-
ğunu bildirsin. Ad bitərəər siyahsnda 
var. 

Sanyev - Mən "Hümmət"dənəm. 
Sədr - Əşrəf Tağyev hangi fraksiya-

dandr? 

Tağyev - "Əhrar"dan. 
Sədr - Əfəndiyev Mirzə Muxtar hangi 

fraksiyadandr? 
Əfəndiyev - "Əhrar!”, “Əhrar!" 
Sədr - Ağa Aşurov hangi fraksiyaya 

mənsubdur? 
Aşurov - Mən heç bir fraksiyaya mən-

sub deyiləm. 
Səslər - Dikidir  (Ümumi gülüş). 
Sədr - Tağyev Ağazeynal bir aydan 

ziyadədir ki, gedib və heç bir məlumat 
verməmişdir. Parlamanda qəbul edilmiş 
qanuna görə mümaileyh [ad keçən şəxs] 
Parlaman üzvlüyündən xaric hesab edilir. 
Bələdiyyə İdarəsindən rica edərdim onun 
əvəzinə başqa bir adam göndərsin. Er-
məni fraksiyasndan komissiyalara bu 
qərar ilə nümayəndə verilir: 

Ləvazim komisyonuna – [Xoren] Amas-
pur, Nizamnamə - [Abqar] Papyan, Tor-
paq - Arşak Malxazyan, Maliyyə-büdcə - 
S. Taqianasov; Fəhlə komisyonuna – [Po-
qos] Çubaryan; Mandat – [Abqar] Pap-
yan; Məclisi-Müəssisan dəvəti komisyo- 
nuna Yervand Taqianasov, Sorğu komis-
yonuna – Yervand Taqianasov. Etiraz yox-
sa qəbul olunur.  

Keçən səfər iki komissiyaya adam se-
çilirdi: Ləvayihi-qanuniyyə və Məmləkətin 
hasilatın hüsn-istifadə komissiyalarna. 

Seçki tamam olmad. Rica edirǝm 
şimdi əza göstərəsiniz. Şimdiyə qədər 
göstərilənlər bunlardr: Ləvaehi-qanu-
niyyə komisyonuna: Malxazyan, [Qaz 
Əhmǝd] Məhəmmǝdbəyov, [Abqar] Pap-
yan, Kujim Vasili, Ağa Əminov, Abdulla 
əfəndi Qəbulov, Vanseviç, [Əhmǝd bǝy] 
Pepinov, [Qasm bǝy] Camalbəyov.  

Məmləkətin məhsulatın hüsn-istifa-
də komisyonuna: Tsaxakaya, Vəzirov Zey-

nal bəy, [Mixail] Vinoqradov, Əhmədov 
Yusif, [Arşak] Paronyan, Əliyev Yusifəli vǝ 
Qardaşov Aslan bəy.  

Bu miqdara daha əza əlavə edirmi-
siniz? Buyurun, Aslan bəy Qardaşov. 

Qardaşov - Bir sualm var, nə səbəbə 
mənim təklim səsə qoyulmad, ona 
görə... 

Sədr - Bağşlayn, məsələ qəbul olu-
nub keçib. Bitərəər fraksiyonundan ko-
missiyalara bu məbuslar təklif olunurlar:  

Etibarnamə komisyonuna - doktor 
Bəhram bəy Axundov, nizamnamə komis- 
yonuna Əbdüləli bəy Əmircanov, Məc-
lisi-Məbusan seçkiləri komisyonuna Beh-
bud xan Cavanşir. Etiraz yoxsa, qəbul olu- 
nur. Növbədə məzuniyyətlər məsələsidir. 

Katib - Asəf bəy Şxəlibəyovun iki həf-
tə, Abdulla bəy Əfəndiyevin üç həftə, 
Bəhram bəy Vəzirovun bir ay məzuniyyət 
haqqndak ərizələrini oxuyur. 

Sədr - Bu üç ərizəyə etiraz yoxsa, qə-
bul olunur. Söz Əliheydər Qarayevindir. 

Qarayev (Hümmət) - Əfəndilər! Bu 
vaxtadək bizim komissiyalar işləyə bil-
məyirlər, çünki üzvləri gedirlər. Budur, üç 
üzv məzuniyyət istəyir. Mən təklif edər-
dim ancaq ikisinə birər həftə məzuniyyət 
verilsin. 

Sədr - Daha kim danşmaq istəyir? 
Təklif var ki, ikisinə bir həftə məzuniyyət 
verilsin. Halbuki üçdürlər. Hangisinə ve-
rilsin? 

Səslər - Üçünə də birər həftə! 
Sədr - Söz Bəhram bəy Vəzirovundur. 
Vəzirov (İttihad) - Həzǝrat! Məzuniy-

yət istəyənlərin biri mənəm. Mən Cəbra-
yl uyezdi Qaryaginə gedəcəyəm. Dörd 
gün faytonla ora getmək və dörd gün 
gəlmək, bu 8 gün eylər. Bir həftə məzu-

niyyət mümkün olarm? Məzuniyyət ve-
rirsiniz bir ay verin, verməyirsiniz heç ver- 
məyin! 

Səslər - Doğrudur. 
Sədr - Söz Qasm bəy Camalbəyo-

vundur. 
Camalbəyov - Şəxsi işləri üçün məzu-

niyyətə getmək istəyənlərə yoldaşm bir 
həftə məzuniyyət verilməsini təklif etdi. 
Fəqət, bu bir həftə məzuniyyətlə heç bir 
iş görmək olmaz, yoldaşmzn təkli səhv- 
dir. Məzuniyyətə gedənlərə – iki həftə is-
təyir iki həftə, bir ay istəyir bir ay məzuniy- 
yət verilsin. Bu təkli mən rqə tərəndən 
edirəm. 

Sədr - Təklif var ki, məzuniyyət istə-
yənlərə istədikləri müddətə məzuniyyət 
verilsin. Etiraz yoxsa, qəbul olunur. Keçə-
lim növbədəki məsələyə. 

Katib (oxuyur) - Məclisi-Məbusan Di-
vani-Rəyasətinə:  
İşlərin çoxluğunu və mühümlüyünü 

nəzərə alaraq Maliyyə və büdcə komis-
yonu 19 fevral iclasnda kəndi əzas [üzv-
lǝri] miqdarnn iki qat artırlmasn qət 
etmişdir [qǝrara almşdr]. Binaənileyh [ona 
görǝ], bu barədə lazmi təşəbbüsatda 
bulunmağ Məclisi-Məbusan Divani-Rə-
yasətindən rica olunur. 

Maliyyə-büdcə komisyonu rəisi əvəzi-
nə: Musa bəy Rəyev. 

Sədr – Söz Musa bəy Rəyevindir.  
Rəyev - Həqiqətən, Büdcə komisyo-

nuna mühüm layihələr gəlir və komisyo-
nun işi çoxdur. Büdcə komisyonu 8 əza- 
dan ibarət olduğundan xeyli azdr. Bir də 
nəzərdə tutulmuşdur ki, Büdcə-maliyyə 
komissiyasnda iştirak edən üzvlər, sair 
komisyonlarda da olduqlarndan komis-
siya iclasna gələ bilməyirlər. Ona görə də 
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layihələr haqqnda öz fraksiyalarna xəbər 
verə bilməyirlər. Odur ki, Parlamana bir 
layihə təqdim olunanda və layihə təcili 
olduqda fraksiyalar xəbərdar olmadqla-
rndan məsələni təxirə salmağ təklif 
edirlər. Bundan dolay biz təklif ediriz Ma-
liyyə komisyonu 8 nəfər əvəzinə 20 və ya 
21 olsun. Hər xrda fraksiyadan 2 və bö-
yük fraksiyadan 3-4 üzv verilməsini təklif 
ediriz. 

Sədr - Etiraz yoxsa, qəbul olunur. Rica 
edirǝm iclasn axrnadək namizədlərinizi 
göstərəsiniz. 

Rəyev - (yerindən) Namizədlər bu 
gün qəbul olunan üsul ilə təklif edilsinlər. 

Sədr - Əvət! Keçəlim növbədəki mə-
sələyə. Divani-Rəyasətə bir neçə layihe-
yi-qanuniyyə verilmişdir: 

Maarif Nəzarətindən - Orucov mət-
bəəsinin qiymətinin özünə verilməsi 
haqqnda. 

Türüq və Məabir Nəzarətindən [Nəq-
liyyat və Rabitə Nazirliyindən] - Şose yolla-
rnn təmiratınn Nəzarət ixtiyarna veril- 
məsi haqqnda.  

Maliyyə Nəzarətindən - Quberniya 
mədən vergisi idarəsi təşkili haqqnda. 

Yenə Maliyyə Nəzarətindən - Quber-
niya və uçastok [sahǝ] gəlir vergisi idarə-
lərinə üzvlər intixab [seçilmǝsi] haqqnda. 

Yenə həman Nəzarətdən - Vergilər şi-
kayətinə baxmaq üçün Şurayi-Ali [Ali Şura] 
İdarəsi təsisi haqqnda. 

Maliyyə Nəzarətinin Vergi şöbəsin-
dən - konyak, üzüm və tut spirtolarna 
vergi təyini haqqnda. 

Post-Teleqraf Nəzarətindən - Post-te-
leqraf qanununun bəzi maddələrinin də-
yişməsi haqqnda. 

Divani-Rəyasət bu layihələrin həpsinin 

Ləvaehi-qanuniyyə komisyasna verilməsi 
təklif edir. 

(yenə var) 
 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Klemanso cümə günü 40 nəfər yanna 

gələn şəxsləri qəbul eyləmişsə də, gecə 
əbədən [əsla] yata bilməmişdir. Şimdi 
Klemansoya danşmaq büsbütün qada-
ğan edilmişdir. Xəstənin əhval barəsində 
verilən son məlumat böylədir: Fransa 
Rəisi-cümhuru Puankare, mümaileyh ilə 
[ad keçən şəxslə] uzun-uzad müsahibədə 
bulunmuşdur. Klemanso daima sǝndǝli 
[söykǝnǝcǝkli vǝ qoltuqlu stul] üzərində 
yatır. Zira uzandğ halda çox öskürür. 
Ümumiyyətcə əhval yaxş imiş. Bütün 
dünyann hər bir tərəndən Klemansoya 
teleqraar göndərilərək tezliklə kəsbi-səh- 
hət etməsini [sağalmasn] arzu edirlər.  

 
Almaniyada  
- Berlindən çəkilən teleqrafdan anla-

şlr ki, 35 min nəfərlik hökumət qoşun-
lar rus oblastına yaxnlaşrlar. Spartaklar 
Mulhaymda olan dövlət qzllarn əllərinə 
keçirmişlərdir.  

- Münxendə Bavariya Baş vəziri Eysner 
Parlamana gedərkən qətl edilmişdir. Bu 
əhvaldan sonra Daxiliyyə naziri Parla-
manda Baş nazirin qətl edildiyini xəbər 
verdikdə, camaatdan bir nəfər bir neçə 
güllə atıb Daxiliyyə naziri və bir məbus 
qətl edilib, iki nəfər digər məbus yara-
lanmşdr.  

- Bavariyada məşhur olan bir qatil əf-
rad [nǝfǝri] Bavariya Baş nazirini qətl ey-
ləmişdir. Görünür ki, bu qətl irticakaranə 

bir məqsədlə icra edilmişdir. Münxendə 
adi həyat dəyişib, şəhərdə vətəndaş mü-
haribəsi başlanmşdr. Bu saat şəhərdə 
olan mağazalar dağdrlar. Orada idareyi-
öryyeyi-əsgəriyyə [hərbi fövqəladə vəziy-
yət] elan və əlavə şura təşkil edilmişdir. Bu 
şuraya bolşeviklər də daxil olmuşlardr.  

- Bavariya Baş naziri Eysner piyada 
olaraq Məclisi-Məbusana (Landtaqa) ge-
dərkən student qraf Arko tərəndən qətl 
edilmişdir. Qatil tövqif edilib [tutulub] 
dərhal matroslar tərəndən güllələnmiş-
dir. Eysneri müşayiət edən digər bir nazir 
də yaralanmşdr.  

- Bavariya Parlamannn iclas təxirə 
salnmşdr. Eysnerin 52 yaş var. Özü əs-
lən Berlin əhlindən olub, vaxtilə “Frank-
furt[er] çaytunq” qəzetəsinin müdiri imiş. 
Sonra uzun müddət sosialistlərin “For-
verts” qəzetəsində işləmişdir.  

- Almaniyann ticarət otuna nəzarət 
üçün Fransann xüsusi heyəti Hamburqa 
varid olmuşdur [gǝlmişdir].  

- Paris, Vyana və Peştə arasnda də-
miryol qatar hərəkatı başlanmşdr.  

 
Hindenburqun bəyanatı  
Feldmarşal Hindenburq bəyan eylə-

mişdir ki, qərb cəbhəsində qoşunlarn 
tərxis edilməsinə raz olar, fəqət şərqdən 
bolşeviklərin və polyaklarn hədəsi oldu-
ğundan buna cəsarət edə bilməyir. Vətən 
qarşsnda vəzifəsini icradan ötrü qullu-
ğunda qalmağ əfzəl [vacib] bilir. Müşari-
leyh [ad keçən şǝxs] bəyan eyləyir ki, şərq 
cəbhəsində əhval xətrəlidir [təhlükəlidir]. 
Buna da səbəb orada müntəzəm qoşun 
olmadğdr. Hindenburqla zabitan [zabit-
lər] əksinqilabç monarxistlik əleyhinədir. 
Baş ərkani-hərbdə [qərargahda] əksinqi-

lab hərəkatı var deyə şaye olan [yaylan] 
xəbərlər doğru deyildir.  

 
 

DAĞISTAN NÜMAYƏNDƏSİLƏ 
MÜSAHİBƏ 

 
Bu son günlərdə Könüllü ordu ilə Da-

ğstan Cümhuriyyəti arasnda vaqe olan 
ixtilaf könüllülərin inquşlara ultimatum 
təqdimi, Könüllü qoşunlarn Dağstan 
Cümhuriyyətinə icra etdiyi təzyiqi qəze-
tələrdə yazlmaqda və ümumi diqqəti 
cəlb eyləməkdədir.  

Bu münasibətlə Dağstan nümayən-
dəsi Kantemirov cənablar ilə “Azərbay-
can” mühərriri fövqəlzikr [yuxarda deyi- 
lǝn] məsələ haqqnda müsahibədə bu-
lunmuş və bu xüsusda nümayəndə cə-
nablar böylə məlumat vermişlərdir:  

Dağstann Könüllü ordu ilə münasi-
batı böylədir: İngilislǝr Bakya gəldikdən 
sonra bizim hökumət Çermoyev başda 
olmaq üzrə ingilislərlə danşqda bulun-
maqdan ötrü Bakya gəlmişlərdi. İngilis-
lərlə olan əhdnamə maddələrinə ingilis 
ərkani-hərbi [qǝrargah] bu maddəni də 
idxal etdi: Bolşeviklərlə mübarizədən öt-
rü biz ingilislərə müavinət [kömək] etməli 
və Denikin ilə əlaqədə bulunub da onun 
bolşeviklərlə olacaq mübarizəsinə mü-
maniət [maneçilik] etməmələrini. Biz ca-
vabnda dedik ki, Müttəqlərin bu təklif- 
lərinin qəbulu mümkündür. Zira Denikini 
Etilaf [Antanta] dövlətlərinin müttəqi 
olan Rusiyann və Rusiya ordusunun nü-
mayəndəsi hesab edirdik. Biz Denikini 
ingilislərin müttəqi hesab edirdik və nə 
qədər ki, Denikin Müttəqlərlə hüsn-
münasibatda bulunarsa, bizim də Deni-
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kinə münasibatımz o dərəcədə olmaldr. 
Denikin təcavüzkarlqda bulunarsa, bizim 
də buna cavabən əlaqəmiz dəyişəcəkdir. 
Tomson demişdi ki, Denikin sizin torpağa 
girməyəcəkdir. Amma Denikin şimdi bi-
zim torpağa yürüşə başlamşdr.  

Denikin Yekatrinodarda iş görərkən 
bizi xofa salmşd. Vaqe olan hadisələr bi-
zim xofumuzun əsasl olduğunu göstərdi. 
Denikin ordusu ibtida Çernomor quber-
niyasna, sonra Qabarda torpağna yürüş 
etdilər. Hasili, o şərqə tərəf hücum etdik-
cə, bizi boğmaq istədiyinə şübhəmiz qal-
mad.  

Qafqaziyada Qafqaziya əhalisi namna 
[adna] Denikinin sadir etdiyi [yaydğ] 
əmrnaməsi onun nə məqsədlə Qafqazi-
yaya gəldiyini bizə göstərdi. Bu əmrna-
mədə “vahid Rusiyadan”, oradak nizam, 
asayiş və qanundan bəhs edilərkən sair 
siyasi məsələlər sükutla keçilirdi. Bizim 
istiqlalmzdan, Qafqaziyann müqəddə-
ratından, Qafqaziyann Rusiya ilə əlaqə-
sindən bir kəlmə də olsun danşlmayr- 
d. Denikin öylə mülahizə edirdi ki, Rusi-
yada vüqu bulan bu qədər hadisələri si-
lah gücü ilə bərtərəf etmək [aradan qal- 
drmaq] olar. Lakin bizə böylə gəlir ki, bu 
mülahizə bir o qədər də doğru deyildir. 
Denikin siyasətcə Müttəqlərə müavinət 
etməyə borclu ikən, özü də müavinətə 
möhtacdr. Əks surətdə Denikin öhdəsi-
nə aldğ işdə müvəffəq olmaz. Denikinin 
bu hərəkətlǝrindən nəinki Qafqaziya is-
tiqlalçlar, hətta ruslar özləri belə xoş-
lanmayrlar.  

Denikin ilə dağstanllar arasnda olan 
hadisəni biz müsadimə [toqquşma] hesab 
ediriz. (Tələfat da çoxdur, inquşlardan 
400, könüllülərdən isə bir qədər artıqdr.) 

Bu müsadimə isə bir sui-təfəhhüm [yanlş 
anlaşlma] və yaxud Müttəqlər koman-
danlğ ilə Denikin arasnda etilaf [razlq] 
olmadğ nəticəsidir. Biz Müttəqlərə 
olan etimadmzdan naşi [ötrü] bu qədər 
tələfatı qəbul etdik. Şimdi Müttəqlər 
komandanlğ Qafqaziya ilə Könüllü ordu 
arasna saziş verməlidir. Müttəqlər bizə 
yazdqlar məktubda bizi inandrrdlar ki, 
bizim istiqlalmz əmri-vaqe [fakt] olaraq 
qəbul edilir və bu məsələ qəti surətdə 
Sülh Konfransnda həll ediləcəkdir. Konf-
rans bizim məsələyə keçmədən, bizim 
istiqlalmza mühlik [öldürücü] zərbə en-
dirildi.   

Dağstan istiqlaliyyəti məsələsi köhnə 
bir məsələdir.  

Krm müharibəsindən sonra, 1856-c 
ildə, Paris Konfransnda İngiltərə dağs-
tanllara istiqlaliyyət verilməsi məsələ-
sini təklif eyləmişdi. Fəqət, təəssüf ki, III 
Napoleon ilə Rusiya bu alicənabanə tək-
lifə zidd oldular. O zamandan sonra bir 
çox təbədüllat [dəyişiklik] əmələ gəlmiş-
dir. Dağstanllar siyasətən o dərəcəyə 
yetişmişlər ki, öz istiqlaliyyətləri yolunda 
Şeyx Şamil dövründən ǝskik mübarizədə 
bulunmayacaqlardr. Biz zənn ediriz ki, 
nəcib rus milləti və həqiqi siyasət xadim-
ləri, ələddavam [davaml olaraq] bizim tə-
rəmizdə olacaqdr. Çar Rusiyas dağs- 
tanllara böyük zərbə endirmişdir. Şimdi 
inqilabç Rusiyann vəzifəsi o səhvləri dü-
zəltməkdir. Biz zənn ediriz ki, hərgah Kö-
nüllü ordu Qafqaziya əhalisinə qarş tə- 
cavüzkaranə siyasət yürütsə, bununla 
Qafqaziya əhalisindən artıq öz məqsəd-
lərinə zərbə vurmuş olacaqdr.  

Mərkəzi bolşevik şuras cənubi ko-
missar Orconikidze vasitəsilə bizə xəbər 

verilir ki, şura mükəmmələn Dağstan is-
tiqlalna razdrlar. Hərgah, Denikin təca-
vüzkaranə siyasətdə bulunarsa, o zaman 
camaatın şura təklinə nə nəzərlə baxa-
cağ özü-özündən anlaşlr.  

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA  
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
* Post və Teleqraf nazirlərinin neft is-

tehsalatınn Nəzarətə lazm əşya ilə mü-
badiləsi haqqndak məruzəsindən sonra 
qət edilmişdir [qǝrara alnmşdr]:  

Post və Teleqraf Nəzarətinin məruzə-
sini təsvib [təsdiq] etməklə ona tapşrmal 
ki, neft istehsalatı qiyməti müəyyən edil- 
dikdən sonra Ticarət və Sənayə Nəzarəti 
ilə etilafa girsin [razlğa gǝlsin]. Bununla 
da bərabər Gürcüstanla tranzit məsələsi-
ni nəzərdə tutmaldr.  

* Hərbiyyə nazirinin ərzaq ehtiyatın 
Nəzarət ixtiyarna vermək barəsindəki 
məruzəsindən sonra qət edilmişdir:  

Türklər tərəndən ordu üçün cəm edi-
lən bütün ərzaq və mühimmat Hərbiyyə 
Nəzarəti ixtiyarna verilməlidir. Fəqət Zən- 
gəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayl qəzala-
rndak buraya daxil deyildir. Bütün an-
barlar da Hərbiyyə Nəzarətinə verilməli- 
dir. Daxiliyyə və Ərzaq Nəzarətinə tapş-
rlsn ki, Hərbiyyə Nəzarətinə müavinətdə 
bulunsunlar.  

* Xariciyyə nazirinin Ermənistanla 
post-teleqraf əlaqəsi vaxtı artırlmas haq-
qndak məruzəsindən sonra qət edil-
mişdir:  

Post və Teleqraf Nəzarətinə tapşrlsn 
ki, xüsusi qərardadadǝk Ermənistanla 
post və teleqraf əlaqəsi [müddǝti] artı-

rlsn.  
* Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətlərinin 

general Əfəndizadənin ailəsinə maaş ver-
mək haqqndak məruzəsindən sonra qət 
edilmişdir:  

Öz vəzifəsi ifasnda vəfat etmiş gene-
ral-mayor Əfəndizadənin qadn və üç 
övladna qanun layihəsi surətində təsdiq 
edilənədək bütün məvacibi və yemək 
xərci verilsin. İşbu xərc Hərbiyyə Nəzarə-
ti məxaricatına artırlacaqdr.  

 
 

TƏƏSSÜFLÜ BİR ZİYA’ [İTKİ] 
 
Bir qara xəbər daha eşidiriz! Və eşit-

diyimiz qara xəbərlər nasl qəlbimizi sz-
latd, kir və zehnimizi tırmalad isə, bu 
da öyləcə gələcəyə məxsus ümidlərimizə 
qara buludlar açr: Süleyman bəy Əfən-
diyev ölmüş!  

Bütün həyatın millətə xidmət, millət 
yolunda, haqq yolunda qeyrət etməklə 
Zaqafqaziya islamlar arasnda tannmş, 
bilinmiş olan polkovnik Süleyman bəy 
Əfəndiyev ölmüş!  
İsti yay aylarnda, qşn soyuq günlə-

rində Ağdamda, Tərtərdə və Qarabağn 
sair yerlərində vətənin hüdudlarn mü-
hazə edərək düşmən qarşsnda ər kişi-
lərə məxsus bir qəhrəmanlqla çalşb- 
çabalayan o aliqiymət əsgər, kiçik bir 
dövreyi-istirahətə nail olammadan və 
Azərbaycann müşkül və zəhmətli şu za-
mannda həyata vida etdi!  

Mərhumu yaxndan tanyanlar onun 
nasl bir ənmuzəci-fəzail [fǝzilǝtlǝr mücǝs-
sǝmǝsi] olduğunu hörmətlə bilirlər. Bu zat 
geniş bir qəlbə malik idi. Öylə bir qəlb ki, 
orada lirik bir hiss, bir səmimiyyət bəlli 
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olurdu. Qəlbi kimi kri də səlim [sağlam] 
idi. Ən incə düşüncələrində, hətta hǝra-
rǝtli tənqidlərində belə cahanşümul bir 
səmimiyyət göstərirdi. Danşmaqdan heç 
də xoşlanmaz və iş tərəni iltizam edərdi 
[öhdǝsinǝ götürǝrdi, özünǝ borc bilǝrdi].  

Bu zaye [itki] çox müəssifdir [kədərlidir]. 
Zavall, həyatında oğlunun Batumda inti-
har etdiyindən də xəbərdar olmamşd.  

Bəradəri [qardaş], Batumda camaat 
xadimliyi ilə bilinmiş Azərbaycan Höku-
mətinin Batum konsolosu doktor Mah-
mud bəy Əfəndiyev şübhəsiz bu bütün 
ailənin böyüyü olmaq etibar ilə çox mü-
təəssir olacaqdr.  

Biz bütün ailəsilə bərabər hörmətli 
Mahmud bəyə təziyət edir və səbr tə-
mənni ediriz.  

Ə. Həmdi 
 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
“Ərdahan” gəmisinin tərksilah  
Portdan verilən xəbərlərə görə, bu-

günlərdə İngiltərə komandanlğnn əmri 
ilə “Ərdahan” gəmisi doka daxil edilmiş-
dir. Əvvəlcə İngiltərə müxribləri [destro-
yerlǝri] “Ərdahan”a yaxnlaşb bir neçə 
dəfə “Ərdahan”n ətrafında dövr vur-
muşlardr.  

 
Çörək qiymətləri  
İngiltərə ərkani-hərb [qərargah] idarə-

sinin mərkəzi ərzaq heyəti əhaliyə məlum 
edir ki, çörək zeyldəki [aşağdak] qiymət-
lərlə satılr:  

1. “Sentrodom”un dükanlarnda 10 
faiz buğda və 90 faiz arpa - girvənkəsi 2 
manat 75 qəpik.  

2. “Kooperasiya” cəmiyyətinin dü-
kanlarnda 25 faiz arpa unu qarşq - 2 
manat 75 qəpik. Xalis buğda unundan - 3 
manat, mədən-zavod dairəsində xalis ar-
pa unundan - 1 manat 75 qəpik, 1 manat 
85 qǝpik. 

3. Dəmiryol kooperativ dükanlarnda 
75 faiz buğda, 25 faiz arpa unundan 
ancaq dəmiryol qulluqçularna 2 manat.  

İngiltərə Ərzaq komissar mayor 
Kenisq 

 
Bak-Şamax post və teleqraf müxa-

biratı [əlaqəsi]  
Maliyyə Nəzarəti Bak qubernatoru-

na müraciətən rica etmişdir ki, tezliklə 
Bak ilə Şamax arasnda post-teleqraf 
müxabiratınn təcdidi [yenilənməsi] üçün 
lazmi binagüzarlqda [sərəncamda] bu-
lunsun. Məzkur [deyilǝn] şəhərlər arasn-
da post münasibatı yoxluğundan bəzi hö- 
kumət işlərinin vaxtında əməl edilməsi 
təxirə uğrayr.  

 
“Müsavat” şöbələrində 
* Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 

rqəsinin Suraxan mədən dairəsi şöbəsi 
bununla elan edir: Suraxanda vağzal qa-
bağnda “Müsavat” şöbəsində fevral ay-
nn 27-də olan iclasa hər 50 nəfərdən bir 
nəfər nümayəndə təyin edib göndərsin-
lər. Müsəlman işçi qardaşlardan rica olu-
nur bu barədə səhlənkarlq etməsinlər.  

* Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” 
rqəsinin Balaxan mədən dairəsi şöbəsi 
bununla elan edir: Sabunçu, Ramana, 
Zabrat, Balaxan mədənlərində işləyən 
müsəlman işçilərinə. Hər 50 nəfərdən 
bir nümayəndə təyin edib fevraln 27-də 
pəncşənbə [cümǝ axşam] günü saat 2 ta-

mamda “Müsavat” şöbəsinin iclasna 
göndərsinlər. Vacibli və lazml məsələlər 
müzakirə olunacaqdr. Yoldaşlarn gəl-
mələri artıq dərəcədə rica olunur.  

 
Balaxan kooperativ klubunda (Bala-

xan krujoku)  
Cümə günü, şubatın (fevraln) 28-də 

saat 1 tamamda yoldaş Ələkbər Heydə-
rov (Buzovnal) türk dilində kooperativə 
dair leksiya oxuyacaqdr. Leksiya pulsuz-
dur.  

 
Hadisat 
Fevraln 22-də Mǝşqǝt [Maştağa] kən-

dinin əhli Qədiməli Sultan oğlu Mǝşqǝt 
pristavna məlum etmişdir ki, fevraln 
20-də axşam saat 5-də məzkur [ad çǝ- 
kilǝn] kəndin əhli Abbasqulu Məhəmməd 
oğlunun evinin yannda üç nəfər həm-
kəndliləri Abbasqulu, Xanǝli, Pirəli Xəlil 
oğlanlar ona hücum edib 983 manat pu-
lunu və tapancasn almşlardr. Müqəs-
sirlərdən Xanəli tövqif edilib [tutulub], 
qeyrilərini tutmaqdan ötrü tədbirlər it-
tixaz edilmişdir [tǝdbirlǝr görülmüşdür].  

 
Məhbuslarn qaçmas  
Bak həbsxana naçalniki [rǝisi] quber-

natora məlum etmişdir ki, fevraln 23-də 
həbsxanadan Həsən Cəbraylov, İvan Sa-
moylov və Əli Qulam oğlu Qulamov nam 
[adl] üç məhbus pəncərənin dəmirlərini 
sndrb qaçmşlardr. İkinci günü məzkur 
məhbuslardan Həsən Cəbraylov həbs-
xana naçalniki yanna gəlib yenidən həb-
sə alnmasn rica və məlum etmişdir ki, 
onun qaçmasna ölümlə hədələnməsi sə- 
bəb olmuşdur. 

Dəmiryolunda  
Sanqaçal mövqi [stansiyas] yaxnl-

ğnda xarab olmuş dəmiryol xətti təmir 
edilərək yenidən qatarlar hərəkatı baş-
lanmşdr.  

Sanqaçal mövqində, fevraln 22-də 
su qatar yol dəyişmədiyindən yoldan ç-
xb paravoz və iki dənə vaqon əzilmişdir. 
İnsan tələfatı yoxdur. Dəmiryol cüzi su-
rətdə xarab olmuşsa da, qatarlar hərə-
katı təxirə uğramamşdr.  

 
Bak quberniyasnda  
- Quba qəza qaimməqam [qǝza rǝisi] 

qubernatora məlum edir ki, fevraln 17-də 
İmamqulu kəndi əhilləri Mirzə Məhəm-
məd Hac Salah oğlu və Mənuçöhr Əmir 
Ziya oğlu ilə öz kəndliləri olan 12 yaşnda 
Heydər bəy Bayram oğlunu tüfəng gül-
ləsi ilə yaralamşlardr.  

- Quba qəzas Dəvəçi uçastoku Eyni-
bulaq kəndinin əhlləri Bak qubernato-
runa müraciətən məzkur [ad çǝkilǝn] kən- 
din yüzbaşs Nəcməddin İsmayl oğlun-
dan şikayət edirlər. Məzkur kəndxuda 
bəzi şeyləri bəhanə edərək əhalidən külli 
miqdarda rüşvət alrmş, onlar döyüb in-
cidirmiş. Hökumət tərəndən əsgər y-
ğlmas təxir edildiyinə baxmayaraq, bir 
çox adamlar əsgərliyə çağrb öz mən-
fəətinə olaraq pul aldqdan sonra yenə 
buraxrmş. Və bir çox qeyri sui-istemal-
larda [sui-istifadǝlǝrdǝ] bulunur. 

 
Müfəttinlər  
Quba uyezd naçalniki Bak quberna-

toruna məlum edir ki, Alpan kəndinin 
əhlləri Molla İslam Hac Əbdürrəhim oğ-
lu, Ağagül Şeyx Məhəmməd və Meydan 
Süleyman oğlu əhali arasnda bir çox ya-
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lan şayiələr buraxb hökumətə əsgər ver-
məməyə dəvət edir və camaatı Azərbay- 
can deyil, Dağstan Hökumətinə tabe ol-
mağa tərğib [tǝşviq] edirlər. Müfəttinlər-
dən [tnəkarlardan] iki nəfəri tövqif edilib 
[tutulub], qalan bir nəfəri Molla İslam isə 
gizlənmişdir. Naçalnik məzkur xainlərə 
cəza verilməsini qubernatordan rica edir. 

 
 

ƏRZAQ İŞLƏRİ 
 
Qarabağ bezləri  
Ərzaq Nəzarətinin Qarabağ general-

qubernatorluğunda olan vəkili Ərzaq Nə- 
zarətinə yazr ki, Qarabağ general-quber-
natorluğuna buraxlan bezləri təhqiq et-
məyə başladm. Birinci növbədə məhəlli 
uyezdn naçalniklərə [yerli qǝza rǝislǝrinǝ] 
və ictimai müəssisələrə təmimnamələr 
[tǝlimatlar] göndərib nə zaman, nə qayda 
ilə və harada əhali ehtiyac üçün alnmş 
manufakturlar haqqnda məlumat veril-
məsini istədim. İndiyə qədər üç ittifaq 
[hadisǝ] kəşf edilmişdir ki, Ticarət və Sə-
naye Nəzarətinin icazəsilə buraxlan bez-
lər gedib yerinə çatmamşdr. Birincisi 25 
min arşn bezdir ki, Şuşa şəhər ərzaq ko-
mitəsi və onun sədri Məhəmməd Tağ-
yev ixtiyarna buraxlmşdr. İkincisi 10 
min arşn bez və ağ Malbəyli kənd ca-
maatınn vəkili Mirmehdi Ağamirzadəyə 
buraxlmşdr. Bundan ancaq Malbəyliyə 
min arşn bez və 400 arşn ağ gəlib çat-
mşdr. Üçüncüsü Zəngəzur uyezdi “Mü-
səlmanlar” kənd camaatına 4 min arşn 
buraxlan bezdir. Bu hər üç ittifaqda xə-
yanət edən şəxslər general-qubernator 
cənablar tərəndən qanuni məsuliyyətə 
cəlb edilmişlərdir. 

AZƏRBAYCANDA 
 
Sayad Xzdan bizə yazrlar: 
Quba qəzas Dəvəçi dairəsində Bak 

qəzas ilə sərhəd olan Sayad Xz icmas 
ibarət on sǝkkiz para kəndlərdən inqila-
bn əvvəlinci günlərindən etibarən Quba 
qəzasndan ayrlb Bak qəzasna mülhəq 
olmaq [birlǝşmǝk] üçün sabiq Rusiya mü-
vəqqəti hökumətinə ərizə verilmişdir.  

Bunlar bu təşəbbüsə vadar edən Ba-
kya nisbətən, Qubaya gediş-gəliş əlverişli 
olmamasdr. Məsələn, bir kəndli bu ob-
şestvann hangi kəndindən olursa-olsun 
Qubaya iş düşdüyü zaman əvvəlcə Dəvə-
çi istasyonuna, oradan Xaçmaz mövqinə 
[stansiyasna], sonra Xaçmazdan paras 
varsa faytonla, yoxsa Qubaya qədər pi-
yada getmək məcburiyyətində idi. Bu da 
əhalinin son dərəcə məşəqqətinə və 
yaxud artıq məxaric sərf olmasna səbəb 
olurdu. Fəqət Bak qəzas ilə həmsərhəd 
olan Sayad Xz icmas Bak qəzas üstünə 
yazlacaq olarsa, o zaman böylə məşəq-
qətlərə meydan verilməmiş olard.  

Sayad Xz icmas Giləzi istasyonuna 
yaxn olduğu üçün (4 verst) asudə dəmir-
yolu ilə Bakya gəlmək olur. Keçmiş hərc-
mərclikdən dolay bu vaxta qədər məzkur 
icma ilhaq haqqnda olan təşəbbüsləri 
bisəmərə qalmşd. Nəhayət bugünlərdə 
Sayad Xz icmasndan Bakya 50-yə qə-
dər vəkil gəlib öz tərəərindən, öz əhali-
si[ndən] olan tələbə, mühəndis (student, 
texnik) Rzaqulu Həsənzadə və Ağabəy 
Abdulla bəy əfəndiləri intixab edib [seçib] 
bu işi onlara həvalə etmişlərdi.  
İsimləri balada [yuxarda] yazlan əfən- 

dilərin çalşmas ilə hökumət Bak vilayə-
ti valisi vasitəsilə Sayad Xz icmasn Qu-

ba qəzasndan ayrb Bak qəzasna mül- 
həq etdilər.  

Axrüləmr [axrda] bu zavall kəndlilər 
qrx ildən bəri etdikləri arzusuna nail ol-
maqla bərabər, ilhaq əmrini başqa höku-
mətdən deyil, öz hökumətlərindən eşit- 
dilər. Kəndlilər şad-xürrəm olub vətənə 
qaytdlar.  

Bu yaxn günlərdə Balaxan-Sabunçu 
qalabəyisi [Lütfǝli bǝy] Əmircanov cənab- 
lar məzkur icmann kəndlərində höku-
mət tikmək üçün məmur göndərməyi 
vəd etmişdir.  

Sayad Xz icmas nümayəndələri: 1) 
Hüseynqulu Şahbaz oğlu; 2) Hac Mənaf 
Məhəmməd oğlu; 3) Soltan Ağagül oğlu; 
4) Camal Hac Molla Əhməd oğlu; 5) Məş-
hədi Əyyub Əsgər oğlu; 6) Şahbaz Abbas 
oğlu; 7) Məhəmmədcavad Cavad oğlu; 
8) Molla Pənah Həsən oğlu; 9) Molla Mə-
həmmədǝşrəf Axund Məhəmmədəli oğlu.  

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Pul buraxlmas  
Təzə bon buraxlmas Aəzrbaycan Hö-

kumətindən indiyə qədər razlq alnma-
dğna görə təxirə düşmüşdür. Ermənis- 
tan Hökuməti 240 milyon rublə buraxl-
masna razlq vermişdir. Bu pulun üç 
cümhuriyyət arasnda təqsim olunmas 
[bölünməsi] təsəvvür edilir.  

 
Azərbaycana getmək 
Gürcüstan Hökuməti nəzdində olan 

Azərbaycan siyasi nümayəndəsi xəbər ve- 
rir ki, bu axr vaxt Bakya və Azərbayca-
nn qeyri yerlərinə gedənlərin icazəsi ol-
madğndan, sərhəddə bir çox ixtilaar 

vücuda gəlir. Bu cür ixtilaar bərtərəf 
etməkdən [aradan qaldrmaqdan] ötrü 
Azərbaycan Hökumətinin siyasi nüma-
yəndəsi Gürcüstandan Azərbaycana ge-
dənlərə xəbər verir ki, Gürcüstan Höku- 
mətindən aldqlar icazədən başqa Azər-
baycan siyasi nümayəndəsindən dǝ icazə 
vəsiqəsi almaldrlar. 

 
 

ERMƏNİSTANDA 
 
Hökumət heyətində təbəddülat [dǝ-

yişiklik] 
Ermənistan Hökumətində bəzi vəzirlər 

[nazirlǝr] dəyişmişlərdir. Daxiliyyə nazirli-
yinə Xatisov təyin edilmişdir. Hökumət 
rəisi orada mövcud olmadqda, Xatisov 
onun vəzifəsini ifa edəcəkdir. X[ristofor] 
A[vvakumoviç] Vermişev Ərzaq naziri, 
Torosyan Ümuri-Xeyriyyə və Naə [Sosial 
Təminat] nazirliyinə təyin edilmişdir. Mü-
həndis Oqanesov Ermənistan Dəmiryol-
lar naçalniki [rǝisi] təyin edilmişdir.  

 
Kaçaznuni  
Ermənistan Hökuməti Baş vəziri Ka-

çaznuni Parisə və Amerikaya getməkdə-
dir. Kaçaznuninin qəsdi tezliklə Ermənis- 
tana ərzaq və birinci zəruri şeyləri gön-
dərməklə bərabər, Müttəqlərdən borc 
almaq üçün zəmin hazrlamaqdr.  

 
Qoxtan Cümhuriyyəti  
- İrəvanda alnan xəbərlərə görə, Qox- 

tan müsəlman və erməni kəndləri (Əylis 
rayonunda) müvəqqət bir cümhuriyyət 
təşkil edib ingilislər gələnə qədər asayiş 
və nizam saxlamaq üçün hökumət dü-
zəltmişlərdir.  
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- Əylisdə cümhuriyyət elan edilmiş-
dir. Hökumət başnda Qayk Soqomonyan 
və Məlik-Mosyan durmuşlardr.  

- Ordubadda xanlq elan edilmişdir. 
Orada ingilis əsgərləri yoxdur.  

 
Camalyan 
Gürcüstan Hökuməti nəzdində olan 

sabiq siyasi nümayəndə Arşak Camalyan 
şayiata [şayiǝlǝrǝ] görə İstanbula sər tə-
yin ediləcəkmiş. Rəsmi vəkalət hələ yox-
dur.  

 
Qars oblastında  
Qars oblastı İngiltərə general-quber-

natoru Tamberleyn tərəndən idarə 
olunmaqdadr. Mülkiyyə xidmətləri ifas 
üçün sabiq rus zabitləri xidmətə dəvət 
edilirlər. Sabiq jandarma polkovniki mü-
hazə naçalniki təyin edilmişdir.  

 
 

İDARƏYƏ MƏKTUB 
 
Möhtərəm müdir əfəndi!  
Məhəlli [yerli] qəzetələrdə Cavad ma-

halnda yaşayan naməlum kəndçilər tə-
rəndən və savadsz olduğundan bar- 
maq baslmaqla iktifa edən [kifayətlənən] 
bir məktub dərc edilmişdir. Halbuki hə-
min kəndçilərin imzalarn öz ərizələrini 
yazdrmş olduqlar [vǝ] şikayətçilərin ad-
larn gizlətmiş olan savadl şəxs qeyd edə 
bilərdi. 

Bu cür məktub[un] qəzetə sütunla-
rnda çap edilməsi zənnimizcə mümkün 
olan şeylərdən deyil. Zira adlarn gizlət-
miş olan şəxslər bu yolla danosda bu-
lunub kiminsə təmiz adna ləkə vururlar. 
Mən qəti surətdə elan edirəm ki, bu mək- 

tubda həqiqətə müvaq bir şey yoxdur 
və təsdiq edirəm ki, Cavad mahalnda 
camaat barəsində heç bir xəyanətə yol 
verməmişəm və var qüvvəmlə bu yolda 
çalşmşam.  
Əvət, məhəlli camaat xadimi Ağa Mi-

rəşrəf cənablarnn təşəbbüsü ilə məhəlli 
tacirlər və zavodçular öz xahişlərilə ianə 
qəsdilə Realn məktəbi nənə [xeyrinǝ] 
Bakya göndərilən mallara vergi təyin et-
mişlərdi və ümdə məqsəd də bu yol ilə 
yeganə olan xəstəxanan saxlamaq idi. O 
xəstəxana ki, kimsə onun krində olma-
yrd. Camaat da qətiyyən ondan mən-
fəətbərdar olammayrd. Bu həqiqətən 
də mənim razlğmla olmuşdu. Çünki 
xəstəxanan saxlamaq üçün başqa çarə 
də yox idi. Mənim tərəmdən mahalda 
könüllülərdən sərhəd mühazəçi dəstəsi 
təşkil edilmişdir. Bunlar mahal şahsevən-
lərin hücumundan müdaə edirlər, əhali 
də bu işdə mənə müavinət [kömǝk] edir. 
Ancaq bu yolla qəhətlik, naxoşluq və 
Şahsevən bəlalarndan mahal mühazə 
etmək mümkün olmuşdur. Mən təvəqqe 
edərdim ki, Cavad mahalna Parlaman 
tərəndən istintaq komissiyas göndərilib 
də, bu işləri təhqiq etsin və işin həqiqəti-
nə vaqif olsun və bilsinlər ki, o məktubu 
yazanlar kəndçilər olmayb, mənim şəxsi 
düşmənlərimdən bir dəstədir.  

 
Kamali-ehtiram ilə Cavad naçalniki: 

Əliheydər Yusifov 
 

 
TEATRO VƏ MUSİQİ 

 
Üzeyir bəy Hacbəyli tərəndən digər 

bir balet rəqsi yazlbdr ki, bunun da ad 

“Azərbaycan”dr. Keçən günlərdə yazmş 
olduğu “Dağstan” baleti “ləzginka” sə-
yağnda olduğu halda bu yeni “Azərbay-
can” baleti də “tərəkəmə” səbkindədir 
[üslubundadr]. Hər iki oyun Hacbəyli Bə-
radərləri Müdiriyyəti tərəndən səhnə 
üçün hazrlanmaqdadr. 

 
 

 
 

İtibdir 
Fevraln 25-indǝ Tatarski küçǝdǝ bumaj-

nik içindǝ 2 dǝnǝ gümüş manat vǝ bir açar 
itibdir. Onu tapan müsǝlmandan çox xahiş 
edirǝm ki, gǝtirib 50 manat bǝxşişlǝ “Azǝr-
baycan” qǝzetǝsi kantoruna versin.  

5703       1-4 
 
Ağa Əmirqulu oğlunun Balaxan 4-cü 

uçastokundan aldğ 5 illik pasportu itibdir. 
Etibardan saqitdir [etibarszdr]. 

5704        1-4  
 
Rzaqulu Ağabala oğlu Şirvanl 17 yaşnda, 

ǝynindǝ qolsuz köhnǝ pencǝk, başnda qara 
papaq, uzun boylu. 10 gündür itibdir. Onun 
barǝsindǝ mǝlumat bilǝnlǝrdǝn acizanǝ rica 
edirǝm ki, gǝlib anas Mǝşhǝdi Sǝyyarǝ 
Əliǝsgǝr qzna xǝbǝr versinlǝr. Ünvan: Per-
sidski küçǝ, 6-c dalan, nömrǝ 1.  

5705    1-4 
 

Arvad hǝkimi Y. A. Qirişqori  
Knyaz Kropotkin namna olan sabiq Xar-

kov uşaq xǝstǝxanasnn müdirinin müavini 
daxiliyyǝ vǝ uşaq xǝstǝliklǝrini qǝbul edir hǝr 
gün sǝhǝr saat 11-dǝn 1-ǝdǝk, axşam saat 4-
dǝn 7-yǝdǝk.  

Cümǝ günlǝri fǝqirlǝri pulsuz qǝqbul edir.  
Ünvan: Spasski küçǝ nömrǝ 33, Ka-

menisti küçǝnin küncündǝ.  
5701        12-4 

Tǝlǝbǝ (kursistka) 
Ali-ibtidai mǝktǝbini qurtarmş, ali-ib-

tidai mǝktǝbinin hǝr bir siniǝrinǝ şagirdlǝr 
hazr edir. Ünvan: Sisyanovski küçǝ nömrǝ 7, 
Qubernskinin küncündǝ, diş hǝkimi Lyubinin 
mǝnzilindǝ.  

5706       1-4 
 

Diş hǝkimi S. M. Hamburq  
Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 

qarşsnda. Telefon 5-96. 
Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 

qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Doktor  

Musa bǝy Rǝyev  
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 

naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Ünvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

414 415

V cild 

Elan 
Azərbaycan Posta və Teleqraf Nəzarəti 

elan edir ki, bu şubatın 24-dən etibarən Ba-
kda böyük posta və teleqraf məktəbi açlr. 
Dərs axşam saat 5-də başlanr. Ərizə Posta 
və Teleqraf Nəzarətində qəbul olunur.  

Adres: Mirbabayevin evində 3-cü mərtə-
bədə, Naberejni küçədə.  

Dəftərxana baş müdiri: Blajevski 
Kargüzar: D. Rəhimli  

45       3-4 
 

Агентурно-комиссiонно-торговая 
Контора "И. Фани и Ко."  
Баку, Церковная 70.  

Телеф. N 22-28. Почт. ящ. N 13. 
Agent, komissiyalar vǝ ticarǝt kantoru 

“Fani vǝ kompaniya”, Bak.  
Telefon nömrǝsi 22-28.  
Potça qutusu nömrǝ 13.  

Kimǝ nǝ mal lazmsa vǝ kimin satılacaq 
nǝ mal varsa bizim kantora müraciǝt etmǝ-
lǝri tǝvǝqqe olunur.  

Satılr: mǝftul, sabun, un, min meşok 
arpa, saman, kömür, fındq hǝrǝsindǝn iki 
vaqon.  
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Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

 
 
 

Ümuri-Xeyriyyǝ  
vǝ Naǝ Nǝzarǝtindǝn  

sǝh. 398. “Naberejni”: Bakda, indiki 
Neftçilǝr prospekti.  

“Nikolayevski”: Bakda, indiki İstiqlaliyyǝt 
küçǝsi.  

 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda  

sǝh. 398. “Bir neçǝ qanun layihǝlǝri”: bu 
maddǝnin bǝndlǝri ǝrǝb ǝlifbasnn hǝrf 
srasna uyğun olaraq “ǝlif, be, te…” kimi 
işarǝlǝnmişdir.   

sǝh. 402. “Dikidir”: “diki” rusca “adam-
dan qaçan; vǝhşi; yaban” kimi mǝnalara 
gǝlir; burada zarafatyana işlǝnmişdir.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 405. “Qatil tövqif edilib dǝrhal ma-
troslar tǝrǝndǝn güllǝlǝnmişdir.”: Kurt Eys-
nerin qatili Arko auf Valley, Eysnerin can- 
güdǝnlǝri tǝrǝndǝn yaralanmş, fǝqǝt öl-
mǝmişdir. Ölüm cǝzasna mǝhkum edilmiş, 
sonra cǝzas ömürlük hǝbsǝ dǝyişdirilmiş, 
1924-cü ildǝ azadlğa buraxlmşdr. Arko av-
tomobil qǝzas nǝticǝsindǝ ölmüşdür.  

“Frankfurter çaytunq” [Frankfurter 
Zeitung]: Frankfurtda 1856-1943-cü illǝrdǝ 
nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet.  

“Forverts” [Vorwärts]: Almaniya Sosial-
Demokrat Partiyasnn orqan idi.   

Hindenburq: qǝzetdǝ “Gindenburq” kimi 
getmişdir. Almaniyann hǝrbi vǝ siyasi xadimi 
Paul fon Hindenburq nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Vükǝla Şurasnda  

sǝh. 407. “…general Əfǝndizadǝnin ailǝ-
sinǝ…”: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti ordusu-
nun general Süleyman bǝy Əfǝndizadǝ 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

Tǝǝssüü bir zya 
sǝh. 407. “…polkovnik Süleyman bǝy 

Əfǝndiyev…”: Süleyman bǝy Əfǝndizadǝ 
(Əfǝndiyev) polkovnik rütbǝsini 1912-ci ildǝ 
çar ordusunda almşdr. Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti dövründǝ (29 dekabr 1918-ci ildǝ) 
Süleyman bǝyǝ general-mayor rütbǝsi 
verilmişdi.  

sǝh. 408. “Ə. Hǝmdi”: bu imza Əhmǝd 
Hǝmdi Qaraağazadǝyǝ mǝxsusdur.  

 
Azǝrbaycanda  

sǝh. 410. “Sayad Xz icmas”: mǝtnin 
bǝzi yerlǝrindǝ “Sayad Xz ictimas” kimi 
getmişdir.  

“…ibarǝt on sǝkkiz para kǝndlǝrdǝn…”: 
güman belǝ olmaldr: “…ibarǝt olan sǝkkiz 
para kǝndlǝrdǝn…” 

 
Ermǝnistanda  

sǝh. 411. Qoxtan: Ermǝnilǝrin Ordubad 
rayonunun bir qisminǝ verdiklǝri ad.  

 
İdarǝyǝ mǝktub 

sǝh. 412. “Halbuki hǝmin kǝndçilǝrin 
imzalarn…”: bu cümlǝ qǝzetdǝ müǝyyǝn 
sǝhvlǝrlǝ getmişdir.  
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 125-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ 
RACİUN 

Hüseynqulu Rzayev Sarabski (artist) 
öz zövcəsi Əzizə xanmn vəfat etdiyini 
kamali-hüzn və təhəssürlə [böyük bir hüzn 
vǝ kǝdǝrlǝ] öz qövm-əqrəba və dost-aş-
nalarna xəbər verir. Cənazə bu gün sə-
hər saat 1-də Çənbərəkənd küçəsində 
(3-üncü ispuskda) özünün 8-inci nömrəli 
evindən qaldrlb məscidə aparlacaqdr.  

48 
 
 

YENİ BÖHRAN 
 
“İttihad” rqəsinin [partiyasnn] Fətəli 

xan kabinəsinə qarş çxşna rəğmən 
Parlaman məzkur [deyilǝn] kabinəyə eti-
mad göstərməklə bu kabinənin fəaliyyə-
tindən məmnun qaldğn bildirdi. Lakin 
Azərbaycan Hökuməti təşəkkülü günün-
dən bəri bir bu qədər ağr zəhmətlərə 
qatlaşmş olan Fətəli xan həzrətləri bu-
nun üstündən bir də cürbəcür dedi-qodu 
lar arasnda qalmaqla, cannn bilkülliyyə 
[tamamən] istirahətdən düşüb də əsəbi bir 
hal peyda etməsilə bədəninin yorunuq 
almağa böyük bir ehtiyac olduğunu hiss 
edib, zimami-hökuməti [hökumǝt cilovunu] 

özgə bir ələ ötürməyə qərar verdi.  
Yeni vücuda gəlmiş olan Azərbaycan 

Hökumətinin birinci Rəisi-vüzəras [Baş 
naziri] olmaqla, Azərbaycan tarixində mü- 
hüm bir mövqe tutmuş olan Fətəli xan 
həzrətləri, bu yeni dövlətin vəziyyətini tax- 
ta-parələrdən əmələ gəlmiş bir gəmiyə 
təşbeh edirdi [bǝnzǝdirdi] ki, bu kimi fırtı-
nal bir gündə dərya üzərində hər saat və 
hər an dağa-daşa çrplb dağla bilmək 
təhlükəsi qarşsnda qalmş, bütün ümi-
dini gəmiçinin ustadlq və məharətinə 
bağlamşd.  

Vaqiən [doğrudan da] gǝnc dövlətimizin 
haln bu şəbahət [oxşarlq] təsviri ilə gös-
tərməyə Fətəli xann haqq vard. Daxili 
rabiteyi-inzibatiyyələri [inzibati bağlar] 
bǝrkidilmǝmiş dövlətimiz taxta-parələr-
dən əmələ gəlmiş bir gəmi; mühitimizdə 
hökmfərma olan [hökm sürǝn] anarşi bir 
dəniz fırtınas; içimizdə və çölümüzdǝ 
pusquda duran düşmənlərimiz isə dağlar 
vǝ daşlar vǝ sldrmlar.  

Pəs, bu zəif gəmini bu fırtınal gündə 
bu dağn, bu daşn arasndan salamat ke-
çirmək və sahili-nicata çxartmaq gəmiçi-
liyini Fətəli xan həzrətləri öz boynuna 
götürməyi qəbul etdi və qəbul edib də 
gəmisini kamali-ehtiyat və ehtimam [diq-

Cümǝ, 28 fevral 1919-cu il, nömrǝ 125

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir 
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 27 cǝmadiyǝlǝvvǝl sǝnǝ 1337. 28 şubat sǝnǝ 1919. 

 

Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn 
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik.  
 

Abunǝ şǝraiti: Bak üçün 1 aylğ 18 rublǝ, 2 aylğ 32 rublǝ, 3 aylğ 45 rublǝ. Qeyri şǝhǝrlǝr üçün 1 aylğ 20 
rublǝ, 2 aylğ 35 rublǝ, 3 aylğ 50 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.    
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qǝt] ilə aparb hələ sahili-nicata çxart-
madsa da, fırtına sakit olana qədər dağa 
və daşa vurmayb bunlarn arasndan 
keçirtdi və bu ustadlğnda böyük bir mə-
harət göstərdi.  

Bu gün gəmimiz hələ dənizdədir. La-
kin dənizin fırtınas sakit olubdur və qor-
xulu dağlar və daşlarda[n] dəxi salamat- 
lqla keçirilibdir. Doğrudur, fırtına genə 
təzədən qalxa bilər və sualtı və suüstü 
dağlara və daşlara təkrar toxunmaq təh-
lükəsi də gələcəkdə genə meydan ala bi-
lər. Fəqət, təkrar edirik ki, bu halda dəniz 
əvvəlki halna nisbətən sakitdir. Ondan 
əlavə, gəmimizin taxta-parələri, yəni 
daxili rabitələrimiz bir-birinə möhkəmlə-
şibdir və əlavə dağa-daşa çrplmağa 
qarş da gəmimizi qoruyacaq xüsusi bir 
sipərimiz vardr. Deməli, əvvəlki iztirab 
və təşvişə məhəl [yer] yoxdur.  

Pəs, gəmimizi bu hala qədər salamat 
gətirmiş olan gəmiçimiz bir bu qədər 
çəkmiş olduğu zəhmət və əziyyətlərdən 
dolay cannn istirahətə möhtac olduğu-
nu hiss edərək sükan özgəsinə tapşr-
maq istədi.  

Yorulmuş bir can üçün istirahət lüzu-
mu o qədər vazeh [açq-aşkar] bir əmrdir 
[işdir] ki, bu lüzumiyyəti nəzərə al[ma]maq 
istirahətə möhtac olan cann bədxah ol-
maq deməkdir. Halbuki Fətəli xan həzrət- 
lərinin bədxah olmağa heç bir haqq və 
səlahiyyətimiz yoxdur və olsaq da naşü-
kürlük töhməti üzərimizdə layiq görünər.  

Xan həzrətlərinə istirahət üçün fürsət 
verib də istirahət bə’dində [istirahətdən 
sonra] bərkimiş və rahatlanmş qüvvələrlə 
təkrar vətən və millət yolunda mühüm 
işlər görəcək ümid və təsəllisi ilə, idareyi-
ümuri-dövləti [dövlǝt işlǝrinin idarǝsini] 

başqa bir ələ tapşrmaqlğmz lazm gə-
ləcəkdir.  

“Başqa bir əl” seçmək vəzifəsi Parla-
man sədrinin üzərindədir. Onu təsdiq et-
mək isə Parlamann səvabdidinə [razlğna] 
bağldr.  

Hər halda, Fətəli xann yerinə otura-
caq bir şəxsi seçərkən iki mühüm şərt 
var ki, onlar daima nəzərdə tutmaldr. 
Əvvəla budur ki, seçilən zat, müqtədir 
olsun və bunun bu iqtidarndan heç ol-
masa Parlaman əksəriyyətinin – peşin 
olaraq [qabaqcadan] – vüqufu və ittilaatı 
[bǝlǝdliyi vǝ xǝbǝri] olsun. Vəilla [yoxsa] 
hərçi badabad [nǝ olur-olsun] bir adam 
seçmək və “Görək bu necə işləyəcək?” - 
deyə bərayi-imtahan [imtahan üçün] mə-
qami-rəyasətə mindirmək və bu səhlkar-
lqla [səhlənkarlqla] millət və vətən başn- 
da “imtahan meydan” açmaq əməlini, 
hal və övzaya [vǝziyyǝtǝ] yaraşan hərə-
kətlərdən ədd [hesab] etmək olmaz. Seçi-
lən adam, təkrar edirik, bacarq və can- 
dil ilə iş görmək ləyaqətincə Parlaman 
əksəriyyəti tərəndən şayani-etibar və 
etimad [etibar vǝ etimada layiq] olmaldr.  
İkinci şərt olaraq bunu nəzərdə tut-

maldr ki, seçilən adam bacarq və işgö-
rənlikdən əlavə bir də sahibi-təcrübə ol- 
maldr. Böylə ki, iş başna keçən kimi, 
işin nerədə və nə məqamda dayandrl-
mş olduğunu dərk edib də toxtalmş işin 
davamna şüru etsin [girişsin], nəinki əh-
valatdan bixəbər olub da, bir də təzədən 
başlamaq məcburiyyətində qalsn. Təzə-
dən ancaq o iş başlanar ki, hələ indiyə 
qədər başlanmaybdr. Başlanmş işlər 
isə nöqsanatı rəf edilmək [aradan qaldrl-
maq] şərtilə davam etdirilməlidir.  

Bu iki şərt üzrə seçilmiş olacaq zat isə 

burasn nəzərdə tutmaldr ki, fırtına 
içindən və daşlar arasndan Fətəli xan 
həzrətləri tərəndən salamatlqla keçiril-
miş olan gəmimiz bu gün nisbət etibar 
ilə sükun [sakit] bir dəniz içində üzməkdə 
olmaqla bugün-sabah təkrar qopmaq 
ehtimal meydanda olan fırtına qorxu-
sundan tamamilə təmin edilmiş deyildir. 
Ona görə, bu sakitlikdən əcələ ilə layi-
qincə istifadə edib də gəmimizi bir hala 
salmaldr ki, dedikcə möhkəm və mətin 
olub, fırtına dalğalarnn hücumlarndan 
və suiçi daşlarna toxunmaq təhlükəsin-
dən əsla qorxmasn. Böylə ki, gəmi əhli-
nin – ki vətən övladndan muraddr – 
idarəni sahibi-iqtidar və təcrübəkar bir 
əldə görüb də Sədi əleyhirrəhmənin ağz 
ilə:  

“Çe bak əz möuce bəhr anra  
Ke darəd Nuh kəştiban!” 

- deyəcək qədər etimad və əmniyyəti 
olsun.  

Hacbəyli Üzeyir 
 

 
 

AZƏRBAYCAN  
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

 
12-inci iclas 

 
(keçən nömrədən mabə’d) 

 
Sədr - Növbədəki məsələ Hərbiyyə 

Nəzarətinin məvaqeyi-məmuriyyətlərinə 
[ştatlarna] verilən isimlər barəsindəki 
qanun layihəsidir. 

Söz Qara bəy Qarabəyovundur. Bir də 
ərz etməliyəm ki, Hərbiyyə nazirimiz hə-
yatınn qismi-ə’zəmini [böyük hissǝsini] 

Rusiya daxilində keçirdiyindən və məru-
zədə bir çox xüsusi is[ti]lahlar [terminlǝr] 
olduğundan, onlar türkcə deməyə qadir 
deyildir. Ona görə özü rica edir, mən də öz 
tərəmizdən təvəqqe edirəm bugünlüyə 
istisna olaraq izin verəsiniz mətləbini 
rusca söyləsin. Çünki mətləb əhəmiyyət-
lidir və türk dilində mühüm mətləbləri 
izah edəmməyəcəkdir. 

Səslər - Qəbuldur, qəbuldur! 
Qarabəyov (İttihad) - Bir neçə gün-

dən bəri Hərbiyyə Nəzarətinin büdcəsinə 
Müdaeyi-milliyyə komissiyasnda hər bir 
təfsilatı ilə baxlmşdr. Lakin burada hər 
bir məsələ söylənilməz; çünki əsgərə dair 
məsələlər açq məclisdə müzakirə edil-
məz. Yalnz nümunə olaraq dəvairdəki 
[şöbǝlǝrdǝki] qulluqçularn miqdar ilə ala- 
caqlar maaş söylənə bilər. (Oxuyur) 

Azərbaycan Cümhuriyyəsi Hərbiyyə 
müdiriyyəti dairələr və əsgəri kütlələr 
təşkilatı layihəsinə cədvəl 

1) Hərbiyyə Nəzarəti və Ordu dairəsi 
rəisi (general-kvartirmeyster) dairəsi 
heyəti;  

2) Ordu dairəsində təhǝrri [axtarş] və 
tədqiqat şöbəsi; 

3) Ərkani-hərbiyyeyi-ümumiyyə rəisi 
dairəsi heyəti;  

4) Ərkani-hərbiyeyyi-ümumiyyədə 
müxabirat [rabitǝ] şöbəsi;  

5) Hərbiyyə Nəzarətində idarə və 
ləvazim [tǝsǝrrüfat] müdriyəti;  

6) Hərbiyyə Nəzarətində mühümmat 
və cəbbəxana dairəsi; 

7) Ərkani-hərbiyyədə istehkam şö-
bəsi;  

8) Ərkani-hərbiyyədə topoqraya şö-
bəsi;  

9) Hərbiyyə Nəzarətində Divani-hərb 
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[Hǝrbi mǝhkǝmǝ] heyəti;  
10) Azərbaycan Divani-hərbi heyəti 

və onun Müddəiyi-Ümumi nəzarəti [Pro-
kurorluq nǝzarǝti];  

11) Azərbaycan Cümhuriyyətinin Sih-
hiyyeyi-hərbiyyə şöbəsi;  

12) Gəncədə Hərbiyyə xəstəxanas 
heyəti;  

13) Hərbiyyə baytariyyə şöbəsi;  
14) Dəmiryollar və sular üzərində 

əsgərlər sövq edici müdiriyyət heyəti;  
15) Gəncədə Məktəbi-hərbiyyə hey-

əti;  
16) Mərkəz komandanlğn heyəti 

(məhəlli briqada);  
17) Zirehli qatar heyəti;  
18) Gəncədə mərkəz komandanlğ 

heyəti;  
19) Süvari rqə qərargah heyəti (sü-

vari diviziya);  
20) Azərbaycan dörd yüzlü süvari 

alaynn heyəti;  
21) Mühümmati-nariyyə və carihə 

[odlu vǝ soyuq silahlar] emalatxanas hey-
əti; 

22) Mühümmati-nariyyə və carihə 
deposu heyəti;  

23) Topçu briqada müdiriyyəti hey-
əti (Qolordu);  

24) Xəf üç batareyal və obus (qa-
lubiç) iki batareyal topçu rqəsi [divizi-
yas] heyəti;  

25) Üç batareyal cəbəl rqəsi [dağ 
diviziyas] heyəti;  

26) İki batareyal süvari topçu rqəsi 
heyəti;  

27) Dörd toplu xəf batareya heyəti;  
28) Dörd toplu obus batareya heyəti;  
29) Dörd toplu cəbəl batareyas he-

yəti; 

30) Dörd toplu süvari batareyas hey-
əti;  

31) Topçu rqəsi park heyəti;  
32) Xəf topçu park heyəti;  
33) Dörd toplu cəbəl batareyas par-

k heyəti;  
34) Piyada rqə ərkannn [piyada di-

viziyas qǝrargahnn] heyəti;  
35) Azərbaycanda üçüncü qisimdən 

iaşə deposu heyəti;  
36) Azərbaycanda üçüncü qisimdən 

iaşə maqazini heyəti; 
37) Avtoqisim şöbəsi; 
38) Üç taborlu piyada alay heyəti.  
İmzalar: Komisyon sədri general-ley-

tenant Şxlnski. Üzvlər: general-mayor 
Qacar, general-mayor Tlexas, miralay [pol-
kovnik] Ağalarov, miralay Qacar, minbaş 
[mayor] Vəkilov.  

Komisyonda iştirak edənlər: miralay 
Səlimov, miralay Serebrenikov, ərkani-
hərb [qǝrargah] rəisi: Səlimov.  

(Məmurlarn miqdar və maaşlar dəxi 
oxunmuşdur.) Bunlarn həpsini nümunə 
üçün söylədim. Çünki qədərini söyləmək 
lazm deyildir. Ancaq idarələri zikr etdim. 
Bizim komissiya təklif edir ki, Hərbiyyə 
Nəzarətinin büdcəsi böyləcə qəbul edilsin. 
(Çünki Nəzarətin büdcəsinə hökumət və 
komissiya əlavə olaraq bir çox məmurla-
rn maaşn daha artıq təyin etməyi lazm 
bilmişdir.) Bu idarələr gözəlcəsinə tərtib 
verilmişdir. Artıq adam və artıq xərc yox-
dur. Əsgəri iş mühüm bir işdir. Bu xüsus-
da biz fədakarlq edib xərcdən qaçma- 
malyz. İnşallah, işimiz gəldikcə yaxş 
olar. Komissiyamz bu layihənin qəbulu-
nu təklif edir.  

Sədr - Söz Hərbiyyə naziri Səməd bəy 
Mehmandarovundur.  

Mehmandarov - (Ümumi, şiddətli və 
sürəkli alqşlarla istiqbal olunaraq [qarş-
lanaraq] kürsüyi-xitabətə gəlir və rus di-
lində şu nitqi irad edir. Nitqi gələcək nöm- 
rədə veriləcəkdir.)  

Sədr – Söz Musa bəy Rəyevindir.  
Rəyev (Müsavat) - Möhtərəm mə-

buslar! Mən Müdaeyi-Milliyyə komissi-
yas [Milli Müdaǝ komissiyas] sədri olmaq 
həsəbi [sǝbǝbi] ilə bu barədə bir neçə söz 
demək istəyirəm. Sizə məlumdur ki, biz 
Azərbaycan türkləri əsgəri vəzifədən kə-
narda qalmşq. İndi övza [vəziyyət] bizi 
əsgəri işə qarşmağa və əsgər düzəltmə-
yə məcbur etdi və məlumdur ki, bu işə nə 
qədər pis bir zamanda başladq. Hər tə-
rəfdə vuruşma, pozğunluq, hərc-mərc, 
əlbəttə, böylə zamanda çox nöqsanlar 
olar. Əsgər işini biz əvvəlcə türk qardaş-
larmza həvalə etmişdik ki, bizim üçün 
əsgəri qüvvə təşkil etsinlər. Biz heç vaxt 
türklərin xidmətini unutmarz və təşəkkür 
ediriz. Hərgah, asudə bir zaman olsayd, 
bu işləri müntəzəm bir surətdə əmələ 
gətirmək mümkün idi. Deyirlər ki, türk-
lər gedərkən hər bir şeyi başna buraxb 
getdilər. Məlumdur ki, 10-15 il müddə-
tində evindən ayr düşmüş əsgər yerin-
dən tərpəndiyi zaman böylə şeylər göz- 
ləmək olar. Türklərin bu nöqsanlar bizim 
onlara olan təşəkküratımz azalda bilməz. 
(Mərkəzdən alqş) Bir də onu deyirəm ki, 
müfəttinlər [tnəkarlar] ara qarşdrb xə-
ləl qatmaq məqsədilə hərbiyyə işlərimiz 
barəsində danşrlar ki, guya komanda 
türk dilində deyil, rus dilindədir, ǝsgərlə-
rə pis baxrlar və sairə. Bunlarn hams 
iftiradr.  

Komanda türk dilindədir. Əsgəri işlə-
rimiz öz yolu ilə gedir. Bu iş bizdə təzə ol-

duğuna görə təcrübəmizin azlğndan, 
əlbəttə, nöqsan olacaqdr. Amma yenə 
təkrar edirəm ki, əsgəri işlərimiz düz yol 
ilə gedir və gedəcəkdir. Əminiz ki, az bir 
zamanda özümüzü daxildə və xaricdə 
müdaə və mühazə etmək üçün lazmi 
qədər əsgəri qüvvəmiz olacaqdr. (Alqş) 

Sədr - Söz Aslan bəy Səkürdlünündür.  
Səkürdlü (sosialist) - Həzərat! Bilirsi-

niz ki, hər bir yerdə, hər bir əhali arasnda 
yeni ordu təşkil edildikdə qüsurlar olub-
dur. Köhnə hökumət dövründə əsgəri iş-
lərimizdə nöqsanmz olduğu doğrudur. 
Fəqət, Hərbiyyə naziri iş başna gələn-
dən sonra o qüsurlar rədd etmişdir. Gün-
dən-günə əsgərlərimizin eyni açld. Əsgə- 
ri işlərimizin fəna bir halda olduğunu na-
zirimiz əhalidən gizlətməyir. Heç bir mil-
lətdə görünməmişdir ki, əsgərlikdən qa- 
çanlar öz başlar ilə geri qaydaraq ordu-
ya daxil olsunlar. Amma bizdə əsgərlik-
dən qaçanlarn ədədi azalmaqla bərabər, 
qaçanlar da qaytmaqdadrlar. Bu, öz hü-
ququnu anlamaq məsələsidir. Doğrudur, 
irəli [qabaqlar] əsgər arasnda aclq var idi. 
İndi isə çörək, çay və qənd verilir, hətta 
nazir həzrətləri buyurdular ki, xəstəlik ol-
mamaq üçün qzdrmal yerlərdə qənd 
paylar artırlmşdr. Camaat bunlar gö-
rüb anlayr. Əhali anlamşdr ki, öz hüqu-
qunu ancaq silahla saxlaya bilər. Odur ki, 
əsgərlikdən qaçan döyüb əzirlər. Bir mil-
lət öz cümhuriyyət və istiqlaliyyətini mü-
daə üçün cidas (süngüsü), cavan əsgər- 
ləri, inqilabçlar olmaldr, nəinki tək bir 
əsgərlər, bəlkə istiqlaln müdaə etmək 
istəyən bütün millət silaha sarlmaldr. 
Ələlxüsus, indiki zamanda ki, nəinki xa-
ricdən, nəinki denikinlər, hətta içimizdə 
də qara qüvvələr var ki, bizi hər zaman 
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yxb, puç etmək istəyirlər. (Soldan və 
mərkəzdən alqş. Səslər - Doğrudur, qəhr 
olsunlar, rədd olsun xainlər!) Əsgəri işlə-
rimiz haqqnda təqdim olunan layihədə 
komissiya dediyi kimi artıq bir şey yox-
dur. Əsgəri məmurlara lazmi miqdarda 
məvacib verməlidir. Artıq da vermək la-
zm gəlsə, verməlidir. Veriləcəkdir də. Bun- 
larn həpsinə razyz, amma bir təvəqqe-
miz var. Bu pullar millət xəzinəsində mil-
lətdən məşəqqətlə qəpik-qəpik yğlmş 
pullardr. Bu pullar da millətin öz oğulla-
rna sərf etməlidirlər. Kəndçilərdən qə-
pik-qəpik yğlmş pullar sərf etdikdə qə- 
naət etməlidir. 

Sosialistlər fraksiyas tərəndən deyi-
rəm ki, namuslu, qeyrətli vǝ şücaətli za-
bit və əsgərlərimizdən ötrü hər nə lazm 
olsa, verəcəyiz. (Şiddətli alqşlar) 

Səslər (Mərkəzdən) - Yaşasn sosia-
listlərimiz!  

Layihə səsə qoyularaq müttəhidülrəy 
[yekdilliklə] qəbul olunur və Hərbiyyə na-
ziri həzrətləri salondan getdikdə gurultu-
lu alqşla təşyi olunur [yola salnr].  

 
(bitdi) 

 
 
 

SÜLH ƏTRAFINDA 
 
Böyükada müşavirəsi  
Havas acentəliyi təsdiq edir ki, Ame-

rika heyəti Böyükada konfrans haqqn-
dak Vilson təklinin mə’qul [ağlabatan] 
olduğuna əmindir.  

Böyükada konfransnn dəvət edilmə-
si səbəblərindən biri də Müttəqlər tə-
rəndən Rusiyaya verilən və qaytarlma- 

s bolşeviklər tərəndən rədd edilən bö-
yük məbləğlərin geri alnmasn təmin 
etmək arzusudur. Rusiyann borcunu boy- 
nuna almaq müzakirə ediləcək məsələ-
lərdən ümdəsidir.  

 
Gürcü heyəti-mürəxxəsəsi  
Tiisdə olan İngiltərə heyəti Gürcüs-

tan Hökumətinin Xariciyyə nazirinə böy-
lə məlumat göndərmişdir: “Parisə Sülh 
Konfransna gedən Gürcüstan heyəti-mü-
rəxxəsəsinin [nümayəndə heyətinin] hal-
hazrda harada olmas barəsindəki sual- 
nza xəbər verirəm ki, [Nikolay] Çxeidze 
və [İrakli] Sereteli İstanbuldan Parisə əzi-
mət etmişlərdir [yola düşmüşlǝr]. Heyəti-
mürəxxəsənin qalan hissəsi hələ İstan- 
buldadr.”  

 
İran ermənilərinin heyəti-mürəxxə-

səsi 
Paris Sülh Konfransna İran ermənilə-

ri tərəndən Avanes-xan Masbalyan və 
Mikael Varandiyan intixab edilmişlərdir 
[seçilmişdir].  

 
Sülh Konfrans komissiyalarnda 
“Tayms” qəzetəsinin siyasi müxabiri 

[müxbiri] Parisdən xəbər verir ki, Sülh Konf-
ransnn heyəti-rüəsas [rəyasət heyəti] 
Sülh Konfrans komissarlar işinin müm-
kün qədəri tezliklə irəli getməsi məsələsi 
ilə məşğuldur. Ancaq bir tək Cəmiyyəti-
Əqvam [Millətlər Cəmiyyəti] komissiyas 
öz vəzifəsini ifa etmişdir. Fəhlə məsələsi-
nə baxan komissiya Brays tərəndən 
təqdim olunan layihəyə baxmamşdr. Li-
man, su yollar və müharibə məsuliyyəti-
nə baxan komissiya başqa komissiyalar 
təşkil etməklə məşğuldur.  

Lloyd Corc  
Klemansonun indiki halna görə Lloyd 

Corc təcili surətdə Parisə dəvət edilmiş-
dir. Bu günlərdə Lloyd Corc Londondan 
əzimət edəcəkdir [yola düşəcəkdir]. Kle-
mansonun bilmərrə [tamamilə] konfrans 
işlərindən əl çəkməyəcəyinə ümid vardr. 
Konfrans idarə etmək İngiltərə nazirinə 
tapşrlacaq olarsa da Klemanso rəxtxab-
da da [yorğan-döşǝkdǝ dǝ] olsa, konfrans 
işlərində bir qədər iştirak edəcəkdir.  

 
 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
 
Amerikann Almaniyaya borc verməsi  
Berlin qəzetələri yazrlar ki, Parisdə 

nəşr olan “Tan” qəzetəsinin məlumatına 
görə, Amerika Hökuməti Almaniyann 
Amerikada müsadirə edilmiş əmval rəh-
nində [mallarnn girovunda] olaraq Alma-
niyaya ərzaq şeyləri və xammallar almaq 
üçün milyardlarca borc verə biləcəyi tək-
lini etmişdir. Fransa qəzetəsi Amerikann 
bu təklinə Fransa mənafeyinə xələl və 
Müttəqlərin qalibiyyətini təhdid kimi 
baxr.  

 
Ukraynada  
Fevraln 23-ündə Çerniqovdan xəbər 

verirlər ki, Ukrayna əsgərləri Korosteni 
işğal etdiklərinə görə, Volnsk quberniya-
snda kəndlilərin və fəhlələrin üsyan gəl-
dikcə şiddət etməkdədir. Petlyura tərə- 
ndən göndərilən cəza dəstələri üsyan 
daha da şiddətləndirirlər. Petlyura dəs-
tələri kəndliləri qarət edib nizamszlğa 
bais olurlar.  

 
Poznan hadisələri  
General Düpon Berlindən Varşavaya 

varid olub Varşavada olan Almaniya he-
yətinə Poznan hadisələri haqqnda mə-
lumat vermişdir. General Düpon sərhəd 
qoyulmasndan ötrü mütarikə şəraitinin 
[atǝşkǝs şǝrtlǝrinin] ifasna nəzarət yetir-
mək üçün müvəqqətən Poznanda ola-
caqdr. Bu sərhəddən Almaniya əsgərləri 
keçməməlidirlər. Lakin Polşadan verilən 
məlumatlarda almanlarn bu tərəfdən 
hücum etdiyi göstərilir.  

 
Qafqaziyada 
Bolşevik Mətbuat Bürosu xəbər verir 

ki, Pyatiqorskdan gələn bir nəfər bolşevi-
kin rəvayətinə görə, kazaklar min nəfərlik 
bir əsgəri dəstəyə və bir dənə uzaqvuran 
topa malikdirlər. Svyatoy Krestdən qəti-
əlaqə etmiş [əlaqəsi kəsilmiş] və dörd gün-
lük azuqəsi olan bolşevik qoşunlar Prox- 
ladn istasyonuna qədər geri çəkilməyə 
məcbur olmuşdur. Petrovskda səpmə ya-
talaq və ispanka xəstəliyi hökmfərmadr 
[hökm sürmǝkdǝdir]. Əsirlərin rəvayətinə 
görə, kazak ordusu çlpaq, ac və mühari-
bədən yorulmuşlardr.  

 
Klemansonun səhhətinə dair 
- Həkimlər deyirlər ki, hərçənd Kle-

mansonun yaras çox xətrəli [təhlükəli] idi 
isə də, fəqət əhval yaxşdr. Şimdi anla-
şlr ki, güllə ürəyinin yuxar hissəsinə to-
xunmuşdur.  

- Klemansonun yaralanmas münasi-
bətilə göndərilən teleqraar cümləsində 
ingilis sosialistlərinin teleqrafı da vardr. 
Bundan əlavə, İtaliya kral Klemansoya 
bu məzmunda bir teleqraf göndərmiş-
dir:  

“Zati-alilərinizə edilən sui-qəsddən 
dolay fövqəladə mütəəssir oldum. Tez-
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liklə səhhətyab olmanz [sağalmanz] ar-
zu edirəm.”  

 
Eysnerin qətlinə dair   
Eysnerin qətli Münxendə böyük həyə-

cana səbəb olmuşdur. Bu münasibətlə 
böyük qəzetə idarələri qarşsnda nüma-
yişlər qurulmuşdur. Eysner Berndə qayət 
cəsarətli bir nitq söylədikdən sonra böy-
lə faciəli surətdə qətl ediləcəyini gözlə-
yirdi. O Almaniyada Müttəqlər əsirləri 
ilə fəna müamilə edildiyini söyləyərək, 
Almaniyan məsul hesab eyləmişdir. Eys-
ner nitqinin axrnda demişdi: “Mən bu 
nitqi irad etməklə özümə edam cəzasn 
imza eyləmişəm.” Eysnerin qətli ilə Al-
maniyann bir çox yerlərində həyəcan ar-
tır və anarxistlərə bolşeviklərlə bir yerdə 
çalşmağa meydan açlr.  

 
- Peştdə polis ilə bolşeviklər arasnda 

müsadimə [toqquşma] vaqe olmuşdur. 4 
nəfər ölmüş və 20 nəfər yaralanmşdr. 
Bütün əhali həyəcan içindədir. Bolşevik-
lər Parlamana hücum edərək hökuməti 
istefaya məcbur etmək krində olmuş-
lardr. Parlamana gedən küçələr qoşun 
və polis nəfəratı ilə işğal edilmişdir.  

 
- Almaniya Məclisi-Müəssisan icla-

snda Şeydeman məlum eyləmişdir ki, 
Münxendə qanl vətəndaş müharibəsi 
gedir.  

 
Leninin əmri  
Petroqrad qəzetələri Leninin bəyan-

naməsini elan edirlər. Lenin Almaniya, 
Avstriya, Lehistan [Polşa] və Finlanda bol-
şeviklərinə müraciətlə onlar gələcəkdə 
in’iqad edəcək [keçiriləcək] bolşevik qu-

rultayna dəvət edir.  
 
- Petroqradda olan bütün Çin bolşevik- 

lərinin başçs və onlarn diktatoru bir 
çox cinayətlərdə ittihamla qətl edilmişdir.  

 
Bükreşdə bolşevizm  
Bükreşdə olan işsiz əmələ [fǝhlǝ] və 

bolşeviklərin iclasnda qərar verilmişdir ki, 
bilatəxir [dərhal] bütün əmələlər silah-
landrlsnlar. Bu qətnamədən sonra 300 
bolşevik idarəyə gəlib də oran talan et-
mək istəmişlərdir. Bu kütləni polis və qo-
şunlar qarşlamşlardr. Evlərdən atılan 
güllə ilə iki polis nəfəri qətl edilmişdir. 
Hökumət qoşunlar pulemyot atǝşi açb, 
sonra iş ciddi müsadiməyə müncər ol-
muşdur [toqquşmaya çevrilmişdir]. 4 polis 
nəfəri ölüb, 17 nəfər də yaralanmşdr. 
Nümayişçilərdən 68 adam yaralanmşdr. 
Bolşeviklər ümumiyyətlə həbsə alnrlar.  

 
Almaniyada 
Almaniya Avstriya Xariciyyə naziri 

Bauer fevraln 22-sində Vyanadan Vey-
mara varid olmuşdur [getmişdir] ki, Avst-
riyann Almaniyaya mülhəq olmas [bir- 
ləşməsi] barəsində qəti surətdə danşq-
da bulunsun. Qəzetələr yazrlar ki, Avst-
riyann almanlarla məskun qismi siyasi 
cəhətdən Almaniya ilə birləşdikdən son-
ra bu iki qitə bir böyük hail [sədd, maneə] 
rolu oynayacaqdr.  

 
 

QƏZETƏLƏRDƏN 
 
Vladiqafqazda  
Vladiqafqazda zabitlər və 45 yaşna 

qədər ham əsgəri xidmətçilər xidmətə 

dəvət edilirlər. Hər bir xidmətə gələn, 
müharibə zamannda harada xidmət et-
diyi və inqilab əsnasnda nə ilə məşğul 
olduğu barəsində məlumat verməlidir.  

 
Dar ağaclar  
Tersk oblastından gələnlərin rəvayəti-

nə görə, Könüllü ordu dəstələri işğal et-
dikləri osetin kəndlərində bir çox bolşe- 
viklǝri vǝ bolşeviklərə həddən [artıq] rəğ-
bət göstərənləri asmşlardr. Vladiqafqaz 
meydannda dar ağac qurulmuşdur. Vla-
diqafqaz şəhərinin sabiq komissar Soro-
kin aslmşdr. Vladiqafqazda axtarş və 
həbs davam edir.  

 
Bryanskinin işğal  
Kaspiyski dəniz kənarnda vaqe Br-

yanski şəhəri general Denikin ordusu tə-
rəndən işğal edilmişdir. Bolşevik qüvvə- 
ləri qətiyyən [qǝti surǝtdǝ] pərişan edil-
mişlərdir.  

 
 

VÜKƏLA ŞURASINDA 
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ] 

 
- Ticarət və Sənaye nazirinin təcili 

məxaricat üçün 200000 rublə təxsisi [ay-
rlmas] barəsindəki məruzəsindən sonra 
qət edilmişdir [qǝrara alnmşdr]:  

Hökumət ixtiyarndak 20 milyon fond- 
dan Ticarət və Sənaye Nəzarətinə 200000 
rublə buraxlsn. Fəqət işbu məbləğ hö-
kumətin əvvəl şubat qərardad üzrə sərf 
edilməlidir.  

- Xariciyyə Nəzarətinin miralay [pol-
kovnik] Qarqaletelini Azərbaycan Höku-
məti nəzdində Gürcüstan nümayəndə[si] 
(ataşe) qəbulu haqqndak məruzəsin-

dən sonra qət edilmişdir ki:  
Mümaileyh Qarqaletelini Gürcüstan 

nümayəndəsi indində [nǝzdindǝ] hərbi 
attaşeliyə qəbul etməli.  

- Rəisi-vükəla[nn] [Baş nazirin] Gür-
cüstan və Ermənistanla bərabər Zaqaf-
qaziya bonu buraxmaq haqqndak mə- 
ruzəsindən sonra qət edilmişdir:  

Maliyyə Nəzarətinə tapşrlsn ki, bu 
barədə öz nəzəriyyatın Şurayi-Vükəlaya 
[Nazirlər Kabinetinə] təqdim etsin.  

- Hərbiyyə nazirinin əsgərliyə alna-
caq olan əşxas [şəxslər] barəsindəki mə-
ruzəsindən sonra qət edilmişdir:  

Hərbiyyə nazirinin layihəsini təsvib 
etməklə [bǝyǝnmǝklǝ] ona tapşrlsn ki, 
qanun layihəsi[ni] surəti ilə Məclisi-Mə-
busana idxal etsin.  

- Hərbiyyə nazirinin təsis ediləcək 
hərbiyyə müəssisələri və onun xidmətçi-
ləri barəsindəki məruzəsindən sonra qət 
edilmişdir:  

Hərbiyyə nazirinin məruzəsini təsvib 
etməklə ona tapşrmal ki, lazm olacaq 
təbəddülat [dəyişiklik] ilə təsdiq üçün 
Məclisi-Məbusana təqdim etsin.  

- Hərbiyyə nazirinin at səfərbərliyi 
barəsindəki məruzəsindən sonra qət 
edilmişdir: Hərbiyyə nazirinə tapşrlsn 
ki, at yğmaq qanununu təcdid etdirsin 
[yenilǝsin].  

 
 

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ] 

 
Məsai Nəzarətində  
Məsai [Əmǝk] Nəzarəti Tağyev fabri-

kas müdirlərinə müraciətən məlum et-
mişdir ki, Nəzarətdə alnan məlumata 



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

426 427

V cild 

görə, fabrika müdiriyyəti fəhlələri külliy-
yətli surətdə xidmətdən əzl [kənar] edir. 
Nəzarət müdiriyyətə elam etmişdir [bil-
dirmişdir] ki, fabrikann hal xüsusi sənaye 
komisyonu tərəndən təhqiq edilməyə-
nədək fəhlələri çxarmaq olmayacaqdr.  

 
Dövləti Müfəttişlikdə  
Dövləti Müfəttiş Həsənzadə həzrətlə-

rinin məlumatına görə, Ərzaq Nəzarəti 
ilə İran, Orta Asiya ilə ticarət və sənaye 
müəssisəsi miyannda əqd edilən [arasn-
da bağlanan] müqavilənamələr rüsum 
vergisi qaydas ilə aparlmşdr. Habelə, 
Azovski-Donski Kommerçeski Bank ilə də 
əlaqə də müşahidə olunmuşdur. Dövləti 
Müfǝttiş bu barədə Maliyyə Nəzarətinə 
məlumat vermişdir.  

 
Dövlət Müfəttişliyində  
Dövlət Müfəttişliyi Nəzarətini idarə 

edən Əliağa Həsənzadə cənablar Maliy-
yə Nəzarətinə müraciətlə təvəqqe et-
mişdir ümumi təqaüd nizamnaməsi ilə 
bərabər, eyni zamanda Cümhuriyyətin 
hökumət müəssisələrində xidmətdən ç-
xan əşxas [şǝxslǝr] üçün təqaüd müavinə-
ti haqqnda da müvəqqət qanunlar ha- 
zrlayaraq təsdiq üçün hökumət və Məc-
lisi-Məbusana idxal etsin.  

- Dövləti Müfəttişlik naziri Həsənzadə 
həzrətləri Məclisi-Məbusana idxal edil-
mək üçün müfəttişlik və təftişata dair 
qanun layihələri tərtibi ilə məşğuldur.  

- Dövləti Müfəttiş əmri mövcibincə 
[ǝmrinǝ ǝsasǝn] Ərzaq Nəzarətinin hesa-
bat, nəqdiyyə, ərzaq, mühimmat və qey-
rə əhvaln təhqiq etmək üçün göndəri- 
lən komissiya öz işini bitirmişdir. Ən yaxn 
zamanda komissiya məruzə verəcəkdir.  

Məsai Nəzarətində  
Baş Fabrika müfəttişi Məsai Nəzarəti-

nə müraciətən məlum etmişdir ki, hal-
hazrda yeni müştərək [kollektiv] müqavi- 
lənamə tərtibinə başlanmşdr. Bundan 
ötrü Müfəttişlik nümayəndələrinə Məsai 
Nəzarətinin fəhlə məsələsindən ötrü mə-
lumat lazmdr. Müfəttiş Nəzarətdən is-
ticvabda bulunmuşdur [soruşmuşdur] ki, 
Nəzarət Ticarət və Sənaye Nəzarəti ilə 
bərabər Müfəttişlik nümayəndələrinin 
müşavirəsini dəvət etmək kri varm?  

- Məsai Nəzarəti Ərzaq Nəzarətinə 
müraciətən məlum etmişdir ki, Tağyev 
fabrikas qulluqçular Məsai Nəzarətinə 
müraciətən özlərindən ötrü bəzzaziyyə 
mal [arşn mal, parça] istəmişdir. Nazir 
həzrətləri özünün fabrikaya səfəri əsna-
snda fəhlələrin fəna haln gördüyünü 
daha məlum etmişdir. Nəzarət rica et-
mişdir ki, fəhlələrə mal buraxlsn.  

 
 

XƏSARƏTİMİZİ  
KİM GÖSTƏRƏCƏKDİR? 

 
Qəzetələrdən məlum olduğu üzrə, 

Lehistan (Polşa) əhalisinə müharibədən 
25 milyard zərər və ziyan dəymişdir. Bu 
məlumatı dürüst və müəyyən qlmaq 
üçün Lehistann yeni hökuməti artıq zəh-
mətlər sərf edib, mətlub [tǝlǝb olunan] 
vaxtdan da bir az irəli hazr edə bilmişdir. 
Mətlub vaxt indi Parijdə davam edən 
Sülh Konfransnn in’iqad [yğşdğ, baş 
tutduğu] günlərindən ibarətdir. Əcəba 
Lehistan xəsarəti ilə Sülh Konfransnn 
nə əlaqə və rabitəsi ola biləcəkdir?  

Siyasi məsələlərlə əlaqədar olan zə-
vat [şəxslər] bunu anlamşlar ki, Sülh Konf- 

ransnda millətlərin hesabna baxlacaq-
dr, kimin alacaql və kimin verəcəkli ol-
duğu aşkar ediləcəkdir. Bunu hamdan 
artıq sabiq Rusiya imperatorluğundan 
ayrlb da bu gün özlərinə istiqlaliyyət 
kəsb edə [qazana] bilmiş millətlər düşü-
nürlər ki, bir atann övlad yek-digərin-
dən [bir-birindǝn] ayrldğ əsnada atann 
tamam varidatı ilə bərabər, ümum mə-
sari və borcuna da varisdirlər. Hər kəsin 
öhdəsinə bir qədər vərəsə düşəcəkdirsə, 
bir qədəq də borc ədas düşəcəkdir. Odur 
ki, qoçaq lehlər bunu hamdan qabaq 
anlamşlar ki, Rusiyadan ayrldqlar üçün 
Rusiyann köhnə illərdə yaxud müharibə 
əsnasnda Yevropadan aldğ düyuni-
ümumiyyədən [ümumi borcdan] bir pay 
da Lehistana düşəcəkdir. Bu payn miq-
darn Sülh Konfrans müəyyən qlacaqdr. 
Hərgah burada olmasa, Rusiyadan ayrl-
mş ham qardaşlar bir gün sair bir mə-
kanda məcburən hesaba oturub da ki- 
min nə qədər alacaql və verəcəkli düşəl-
gəsini müəyyən qlmaldr. İştə həman 
bu düşəlgə fəqərəsi [mǝsǝlǝsi] Lehistan 
siyasiyyununu [siyasətçilərini] hamdan 
qabaq təşvişə salmşdr. Bunlar düşün-
dülər ki, Lehistann verəcəyi müqabilin-
də bir alacağ da vardr. Bu alacaq lehli- 
lərin müharibə əsnasndak düçar olduq-
lar xəsarət və ziyanlardan ibarətdir ki, 
bunun da mükəmməl siyahlar tutulub 
ortalğa çxmşdr.  

Bu siyahlar kim başlad, tərtibinə 
haçan şüru olundu [başland]? Hangi üsul 
ilə başladlar ki, bu az bir zamanda mət-
ləb hasil ola bilmişdir? Heyfa ki, bu sual-
larn cavabn qəzetələrdə görmədik. La- 
kin böylə məlum olur ki, bu işə mübaşir 
olanlar [girişǝnlǝr] konfrans günlərini nə-

zərdə tutaraq kamali-sürətlə işləyib, si-
yahlar vaxtından da bir qədər irəli hazr 
edə bilmişlər. Xəsarətin miqdar 25 mil-
yard olmuşdur. Konfransa gedən Lehis-
tan vəkilləri bu siyahlar ciblərinə qoyub 
kamali-təmkinlə Fransaya azim olmuş-
lardr [yola düşmüşlǝr]. Söz yoxdur ki, konf-
ransda Lehistan məsələsi müzakirə olun- 
duğu halda həman siyahlar ciblərdən ç-
xarlb məclisə tədqim ediləcəkdir. Bizim 
də vəkillərimiz konfransa göndərilmişdir. 
Amma çifayda [tǝǝssüf ki] Azərbaycan 
məsələsi müzakirəyə qonulduğu əsnada 
vəkillərimizin ciblərindən xəsarət siyah-
lar çxmayacaqdr. Zira bunlarn tərtibi 
üçün heç də tədarük görülməmişdir. 
Əcəba müharibə əsnasnda yaxud bolşe-
viklər[in] bizə qarş qiyamndan Azərbay-
can əhalisi xəsarətə məruz olmamşdr- 
m? Baknn Mart hadisatı, Şirvann tarü-
mar, Qarabağ kəndlərinin məhv və na-
bud [yox] olmas, Lənkərann indiyə qədər 
davam edən zəlaləti kim bilir neçə mil-
yardlq bir xəsarətdir? Bunu bizim vəkil-
lərdən soruşan olarsa, nə cavab verəcək- 
lər əcəba? Təxminən cavab versələr qə-
bul olacaqdrm? Cavab verməyib də sa-
kitcə dayansalar bu da gülünc bir haldr 
ki, dərdimizə çarə yapmayacaqdr. İştə 
bu məlumata vaxtında diqqət olunmad. 
Vəkillərimizin də buna dair deyə biləcək 
bir şeyləri varsa, o da ümumi ibarələr-
dən məxuzdur [götürülmüşdür]. Lakin bu-
nunla öhdəmizə düşə biləcək borclardan 
özümüzü kənara çəkə bilməyəcəyiz. Biz-
dən hesab istəyəcəklər. Rus borcunun 
bir qədərini, bəlkə ən böyüyünü də Za-
qafqaz cümhuriyyətləri arasnda Azər-
baycana həvalə edəcəklər.  

Bundan əlavə, bəzi ruslarn təsəvvü-
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rüncə sabiq rus hökumətinin Azərbay-
canda buraxdğ bir çox şeyləri, əmlaki-
mütəhərrikəni [daşnan ǝmlak] rus hö- 
kumətinə qaytarmaldr. Söz yoxdur ki, 
ruslarn bu təkli bizdən əlavə gürcü və 
erməni qonşularmzn da boynuna gəlir. 
Bunun müqabilində bizim də ruslardan 
bir şey tələb etməyə haqqmz vardrm? 
Əlbəttə vardr. İngilis komandas Bakya 
daxil olar-olmaz dəf’ətən [dǝrhal] bir kont- 
rol idarəsi tərtib etdi ki, türklərin Bakya 
hücumu əsnasnda əhalinin nə kimi xə-
sarətə düçar olduqlarn və bunun miq-
darn müəyyən etsin. Bu idarə ciddi ça- 
lşb vəzifəsini bitirməkdədir. Əcəba bu 
xəsarətin müqabili kimdən alnb sahib-
lərinə veriləcəkdir? Komandann verdiyi 
izahatdan anlaşlr ki, bu zərərlərin ham-
s Osmanl hökumətindən tələb oluna-
caqdr. Böylə olan surətdə ədalət bunu 
tələb edir ki, Mart hadisatınn da xəsarə-
ti indiki rus hökuməti bolşeviklərdən tə-
ləb olunsun. Zira sentyabr zərərlərini Os- 
manl qoşunu törətdiyi kimi, mart xəsa-
rətini də bolşevik qoşunu törətmişdir. 
Osmanl hökuməti dəyişdi, “İttihad və 
Tərəqqi” ləğv olundu, yeni kirli yeni bir 
hökumət gəldi. Bainhəmə [bununla belə] 
tələbat ləğv olunmayr, yeni hökumət-
dən tələb olunur – ki böylə olarsa – qoy 
Rusiyann bugünkü bolşevik hökuməti 
dəyişsin yaxud dəyişməsin, bizim də tə-
ləbat ləğv oluna bilməz. Zərərdidələrin 
haqq özgələrininki kimi özlərinə çatsn.  

Xülasə, bundan artıq sübuta ehtiyac 
yoxdur ki, borc məsələsində bizi də məh-
şər ayağna çəkəcəklər. Bunun müqabi-
lində bizə də kimlərin borclu qalmasn 
indidən dəlil və sübutla müəyyən edə-

lim, məhşər günü hesab verəlim. Zən-
nimcə, Azərbaycan Hökuməti bu məsə- 
ləni başl-başna buraxmayb, gec də olsa 
işə şüru etməlidir [başlamaldr]. Tamam 
Azərbaycanda zərərdidələrin siyahlar 
düzgüncə bir üsul ilə tutulsun, hazr ol-
sun, alacaql qapmz döydüyü halda 
onun bizə verəcəyini də göstərəlim. Bəl-
kə borcumuzun bir qədərindən azad ola 
bilək. 

Fərhad Ağazadə  
 
 
 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 
 
Bələdiyyə İdarəsində  
Daxiliyyə naziri Bələdiyyə İdarəsinə 

müraciətən məlum etmişdir ki, Bakda 
əxzi-əsgər rəyasəti [ǝsgǝrliyǝ çağrş idarǝ-
si] olmadğndan əxzi-əsgər işləri bir qə-
dər layiqincə getməmişdir. Buna görə də 
müvəqqəti bir əxzi-əsgərlik təşkil etməli-
dir ki, müvəqqəti olaraq əxzi-əsgər rəya-
səti qanunlarna tabe olsun. İşbu rəyasət 
sədarət[in]ə [sǝdrliyinǝ] müvəqqəti ola-
raq Daxiliyyə naziri həzrətləri Baş ərkani-
hərb [Baş qərargah] zabiti Kalosovskini 
təyin etmişdir. Əzalğa [üzvlüyǝ] isə Nə-
zarət tərəndən bunlar göstərilmişlər: 
Bələdiyyə İdarəsi nümayəndəsi, Bak qə-
za əxzi-əsgər rəisi və Müfəttişlik nüma-
yəndəsi. 

Dəftərxana xidmətçiliyinə Bələdiyyə 
İdarəsindən və yaxud başqa sabiq idarə-
lərindən qeyri-rəsmi surətdə dəvət et-
mək mümkün olacaqdr. İşbu məsələdən 
ötrü hələlik peşin [nǝğd; qabaqcadan] su-
rəti ilə 5 min rublə Bələdiyyə rəisinə 
göndərilmişdir.  

Fəhlələrin hal 
Bu günlərdə Azərbaycan Parlaman 

Fəhlə komissiyas üzvü Cavad bəy Məlik-
Yeqanov Balaxan mədən dairəsini gəz-
miş və fəhlələrin haln zeyldəki [aşağda- 
k] qərar üzrə təsvir edir:  

1) Şüşələri sağlam bir kazarmaya mə-
dən dairəsində təsadüf olunmaz. 

2) Xəstədən xali [içindǝ xǝstǝ olmayan] 
bir kazarma yox.  

3) Doktor yox kimidir, bulunursa da 
xəstələri doktora aparacaq bir vəsaili-
nəqliyyə [nəqliyyat vasitǝsi] yoxdur. Mə-
dən sahibləri araba saxlamayrlar. Na- 
xoşlar yoldaşlar arxalarna alb doktora 
aparrlar. Xəstəxanada qətiyyən dərman, 
əlac olmadğndan bu zəhmət də səmə-
rəsiz qalr. Su yoxdur. Borular patladğn-
dan fəhlələr buğ (par) suyu içirlər. Bu su 
çirkli fıçlarda (boçkalarda) saxlandğ 
üçün onsuz da şiddətli hökmfərma olan 
[hökm sürǝn] müsri [yoluxucu] xəstəliyin 
daha da güclənmə[sinǝ] səbəb olacağ 
şübhəsizdir. Bu hallara Məsai Nəzarəti-
nin [Əmǝk Nazirliyinin] nəzərini cəlb edib, 
tezliklə bir çarə edilməsini arzu ediriz.  

 
İran müsamirəsi  
Şənbə günü martın 1-ində Bak klu-

bunun yay binasnda Bakdak İran kon-
sulu Məhəmməd xan Səidülvüzəra cə- 
nablarnn təşəbbüsü ilə “İttihad” məd-
rəsəsinin biçiz mütəəllimləri nənə [kasb 
tələbələri xeyrinə] olaraq İran müsamirəsi 
[tamaşas, konserti] tərtib ediləcəkdir. Mü-
samirə axşam saat 8 tamamda başlana-
caqdr.  

 
Mühazirə  
Bu gün fevral[n] 28-i axşam saat 5-

də Binəqədi “Narodn domu”nda [Xalq 
evindǝ] Türk Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi 
“Müsavat” tərəndən Piri Mürsəlzadə 
cənablar zavod, mədən komitələri və 
fəhlə konfrans mövzusunda mühazirə 
oxuyacaqdr. Ümum əmələ [fǝhlǝ] yoldaş- 
larn gəlmələri rica olunur.  

 
Tələbələr iclas  
Azərbaycann Bakdak müsəlman 

tələbələri komitəsi öz yoldaşlar olan 
ümum tələbələrə, edadiyyə məzunlarna 
(abituriyent) elan edir ki, keçən iclasn 
mabə’di [davam] olaraq həmin cümə gü-
nü şubatın 28-i axşam saat 5-də Realn 
məktəbin binasnda ikinci iclas təyin 
edilmişdir. Yoldaşlardan rica olunur vax-
tında gəlsinlər.  

 
Məhbuslarn şikayəti  
Bak İstinaf [Apellyasiya] Məhkəməsi-

nin müddəiyi-ümumisi [prokuroru] qu-
bernatora məlum etmişdir ki, məhəlli 
[yerli] həbsxanalarda məhbuslar onlara 
verilən xörəklərdən narazdrlar. Təqsim 
[bölgü] üzrə aldqlar bir girvənkə çörək 
onlara kifayət edəcək qədər də deyildir. 
Bundan əlavə, həmin çörək və xörəklər 
yaxş deyildir. Müddəiyi-ümumi bugün-
lərdə özü həbsxanalar gəzdikdə məh-
buslarn şikayətinə baxmş və onlar haq- 
l görmüşdür. Böylə qanunsuzluqdan do-
lay həbsxana naçalniki müqəssir edilir. 
Müddəiyi-ümumi qubernatora müraciə-
tən həbsxanada nizamszlq olmasn deyə 
indidən naçalnikin əzl [işdən kənar] edil-
məsini rica etmişdir.  

 
- Cümə günü cəmadiyüləvvəl aynn 

28-ində 1338 sənəsi (fevraln 28-ində 
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1919-cu ildə) Hökumət Teatrosunda Ha-
cbəyli qardaşlar müdiriyyətinin aktyor-
lar tərəndən bu mövsümdə ikinci dəfə 
olaraq təntənəli bir surətdə mövqeyi-
tamaşaya qoyulacaqdr Zülfüqar bəy Ha-
cbəylinin yazmş olduğu məşhur “Aşq 
Qərib” operas 8 pərdədə. 

 
 

ƏRZAQ İŞLƏRİ 
 
- Bak Mahal Kəndçilər İttifaq Ərzaq 

Nəzarətinə bir məktub göndərərək deyir 
ki, Bak uyezdində [qǝzasnda] olan biçiz 
[yoxsul] kəndlilərin ərzaq cəhətdən əhva-
ln yaxşlaşdrmaq və onlar kənd möh-
təkirlərinin əlindən xilas etməkdən ötrü 
Bak Mahal Kəndçilər İttifaq fevraln 1-
dən işə başlamşdr. Buna görə İttifaq İda-
rəsi Ərzaq Nəzarətindən xahiş edir ki, 
kəndlərdə nə qədər nüfus [əhali] olduğu-
nu məhəllində [yerində] təhqiq etmək-
dən ötrü axrnc dəfə yazlan nüfus siya- 
hsnn surətini İttifaq İdarəsinə versin. 
Ərzaq şeyləri buraxlmasndan ötrü kənd-
lərdən göndərilmiş olan mirski priqavor-
lar [camaat hökmü] təhqiq edilməkdən 
ötrü Kəndçilər İttifaqna göndərilsin və 
İttifaq tərəndən bu barədə şəhadətna-
məsi olmayana heç bir şey buraxlmasn. 
Bundan əlavə, kənd əhalisinə paylan-
maqdan ötrü Kəndçilər İttifaqna müəy-
yən miqdarda ərzaq şeyləri buraxlsn. 
Bununla belə Kəndçilər İttifaq vəd edir 
ki, ərzaq şeylərini kənd əhalisi arasnda 
öz müfəttişi iştirak ilə təqsim etsin.  

- Balq Vətəgələri İdarəsi Maliyyə Nə-
zarətinin gömrük şöbəsinə müraciətlə 
Azərbaycan daxilindən kənara təzə balq 
çxarmaqdan ötrü vətəgə icarədarlarnn 

hər dəfə icazə almaq üçün Bakya gəl-
məkdə nə qədər müşkülat, məxaric və 
vaxt sərf edildiyini, bununla bərabər ba-
lqlarn xarab olduğunu təsvir ilə bundan 
belə məzkur [deyilǝn] icarədarlara icazəsiz 
olaraq balq çxarlmasna izin verilməsini 
xahiş etmişdir. Maliyyə Nəzarətinin göm-
rük şöbəsi Vətəgə İdarəsinin bu məktubu 
mövcibincə [ǝsasnda] Ərzaq Nəzarətinə 
müraciət edib məzkur idarənin bu istida-
snn [xahişinin] qəbul olunmasn xahiş 
etmişdir. Gömrük şöbəsi burasn da əla-
və etmişdir ki, Azərbaycan daxilində hasil 
olan balq Azərbaycan əhalisi üçün kifa-
yət qədərdir. 

- Ərzaq Nəzarəti Şimali Qafqaziyaya 
neft verib, əvəzində başqa mallar almaq 
və Şimali Qafqaziyadan Azərbaycana 
göndərilən mallarn qaydaya salnmas 
şəraitini həll etməyi dava vəkili A. K. Ya-
novskiyə həvalə etmişdir. Bununla belə 
Yanovskiyə təklif edilmişdir ki, əqəllən 
[ən az] həftədə bir dəfə ona vagüzar olu-
nan [tapşrlan] işlər haqqnda Ərzaq Nə-
zarətinə məlumat versin.  

 
 

GÜRCÜSTANDA 
 
Gürcüstanda Müsəlman Şurayi-Millisi  
Şurayi-Milli [Milli Şura] sədri Əbdürrə-

him bəy Haqverdiyev Tiisdən getdiyinə 
görə, şura fevraln axrlarnda heyəti-
rüəsa intixab etmişdir [rəyasət heyəti seç-
mişdir]. Ə. M. Nərimanov, müavinləri Ə. 
H. Qarayev və Ə. B. Bayramov intixab 
olunmuşlardr. Fevraln 22-də vaqe olan 
iclasda Gürcüstan müsəlmanlarnn ru-
hani işləri haqqnda çoxdan bəri qald-
rlmş olan ən mühüm məsələ müzakirə 

edilmişdir. Uzun müzakiratdan sonra Şu-
rayi-Milli xüsusi bir Ruhani Komissiyas 
intixab edib, Gürcüstan müsəlmanlarnn 
ruhani işləri haqqnda Şurayi-Milli tərə-
ndən hazrlanan layiheyi-qanuniyyə 
[qanun layihəsi] Gürcüstan Hökuməti tə-
rəndən təsdiq edilənə qədər Azərbay-
can paytaxtına köçürülmüş olan sabiq 
Zaqafqaziya ruhani idarələrinin haqq və 
ixtiyarn məzkur [deyilǝn] komissiyaya 
həvalə etmişdir. Xüsusi Ruhani Komissi-
yasna Axund Molla Məhəmmədhəsən 
Mövlazadǝ, Molla Neman əfəndi Tere-
qulov, Mirzə Şərif bəy Mirzəyev, doktor 
Mirzə Saleh Muxtarov, müəllim Sübhan-
qulov intixab edilmişlərdir.  

 
Axska cəbhəsində  
Axska cəbhəsində hərəkət edən Xalq 

qvardiyasnn bütün müsəlləh [silahl] 
qüvvələrinin Baş ərkani-hərb [Baş qərar-
gah] komandan general Axmetelov təyin 
edilmişdir.  

 
İngiltərə ərkani-hərbində  
Mayor Sonders Qafqaziyada olan İn-

giltərə komandanlğnn baş ərkani-hərbi 
namndan [adndan] “Borba” qəzetəsi 
idarəsinə böylə bir məktub göndərmiş-
dir:  

“Tiis mətbuatında bu yaxnlarda bir 
xəbər yazlmşdr ki, Gürcüstan Hökuməti 
İngiltərə heyətinin rəyi ilə Vladiqafqaz 
qaçqnlarnn Gürcüstana daxil olmasna 
icazə vermişdir. Biz vəkil edilmişik xəbər 
verək ki, bu xəbər doğru deyildir. Bu mü-
nasibətlə Gürcüstan Hökuməti tərən-
dən isticvab olunmuş [sorğuya çǝkilmiş] 
İngiltərə Baş ərkan xəbər vermişdir ki, 
İngiltərə məmurlarna dəxli olan işlər 

dairəsində Gürcüstan Hökuməti tərən-
dən təklif edilən plan əleyhinə, yəni Mes-
xetdən qaçanlarn tərksilah edilmələrinə 
etiraz yoxdur. Bu adamlarn Gürcüstana 
gəlmələri, onlara nəzarət etmək və on-
lar saxlamaq məsuliyyəti ancaq Gürcüs-
tan Hökuməti öhdəsinə düşür.”  

 
Gürcüstan Parlaman vəkilləri gene-

ral Forester-Volker nəzdində  
“Borba” qəzetəsi yazr ki, Gürcüstan 

Parlamannn qərarna görə fevraln 21-
ində Parlaman heyəti Takaişvili başda ol-
maq üzrə İngiltərə heyəti sədri Fores- 
ter-Volkerin yanna gedib Denikinin Gür-
cüstan üzərinə hücum etməsi münasibə-
tilə İngiltərə Hökuməti göndərdiyi axrn- 
c teleqrafına görə Gürcüstan Parlaman 
namndan [adndan] İngiltərə hökuməti-
nə razlq izhar etmişlǝrdir. İngiltərə ge-
neral buna cavab olaraq söyləmişdir ki: 
“Mən Gürcüstan Parlaman heyətini qə-
bul etməklə çox şadam. Sizin etdiyiniz 
hissiyyata məmnunam. Mən məmnuniy-
yətimi azaltmaq istəməyərək burasn da 
söyləməliyəm ki, bu axr vaxt məhəlli [yer-
li] mətbuatda məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], İn-
giltərə haqqnda nalayiq məqalələr ya- 
zlmaqdadr. Mən ümidvaram siz anla-
yrsnz ki, hərgah gürcü milləti hər beş 
dəqiqədə İngiltərə hökumətinə olan mü-
nasibatın dəyişsə, o zaman Gürcüstanla 
İngiltərə arasnda dostluq işi bərpa edil-
məz. Burasn da sizə deməliyəm ki, mən 
sizə leksiya oxumuram. Lakin münasiba-
ti-vaxtdan istifadə edib öz hissiyyatım 
sizə söyləyirəm. Hətta bilirəm ki, siz Gür-
cüstan Parlamannn nümayəndələrisiniz. 
Gürcü millətinə təlim verəcəksiniz ki, İn-
giltərə Hökuməti hərgah gürcü millətinə 
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münasibəti olan siyasəti xələldar etmiş-
sə də, həmişə gürcü millətinin mənfəəti 
üçün siyasətini islah etməyə hazrdr. Bu-
rasn da lazm bilirəm sizə xəbər verim 
ki, heç kəs cənab generallarn hərəkətlə-
rinə zəmanət edə bilməz. Generallar xey-
li xətrəli [təhlükəli] tayfadr. Onlar asan- 
lqla ağllandrmaq olmaz. Zənn edirəm 
ki, gürcü ordusu da bu cür günahlardan 
ar deyildir. Yenə də təkrar edirəm ki, si-
zin bu ziyarətiniz məni artıq dərəcədə 
məmnun etdi.” 

 
 

TEATRO VƏ MUSİQİ 
 
Bu gün cümə günü fevraln 28-də Hö-

kumət Teatrosunda (sabiq Mailov) Hac-
bəyov Qardaşlar müdiriyyəti tərəndən 
Zülfüqar bəy Hacbəylinin şöhrət qazan-
mş “Aşq Qərib” operas təntənəli bir 
surətdə mövqeyi-tamaşaya qoyulacaq-
dr. Oğlan və qz böyük xor dəstəsi vardr. 
Biletlər teatrn kassasnda satılmaqdadr. 
Tamaşa axşam saat 8-in yarsnda başla-
nacaqdr. 

 
 

Daşkǝndli Xalid Sǝid ǝfǝndiyǝ! 
Ünvannz Nuxada “Bilik” kitabxanasna 

bildirməyiniz mütǝmǝnnadr [xahiş olunur]. 
    Daşkəndli tələbələr 

5709       1-4 
 

Mama Gövhǝr xanm 
Hər gün naxoşlar qəbul edir saat 9-dan 

12-yə qədər. Adres: Armyanski  küçədə, 13 
nömrəli evdə, 1-ci mərtəbə. (Bu yaxnlarda 
orada xüsusi təvəllüdxana [doğum evi] aç-
lacaqdr.) 

2695 

Petroqraddan gǝlmiş doktor  
İshaq Avetisoviç Atayans  

(professor Mixaylovun müavini)  
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğu-

na mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başla-
mşdr. (Bövl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝ- 
zǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bövl yolunu ayna 
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn 
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pul-
suz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6 
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 20-
90.  

2663 
 

Diş həkimi  
İ. S. Tarşteynbaum 

Dişlərə müalicə edir, ağrsz çxarr, sadə 
və qzl süni dişlər qayrr. Sisyanovski küçədə 
41 nömrəli evdə (Çadrov küçənin küncündə, 
Quba meydan yannda).  

2669 
 

Arvad diş hǝkimi 
M. S. İdaşkina 

Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski 
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.  

2629 
 

Arvad hǝkimi Y. A. Qirişqori  
Knyaz Kropotkin namna olan sabiq Xar-

kov uşaq xǝstǝxanasnn müdirinin müavini 
daxiliyyǝ vǝ uşaq xǝstǝliklǝrini qǝbul edir hǝr 
gün sǝhǝr saat 11-dǝn 1-ǝdǝk, axşam saat 4-
dǝn 7-yǝdǝk.  

Cümǝ günlǝri fǝqirlǝri pulsuz qǝqbul edir.  
Ünvan: Spasski küçǝ nömrǝ 33, Ka-

menisti küçǝnin küncündǝ.  
5701        12-4 

 
Diş hǝkimi S. M. Hamburq  

Nikolayevski küçǝdǝ nömrǝ 29, Parlaman 
qarşsnda. Telefon 5-96. 

Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir. Kauçuk vǝ 

qzl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrr. Dişlǝri vǝ 
tüklǝri ağrsz çxarr. Qzl iş işlǝyir. Qǝbul 
edir sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ kimi; axşam saat 
4-dǝn 7-yǝ kimi.  

 
Doktor Musa bǝy Rǝyev  

Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan 
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr 
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. 
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.  

b-37 
 

Arvad diş hǝkimlǝri  
Z. A. Şexter vǝ xanm 

Dişlǝr ağrsz çxarlr. Qzl qapaq, qazma 
vǝ hǝr növ qayrma dişlǝr. Dişin yaxş qay-
rlmas tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr 
üçün iş tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝt münasib-
dir. Qǝbul olunur 9 - 2-yǝ vǝ axşam 4 - 7-yǝ 
kimi. Voronsovski küçǝ 17 nömrǝli evdǝ, 
paradn qapdan.  

215 
 
Baytariyyǝ hǝkimi vǝ Tibbi fakültǝnin 2-

nci kursunun müdavimlǝrindǝn A. A. Ter-
Bağdasarov xrda heyvanlar sǝhǝr saat 
4-dǝn axşamadǝk, iri heyvanlara isǝ mal 
sahibinin evindǝ baxr vǝ cavan heyvanlara 
qiymǝt qoyur. Ünvan: Karantinni küçǝdǝ 
nömrǝ 100. Telefon nömrǝsi 43-08.  

2681 
 

Doktor Larionovun  
cǝrrahiyyǝ vǝ arvad xǝstǝxanas  

(Bazarn vǝ Qubernski küçǝlǝrinin 
küncündǝ) naxoşlar qǝbulunu tǝzǝlǝmiş: 1) 
Xǝstǝxanada yatmaq ehtiyac olanlar hǝmǝ-
vǝqt [hǝmişǝ]; 2) Gǝlǝn xǝstǝlǝr sǝhǝr saat 9-
dan gündüz saat 4-ǝ qǝdǝr.  

Xǝstǝxanann hǝkimlǝri: Arvad xǝstǝliklǝ-
rindǝn: doktor V. Q. Mitrofanov. Cǝrrahi 
xǝstǝliklǝrindǝn: doktor A. İ. Okinşeviç, dok-
tor Mir Əsǝdulla Mirqasmov. 

2683 

Elan 
Azərbaycan Posta və Teleqraf Nəzarəti 

elan edir ki, bu şubatın 24-dən etibarən Ba-
kda böyük posta və teleqraf məktəbi açlr. 
Dərs axşam saat 5-də başlanr. Ərizə Posta 
və Teleqraf Nəzarətində qəbul olunur.  

Adres: Mirbabayevin evində 3-cü mərtə-
bədə, Naberejni küçədə.  

Dəftərxana baş müdiri: Blajevski 
Kargüzar: D. Rəhimli  

45       3-4 
 

Агентурно-комиссiонно-торговая 
Контора "И. Фани и Ко."  
Баку, Церковная 70.  

Телеф. N 22-28. Почт. ящ. N 13. 
Agent, komissiyalar vǝ ticarǝt kantoru 

“Fani vǝ kompaniya”, Bak.  
Telefon nömrǝsi 22-28.  
Potça qutusu nömrǝ 13.  

Ucuz qiymǝt ilǝn qeyri şǝhǝrlǝrǝ mal 
göndǝrmǝk vǝzifǝsini, hǝr cürǝ vağzal işlǝrini 
öz öhdǝmizǝ götürürük. Kimǝ nǝ mal la-
zmsa vǝ kimin satılacaq nǝ mal varsa bizim 
kantorumuza müraciǝt etmǝlǝri tǝvǝqqe    
olunur. Satılr: mǝftul, sabun, matorlar, re-
menlǝr, sar kağz vǝ qeyri mallar külli miq-
darda. Kantor açqdr: sǝhǝr saat 8-1, axşam 
saat 4-7.  

5792 
  

Elan 
Qəbul ediriz komissiya ilə hər növ mal 

satmağ və hər cürə mal göndərməyə dəmir-
yol ilə Zaqafqaziyann hər bir şəhərlərinə ba-
qaj balşoy skorost və maly skorost ilə. Müş- 
tərilərimizin məmnun qalacağna əminiz.  

Ünvan: Bazar caddəsində 5 nömrəli evdə. 
Telefon 47-73 

Kamali-ehtiramla: Ağazeynal Zeynalov, 
İsgəndər Şərifov və Ağasəməd Ağayev.  

5708      1-4 
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Opera 
Axşam tamaşas  

Hökumǝt teatrosunda  
Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacbǝyli 

Qardaşlarnn müdiriyyǝti  
Cümǝ günü cǝmadiyǝlǝvvǝl aynn 27-

sindǝ 1337 sǝnǝsi (fevraln 28-indǝ 1919-cu 
ildǝ) Hökumǝt teatrosunda Müdiriyyǝtin 
aktyorlar tǝrǝndǝn bu mövsümdǝ ikinci 
dǝfǝ olaraq tǝntǝnǝli bir surǝtdǝ mövqeyi-

tamaşaya qoyulacaqdr Zülfüqar bǝy 
Hacbǝylinin yazmş olduğu mǝşhur  

“Aşq Qǝrib”  
operas, 8 pǝrdǝdǝ.  

Balet, bir dǝstǝ qzlar vǝ oğlanlar xoru 
olacaqdr. Biletlǝr teatrn kasasnda 

satılmaqdadr. Tamaşa başlanacaqdr 
axşam saat 8-in yarsnda.  

5709   
 

 
 
 
 
 

Müvǝqqǝti müdür: 
Hacbǝyli Üzeyir bǝy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR 
 
 

Yeni böhran  
sǝh. 419. “Sǝdi ǝleyhirrǝhmǝnin”: “Sǝdi-

nin – ona rǝhmǝt olsun”. XIII ǝsrdǝ yaşamş 
fars şairi Sǝdi Şirazi nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Çe bak əz möuce bəhr anra / Ke darəd 
Nuh kəştiban!”: (farsca) “Gəmiçisi Nuh 
olann / Dəniz dalğasndan nə qorxusu!” 

 
Azǝrbaycan  

Mǝclisi-Mǝbusannda 
sǝh. 419. “2) Ordu dairǝsindǝ tǝhǝrri vǝ 

tǝdqiqat şöbǝsi”: Əks-kǝşyyat şöbǝsi nǝ-
zǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 420. “6) Hǝrbiyyǝ Nǝzarǝtindǝ mü-
hümmat vǝ cǝbbǝxana dairǝsi”: Artilleriya 
şöbǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.  

“21) Mühümmati-nariyyǝ vǝ carihǝ ema-
latxanas heyǝti”: Artilleriya emalatxanas 
ştatı nǝzǝrdǝ tutulur.  

“22) Mühümmati-nariyyǝ vǝ carihǝ de-
posu heyǝti”: Artilleriya ambar ştatı nǝzǝrdǝ 
tutulur.  

“obus (qalubiç)”: “obus” yaxud “qau-
bitsa” qsalülǝli top növüdür; qǝzetdǝki 
“qalubiç” sözü “qaubitsa”nn tǝhrif edilmiş 
formasdr.  

“29) Dörd toplu cǝbǝl batareyas heyǝti”: 
sǝhra-dağ batareyas nǝzǝrdǝ tutulur.  

“37) Avtoqisim şöbǝsi”: “avtoqisim” sözü 
rusca “авточасть” (avtoçast) sözünün hǝr 
“tǝrcümǝsidir”; burada bir hǝrbi bölmǝ 
olaraq avtomobil bölmǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.  

“Miralay Qacar”: Mǝhǝmmǝd Mirzǝ Qa-
car nǝzǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 421. “Nitqi gǝlǝcǝk nömrǝdǝ verilǝ-
cǝkdir.”: Mehmandarovun nitqi “Azǝrbay-
can” qǝzetinin 7 mart 1919-cu il tarixli 131-ci 
nömrǝsindǝ verilmişdir.  

 
Teleqraf xǝbǝrlǝri  

sǝh. 423. “Tan”: 1861-1942-ci illǝrdǝ 

nǝşr edilǝn gündǝlik “Le Temps” qǝzeti 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

 
Nǝzarǝtlǝrdǝ  

sǝh. 426. “Azovski-Donski Kommerçeski 
Bank”: Əsas 1871-ci ildǝ qoyulan vǝ Ru-
siyann ǝn böyük kommersiya banklarndan 
olan Azov-Don Kommersiya Bank 1916-c 
ildǝ Bakda öz şöbǝsini açmşd.  

 
Bak xǝbǝrlǝri  

sǝh. 429. “edadiyyǝ”: edadiyyǝ yaxud 
edadi mǝktǝblǝri tǝhsil sistemindǝ orta tǝh-
silin son mǝrhǝlǝsini, universitetdǝn ǝvvǝlki 
mǝrhǝlǝni tǝşkil edirdi.  

 
Daşkǝndli Xalid Sǝid ǝfǝndiyǝ! 

sǝh. 432. “Ünvannz Nuxada ‘Bilik’ ki-
tabxanasna bildirmǝyiniz mütǝmǝnnadr.”: 
qǝzetdǝ “mütǝmǝnnadr” yerinǝ “mümtaz-
dr” getmişdir.  
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Abaşidze: Gürcü ordusunun zabiti olmuş-
dur. 218. 

Abaşidze, Abdulla bǝy 236. 
Abaşidze, Mǝhǝmmǝd bǝy (yaxud Mǝm-

mǝd Abaşidze; Sancaqbǝyzadǝ; 1873-1937): 
Gürcüstann ictimai-siyasi xadimi, publisist 
vǝ yazç. Müsǝlman gürcülǝr icmasnn lide-
ri, “İslam Gürcüstan” qǝzetinin redaktoru 
olmuşdur. 1937-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 36, 87, 
93. 

Abbas Abdulla oğlu: Binǝqǝdidǝ yaşayan 
İran tǝbǝǝsi. 351.  

Abbasqulu Xǝlil oğlu 409.  
Abbasqulu Mǝhǝmmǝd oğlu: Maştağa 

sakini. 409.  
Abbasqulu Murtuza oğlu 36.  
Abbasov, Hacağa: bax. Abbaszadǝ, Ha-

cağa.  
Abbaszadǝ, Hacağa (yaxud Hacağa Ab-

basov; 1888-1975): Azǝrbaycan aktyoru. 
258, 294, 350.  

Abdulla Molla Xanməhəmməd oğlu: 
Qusar sakini. 113. 

Abdulla Molla Mǝhǝmmǝd oğlu: Qusar 
sakini. 113. 

Abdulla Şaiq (1881-1959): Azǝrbaycanl 
şair, yazç vǝ pedaqoq. 73. 

Abdullabǝyov: Ramanda milis nǝfǝri ol-
muşdur. 257.  

Abdullah Mǝnsur: bax. Mǝnsur, Abdul-
lah. 

Abdullah Sǝffah: bax. Sǝffah, Abdullah. 
Abdullayev, Süleyman 37, 96.  
Adil Giray: 1720-1725-ci illǝrdǝ Tarki 

şamxal olmuşdur. 105. 
Ağa Mirǝşrǝf: Cavad mahalnda camaat 

xadimi olmuşdur. 412. 
Ağababa Ağabala oğlu 390.  
Ağababa Dadaş oğlu: Bak sakini. 351. 
Ağabala Almaz oğlu 390 

Ağabǝy Abdulla bǝy oğlu: Sayad Xz 
camaatınn vǝkili olmuşdur. 410.  

Ağabǝyov, Sadiq bǝy (yaxud Mǝhǝmmǝd 
Sadiq Ağabǝyzadǝ; 1865-1944): Azǝrbayca-
nn general-mayoru. Sankt-Peterburqda hǝr-
bi mǝktǝbi, eyni zamanda Şǝrq Dillǝri İns- 
titutunu bitirmişdir. Azǝrbaycan Parlamen-
tinin üzvü, Daxili İşlǝr nazirinin müavini 
olmuşdur. Cümhuriyyǝtin süqutunda sonra 
mühacirǝtdǝ yaşamşdr. 82.  

Ağacanov, Arşak: Bakda, Malakanski (in-
diki Xaqani) küçǝsindǝ mağazas olmuşdur. 
351. 

Ağaǝlizadǝ, Axund Ağa (1871-1954): 
Azǝrbaycann dini xadimi. 1918-1920-ci illǝr-
dǝ Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin, 1944-1954-
cü illǝrdǝ Qafqaz müsǝlmanlarnn şeyxül- 
islam olmuşdur. 147, 150, 196, 203, 223, 
244, 397.  

Ağagül Şeyx Mǝhǝmmǝd oğlu: Alpan 
kǝndinin (Quba rayonu) sakini. 409.  

Ağakişi Kərimxan oğlu: Qusar sakini. 113.  
Ağalarov: Azǝrbaycann hǝrbi xadimi; 

polkovnik. 420.  
Ağamal Məhəmmədqulu oğlu: Bakda 

oğurluq üstündǝ tutulmuşdur. 390.  
Ağamaloğlu, Sǝmǝd ağa (yaxud Ağamal-

zadǝ; Ağamalyev; Ağamalov 1867-1930): 
Azǝrbaycann vǝ Sovet İttifaqnn dövlǝt xa-
dimi. Zaqafqaziya Seyminin vǝ Azǝrbaycan 
Milli Şurasnn üzvü olmuş, Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti Parlamentindǝ Sosialistlǝr fraksiya-
sn tǝmsil etmişdir. Sovet dövründǝ Azǝr- 
baycann Kǝnd Tǝsǝrrüfatı xalq komissar 
vǝzifǝsini tutmuş, Azǝrbaycan Sovet Sosialist 
Repsublikas Mǝrkǝzi İcraiyyǝ Komitǝsinin 
sǝdri, Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist 
Repsublikas Mǝrkǝzi İcraiyyǝ Komitǝsinin 
sǝdrlǝrindǝn biri olmuşdur.  139, 142, 143, 
151, 159, 172, 173, 189, 207, 225, 245, 305, 
379, 435.  
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Ağamalyev, Sǝmǝd ağa: bax. Ağamal-
oğlu, Sǝmǝd ağa.  

Ağamalzadǝ: bax. Ağamaloğlu Sǝmǝd 
ağa. 

Ağamalov: bax. Ağamaloğlu, Sǝmǝd ağa. 
Ağamirzadǝ, Mirmehdi: Malbǝyli kǝndi-

nin (Şuşa) camaat vǝkili olmuşdur. 410.  
Ağasbǝyov, Rza: Azǝrbaycan Parlamen-

tindǝ İdarǝ müdirini ǝvǝz etmiş, daha sonra 
Daxili İşlǝr Nazirliyindǝ Dǝftǝrxana müdirinin 
müavini olmuşdur. 42, 59.  

Ağayev, Ağasǝmǝd 433.  
Ağayev, Fǝrhad bǝy Mǝşhǝdi Rǝhim oğlu: 

bax. Ağazadǝ, Fǝrhad Mǝşhǝdi Rǝhim oğlu. 
Ağayev, Hǝsǝn bǝy (1875-1920): Azǝr-

baycann görkǝmli dövlǝt xadimi. Moskva 
Universitetinin Tibb fakültǝsini bitirmişdir. 
Azǝrbaycan Milli Şurasnn 28 may 1918-ci il 
tarixli iclas (Azǝrbaycann müstǝqilliyinin 
elan edildiyi iclas) Hǝsǝn bǝy Ağayevin 
sǝdrliyi ilǝ keçirilmişdir. Azǝrbaycan Parla-
menti sǝdrinin birinci müavini olmuş vǝ Par-
lamentin sǝdri Topçubaşov Bakda olmad- 
ğndan, Hǝsǝn bǝy faktiki olaraq Parlamentǝ 
rǝhbǝrlik etmişdir. Tiisdǝ ermǝni terroristi 
tǝrǝndǝn qǝtlǝ yetirilmişdir. 42, 81, 150, 
196, 301, 398.  

Ağayev, Toq Nurǝddin: “Azǝrbaycan” 
qǝzetindǝ imza. 68 

Ağazadǝ, Fǝrhad Mǝşhǝdi Rǝhim oğlu 
(1880-1931): Azǝrbaycann görkǝmli peda-
qoqu vǝ publisisti. Şuşada anadan olmuş, 
Qori Seminariyasn bitirmiş, Azǝrbaycann 
müxtǝlif yerlǝrindǝ müǝllim işlǝmişdir. Mǝk-
tǝblilǝr üçün “İkinci il” dǝrsliyinin müǝllif-
lǝrindǝndir. Dövri mǝtbuatda çxş etmiş, 
hǝmçinin “Azǝrbaycan” qǝzetinin ǝn fǝal 
müǝlliǝrindǝn olmuşdur. 11, 56, 109, 214, 
276, 280, 367, 375, 384, 428 

Ağdaml, Əhmǝd (yaxud Əhmǝd Ağ-
damski; 1884-1954): Azǝrbaycann opera 
müğǝnnisi, teatr vǝ kino aktyoru. Teatr 
sǝhnǝsindǝ qadn rollarnn mahir ifaçs kimi 
tannmşdr. 149, 294.  

Ağdamski, Əhmǝd: bax. Ağdaml, Əh-
mǝd.  

Axcanov, Müseyib bǝy (1892-1920): 
Azǝrbaycann dövlǝt xadimi. Kiyevdǝ Mü-
qǝddǝs Vladimir Universitetinin Hüquq 
fakültǝsini bitirmişdir. Bak qubernatorunun 
müavini, Bak qubernatoru, Azǝrbaycan Par-
lamentinin üzvü olmuşdur. Bolşeviklǝr tǝrǝ-
ndǝn güllǝlǝnmişdir. 82, 170, 313.  

Axmetelov: Gürcüstann hǝrbi xadimi; 
general. 431. 

Axundov, Ağa 235, 313.  
Axundov, Bǝrham bǝy (1861-1932): 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin 
üzvü olmuşdur. 359, 378, 403.  

Axundov, Əhmǝd 36. 
Axundov, Fǝtǝli: Tiisdǝ Müsǝlman Milli 

Şurasnn üzvü olmuşdur. 35. 
Axundov, Murtuza (1877-1920): Azǝr-

baycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xadimi. Par-
lamentin üzvü olmuşdur. 226. 

Axundov, Rǝhim 235. 
Axundov, Yunis 36. 
Axundzadǝ: “Müsavat” partiyasnn Binǝ-

qǝdi mǝdǝn dairǝsi şöbǝsi sǝdrinin müavini 
olmuşdur. 351. 

Axundzadǝ, Hac Mirzǝ Sǝlim Mirzǝ İsma-
yl Qasir oğlu (1872-1930): Azǝrbaycann ic-
timai-siyasi xadimi. Azǝrbaycan Cümhuriy- 
yǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur. Aprel 
işğalndan sonra İrana mühacirǝtǝ getmişdir. 
36.  

Axundzadǝ, Mahmud bǝy: Müsǝlman 
Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur. 147, 
313.  

Axundzadǝ, Rǝşid bǝy Hac Əbdüssalam 
oğlu (1880-1940): Azǝrbaycann ictimai-
siyasi xadimi. 1895-1907-ci illǝrdǝ Qafqaz 
müsǝlmanlarnn Şeyxülislam olan Axund 
Hac Əbdüssalamn oğlu olmuşdur. Kiyevdǝ 
hüquq tǝhsili almşdr. Salyandan Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti Parlamentinǝ üzv seçil-
mişdir. 1919-cu ilin fevralndan avqustuna- 
dǝk Baknn valisi (qubernatoru) vǝzifǝsini 

tutmuşdur. Sovet hakimiyyǝti dövründǝ 
Sibirǝ sürgün edilmiş vǝ sürgündǝ ölmüşdür. 
82, 159, 263, 264, 281, 312.  

Alxasov, Kǝrim bǝy: Bak vǝ Ətrafınn 
Müsǝlman Ziyallar İttifaqnn üzvü olmuş-
dur. 313. 

Allahverdi Oruc oğlu: Göyçǝ mahalnn 
Qaraiman kǝndinin sakini. 131, 132, 164.   

Allahverdiyev, Ayn.: Bak Ziyallar İtti-
faqnn üzvü olmuşdur. 391. 

Allahverdiyev, Əliheydǝr (1888-1972): 
Bakda fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. 17, 37, 58, 
78, 313.  

Allahverdiyev, Surxay: Azǝrbaycan akty-
oru. 41, 77, 78, 149. 

Amaspur, Xoren: “Daşnaksutyun” parti-
yasnn üzvü; Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Par-
lamentinin üzvü olmuşdur. 402. 

Amazasp: bax. Srvandzyan, Hamazasp.  
Amintayov, D.: Qazax camaatınn vǝkili 

olmuşdur. 132. 
Amiraqo, Pavel İvanoviç (yaxud Pavel 

İvanoviç Amiraqov; 1879-1945): Opera vǝ 
operetta artisti, tenor. Tiisdǝ anadan 
olmuş, Tiis, Moskva, Peterburq, Xarkov, 
Daşkǝnd, Varşava vǝ digǝr şǝhǝrlǝrin opera 
teatrlarnda işlǝmişdir.  Bakda Mailov Teatr, 
Rus Opera Teatr vǝ Bak Dövlǝt Opera vǝ 
Balet Teatrnda rǝhbǝr vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 
74 

Ananov: Bakda axtarş polisi olmuşdur. 
352.  

Anaşkin: Bakda fǝhlǝ hǝrǝkatınn fǝal 
iştirakçs olmuşdur. 161, 371.  

Andranik: bax. Ozanyan, Andranik.  
Andriyevski, Afanasi Mixayloviç (1878-

1955): Ukraynann siyasi xadimi. Ukrayna 
Xalq Respublikas Direktoriyasnn üzvü 
olmuşdur. Mühacirǝtǝ getmişdir. 103. 

Arko auf Valley, Anton fon [Anton Graf 
von Arco auf Valley; 1897-1945]: Alman 
monarxisti. Bavariyann Baş naziri Kurt 
Eysneri sui-qǝsd nǝticǝsindǝ öldürmüşdür. 
405, 414.  

Arzuman Şahbaz oğlu: Qusar sakini. 113.  
Aşurov, Ağa (1880-1936): Azǝrbaycann 

dövlǝt xadimi. Bakda anadan olmuşdur. 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti dövründǝ Ticarǝt 
vǝ Sǝnaye naziri, Ərzaq naziri, Poçt vǝ Tele-
qraf naziri kimi vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra Rostova 
köçmüş, orada vǝfat etmişdir. 5, 6, 172, 175, 
176, 269, 402.  

Aşurovlu: bax. Aşurov, Ağa. 
Atakişiyev, İbrahim: bax. Atakişizadǝ, 

İbrahim.  
Atakişizadǝ, İbrahim (yaxud İbrahim 

Azǝri; 1898-1969): Aktyor. “Müsavat” parti-
yasnn üzvü olmuşdur. Sovet hakimiyyǝti 
illǝrindǝ hǝbs vǝ sürgün edilmişdir. 294.  

Atayans, İshaq Avetisoviç: hǝkim. 18, 58, 
97, 134, 166, 240, 278, 316, 354, 394, 432.  

Ayn.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imzalar-
dan biri. 76. 

Azay Hac Mürsəl oğlu: Qusarn camaat 
vǝkili olmuşdur. 112.  

B. M. ǝfǝndi: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ 
mǝktub göndǝrmişdir. 96.  

Baba bǝy: Azǝrbaycann maarif xadimi. 
130.  

Babayev, Arakel Karapetoviç 390.  
Babayev, Əliabbas 281.  
Babayev, Əliağa 281.  
Babayev, Əliheydǝr 263, 281.  
Bababzadǝ, Əliheydǝr (1890 - ?): 

mühǝndis. Bakda anadan olmuşdur. 52.  
Baden-Pauel, Robert [Robert Baden-

Powell; 1857-1941]: Britaniya general. Hin-
distanda vǝ Afrikada xidmǝt etmişdir. 67, 68. 

Baxş Molla Ağakişi oğlu: Qusar sakini. 
113.  

Bakxanzadǝ, Şeys bǝy: “Müsavat” parti-
yasnn Bülbülǝ şöbǝsinin katibi olmuşdur. 
109.  

Baqqal ǝfǝndi: Bülbülǝdǝn “Azǝrbaycan” 
qǝzetinǝ mǝktub yazmşdr. 315.  

Balahüseyn Mǝşǝdi Hümmǝt oğlu: 
Balaxan kǝndinin sakini olmuşdur. 256, 257.  
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Balaqǝdeş Kǝrbǝlay Seyidǝli oğlu 113. 
Balaş Baxşǝli oğlu: Qobu kǝnd sakini. 

111. 
Banoviç: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Ərzaq 

Nazirliyindǝ şöbǝ müdiri olmuşdur. 346, 347, 
348.  

Baratov, Nikolay Nikolayeviç (1865-
1932): Rusiyann hǝrbi xadimi; general. Bir-
inci Dünya müharibǝsi dövründǝ İranda 
xidmǝt edǝn Birinci Qafqaz süvari korpusu-
nun komandiri olmuşdur. Oktyabr inqi-
labndan sonra ağqvardiyaçlar hǝrǝkatına 
qoşulmuş, Gürcüstan hökumǝti yannda 
Denikinin nümayǝndǝsi olmuşdur. 1920-ci 
ildǝ mühacirǝtǝ getmişdir. 381.  

Bayrambǝyov, Əziz bǝy: kapitan; Göyçay 
qǝza rǝisinin müavini, Bak polismeysterinin 
müavini kimi vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 313. 

Bayramǝlibǝyov, Teymur bǝy (yaxud 
Bayramǝlibǝyzadǝ, 1862-1937): Azǝrbay-
cann ictimai-siyasi xadimi, maarifçisi vǝ ta-
rihçisi. Qori müǝllimlǝr seminariyasn bitir- 
miş, Lǝnkǝranda müǝllim işlǝmişdir. “Müsa-
vat” partiyasnn Lǝnkǝran şöbǝsinin sǝri 
olmuşdur. 36, 133, 199, 236, 313, 353.  

Bayramov, Əli: Tiisdǝ Müsǝlman Milli 
Şurasnn üzvü olmuşdur. 35. 

Bekoviç-Çerkasski, Aleksandr (yaxud 
Dövlǝt Girey Mirzǝ; ? - 1717): Kabardin 
knyazlarnn nǝslindǝn idi. 105. 

Bǝylǝrbǝyov, Əlǝsgǝr bǝy: Bak vǝ Ət-
rafınn Müsǝlman Ziyallar İttifaqnn üzvü 
olmuşdur. 313. 

Biçeraxov, Lazar Fyodoroviç (1882-1952): 
Rusiyann hǝrbi xadimi. İran-dak Rusiya ko-
rpusunda xidmǝt edǝrkǝn, tǝxminǝn 1000 
nǝfǝrlik bir dǝstǝ yaratmş, ingilislǝrlǝ 
ǝmǝkdaşlq etmişdir. Bak Komissarlar da 
Qafqaz İslam Ordusuna qarş Biçeraxovun 
yardmna müraciǝt etmişdilǝr, ancaq daha 
sonra bolşeviklǝrlǝ Biçeraxov arasnda ixtilaf 
meydana gǝldi vǝ Biçeraxov öz dǝstǝsi ilǝ 
birgǝ Dağstana çǝkildi. Sentrokaspi Dikta-
turas Xǝzǝr dǝnizindǝki hǝrbi donanman 

Biçeraxovun ǝmrinǝ vermişdi. 34, 39, 103, 
156, 223, 237, 241, 249, 268, 276, 296, 313, 
352.  

“Bir Adam”: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ mǝ-
qalǝ göndǝrmişdir. 220.  

“Bir Çǝmbǝrǝkǝndli”: “Azǝrbaycan” qǝ-
zetinǝ mǝktub yazmşdr. 54.  

“Bir şamaxl”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki 
imzalardan. 297 

Blajevski, V. F.: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Poçt vǝ Teleqraf Nazirliyi dǝftǝrxanasnn 
müdiri olmuşdur. 355, 356, 414, 433.  

Bleda, Midhǝt Şükrü (1874-1956): 
Türkiyǝnin siyasi xadimi. “İttihad vǝ Tǝrǝqqi” 
cǝmiyyǝtinin qurucularndan olmuşdur. 255.  

Bolboçan, Pyotr Fyodoroviç (1883-1919): 
Rusiyann vǝ Ukraynann hǝrbi xadimi. Uk-
rayna Xalq Respublikas ordusunun pol-
kovniki olmuşdur. 42, 59.  

Bornoviç: Könüllü ordu general. 210.  
Böyükağa bǝy Mirǝlibǝy oğlu: Lǝnkǝran 

camaatınn vǝkili olmuşdur. 36, 133.  
Brays, Ceyms [James Bryce; 1838-1922]: 

Britaniyann dövlǝt xadimi; Millǝtlǝr Cǝmiy-
yǝtinin (Millǝtlǝr İttifaqnn) yaradlmasnn 
tǝşǝbbüskarlarndan olmuşdur. 422.  

Brokdorf-Rantsau, Ulrix fon [Ulrich von 
Brockdorff-Rantzau; 1869-1928]: Almaniya-
nn diplomatı. 1919-cu ildǝ Xarici İşlǝr naziri 
olmuşdur. 232, 241.  

Budaq Əziz oğlu: Əngilan kǝndinin sakini 
olmuşdur. 257.  

Bulqakov, Sergey Alekseyeviç (?-1824): 
Rusiyann hǝrbi xadimi, general. 107.  

Burjua, Leon [Léon Bourgeois; 1861-
1925]: Fransann dövlǝt xadimi. Baş Nazir, 
Senatın Sǝdri, Xarici İşlǝr naziri kimi vǝzifǝlǝr 
tutmuşdur. 25, 43, 193.  

Cahangir Ağakişi oğlu: Əngilan kǝndinin 
sakini olmuşdur. 257.  

Cahangirzadǝ, Rǝhim bǝy: “Müsavat” 
partiyasnn Balaxan mǝdǝnlǝri ǝrazisindǝki 
şöbǝsinin idarǝ heyǝti sǝdrinin müavini 
olmuşdur. 146.  

Camal Hac Molla Əhmǝd oğlu: Sayad 
Xz icmasnn nümayǝndǝsi. 411. 

Camalbǝyov, Qasm bǝy (1881-1938): 
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi. Azǝrbay-
cann müxtǝlif yerlǝrindǝ müǝllimlik et-
mişdir. “Hümmǝt” partiyasnn üzvü idi. 
Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuşdur. 
402, 403.  

Camalyan, Arşak (1882-1940): Ermǝni 
siyasi xadimi. Almaniyada tǝhsil almşdr. 
Qafqaza qaytdqdan sonra jurnalistlik vǝ 
müǝllimliklǝ mǝşğul olmuşdur. Ermǝnistann 
Gürcüstandak sǝri olmuşdur. Daşnaksut-
yun partiyasnn üzvü idi. Ermǝnistann 
sovetlǝşmǝsindǝn sonra mühacirǝtǝ get-
mişdir. 412. 

Caparidze, Proko (1880-1918): Bak 
Xalq Komissarlar Sovetinin rǝhbǝrlǝrindǝn 
biri. Daxili işlǝr vǝ Ərzaq komissar olmuşdur. 
1918-ci ilin martında Bakda bolşevik vǝ 
daşnak quldurlarnn türk-müsǝlman ǝhaliyǝ 
qarş törǝtdiklǝri soyqrmda fǝal iştirak 
etmişdir. Bak komissarlar srasnda 
güllǝlǝnmişdir. 370.  

Cavad: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-
lardan biri; bax. Əhmǝd Cavad.  

Cavad bǝy: bax. Çobanl, İsmayl Cavad. 
Cavanşir, Behbud xan (1886-1921): Azǝr-

baycann dövlǝt xadimi. Almaniyada Fray-
berq Dağ-Mǝdǝn Akademiyasn bitirmişdir. 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝtindǝ 
Daxili İşlǝr naziri, Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri 
kimi vǝzifǝlǝr tutmuşdur. İstanbulda ermǝni 
terrorçusu Torlakyan tǝrǝndǝn odlu silahla 
vurularaq öldürülmüşdür. 215, 217, 280, 
359, 378, 381, 382, 403.  

Cavanşir, İbrahim bǝy 393 
Cavanşirov, Nǝsir 313 
Cǝbraylbǝyov, Camo bǝy 235, 313 
Cǝbraylov, Camo bǝy: bax. Cǝbrayl-

bǝyov, Camo bǝy 
Cǝbraylov, Hǝsǝn: Bak hǝbsxanasnda 

mǝhkum olmuşdur. 409 
Cǝfǝrbǝyov, Cǝfǝr bǝy: Bak vǝ Ətrafınn 

Müsǝlman Ziyallar İttifaqnn üzvü ol-
muşdur. 313. 

Cǝfǝrov, Mǝmmǝd (yaxud Mǝhǝmmǝd) 
Yusif (1885-1938): Azǝrbaycann dövlǝt 
xadimi. Ali hüquq tǝhsili almşdr. Rusiya 
Dövlǝt Dumasnn üzvü olmuşdur. Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti dövründǝ müxtǝlif 
tarixlǝrdǝ Sǝnaye vǝ Ticarǝt naziri, Azǝr-
baycann Gürcüstandak diplomatik nüma-
yǝndǝsi vǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 26, 
82, 83, 124, 357, 358 

Cǝlal: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ imza. 72.  
Corc V [George V; 1865-1936]: Böyük Bri-

taniya kral; 1910-1936-c illǝrdǝ hakimiy-
yǝtdǝ olmuşdur. 277, 280.  

Çaykovski, Nikolay Vasilyeviç (1851-
1926): Rus inqilabç. Sankt-Peterburq Uni-
versitetini bitirmişdir. Sosialist İnqilabçlar 
Partiyasna qoşulmuşdur. 1874-1907-ci il-
lǝrdǝ Amerika vǝ Avropada yaşamşdr. 
Bolşeviklǝrin hakimiyyǝti ǝlǝ keçirmǝsinǝ 
etiraz etmiş, Ümumrusiya Müvǝqqǝti Höku-
mǝtinin üzvü, Şimal Vilayǝti Müvǝqqǝti 
Hökumǝtinin sǝdri olmuşdur. 144 

Çexovski, Vladimir Moiseyeviç (1876-
1937): Ukraynann siyasi xadimi. 1918-ci ilin 
dekabrndan 1919-cu ilin fevralna qǝdǝr 
Ukrayna Xalq Respublikas Nazirlǝr Sovetinin 
sǝdri vǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 44 

Çermoyev, Əbdülmǝcid Tapa (1882-
1936): Şimali Qafqaz dağllarnn siyasi 
xadimi, azadlq hǝrǝkatı liderlǝrindǝn biri, 
milliyǝtcǝ çeçendir. Birinci Dünya müharibǝsi 
illǝrindǝ “Vǝhşi diviziya”nn çeçen alaynda 
xidmǝt etmişdir. Şimali Qafqaz Dağl Xalqlar 
İttifaqnn qurucularndan biri vǝ Dağllar 
Respublikasnn başçs olmuşdur. 405.  

Çxeidze, Nikolay Semyonoviç (1864-
1926): Rusiyann vǝ Gürcüstann siyasi xa-
dimi. Rusiya Dövlǝt Dumasnn üzvü olmuş- 
dur. Zaqafqaziya Seyminin vǝ Gürcüstan 
Müǝssislǝr Mǝclisinin sǝdri olmuşdur. Gür-
cüstann sovetlǝşmǝsindǝn sonra mühaci-
rǝtǝ getmişdir. 422. 
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Çxikvadze: keşiş (Acarstanda) 88.  
Çiçerin, Georgi Vasilyeviç (1872-1936): 

Rusiyann siyasi xadimi vǝ diplomatı. 1918-
1923-cü illǝrdǝ Rusiyann, 1923-1930-cu 
illǝrdǝ SSRİ-nin Xarici İşlǝr xalq komissar 
olmuşdur. 44, 155. 

Çobanl, İsmayl Cavad (1870-1938): 
Türkiyǝnin siyasi vǝ hǝrbi xadimi; ordu 
general. Trablusqǝrb müharibǝsindǝ, Balkan 
müharibǝlǝrindǝ, Birinci Dünya mühari-
bǝsindǝ, Qurtuluş müharibǝsindǝ iştirak 
etmişdir. 255, 262.  

Çörçill, Uinston [Winston Churchill; 
1874-1965]: Britaniyann görkǝmli dövlǝt 
xadimi. 329 

Çubaryan, Poqos: Daşnaksutyun partiya-
snn vǝ Bakdak Ermǝni Milli Şurasnn, 
hǝmçinin Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü 
olmuşdur. 198, 402.  

Çurayev, Andrey Yemelyanoviç [1881 - ?]: 
Fǝhlǝ, menşevik. Bakda inqilabi fǝaliyyǝtlǝ 
mǝşğul olmuşdur. 1917-ci ildǝ Bak Şǝhǝr 
Dumasnn üzvü, 1920-ci ildǝ qsa müddǝt 
Azǝrbaycan Fövqǝladǝ Komissiyasnn sǝdri 
olmuşdur. 160, 162, 369, 370, 371, 372.  

Çurikov: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Ərzaq 
Nazirliyindǝ şöbǝ müdiri olmuşdur. 346. 

“Dağl”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ imza. 
148, 295.  

Darabl, Rza (yaxud Rza Darablinski, Rza 
Hüseynov; 1883-1942): Azǝrbaycann teatr 
aktyoru. “Nicat”, “Sǝfa”, “Hacbǝyov qardaş-
lar müdiriyyǝti” truppalarnda çxş etmişdir. 
Moskvada teatr texnikumunu bitirmişdir. 
294.  

Darablinski: bax. Darabl. 
Daşkǝndli Xalid Sǝid: bax. Xocayev, Xalid 

Sǝid 
Dellepiani, Luis [Dellepiane, Luis; 1865-

1941]: Argentinann hǝrbi vǝ siyasi xadimi; 
general. 1919-cu ilin yanvar aynda Argenti-
nada baş vermiş iğtişaşlar ǝsnasnda nizam-
intizam bǝrpa etmǝk mǝqsǝdi ilǝ federal 
polis tǝşkilatınn rǝhbǝri tǝyin edilmişdi. 43. 

De-Matino 193.  
Demosfen (e. ǝ. IV ǝsr): qǝdim yunan na-

tiqi; eyni zamanda dövlǝt adam. 47 
Demosten: bax. Demosfen. 
Denikin, Anton İvanoviç (1872-1947): 

Rusiyann hǝrbi xadimi, general-leytenant. 
Ağ qvardiyann rǝhbǝrlǝrindǝn olmuşdur. 
Birinci Dünya müharibǝsindǝ Qǝrb cǝbhǝ-
sinin (may-iyul 1917) vǝ Cǝnub-qǝrb cǝb-
hǝsinin (avqust 1917), Rusiyada Vǝtǝndaş 
müharibǝsi illǝrindǝ Könüllü ordunun (aprel 
1918 - yanvar 1919) vǝ Cǝnubi Rusiya Silahl 
Qüvvǝlǝrinin (yanvar 1919 - aprel 1920) ko-
mandiri olmuşdur. 1920-ci ildǝ mühacirǝtǝ 
getmişdir. 8, 25, 64, 114, 162, 163, 181, 194, 
200, 210, 223, 224, 268, 287, 290, 291, 330, 
343, 371, 375, 405, 406, 407, 421, 425, 431. 

Denstervil, Lionel [Lionel Duns-terville; 
1865-1946]: İngiltǝrǝnin hǝrbi xadimi. Birinci 
Dünya müharibǝsindǝ Almaniya vǝ Türki-
yǝnin Hindistana ehtimal olunan hücumu-
nun qarşsn almaq vǝzifǝsini daşyan Bri- 
taniya hǝrbi hissǝlǝrinin komandiri olmuş-
dur. 1918-ci ilin avqust aynn ortalarndan 
sentyabrn ortalarna qǝdǝr Bakdak Bri-
taniya hǝrbi hissǝlǝrinin komandiri olmuş-
dur. Qafqaz İslam Ordusunun tǝzyiqi qar- 
şsnda Bakn tǝrk etmişdir. 75. 

Derbişir: İngiltǝrǝnin Qafqazdak zabit-
lǝrindǝn, kapitan. 127.  

Dilbazov, Əhmǝd bǝy: Qazaxn Xanlqlar 
kǝndinin sakini. 197.  

Dobrovolskaya: Azǝrbaycan Cümhuriy-
yǝti Ərzaq Nazirliyindǝ şöbǝ müdirinin 
müavini olmuşdur. 346.  

Dorrez: Türküstan Hökumǝtinin Ədliyyǝ 
naziri olmuşdur. 156.  

Dot (general) 144.  
Durd Möhtaci oğlu: Türkmǝn şairi. 158.  
Dursun: Ağdǝrǝdǝ ermǝni quldur dǝstǝ-

sinin başçs olmuşdur. 149.  
Düpon, Çarlz Cozef [Charles Joseph Du-

pont; 1863-1935]: Fransann hǝrbi xadimi; 
general-leytenant. Polşadak fransz missiya-

snn başçs vǝ Almaniya-Polşa sǝrhǝdinin 
delimitiasiyas ilǝ mǝşğul olan komissiyann 
sǝdri olmuşdur. 423. 

Dyakonov: Batumi Ərzaq idarǝsindǝ 
işlǝmişdir. 113. 

Ebert, Fridrix [Friedrich Ebert; 1871-
1925]: Almaniyann siyasi xadimi; sosial 
demokrat. 1918-ci ilin noyabrndan 1919-cu 
ilin fevralna qǝdǝr Almaniyann Baş naziri, 
1919-cu ilin fevralndan 1925-ci ilin fevralna 
qǝdǝr Almaniya Prezidenti olmuşdur. 254, 
256.  

Exkordn 144.  
Enno, Emil: Fransz ordusunun zabiti. 

1918-1919-cu illǝrdǝ Fransann Kiyev vǝ 
Odessada konsulu olmuşdur. 43, 90.  

Eristov, Elizbar: podpolkovnik; Rusiyann 
Qafqazdak ordularnn Baş komandan Pavel 
Sisianovun yavǝri. 106.  

Esxin (e. ǝ. IV ǝsr): qǝdim yunan natiqi; 
eyni zamanda dövlǝt adam. 47 

Eşrus: Rusiyadak fransz zabitlǝrindǝn, 
polkovnik. 124. 

Eyni Əhmǝd oğlu: Binǝqǝdidǝ yaşayan 
İran tǝbǝǝsi. 351. 

Eysiroviç 45 
Eysner, Kurt [Kurt Eisner; 1867-1919]: 

Almaniyann siyasi xadimi. Almaniya Müstǝ-
qil Sosial-Demokrat Partiyasnn üzvü olmuş-
dur. 8 noyabr 1918 – 21 fevral 1919-cu 
illǝrdǝ Bavariyann Baş naziri vǝzifǝsini 
tutmuşdur. 253, 404, 405, 414, 424.  

Eyvaz oğlu: Qusar sakini. 113.  
Eyvazov: Bak İstiqrazi-Mütǝqabilǝ Cǝ-

miyyǝtinin idarǝ heyǝtinin sǝdri olmuşdur. 
395.  

Eyvazov, Abbas: bax. Eyvazzadǝ, Abbas. 
Eyvazzadǝ, Abbas: Bak Müsǝlman 

Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin idarǝ heyǝtinin üzvü 
olmuşdur. 147, 196, 244.  

Ə. H.: bax. Qaraağazadǝ, Əhmǝd Hǝmdi 
Əbdülhǝmid II [1842, 1918]: Osmanl 

sultan; 1876-1909-cu illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ 
olmuşdur. 246.  

Əbdülqǝdir Ağabala oğlu 390 
Əbdülsǝlimzadǝ, Mǝhǝmmǝd Hadi: bax. 

Hadi, Mǝhǝmmǝd. 
Əbilov, İbrahim (1881-1923): Azǝrbay-

cann siyasi xadimi, inqilabç vǝ diplomat. 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin 
üzvü olmuşdur. Azǝrbaycan Sovet Sosialist 
Respublikasnn Türkiyǝdǝ fövqǝladǝ vǝ 
sǝlahiyyǝtli sǝri vǝzifǝsini tutmuşdur. 45, 
225, 229, 247, 320, 321, 322, 323, 340, 370, 
371.  

Əbu Hüreyrǝ (? - 678): sǝhabǝ. 315. 
Əbubǝkr: Dörd xǝlifǝdǝn birincisi. 79, 

168.  
Əfǝndiyev: Şamax camaatınn vǝkili 

olmuşdur. 237.  
Əfǝndiyev, Abdullah bǝy: bax. Əfǝndi-

zadǝ, Abdulla bǝy.  
Əfǝndiyev, Hac Hüseyn: bax. Əfǝndi-

zadǝ, Hac Hüseyn. 
Əfǝndiyev, Mahmud bǝy: Azǝrbaycann 

diplomatı, ali tǝhsilli hǝkim. Azǝrbaycan 
Cümhuriyyǝtinin Batum konsulu olmuşdur. 
408 

Əfǝndiyev, Muxtar: bax. Əfǝndizadǝ, 
Muxtar.  

Əfǝndiyev, Rövşǝn bǝy 185, 202, 221.  
Əfǝndiyev, Süleyman bǝy: bax. Əfǝn-

dizadǝ, Süleyman bǝy. 
Əfǝndizadǝ, Abdulla bǝy İsmayl ǝfǝndi 

oğlu (yaxud Əfǝndiyev; 1875-1928): Tiisdǝ 
Aleksandr Müǝllimlǝr İnstitutunu bitirmiş, 
Azǝrbaycann bir sra şǝhǝrlǝrindǝ müǝllim-
lik etmiş, Şǝkidǝ müǝllim kurslar vǝ mǝk-
tǝblǝr açdrmşdr. Şǝki Şǝhǝr Banknn vǝ 
Şǝki Şǝhǝr Dumasnn sǝdri olmuşdur. Şǝki-
dǝn Azǝrbaycan Parlamentinǝ üzv seçilmiş-
dir. 398, 403.  

Əfǝndizadǝ, Hac Hüseyn (yaxud Əfǝn-
diyev; 1887-1920): Göyçay qǝzasndan 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin 
üzvü seçilmişdir. 82, 378.  

Əfǝndizadǝ, M.: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ 
mǝktub göndǝrmişdir. 96.  
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Əfǝndizadǝ, Mahmud: Dǝrbǝnddǝn 
“Azǝrbaycan” qǝzetinǝ mǝktub yazmşdr. 
315 

Əfǝndizadǝ, Muxtar (1880-1975): Azǝr-
baycann elm xadimi, şǝrqşünas. Maarif 
sahǝsindǝ böyük xidmǝtlǝri olmuşdur. 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin 
üzvü olmuşdur. 402.  

Əfǝndizadǝ, Mustafa: Qafqazn müftüsü. 
147, 196, 223, 244, 397.  

Əfǝndizadǝ, Süleyman bǝy (1864-1919): 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin hǝrbi xadimi; 
general. Ağdamda xidmǝt ǝsnasnda sǝpmǝ 
yatalaq xǝstǝliyindǝn vǝfat etmişdir. 407, 
414, 415.  

Əhmǝd Cavad (1892-1937): Azǝrbaycanl 
şair vǝ ictimai xadim. Azǝrbaycan Res-
publikasnn Dövlǝt Himninin sözlǝri Əhmǝd 
Cavada mǝxsusdur. 31, 39.  

Əhmǝd İzzǝt paşa (yaxud Əhmǝd İzzǝt 
Furqaç; 1864-1937): Türkiyǝnin hǝrbi vǝ 
siyasi xadimi. Alman ordusunda tǝlim keç-
mişdir. Birinci Dünya müharibǝsindǝ Şǝrq 
Ordular Qrupunun tǝrkibindǝki İkinci Or-
dunun komandan olmuşdur. 14 oktyabr – 8 
noyabr 1918-ci ildǝ Osmanl dövlǝtinin 
Sǝdrǝzǝmi (Baş Naziri) olmuşdur. Türk Qur-
tuluş Savaşnda iştirak etmişdir. Türkiyǝdǝ 
soyadlar haqqnda qanun çxdqdan sonra 
“Furqaç” soyadn qǝbul etmişdir. 288, 298.  

Əhmǝd Toq paşa (Okday; 1845-1936): 
Osmanl dövlǝt xadimi. 1909-cu ildǝ, 1918-
1919-cu illǝrdǝ vǝ 1920-1922-ci illǝrdǝ Baş 
nazir olmuşdur. Eyni zamanda Osmanl 
dövlǝtinin axrnc Baş naziri idi. Soyad qa-
nunu çxdqdan sonra “Okday” soyadn 
qǝbul etmişdir. 90, 144.  

Əhmǝdbǝyov, Kǝrim bǝy 236. 
Əhmǝdbǝyov, Sultan bǝy: Bakda sahǝ 

pristav olmuşdur. 350.  
Əhmǝdbǝyov, Zivǝr bǝy (1875-1925): 

Azǝrbaycanl memar. Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti dövründǝ Bak şǝhǝrinin baş memar 
tǝyin edilmiş vǝ bu vǝzifǝdǝ 1922-ci ilǝ qǝdǝr 

işlǝmişdir. 236, 318.  
Əhmǝdov, Abbasqulu xan: Tiisdǝ Mü-

sǝlman Milli Şuras idarǝ heyǝtinin üzvü 
olmuşdur. 35. 

Əhmǝdov, Əsǝdulla Əhmǝd oğlu (1867-
1941): Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi, 
xeyriyyǝçi. Nǝşri-Maarif Cǝmiyyǝtinin tǝsis-
çilǝrindǝn biri idi. Bak Bǝlǝdiyyǝ Mǝclisinin, 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin vǝ 
Müsavat partiyasnn üzvü olmuşdur. 147, 
196, 244.  

Əhmǝdov, Mǝlikmǝhǝmmǝd 61 
Əhmǝdov, Yusif (? - 1919) 61 
Əhmǝdov, Yusif (yaxud Yusifǝli Əhmǝ-

dov; ? - 1938): Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqnn 
sǝdri olmuşdur. Azǝrbaycan Parlamentinin 
üzvü idi. 147, 325, 360, 401, 403.  

Əhmǝdzadǝ, Əsǝdulla: bax. Əhmǝdov, 
Əsǝdulla. 

Əhmǝdzadǝ, Yusif: bax. Əhmǝdov, Yusif.  
Əjdǝrova, Aliyǝ: Cavad kǝndinin sakini 

olmuşdur. 257.  
Əkbǝrov, Hac İbad: Lǝnkǝran sakini, 

tacir. 34. 
Əlǝkbǝr Sar İmamqulu oğlu: Gǝncǝ 

sakini. 259.  
Əli bǝy 137, 153.  
Əli Xas (Mǝşhǝdi Əli Xas): Balaxan 

kǝndinin kǝndxudas olmuşdur. 75. 
Əli ibn Əbu Talib (601-661): İslam xǝlifǝsi, 

Mǝhǝmmǝd peyğǝmbǝrin ǝmisi oğlu vǝ 
kürǝkǝni. 79, 142, 168.  

Əli Rüfǝt bǝy: Türk zabiti. 101 
Əli Yusif: bax. Yusifzadǝ, Əli. 
Əlibǝyov, Salman bǝy (? - 1919): Qa-

rabağda inqilabi fǝaliyyǝtlǝ mǝşğul olmuş-
dur. 48, 60.  

Əlihǝsǝn Cabbar oğlu: “Azǝrbaycan” 
qǝzetinǝ yaz göndǝrmişdir. 184.  

Əlixanov, Əjdǝr bǝy: Sabunçu kǝndinin 
sakini. 390.  

Əliqulu: Bakda tapançadan atǝş etdiyi 
üçün hǝbs edilmişdir. 390.  

Əlimurad Əziz oğlu: Qusar sakini. 113. 

Əliverdibǝyov, Qara bǝy (1879-1929): 
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi. Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü ol-
muşdur. 82, 378.  

Əliverdiyev, Qara bǝy: bax. Əliverdi-
bǝyov, Qara bǝy. 

Əliyev, Əlibala: Göyçay qǝzasnn sakini. 
111. 

Əliyev, Əlibala: Bak İkinci İstiqraz-Mü-
tǝqabilǝ Cǝmiyyǝtinin Şura üzvü olmuşdur. 
279.  

Əliyev, Mirzǝağa: Ərzaq Nazirliyindǝ 
işlǝmişdir. 57. 

Əliyev, Mirzǝağa: bax. Əlizadǝ, Mirzǝağa.  
Əliyev, Muxtar 313.  
Əliyev, Müseyib: sosialist; Tovuzun Öysü-

zlü kǝndinin sakini. 366.  
Əliyev, Sǝlim: sosialist; Qovlarsar sakini. 

366.  
Əliyev, Yusifǝli 36, 57, 119, 133, 258, 348, 

349, 350, 358, 378, 403. 
Əlizadǝ, M. F.: tǝlǝbǝ. 259.  
Əlizadǝ, Mirzǝağa (1883-1954): Azǝrbay-

canl aktyor. “Hǝmiyyǝt”, “Nicat” truppa-
larnda çxş etmişdir. 1924-cü ildǝn etibarǝn 
Azǝrbaycan Dövlǝt Dram Teatrnda çalşmş, 
1949-cu ildǝ Xalq artisti adna layiq görül-
müşdür. 38.  

Əminov, Ağa Mǝşhǝdi Kǝrim oğlu (1888-
1921): “Müsavat” partiyasnn, Azǝrbaycan 
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur. 
358, 378, 402.  

Əminzadǝ, Ağa 313.  
Əminzadǝ, Əbülqasm: Şamax qazs 

olmuşdur. 397.  
Əmircanov, Əbdülǝli bǝy (1870-1948): 

Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi. Tiisdǝ 
Müǝllimlǝr İnstitutunu bitirmiş, Azǝrbayca-
nn bir sra yerlǝrindǝ müǝllim işlǝmişdir. 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝtindǝ 
Maliyyǝ naziri, Dövlǝt Nǝzarǝti naziri vǝzi-
fǝlǝrini tutmuşdur. Cümhuriyyǝtin süqutun-
dan sonra Türkiyǝyǝ mühacirǝtǝ getmişdir. 
196, 359, 378, 403.  

Əmircanov, Lütfǝli bǝy: Balaxan-Sa-
bunçu dairǝsinin, sonra Baknn polis müdiri 
(komendantı) olmuşdur. 146, 264, 350, 411.  

Əmircanzadǝ, Musa bǝy: Müsǝlman 
Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin idarǝ heyǝtinin üzvü 
olmuşdur. 196, 244.  

Əmirǝli Kǝramǝt oğlu: Əngilan kǝndinin 
sakini olmuşdur. 257.  

Əmirxan Bədirxan oğlu: Qusar sakini. 
113.  

Ənvǝr paşa (1881-1922): Osmanl döv-
lǝtinin hǝrbi vǝ siyasi xadimi. İttihad vǝ 
Tǝrǝqqi cǝmiyyǝtinin liderlǝrindǝn idi. 1914-
1918-ci illǝrdǝ Osmanl dövlǝtinin Hǝrbi 
naziri, Baş Qǝrargah rǝisi olmuşdur. Türk 
xalqlarn birlǝşdirmǝk uğrunda mübarizǝ 
aparmşdr. 255, 262.  

Ərǝbli, Hüseyn (yaxud Hüseyn Ərǝblinski; 
Xǝlǝfov; 1881-1919): Azǝrbaycann teatr ak-
tyoru vǝ rejissoru. “Nicat”, “Sǝfa”, Hacbǝyli 
Qardaşlar müdiriyyǝti truppalarnda çxş 
etmişdir. 185, 202, 221, 294.  

Əsǝd Adgözǝl oğlu: Bak ǝtrafında Qala 
kǝndinin sakini. 389.  

Əsǝd Xǝlil oğlu: Bakda yaşayan İran 
tǝbǝǝlǝrindǝn. 314. 

Əsǝdulla Mǝşhǝdi Əlǝkbǝr oğlu: Novo-
Bayǝzid mahal müsǝlman kǝndlǝrinin vǝkili 
olmuşdur. 219.  

Əsǝdullayev, Mirzǝ (1875-1936): Azǝr-
baycanl sahibkar, ictimai-siyasi xadim. 1918-
ci ilin dekabrndan 1919-cu ilin martına 
qǝdǝr Azǝrbaycann Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri 
olmuşdur. 98, 147, 196, 244.  

Əsǝdullazadǝ, Mirzǝ: bax. Əsǝdullayev, 
Mirzǝ 

Əsgər Hac Dəmir oğlu: Qusarn camaat 
vǝkili olmuşdur. 112. 

Əyyub Əsgǝr oğlu (Mǝşhǝdi Əyyub): 
Sayad Xz icmasnn nümayǝndǝsi. 411. 

Əzizǝ xanm: Hüseynqulu Sarabskinin 
hǝyat yoldaş. 417.  

Faysal I (1885-1933): Hicaz kral Şǝrif 
Hüseynin oğlu idi. 1920-ci ildǝ Suriya kral, 
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1921-1933-cü illǝrdǝ İraq kral olmuşdur. 
232. 

Ferdinand I [Ferdinand I; 1865-1927]: 
Rumniya kral. 1914-1927-ci illǝrdǝ taxtda 
olmuşdur. 298.  

Fǝtǝli şah (1771-1834): Qacar sülalǝsin-
dǝn İran şah; 1797-1834-cü illǝrdǝ hakimiy-
yǝtdǝ olmuşdur. 106.  

Fikrǝt, Toq: bax. Toq Fikrǝt.  
fon-Qvinner: bax. Qvinner, Artur fon 
Forester-Volker, Corc [George Forestier-

Walker; 1866-1939]: Britaniya ordusunun 
general-mayoru. 101, 156, 163, 165, 179, 
431. 

Frolov: Bakda fǝhlǝ hǝrǝkatınn fǝal 
üzvlǝrindǝn olmuşdur. 45 

Fukidid (e. ǝ. V ǝsr): qǝdim yunan ta-
rixçisi. 47 

Gegeçkori, Yevgeni Petroviç (1881-1954): 
Gürcüstann dövlǝt xadimi. Menşevik. Hü-
quq tǝhsili almşdr. Zaqafqaziya Komis-
sarlğnn sǝdri seçilmişdi. Gürcüstan müstǝ- 
qilliyini elan etdikdǝn sonra Xarici İşlǝr naziri, 
1921-ci ildǝ isǝ Ədliyyǝ naziri oldu. Gürcüs-
tann sovetlǝşmǝsinin ardndan mühacirǝt 
etdi. 131, 201, 211, 218.  

Gelovani: general; Gürcüstan ordusunda 
xidmǝt etmişdir. 353.  

Gidevanov: polkovnik; Gürcüstan Höku-
mǝtinin Batumidǝki nümayǝndǝsi olmuşdur. 
218.  

Gövhǝr xanm: mama. 278, 316, 355, 
394, 432.  

Güləli Seyidəhməd oğlu: Qusar sakini. 
113.  

“H. Bürhanǝddin”: “Azǝrbaycan” qǝzetin-
dǝ imza. 34. 

Hac Osman Mustafa oğlu: Qusar sakini. 
113.  

Hac Mǝnaf Mǝhǝmmǝd oğlu: Sayad Xz 
icmasnn nümayǝndǝsi. 411.  

Hacbababǝyov, Mehdi bǝy (1871-1925): 
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi. Zaqafqa-
ziya Seyminin, Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ 

Parlamentin üzvü olmuşdur. 7, 235, 313.  
Hacbala Rǝsul oğlu: Göyçǝ mahalnn 

Daşkǝnd kǝndinin camaat vǝkili. 125. 
Hacbǝyli, Üzeyir (1885-1948): Azǝrbay-

canl bǝstǝkar, musiqişünas, publisist, peda-
qoq vǝ ictimai xadim. Azǝrbaycann müasir 
peşǝkar musiqi sǝnǝtinin vǝ milli operann 
banisi. Dövrünün bir sra qǝzet vǝ jurnal-
larnda, o cümlǝdǝn “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ 
mǝqalǝ, felyeton, hekayǝ vǝ miniatürlǝrlǝ 
çxş etmişdir. “Azǝrbaycan” qǝzetinin redak-
torlarndan biri olmuşdur. Sovet dövründǝ 
Azǝrbaycan Bǝstǝkarlar İttifaqnn sǝdri, 
Azǝrbaycan Dövlǝt Konservatoriyasnn rek-
toru, Azǝrbaycan Elmlǝr Akademiyasnn 
hǝqiqi üzvü olmuşdur. Azǝrbaycan SSR-in vǝ 
Azǝrbaycan Respublikasnn Dövlǝt himnlǝ-
rinin musiqisinin müǝllidir. 18, 35, 38, 41, 
59, 79, 98, 115, 134, 143, 149, 151, 167, 172, 
185, 189, 202, 221, 240, 261, 279, 285, 298, 
318, 336, 355, 372, 374, 395, 412, 414, 419, 
434.  

Hacbǝyli, Zülfüqar (1884-1950): Azǝr-
baycanl bǝstǝkar. Üzeyir Hacbǝylinin böyük 
qardaşdr. 38, 41, 115, 132, 149, 151, 185, 
202, 221, 318, 430, 432, 434.  

Hacǝlizadǝ, Sǝmǝd bǝy: Azǝrbaycann 
maarif xadimi. 129, 130, 131.  

Hacxanov 391  
Hacqulu Əhməd oğlu: Qusar sakini. 113. 
Hacnski: Bak Müsǝlman Aktyorlar 

İttifaqnn xǝzinǝdar olmuşdur. 294. 
Hacnski, Camo bǝy (1888-1942): Azǝr-

baycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xadimi. Azǝr-
baycan Milli Şurasnn vǝ Parlamentin üzvü 
olmuş, Poçt vǝ Teleqraf naziri vǝzifǝsini 
tutmuşdur. 1938-ci ildǝ sürgün edilmiş, hǝbs 
düşǝrgǝsindǝ ölmüşdür. 82, 378.  

Hacnski, Mehdi bǝy: Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti Daxili İşlǝr Nazirliyindǝ idarǝ 
müdürü olmuşdur. 147, 196.  

Hacnski, Mǝhǝmmǝdhǝsǝn (1875-
1931): Azǝrbaycann dövlǝt xadimi. Peter-
burq Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir. 

Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl Baknn abadlaşd-
rlmasnda xidmǝtlǝri olmuşdur. Zaqafqaziya 
Seyminin üzvü idi. Zaqafqaziya Demokratik 
Federativ Respublikasnda Ticarǝt vǝ Sǝnaye 
naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. Azǝrbaycan Milli 
Şurasnn üzvü idi. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Hökumǝtindǝ Xarici İşlǝr naziri, Dövlǝt Nǝ-
zarǝti naziri, Maliyyǝ naziri, Daxili İşlǝr naziri, 
Ticarǝt, Sǝnaye vǝ Ərzaq naziri kimi vǝzifǝ-
lǝrdǝ işlǝmişdir. Cümhuriyyǝtin süqutundan 
sonra repressiyaya mǝruz qalmşdr. 381, 
382.  

Hacyev: Tǝrtǝr camaatınn nümayǝndǝsi 
olmuşdur. 230.  

Hacyev, Yǝhya 36, 57, 87. 
Haczadǝ, Abbas: Tovuz sakini. 199.  
Haczadǝ, M.: Şǝkidǝn “Azǝrbaycan” 

qǝzetinǝ mǝktub yazmşdr. 297.  
Hadi, Mǝhǝmmǝd (Əbdülsǝlimzadǝ; 

1879-1920): Azǝrbaycanl şair vǝ jurnalist. 
389, 395.  

Hadizadǝ, Əbdürrǝhim: Bak qazs 
olmuşdur. 147, 196, 244.   

Haqverdiyev, Əbdürrǝhim bǝy (1870-
1933): Azǝrbaycann yazçs vǝ dramaturqu, 
ǝdǝbiyyatşünas vǝ teatr xadimi. 35, 185, 
186, 202, 221, 430.  

Hamazasp: bax. Srvandzyan, Hamazasp.  
Hamburq, S. M.: Bakda fǝaliyyǝt gös-

tǝrmiş diş hǝkimi. 239, 260, 278, 297, 316, 
335, 354, 372, 393, 413, 432.  

Hamid, Əbdülhaq (Tarhan, 1852-1937): 
Türk şairi vǝ dramaturqu; eyni zamanda 
diplomatik fǝaliyyǝti dǝ olmuşdur. 337.  

Herodot (e. ǝ. V ǝsr): qǝdim yunan tar-
ixçisi. 47 

Heybǝtzadǝ, Əbdülhüseyn: “Müsavat” 
partiyasnn Əmirhacyan şöbǝsinin katibi 
olmuşdur. 

Heydǝr bǝy Bayram oğlu: İmamqulukǝnd 
(Qusar rayonu) sakini. 409.  

Heydǝrov, Əlǝkbǝr (Buzovnal) 409.  
Heydǝrov, İbrahim bǝy (1879-1949): 

Azǝrbaycann vǝ Dağstann ictimai-siyasi 

xadimi. Sankt-Peterburq Rabitǝ İnstitutunu 
qurtarmşdr. Rusiya Dövlǝt Dumasnn üzvü 
olmuşdur. Bak Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi Tǝsǝrrüfat 
şöbǝsinin rǝisi olmuşdur. Bakda neft şirkǝt-
lǝrinin vǝ bǝzi maarif-xeyriyyǝ cǝmiyyǝt-
lǝrinin idarǝ heyǝtindǝ tǝmsil olunmuşdur. 
1918-1919-cu illǝrdǝ Dağllar Respublika-
snn birinci hökumǝtindǝ Daxili İşlǝr naziri, 
ikinci hökumǝtindǝ isǝ Rabitǝ, Poçt vǝ Tele-
qraf naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. 1920-ci ildǝn 
etibarǝn mühacirǝtdǝ yaşamş, Türkiyǝdǝ 
vǝfat etmişdir. 381, 382.  

Heydǝrov, Qǝdir: bax. Heydǝrzadǝ, Qǝ-
dir. 

Heydǝrzadǝ, Qǝdir: Azǝrbaycan jurna-
listi. 236.  

Hǝqşünas: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ imza. 
Zaqatala-Balakǝn bölgǝsi haqqnda yazmş-
dr. 352.  

Hǝmǝdani, İbn ǝl-Fǝqih: IX ǝsrin sonu – 
X ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ yaşamş coğrayaşünas; 
“Kitabül-buldan” ǝsǝrinin müǝlli. 45, 59.  

Həsənbəy Qəmbər oğlu: Qusar sakini. 
113. 

Həsənəli Mansur oğlu: Qusar sakini. 113.  
Hǝsǝnov, Əliağa (1871-1933): Azǝrbay-

cann ictimai-siyasi xadimi; Cümhuriyyǝt 
dövründǝ Maliyyǝ naziri, Dövlǝt Müfǝttişi, 
Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuşdur. 
“Nǝşri-maarif” cǝmiyyǝtinin yaradlmasnda 
vǝ fǝaliyyǝtindǝ yaxndan iştirak etmiş, Bak 
Şǝhǝr Dumasnn üzvü olduğu dövrdǝ Şollar 
su kǝmǝrinin çǝkilişi vǝ şǝhǝrdǝki digǝr qu-
ruculuq-abadlq işlǝrindǝ xüsusilǝ böyük 
xidmǝti olmuşdur. 82, 146, 312, 331, 426. 

Hǝsǝnov, Əlinağ: Bak sakini. 351. 
Hǝsǝntuki: bax. Yessentuki.  
Hǝsǝnzadǝ, Əliağa: bax. Hǝsǝnov, Əliağa.  
Hǝsǝnzadǝ, Hüseyn (Mirzǝ Hüseyn Hǝ-

sǝnzadǝ): Tiisdǝ Müsǝlman Milli Şurasnn 
üzvü olmuşdur. 35. 

Hǝsǝnzadǝ, Rzaqulu: Sayad Xz 
camaatınn vǝkili olmuşdur. 410. 

Hindenburq, Paul fon (Paul von Hinden-
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burg, 1847-1934): Almaniyann hǝrbi vǝ 
siyasi xadimi, Birinci Dünya müharibǝsinin 
ǝn mǝşhur sǝrkǝrdǝlǝrindǝn biri. 1925-
1934-cü illǝrdǝ Almaniya prezidenti olmuş-
dur. 252, 261, 405, 414.  

Hiperid (e. ǝ. IV ǝsr): qǝdim yunan natiqi. 
47 

Hirǝvi, Ətaullah: XVI ǝsr müǝlliǝrindǝn. 
375.  

Homer (e. ǝ. VIII-VII ǝsrlǝr): qǝdim yunan 
şairi; “İliada” vǝ “Odisseya” poemalarnn 
müǝlli. 47 

Hür-ǝndişiyan: “Azǝbaycan” qǝzetindǝ 
imza. 333. 

Hüseyn Cahid (Yalçn; 1875-1957): Türk 
yazçs, publisisti vǝ siyasǝtçisi. Bir müddǝt 
Türkiyǝnin mǝşhur ǝdǝbiyyat vǝ incǝsǝnǝt 
jurnal olan “Sǝrvǝti-fünun”un redaktoru 
olmuş, daha sonra “Tǝnin” qǝzetini qurmuş-
dur. Birinci Dünya müharibǝsindǝn sonra 
ingilislǝr tǝrǝndǝn Malta adasna sürgün 
edilmişdir. Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisinin 
deputatı olmuşdur. Soyad qanunu çxdqdan 
sonra “Yalçn” soyadun qǝbul etmişdir. 234.  

Hüseyn İbrahim oğlu (Kǝrbǝlayi Hüseyn 
Kǝrbǝlayi İbrahim oğlu): Lǝnkǝran sakini. 
353.  

Hüseyn Kǝrbǝlayi Mǝhǝmmǝd oğlu: 
Quba sakini. 257.  

Hüseynqulu xan (1774-1845): Bak xan; 
1792-1806-c illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 
106, 107.  

Hüseynqulu Şahbaz oğlu: Sayad Xz 
icmasnn nümayǝndǝsi. 411. 

Hüseynov: Bak İkinci İstiqraz-Mütǝ-
qabilǝ Cǝmiyyǝtinin Şura üzvü olmuşdur. 
279.  

Hüseynov, Xǝlil: bax. Hüseynzadǝ, Xǝlil. 
Hüseynov, Rǝhim 180.  
Hüseynov, Rza: bax. Darabl, Rza. 
Hüseynov, Sadiq 235, 313.  
Hüseynzadə, Əbil: Qusarn camaat vǝkili 

olmuşdur. 112.  
Hüseynzadǝ, Əlǝkbǝr (1887-1967): teatr 

vǝ kino aktyoru. Azǝrbaycan SSR Əmǝkdar 
artisti idi. 152.  

Hüseynzadǝ, Xǝlil: teatr aktyoru. 185, 
202, 221, 294.  

Hüseynzadǝ, Mǝzahir: “Müsavat” parti-
yasnn Zabrat şöbǝsinin sǝdri olmuşdur. 91.  

Hüseynzadǝ, Yusif: Müsǝlman Xeyriyyǝ 
Cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur. 147. 

“X. İ.”: bax. İbrahimov, Xǝlil. 
Xaçatur: Ağdǝrǝdǝ ermǝni quldur 

dǝstǝsinin başçs olmuşdur. 149. 
Xalid Sǝid: bax. Xocayev, Xalid Sǝid. 
Xamişaşvili, Camal 87, 88.  
Xanbaba Ağas oğlu: Qusar sakini. 113.  
Xanbaba Vəlixan oğlu: Qusar sakini. 113.  
Xanǝli Xǝlil oğlu: Maştağa sakini. 409.  
Xanəli Nurəli oğlu: Qusar sakini. 113. 
Xasmǝmmǝdov, Xǝlil bǝy (yaxud Xas-

mǝhǝmmǝdov; 1873-1947): Azǝrbaycann 
dövlǝt xadimi. Moskva Universitetinin Hü-
quq fakültǝsini bitirmişdir. Rusiya Dövlǝt 
Dumasnn, Azǝrbaycan Milli Şurasnn üzvü 
olmuşdur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Höku-
mǝtindǝ portfelsiz nazir, Ədliyyǝ naziri, Daxili 
İşlǝr naziri kimi vǝzifǝlǝr tutmuşdur. Azǝr-
baycann Türkiyǝdǝ sǝri tǝyin edilmiş, 
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra Azǝrbay-
cana qaytmamşdr. Siyasi fǝaliyyǝtini müha-
cirǝtdǝ dǝ davam etdirmişdir. 99.  

Xatisov, Aleksandr İvanoviç (1874-1945): 
Ermǝni ictimai-siyasi xadim, “Daşnaksutyun” 
partiyasnn üzvü idi. Müxtǝlif dövrlǝrdǝ 
Ermǝnistann Baş Naziri, Sǝhiyyǝ, Daxili İşlǝr 
vǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. Ermǝnistann 
sovetlǝşmǝsindǝn sonra Fransa vǝ Por-
tuqaliyada mühacirǝtdǝ yaşamşdr. 273, 
280, 368, 375, 411.  

Xǝlil İbrahim: bax. İbrahimov, Xǝlil.  
Xǝlil paşa: Xǝlil Qut (1882-1957). Os-

manl İmperiyasnn hǝrbi xadimi. İttihad vǝ 
Tǝrǝqqi cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur. Ənvǝr 
paşann ǝmisi (Ənvǝr paşadan 1 yaş kiçik idi), 
eyni zamanda Hǝrbi Akademiyada Mustafa 
Kamaln (Atatürk) sinif yoldaş olmuşdur. Bi-

rinci Dünya müharibǝsindǝ İraq cǝbhǝsindǝ 
böyük müvǝffǝqiyyǝt qazanmş, Qafqaz 
İslam Ordusu ilǝ birgǝ Bakya daxil olmuş, 
Türk Qurtuluş Savaşnda iştirak etmişdir. 208, 
222, 255, 262.  

Xǝlilov, İsmayl: Tiisdǝ Müsǝlman Milli 
Şurasnn müsahibi olmuşdur. 35. 

Xǝlilov, Mǝşhǝdi Xǝlil Hacağa oğlu 373.   
Xǝlilov, Möhsün 373.  
Xocayev, Xalid Sǝid (1888-1937): özbǝk 

ǝsilli türkoloq. İstanbul Universitetindǝ oxu-
muş, Azǝrbaycanda işlǝmişdir. 1937-ci ildǝ 
güllǝlǝnmişdir. 432, 435.  

Xoşxǝvǝrov Hurǝndişan: “Azǝrbaycan” 
qǝzetindǝ imza. 14 

Xoyski, Əmir xan (1888-1954): Azǝrbay-
cann ictimai-siyasi xadimi, milli istiqlal 
hǝrǝkatınn iştirakçs. Bak qubernatorunun 
müavini, elǝcǝ dǝ bir sra yerlǝrdǝ qǝza rǝisi 
olmuşdur. 227. 

Xoyski, Fǝtǝli xan (1875-1920): Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝtinin qurucularndan biri, 
görkǝmli dövlǝt xadimi. Moskva Universite-
tinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. Bak 
Şǝhǝr Dumasnn sǝdri (1917-1918), Zaqaf-
qaziya Seyminin üzvü vǝ Zaqafqaziya Feder-
ativ Respublikasnn Xalq Maari naziri 
(1918) olmuşdur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ-
tinin ilk hökumǝtinin sǝdri seçilmiş, Cüm-
huriyyǝt dövründǝ bir neçǝ dǝfǝ Baş Nazir, 
elǝcǝ dǝ Daxili İşlǝr naziri, Ədliyyǝ naziri, 
Xarici İşlǝr naziri vǝzifǝlǝrini icra etmişdir. 
Bolşevik işğalndan sonra Tiisǝ mühacirǝt 
etmiş vǝ orada ermǝni daşnaklar tǝrǝndǝn 
şǝhid edilmişdir. 83, 117, 118, 124, 138, 143, 
174, 219, 266, 282, 283, 341, 343, 344, 352, 
380, 399, 417, 418.  

İbrahim Azǝri: bax. Atakişizadǝ, İbrahim. 
İbrahim xan (yaxud İbrahim Xǝlil xan; 

1732-1806): Qarabağ xan. 188.  
İbrahim Mǝhǝmmǝdrǝhim oğlu 96.  
İbrahimov, Ağamǝhǝmmǝd: bax. İbra-

himzadǝ, Ağamǝhǝmmǝd. 
İbrahimov, Bǝşir 390.  

İbrahimov, Xǝlil (Xǝlil İbrahim; Xǝlil İbra-
himzadǝ; 1892-1938): Azǝrbaycanl müǝllim, 
publisist vǝ tǝnqidçi. Şuşada anadan olmuş-
dur. Bakda müǝllim işlǝmiş, müxtǝlif qǝzet 
vǝ jurnallarda, o cümlǝdǝn “Azǝrbaycan” 
qǝzetindǝ yazlar dǝrc etdirmiş, bir müddǝt 
“Azǝrbaycan” qǝzetinin “müvǝqqǝti müdiri” 
olmuşdur. 1938-ci ildǝ hǝbs edilǝrǝk 
güllǝlǝnmişdir. 128, 134, 314, 349, 356.  

İbrahimov, Şǝ 37, 58, 78, 97, 114, 133, 
150, 166, 184, 239, 260, 279, 297, 317, 335, 
354, 373.  

İbrahimzadǝ, Ağamǝhǝmmǝd 96.  
İdaşkina, M. S. 133, 167, 184, 239, 278, 

316, 354, 394, 432.  
İlyas Turqud: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ 

mǝktub göndǝrmişdir. 184.  
İmam Nǝzǝr oğlu: Sabunçu kǝndinin 

sakini. 390.  
İmamqulu Mǝhǝmmǝdqulu oğlu: Aşağ 

Surra kǝndinin sakini. 392.  
İsfǝndiyar Mǝhǝmmǝdşah oğlu 109. 
İsgəndər Döndər oğlu: Qusar sakini. 113. 
İskǝndǝr (yaxud Makedoniyal İskǝndǝr) 

375.  
İslam Hac Əbdürrǝhim oğlu (Molla 

İslam): Alpan kǝndinin (Quba rayonu) sakini. 
409, 410.  

İsmayl Hac Əli oğlu: Novo-Bayǝzid ma-
hal müsǝlman kǝndlǝrinin vǝkili olmuşdur. 
219.  

İsmaylov: Tǝrtǝr camaatınn nümayǝn-
dǝsi olmuşdur. 230.  

Kaçaznuni, Hovanes (1868-1938): Ermǝ-
nistann siyasi vǝ dövlǝt xadimi. Daşnaksut-
yun Partiyasnn, Ermǝni Milli Şurasnn üzvü 
olmuşdur. Ermǝnistan Respublikasnn ilk 
hökumǝtindǝ Baş Nazir vǝzifǝsini tutmuşdur. 
Ermǝnistann sovetlǝşmǝsindǝn sonra mü-
hacirǝtdǝ qalmş, Daşnaksutyun Partiya-
sndan istefa edǝrǝk Sovet Ermǝnistanna 
qaytmşdr. 1937-ci ildǝ hǝbs edilmiş, 
hǝbsxanada ölmüşdür. 165, 411.  

Kaç, Mǝhmǝd Vǝhib: bax. Mǝhmǝd Vǝ-



V cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

450 451

V cild 

hib paşa. 
Kalosovski 428.  
Kandilaki: Gürcüstan ordusu zabitlǝrin-

dǝn. 353. 
Kantemirov, Əlixan Qadoyeviç (1889-

1963): Dağllar Respublikasnn siyasi xadimi 
vǝ diplomatı. Milliyyǝtcǝ osetindir. Peter-
burq vǝ Kiyev Universitetlǝrindǝ tǝhsil 
almşdr. Zaqafqaziya Seyminin üzvü, Dağllar 
Respublikasnn Azǝrbaycandak diplomatik 
nümayǝndǝsi olmuşdur. 405.  

Kartsivadze, Nikolay İotamoviç (1884-
1937). Gürcüstann ictimai xadimi vǝ dip-
lomatı. Ali hüquq tǝhsili almşdr. Menşe- 
viklǝrin Gürcüstandak rǝhbǝrlǝrindǝn biri 
idi. Gürcüstann Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ-
tindǝki siyasi nümayǝndǝsi tǝyin edilmişdi. 
1937-ci ildǝ Sovet rejimi tǝrǝndǝn hǝbs 
edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir. 215, 217.  

Kazm Nǝcǝf oğlu: Bak sakini. 351, 352.  
Kazmi, Mirmahmud (yaxud Mirmahmud 

Kazml; Mirmahmud Kazmovski; 1882-
1940): Azǝrbaycan aktyor, rejissor vǝ dra-
maturqu. 294.  

Kazmov: Əmǝk Nazirliyi dǝftǝrxanasnn 
katibi olmuşdur. 104.  

Kazmov, Ağahüseyn (1882-1937): Bakda 
fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. Azǝrbaycan SSR-
in ilk Sǝhiyyǝ komissar olmuşdur. Stalin re-
jimi tǝrǝndǝn güllǝlǝnmişdir. 17, 37, 58, 78, 
97, 114, 133, 150, 166, 184, 239, 260, 279, 
297, 317, 335, 354, 373 

Kazmzadǝ, Abbasqulu (1882-1947): 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xadimi. 
Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ Parlamentin 
üzvü olmuşdur. 36, 37, 140, 190, 304.  

Kazmzadǝ, Sǝmǝd Mǝnsur (yaxud 
Kazmov; 1879-1927): Azǝrbaycan şairi. 389.  

Kenisq: Azǝrbaycandak ingilis ordusu-
nun zabiti; mayor. Ərzaq komissar olmuşdur. 
408.  

Ketsxeveli: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Ərzaq Nazirliyindǝ şöbǝ müdiri olmuşdur. 
346.  

Kǝrǝm Kazm oğlu: Bülbülǝ kǝndinin 
sakini olmuşdur. 257 

Kərim Teymur oğlu: Qusar sakini. 113. 
Kǝrimov, Abbasǝli: bax. Kǝrimzadǝ, 

Abbasǝli 
Kǝrimzadǝ, Abbasǝli: Müsǝlman Xey-

riyyǝ Cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur. 147, 196.  
Kǝrimzadǝ, Mirzǝağa: “Müsavat” parti-

yasnn Balaxan mǝdǝnlǝri ǝrazisindǝki 
şöbǝsinin idarǝ heyǝtinin sǝdri olmuşdur. 
298, 317.  

Kiçikxanov, Bayram Niyazi oğlu (yaxud 
Kiçikxanl; 1889-1922): Azǝrbaycann siyasi 
xadimi. Zaqatalada maarif müfǝttişi işlǝ-
mişdir. Zaqataladan Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Parlamentinǝ seçilmiş, eyni zamanda 
Parlamentin katibi olmuşdur. “Əhrar” par-
tiyasnn üzvü idi. 49, 82, 239, 272, 352, 378.  

Killigil, Nuri: bax. Nuri paşa. 
Klemanso, Jorj [Georges Clemenceau; 

1841-1929]: Fransann dövlǝt xadimi. 1906-
1909 vǝ 1917-1920-ci illǝrdǝ Baş Nazir 
olmuşdur. 43, 156, 193, 195, 253, 254, 327, 
328, 344, 404, 423.  

Klenevski, Viktor Viktoroviç (1883 - ?): 
Milliyyǝtcǝ polyak olan Klenevski Slavyan-
Rus Cǝmiyyǝtindǝn Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Parlamentinǝ seçilmiş, 1919-cu ilin 
mart-dekabr aylarnda Sosial Tǝminat naziri 
olmuşdur. 227.  

Koçerenko Konstantin 390.  
Kokerell, F. P.: Antanta dövlǝtlǝrinin 

Bakdak polis müdiri olmuşdur. 237.  
Kolber, Peter 144 
Kolçak, Aleksandr Vasilyeviç (1874-

1920): Rusiyann hǝrbi vǝ siyasi xadimi; ad-
miral. Ağqvardiyaçlar hǝrǝkatınn başçs, 
Rusiyann Ali rǝhbǝri (noyabr 1918 – fevral 
1920) vǝ Rus ordusunun Ali Baş komandan 
(noyabr 1918 – yanvar 1920) olmuşdur. 43, 
64, 65, 66, 102, 179, 195,  

Kolesnikov, İvan Nikiforoviç (1860-1920): 
Rusiyann hǝrbi xadimi; general-mayor. Bi-
rinci Dünya müharibǝsindǝ iştirak etmiş, 

1918-ci ildǝ Könüllü orduya daxil olmuş, 
Terek kazaklarnn komandiri tǝyin edilmiş-
dir. 144 

Konde 46  
Konev (general) 200, 218.  
Konovalov, Fyodor 390.  
Kopelioviç, Samuil İzrailoviç: Bakda 

fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. 17, 37, 58, 78, 97, 
114, 133, 150, 166, 240, 260, 278, 297, 316, 
335, 354, 373.  

Kotsev, Pşemaxo Tamaşeviç (1884-1962): 
Şimali Qafqazn siyasi xadimi; Dağllar Res-
publikasnn Baş naziri olmuşdur. 33, 66, 67, 
124. 

Kozlovski: hǝrbi xadim. 296.  
Köçǝrli, Firidun bǝy (1863-1920): Azǝr-

baycann görkǝmli maarif xadimi, ǝdǝbiy-
yatşünas vǝ yazçs. Qori Müǝllimlǝr Semi- 
nariyasn bitirmişdir. 1918-ci ildǝ Qori Mü-
ǝllimlǝr Seminariyasnn Azǝrbaycan şöbǝsi-
ni Qazaxa köçürǝrǝk müstǝqil bir semi- 
nariyaya çevirmiş vǝ bu seminariyann direk-
toru olmuşdur. Azǝrbaycan Milli Şurasnn 
üzvü kimi İstiqlal Bǝyannamǝsini imzalayan-
lar arasnda yer alan Firidun bǝy Köçǝrlinin 
Azǝrbaycan ǝdǝbiyyatı tarixinǝ dair ǝsǝrlǝri 
xüsusilǝ dǝyǝrlidir. Bolşeviklǝr tǝrǝndǝn 
güllǝlǝnmişdir. 82. 

Krasnov, Pyotr Nikolayeviç (1869-1947): 
Rusiyann hǝrbi xadimi, general. Don ka-
zaklarnn ataman olmuşdur. 50, 60.  

Kress, fon: bax. Kressenşteyn.  
Kressenşteyn, Kress fon [Kreß von Kres-

senstein] (1870-1948): Almaniyann hǝrbi 
xadimi, general. Birinci Dünya mühari-
bǝsindǝ Osmanl ordusunda xidmǝt etmiş, 
1918-ci ildǝ Gürcüstana ezam edilmişdir. 
Müharibǝdǝn sonra Almaniya ordusunda 
xidmǝtini 1929-cu ilǝ qǝdǝr davam etdir-
mişdir. 238.  

Krlov, İvan Andreyeviç (1769-1844): ǝsa-
sǝn tǝmsillǝri ilǝ mǝşhur olan rus şairi. 141. 

Kruten: Türküstan Hökumǝtinin Hǝrbi 
naziri olmuşdur. 156.  

Ksenofon (e. ǝ. V-IV ǝsrlǝr): qǝdim yunan 
tarixçisi vǝ yazçs. 47 

Kujim, Vasili Mixayloviç: Bak ukrayna-
llar Radas tǝrǝndǝn Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Parlamentinin üzvü seçilmişdir. 82, 
379, 395, 402.  

Kumilov (general) 200.  
Kuroçkin, Aleksandr Timofeyeviç 392.  
Kuropatkin (general) 25 
Qacar: Azǝrbaycann hǝrbi xadimi; gen-

eral-mayor. 420.  
Qacar, Mǝhǝmmǝd Mirzǝ (1872-1920): 

Azǝrbaycann hǝrbi xadimi, general-mayor. 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti ordusunda pol-
kovnik rütbǝsi ilǝ xidmǝt etmǝyǝ başlamş, 
1919-cu ilin iyun aynda general-mayor 
rütbǝsi almşdr. 420, 434.  

Qaçaq Əlǝkbǝr: Gǝncǝdǝ qaçaqlq et-
mişdir. 120. 

Qaçaq Qǝmbǝr: Gǝncǝdǝ qaçaqlq et-
mişdir. 120.  

Qaçaq Qǝnbǝr: bax. Qǝnbǝr Tağ oğlu. 
Qaçaq Yunis: Cümhuriyyǝt dövründǝ 

Azǝrbaycann cǝnub bölgǝlǝrindǝ fǝaliyyǝt 
göstǝrmiş qaçaq. 36, 39.  

 “Qaf. Əlif. Qaf.”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ 
imza. 57. 

Qambaşidze, David (? - 1946): Gürcüs-
tann siyasi xadimi vǝ diplomatı. 1918-ci ilin 
noyabrndan 1921-ci ilin fevralna qǝdǝr 
Gürcüstann İngiltǝrǝdǝ diplomatik nüma-
yǝndǝsi olmuşdur. 131.  

Qanem, Çakri 231. 
Qaplanov, Rǝşid xan (1883-1937): 

Azǝrbaycann vǝ Dağstann siyasi xadimi. 
Kumk ǝsillidir. Sorbon Universitetinin (Paris) 
Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. İstanbulda 
müxtǝlif tǝhsil qurumlarnda, o cümlǝdǝn İs-
tanbul Universitetindǝ dǝrs demişdir. 1918-
ci ilin dekabrndan 1919-cu ilin martına 
qǝdǝr Dağllar Respublikasnn Daxili İşlǝr 
naziri olmuşdur. Dağstan Denikin qoşunlar 
tǝrǝndǝn işğal edildikdǝn sonra Azǝrbay-
cana gǝlmiş, ǝvvǝlcǝ Maarif vǝ Dini Etiqad 
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(aprel-dekabr 1919), sonra Maliyyǝ (dekabr 
1919 – aprel 1920) naziri olmuşdur. 1937-ci 
ildǝ güllǝlǝnmişdir. 66 

Qaraağazadǝ, Əhmǝd Hǝmdi (1893-
1928): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamen-
tinin üzvü olmuşdur. 35, 89, 291, 327, 408, 
415.  

Qarabǝyli, Qara bǝy (1873-1953): Azǝr-
baycann ictimai-siyasi xadimi, eyni zamanda 
hǝkim vǝ jurnalist; Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Parlamentinin üzvü. “Difai” partiyasnn 
rǝhbǝrlǝrindǝn, “İttihad” partiyasnn sǝdri 
olmuşdur. “Hǝyat”, “İrşad”, “Kaspi” kimi bir 
sra nǝşrlǝrlǝ ǝmǝkdaşlq etmişdir.  3, 83, 
117, 118, 142, 143, 207, 225, 228, 229, 244, 
246, 258, 259, 269, 304, 419.  

Qaraxanov (general) 95.  
Qarayev, Əbülfǝz (1885-1952): Azǝrbay-

canl hǝkim. Odessada Novorossiya Univer-
sitetini bitirmişdir. Bakda müxtǝlif xǝstǝ- 
xanalarda uşaq xǝstǝliklǝri mütǝxǝssisi kimi 
çalşmş, elǝcǝ dǝ elmi vǝ pedaqoji fǝa-
liyyǝtlǝ mǝşğul olmuşdur. 313 

Qarayev, Əliheydǝr (1896-1938): Azǝr-
baycann siyasi xadimi. Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur. Cüm- 
huriyyǝtin süqutundan sonar Bak Sovetinin 
sǝdri, Azǝrbaycan Sovet Sosialist Respubli-
kasnn Hǝrbi Dǝniz İşlǝri xalq komissar, 
Əmǝk xalq komissar vǝ Ədliyyǝ xalq 
komissar olmuş, bir sra digǝr vǝzifǝlǝrdǝ 
işlǝmişdir. 1937-ci ildǝ hǝbs edilmiş, 1938-ci 
ildǝ güllǝlǝnmişdir. 6, 158, 370, 371, 403, 
430.  

Qardaşov, Aslan bǝy (1866-1920): 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin dövlǝt xadimi. 
“Əhrar” partiyasnn liderlǝrindǝn biri, Milli 
Şurann vǝ Parlamentin üzvü, Əkinçilik vǝ 
Dövlǝt Əmlak naziri olmuşdur. 5, 120, 230, 
249, 269, 270, 301, 302, 352, 401, 403.  

Qarxunlu Əşrǝf bǝy: bax. Tağyev, Əşrǝf 
bǝy. 

Qarqaleteli (polkovnik) 425.  
Qasm (Mǝşhǝdi Qasm): Göyçǝ maha-

lnn Daşkǝnd kǝndinin sakini. 29. 
Qasm Qǝmbǝr oğlu: Gǝncǝ sakini. 96.  
Qasmov, Cǝfǝr: Bak vǝ Ətrafınn Müsǝl-

man Ziyallar İttifaqnn üzvü olmuşdur. 313.  
Qasmov, Hac İbrahim: bax. Qasmzadǝ, 

Hac İbrahim. 
Qasmov, Qasm: bax. Qasmzadǝ, Qa-

sm.   
Qasmzadǝ, Hac: Müsǝlman Xeyriyyǝ 

Cǝmiyyǝtinin idarǝ heyǝtinin üzvü olmuşdur. 
147. 

Qasmzadǝ, Hac İbrahim: “Bǝsirǝt” qǝ-
zetinin baş redaktoru olmuşdur. 51.  

Qasmzadǝ, Qasm (yaxud Qasm Qa-
smov; 1889-1959): Azǝrbaycann ictimai 
xadimi. Bak Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝsinin vǝ “Nicat” 
cǝmiyyǝtinin sǝdri olmuşdur. Aprel işğa-
lndan sonra mühacirǝtǝ getmişdir. 146, 147, 
150, 195, 196, 244.  

Qasmzadǝ, M. Ə.: bax. Qasmzadǝ, 
Muradǝli. 

Qasmzadǝ, Muradǝli: Azǝrbaycan Şey-
xülislamlq İdarǝsinin müsahibi olmuşdur. 
147, 223.  

Qaşiyev, F.: Qusarn Hǝzrǝ dairǝsindǝ 
pristav müavini olmuşdur. 112. 

Qayb Xanşərif oğlu: Qusar sakini. 113. 
Qaybov: Tǝrtǝr camaatınn nümayǝndǝsi 

olmuşdur. 230.  
Qaybov, Cahangir: Bak vǝ Ətrafınn 

Müsǝlman Ziyallar İttifaqnn üzvü olmuş-
dur. 313.  

Qaybov, Mǝhǝmmǝdağa 235 
Qazzadǝ, Gövhǝr xanm 335.  
Qǝbulov, Abdulla ǝfǝndi (yaxud Qǝbul-

zadǝ; 1853-1943): Zaqatala nahiyǝsindǝn 
Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuşdur. 
82, 379, 402.  

Qǝdimǝli Sultan oğlu: Maştağa sakini. 
409.  

Qǝdirzadǝ, Ağa: Müsǝlman Xeyriyyǝ 
Cǝmiyyǝtinin idarǝ heyǝtinin üzvü olmuşdur. 
147.  

Qǝhrǝman ǝfǝndi: Axsxann ictimai xa-

dimi. 93.  
Qǝmǝr xanm: aktrisa. 294.  
Qǝnbǝr Əli oğlu: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ 

Tovuz-Qazax zonasndan mǝktub yazmşdr. 
367.  

Qǝnbǝr Hüseyn oğlu: İran tǝbǝǝsi; Bak 
Nef Cǝmiyyǝtinin mǝdǝnlǝrindǝ işlǝmişdir. 
257.  

Qǝnbǝr Tağ oğlu: Gǝncǝ sakini; Qaçaq 
Qǝnbǝr kimi tannmşdr. 259.  

Qǝnizadǝ (doktor) 298, 317, 372, 378.  
Qǝnizadǝ, Əbdülhǝmid bǝy (yaxud Hǝ-

mid bǝy Qǝnizadǝ): Azǝrbaycanl hǝkim. 
Ağdamda işlǝmişdir. Azǝrbaycan Hökumǝti 
tǝrǝndǝn Naxçvan vǝ Şǝrur-Dǝrǝlǝyǝz 
qǝzalarndak qaçqnlara yardm etmǝk üçün 
göndǝrilmişdir. 299.  

Qǝnizadǝ, Sultanmǝcid Murtuzǝli oğlu 
(1866-1938): Azǝrbaycann ictimai-siyasi 
xadimi; yazç, pedaqoq vǝ publisisti. Tiis 
Aleksandr Müǝllimlǝr İnstitutunu bitirmişdir. 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin 
üzvü olmuşdur.  6, 141, 162, 361, 371, 375, 
377.   

Qǝribov, Yusif: Lǝnkǝran camaatınn 
vǝkili olmuşdur. 36, 133.  

Qirişqori, Y. A.: hǝkim. 413, 432.  
Qlazenap, Qroqori İvanoviç (1751-1819): 

Rusiyann hǝrbi xadimi, general-leytenant. 
106, 107.  

Qnesin, F: Zakaspiysk Müvǝqqǝti Höku-
mǝtinin Bakdak hǝrbi nümayǝndǝsi. 362, 
374.  

Qolden, Edvard: ingilis maliyyǝçisi. 24, 
89.  

Qolovin: Ufa Hökumǝtinin nümayǝndǝsi 
olmuşdur. 290.  

Qrodzinski: Türküstan Hökumǝtinin Dax-
ili İşlǝr naziri olmuşdur. 156.  

Quan 193.  
Quba 4, 100, 105, 106, 107, 109, 112, 

113, 119, 120, 162, 176, 185, 202, 209, 221, 
226, 247, 256, 257, 269, 270, 293, 297, 392, 
409, 410.  

Qudoviç, İvan Vasilyeviç (1741-1820): 
Rusiyann hǝrbi xadimi; general-feldmarşal. 
107.  

Qukasov: Bakda Mariinski (indiki Rǝsul 
Rza) küçǝsindǝ dükan olmuşdur. 314. 

Qulamhüseyn Balahüseyn oğlu: Balaxan 
kǝndinin sakini olmuşdur. 257.  

Qulamov, Əli Qulam oğlu: Bak hǝbs-
xanasnda mǝhkum olmuşdur. 409.  

Quliyev, İmamqulu 96.  
Qulyakoviç: Bakda, Balaxan-Sabunçu 

dairǝsinin polis müdiri olmuşdur. 350.  
Qurban Allahverdi oğlu: Tǝrtǝr sakini. 

149.  
Qurbanzadǝ, Sǝfǝr: “Müsavat” partiya-

snn Tağyev fabrikindǝki şöbǝsinin sǝdri 
olmuşdur. 109.  

Qvardjaladze, Konstantin Yeqoroviç 
(1883-1969): Gürcüstann siyasi xadimi; Gür-
cüstan Tǝsisçilǝr Mǝclisinin üzvü olmuşdur. 
131. 

Qvinner, Artur fon [Arthur von Gwinner; 
1865-1931]: Almaniyann siyasi xadimi vǝ 
bankiri. 24 

Larionov, Pavel Averyanoviç: Bakda 
işlǝmiş hǝkim. 167, 201, 260, 279, 355, 373, 
394, 433.  

Laurens, Tomas Edvard [Thomas Edward 
Lawrence; 1888-1935]: Britaniyal arxeoloq, 
cǝsus vǝ diplomat. 232. 

Lenin, Vladimir İliç (1870-1924): Rus 
inqilabç vǝ marksist. Əsl soyad Ulyanov idi. 
Rusiyada 1917-ci il Oktyabr inqilabnn tǝş-
kilatçs vǝ rǝhbǝri, Sovet Sosialist Respub-
likalar İttifaqnn (SSRİ) qurucusu vǝ SSRİ 
Nazirlǝr Sovetinin ilk sǝdri olmuşdur. 65, 66, 
211, 424.  

Leontyeviç, Aleksandr Konstantinoviç (? 
- 1920): Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl Bak Şǝhǝr 
Dumasnn üzvü; Mǝrkǝzi Ev Komitǝsinin 
tǝsisçilǝrindǝn biri vǝ rǝhbǝri olmuşdur. 
1920-ci ildǝ bolşeviklǝr tǝrǝndǝn güllǝ-
lǝnmişdir.  349.  

Lǝmbǝranski, Cǝmil bǝy: bax. Lǝnbǝran-
ski, Cǝmil bǝy. 
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Lǝnbǝranski, Cǝmil bǝy (1884-1959): 
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi; hǝkim. 
Kiyevdǝ tibb tǝhsili almş, Azǝrbaycann 
müxtǝlif yerlǝrindǝ hǝkim kimi işlǝmişdir. 
Cavad qǝzasndan Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Parlamentinǝ üvz seçilmişdir. 82, 358.  

Libava: bax. Liepaya. 
Libknext, Karl [Karl Liebknecht; 1871-

1919]: Almaniya vǝ beynǝlxalq fǝhlǝ hǝrǝ-
katınn fǝal iştirakçs, Almaniya Kommunist 
Partiyasnn banilǝrindǝn biri. 241. 

Lizqar, Konstantin Nikolayeviç: Slavyan-
Rus Cǝmiyyǝtinin üzvü; Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝtinin Ərzaq naziri olmuşdur. 317, 
336, 347, 349, 374.  

Lloyd Corc, Devid [David Lloyd George; 
1863-1945]: Britaniyal siyasǝtçi. 1905-1908-
ci illǝrdǝ Ticarǝt naziri, 1908-1915-ci illǝrdǝ 
Maliyyǝ naziri, 1915-1916-c illǝrdǝ Hǝrbi 
nazir olmuşdur. 6 dekabr 1916 – 19 oktyabr 
1922 tarixlǝri arasnda Britaniyann Baş 
Naziri vǝzifǝsini tutmuşdur.  102, 327, 345, 
423. 

Lodj, Henri Kebot [Henry Cabot Lodge, 
1850-1924]: Amerikann siyasǝt xadimi. 144, 
152.  

Lopatinski: Türküstan Hökumǝtinin 
Dövlǝt Müfǝttişi olmuşdur. 156.  

Lope de Veqa [Lope de Vega; 1562-
1635]: ispan dramaturqu, yazçs vǝ şairi. 46 

Lüksemburq, Roza [Rosa Luxemburg; 
1871-1919]: Almaniyann polyak ǝsilli 
losofu, iqtisadçs vǝ publisisti; marksizm 
nǝzǝriyyǝçisi. 241.  

Lütfəli Fətəli oğlu: Qusar sakini. 113. 
Lütfǝliyev, Əlǝkbǝr 263, 281.  
Lütfǝliyev, Əlǝsgǝr 263, 281.  
Lütfǝliyev, Əlimǝhǝmmǝd 263, 281.  
Lütfǝliyev, Xaliq 263, 281.   
Lütfǝliyev, Vahab 281.  
Lvov, Georgi Yevgenyeviç (1861-1925): 

Rusiyann siyasi xadimi. 1917-ci ilin mart-iyul 
aylarnda Müvǝqqǝti Hökumǝtin başçs 
olmuşdur. 123. 

Lyubimov: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Ərzaq Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 346.  

 “M. Ə.”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ imza; 
bax. Rǝsulzadǝ, Mǝhǝmmǝd Əmin. 

 “M. H-zadǝ”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki 
imzalardan. 250.  

Maçabili: polkovnik; Gürcüstan or-
dusunda xidmǝt etmişdir. 353.  

Mahmud Kamil paşa (1880-1920): Os-
manl dövlǝtinin hǝrbi xadimi. Balkan müha-
ribǝlǝrindǝ, Birinci Dünya müharibǝsindǝ 
iştirak etmişdir. 255. 

Mahmud Mǝhǝmmǝd oğlu 109. 
Mahmud Salman oğlu: “Müsavat” 

partiyasnn Tağyev fabrikindǝki şöbǝsinin 
katibi olmuşdur. 109.  

Mahmudbǝyov, Ağalar bǝy 235, 313.  
Mahmudbǝyov, Hǝbib bǝy (1864-1928): 

Azǝrbaycan maarifçisi. Şamaxda anadan 
olmuş, Tiisdǝ Aleksandr Müǝllimlǝr İnstitu-
tunu bitirmişdir. Bakda pedaqoji fǝaliyyǝtlǝ 
mǝşğul olmuş, bir müddǝt Sosial Tǝminat 
Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 16, 51, 130, 135.  

Mahmudbǝyov, Lǝtif: doktor. 235, 313.  
Mahmudov, Mustafa (1878-1937): Azǝr-

baycann siyasi xadimi. Qori seminariyasn 
bitirmiş, Azǝrbaycann müxtǝlif yerlǝrindǝ 
müǝllimlik etmişdir. Rusiya II Dövlǝt Duma-
snn, Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ Parla-
mentinin üzvü olmuşdur. Sovet rejimi 
tǝrǝndǝn repressiyaya mǝruz qalmş, 
güllǝlǝnmişdir. 320, 401.  

Mahmudzadǝ, İsmayl 37, 59, 79, 98, 
134, 167. 

Makarenko, Andriy Qavriloviç (1885-
1963): Ukraynann siyasi xadimi. Ukrayna 
Xalq Respublikas Direktoriyasnn üzvü 
olmuşdur. Mühacirǝtǝ getmişdir. 103. 

Makarov: Lǝnkǝranda ermǝnilǝrdǝn 
ibarǝt hǝrbi dǝstǝnin başçs olmuşdur. 34, 
353.  

Makayev, Avel Qavriloviç (yaxud Makaş-
vili; 1860-1920): Rusiyann, Gürcüstann vǝ 
Azǝrbaycann hǝrbi xadimi; general-mayor. 

Gürcü zadǝganlar nǝslinǝ mǝnsub idi. Birinci 
Dünya müharibǝsindǝ rus ordusunun zabiti 
kimi iştirak etmiş, Oktyabr inqilabndan 
sonra istefaya çxmşdr. 1918-ci ildǝn Gür-
cüstan ordusunda xidmǝt etmǝyǝ başlamş, 
1919-cu ilin avqust ayndan Azǝrbaycan 
Cümhuriyyǝtinin ordusunda xidmǝtǝ qǝbul 
edilmişdir. 125. 

Makinski, Abbasǝli bǝy (1888-1938): 
Azǝrbaycanl hüquqşünas. Kiyev Universite-
tinin Hüquq fakültǝsindǝ tǝhsil almşdr. 
Cümhuriyyǝt dövründǝ müxtǝlif dövlǝt 
qurumlarnda hüquq mǝslǝhǝtçisi vǝ xüsusi 
tapşrqlar üzrǝ mǝmur kimi fǝaliyyǝt 
göstǝrmişdir. 1938-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 
317, 336, 348, 374.  

Makinski, Teymur bǝy (1874-?): Azǝrbay-
cann dövlǝt xadimi. Zaqafqaziya Seyminin 
Müsǝlman fraksiyasnn, Azǝrbaycan Milli 
Şurasnn vǝ Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Par-
lamentinin üzvü olmuşdur. Bir müddǝt 
Ədliyyǝ naziri vǝzifǝsini tutmuş, daha sonra 
Ermǝnistan Hökumǝti yannda Azǝrbaycann 
diplomatik nümayǝndǝsi tǝyin edilmişdir. 
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra müha-
cirǝtǝ getmişdir. 82 

Maklakov, Vasili Alekseyeviç (1869-
1957): Rusiyann siyasi xadimi. Dövlǝt Duma-
snn üzvü olmuşdur. Müvǝqqǝti Hökumǝt 
tǝrǝndǝn Parisǝ sǝr tǝyin edilmiş, fǝqǝt 
vǝzifǝsini ifa etmǝyǝ başlaya bilmǝmişdir. 
Mühacirǝtǝ getmişdir. 156.  

Maksimov (general) 296.  
Maqomayev, Müslüm (1885-1937): 

Azǝrbaycanl bǝstǝkar vǝ ictimai xadim. Milli 
musiqinin inkişafında müstǝsna xidmǝtlǝri 
olmuşdur. 38, 115, 151, 294.  

Malxazyan, Arşak İoanesoviç (yaxud 
Malxazov): “Daşnaksutyun” partiyasnn, 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin 
üzvü olmuşdur. 379, 399, 402.  

Malşev: Bakda polismeyster müavini 
olmuşdur. 313. 

Mallaç-xan, Bahadr bǝy: Azǝrbaycann 

vǝ Dağstann ictimai-siyasi xadimi. 1913-cü 
ildǝ Bakda Qafqaz Müsǝlman Xeyriyyǝ 
Cǝmiyyǝtinin sǝdri olmuşdur. Dağllar 
Respublikas Hökumǝtindǝ Ticarǝt vǝ Sǝnaye 
naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. 181, 381, 382.  

Mamulaşvili: Gürcüstan ordusu zabit-
lǝrindǝn. 353.  

Manatov, Şǝrif (1887-1936): Başqrd icti-
mai-siyasi xadimi; Başqrd milli hǝrǝkatınn 
liderlǝrindǝn; şǝrqşünas. 1917-ci ilin iyul vǝ 
avqust aylarnda keçirilǝn I vǝ II Ümum-
başqrd qurultaylarnda milli hǝrǝkata 
rǝhbǝrlik etmǝk mǝqsǝdi ilǝ tǝsis edilǝn 
Başqrd Mǝrkǝzi Şurasnn sǝdri olmuşdur. 
1918-ci ildǝn bolşeviklǝrǝ qoşulmuş, Türkiyǝ 
Kommunist Partiyasnn qurulmasna yardm 
etmǝk mǝqsǝdi ilǝ bu ölkǝyǝ ezam 
edilmişdir. 341, 356.  

Manukyan, Aram (yaxud Sǝrkis Ovanes-
yan; Serj Ovanesyan; 1879-1919): Ermǝnis-
tann siyasi xadimi, Daşnaksutyun partiya- 
snn üzvü. Türkiyǝ ǝrazisindǝki ermǝni 
üsyanlarnn rǝhbǝrlǝrindǝn biri olmuşdur. 
Ermǝnistan Respublikasnn ilk Daxili İşlǝr 
naziri, sonrak dövrdǝ Əmǝk naziri vǝ 
Müdaǝ naziri olmuşdur. 77. 

Marağayi, Mǝhǝmmǝd Sǝidülvüzǝra: 
İrann Azǝrbaycandak konsulu olmuşdur. 
429.  

Mariya Aleksandra [Marie Alexandra; 
1875-1938]: 1914-1927-ci illǝrdǝ Rumniya 
kraliças olmuşdur; Rumniya kral I 
Ferdinandn arvad idi. 298.  

Marks, Karl (1818-1883): Alman losofu, 
iqtisadçs vǝ sosioloqu. 371, 375.  

Martınov, Pyotr İvanoviç (1867 - ?): 
polkovnik; 1909-1916-c illǝrdǝ Baknn 
Bǝlǝdiyyǝ sǝdri olmuşdur. 53.  

Masbalyan, Avanes-xan: İran ermǝni-
lǝrindǝn. 422. 

Maslov: Batumidǝki Rus Milli Şurasnn 
sǝdri olmuşdur. 87, 113.  

Matseyevski: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Ərzaq Nazirliyindǝ Maliyyǝ şöbǝsinin 
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müfǝttişi olmuşdur. 346, 348.  
Matyuşkin, Mixail Afanasyeviç (1676-

1737): Rusiyann hǝrbi xadimi; general. 105.  
Mazniaşvili, Georgi İvanoviç (1872-

1937): Gürcüstann hǝrbi xadimi, general. 
Abxaziyann, daha sonra Tiisin general-qu-
bernatoru olmuş, Ermǝnistanla müharibǝdǝ 
Gürcüstan qoşunlarnn baş komandan tǝyin 
edilmişdir. Gürcüstan Respublikasnn süqu-
tundan sonra hǝbs edilmiş, mühacirǝtǝ 
getmiş, ancaq yenidǝn vǝtǝninǝ qaytmş vǝ 
1937-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 179, 199, 211, 
219.  

Mazniyev, Georgi İvanoviç: bax. Maz-
niaşvili, Georgi İvanoviç.  

Mazurenko, Semyon Petroviç (1868-
1937): Rusiyann siyasi xadimi vǝ diplomatı. 
44. 

Mdivani, Simon Qurgenoviç (1876-
1937): Gürcüstann siyasi xadimi, diplomat. 
Gürcüstan Tǝsisçilǝr Mǝclisinin, Milli Şura-
snn vǝ Parlamentinin üzvü olmuşdur. 
Gürcüstann Ermǝnistandak ilk siyasi nüma-
yǝndǝsi (sǝri) tǝyin edilmişdir. 163.  

Mehdiqulu xan Cavanşir (1763-1845): 
İbrahimxǝlil xan Cavanşirin oğlu, Qarabağ 
xanlğnn sonuncu xan olmuşdur. 188.  

Mehdiyev, Abdulla 169.  
Mehdiyev, Hac Nağ 169.  
Mehdiyev, Kǝlbǝli Hac Nağ oğlu 169.  
Mehdiyev, Mehdi 169.  
Mehdiyev, Yusif 169, 196, 244.  
Mehdizadǝ, Atamal: “Müsavat” partiya-

snn Zabrat şöbǝsinin katibi olmuşdur. 93.  
Mehdizadǝ, Yusif: Müsǝlman Xeyriyyǝ 

Cǝmiyyǝtinin idarǝ heyǝtinin üzvü olmuşdur. 
147.  

Mehmandarov, Sǝmǝd bǝy (1856-1931): 
Azǝrbaycann hǝrbi xadimi. Peterburqda 
hǝrbi mǝktǝb bitirmiş, Çar Rusiyas ordu-
sunda xidmǝt etmiş, Rusiya-Yaponiya müha-
ribǝsindǝ göstǝrdiyi şücaǝtlǝrǝ görǝ müka- 
fatlandrlmş, Birinci Dünya müharibǝsindǝ 
iştirak etmişdir. 1917-ci ilin fevral inqila-

bndan sonra Rusiya ordusundan istefa 
vermişdir. Cümhuriyyǝt dövründǝ Azǝrbay-
cann Hǝrbi naziri olmuş, ordu quruculuğu 
sahǝsindǝ böyük işlǝr görmüşdür. Cümhuriy-
yǝtin süqutundan sonra bolşeviklǝr tǝrǝ-
ndǝn hǝbs edilmiş, azadlğa çxdqdan 
sonra müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 420, 
421, 434.  

Meydan Süleyman oğlu: Alpan kǝndinin 
(Quba rayonu) sakini. 409.  

Meyson, Monq: İngiltǝrǝnin Qafqazdak 
zabitlǝrindǝn, mayor. 127.  

Mǝğfurǝ xanm (yaxud Mariya Frolovna 
Yermakova; 1901-1982): Azǝrbaycan teatr 
sǝhnǝsinin ilk aktrisalarndan biri olmuşdur. 
Əsl ad “Mariya” olsa da, sǝhnǝdǝ “Mǝğ-
furǝ” adyla çxş etmişdir. 294.  

Mǝhǝmmǝd Əli oğlu: İran tǝbǝǝsi; Bak 
Neft Cǝmiyyǝtinin mǝdǝnlǝrindǝ işlǝmişdir. 
257.  

Mǝhǝmmǝd Əmirhüseyn oğlu 390.  
Mǝhǝmmǝd Hac Salah oğlu (Mirzǝ 

Mǝhǝmmǝd): İmamqulukǝnd (Qusar ray-
onu) sakini. 409.  

Mǝhǝmmǝd Hǝsǝn oğlu: “Azǝrbaycan” 
qǝzetinǝ Tovuz-Qazax zonasndan mǝktub 
yazmşdr. 367.  

Mǝhǝmmǝd Peyğǝmbǝr 79, 168, 365.  
Mǝhǝmmǝd Vǝli oğlu (Mǝşhǝdi Mǝhǝm-

mǝd Vǝli oğlu): Gǝncǝ qǝzasnn Dǝllǝr 
kǝndinin sakini. 16, 17 

Mǝhǝmmǝdağa Mǝşhǝdi Haşim oğlu: 
Aşağ Surra kǝndinin sakini. 392.  

Mǝhǝmmǝdbǝyov, Əhmǝd bǝy: Xan 
Qǝrvǝndi kǝndinin sakini. 393.  

Mǝhǝmmǝdbǝyov, Heybǝtqulu (yaxud 
Heybǝtqulu Mǝhǝmmǝdbǝyli; Mǝmmǝd-
bǝyov; 1888-1937): Azǝrbaycan Cümhuriy-
yǝtinin siyasi xadimi. Azǝrbaycan Milli 
Şurasnn vǝ Parlamentin üzvü olmuşdur. 
1919-cu ilin dekabrndan 1920-ci ilin aprel 
ayna qǝdǝr Dövlǝt Nǝzarǝti naziri vǝzifǝsini 
tutmuşdur. Sovet rejimi tǝrǝndǝn hǝbs 
edilmiş vǝ güllǝlǝnmişdir. 359, 360, 379, 398.  

Mǝhǝmmǝdbǝyov, Qazi Əhmǝd (1890-
1937): Azǝrbaycann siyasi xadimi. Novo-
rossiya Universitetinin Hüquq fakültǝsini 
bitirmişdir. Zaqafqaziya Seyminin, Milli 
Şurann vǝ Parlamentin üzvü olmuşdur. Re-
pressiya qurban olmuşdur. 379, 402.  

Mǝhǝmmǝdcavad Cavad oğlu: Sayad Xz 
icmasnn nümayǝndǝsi. 411. 

Mǝhǝmmǝdǝli Hac Əhmǝd oğlu: sosial-
ist; Zǝyǝm sakini. 366.  

Mǝhǝmmǝdǝli Sidqi: bax. Sidqi, Mǝhǝm-
mǝdǝli. 

Mǝhǝmmǝdǝli şah Qacar (1872-1925): 
Qacarlar sülalǝsindǝn İran şah; 1907-1909-
cu illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 278.  

Məhəmmədǝmin Hac Mənaf oğlu: 
Qusar sakini. 113.  

Mǝhǝmmǝdǝşrǝf Axund Mǝhǝmmǝdǝli 
oğlu (Molla Mǝhǝmmǝdǝşrǝf): Sayad Xz 
icmasnn nümayǝndǝsi. 411. 

Mǝhǝmmǝdov, Ağa: Bak Müsǝlman 
Cǝmiyyǝti Xeyriyyǝsinin üzvü olmuşdur. 196.  

Mǝhǝmmǝdov, Ağa Qǝni: Bak Müsǝl-
man Cǝmiyyǝti Xeyriyyǝsinin üzvü olmuşdur. 
196, 244.  

Mǝhǝmmǝdov, Ağadadaş 137, 153.  
Mǝhǝmmǝdov, Əlǝkbǝr 137, 153.  
Mǝhǝmmǝdov, Hacǝli 36.  
Mǝhǝmmǝdov, Nǝcǝfqulu: “Şǝrq-Qafqaz 

Neft Ticarǝti” şirkǝtinin müdiri olmuşdur. 
137, 138, 153, 154, 183.  

Mǝhǝmmǝdova, Mina xanm: Nǝcǝfqulu 
Mǝhǝmmǝdovun hǝyat yoldaş olmuşdur. 
137, 154.  

Məhəmmədrəsul Hac Qurban oğlu: 
Qusar sakini. 113. 

Mǝhǝmmǝdsadiq Haqverdi oğlu: Bakda 
yaşayan İran tǝbǝǝlǝrindǝn. 314. 

Mǝhǝmmǝdyar Xǝlil oğlu: Qobu kǝnd 
sakini. 111. 

Mǝhǝmmǝdzadǝ, Hǝmid: Birinci 
Oğlanlar gimnaziyasnn tǝlǝbǝsi, Müsǝlman 
Tǝlǝbǝlǝri İttifaq Mǝrkǝzi Komitǝsinin sǝdri 
olmuşdur. 114, 335.  

Mǝhǝmmǝdzadǝ, Qǝni: bax. Mǝmmǝ-
dov, Qǝni. 

Mǝhǝmmǝdzadǝ, Zülfüqar: Bakda fǝhlǝ 
tǝşkilatlarnn işindǝ fǝal iştirak etmişdir. 
161.  

Mǝhmǝd Əmin (Soyad qanunundan 
sonra “Yurdaqul” soyadn qǝbul etmişdir; 
1869-1944): Osmanl Mǝclisi-Mǝbusannn 
vǝ Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisinin üzvü 
olmuşdur. 228, 241.  

Mǝhmǝd Sǝbahǝddin: bax. Prins Sǝba-
hǝddin. 

Mǝhmǝd Şǝrif paşa (1865-1951): Os-
manl dövlǝtinin siyasi xadimi vǝ diplomatı. 
288.  

Mǝhmǝd Vǝhib paşa (Kaç; 1877-1940): 
Türkiyǝnin hǝrbi xadimi; general. Qafqaz 
İslam Ordusunun da tabe olduğu Şǝrq Ordu-
lar Qrupunun komandan idi. Türkiyǝdǝ 
soyad qanunu çxdqdan sonra “Kaç” 
soyadn almşdr. 208, 222, 233, 255.  

Mǝlik-Mosyan 412. 
Mǝlik-Yeqanov, Cavad bǝy (1878-1937): 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xadimi. 
Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ Parlamentin 
üzvü olmuşdur. 1919-cu ilin avqustundan 
1920-ci ilin aprel ayna qǝdǝr Lǝnkǝrann 
general-qubernatoru olmuşdur. 1930-cu ildǝ 
Sovet rejimi tǝrǝndǝn hǝbs edilmiş, 1937-
ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 162, 190, 371, 372, 
378, 399, 429.  

Mǝlikabbasov, Bǝhram bǝy: Cavanşir vǝ 
Gǝncǝ qǝzalarnda qǝza rǝisi olmuşdur. 149.  

Mǝlikaslanov, Xudadad bǝy (1879-1935): 
Azǝrbaycann dövlǝt xadimi. Peterburqda 
mühǝndislik tǝhsili almşdr. Zaqafqaziya 
Seyminin, Azǝrbaycan Milli Şurasnn üzvü 
olmuşdur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti höku-
mǝtindǝ Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ naziri, Poçt vǝ 
Teleqraf naziri kimi vǝzifǝlǝr tutmuşdur. 
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra da bir sra 
vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. Repressiyaya mǝruz 
qalmş vǝ hǝbs düşǝrgǝsindǝ vǝfat etmişdir. 
84, 180, 205, 244, 320, 322, 339, 341.  
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Mǝmmǝdov, Qǝni (yaxud Mǝhǝmmǝd-
zadǝ): Azǝrbaycanl xeyriyyǝçi; pambq tica-
rǝti vǝ gǝmi nǝqliyyatı ilǝ mǝşğul olmuşdur. 
147.  

Mǝnsur, Abdullah (714-775): Abbasi 
xǝlifǝsi; 754-775-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ 
olmuşdur. 45 

Mǝnuçöhr Əmir Ziya oğlu: İmamqu-
lukǝnd (Qusar rayonu) sakini. 409.  

Mǝsumzadǝ, Nǝsrǝddin: “Azǝrbaycan” 
qǝzetindǝ imza. 149.  

Mǝzlum ǝfǝndi: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ 
mǝktub yazmşdr. 315. 

Midhǝt Şükrü bǝy: bax. Bleda, Midhǝt 
Şükrü. 

Miklaşevski, Mixail Yevgeniyeviç 390 
Miller, Borno Andreyeviç 392.  
Miln, Corc [George Milne; 1866-1948]: 

Britaniyann hǝrbi xadimi; feldmarşal. Birinci 
Dünya müharibǝsindǝn dǝrhal sonra Balkan-
larda vǝ Qara dǝniz regionunda Britaniya 
ordularnn baş komandan olmuşdur. 48, 93, 
143, 188, 200, 333, 337.  

Milyukov, Pavel Nikolayeviç (1859-1943): 
Rusiya siyasi xadimi, eyni zamanda tarixçi vǝ 
publisist. Konstitusion-Demokratik Partiya-
nn (Kadetlǝr partiyas) liderlǝrindǝn biri idi. 
Müvǝqqǝti Hökumǝtdǝ (Rusiya) Xarici İşlǝr 
naziri olmuşdur. 3, 14, 195.  

Mirbağrov, Mirabbas: bax. Mirbağr-
zadǝ, Mirabbas. 

Mirbağrzadǝ, Mirabbas: Azǝrbaycann 
publisisti vǝ ictimai xadimi; eyni zamanda 
İrǝvanda vǝ Bakda kitab ticarǝti ilǝ mǝşğul 
olmuşdur. Dövrünün mǝtbuatında çoxsayl 
yazlarla çxş etmişdir. Əsasǝn tarix möv-
zusunda olmaqla bir neçǝ kitabn müǝllidir. 
Başçlq etdiyi heyǝt Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Hökumǝtinin Naxçvann problemlǝri 
ilǝ tanş olmas vǝ bu problemlǝri aradan 
qaldrmaq istiqamǝtindǝ admlar atılmas 
baxmndan çox önǝmli rol oynamşdr. 30, 
180, 186. 

Mircǝfǝrzadǝ, Axund Mirmǝhǝmmǝd-

kǝrim 147, 196, 244.  
Mirǝli Miribrahim oğlu 390 
Mirqasmov, Mir Əsǝdulla (1883-1958): 

cǝrrah. Odessada Novorossiya Universitetini 
bitirmişdir. Bakda müxtǝlif xǝstǝxanalarda 
işlǝmişdir. Azǝrbaycanda müasir tibb tǝh-
silinin vǝ elminin ǝsasn qoyanlardan biri 
kimi qǝbul edilir. Azǝrbaycan SSR Elmlǝr 
Akademiyasnn prezidenti olmuşdur. 167, 
201, 260, 279, 313, 355, 373, 394, 433.  

Mirmǝcid: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ mǝk-
tub yazmşdr. 77. 

Mirmöhsün Mirqǝdir oğlu: Qaramǝryǝm 
kǝndinin sakini. 111. 

Mirzayans: bolşevik; Bakda fǝhlǝ hǝrǝ-
katınn fǝal iştirakçs olmuşdur. 162.  

Mirzǝ Əlǝkbǝr: Birinci Oğlanlar gimna-
ziyasnn müǝllimi olmuşdur. 114.  

Mirzǝ Hüseyn Axund Nǝsir oğlu: mü-
ǝllim. 365.  

Mirzǝ Mǝsihi: Birinci Oğlanlar gimna-
ziyasnn müǝllimi olmuşdur. 114. 

Mirzǝ Mirağa oğlu: Girli kǝnd sakini. 392.  
Mirzǝyev, Mirzǝ Şǝrif bǝy: Azǝrbaycanl 

müǝllim, publisist, alim vǝ ictimai xadim. 
Tiisdǝ yaşayb-yaratmşdr. 431. 

Mirzǝzadǝ, Əbdülǝhǝd: “Azǝrbaycan” 
qǝzetinǝ mǝktub yazmşdr. 220.  

Mitrofanov, Vasili Qriqoryeviç (1864 - ?): 
Bakda işlǝmiş hǝkim. 167, 201, 260, 279, 
355, 373, 394, 433.  

Molla Nuri: Axsxann ictimai xadimi. 93.  
Molla Sǝid: Axsxann ictimai xadimi. 93.  
Molla Sibqətulla Şeyx Kərim oğlu: Qusa-

rn camaat vǝkili olmuşdur. 112. 
Mövlazadǝ, Axund Mǝhǝmmǝdhǝsǝn 

(1843-1932): Azǝrbaycanl din alimi. 1908-
1909-cu illǝrdǝ Qafqaz müsǝlmanlarnn 
şeyxülislam olmuşdur. 431. 

Muelon 253.  
Muxtar Sǝqǝ (622-687): Kǝrbǝla hadi-

sǝsinin intiqamn almaq mǝqsǝdi ilǝ Əmǝvi 
xilafǝtinǝ qarş üsyan qaldrmşdr. 375.  

Muxtarov, Mirzǝ Saleh: hǝkim. Tiisdǝ 

Müsǝlman Milli Şuras tǝrǝndǝn yaradlan 
Ruhani Komissiyasnn üzvü olmuşdur. 431. 

Muradxan Əhmədxan oğlu: Qusar sakini. 
113. 

Muradxanov: Tǝrtǝr camaatınn nüma-
yǝndǝsi olmuşdur. 230.  

Muradov (polismeyster) 189, 190.  
Musa ǝl-Hadi (764-786): Abbasi xǝlifǝsi; 

785-786-c illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 
45 

Mustafa ǝfǝndi: Qafqazn müftüsü. Bax. 
Əfǝndizadǝ, Mustafa.  

Mustafa xan (1768-1844): sonuncu 
Şamax xan. 106.  

Müǝllim Naci (1849-1893): Türk şair vǝ 
yazçs; “Lüğǝti-Naci” adl osmanlca lüğǝti-
nin müǝlli. 337.  

Mürsǝlzadǝ, Piri: “Müsavat” üzvü. 109, 
277, 429.  

Müznib, Əliabbas (Mütǝllibzadǝ; 1883-
1938): Azǝrbaycan yazçs vǝ jurnalisti. Eyni 
zamanda ǝdǝbiyyatşünas vǝ tǝrcümǝçi kimi 
dǝ fǝaliyyǝt göstǝrmişdir. 47, 375.  

Nağbǝyov, Hacbaba bǝy: Şǝki şǝhǝrinin 
camaat nümayǝndǝsi olmuşdur. 26 

Naşatir: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Ərzaq 
Nazirliyi anbarlarnn müdiri olmuşdur. 346.  

Naurski 144.  
Nazaryans: “Daşnaksutyun” partiyas 

Mǝrkǝzi Komitǝsinin üzvü olmuşdur. 102. 
Nemanzadǝ, Ömǝr Faiq (1872-1937): 

Azǝrbaycann publisist vǝ pedaqoqu; ictimai-
siyasi xadimi. Milliyyǝtcǝ Axska türküdür. 
30, 31, 39, 91, 93, 125, 126, 134.  

Nǝcǝf Kǝrbǝlayi Mǝhǝmmǝd oğlu: Bak 
sakini. 351. 

Nǝcǝfzadǝ, Ağaverdi: Bakda ev komitǝsi 
sǝri olmuşdur. 368.  

Nǝcǝfzadǝ, Əliverdi: “Azǝrbaycan” qǝze-
tindǝki imzalardan. 369.  

Nǝcmǝddin ǝfǝndi 32. 
Nǝcmǝddin İsmayl oğlu: Eynibulaq kǝn-

dinin (Siyǝzǝn rayonu) kǝndxudas olmuşdur. 
409.  

Nǝrimanbǝyov, Haşm bǝy Nǝriman bǝy 
oğlu (yaxud Nǝrimanbǝyli; 1863-1942): 
Azǝrbaycann maarif xadimi. Qori Semina-
riyasn bitirmiş, İrǝvanda vǝ Şuşada müǝllim 
işlǝmişdir. Azǝrbaycan mǝktǝblǝri üçün 
başqa müǝlliǝrlǝ birgǝ tǝrtib etdiyi “Ana 
dili” kitab İrǝvanda vǝ Tiisdǝ çap edilmişdir. 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin 
üzvü vǝ Dövlǝt Nǝzarǝti naziri Nǝriman bǝy 
Nǝrimanbǝyovun atasdr. 131, 135.  

Nǝrimanov, Əlimirzǝ: Tiisdǝ Müsǝlman 
Milli Şuras rǝyasǝt heyǝtinin üzvü olmuşdur. 
35. 

Nǝrimanov, Nǝriman (1870-1925): Azǝr-
baycann ictimai-siyasi xadimi vǝ dövlǝt 
adam; eyni zamanda yazç, publisist vǝ 
hǝkim. 139 

Nikolay II (1868-1918): Rusiya impera-
toru; 1894-1917-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ 
olmuşdur. 50, 54, 140, 258, 259, 332, 366, 
367.  

Nizami Gǝncǝvi (1141-1209): Dahi Azǝr-
baycan şairi. 375.  

Noske, Qustav [Gustav Noske; 1868-
1946]: Almaniyann siyasi xadimi; sosial-
demokrat. 1919-1920-ci illǝrdǝ Müdaǝ 
naziri olmuşdur. 254.  

Novakovski, İlya: Bakda cinayǝt üstündǝ 
tutulmuşdur. 352.  

Nuri paşa (Killigil; 1889-1949): Osmanl 
ordusunun general-leytenantı. Qafqaz İslam 
Ordusunun komandan olmuşdur. 50, 140, 
208, 222.  

Nyu-York: Amerika Birlǝşmiş Ştatlarnn 
ǝn böyük şǝhǝrlǝrindǝn biri. 43, 144 

Ohanesyan 214, 368.  
Okinşeviç, Aleksandr İsidoroviç (1869 - 

?): Bakda işlǝmiş hǝkim. 167, 201, 260, 279, 
355, 373, 394, 433.  

Oqanesov: mühǝndis; Ermǝnistan Dǝ-
miryollar İdarǝsinin rǝisi olmuşdur. 411. 

Olleqren, Vladimir Konstantinoviç (1867-
1943): Bakdak Slavyan-Rus Cǝmiyyǝtinin 
üzvü, 1916-1917-ci illǝrdǝ Bak Bǝlǝdiyyǝsi 
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sǝdrinin müavini olmuşdur. 82.  
Orconikidze, Serqo (Qriqori Konstanti-

noviç; 1886-1937): gürcü inqilabçs, bolşe-
vik. 406. 

Orta: Belçika nümayǝndǝ heyǝtinin üzvü 
kimi Paris Sülh Konfransnda iştirak etmişdir. 
307.  

Oruc Əsǝd oğlu: Bak ǝtrafında Qala 
kǝndinin sakini. 5, 389.  

Orucǝliyev, Əlicabbar: Azǝrbaycann ma-
arif xadimi. Bak Bǝlǝdiyyǝsinin Mǝktǝblǝr 
şöbǝsinin sǝdri olmuşdur. 10, 129, 130, 212, 
368.  

Orucǝlizadǝ, Əlicabbar: bax. Orucǝliyev, 
Əlicabbar 

Orucov, Atababa: Bak sakini. 349, 355.  
Orucov, Oruc (1878-1954): Azǝrbaycanl 

publisist vǝ naşir. “Hǝqiqǝt”, “Günǝş”, “Yeni 
Hǝqiqǝt” qǝzetlǝrinin naşiri olmuşdur. 1906-
c ildǝ qardaşlar ilǝ birgǝ “Orucov qar-
daşlar” mǝtbǝǝsini tǝsis etmişdir. 103, 404.  

Osetski, Aleksandr Viktoroviç (1873-
1936): Rusiya vǝ Ukraynann hǝrbi xadimi; 
general-mayor. Ukrayna Baş qǝrargahnn 
rǝisi olmuşdur. 180.  

Osman: Dörd xǝlifǝdǝn üçüncüsü. 79, 
168.  

Osman Qədir oğlu: Qusar sakini. 113. 
Osman Nuri ǝfǝndi: “Azǝrbaycan” qǝ-

zetinǝ yaz göndǝrmişdir. 183.  
Ovsyaniko-Kulikovski, Dmitri Lvoviç: 

1910-cu illǝrdǝ Bak Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin 
üzvü, Bǝlǝdiyyǝnin Torpaq şöbǝsinin rǝisi 
olmuşdur. 53, 60.  

Ozanyan, Andranik (1865-1927): Ermǝni 
hǝrbçi. Daşnaksutyun partiya-snn üzvü idi. 
Başçlq etdiyi silahl dǝstǝlǝr Qarabağda, 
Zǝngǝzurdǝ vǝ Türkiyǝnin şǝrqindǝ dinc 
ǝhaliyǝ qarş törǝdilǝn qrğnlarda xüsusilǝ 
fǝal iştirak etmişdir. 48, 95, 187, 249, 272, 
392.  

Ömǝr: Dörd xǝlifǝdǝn ikincisi. 79, 168.  
Ömǝr Faiq: bax. Nemanzadǝ, Ömǝr Faiq. 
Övliya Çǝlǝbi (1611-1684): mǝşhur türk 

sǝyyah. Sǝyahǝtlǝri ǝsnasnda gördüklǝrini 
on cildlik “Sǝyahǝtnamǝ”sindǝ qǝlǝmǝ 
almşdr. 104. 

Paderevski, İqnatsi Yan [Ignacy Jan 
Paderewski; 1860-1941]: Polşann ictimai-
siyasi xadimi vǝ diplomatı; bǝstǝkar vǝ pi-
anoçu. 1919-cu ilin yanvar-noyabr aylarnda 
Baş nazir olmuşdur. 9 

Papyan, Abqar İvanoviç: “Daşnaksutyun” 
partiyasnn üzvü; Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Parlamentinin üzvü olmuşdur. 402.  

Paronyan, Arşak: Ermǝni Milli Şurasndan 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinǝ üzv 
seçilmişdir. 198, 403.  

Paşa Abbas oğlu: Koxan kǝndinin sakini. 
351. 

Paşazadǝ, Camal: Aktyorlar İttifaqnn 
üzvü. 294, 334.  

Pepinov, Əhmǝd bǝy (yaxud Əhmǝd 
Cövdǝt Pepinov; 1893-1937): Azǝrbaycann 
ictimai-siyasi xadimi; Azǝrbaycan Parlamen-
tinin üzvü olmuş, Əmǝk vǝ Əkinçilik naziri 
vǝzifǝsini tutmuşdur. Sovet rejimi tǝrǝndǝn 
güllǝlǝnmişdir. 5, 6, 7, 82, 139, 158, 227, 
245, 246, 247, 301, 322, 339, 340, 357, 361, 
378, 398, 402.   

Petlyura, Simon Vasilyeviç (1879-1926): 
Ukraynann siyasi vǝ hǝrbi xadimi. Ukrayna 
Xalq Respublikas Direktoriyasnn rǝhbǝr-
lǝrindǝn olmuşdur. 59, 103, 179, 180, 423. 

Petro I: bax. Pyotr I. 
Pǝnah Hǝsǝn oğlu (Molla Pǝnah): Sayad 

Xz icmasnn nümayǝndǝsi. 411. 
Pǝnah xan (yaxud Pǝnahǝli xan; 1693-

1763): Qarabağ xan. 1747-ci ildǝ Qarabağ 
xanlğnn ǝsasn qoymuşdur. 188.  

Pilsudski, Yuzef [Józef Piłsudski; 1867-
1935]: Polşann hǝrbi vǝ siyasi xadimi; 
marşal. 14 noyabr 1918 – 9 dekabr 1922-ci 
il tarixlǝrindǝ Polşa Respublikasnn Sǝdri 
olmuşdur. 9 

Pindar (e. ǝ. VI-V ǝsrlǝr): qǝdim yunan 
şairi. 47 

Pirǝli Xǝlil oğlu: Maştağa sakini. 409.  

Pirverdiyan, Anniske: Gürcüstan kǝndinin 
sakini. 392 

Pirverdiyan, Asanit: Gürcüstan kǝndinin 
sakini. 392.  

Pirverdiyan, Atvum: Gürcüstan kǝndinin 
sakini. 392.  

Pirverdiyan, Siranuş: Gürcüstan kǝndinin 
sakini. 392.  

Pirverdiyan, Suren: Gürcüstan kǝndinin 
sakini. 392.  

Pirverdiyan, Yelizaveta Poqosovna: Gür-
cüstan kǝndinin sakini. 392.  

Pişon, Stefan [Stéphen Pichon; 1857-
1933]: Fransann siyasi xadimi. 1906-1911-ci 
illǝrdǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. Birinci 
Dünya müharibǝsinin sonlarnda vǝ Paris 
Sülh Konfrans dövründǝ aktiv fǝaliyyǝti ilǝ 
diqqǝti cǝlb etmişdir. 43, 345.  

Platonova: Bakda fǝaliyyǝt göstǝrmiş diş 
hǝkimi. 18, 58, 97, 133, 166, 240, 279, 316, 
355, 394.  

Plavski: Gürcüstan ordusu zabitlǝrindǝn. 
353.  

Pliyev, Əbubǝkir: inquşlarn camaat nü-
mayǝndǝsi olmuşdur. 181, 195.  

Pokrovski, Viktor Leonidoviç (1889-
1922): Rusiyann hǝrbi xadimi, general-ley-
tenant. Birinci Dünya müharibǝsinin vǝ 
Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsinin iştirakçs 
olmuşdur. 25, 143, 364.  

Polad Əlimurad oğlu: Qusar sakini. 113. 
Popov, Vasili Sergeyeviç: Azǝrbaycan 

Cümhuriyyǝti Ərzaq Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 
236, 346.  

Prins Sǝbahǝddin (Mǝhmǝd Sǝbahǝddin; 
1879-1948): Türkiyǝnin siyasi xadimi. Anas 
Osmanl sultan Əbdülmǝcidin qz idi. 179.  

Pripotn, Vasili 390.  
Prjevalski, Mixail Alekseyeviç (1859-

1934): Rusiyann hǝrbi xadimi, general. Bir-
inci Dünya müharibǝsi dövründǝ, 1917-ci ilin 
iyun-dekabr aylarnda Qafqaz cǝbhǝsinin ko-
mandiri olmuş, daha sonra ağqvardiyaçlar 
hǝrǝkatına qoşulmuşdur. 103, 223, 249, 276, 

283, 294, 342, 343, 380.  
Pşeniçnoy, A. 335 
Pua-de-Bar: Fransann Qafqazdak hǝrbi 

nümayǝndǝlǝrindǝn; kapitan. 77, 95.  
Puankare, Raymon [Raymond Poincaré; 

1860-1934]: Fransann dövlǝt xadimi. 1912-
1913-cü illǝrdǝ Baş nazir vǝ Xarici İşlǝr naziri, 
1913-1920-ci illǝrdǝ Prezident, 1922-1924-
cü illǝrdǝ yenidǝn Baş nazir vǝ Xarici İşlǝr 
naziri olmuşdur. 404.  

Puşkin, Matvey Stepanoviç (1630-1706): 
dvoryan; müxtǝlif yerlǝrdǝ namestnik vǝ 
voyevoda olmuşdur. 116.  

Pyotr I (1672-1725): Rusiya hökmdar; 
1682-1725-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 
105. 

Radek, Karl (ǝsl ad Karol Sobelson; 1885-
1939): siyasi xadim, publisist vǝ diplomat; 
beynǝlxalq sosial-demokratiya vǝ kommu-
nizm hǝrǝkatınn fǝal üzvü olmuşdur. 232. 

Radokini: Batumi Ərzaq idarǝsindǝ 
işlǝmişdir. 113. 

Raqqi, Salvaqo 307.  
Razin, Stepan (1630-1671): Don ka-

zaklarnn üsyanç rǝhbǝri. 104, 105.  
Renodel, Pyer [Pierre Renaudel; 1871-

1935]: Fransz sosalistlǝrindǝn. “L’Human-
ité” qǝzetinin redaktoru, Parlamentin üzvü 
olmuşdur. 344, 356.  

Rəhimxan Kərimxan oğlu: Qusar sakini. 
113. 

Rǝhimli, D.: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Poçt vǝ Teleqraf Nazirliyindǝ karügzar 
işlǝmişdir. 355, 386, 414, 433.  

Rəsul Baba oğlu: Qusar sakini. 113.  
Rǝsulzadǝ, Mǝhǝmmǝd Əli (1884-1982): 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin ictimai-siyasi 
xadimi, Parlamentin üzvü. Mǝhǝmmǝd 
Əmin Rǝsulzadǝnin ǝmisi oğlu idi. 1922-ci 
ildǝ mühacirǝtǝ getmişdir. 359.  

Rǝsulzadǝ, Mǝhǝmmǝd Əmin (1884-
1955): Azǝrbaycann görkǝmli dövlǝt xadimi, 
Cümhuriyyǝtin qurucularndan biri. Azǝrbay-
can Milli Şurasnn vǝ “Müsavat” partiyasnn 
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sǝdri; eyni zamanda jurnalist vǝ publisist. 2, 
3, 6, 24, 64, 73, 107, 118, 134, 139, 140, 142, 
151, 172, 184, 190, 191, 208, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 241, 245, 246, 247, 266, 269, 
271, 304, 305, 324, 341, 357, 361, 377, 378, 
379, 399, 400.   

Roxlin, Abram Veniaminoviç (1881-
1941): Menşeviklǝrin Bak komitǝsinin üzvü, 
Sentrokaspi Diktaturasnn Ərzaq komissar, 
Bak Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ Şurasnn üzvü. Sovet 
dövründǝ Bakda kommunal tǝsǝrrüfatı 
sahǝsindǝ işlǝmişdir. Casusluqda tǝqsirlǝn-
dirilǝrǝk 1939-cu ildǝ hǝbs edilmiş, 1941-ci 
ildǝ güllǝlǝnmişdir. 45, 161, 162, 371.  

Romanko-Romanovski, Boris Stefanoviç 
(1870-1941): Rusiyann hǝrbi xadimi; gen-
eral-mayor. 1909-1916-c illǝrdǝ Batum 
vilayǝtinin hǝrbi qubernatoru olmuşdur. 
Mühacirǝtǝ getmişdir. 88.  

Ruxadze, Levan Porryeviç (1884-1937): 
Gürcüstann siyasi xadimi. Gürcüstan 
Tǝsisçilǝr Mǝclisinin üzvü olmuşdur. 1937-ci 
ildǝ sovet rejimi tǝrǝndǝn güllǝlǝnmişdir. 
93, 125, 126, 134.  

Rüstǝm Mǝşhǝdi Hüseyn oğlu: Göyçǝ 
mahalnn Qaraiman kǝndinin sakini. 131, 
132, 164.  

Rüstǝmbǝyli, Şǝ bǝy (1893-1960): Azǝr-
baycann ictimai-siyasi xadimi. Kiyev Univer-
sitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. 
Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ Azǝrbaycan 
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü, “Azǝrbay-
can” qǝzetinin redaktorlarndan biri olmuş-
dur. 5, 191.  

Rüstǝmzadǝ, Əbülqasm: “Müsavat” 
partiyasnn Quba şöbǝsinin sǝdri olmuşdur. 
109, 297.  

Ryabuşinski, Vladimir Pavloviç (1873-
1955): Rusiyann ictimai-siyasi xadimi, tacir 
vǝ bankir. Ağqvardiyaçlar hǝrǝkatın dǝstǝk-
lǝmiş, bolşeviklǝrǝ qarş mübarizǝ aparmaq 
mǝqsǝdi ilǝ tǝşkil edilǝn bǝzi diplomatik 
görüşlǝrdǝ iştirak etmişdir. 44, 59. 

Rza Qulu oğlu: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ 

Tovuz-Qazax zonasndan mǝktub yazmşdr. 
367.  

Rzayev, Abuzǝr bǝy Əliǝsgǝr bǝy oğlu 
(1876-1920): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin 
siyasi xadimi. Moskva Ali Texniki Mǝktǝbini 
bitirmiş, Azǝrbaycanda neft mǝdǝnlǝrindǝ 
mühǝndis kimi işlǝmişdir. Gǝncǝdǝn Azǝr-
baycan Parlamentinǝ üzv seçilmişdir. Cüm-
huriyyǝtin süqutundan sonra bolşeviklǝr 
tǝrǝndǝn güllǝlǝnmişdir. 302, 304, 305, 
319, 340, 378.  

Rzayev, Hüseynqulu: bax. Sarabski, 
Hüseynqulu. 

Rzazadǝ, Süleyman: “Müsavat” partiya-
snn Əmirhacyan şöbǝsinin sǝdri olmuşdur. 
109.  

Saakyan, Avetik İvanoviç (1863-1933): 
Ermǝni siyasǝtçisi. “Daşnaksutyun” partiya-
snn ǝn fǝal üzvlǝrindǝn biri olmuşdur. 
1918-ci ilin avqustundan 1919-cu ilin avqus-
tuna qǝdǝr Ermǝni Milli Şurasnn sǝdri 
vǝzifǝsini tutmuşdur. Elǝcǝ dǝ Ermǝnistan 
Respublikas Parlamentinin sǝdri olmuşdur. 
165, 315.  

Saakyan, Sako: Sosialist-inqilabç; Sen-
trokaspi Hökumǝti İcraiyyǝ Komitǝsinin 
üzvü, Bak Sovetinin sǝdri olmuşdur. 5, 34.  

Sadqzadǝ, Hüseyn: bax. Seyid Hüseyn 
Sadiq. 

Sadiq, Seyid Hüseyn: bax. Seyid Hüseyn 
Sadiq. 

Sadiqbǝyov: aktyor. 294.  
Sadiqzadǝ, Əbdülcəlil: Qusarn camaat 

vǝkili olmuşdur. 112. 
Sadiqzadǝ, Qǝnbǝr 395.  
Salahov 121. 
Salarüddövlǝ: İran şahzadǝsi. 183, 278.  
Salehzadǝ, Mǝhǝmmǝdǝli: Müsǝlman 

Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin idarǝ heyǝtinin üzvü 
olmuşdur. 147.  

Samborus: Lǝnkǝrandak dǝstǝ başçla-
rndan. 34 

Samoylov, İvan: Bakda küçǝdǝ güllǝ 
atdğ üçün hǝbs edilmişdir. 409.  

Sanl, Hac Kǝrim (yaxud Sanyev; 1878-
1937): Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi, 
şair. Qori Seminariyasnda tǝhsil almş, 
Azǝrbaycann müxtǝlif yerlǝrindǝ müǝllim 
işlǝmişdir. Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü 
olmuşdur. Repressiyaya mǝruz qalmşdr. 
132, 135, 189, 205, 402.  

Sarabski, Hüseynqulu (yaxud Sarabl; 
Hüseynqulu Rzayev; 1879-1945): Azǝrbay-
can aktyoru. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin 
mǝdǝni hǝyatında fǝal iştirak edǝn Sarab-
lnn, Azǝrbaycan teatrnn, elǝcǝ dǝ musi-
qisinin inkişafında misilsiz xidmǝtlǝri 
olmuşdur. 149, 294, 417.  

Sazonov, Sergey Dmitriyeviç (1860-
1927): Rusiyann diplomatı. Bir sra ölkǝlǝrdǝ 
sǝr kimi işlǝmiş, 1910-1916-c illǝrdǝ Xarici 
İşlǝr naziri olmuşdur. Rusiyann cǝnubunda 
Xüsusi Şura Hökumǝtinin tǝrkibindǝ yer 
almşdr. Mühacirǝtdǝ ölmüşdür. 43, 44, 179.  

Semyonov, Sergey: Bakda cinayǝt 
üstündǝ tutulmuşdur. 352.  

Serebrenikov: Azǝrbaycann hǝrbi 
xadimi; polkovnik. 420.  

Sereteli, İrakli Georgiyeviç (1881-1959): 
Rusiya vǝ Gürcüstann siyasi xadimi. Rusiya 
imperiyas II Dövlǝt Dumasnn üzvü ol-
muşdur. Gürcüstann müstǝqillik atkn imza-
layanlardan biri idi. Gürcüstan Demokratik 
Respublikasnn vǝ Gürcüstan Sosial-De-
mokrat Partiyasnn liderlǝri arasnda yer 
almşdr. 1921-ci ildǝn mühacirǝtdǝ yaşa-
mşdr. 422. 

Serxalyev, Dmitr: Zaqafqaziya Sosialist-
inqilabçlar komitǝsinin Bak nümayǝndǝsi. 
5. 

Servantes, Migel de [Miguel de Cer-
vantes; 1547-1616]: ispan yazçs; mǝşhur 
“Don Kixot” romannn müǝlli. 46 

Sesil, Robert [Robert Cecil; 1864-1958]: 
Britaniyann ictimai-siyasi xadimi. Millǝtlǝr 
İttifaqnn ideoloqlarndan biri olmuşdur. 
Millǝtlǝr İttifaqnn hǝyata keçirilmǝsindǝki 
xidmǝtlǝrinǝ görǝ 1937-ci ildǝ Nobel Sülh 

mükafatına layiq görülmüşdür. 102, 193, 
232.  

Sey bǝy: Türkiyǝnin hǝrbi xadimi. Baş 
Ştabn Kǝşyyat şöbǝsinin müdiri olmuşdur. 
255.  

Seyfulla Cabbar oğlu 36. 
Seyfulla Hǝmşǝri oğlu 390. 
Seyid Hüseyn Sadiq (1887-1938): Azǝr-

baycan yazçs, müǝllimi, jurnalisti vǝ naşiri. 
Sovet rejimi tǝrǝndǝn güllǝlǝnmişdir. 73.  

Seyidǝlizadǝ, Mirabbas: Bak Müsǝlman 
Cǝmiyyǝti Xeyriyyǝsinin kargüzar olmuşdur. 
196.  

Seyidov, Əli 235 
Seyidov, Mirhidayǝt bǝy (1887-1919): 

Azǝrbaycann siyasi xadimi. Azǝrbaycan 
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur. 
139 

Seyidov, Seyidǝli: doktor; Bak vǝ Ətra-
fınn Müsǝlman Ziyallar İttifaqnn sǝdri 
olmuşdur. 313 

Sǝdi Şirazi: XIII ǝsrdǝ yaşamş fars şairi. 
151, 419, 434.  

Sǝfǝrǝlibǝyov, Baba bǝy 236.  
Sǝfǝrǝliyev, İsa bǝy: Bak İstiqrazi-Mütǝ-

qabilǝ Cǝmiyyǝtinin idarǝ heyǝtinin üzvü 
olmuşdur. 395.  

Sǝfǝrǝliyev, İsmayl bǝy (yaxud Sǝfǝrǝ-
lizadǝ): Azǝrbaycanl xeyriyyǝçi; Müsǝlman 
Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur. 147, 
150, 196, 244.  

Sǝfǝrǝlizadǝ, İsmayl bǝy: bax. 
Sǝfǝrǝliyev, İsmayl bǝy. 

Sǝfǝrova, Dostu xanm 335.  
Sǝfǝrzadǝ, Bǝşir: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ 

imza. 387.  
Sǝffah, Abdullah (722-754): Abbasi 

xǝlifǝsi; 750-754-cü illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ 
olmuşdur. 45 

Sǝkürdski, Aslan bǝy (1881-1937): 
Azǝrbaycann dövlǝt xadimi. Zaqafqaziya 
Seyminin, Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ 
Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuş, 3-cü 
hökumǝt kabinǝsindǝ Poçt-Teleqraf vǝ Əmǝk 
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naziri, 4-cü kabinǝdǝ Ədliyyǝ vǝ Əmǝk naziri 
vǝzifǝlǝrini tutmuşdur. 421. 

Sǝhǝbli, Əlǝkbǝr: aktyor. 294.  
Sǝlimov: Azǝrbaycann hǝrbi xadimi; 

qǝrargah rǝisi. 420.  
Sǝlimov: Azǝrbaycann hǝrbi xadimi; 

polkovnik. 420.  
Sibiroviç, İ. Q.: Bakda fǝaliyyǝt göstǝrmiş 

hǝkim. 18, 37, 58, 78, 97.  
Sidqi, Mǝhǝmmǝdǝli: Azǝrbaycan ziya-

ls. 294.  
Simonides (yaxud Keoslu Simonid; e. ǝ. 

VI-V ǝsrlǝr): qǝdim yunan şairi. 47 
Simson: bax. Spayser-Simson, Ceffri. 
Sinadze 93.  
Sisianov, Pavel Dmitriyeviç (1754-1806): 

Rusiyann hǝrbi xadimi, general. Gürcü ǝsilli 
idi. Rusiyann Qafqazdak ordularnn Baş 
komandan olmuşdur. 105, 106, 107, 116.  

Smets, Yan Xristian [Jan Christiaan 
Smuts; 1870-1950]: Cǝnubi Afrikann dövlǝt 
xadimi. Millǝtlǝr Cǝmiyyǝtinin nizamnamǝ-
sinin hazrlanmas prosesindǝ iştirak et-
mişdir. 24, 102. 

Smirnov, Vladimir Vasilyeviç: Azǝrbaycan 
Cümhuriyyǝti Ərzaq Nazirliyinin vǝkili 
olmuşdur. 346, 347, 348.  

Sokolov: Könüllü ordunun nümayǝndǝsi. 
163.  

Soqomonyan, Qayk 412. 
Solon (e. ǝ. VII-VI ǝsrlǝr): qǝdim yunan 

siyasǝtçisi vǝ şairi; qanunlar müǝlli. 47 
Soltan Ağagül oğlu: Sayad Xz icmasnn 

nümayǝndǝsi. 411. 
Sona xanm 137, 153.  
Sona Mǝhǝmmǝdağa qz: Aşağ Surra 

kǝndinin sakini. 392.  
Sorokin: Vladiqafqazn hǝrbi komissar 

olmuşdur. 425. 
Spayser-Simson, Ceffri [Spicer-Simson, 

Geoffrey; 1876-1947]: Britaniya donanma-
snn zabiti. Paris Sülh Konfransnda iştirak 
etmişdir. 8. 

Srvandzyan, Hamazasp (1873-1921): 

“Daşnaksutyun” partiyasnn liderlǝrindǝn, 
ermǝni qatil vǝ terrorist. Türkiyǝnin Van 
şǝhǝrindǝ anadan olmuşdur. Gǝncǝ, Şuşa, 
Quba, Bak vǝ başqa yerlǝrdǝ dinc Azǝr-
baycanl ǝhaliyǝ divan tutmuş, minlǝrlǝ dinc 
sakini qǝtl etmişdir. Bolşeviklǝr tǝrǝndǝn 
İrǝvanda hǝbs edilmiş, hǝbsxanada öl-
dürülmüşdür. 224, 241, 249, 272, 275, 280, 
342, 343, 344.  

Steqlandlitdel: İngiltǝrǝnin Qafqazdak 
hǝrbi nümayǝndǝlǝrindǝn. 392.  

Stepanov: Türküstan Hökumǝtinin 
Dǝmiryol naziri olmuşdur. 156.  

Stepanov, Aleksandr: Bakda, Milyutinski 
(indiki Tǝrlan Əliyarbǝyov) küçǝsindǝ 
mağazas olmuşdur. 293.  

Stivens: İngiltǝrǝ konsulu. 238.  
Stolpin, Pyotr Arkadyeviç (1862-1911): 

Rusiyann dövlǝt xadimi. 1906-1911-ci il-
lǝrdǝ Baş nazir vǝ Daxili İşlǝr naziri olmuşdur. 
14 

Stuart: polkovnik; Antantann Qafqazdak 
nümayǝndǝlǝrindǝn biri. 163.  

Suxartsev, İvan Alekseyeviç (1881-1931): 
Bak Kommunasnda Nǝqliyyat, Poçt vǝ Tele-
qraf komissar olmuşdur. 389.  

Sultan Mahmud: Qaytaq xan. 105.  
Sultanov, Əliabbas 150, 196.  
Sultanov, H.: Əkinçilik Nazirliyindǝ 

işlǝmişdir. 185, 202, 221.  
Sultanov, Xosrov bǝy (1879-1943): 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi vǝ hǝrbi 
xadimi. Azǝrbaycann İstiqlal Bǝyannamǝsini 
imzalayanlardan biri olan Xosrov bǝy Sul-
tanov Cümhuriyyǝt dövründǝ Hǝrbiyyǝ 
naziri, Kǝnd Tǝsǝrrüfatı naziri, Qarabağ gen-
eral-qubernatoru kimi vǝzifǝlǝr daşmşdr. 
Sovet işğalndan sonra mühacirǝt etmişdir. 
126, 127, 128, 187, 231, 276, 280.  

Sübhanqulov: müǝllim. Tiisdǝ Müsǝl-
man Milli Şuras tǝrǝndǝn yaradlan Ruhani 
Komissiyasnn üzvü olmuşdur. 431. 

Sürǝyya xanm: aktrisa. 294.  
Şaban Qurban oğlu: Axsxann ictimai 

xadimi. 93.  
Şahbaz Abbas oğlu: Sayad Xz icmasnn 

nümayǝndǝsi. 411. 
Şahnǝzǝrov: hǝkim. 336, 354, 393.  
Şahtaxtınski, Hǝmid bǝy (1880-1944): 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin dövlǝt xadimi. 
Hüquq tǝhsili almş, maarif vǝ mǝhkǝmǝ 
sistemindǝ işlǝmişdir. Maarif nazirinin müa-
vini, Maarif naziri, Parlamentin üzvü olmuş-
dur. Repressiyaya mǝruz qalmş, sürgündǝ 
ölmüşdür. 82.  

Şahvǝlǝdov, Hüseyn: “Azǝrbaycan” 
qǝzetinǝ mǝktub yazmşdr. 96.  

Şaiq, Abdulla: bax. Abdulla Şaiq.  
Şamil (Şeyx Şamil; 1797-1871): Qafqaz 

dağllarnn rǝhbǝri, Şimali Qafqazda milli-
azadlq hǝrǝkatınn lideri. 32, 91, 270, 406.  

Şatilov, Nikolay Pavloviç (1849-1919): 
Rusiyann hǝrbi vǝ siyasi xadimi; general. 
Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkovun hǝrbi 
mǝsǝlǝlǝr üzrǝ kömǝkçisi vǝzifǝsini tut-
muşdur. Rusiya Dövlǝt Şurasnn üzvü 
olmuşdur. 238.  

Şatilov, Vladimir Pavloviç (1855-1928): 
Rusiyann hǝrbi xadimi, general. Könüllü or-
dunun Gürcüstandak nümayǝndǝsi olmuş-
dur. Mühacirǝtǝ getmişdir. 179.  

Şaumyan, Stepan (1878-1918): Ermǝni 
ǝsilli bolşevik, Bak Kommunasnn lideri. 
Bolşeviklǝrin vǝ daşnaklarn 1918-ci ilin mart 
aynda Bakda dinc azǝrbaycanl ǝhaliyǝ qarş 
törǝtdiyi soyqrmna rǝhbǝrlik etmişdir. 273, 
274, 275, 370, 389.  

Şexter, Z. A.: Bakda fǝaliyyǝt göstǝrmiş 
diş hǝkimi. 115, 134, 150, 166, 184, 239, 
260, 279, 297, 317, 335, 354, 373, 394, 413.  

Şeydeman, Filipp [Philipp Heinrich Schei-
demann] (1865-1939): alman sosial-
demokrat, 1919-cu ilin fevral-iyun aylarnda 
Veymar Respublikasnn Baş naziri olmuşdur. 
90, 232, 254, 308, 345, 346, 424.  

Şeyxzamanov, Mǝhǝmmǝdbağr: bax: 
Şeyxzamanzadǝ, Mǝhǝmmǝdbağr.  

Şeyxzamanzadǝ, Mǝhǝmmǝdbağr bǝy 

Saleh bǝy oğlu (1880-1920): “Müsavat” 
partiyasnn, Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Par-
lamentinin üzvü olmuşdur. 358, 378.  

Şǝrǝfǝddin Hac Veysǝl oğlu: Azǝrbaycan 
Şeyxülislamlq İdarǝsinin karügzar olmuşdur. 
223. 

Şǝrif bǝy 255.  
Şǝrif paşa: bax. Mǝhmǝd Şǝrif paşa. 
Şǝrifov, Abbas: bax. Şǝrifzadǝ, Abbas 

Mirzǝ. 
Şǝrifov, Hacbaba: bax. Şǝrifzadǝ, Ha-

cbaba.  
Şǝrifov, İsgǝndǝr 433.  
Şǝrifyan 165.  
Şǝrifzadǝ, Abbas Mirzǝ (1893-1938): 

Azǝrbaycan aktyoru. “Sǝfa” vǝ “Nicat” cǝ-
miyyǝtlǝrinin truppalarnda çxş etmiş, 
“Hacbǝyli qardaşlar müdiriyyǝti”nǝ rejissor 
kimi dǝvǝt edilmişdir. Azǝrbaycan teatr 
sǝnǝtinin inkişafında böyük xidmǝtlǝri 
olmuşdur. Sovet rejimi tǝrǝndǝn repres-
siyaya mǝruz qalmş, güllǝlǝnmişdir. 185, 
202, 221, 294.  

Şǝrifzadǝ, Hacbaba (yaxud Hacbaba 
Şǝrifov; 1895-1920): Azǝrbaycann teatr ak-
tyoru vǝ rejissoru. 185, 202, 221.  
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snn Bülbülǝ şöbǝsinin sǝdri olmuşdur. 109.  

Şxǝlibǝyov, Asǝf bǝy: Azǝrbaycan Parla-
mentinin üzvü olmuşdur. 340, 398, 403.  
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cann hǝrbi xadimi. Rusiya imperiyas or-
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sǝlmişdi. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti ordusu-
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göstǝrmiş diş hǝkimi. 18, 58, 97, 133, 166, 
240, 278, 316, 355, 373, 393, 432.   
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Tirdiem 193.  
Tislenko 120. 
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Rusiya vǝ SSRİ-nin Hǝrbi İnqilab Sovetinin 
sǝdri vǝ Hǝrbi Komissar olmuşdur. 211, 212.  
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Tunqusov: hǝrbçi, praporşik. 296.  
Turxan paşa 345.  
Uayt: Rusiyadak ingilis zabitlǝrindǝn. 
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göndǝrilmiş, Sarbonna Universitetinin Hü-
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Vǝzirov, Yaqub: Azǝrbaycan Cümhuriy-
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sunun vǝkili olmuşdur. 313. 

Vǝzirov, Zeynal bǝy (1854-1933): Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü 
olmuşdur. 432. 
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Vilson, Vudro (Woodrow Wilson; 1856-

1924): ABŞ-n 28-ci prezidenti (1913-1921). 
I Dünya müharibǝsinǝ son qoymaq üçün 
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318, 325, 326, 327, 328, 330, 337, 345, 422.  
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Ukrayna Xalq Respublikas Direktoriyasnn 
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Vonsoviç, S. S.: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 
Ərzaq Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 236, 402.  
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Yalçn, Hüseyn Cahid: bax. Hüseyn Cahid 
Yalçn. 
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ian. 
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hǝrbi xadimi; general-mayor. 1919-cu ilin 
yanvarnda hǝrbi çevrilişǝ cǝhd etmişdir. 9 

Yemov, A. S. 236.  
Yekaterina II (1729-1796): Rusiya impe-
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olmuşdur. 105. 
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iştirak etmiş, Zaqafqaziya Demokratik Feder-
ativ Respublikas Hökumǝtindǝ Maarif naziri 
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edilmişdir. Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra 
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Müasir Azǝrbaycan dövlǝtçiliyinin bünövrǝsinin qoyulduğu 
Cümhuriyyǝt illǝrindǝ (1918-1920) nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzeti 
mǝtbuat tariximizdǝ müstǝsna rol oynamışdır. Qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ 
dǝrc olunan rǝsmi mǝlumatlar, yerli vǝ xarici xǝbǝrlǝr, dövrün 
qabaqcıl ziyalılarının mǝqalǝlǝri tariximizin bu zəngin sǝhifǝsini 

ǝks etdirmǝk baxımından ǝvǝzsizdir. 

“Azǝrbaycan” qǝzetinin ilk sayı 15 sentyabr 1918-ci ildǝ Gǝncǝdǝ 
işıq üzü görmüş, 5-ci nömrǝdǝn etibarǝn qǝzet Bakıda nǝşr 
edilmişdir. Qǝzetin sonuncu – 443-cü nömrǝsi 28 aprel 1920-ci ildǝ 
çıxmışdır. “Azǝrbaycan”ın redaktorları Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi 
bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim olmuşlar. 

Cümhuriyyǝt dövrünün canlı şahidi olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin 
tam külliyyatının ilk dǝfǝ olaraq ǝrǝb ǝlifbasından latın qrafikalı 
müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına çevrilmǝsini vǝ çoxcildlik nǝşrini 

ADA Universiteti həyata keçirir. 

1918-1920

V cild
(Fevral 1919)


