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ÖN SÖZ

ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin 
orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin (1918-1920) tam kolleksiyası 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 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 tǝxminǝn 450 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. 
Qǝzetin redaktorları müxtǝlif vaxtlarda Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir 
bǝy Hacıbǝyli vǝ 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. 

“Azǝrbaycan” qǝzetinin tam kolleksiyasının elmi nǝşri üzǝrindǝ davam edǝn işlǝ yanaşı,  
ADA Universiteti, Cümhuriyyǝt tariximizǝ, elǝcǝ dǝ mǝtbuat tariximizǝ maraq göstǝrǝnlǝr 
üçün “Azǝrbaycan” qǝzetinin xüsusi bir nǝşrini hazırlamışdır. Bu xüsusi nǝşrdǝ  
“Azǝrbaycan” qǝzetinin seçilmiş on nömrǝsinin transliterasiyası tǝqdim olunur. Seçilmiş 
nömrǝlǝrin transliterasiyası ǝsnasında qǝzetin dili vǝ imla xüsusiyyǝtlǝri qorunmuş, qǝzetin 
orijinal tǝrtibatına riayǝt edilmişdir. Transliterasiya edilmiş nüsxǝlǝr, orijinal nüsxǝlǝrin 
surǝtlǝriylǝ birgǝ tǝqdim olunur.

Xüsusi nǝşrǝ daxil edilǝn nömrǝlǝrin seçimindǝ qǝzetin sǝhifǝ sayı vǝ tǝrtibatı baxımından 
müxtǝliflik ǝks olunmuşdur. Hǝr redaktorun imzasıyla nüsxǝlər kolleksiyaya daxil edilmişdir 
vǝ bǝzi önǝmli tarixlǝrdǝ çap olunan nüsxǝlǝrǝ üstünlük verilmişdir. Mǝsǝlǝn, 28 may 1919-cu 
il tarixli “bayram nömrǝsi”, Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin istiqlaliyyǝtinin birinci ildönümü 
münasibǝtilǝ mǝxsusi tǝrtibatla çap olunmuşdur. 31 mart 1919-cu il nömrǝsi isǝ 1918-ci 
ilin mart ayında bolşevik-daşnaq quldurlarının Bakıda, elǝcǝ dǝ Azǝrbaycanın bir çox başqa 
yerindǝ törǝtdiklǝri soyqırımın ildönümünǝ hǝsr olunmuşdur. 14 yanvar 1920-ci il tarixli 
nömrǝ, Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝtinin Paris Sülh Konfransı Ali Şurası tǝrǝfindǝn tanınması 
münasibǝtilǝ, yenǝ bir “bayram nömrǝsi” kimi çap edilmişdir. Bu nömrǝ, qǝzetin tarixindǝ 
yeganǝ istisna olaraq “Müstǝqil Azǝrbaycan” adıyla çıxmışdır. Digǝr nömrǝlǝr dǝ bugünkü 
oxucuların diqqǝt vǝ marağını cǝlb edǝcǝk yazılarla zǝngindir.

ADA Universiteti, Azǝrbaycan xalqının tarixi mirasını qorumaq vǝ gǝlǝcǝk nǝsillǝrǝ ötürmǝk 
işinǝ töhfǝ vermǝkdǝn qürur duyur.

Hafiz PAŞAYEV,
ADA Universitetinin Rektoru 





15 SENTYABR
1918-ci il







Qismi-rǝsmi 

HÖKUMƏT ƏMRLƏRİ  

Ziraǝt Nǝzarǝtindǝn

– İrǝvan quberniyası Dǝrǝçiçǝk
meşǝbǝyi  müavini  Vahid  Rǝhim
oğlu  Mahmudov iyulun 20-dǝn
Gǝncǝ quberniyasının birinci cǝrgǝ
meşǝbǝyinin    müavinliyinǝ   tǝyin
olunur. 

– Gǝncǝ jimnazini bitirmiş
praporşik Aleksandr Şaroqradski
1918-ci sǝnǝ iyulun 16-dan Gǝncǝ
quberniyasının 2-ci cǝrgǝ meşǝbǝyi
müavinliyinǝ tǝyin olunur. 

– Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin su
işlǝrini müayinǝ etmǝk sabiq Qafqaz
Su İşlǝri İdarǝsi vǝkili Sokolova hǝvalǝ
olunur. 

– Hökumǝtdǝn biizn Tiflisǝ gedib
vǝ xidmǝtinǝ qayıtmayan meşǝbǝyi
müavini Voytovski avqustun birindǝn
qulluğundan kǝnar edilir. 

– Texnik Babrof avqustun sǝk-
kizindǝn konduktorluqdan çıxarılıb,
Muğan Su Müdiriyyǝti Telefon naziri
tǝyin edilir. 

– Peterburq Realnı mǝktǝbindǝ
tǝhsil etmiş Vyaçeslav Nikolayeviç
Sergeyef avqust ayının birindǝn ikinci
cǝrgǝ meşǝbǝyi müavini tǝyin edilir. 

– Gǝdǝbǝy meşǝbǝyisi Cümşüd
Mǝlik-Şahnazarof avqustun 10-dan
müvǝqqǝti olaraq Daxiliyyǝ naziri
nǝzdinǝ göndǝrildi. 

– Avqust ayının 13-dǝn Gökçay
sakini Hüseynǝli Əliyof Bakü qu-
berniyası Gökçay uyezdi padişahlıq
yerlǝrǝ nazir tǝyin edilir. 

–  Azǝrbaycan  Cümhuriyyǝtinin
Su İdarǝsindǝ texniçeski hissǝsinǝ
türüq    vǝ    mǝabir    mühǝndisi    N.
P.  Mastitski  iyulun  30-dan tǝyin edi-
lir. 

– Ehtiyat poruçiki Anton Vasilyeviç
Poddubnı avqustun 16-dan Gǝncǝ
quberniyasında üçüncü cǝrgǝ me-
şǝbǝyi müavinliyinǝ tǝyin edilir. 

İmza: Ziraǝt naziri 
X. b. Sultanof

_____

Hökumǝt İşlǝri İdarǝsindǝn 

31 iyul 1918-ci il

– Çastnı paverenni Talıb Mǝhǝm-
mǝdof iyun ayının 20-dǝn Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin katibliyinǝ
tǝyin edilir. 

– Kiyef Darülfünunu Ədliyyǝ şö-
bǝsindǝ tǝhsil etmiş Bǝylǝr bǝy
Əlibǝyof iyul ayının 22-dǝn mǝnim
yanımda xüsusi katib tǝyin edilir. 

– Sabiq Bakü Müsǝlman Cǝmiyyǝti-
Xeyriyyǝsinin dǝftǝrdarı Qasım Nǝ-
biyof iyunun 20-dǝn Azǝrbaycan
Hökumǝtinin İdarǝsi dǝftǝrdarı tǝyin
edilir. 

– Peterburq Ali Ticarǝt mǝktǝbi

tǝlǝbǝsi İsfǝndiyar Vǝkilof iyulun 15-
dǝn Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hö-
kumǝti İdarǝsinin kargüzarı tǝyin
edilir. 

– Sabiq Xüsusi Zaqafqaz Komitǝsi
mürǝxxǝsi Əlǝfsǝr Nǝcǝfof iyun ayının
15-dǝn Azǝrbaycan Hökumǝti İda-
rǝsinin kargüzarlığına tǝyin edilir. 

– Şişǝ şǝhǝri ǝhalisindǝn İslam Ta-
hirof iyunun 27-dǝn Azǝrbaycan Höku-
mǝti İdarǝsinin ekzekutoru tǝyin edilir. 

İmza: Hökumǝt İşlǝrinin müdiri 
R. Xoyski 

_______

AZƏRBAYCAN
HÖKUMƏTİNİN

QƏRARLARINDAN 

15 iyul 1918

65 – Ordu ehtiyacına ev hǝcz
etmǝk üçün bir Tǝxliyyǝ Komisyonu
tǝşkil olunur vǝ bu heyǝt Daxiliyyǝ
Nǝzarǝtinin, Ümurati-Hǝrb Dairǝsinin
vǝ Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin nümayǝn-
dǝlǝrindǝn ibarǝt olur. 

66 – 12 iyulda 1918 tarixdǝ
hökumǝt qǝrardadının nǝşri möv-
cibincǝ, hǝrbi vǝ mülki vǝzifǝdarlara
verilǝcǝk tǝxliyyǝ mǝblǝği hǝmçinin
hǝrbi mǝmurlara da verilir. Lakin dok-
torlara verilǝcǝk tǝxliyyǝ mǝblǝği
mǝsǝlǝsi  isǝ  sirayǝtedici  xǝstǝlik-
lǝrin bittamam rǝf’inǝ qǝdǝr açıq
qalır. 

67 – Ümurati-Hǝrb Dairǝsindǝn
göstǝrilǝcǝk mǝhǝllǝlǝr ki, oralarda
ordu hissǝlǝri üçün yeyǝcǝk möv-
qelǝri açılması lüzum görülür, Əmlak
nazirinin sǝdarǝti altında bir komitǝ
tǝşkil olunur ki, heyǝtindǝ: 1) Mǝşǝdi
Əli Rǝfiyef; 2) Nuri Əmiraslanof; 3)
Qasım Qasımof; 4) Nǝsrǝddin bǝy
Sǝfikürdski; 5) Kamil bǝy Sǝfǝrǝliyef
üzv daxil olurlar. 

Bu Komitǝnin işlǝrinǝ aşina şǝxslǝr
dǝvǝti ixtiyarı verilir. Mǝzkur ko-
mitǝnin sǝdri olan X. b. Sultanof
binagüzarlığına tǝşkilat mǝxarici üçün
ǝlli min manatlıq etibar açılır. 

70 – Avropa müharibǝsinin ǝvvǝ-
lindǝn   bu  ana  qǝdǝr  bütün  Zaqaf-
qaziyada  mövcud  müsǝlmanların ca-
nına vǝ mallarına yetişǝn xǝsarǝtlǝrin
tǝdqiqi üçün Xarici [İşlǝr] nazirinin

rǝyasǝti altında fövqǝladǝ bir Tǝdqiq
Komisyonu tǝşkil edilsin. 

72 – a) Azǝrbaycan daxilindǝ ida-
reyi-ürfiyyǝ elanının icbari qǝrardadı
tǝkmilǝn, atidǝ ǝlavǝ olunur: 

1) Fövqǝzzikr icbari qǝrardadda
yazılmış xainanǝ feillǝr vǝ ǝmǝllǝrdǝn
maǝda, Azǝrbaycan Hökumǝti-Cüm-
huriyyǝsi ǝleyhinǝ üsyan, dövlǝti xǝ-
yanǝtdǝ, yaxud cǝbrǝn ölüm tǝhdidi
vǝ sui-niyyǝtdǝ bulunanları adi mǝh-
kǝmǝ divanına verilmǝyib idareyi-
ürfiyyǝ divanına verilǝcǝkdir. 

b) 1) Azǝrbaycan Qolordusunun
Qolordu Mǝhkǝmǝsi 30 iyun 1914
sǝnǝdǝ buraxmış idareyi-ürfiyyǝ qa-
nunuyla müvafiq icra olunur. 

2) Müvǝqqǝti Hökumǝtin 28 may
1917-ci sǝnǝdǝ Qolordu Mǝhkǝmǝ-
sindǝ hǝrbi dava vǝkillǝrinin mǝhkǝ-
mǝdǝ iştirak etmǝk qǝrardadı fǝsx
olunur. 

3) Ordu Mǝhkǝmǝsinin qǝtnamǝsi
vǝ hökmü Azǝrbaycan Qolordu ko-
mandanının nǝzarǝtinǝ hökmü tǝsdiq
etmǝyinǝ, cǝzanın yüngüllǝşdirilmǝ-
yinǝ, yaxud hökmü fǝsx etmǝyinǝ tǝq-
dim olunur. Mǝzkur komandanın nǝ-
zarǝtinǝ Qolordu Mǝhkǝmǝsinin ilti-
ması, hǝmçinin mǝhkum şǝxsin cǝza-
sının yüngüllǝşmǝsi, yaxud ǝfv olun-
ması ǝrizǝsi tǝqdim olunur. Fövqdǝ
mǝzkur iltimas vǝ ǝrizǝlǝrin verilmǝ-
sinǝ iyirmi dörd saat vaxt kǝsilir. 

4) Qolordunun hökmü Azǝrbaycan
Hökumǝtinin adına verilir.

_____
Qismi-qeyri-rǝsmi

Gǝncǝ 8 zilhiccǝ 
Kürreyi-ǝrzi kökündǝn lǝrzǝyab

edǝn müharibeyi-üzma hǝlǝlik inti-
haya yetmǝmişsǝ dǝ, yenǝ dǝ yavaş-
yavaş nǝticǝlǝr büruzǝ vermǝkdǝdir.
Hǝmin müharibǝ demǝk olar ki, qa-
nuni-tǝbii ilǝ intihaya varır. Hǝr bir
millǝt kǝndi-kǝndisini idarǝ edǝ bilǝ-
cǝk, başqalarının tǝhti-himayǝsindǝn
xilas olacaq – iştǝ, qanlı Avropa müha-
ribǝsi meydana buraxmış olan ǝsaslar
bundan ibarǝtdir. 

Bu bir qanuni-tǝbiidir vǝ acgöz Av-
ropa imperialistlǝri ǝbǝs yerǝ bu ǝsas-
lara zidd gedib milyonlarca qurban-
ların üstǝ yeni qurbanlar verirlǝr. Axi-
rülǝmr dünya xǝritǝsi hǝmin ǝsaslar
üzǝrinǝ dǝyişǝcǝkdir vǝ qeyri-tǝbii
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Hǝlǝlik hǝftǝdǝ iki dǝfǝ nǝşr olunan

siyasi, elmi vǝ iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

________

Mǝhǝlli-idarǝsi: 

Gǝncǝ, “Azǝrbaycan” idarǝsi. 

Tǝk nüsxǝsi 1 rublǝdir.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ 

“Azǝrbaycan” sǝhifǝlǝri açıqdır. 

Dǝrc olunmayan övraq iadǝ olunmaz. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın 1-dǝk 
Gǝncǝdǝ 30 rublǝ, aylığı 8 rublǝ; 

başqa yerlǝr üçün 
40 rublǝ, aylığı 10 rublǝ.  

__ ELAN __ 

Əsgǝrliyǝ alınacaq yaşda olan bütün müsǝlmanlar, yanlarında hǝmişǝlik
surǝtdǝ, uyezd Əxzi-Əsgǝr İdarǝsi tǝrǝfindǝn verilmiş vǝ özlǝrinin
ǝsgǝrlikdǝn azad olduqlarını göstǝrǝn bir bilet saxlamağa mǝcburdur.
Yanlarında böylǝ bir bileti olmayan şǝxslǝr ǝsgǝrlikdǝn boyun qaçırmış hesab
olunacaq vǝ bunlar polis tǝrǝfindǝn tövqif edilǝcǝkdirlǝr. 

Daxiliyyǝ naziri Behbud xan Cavanşir 
______ 

Nǝzdlǝrindǝ Müsǝlman Milli Komitǝsi şeylǝrinin ǝmanǝtǝn tövdi, yaxud
başqa bir surǝtlǝ bulunduğu ǝşxas şu şeylǝri bilatǝxir işbu sǝnǝ sentyabrının
10-dan gec olmayaraq Gǝncǝ vilayǝti Ərzaq İdarǝsinǝ vermǝyǝ dǝvǝt olu-
nurlar. Şununla bǝrabǝr, mǝzkur tarixdǝn sonra tǝftişat yapıldıqda,
nǝzdlǝrindǝ balada mǝzkur şeylǝr müsadirǝ olduğu misilli, kǝndilǝri dǝxi
idareyi-ürfiyyǝ tǝrǝfindǝn şiddǝtlǝ cǝzaya düçar olacaqları dǝxi elan olunur. 

Daxiliyyǝ naziri Behbud xan Cavanşir



surǝt üzrǝ qondarılmış hökumǝtlǝr vǝ
mǝmlǝkǝtlǝr tǝbii bir rǝng alıb, hǝrǝsi
öz hǝqiqi hüduduna toplanacaqdır. 

İştǝ, Rusiyanın bugünkü halı buna
böyük bir dǝlildir. Hǝmin hala sǝbǝb
“bolşevizm” olmadı. Bǝlkǝ Rusiya döv-
lǝtini[n] tǝşǝkkülünün qeyri-tǝbiiliyi
hǝmin bolşevizmi törǝtdi. Bolşevizm
olmasaydı da başqa bir hǝrǝkǝt hǝmin
qondarma, ǝsasǝn saxta dövlǝti indiki
halına gǝtirǝcǝkdi. 

Yüzlǝrcǝ büsbütün müxtǝlif millǝt-
lǝri süngü gücüylǝ özünǝ tabe edib
dǝ, dünyanın böyük bir qitǝsinǝ malik
olmuş vǝ bununla belǝ qǝrbdǝn, şǝrq-
dǝn, şimal vǝ cǝnubdan gözlǝrini çǝk-
mǝmiş bu dövlǝt yediyini hǝzmǝ verǝ
bilmǝz, zahircǝ kobud, lakin batinǝn
zǝif bir mǝdǝyǝ bǝnzǝyordu. Dışarı-
dan vǝ ya içǝrisindǝn bir xǝtǝr gǝlǝrsǝ,
yediklǝrini dışarıya çıxaracaq idi. 

Öylǝ xǝtǝr yetdi vǝ Rusiyayi-kǝbir
müxtǝlif hissǝlǝrǝ bölünmǝyǝ başladı.
Lehistan, Ukrayna, Finlandiya, Kurlan-
diya, Estlandiya, Litva, Krım, Sibirya,
Türküstan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Er-
mǝnistan vǝ Azǝrbaycan kimi xırdaca
mǝmlǝkǝtlǝrǝ bölündü. Hǝr bir yerdǝ
milliyyǝt, qövmiyyǝt ǝsası hökmfǝrma
oldu. 

Hǝmin ǝsası Rusiya mǝrkǝz höku-
mǝti kǝndisi qövlǝn elan etdisǝ dǝ,
lakin feilǝn buna mümaniǝt göstǝrdi.
İstǝr Kerenski Hökumǝti, istǝr Bolşe-
vik Hökumǝti hǝr biri cürbǝcür bǝha-
nǝ ilǝ Rusiyada yaşayan millǝtlǝrin
istiqlaliyyǝtinǝ zidd getdilǝr vǝ bun-
dan dolayı bir çox nahaq qanlar tökül-
mǝsinǝ sǝbǝb oldular. Lakin azad ol-
maq istǝyǝn millǝtlǝr qanı tökülmǝk-
dǝn çǝkinmǝyib öz hüququnu müda-
fiǝdǝ bulundular vǝ güclǝri çatmayan
ǝsnada dışarıdan özlǝrinǝ kömǝk dilǝ-
dilǝr. Finlandiya, Lehistan, Kurlandiya,
Litva vǝ Ukrayna Mǝrkǝz Hökumǝtlǝrǝ
pǝnah aparıb onların zoruyla özlǝrinǝ
istiqlaliyyǝt qazandılar. 

Biz Azǝrbaycan türklǝrinǝ gǝldikdǝ,
xunxar vǝ hiylǝkar düşmǝnlǝr tǝrǝfin-
dǝn ağır zülm vǝ cǝfalara giriftar ol-
duq. Öz hüququmuzu müdafiǝ edǝ
bilmǝdik. Vǝtǝnimizin bir çox hissǝsi
düşmǝn ǝlindǝ qaldı vǝ minlǝrcǝ qar-
daş vǝ bacılarımız fǝci bir halda türk
vǝ islamiyyǝtin ǝn dǝni yağıları tǝrǝ-
findǝn tǝlǝf edildi... Minlǝrcǝ türk ba-
laları hal-hazırda dǝxi zǝnciri-ǝsarǝtdǝ
qalmışlar. 

Böylǝ olduqda tǝbiidir ki, Azǝrbay-
can türklǝri dǝxi yüz illǝrcǝ adları ağız-
larında söylǝnilǝn pǝnahgah vǝ ümid-
gahları olan türk qardaşlarına pǝnah
apardılar. Ömürlǝrin ǝksǝr vaxtını is-
lam düşmǝnlǝrilǝ müharibǝdǝ keçir-
miş türkün arslan oğulları, türkün
qǝhrǝmanları şimal qardaşlarının im-
dadına yetib, hǝtta Gǝncǝni belǝ tǝh-
did edǝn düşmǝni bir azca zamanda
münhǝzim edib dǝ, hal-hazırda Azǝr-
baycanın paytaxtını düşmǝndǝn tǝ-
mizlǝmǝkdǝdirlǝr. 

Belǝ ki, “Hǝr bir millǝt kǝndi-kǝn-
disini idarǝ etmǝyǝ haqlı olsun” ǝsası
biz Azǝrbaycan türklǝrinǝ dǝxi yetişdi.
Azǝrbaycanın istiqlaliyyǝti, onun Rusi-
yadan ayrılması röya olmayıb, hǝqi-
qǝtdir. Demǝli böyük qardaşlarımızın
imdadı vǝ qeyrǝtilǝ biz azad olub özü-

müzü idarǝ edǝ bilǝrik. Özümüz höku-
mǝt yapdıq. 

Əlbǝttǝ, gǝlǝcǝkdǝ işlǝrimiz çoxdur.
Düşmǝni torpağımızdan bilmǝrrǝ çıxa-
rıb da öz yerlǝrimizǝ malik olduqdan
sonra, biz Azǝrbaycan türklǝrinǝ digǝr
müstǝqil hökumǝt cǝrgǝsinǝ daxil ol-
maq mümkün olacaqdır. 

Şǝkli-idari vǝ siyasi vǝziyyǝtimiz xü-
susunda millǝtimizin fikri vǝ rǝyi nǝ
olacağını gǝlǝcǝk Mǝclisi-Müǝssisa-
nımız bǝlli edǝr. Lakin pişǝzvǝqt ǝmin
ola bilǝriz ki, Azǝrbaycan türklǝri türk-
lük vǝ islamlıq bayrağını sǝdaqǝt vǝ
mǝtanǝtlǝ tutub, onun kürreyi-ǝrzdǝ
ucalmasına çalışacaqdırlar. Yüz illǝrlǝ
türklüyǝ vǝ islamlığa mǝtin bir sipǝr
olan Osmanlı qardaşlarımıza var qüv-
vǝlǝriylǝ dayaq olub, o qǝyur qǝhrǝ-
manlarla ǝl-ǝlǝ verib, hǝlǝ başqala-
rının tǝhti-tǝzyiqindǝ yaşayan türk vǝ
islam balalarının xilas olmasına çalışa-
caqdırlar. 

Türklük vǝ islamlıq – iştǝ bu şüar-
larla müstǝbid Rusiya çarlığının çǝn-
galından qurtarmış gǝnc Azǝrbaycan
Hökumǝti isbati-vücud etmǝyǝ iqdam
etdi.

Haqq-taala müvǝffǝqiyyǝtlǝr ver-
sin. 

_____________

MÜHARİBƏ MEYDANINDA

Qafqaz İslam Ordusu Komandanlığı 
Ordu İstixbarat şöbǝsindǝn:

Bakü cǝbhǝsindǝ, 2 sentyabr
1) Vaqe olan tǝǝrrüzümüz nǝticǝ-

sindǝ düşmǝndǝn üç köy vǝ müstǝh-
kǝm iki tǝpǝ zǝbt etdik. İngilislǝr pǝ-
rişan bir halda fǝrar etdilǝr. Sǝkkiz ma-
kinalı tüfǝnk, biri böyük iki top, pǝk
çox cǝbbǝxana vǝ araba ilǝ bir tele-
metrǝ iqtinam eylǝdik. İki zabitlǝ ǝlli
yeddi ingilis nǝfǝri ǝsir aldıq. 

2) Qaraya ǝsgǝr çıxarmaq istǝyǝn
düşmǝni bu tǝşǝbbüsdǝn mǝn’ ilǝ, bir
yelkǝnli qayıq içǝrisindǝ bulunan ǝlli
nǝfǝri itlaf eylǝdik. Vaqe olan isabǝtlǝ
bir gǝmi Bakü istiqamǝtinǝ qaçdı vǝ
göyǝrtǝsindǝ duman görüldü. 

3) Topçu atǝşimizlǝ bir düşmǝn tǝy-
yarǝsini xǝtti-hǝrbi gerisinǝ düşürdük. 

Bakü cǝbhǝsindǝ, 3 sentyabr
1) 3/9/34-dǝ düşmǝndǝn bir köy

alınmış vǝ o köydǝki düşmǝn daha
cǝnuba qaçırılmışdır. Vaqe olan tǝzyiq
üzǝrinǝ bir müfrǝzǝmiz cǝbhǝsindǝki
düşmǝn qüvvǝti dǝ geri çǝkildi. 

2) Mǝvazǝmizǝ atǝş edǝn iki düş-
mǝn batareyasını topçu atǝşimiz tǝsi-
rilǝ iskat etdik vǝ şǝhǝri bombardman
eylǝdik. 

3) Düşmǝn tǝyyarǝlǝri mövze vǝ
qǝrargahlarımıza beş bomba atdılarsa
da, heç bir zǝrǝr verǝmǝdilǝr. 

Bakü cǝbhǝsindǝ, 4 sentyabr 
1) Tǝhkimat ilǝ mǝşğul düşmǝn pi-

yadalarını topçu atǝşimiz altına aldıq. 
2) Düşmǝn tǝyyarǝlǝri tǝsirsiz bir

qaç bomba atdılar. 
3) Tǝrǝfeyn arasında topçu atǝşi

tǝati edildi. 
5 sentyabr 

1) Bakü cǝbhǝsindǝ qarşılıqlı topçu
atǝşi oldu. Bir düşmǝn tǝyyarǝsini
topçu atǝşimizlǝ Bakü istiqamǝtinǝ

qaçırdıq. 
2) Ağdamda bir ingilis tǝyyarǝsini

pilotu ilǝ birlikdǝ sağlam olaraq ǝsir
aldıq. 

3) Gürcüvan civarında bir ormanda
saxlanan ermǝni ǝşqiyasını sararaq ǝlli
birini itlaf eylǝdik. Mütǝbaqisi fǝrara
müvǝffǝq oldularsa da, tǝqib olun-
maqdadırlar. 

_____________

BAKÜNÜN SÜQUTU

Dün gecǝ Azǝrbaycan Cümhuriy-
yǝti Rǝyasǝti namına Nuri paşa hǝz-
rǝtlǝri tǝrǝfindǝn böylǝ bir teleqraf
kǝşidǝ edilmişdir: 

“Biminnǝtil-Kǝrim, Bakü şǝhǝri
15/9/34 saat 9 ǝvvǝlindǝ qitǝatımız
tǝrǝfindǝn zǝbt olundu. 

Qafqaz İslam Ordusu Komandanı 
Fǝriq Nuri.”

– Bakünün süqutu münasibǝtilǝ
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Rǝyasǝti
tǝrǝfindǝn zeyldǝ dǝrc edilǝn tǝbrik
teleqramları göndǝrilmişdir: 

– 1 – 
“Qafqaz İslam Ordusu Komandanı

Sǝadǝtli Nuri paşa hǝzrǝtlǝrinǝ: 
Tǝhti-komandanızda olan cǝsur

türk ǝsgǝrlǝrimiz tǝrǝfindǝn Azǝrbay-
canın paytaxtı olan Bakünün düşmǝn-
dǝn xilas edildiyi münasibǝtilǝ mil-
lǝtin Zati-hǝmiyyǝtpǝrvǝranǝlǝrinizǝ
vǝ dünyanın ǝn nǝcib ǝsgǝri olan türk
oğullarına minnǝtdar olduğunu ǝrz
etmǝklǝ iftixar edirǝm, ǝfǝndim. 

Heyǝti-Vükǝla Rǝisi Fǝtǝli xan.”
– 2 – 

“Şǝrq Orduları Qrupu komandanı
Xǝlil paşa hǝzrǝtlǝrinǝ: 

Bakünün, Azǝrbaycanın istiqbalını,
sǝadǝtini iqtisadǝn vǝ siyasǝtǝn tǝmin
edǝcǝk vǝ türk alǝminin ikinci bir İs-
tanbulu olmağa layiq bir mǝrkǝzin tür-
kün cǝngavǝr, namuslu övladlarının
qǝhrǝmananǝ hücumları sayǝsindǝ
düşmǝnlǝrindǝn xilası münasibǝtilǝ
zati-aliyi-hǝmiyyǝtpǝrvǝranǝlǝrini ǝn
sǝmimanǝ bir surǝtdǝ tǝbrik edirǝm.

Heyǝti-Vükǝla Rǝisi Fǝtǝli xan.”
– Son xǝbǝrlǝrǝ görǝ Baküdǝ türk-

lǝr tǝrǝfindǝn 30 minǝdǝk müsǝllǝh
düşmǝn ǝsgǝrlǝri ǝsir alınmışdır.
Alınan qǝnimǝtin ǝdǝdi hǝdsizdir.
Şǝhǝrdǝ sakitlik fökmfǝrmadır. 

Bu gün saat 1 radǝlǝrindǝ atidǝki
teleqram dǝxi alınmışdır: 

“Gǝncǝdǝ Azǝrbaycan Cümhuriy-
yǝti Rǝyasǝti-Aliyyǝsinǝ: 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin pay-
taxtı olan Bakü şǝhǝrini ziyarǝt etmǝk
üzrǝ Heyǝti-Vükǝlanın yarın Baküyǝ
tǝşriflǝrinǝ müntǝzirǝm, ǝfǝndim.

15/9/34 
Yavǝrani-hǝzrǝti-şǝhriyaridǝn

Fǝriq Nuri.”
Hǝmin teleqraf mövcibincǝ Heyǝti-

Vükǝla sabah Baküyǝ azim olur. 
________

TÜRK NƏĞMƏSİ 
Türkün dökülǝn qanları bihudǝ gedǝrmi?
Diqqǝtlǝ düşün, yoxsa bu qan hǝpsi hǝdǝrmi?
Dörd ildǝ verilmiş bu qǝdǝr can hǝdǝr olmaz, 
Mǝfkurǝ yolunda tökülǝn qan hǝdǝr olmaz. 
Qiymǝtli olan xuni-şǝhidan hǝdǝr olmaz, 
Dul qalmış olan növheyi-nisvan hǝdǝr olmaz, 

Bax sǝn sonuna, himmǝti-türkan hǝdǝr olmaz. 
Bǝdbǝxt olan ǝfqani-yetiman hǝdǝr olmaz, 
Türkün dökülǝn qanları bihudǝ gedǝrmi?
Diqqǝtlǝ düşün, yoxsa bu qan hǝpsi hǝdǝrmi?

------
Qan ilǝ qazandıq zǝfǝri, vermǝyiz ǝldǝn, 
Xövf eylǝmǝdik atǝşi-dǝhhaşi-düvǝldǝn, 
Bir zǝrrǝ belǝ qorxmayırız dǝsti-ǝcǝldǝn
İstǝrsǝ cahan çevrili versin dǝ tǝmǝldǝn
Türkün üzü çevrilmǝyǝcǝk sǝmti-ǝmǝldǝn,
Türklǝr geriyǝ dönmǝyǝcǝk müslih ǝmǝldǝn.
Yüksǝk yaşamaq istǝr ikǝn cümlǝ milǝldǝn:  
Türkün dökülǝn qanları bihudǝ gedǝrmi?
Diqqǝtlǝ düşün, yoxsa bu qan hǝpsi hǝdǝrmi?

Əbdüssǝlimzadǝ 
Mǝhǝmmǝd Hadi

----------
GƏNCƏ XƏBƏRLƏRİ 

* Azǝrbaycan Hökumǝtinin avqus-
tun 27-dǝ verdiyi qǝrardadına binaǝn,
Ərzaq naziri idarǝ edǝn Azǝrbaycanın
bütün ǝrzaq müǝssisǝlǝri sentyabrın
dördündǝn lǝğv edilir vǝ müvǝqqǝti
olaraq hǝman müǝssisǝlǝr lǝğv edi-
lǝnǝdǝk quberniya Ərzaq İdarǝsinin
ümumi hesabını düzǝltmǝkdǝn ötrü
bir hissǝsi Ərzaq naziri ixtiyarında qa-
lır, bir hissǝsi dǝ Quberniya vǝkil mü-
avini Əliş bǝy Mǝhǝmmǝdof vǝ bütün
uyezd vǝkillǝri ilǝ bǝrabǝr Türkiyǝ Ko-
mandanlığı ixtiyarına keçir. Əsl mǝq-
sǝd o olacaqdır ki, Azǝrbaycanda olan
qoşun hissǝlǝrinǝ lazım olan ǝrzaq
vaxtında verilsin. Xidmǝtdǝn kǝnar
edilmiş mǝmurlara bir ildǝn az xidmǝt
etmişlǝrsǝ, subaylara bir aylıq, evlilǝrǝ
iki aylıq tǝxliyyǝ maaşı verilǝcǝkdir.
İldǝn yuxarı xidmǝt edǝnlǝrǝ isǝ su-
baylara iki aylıq, evlilǝrǝ dǝ dörd aylıq
maaş verilǝcǝkdir. 

* Hökumǝtin binagüzarlığına görǝ,
mǝhkǝmǝ müǝssisǝlǝrindǝ işlǝrǝ döv-
lǝt dilindǝ (türkcǝ) baxılacaqdır. Buna
görǝ miravoy sudyalar türk dili bilǝn
şǝxslǝrdǝn tǝyin olunurlar. Türk dili
bilmǝyǝn sudyalar isǝ ya müstǝntiq
olurlar, yainki razı olmasalar, xidmǝt-
lǝrindǝn ǝzl olunurlar. 

* Gǝncǝ şǝhǝrinin hamı mǝktǝb-
lǝrindǝ dǝrslǝr oktyabrın birindǝn
başlanacaqdır. 

* Ədliyyǝ Nǝzarǝti katibi M. A.
Klanka tǝqaüd (pensiya) qanunu layi-
hǝsi düzǝltmǝk tapşırılmışdır. 

* Əhali vǝ müǝssisǝlǝr ehtiyacı
üçün Əmlak Nǝzarǝti İdarǝsi bu ildǝn
padişahlıq meşǝlǝrdǝ odun tǝdarü-
künǝ başlamışdır. 

* Azǝrbaycan daxilindǝn verilǝn xǝ-
bǝrlǝrǝ görǝ, elan edilmiş ǝxzi-ǝsgǝr
yaxşı gedir. Bakü ǝtrafında yaşayan ǝs-
gǝrliyǝ yarar müsǝlmanlar hamısı da-
va meydanındadırlar. Ərǝş vǝ Nuxu
uyezdlǝrindǝn yığılan cavanlar çox-
dandır ki, Bakü cǝbhǝsindǝdirlǝr. 

* Hökumǝtin binagüzarlığına görǝ,
mǝhkǝmǝ qǝt etdiyi qǝrardadlar ha-
mısı Azǝrbaycan Hökumǝti namından
bu atidǝki qayda ilǝ elan edilǝcǝkdir:
“Azǝrbaycan Hökumǝti ǝmrilǝ” vǝ bu-
nunla bǝrabǝr bǝylik ixtiyaratını fǝsx
edǝn qǝtnamǝ Ədliyyǝ naziri vasitǝ-
silǝ Azǝrbaycan Hökumǝtinin tǝsvi-
binǝ hǝvalǝ edilǝcǝkdir. 

Heyǝti-idarǝ
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Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝ-

lǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc 

olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 

Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafa-

tını idarǝ tǝyin ediyor.

Mǝhǝlli-idarǝ: 
Bakü, Kolyubakinskaya 

küçǝdǝ  

“Azǝrbaycan” idarǝsi 
Telefon nömrǝ 6-91

Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik

Abunǝ şǝraiti: 
Yanvarın birinǝdǝk Bakü üçün

35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 

rublǝdir. 

Bir aylığı Baküdǝ 12, başqa 

şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiyatı: 

Sǝtri 2 rublǝ. 

Kǝrratla gedǝn elanlar üçün
güzǝşt edilir. 

Siyasi, ictimai, ǝdǝbi vǝ iqtisadi gündǝlik 

«AZƏRBAYCAN» 
qǝzetǝsinǝ abunǝ dǝftǝri açıqdır. 

Qǝzetǝmizdǝ iştirak etmǝk üçün müqtǝdir qǝlǝm sahiblǝrindǝn

lazımi ǝşxas[ı] idarǝmiz dǝvǝt etmişdir. Böyük şǝhǝrlǝr vǝ

ǝhǝmiyyǝtli mövqelǝrdǝ müxbirlǝrimiz mövcuddur. 

Tiflis ilǝ xüsusi telefon müxabǝrǝmiz olmaqla bǝrabǝr, teleqraf

acentǝliyimiz hǝr bir mühüm xǝbǝrlǝri intişara çalışacaqdır. 

Kağız bahası vǝ başqa mǝvadd sabit olmamağı münasibǝti ilǝ,

şimdilik abunǝ bahası yanvar ayının birinǝdǝk qǝbul edilir. 

Müraciǝt üçün adres: 
Bakü, Kolyubakinskaya küçǝdǝ (Parapet) “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi

idarǝsi. 
Баку, Колюбакинская, контора газеты “Азербайджанъ”.

MÜSƏLMAN TEATROSU
Bu gün cümǝ günü “Mikado” teatrosunda (Malakan bağının 

müqabilindǝ) Hacıbǝyof bǝradǝrlǝri teatro dǝstǝsi tǝrǝfindǝn 
mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır: 

“Arşın mal alan”

Operetta, 4 pǝrdǝdǝ. 
Əsǝri-Üzeyir bǝy Hacıbǝyof.

İştirak edǝnlǝr: Mahru, Münǝvvǝr, Nina xanımlar. 
Əlǝkbǝr Hüseynzadǝ, Qǝmǝrlinski, Anatollu vǝ qeyrilǝr. 
Soltan bǝyin rolunu Əlǝkbǝr Hüseynzadǝ ifa edǝcǝkdir. 
Böyük musiqi dǝstǝsi Müslüm bǝyin tǝhti-idarǝsindǝ.

Tamaşa saat 5-dǝ başlanacaqdır. 
Biletlǝr “Mikado” teatrosunda satılmaqdadır. 

Biletlǝr türk zabitanına 75 faizlǝ satılacaq vǝ ǝsgǝrǝ tǝxsis 
mövqelǝr dǝ mǝccanǝn olacaqdır. 

İxtar: Birinci cǝrgǝ sandalyaları ǝziz qonaqlarımız olan 
türk zabitanına vǝ hökumǝt mǝmurlarına hǝsr etdiyimizǝ görǝ, 

hǝman cǝrgǝ biletlǝri satılmayacaqdır. 
Şǝnbǝ günü hǝman teatroda Üzeyir bǝyin 

“O olmasın bu olsun”
nam gülmǝli ǝsǝri mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır. 

Yekşǝnbǝ günü dǝ yenǝ: 
“Arşın mal alan”

Sabiqdǝ Gǝncǝdǝ rus dilindǝ nǝşr olunan “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi
şǝnbǝ günündǝn etibarǝn Baküdǝ nǝşr olunmağa başlayacaqdır. 

Ünvan: Bakü, Kolyubakinskaya küçǝdǝ, “Azǝrbaycan” idarǝsi. 
Tǝk nüsxǝsi 60 qǝpikdir. 

Bakü şǝhǝri vǝ ǝtrafı ǝhalisinǝ 
ELANİ-RƏSMİ

1 – Bǝzi başıpozuq ǝşqiya vǝ ǝşǝrranın ǝğrazi-xüsusiyyǝlǝri uğrunda
kǝndi-kǝndilǝrinǝ mǝmur süsü verǝrǝk, gecǝ vǝ ya gündüzlǝri bǝzi
ermǝni ailǝlǝrinǝ bilmüraciǝ filan vǝ ya filan adamın polis müfǝttişi vǝ
ya qradanaçalnik tǝrǝfindǝn tǝlǝb edildiyindǝn bǝhslǝ, kǝndilǝrini
götürdüklǝri vǝ ya götürmǝk istǝdiklǝri xǝbǝr alınmışdır. 

2 – Əhali ümumǝn bilmǝlidir ki, hökumǝtcǝ kǝndilǝrinǝ lüzum
görülǝn hǝr hangi adamı gecǝ aramaya lüzum yoxdur; hökumǝt istǝdiyi
tǝftişatı gündüz yapar. Binaileyh, gecǝ bu yolda müraciǝt vüquunda ilk
tǝdbir olmaq üzrǝ hadisǝni dǝrhal ǝn yaxın polis mǝrkǝzinǝ xǝbǝr
vermǝli vǝ gündüzlǝri 25-80 numerolu, gecǝlǝri nisfülleyldǝn sonra
üçün 44-66 polis müfǝttişliyinǝ telefon etmǝlidir. 

3 – Polis vǝzaifinin başıpozuqlarla ǝlaqǝsi olmadığından, hüviyyǝt
vǝ sifǝti-rǝsmiyyǝsini uniformasıyla olmazsa belǝ, övraqi-rǝsmiyyǝsiylǝ
isbat edǝmǝyǝn heç bir kimsǝyǝ ǝhali etibar vǝ tǝbǝiyyǝt etmǝmǝli vǝ
vüquunda bǝrvǝchimǝruz polisǝ ixbari-keyfiyyǝt olunmalıdır.

4 – Tǝrǝfimizdǝn şiddǝtlǝ tǝqib edilmǝkdǝ olduqlarından er vǝ ya
gec yaxalanacaq bu misilli ǝşxası bilǝnlǝrin lütfǝn müfǝttişliyǝ ixbar
etmǝsi vǝ bilib dǝ sǝlamǝti-ümumiyyǝ ǝleyhindǝ bunları kǝtm edǝn-
lǝrin faili-müştǝrǝk ǝdd edilǝrǝk ǝn şǝdid cǝzaya mǝruz qalacaqları
ǝhǝmiyyǝtlǝ elan olunur. 

2/10/34   Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-ümumisi Bǝhaǝddin

DAXİLİYYƏ NƏZARƏTİNDƏN ƏMR

Nömrǝ 2
Bu gündǝn etibarǝn, avtomobil, at vǝ arabalardan istifadǝ edǝ bilmǝk

üçün hökumǝt dairǝlǝrindǝn vǝsiqǝ almaq lazım gǝlmǝyor. Fǝqǝt bu
ǝşya sahiblǝri ancaq Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsindǝn icab edǝcǝk şǝhadǝtnamǝ
almaları vacibdir. 

Nömrǝ 3 
Bütün Qafqaziyada, xüsusilǝ Azǝrbaycanda hökmfǝrma olmuş ixtilal

günlǝrindǝ dǝmiryolları ǝşyasının bir çox qismi dǝmiryolları mǝnatiqinǝ
yaxın bulunan köylǝr ǝhalisi tǝrǝfindǝn qarǝt edilmişdir. 

Fǝqǝt mǝvaddi-mǝzkurǝ bunlar tǝrǝfindǝn lazım olan mǝhǝllindǝ is-
temal edilmǝyǝrǝk, büsbütün başqa cǝhǝtlǝrǝ sǝrf edilmişdir. 

Binaileyh ǝhalinin izanına müraciǝtlǝ, hǝr fǝrdin, keçirmǝkdǝ oldu-
ğumuz zamanın ǝhǝmiyyǝtini nǝzǝr-diqqǝtǝ almağa mǝcbur olduğunu
dǝrxatir edǝrǝk, dǝmiryollarına aid hǝr bir maddǝnin iadǝsi fǝqǝt
mǝsqǝti-rǝ’simiz olan Azǝrbaycanın dǝmiryolları işlǝrini layiq olduğu
dǝrǝcǝyǝ yüksǝltǝcǝyindǝn, bu ǝmrin nǝşr vǝ elanı günündǝn etiba-
rǝn bir ay müddǝtindǝ dǝmiryollarına yaxın bir nöqtǝdǝ bulunan stas-
yon naçalniklǝrinǝ yaxud polis mǝmurlarına verilmǝlǝrini tǝklif edǝrim. 

Yuxarıda göstǝrilǝn müddǝtin axırında hǝr kimin nǝzdindǝ dǝmiryol-
larına aid ǝmvaldan zühur edǝrsǝ, bu ǝmrǝ müxalifǝt etmiş olan
müttǝhimlǝr qǝvanini-hǝrbiyyǝnin bütün şiddǝti ilǝ cǝzasına düçar
olacaqlardır. 

Daxiliyyǝ naziri:  Behbud xan Cavanşir 

Baküdǝ: 
3 aylığı 35 rublǝ; 

1 “ 12 rublǝ.

Başqa şǝhǝrlǝrdǝ: 
3 aylığı 42 rublǝ; 

1 “ 19 rublǝ. 



HÖKUMƏT QƏRARDADLARI 

97 – Bǝzi şǝxslǝr ki, buğdanı vǝ qeyri
ǝrzaq şeylǝrin qǝndǝ vǝ qeyri zǝruriyyata
mübadilǝ etmǝk üçün icazǝ tǝlǝbindǝ-
dirlǝr, bu xüsusda onların beş min manat
girov qoymaları icbaridir. Mǝzkur icazǝ-
namǝnin verildiyi zamanda ifasını öhdǝ-
sinǝ götürǝn şey üçün iki hǝftǝlik vǝdǝ
tǝyin edilir. Bu vǝdǝ müddǝtindǝ öhdǝsi-
nǝ götürǝn icazǝni ifa etmǝz isǝ mǝzkur
girov qoyduğu mǝblǝğ xǝzinǝ mǝnfǝǝtinǝ
keçir. 

98 – Əmlak vǝ Ziraǝt nazirin[in] bi-
nagüzarlığına binaǝn Muğan çölünün
aşağı kanalının baş arx bǝndinin tǝmiri vǝ
mǝzkur kanalın yuxarıkı hissǝsindǝ dǝ su-
lamaq üçün arx qayırmaq üçün iyirmi altı
min beş yüz manat 75 qǝpik kredit açıl-
sın. 

25 iyul 1918-dǝn 

99 – Almaniya İmperatorluğunun Qaf-
qazda mövcud Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi nǝz-
dindǝ bulunan İqtisad cǝmiyyǝtinin nü-
mayǝndǝsinǝ, mǝzkur  dövlǝt tǝrǝfindǝn
Arzumanofdan Gǝncǝdǝ mövcud zavo-
dundakı xam vǝ mǝcmu pambığın aparıl-
masına müsaidǝ edir. 

100 – Qafqazdakı Alman imperator
Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi nümayǝndǝsinǝ Al-
maniya Hökumǝti aldığı vǝ Gǝncǝdǝ Ar-
zumanof zavodunda saxlanılan pambığı,
nǝ qǝdǝr olmuş olsa, aparmağa izin ve-
rilir. 

Hökumǝt İşlǝrinin müdiri: 
R. Xoyski 

26 iyul 1918-ci il 

101 – Alman xǝstǝ vǝ yaralı ǝsgǝrlǝri
üçün min vedrǝ şǝrab, on put un, on
dörd girvǝnkǝ dǝ kürü gömrüksüz apar-
mağa izin verilir. 

27 iyul 1918-ci il 

102 – Ağdaş Milli Komitǝsinin ǝşya-
larını tǝhvil almaq üçün bir komisyon
tǝşkili Daxiliyyǝ, Maliyyǝ vǝ Ərzaq na-
zirlǝrinǝ mühǝvvǝl edilir. 

103 – Ərzaq nazirinǝ izin verilir ki, öz
dǝftǝrxanasında katibǝ bir müavin, dǝf-
tǝrxana mǝmuruna bir müavin vǝ bir dǝ
bir qeyri dǝftǝrxana mǝmuru tǝyin etsin. 

104 – a) Konyakın bir qradusuna 40
qǝpik aksiz qoyulur. 

b) Vǝ onun Azǝrbaycan mǝmlǝkǝ-
tindǝn aparılmasına izin verilir. 

105 – Ərzaq vǝ Maliyyǝ nazirlǝri tǝ-
rǝfindǝn sirkǝyǝ gömrük xǝrci qoyduq-
dan sonra onu qeyri yerlǝrǝ aparmağa
izin verilir. 

106 – Daxiliyyǝ nazirinǝ yüz iyirmi beş
min rublǝ buraxılır. Hǝmin mǝblǝğdǝn
köçǝrilǝri mühafizǝ etmǝk vǝ uyezddǝ
sakitlik bǝrpa etmǝk üçün Şuşa Milli Ko-
mitǝsinǝ verilsin. Hǝman binagüzarlığa
binaǝn ǝlli min manat da Zǝngǝzur ko-
mandanına verilir. Verilǝn mǝblǝğ mǝz-
kur uyezdlǝr divanxanalarının 1918-ci ilin
iyun, iyul vǝ avqust aylarının hesabına
daxil olur. 

107 – Hökumǝt xǝzinǝsindǝn zirai
xǝzinǝlǝrǝ ǝlli min manat buraxılması
Maliyyǝ nazirinǝ mühǝvvǝl edilir ki, zirai
xǝzinǝlǝrdǝn maaş alan mǝmurların mǝ-
vaciblǝri verilsin. 

108 – Mǝrkǝz Posta vǝ Teleqrafxana
idarǝ edilmǝsi üçün lazımi şeylǝr mühǝy-
ya etmǝyǝ Posta vǝ Teleqraf naziri bina-
güzarlığına yetmiş beş min manat tǝxsis
edilir. 

112 – a) Azǝrbaycan Hökumǝtinin ǝr-
zaq işlǝrini qaydaya salmaq üçün nazirlǝr:
1) A. Aşurof, 2) Ə. b. Əmircanof, 3) X. b.
Mǝlikaslanof vǝ 4) N. b. Yusifbǝyofdan
ibarǝt bir komisyon düzlǝnir. 

b) Ərzaq nazirinǝ ǝlli min manat bu-
raxılır ki, Ərzaq İdarǝsinin mǝmurları
xidmǝtlǝrindǝ tǝsdiq edilǝnǝdǝk, onlara
maaş verilsin. 

30 iyul 1918-ci il 

113 – Rusiya Alman alayının Birinci
batalyon komandanına min put buğda vǝ
min put arpa Tiflisǝ aparmağa izin ve-
rilsin. Bu şǝrtlǝ ki, ǝvǝz olaraq Gǝncǝyǝ
min put qǝnd gǝtirsin. Hǝman qǝndin bir
hissǝsi Ərzaq naziri ixtiyarına verilǝcǝkdir
ki, ǝhaliyǝ ucuz qiymǝtǝ satılsın. Qalan
hissǝsi isǝ Birinci batalyon komandanı
ixtiyarına verilir. 

114 – Lazım olduqca milli komitǝlǝrin
ǝmlakını satmağa lǝğv komisyonları tǝşkil
olunmasına izin verilir. 

117 – Zaqatal nahiyǝsinin ümumi ha-
lına bǝlǝd olmağa, camaatın ǝrz-halını
bilmǝyǝ vǝ hǝmçinin xidmǝtdǝn kǝnar
edilǝsi mǝmurları başqa xidmǝtlǝrǝ kö-
çürüb onların haqq-hesabını vermǝk mǝ-
sǝlǝlǝrini hǝll etmǝk üçün tǝcili olaraq
hǝman nahiyǝyǝ Maliyyǝ, Ədliyyǝ vǝ Da-
xiliyyǝ nǝzarǝtlǝrinin vǝkillǝrindǝn ibarǝt
bir komisyon göndǝrilsin. 

Zaqatal okruqunda qeyri quberniyalar
qaydası üzrǝ divanxanalar düzǝltmǝk
Daxiliyyǝ nazirinǝ tapşırılsın. 

118 – Xaçbulaq vuruşmasında şücaǝt
göstǝrmiş divan mǝmurlarına ǝnam pay-
lamaq üçün Daxiliyyǝ nazirinǝ beş min
manat verilsin. 

119 – Azǝrbaycanda olan şǝhǝr bǝ-
lǝdiyyǝ idarǝlǝrini tǝzǝdǝn işǝ salmaq
Daxiliyyǝ nazirinǝ mühǝvvǝl edilmişdir.
Bǝzi uyezd mǝrkǝzlǝri olan Ağdaşda,
Salyanda, Ağdamda, Bǝrdǝdǝ, Qazaxda
vǝ qeyridǝ bǝlǝdiyyǝ idarǝlǝri olmadığına
görǝ, oralarda yüzbaşılara donluq üç yüz
manata qǝdǝr verilǝ bilǝr. Lazım olsa,
yüzbaşı bir dǝftǝrxana mǝmuru, bir dǝ
bir qapıçı tuta bilǝr. Mǝmurun mǝvacibi
iki yüz manat, qapıçının isǝ yüz ǝlli ma-
natdır. 

120 – “Yelizavetpol” şǝhǝrinǝ “Gǝn-
cǝ” adı verilsin, “Qaryagin” uyezdi “Cǝb-
rayıl” uyezdi adlansın. 

VERİN ZAVALLILARA

“Vatǝsimu bihǝblillahi cǝmiǝn 
vǝ lǝtǝfǝrrǝqu”

---
Şamaxı vǝ Gökçayda ermǝnilǝr tǝ-

rǝfindǝn yaxılıb-yıxılan xanimanları, sön-
dürülǝn [ocaqları], qadın-erkǝk qurşunla
öldürülǝn, bıçaqlarla kǝsilib doğranan
bigünah millǝtdaşlarımızı, dün zǝngin vǝ
dövlǝtli ikǝn bu gün viranxanalarda iqa-
mǝtlǝ bir loğma yavan ǝkmǝyǝ möhtac
buraxılan zavallı qardaşlarımızı düşünü-
yormusunuz? 

Əgǝr düşünmǝyorsanız, eyi biliniz ki,
kainatın beş sǝnǝdir bir-birini boğazlayan
bu ǝn mühüm dövrǝsindǝ ǝsǝbiyyǝti-
qövmiyyǝsi ǝlil vǝ ya nöqsan olan mil-
lǝtlǝr üçün hǝyat yoxdur. 

Bu günǝ qǝdǝr olduğundan ziyadǝ
yarın üçün dǝ Qurani-ǝzimüşşǝnimizin
balada nǝql etdiyim ǝmri-mübini vǝchilǝ
mǝtin bir surǝtdǝ yek-digǝrinǝ sarılaraq
siyasi birliklǝrini tǝmin edǝmǝyǝn ǝqvam
bilxassǝ bundan sonra qǝtiyyǝn yaşa-
yamayacaqdır. 

“Əl-müminu lil-mümini kalbünyani
yǝşüddü bǝ’zuhü bǝ’zǝ” hǝqiqǝti-siya-
siyyǝsini min üç yüz sǝnǝdir qulaqları-
mızda çınladan islamiyyǝt, bir müsǝlma-
nın digǝr müsǝlmana nisbǝtini, bir bina-
nın yek-digǝrinǝ istinad edǝn daşlarına
bǝnzǝtmǝklǝ siyasǝti-milliyyǝyi pǝk bǝliğ
bir surǝtdǝ tǝsvir buyurmuşdur. 

Bir divarın bir qaç daşını yıxıb çıxar-
maqla nasıl ki, divar yıxılarsa, milliyyǝti-
mizi tǝşkil edǝn camaatlardan bir qismi-
nin fǝlakǝtindǝn dǝ ǝqsami-sairǝnin haq-
qıyla mütǝǝssir olması qǝdǝr tǝbii heç bir
şey yoxdur. Şamaxı vǝ Gökçayda yıxılan
evlǝr, yandırılan xanimanlarımız; kǝsilib
doğranaraq qǝvafili-şühǝdaya iltihaq edǝn
on minlǝrcǝ müsǝlmanlar din vǝ millǝt
qardaşlarımız; dün dövlǝtli ikǝn bu gün
bir loğma ǝkmǝk üçün göz yaşlarıyla di-
lǝnǝn bǝdbǝxtlǝrdir, qövmdaşlarımızdır. 

Allahın inayǝti ilǝ Bakü alındı. Vǝ ǝn
alçaq düşmǝnlǝrimiz mǝqhur vǝ rǝzilanǝ
bir surǝtdǝ qaçdı. Millǝt, min üç yüz sǝnǝ
eyni mǝqsǝd uğrunda yek-digǝrini tǝqi-
bǝn, yerdǝ yatan şühǝdamız ǝrvahını da
şad edǝr surǝtdǝ üst-üstǝ iki bayram
yapdı. 

Bu mǝsǝrrǝtlǝr içindǝ, ey Bakü vǝ bü-
tün Qafqaz türklǝri, ey zǝngin müsǝlman-
lar! Şamaxı vǝ Gökçay zülmzǝdǝ qardaş-
larımızın da göz yaşlarını tǝxfifǝn, yıxıl-
mış könüllǝrini tǝmir etmǝliyiz. 

Millǝtimizin bir qismi ağlarkǝn, ǝq-
sami-sairǝsinin bila-tǝǝssür gülmǝsi xe-
yirli bir istiqbala dǝlalǝt edǝmǝz. Bi-
naileyh, ǝgǝr hǝyat vǝ istiqlala talib vǝ
müstǝhǝq isǝniz, Şamaxı vǝ Gökçay zülm-
zǝdǝlǝrinǝ vǝ Ermǝnistandan qismǝn öl-
dürülǝrǝk, qismǝn dǝ fǝrar surǝtilǝ hǝ-
yatlarını qurtara bilǝrǝk sayeyi-üxüvvǝ-
tinizǝ iltica edǝn sair din vǝ millǝt qardaş-
larımıza kiseyi-müavinǝti açınız, onlara
lazımi dǝrǝcǝdǝ ianǝlǝr veriniz, çünki siz
onlara versǝniz, Allah da sizǝ verǝr. 

İştǝ, haydı, qardaşlar, verin zavallılara.

Əl-mücahid fi-sǝbilillah 
Bakü, 2/10/34 

BAKÜ XƏBƏRLƏRİ

* 2-3 gündǝn sonra teleqraf ilǝ telefon
açılıyor. 

Alman Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi 
şǝhǝrimizdǝ

3 gün ǝvvǝl xüsusi qatar ilǝ Tiflisdǝn
şǝhǝrimizǝ Almaniya dövlǝti Heyǝti-Mü-
rǝxxǝsǝsi varid oldu. Heyǝtin sǝdri sabiq
Türkiyǝ hǝrbi işlǝrini islah etmǝk üçün Al-
maniyadan dǝvǝt edilmiş mǝşhur hǝrbi
mütǝxǝssis general fon der Qolts paşa-
nın mǝxdumu Baron fon der Qoltsdur.
Mumaileyh Azǝrbaycan Hökumǝti nǝz-
dindǝ mürǝxxǝsdir.

Srağagün axşam Azǝrbaycan Höku-
mǝti heyǝti heyǝti-vükǝlayı  “Metropol”-
da ziyarǝt etmişlǝr. Alman heyǝtini Baş
vǝzir Fǝtǝli xan, Maarif naziri Nǝsib bǝy,
Daxiliyyǝ naziri Behbud xan vǝ Maliyyǝ
naziri Əbdülǝli bǝy qǝbul etmişlǝr vǝ
qonaqlar üçün süfrǝ açmışlar. Almaniya
ilǝ yeni tǝşǝkkül etmiş Azǝrbaycan döv-

lǝti arasında münasibati-sǝmimanǝ yapıl-
ması xüsusunda bir çox nitqlǝr irad olun-
muşdur. Nitqlǝrinin birindǝ baron hǝzrǝt-
lǝri söylǝmişdir ki, onun pǝdǝrinin türklǝr
vǝ bilümum müsǝlmanlara olan hissiyya-
ti-dostanǝsini Almaniya dövlǝti nǝzǝrǝ
alıb da, onu cǝbhǝdǝn çağırıb Qafqaziya-
ya göndǝrmişdir. Tǝbii ki, pǝdǝrinin his-
siyyatını baron hǝzrǝtlǝri öz qǝlbindǝ
bǝslǝmǝkdǝ davam edǝcǝkdir. 

Gürcü heyǝti 
Srağagün gürcü Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi

Knyaz Maqalof tǝhti-sǝdarǝtindǝ Azǝr-
baycan Heyǝti-Vükǝlasına ziyarǝt edib,
onu öz paytaxtı olan Baküyǝ köçmǝk mü-
nasibǝtilǝ tǝbrik etmişdir. Baş Vǝkilimiz
Fǝtǝli xan hǝzrǝtlǝri cavabında tǝşǝkkür-
lǝr izhar etmişdir. Gürcü heyǝti Gürcüs-
tana Baküdǝn neft aparılmasına icazǝ
istǝmişdir. Hǝmin tǝmǝnna vǝzirlǝrin
srağagünki iclasında mövqeyi-müzakirǝ-
yǝ qoyulub böylǝ qǝrar verilmiş ki, hǝ-
man mǝsǝlǝnin hǝlli üçün xüsusi bir ko-
misyon tǝşkil edilsin vǝ hǝmin komisyon
gürcü heyǝti ilǝ bǝrabǝr lazımi tǝdbirlǝr
ittixaz etsin. 

Rusların istidası 
Srağagün axşam hökumǝt ricalı nǝzdi-

nǝ dava vǝkili Smirnof cǝnablarının tǝhti-
rǝyasǝti ilǝ bir rus heyǝti gǝlib, Şamaxı
uyezdindǝn qaçmış malakanların öz yer-
lǝrinǝ getmǝyinǝ icazǝ istǝmiş. Hökumǝt
buna razı olmuş, bu şǝrtlǝ ki, ǝvvǝla, sa-
biqdǝ müsǝlmanlardan qarǝt edilmiş
mallar sahiblǝrinǝ qaytarılsın vǝ saniyǝn,
evsiz vǝ yersiz olan müsǝlmanlara onlar
özlǝrinin yanında yer versinlǝr. 

Qarabağ üsyançılarının yumşalması 
Şayiata görǝ, Qarabağda üsyan edǝn

ermǝni ǝşqiyası türk komandanlığı nǝzdi-
nǝ gǝlib aman istǝmişlǝr vǝ tǝslim olma-
larına rizalıq izhar etmişlǝr. Andranik isǝ
İrǝvan tǝrǝfǝ qaçmışdır. 

Lǝnkǝrana göndǝrilǝn heyǝt 
Bir neçǝ gün ǝvvǝl Lǝnkǝran üsyan-

çılarıyla danışığa girişmǝk üçün Baküdǝn
göndǝrilǝn rus heyǝti şayiata görǝ hǝlǝlik
Salyandadır. 

Otriş nümayǝndǝsi 
3 gün ǝvvǝl şǝhǝrimizdǝ olan Otriş

Hökumǝti mürǝxxǝsi Baş Vǝzirimizǝ vizit
icra etmişdir. Hǝman gün Baş Vǝzir cǝ-
nabları İaşǝ naziri ilǝ bǝrabǝr mumai-
leyhǝ vizit iadǝ etmişlǝr. 

- Eşitdiyimizǝ görǝ, bu il edadi mǝk-
tǝblǝrdǝ oxuyan tǝlǝbǝlǝrin sayı azal-
dığından naşi, Baküdǝki gimnaziyaları
birlǝşdirmǝk fikrindǝdirlǝr. Ünas gimna-
ziyaları da birlǝşib “Svyataya Nina” mǝk-
tǝbindǝ oxunacaqdır. Yavuq zamanda Bi-
rinci Müsǝlman gimnaziyası, sonra da
qeyri mǝktǝblǝr açılacaqdır. 

- Sentyabrın 30-dan etibarǝn Bakü
tamojnası fǝaliyyǝtǝ başlamışdır. Tamoj-
nanın naziri Qoqibadze ǝmr verib üç gü-
nǝ kimi qulluqçuların işǝ başlamalarını
tǝlǝb etmişdir. Əks surǝtdǝ işǝ başlama-
yanlar vǝzifǝlǝrindǝn xaric olunacaqlar.
Bundan ǝlavǝ camaat öz mallarını almağa
dǝvǝt olunurlar. 

- Oktyabrın 2-dǝ Ənzǝlidǝn “Arxan-
gelsk” paraxodu gǝlmişdir. 

- Bu günlǝrdǝ Xǝzǝr istehlak cǝmiy-
yǝti “Feodosiya”nın musiqi heyǝti Pet-
roqrad vǝ Moskvada mǝktǝblǝr mǝram-
namǝsi ilǝ fǝaliyyǝtǝ başlayacaqdır. 
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* Əhalini mǝmur sifǝtiylǝ qorxuya sa-
lıb onlardan maddǝn istifadǝ edǝn, daha
doğrusu dolandırıcılıq elǝyǝn on doqquz
nǝfǝr alçağın heyǝti-zabitan tǝrǝfindǝn
dǝrdǝst edildiyini xǝbǝr aldıq. 

---
NƏZARƏTLƏRİMİZDƏ

Bu günlǝrdǝ xüsusi müxbirlǝrimizdǝn
birisi Maliyyǝ vǝzirini ziyarǝt edib, aldığı
mǝlumatından anlaşılıyor ki, Mǝrkǝzi Ko-
mandanlıq bizǝ heç bir müavinǝtdǝn geri
durmayacağını elam etmiş vǝ işbu Ko-
mandanlıq binagüzarlığıyla bu günlǝrdǝ
Azǝrbaycan Dövlǝt Bankası açılmaqdadır. 

Böylǝliklǝ xüsusi istiqraz vǝ digǝr
bankalar üçün maliyyǝ ǝmǝliyyatına mü-
başirǝt etmǝk imkanı verilmiş oluyor. Ak-
siz İnhisar İdarǝsi yenǝ ǝski fǝaliyyǝtinǝ
başlamışdır. Bu vaxta gibi böylǝ xüsusi
mǝxaric mǝmlǝkǝtdǝ satılmaqda olan
şǝrabdan alınamamışdı. Bundan sonra
şǝrabdan da alınacaqdır. Halǝn Şamaxı
nahiyǝsi Mǝdrǝsǝ köyündǝ mövcud sa-
hibsiz şǝrabı hökumǝt gǝtirib satacaqdır. 

Xǝzinǝ 17 iyuldan başlayıb kǝndi iş-
lǝrini idarǝ ediyor; idarǝdǝn qaçıb getmǝ-
miş xidmǝtçilǝrǝ mǝvacib verilmǝk üçün
lazımi para vardır. 

Vǝzifǝsindǝ isbati-vücud edǝn xid-
mǝtçilǝrǝ aylıq vermǝk üçün Bǝlǝdiyyǝ
İdarǝsinǝ bir milyon yarım rublǝ verilmiş-
dir. 

Sǝnaǝt vǝ Ticarǝt Nǝzarǝtindǝ 
Şu Nǝzarǝt başlıca mǝdǝnlǝrin sabiq

bolşevik fǝrmanıyla millilǝşdirmǝ (dövlǝt
ixtiyarına keçmǝ) qanununu lǝğv etmǝk
ilǝ yavaş-yavaş gǝrǝk sǝnaǝt vǝ gǝrǝk
ticarǝtdǝ bir intizam vǝ tǝrtib yarat-
maqla, Bakünün keçmişdǝki tǝntǝnǝli
ticarǝti-mǝnǝviyyǝsini iadǝyǝ çalışıyor.
Bunun üçün dǝ ǝtraf ilǝ ǝlaqǝdar olaraq
tǝşǝbbüsatına girişmişdir. Bununla bǝra-
bǝr, birdǝn-birǝ qarışıqlıq salmamaq
üçün Xalq Tǝsǝrrüfatı Şurası (Savet Na-
rodnaqo Xozyaystva) adlı idarǝni bu vax-
tadǝk pozmamış, çünki idarǝnin tǝhti-
nǝzarǝtindǝ bir çox millǝt tǝsǝrrüfatı
mövcuddur. Vaxtı gǝldikcǝ Tǝsviyǝ Komis-
siyası bunların tǝsviyǝ edilmǝsinǝ giri-
şǝcǝkdir. 

Xariciyyǝ Nǝzarǝtindǝ 
Tiflisdǝ mövcud Beynǝlmilǝl Tǝxliyyǝ

Komissiyasının işlǝrindǝn bir şey istintac
edilǝmǝyǝcǝyindǝn dolayı Azǝrbaycan
Hökumǝti kǝndi nümayǝndǝsini şu Ko-
missiyadan tǝlǝb etmişdi. Şimdi Xariciyyǝ
Nǝzarǝtinǝ gǝlmiş vǝrǝqǝdǝ Ermǝni
Cümhuriyyǝti dǝ kǝndi nümayǝndǝlǝrini
oradan geri çağırdığı mǝlum edilir. 

Azǝrbaycan Hökumǝti yanında Gür-
cüstanın siyasi mǝmurluğuna Kartsivadze
tǝyin edilmişdir. 

Qaçqınlara müavinǝt şöbǝsindǝ 
– Qaçqınlara müavinǝt şöbǝsi tǝrǝ-

findǝn Bakü qaçqınları üçün üç min put
buğda alınmışdır. 

– Bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn qapadılmış
darüleytamlar hamı millǝtlǝr üçün açılıb
yenǝ dǝ işlǝmǝyǝ başlamışdır. 

– Gökçay gölü ǝtrafında olan müsǝl-
man ǝhalisini Yeni Bayǝzid ermǝni çǝtǝ-
lǝri (banda) tǝrǝfindǝn yǝğma vǝ talan
edildiyindǝn bunlar Qazax vǝ Gǝncǝ cǝ-
hǝtlǝrinǝ toplanmışlardır. Bu zavallıların
ǝhvalı pǝk fǝnadır. Mühacirlǝr İdarǝsi
onları Şamaxı vǝ Ərǝş nahiyǝsindǝki boş
köylǝrdǝ yerlǝşdirǝcǝkdir. 

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ

Üç gün bundan ǝqdǝm “Semyon”
adlı yelkǝn gǝmisindǝ Tazǝşǝhǝrdǝn
gǝlmiş bakülü Z. P. xanım öz sǝyahǝti
barǝsindǝ böylǝ mǝlumat verir: 

P. xanım şǝnbǝ günü sentyabrın 14-
dǝ Astraxandan “Türkmǝn” paraxo-
dunda Baküyǝ qayıdıbmış. Şǝhǝrin
halını hǝyǝcanlı gördükdǝ paraxod
iskǝlǝdǝn çǝkilib, o biri paraxodlar
cümlǝsi dǝ Nargin cǝzirǝsinǝ getmǝyǝ
mǝcbur oldu. 

Qaçmış paraxodlar hǝrǝ bir tǝrǝfǝ
dağıldıqda, P. xanım olan paraxod da
Krasnovodska gedir. Bu paraxodda
Bayılof hǝbsxanasından xilas olmuş
Bakü bolşeviklǝri köhnǝ komissarları
Şaumyan, Şeboldayef, Korqanof, Ba-
layans, Koqanof, Avakyan vǝ qeyrilǝri
var idi. Bunlar mühafizlǝrdǝn savayı
29 nǝfǝr idilǝr. Paraxodda olan 1500
sǝrnişinlǝrin çoxusu qadın vǝ çocuq
idi. 

Komissarlar kǝndi pullarından pa-
raxodun kapitanına 1 milyona kimi pul
tǝklif edib, sǝrnişinlǝri sahilǝ çıxar-
dıqdan sonra özlǝrini Astraxana apar-
mağı xahiş edirlǝr. Kapitan bu tǝk-
lifdǝn boyun qaçırıb Krasnovodska
gǝlir. Burada komissarları bir dǝstǝ
saldat qarşılayır. Ciddi axtarışdan
sonra (Petrofun çǝkmǝsi altından 14
min manat pul tapılmışdır), sabiq
komissarları hara isǝ aparıb güllǝ-
lǝyirlǝr. 

Baküyǝ gǝlmǝk istǝdikdǝ P. xanım
paraxod arxasında gǝlǝn “Semyon”
adlı yük gǝmisinǝ minib Krasnovod-
skdan çıxır. Yolda paraxodda yanğın
başlanıb gǝmini başlı-başına burax-
mağa mǝcbur olur, çox vaxt artıq
mǝşǝqqǝt ilǝ dǝnizdǝ durduqdan
sonra (paraxodda şirin su olmadı-
ğından kartofu dǝniz suyunda qay-
nadırdıq) gǝmi hǝrǝkǝt edib Baküyǝ
yönǝldi. 

Bakünün yavuqluğunda sǝrnişinlǝr
öz aralarından nümayǝndǝlǝr seçib
sahilǝ göndǝrdilǝr. Nümayǝndǝlǝr bir
gün yarım dolaşdıqdan sonra Baküyǝ
gǝlirlǝr. Buradan hökumǝt ǝmrilǝ bar-
kas gedib “Semyon”u bargaha gǝti-
rir. 

BAKÜNÜN SON
DƏQİQƏLƏRİ

Hacı-Turxanda nǝşr edilǝn “İz-
vestiya” bolşevik qǝzetǝsi axırıncı
Bakü hadisǝlǝrini böylǝ bir lisanla
tǝsvir ediyor: 

“Sabah saat 3-dǝ şǝhǝr bom-
bardman edilib, gündüz saat 12-yǝ
qǝdǝr  top atǝşi davam etmǝkdǝ
idi. Bu zaman makinalı tüfǝng atǝşi
başlayıb davanın yaxın zamanda
itmama yetǝcǝyini ǝhaliyǝ andırır-
dı. 

Bolşeviklǝr göstǝrdiyi gibi
“gǝlmǝ yardımçı”ların müvǝffǝqiy-
yǝti olmadı. 

Müfǝttin menşevik vǝ inqilab-
çıların inandığı vǝ gözlǝdiyi bu

beynǝlmilǝl dolandırıcıların kafi
dǝrǝcǝdǝ qüvvǝlǝri olmadıqları
ümuma mǝlum oldu. Bakü ǝhalisi
ancaq axırıncı nǝfǝsdǝ keçmişdǝki
iştirakiyyunları xatirǝsinǝ gǝtirib
vaxtın keçmǝsinǝ heyiflǝnirdi. 

Daşnaqlar öz sözü üstündǝ du-
rub, hǝrǝkǝtlǝrindǝ bǝrqǝrar idilǝr.
Bunlar bu axırıncı zamanı keçmiş
bolşeviklǝr zamanındakı kimi yenǝ
dǝ müfǝttin vǝ xainlik rolunu gö-
zǝlcǝsinǝ ifa etdilǝr. 

Hǝtta cǝbhǝdǝn qaçan daşnaq-
ların matros vǝ İngiltǝrǝ tǝrǝfindǝn
güllǝlǝnmǝsi çarǝ[si] dǝxi bu xa-
inlǝri düşmǝn qarşısına çıxara bil-
mǝyirdi. Çünki alçaq vǝ rǝzil bir
zatdan heç vaxt alicǝnab vǝ qǝh-
rǝmanlıq gözlǝmǝk olmaz. Dinc
ǝhalini soymaq, cǝbhǝni sındır-
maq bunların köhnǝ adǝtidir. Doğ-
ru, bunların arasında tǝk-tǝk qǝh-
rǝmanlar tapılırdı, amma bununla
ümum daşnaqların eyib vǝ nöqsan-
larını mǝstur etmǝk heç mümkün
deyil, zǝnn ediriz. 

İndi yalançı sosialist Ayolla, Sa-
dovski vǝ Mǝlik-Yolçuyanların siya-
sǝti sayǝsindǝ Türkiyǝyǝ keçǝn
Bakünün axırıncı dǝqiqǝlǝrindǝn
danışalım. 

Sentyabrın 14-dǝ sabahdan ax-
şam saat 7-dǝk dışarı çıxmaq
mümkün deyil idi, çünki küçǝlǝrdǝ
qarovullar qoyulub nǝinki küçǝyǝ
çıxmağa, bǝlkǝ pǝncǝrǝlǝri açmaq
qadağan edilmişdi. 

Saat 8-dǝ bazarlarda su paylayan
quyular ǝtrafında camaat topla-
şırdı. Bu vaxtlarda dışarıda gǝzib-
dolaşmaq xǝtǝrdǝn xali deyildi. 

Yuxarı bazarda patlayan bomba-
dan xeyli növbǝdǝ dayanan arvad-
lar hǝlak oldu. Əhali küçǝdǝn
qorxa-qorxa divar dibiylǝ qonşu
evlǝrǝ gedǝ bilirdilǝr. Şǝhǝrin üs-
tündǝ top sǝslǝri kǝsilmǝyordu.  

Saat 9-da mǝn Hacınskinin dǝrya
kǝnarında olan mülkünǝ gedib
qǝbristan ǝtrafında dava gedişinǝ
tamaşa ediyordum. 

Bizim sǝngǝrlǝr düşmǝnin böylǝ
hücumuna qarşı dura bilmǝyǝcǝ-
yinǝ ǝmin idim. Düşmǝn tǝrǝfindǝn
atılan top güllǝlǝri bizim ǝsgǝrlǝri
sǝngǝrlǝrdǝ rahat qoymayordu. 

Bizim qoşunlar az dǝstǝlǝrlǝ
Çǝmbǝrǝkǝnd tǝrǝfindǝn ǝslǝhǝlǝri
dǝxi qoyub qaçmağa başladılar. Bi-
zim ǝsgǝrlǝrimiz ǝhalini yaddan
çıxarıb, özlǝri paraxodlara dolur-
dular. Başda duranlar öylǝ şaşmış-

dılar ki, şǝhǝrin müntǝzǝm surǝtdǝ
köçürülmǝsi heç xatirlǝrinǝ gǝlmǝ-
yordu. Xain siyasǝtçilǝr ancaq öz
canlarını xilas etmǝyǝ çalışırdılar.
Hǝlǝ Bakü alınmamışdan üç hǝftǝ
müqǝddǝm on beşdǝn ziyadǝ qo-
şunu qaçırtmaq üçün paraxodlar
hazır etmişdlǝr. 

İngiltǝrǝ ordusu türk hücumun-
dan üç gün müqǝddǝm özünǝ
yeddi paraxod alıb yerlǝşmişdi. 

Bolşeviklǝri Bakünü atıb qaç-
maqda müttǝhim edǝn “hökumǝt”
özü dǝ qadın vǝ çocuqları buraxıb
qaçırdı. Bununla belǝ axırıncı dǝ-
qiqǝlǝrǝdǝk cǝbhǝlǝrdǝn gǝlǝn
xǝbǝrlǝr dava meydanında müzǝf-
fǝriyyǝtimizi andırırdı. Birdǝn cǝb-
hǝdǝ düşmǝn qabağında duran
qoşunları, xüsusǝn daşnaqları vǝ
Biçeraxof dǝstǝsini paraxodlarda
ǝylǝşmiş gördük. Camaat isǝ hǝlǝ
güllǝ, atǝş altında qalmışdı. Ço-
cuqlarını atıb özünü xilas etmǝk
istǝyǝn anaların nalǝ vǝ fǝryadlarını
eşitmǝk mümkün deyildi. 

Paraxodlara ǝylǝşǝn daşnaq ǝs-
gǝrlǝri özlǝrindǝn başqa kimsǝni
götürmǝk istǝmǝyib, tǝlǝsik iskǝ-
lǝlǝrdǝn uzaqlaşırdılar. Bu ǝsnada
top güllǝlǝri iskǝlǝlǝrǝ düşüb yan-
ğın ediyordu. Bununla da qadın vǝ
çocuq ilǝ mǝmlu olan barjaya dü-
şüb çox tǝlǝfata sǝbǝb oldu. 

Əlbǝttǝ bu xainlik Bakü Höku-
mǝti başçıları tǝrǝfindǝn birinci de-
yil. Mǝrkǝzi Rusiyadan vǝ inqilabın
ǝn birinci müdafii zǝhmǝtkeşlǝr-
dǝn üz çöndǝrǝn xainlǝr yapdıqla-
rı cinayǝtlǝrdǝn mǝsul olacaq-
lardır.”

QƏZETƏLƏRDƏN 

I

İngilizlǝrin kǝndi rǝyi 

Sentyabrın 20-dǝ çıxan nömrǝ-
sindǝ “Dayli” ingiliz qǝzetǝsi Ba-
künün alınması barǝsindǝ böylǝ
yazır: 

“Bu mǝnasız macǝraların mǝs-
uliyyǝti kimin öhdǝsindǝdir? Ru-
siyanın indiki halını nǝzǝrǝ aldıqda,
böylǝ sǝfǝrin nǝticǝsiz olduğunu
biz anlamalıydıq. Bu qǝdǝr ordunu
Şamdan Ənzǝli ilǝ Baküyǝ apar-
mağın ǝhǝmiyyǝti vardımı? Bu da-
vanın fǝlakǝtsiz qurtarmasıyla biz
pǝk mǝsud olduq.”
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III
Bitǝrǝf ordu 

Alman heyǝtindǝn Tiflis qǝzetǝlǝri-
nǝ xǝbǝr verirlǝr: General Alekseyef
Rostofda rǝsmi surǝtdǝ mǝlum etmiş-
dir ki, Almaniya ilǝ İngiltǝrǝ arasında
olan davada Könüllü Ordusu bitǝrǝf
qalacaqdır. Bu ordunun mǝqsǝdi an-
caq Rusiyada müşahidǝ olunan yeni
hǝyatı vǝ bolşevizmi mǝhv etmǝkdir. 

IV 
Milyukof vǝ Şulgin 

Kiyefdǝ kadet vǝ qeyri firqǝ nüma-
yǝndǝlǝrinin ziyafǝtindǝ Milyukof ilǝ
Şulginin arasında Kiyef kadetlǝrin[in]
vǝ xüsusǝn Milyukofun nǝzǝriyyǝsi
barǝsindǝ böyük danışıq olmuşdur.
Söhbǝtin axırı feli hǝqarǝtlǝ qurtar-
mışdır. 

Hekayǝ
İNTİZAR  

Bakü mart hǝvadisindǝn beş-altı gün
keçmişdi. Hǝlǝ bizim köydǝ damların
üzǝrindǝ bǝyaz “ǝl-aman bayrağı” asıl-
mışdı. Baharın lǝtif rüzgarı bayraqlara
dǝydikdǝ hǝzin bir sǝs duyardınız. Əgǝr
diqqǝti-tamam ilǝ dinlǝsǝydin yǝqin o
sǝs sǝnǝ deyǝrdi: “Qorxma, qorxaq ol-
ma, sǝnin qorxaq ǝcdadın olmamışdır.
Əcdadından utan da alçaqlara tǝbǝiy-
yǝt etmǝ. Qaç, qaç da dağlara, meşǝ-
lǝrǝ, sǝhranişin ol. Qorxaqlara tǝbǝiy-
yǝt etmǝ, utan, utan ǝcdadından. Əcda-
dın kimǝsǝ olsun da tǝbǝiyyǝt etmǝmişdir.”

Əvǝt, o bayraqla düşünüb söylǝşǝn
kimdi? Mǝhǝmmǝd ǝmi idi. Əcǝba
Mǝhǝmmǝd [ǝmini] düşündürǝn nǝ
idi? Mǝhǝmmǝd ǝmini düşündürǝn o
idi ki, hǝman gün ermǝni saldatları gǝ-
lib Güzdǝk köyünǝ savet seçib getdik-
dǝ, iki göz nuru olan oğlanlarını qur-
şunlamışdılar, süngülǝmişdilǝr, başla-
rını kǝsmişdilǝr. Mǝhǝmmǝd ǝmidǝn
sorardın, sǝnǝ deyǝrdi: “Bolşeviklǝr.”
Mǝhǝmmǝd ǝminin bir işi daha vardı.
Əgǝr köyǝ eşitsǝydi bolşevik gǝlib, hǝ-
man saat gedǝrdi, hǝm qorxmazdı. Er-
mǝni olsun bilmǝzdi, rus demǝzdi,
müsǝlman bilmǝzdi, başlardı tǝhqir
etmǝyǝ. 

İslam bolşeviki olsaydı, deyǝrdi:
“Allah sǝnǝ lǝnǝt eylǝsin! Mǝgǝr sǝn-
dǝ türk qeyrǝti, islam mürvǝti yoxdur?
Sǝndǝ zǝrrǝcǝ olsun da ǝlac üçün is-
lam qanı yoxdur”, deyib gedǝrdi. Artıq
öldürsǝn dǝ kişini durmazdı, gedǝrdi.
Nǝrǝyǝ? Mǝscidǝ, abdǝst alıb namazı-
nı ǝda edǝrdi, iki diz üstǝ çöküb, ǝllǝ-
rini Allahın dǝrgahına qaldırıb, dua
edǝrdi. Nǝ deyǝrdi? 

“İlahi, sǝn özün bizǝ kömǝk et. Ən-
vǝr paşanın qılıncını iti edib, tezliklǝn
Baküyǝ yetir ki, şǝhǝrimiz düşmǝnǝ
qismǝt olmasın!” 

Bir neçǝ ay dolandı. Bir gün Cǝngi-
dǝ türk toplarının sǝsi gǝldi. Mǝhǝm-
mǝd ǝmi nǝ yapardı? Gah oynardı,
gah gülürdü. Top sǝsi duyulduqca Mǝ-
hǝmmǝd ǝmi: “Bax, şimdi bir az yaxın-
da gǝlir, bax sabah Arpat çayına gǝlǝr,
o birisi gün Xırdalana, daha o biri gün
Baküyǝ yetǝr inşallah.” Doğrudan da
sabah, gǝlib Şubanıya ǝsgǝr yetişdi.
Xǝbǝri gǝldi bizim köyǝ, türk ǝsakiri
üçün su aparsın. Su aparanlarla bǝra-
bǝr Mǝhǝmmǝd ǝmini dǝ görǝrdim.
Mǝhǝmmǝd ǝmi deyǝrdi: “Allah bizim
su aparanlara qanad verǝydi ki çapuq
yetişdirǝydik.” 

Mǝhǝmmǝd ǝmi ǝsakirǝ su aparır
verirdi, içirirdi, bir çoxunu ǝllǝrindǝn
öpǝrdi.

Əsgǝrlǝr, “Aman baba, Allah eşqi-

nǝ, bizi günaha soxma, böylǝ yapma!
İnşallah sǝnin oğullarının intiqamını
alarız!” deyirdilǝr. 

Mǝhǝmmǝd ǝmi “amin” deyib bǝ-
yaz saqqalına ǝl çǝkǝrdi. 

Şimdi Mǝhǝmmǝd ǝmi Güzdǝk kö-
yündǝ bir ictima olanda deyir: 

“Verin oğullarınızı ǝsgǝrliyǝ. Mǝn
üç nǝfǝr yerdǝ qalanını daha verdim!” 

Rǝşid oğlu Ümid bǝy

İSPANYOL NƏZLƏSİ
Nǝhayǝt bu müzic, sǝyyar xǝstǝlik Ba-

küyǝ dǝ gǝldi. Hǝrbi-ümumi yeni-yeni bir
çox şeylǝr çıxardığı gibi, yeni xǝstǝliklǝrin
dǝ zühuruna şahid oluyor. Cahan hǝrbi dǝ
bitǝrǝf bir mǝmlǝkǝtdǝn çıxan yeni bir xǝs-
tǝliklǝ tǝmǝyyüz ediyor: ispanyol nǝzlǝsi! 

İbtida, teleqraflarda İspaniyada zühur
edǝn qǝrib vǝ ǝsrarǝngiz bir xǝstǝlikdǝn
bǝhs olunduğunu görǝnlǝr, tǝbii bir hey-
rǝt hiss etmişlǝrdi. Hǝlǝ bu xǝstǝliyǝ baş-
da İspaniyanın gǝnc kralıyla sevimli kra-
liçası olmaq üzrǝ bütün ricalın yaxalan-
dıqları xǝbǝrlǝri, hǝrb vǝlvǝlǝlǝri arasın-
da pozulmuş dimağlarda bir çox tǝfsirlǝr
oyandırıyordu. Fǝqǝt ispanyol nǝzlǝsi,
tǝhlükǝsiz vǝ atǝşin varlığını digǝr
millǝtlǝrǝ dǝ göstǝrǝrǝk, o kimi sui-
tǝfsirin önünü almaqda gecikmǝdi. İsveç-
rǝyǝ, Almaniyaya, Avstriyaya atladı;
nǝhayǝt şǝhǝrimizǝ dǝ gǝldi. 

İspanyol nǝzlǝsi, keçdiyi yerlǝrdǝ hǝ-
man kimsǝni ziyarǝtindǝn mǝhrum et-
mǝk istǝmǝyǝn qǝrib vǝ növ-zühur bir
“dǝvǝtsiz müsafir” üzsüzlüyünü göstǝrdi. 

Dörd sǝnǝdǝn bǝri davam edib gedǝn
ümumi hǝrb ǝsnasında heç bir şeyǝ qa-
rışmayan, sakitanǝ yaşamağa çalışan İs-
paniya, nǝhayǝt bizǝ böylǝ bir “ǝzizlik”
yapacaqmış, kimin xatirinǝ gǝlǝrdi! Ame-
rika müharibǝyǝ girmǝzdǝn ǝvvǝl ǝn kiçik
hökumǝtlǝr belǝ Vilsona imtisalǝn sülh
tǝvǝssüt vǝ tǝklifinǝ qalxışdıqları vaxtda,
hǝnuz zǝmin vǝ zamanı müsaid görmǝ-
diyi iddiasıyla buna belǝ iştirak etmǝ-
yǝ[n] İspaniya, şimdi bütün mühariblǝrǝ
böylǝ yepyeni xǝstǝlik hǝdiyyǝ ediyor.
Kimlǝr bilir, bǝlkǝ dǝ xǝstǝliyin dalğın vǝ
hǝrarǝtli dövrǝlǝrindǝ hǝrbi-ümuminin
müdhiş mǝnzǝrǝlǝrini ǝlan bu xunin qitalı
beyhudǝ yerǝ davam etdirǝnlǝrin gözü
önündǝ tǝcǝssüm etdirǝrǝk, onları sülhǝ
yumşaltmaq mǝqsǝdilǝdir. 

İspanyol nǝzlǝsinin mahiyyǝti hǝlǝ
mǝchul bulunuyor: mǝnbeyi-zühuru olan
İspaniyadan tutunuz da, buraya qǝdǝr
güzǝrgahını qovurduğu halda, ǝlan bak-
terioloqlar buna sǝbǝb olan mikrobu
quyruğundan yaxalayamamış, hǝlǝ
ǝtibba ǝsbabi-mǝrǝzi anlayamamış, kimi
bunu influanzanın bir növü ǝdd ediyor;
kimi üç gün humması növündǝn sayıyor. 

Mahiyyǝt vǝ ǝsbabı mǝchul olmasına
rǝğmǝn xǝstǝliyin ǝ’razı pǝk ǝla biliniyor;
hǝtta mǝǝttǝǝssüf ǝksǝriyyǝn maddǝn
dǝ hiss ediliyor: ani vǝ sǝri bir tǝrfiyi-hǝ-
rarǝt, bel, baş vǝ mǝfsil ağrıları, öksürǝk
vǝ bǝzi dǝfǝ cümlǝ ǝsǝbiyyǝdǝ, bǝzi dǝfǝ
dǝ cihazi-hǝzmidǝ ǝ’raz zühuru... İştǝ, bir
qaç gündǝn bǝri şǝhǝrimizdǝ dǝ bir çox-
larını döşǝklǝrǝ sǝrǝn xǝstǝliyin başlıca
ǝlaimi bunlardır. 

İspanyol nǝzlǝsinǝ tutulanlar üçün
ǝtibbanın tövsiyǝ edǝ bildiklǝri başlıca
şeylǝr, mütlǝq bir istirahǝt, ixtilatatdan
ictinab, tǝrlǝyici vǝ kǝmiklǝri tǝqviyǝ
edici aspirin gibi müalicatdan ibarǝt. Fǝ-
qǝt anlaşılıyor ki, xǝstǝliyin başlıca ǝlacı
zamandır, üç-dörd gün istirahǝt edilincǝ,
artıq müafiyǝt istehsal edilir; hǝm dǝ
bütün fǝnalıqlarına müqabil şu faydası

var ki, bir kǝrǝ tutulan artıq bir daha bu
xǝstǝliyǝ yaxalanmıyormuş. 

Madam ki, hǝr kǝsin başından keçǝ-
cǝk, nǝ deyǝlim, Allah yaxalananlara sǝri
bir afiyǝt ehsan etsin, yaxalanmayanlara
da heç olmazsa, işlǝrini görǝ bilmǝk üzrǝ
növbǝylǝ tutulmaq imkanını bǝxş ey-
lǝsin!..

MÜHARİBƏ MEYDANI
Balkan cǝbhǝsi 

Sofiya – 19 sentyabr, (rǝsmi) hǝrbi
xǝbǝr. Makedoniya cǝbhǝsi. Tsirnadan
şǝrqǝ düşmǝn tǝrǝfindǝn heç bir mü-
maniǝt olmayaraq bizim qoşunlar tǝzǝ
sǝngǝrlǝri tutub möhkǝmlǝdirlǝr. Düş-
mǝnin bir taboru bizim atǝşimizlǝ Divo-
dan cǝnuba büsbütün mǝhv olmuş. Bizim
toplar Vardar yanında düşmǝnin lǝvazi-
mati-hǝrbiyyǝsini yandırmışdır. Hǝr iki
tǝrǝfdǝn Doyran gölü ǝtrafında dava
şiddǝtlǝnirdi. Gündüz Doyran[dan] qǝrbǝ
vǝ cǝnuba hǝrb şiddǝtlǝnirdi. Bǝrk top
atışmasından sonra üç İngiltǝrǝ vǝ iki
yunan firqǝsi hücuma başladı. Düşmǝn
250 min müxtǝlif ǝndazǝlǝrdǝ qranat
atdı. Onlar bir neçǝ tǝrǝfdǝn bizim sǝn-
gǝrlǝrǝ girmǝyǝ müvǝffǝq oldular. Son-
radan bizim ǝks hücumumuzla yenidǝn
düşmǝn tutduğu sǝngǝrlǝrdǝn çıxarılıb
böyük tǝlǝfat ilǝ dala çǝkilmǝyǝ mǝcbur
edildi. 500-dǝn ziyadǝ İngiltǝrǝ vǝ yunan
ǝsakiri, hǝrbi lǝvazimat ǝlimizǝ keçdi. 

Bu halda bir yunan firqǝsi üzǝrimizǝ
hücum edib Doyran gölündǝn şǝrqi-
şimala doğru bizim sǝngǝrlǝri çıxışdır-
mışlar. Bunlar bizim firqǝyǝ yavuqlaş-
dıqda, bizim tǝrǝfimizdǝn top atǝşi altına
alınıb çox tǝlǝfat verib qaçmağa mǝcbur
oldular. Bunlardan çoxlu ǝsir dǝ aldıq.
Tsirnanın şǝrq tǝrǝfindǝ alman vitse-feld-
febeli 17-ci hava zǝfǝrini yapdı. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Nyu-Yorkda bahalıq 

Avropanın böyük mǝrkǝzlǝrindǝ mü-
şahidǝ olunan bahalıq ǝhalinin mǝişǝtini
çǝtinlǝşdirdikdǝ, Yeni Dünyanın mǝr-
kǝzlǝrindǝki hǝyat dǝxi maraqdan xali
deyil. Çox zaman Nyu-York şǝhǝrindǝ ya-
şayan bir nǝfǝr, xüsusi mǝktubunda bu
ilin ǝvailinǝ aid böylǝ mǝlumat verir:
“Şǝhǝrin ümumi hǝyatı keçmişdǝ gibi
dǝyişmǝyibsǝ dǝ, yeyinti şeylǝrin qiy-
mǝti hǝrbdǝn sabiqki qiymǝtlǝrǝ görǝ
birǝ on artmışdır. Mǝsǝlǝn çox vaxt kö-
mür, odun, qǝnd vǝ bu gibi şeylǝri heç bir
qiymǝtǝ almaq mümkün olmayor. Bu-
rada buğda unu çox azdır.”

Berlindǝ türk tǝlǝbǝsi 

Berlin – Fünuni-ziraiyyǝ tǝhsili üçün
buraya 150 türk tǝlǝbǝsi gǝlmişdir. Bun-
lardan qırxı Konya vilayǝtindǝn göndǝril-
mişdir. Bu tǝlǝbǝlǝrin ǝksǝri Ənvǝr paşa
hǝzrǝtlǝri tǝrǝfindǝn göndǝrilmişdir. 

Kolonya – “Qazet-dö-Kolonya”nın
Kopenhaq müxabiri Petersburqdan gǝlǝn
xǝbǝrlǝrǝ nǝzǝrǝn rus qǝzetǝlǝrinin Etilaf
dövlǝtlǝri ilǝ müahidatı yenidǝn tǝdqiq
etmǝk lüzumunu surǝti-ciddiyyǝdǝ möv-
zui-bǝhs eylǝdiklǝrini vǝ Almaniya ilǝ itti-
faq ǝqd etmǝk arzusunu açıqdan açığa
izhar eylǝdiklǝrini bildirir. 

Finlandada
Fin sosial-demokratlarının mǝrkǝzi ko-

mitǝsinin xitabı. Fin sosial-demokrat tǝş-
kilatının mǝrkǝzi komitǝsi Murmandaki
finlǝrǝ bu yolda bir xitabda bulunmuşdur: 

“İnqilab zǝhmǝtkeşlǝri Rusiyaya xai-
nanǝ bir surǝtdǝ hücum edǝn müstǝbid
ingiliz vǝ fransızlar ilǝ heç bir ǝlaqǝdǝ ol-
masınlar gǝrǝkdir. Buna görǝ hǝr bir fin
inqilabçısı müstǝbid İngiltǝrǝ qoşununa
qarşı çıxmalıdır. Rusiya Şura Hökumǝtinin
mübarizǝsindǝ inqilabçı sosialistlǝr İngil-
tǝrǝyǝ kömǝk edǝrsǝ, beynǝlmilǝl fǝhlǝ
yürüşünǝ xǝyanǝt etmiş olar. Hǝr bir so-
sialist fin-rus zǝhmǝtkeşinǝ yardım
etmǝlidir.” 

Hǝrbin vicdan mǝhkǝmǝsi ilǝ bitmǝsi 
“Frankfurt tsaytunq” avqustun 27-dǝn

xǝbǝr verir ki, İtaliya senatoru Ponti hǝr-
bin vicdan mǝhkǝmǝsi ilǝ bitmǝsini tǝklif
ediyor. Vicdan mǝhkǝmǝsi bǝrabǝr olmaq
şǝrtilǝ hǝr iki dava edǝn dövlǝtlǝrin vǝ
bitǝrǝf hökumǝtlǝrin mötǝbǝr nümayǝn-
dǝlǝrindǝn ibarǝt olmalıdır. Müharib döv-
lǝtlǝr bu mǝhkǝmǝnin qǝtnamǝsinǝ tabe
olmalıdırlar. Bu mǝhkǝmǝ ümumiyyǝtlǝ
qǝbul olunmuş ǝsaslara vǝ Vilsonun sülh
mǝramnamǝsindǝ göstǝrilǝn [on] dörd
maddǝyǝ müraat etmǝlidir. Ancaq bu
ǝsaslar üzrǝ ümum millǝtlǝrlǝ sülh ittifaqı
bağlamaq mümkündür. Hǝrgah bu ittifaqı
tǝk müharib dövlǝtlǝr düzǝltmǝk istǝrlǝr-
sǝ, o vaxt bitǝrǝf dövlǝtlǝr öz bitǝrǝfliyini
pozmamaq üçün sülhdǝ iştirak etmǝyǝ-
cǝklǝr. Vicdan mǝhkǝmǝsi baş tutarsa,
sülh konfransına dǝxi ehtiyac qalmaya-
caqdır. 

İtaliyada ǝrzaq böhranı 
İtaliyanın Ərzaq vǝziri Qrimodi şǝhǝr-

lǝrdǝki ictimai idarǝlǝrǝ müraciǝtǝn İta-
liya mǝmlǝkǝtindǝ çörǝyin qǝnaǝtlǝ sǝrf
edilmǝsini tǝlǝb etmişdir. Qarğıdalı mǝh-
sulunun azlığından naşi 60 milyon santar
taxılın gǝtirilmǝsi lazımdır. Hǝrçǝnd bu
yaxında taxıl gǝtirilǝcǝksǝ dǝ, lakin hǝrǝ-
kati-nǝqliyyǝnin pozğunluğundan camaat
arasına paylanılması müşküldür. 

Dünkü nömrǝdǝn mabǝd

TÜRKİYƏDƏKİ ERMƏNİ QƏZETƏLƏRİ
NƏ SÖYLƏYOR?

Bǝ’dǝhu mǝzkur qǝzetǝ ermǝnilǝrin
ticarǝt vǝ sǝnayedǝ vǝ saheyi-iqtisadda
tǝrǝqqiyǝ istedad vǝ qabiliyyǝtlǝri türklǝr
tǝrǝfindǝn daima lisani-tǝqdirlǝ yad vǝ
tǝzkar olunduğundan vǝ türklǝrlǝ ermǝ-
nilǝrin münasibati-sǝmimanǝsindǝn mǝm-
lǝkǝt üçün tǝvǝllüd etmiş vǝ edǝcǝk olan
fǝvaid vǝ möhsünatından bǝhslǝ mǝqa-
lǝsinǝ şu sözlǝrlǝ xitam veriyor: “Höku-
mǝtcǝ bu dǝfǝ ittixaz olunan qǝrari-
müsib nǝticǝsindǝ ermǝnilǝr üçün yenǝ
kǝndi istedad vǝ qabiliyyǝtlǝrini göstǝ-
rǝcǝk vase sahǝlǝr açılmış oluyor. Ermǝ-
nilǝr ziraǝt, ticarǝt vǝ sǝnaye gibi ümuri-
ümranpǝrvǝranǝ ilǝ iştiğala başlayacaq-
lar vǝ bu xüsusda dǝxi daima hökumǝtin
müzahirǝtinǝ mǝzhǝr olacaqlardır. Yeni
Türkiyǝ kǝndi xeyirxahlığının sǝmǝrati-
nafeǝsini kamali-mǝmnuniyyǝtlǝ iqtitaf
edǝcǝyi gibi, bu mǝmlǝkǝtin düşmǝni
olan Rusiyanın izmihlalıyla da Türkiyǝnin
nǝ böyük bir ünsüri-sülh vǝ sǝlah oldu-
ğunu alǝm görǝcǝkdir.”

Heyǝti-tǝhririyyǝ 
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İDARƏDƏN İXTAR 
Qǝzetǝmizǝ elan göndǝrǝn höku-

mǝt müǝssisǝlǝri vǝ ǝsgǝri idarǝlǝr-
dǝn xahiş olunur aşağıdakı qeydlǝri
nǝzǝri-etinaya alsınlar: 

1 – Elanın qaç dǝfǝ gedǝcǝyini. 
2 – Ruscası da lazım olub-olma-

dığını göstǝrsinlǝr. 
3 – Elanları idarǝmizǝ müǝyyǝn

adamlar vasitǝsilǝ göndǝrsinlǝr vǝ xü-
susi dǝftǝrlǝr bulundursunlar ki, vü-
sulu haqqında imza çǝkilsin. Əks su-
rǝtdǝ elanın dǝrc edilmǝmǝsi ya qaib
olması mǝsuliyyǝti idarǝmiz öhdǝsinǝ
düşmǝz. 

Mümkün olduqca ruscası lazım
olan elanların ruscasının da yazılıb
göndǝrilmǝsi ayrıca tǝvǝqqe olunur. 

Qismi-rǝsmi 
HÖKUMƏT ƏMRLƏRİ 

Ziraǝt Nǝzarǝtindǝ 
4 tǝşrini-sani 

Kiyef Politexnikum Darülfünunu-
nun Kǝnd vǝ fǝllahat şöbǝsini itmam
etmiş Rǝhim Axundof tǝşrini-sani-
nin 20-sindǝn Əmlak Nǝzarǝtindǝ
Kǝnd vǝ fǝllahat şöbǝsi acenti tǝyin
edilir. 

–––
7 tǝşrini-sani 

Sentyabr ayının birindǝn Cǝmil
Əmirof Ziraǝt Nǝzarǝtinǝ tǝrcüman
tǝyin edilir. 

–––

Nuri Əmiraslanof Ziraǝt Nǝzarǝ-
tindǝ xüsusi işlǝr mǝmuru tǝyin edilir. 

–––
Tǝşrini-saninin birindǝn Ziraǝt ida-

rǝsi kargüzarı Aleksandr İşxanof Me-
şǝlǝr şöbǝsi kargüzarı tǝyin edilir. 

Ziraǝt naziri: X. P. Sultanof
Ədliyyǝ Nǝzarǝtindǝn 

5 tǝşrini-sani 
Gǝncǝ uyezd mǝhkǝmǝ şöbǝsinin

mǝhkǝmǝ rǝisi Bahadır bǝy Yusifbǝyof
Bakü nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin müddǝi-
yi-ümumi müavinliyinǝ tǝyin edilir.
Bakü quberniyası Quba şǝhǝri sakini
Sultanmǝcid Seyidof Quba mǝhkǝmǝ
rǝisinin müavini vǝ Quba şǝhǝr istin-
taq şöbǝsinin müdiri tǝyin edilir. 

Ədliyyǝ naziri vǝzifǝsini ifa edǝn 
T. Makinski 

BAKÜ, 8 TƏŞRİNİ-SANİ  
Müharib dövlǝtlǝrin hǝr iki tǝrǝfi

ufaq vǝ zǝif millǝtlǝrin müqǝddǝrat vǝ
hüquqlarını tǝmin etmǝk üçün müha-
ribǝyǝ girişmǝlǝrini kǝrratla rǝsmi vǝ
qeyri-rǝsmi surǝtdǝ elan etmǝkdǝn
bir an çǝkinmǝmişlǝrdir. Şimdiyǝ kimi
hǝr iki tǝrǝf bunu ǝldǝ böyük dǝstaviz
tutub, mǝtbuat vasitǝsilǝ ümuma
eşitdiriyordular. 

“Ufaq millǝtlǝr kǝndi müqǝddǝ-
ratlarını qazanmalıdırlar” ǝsasını hǝm
Avropa, hǝm dǝ Amerika ricali-dövlǝti
tǝsvib edib, onu qǝti surǝt almış bir
tǝrzdǝ tǝsdiq vǝ etiraf ediyordular. 

Şimdi müharibǝ demǝk olar ki, nǝ-

hayǝtǝ varıyor. Mǝrkǝz hökumǝtlǝr
tǝrǝfi-müqabilinǝ müqavimǝt göstǝrǝ
bilmǝyib, nahaq qan tökülmǝmǝyi
üçün mütarikǝ vǝ sülh istǝdilǝr. 

Zǝnnimizcǝ hǝman mütarikǝ vǝ
sülh fövqdǝ göstǝrdiyimiz ǝsasdan xa-
rici-şǝrait olmamalı idi: Bilxassǝ hal-
hazırda Vilson kǝndisi dǝ mǝşhur 14
maddǝsinǝ idxal etdiyi millǝtlǝrin mü-
qǝddǝratına aid ǝsasın qüvvǝdǝn fe’lǝ
gǝtirmǝsini israr ilǝ tǝlǝb ediyor. Lakin
söylǝmǝk, bağırmaq, vǝ’d etmǝk baş-
qa bir mǝsǝlǝ, vǝ’d edilǝni sǝmimi bir
surǝtdǝ ǝncama yetirmǝk dǝxi digǝr
bir mǝsǝlǝdir. Mǝǝttǝǝssüf, indiyǝ ki-
mi Etilaf dövlǝtlǝri ilǝ mütarikǝyǝ gi-
rişmiş dövlǝtlǝr arasında fövqǝlzikr
ǝsasların hüsulu yolunda lazımi tǝşǝb-
büsat icrası müşahidǝ edilmiyor. Əl-
bǝttǝ, mütarikǝ ilǝ sülhün fǝrqi çox-
dur. Mütarikǝ azacıq bir zamanda po-
zula bilǝr, lakin sülh öylǝ bir zamanda
pozula bilmǝz. Ona görǝ dǝ müzǝffǝ-
riyyǝti kǝndi tǝrǝfindǝ hiss edǝn döv-
lǝt, mütarikǝyi öylǝ şǝrait ilǝ ǝqd et-
mǝyǝ çalışar ki, özünü hǝrb nöqteyi-
nǝzǝrindǝn hǝr bir ittifaq vǝ tǝhlükǝ-
dǝn tǝmin etsin. Mütarikǝ demǝli sülh
deyil vǝ bunda olan şǝrait sülh zama-
nında dǝyişilǝ bilǝr. 

Lakin yenǝ dǝ gǝlǝcǝk sülhün nǝ
ǝsas üzǝrindǝ olacağını göstǝrmǝk is-
tǝyǝn bir dövlǝt mütarikǝyi dǝxi hǝ-
min ǝsasa yaxın bir tǝrzdǝ yapmaya
çalışmalıdır ki, o ǝsas vǝ münasibat
gǝlǝcǝk sülh üçün maneǝ deyil, bilǝks
münbit bir zǝmin tǝşkil etsin, bu isǝ

fövqdǝ zikr etdiyimiz gibi, indiyǝdǝk
ǝqd edilǝn mütarikǝlǝrdǝn müşahidǝ
edilmiyor. 

Etilaf dövlǝtlǝrinin ǝqdi-mütarikǝsi
münfǝridmi vǝ ya ümumimidir – bu-
rası hala bizim üçün qǝti surǝtdǝ bǝlli
deyildir. Lakin hǝr halda bütün mil-
lǝtlǝrin ümumi mǝnafeyi gǝlǝcǝk sül-
hi-ümuminin indiyǝdǝk elan edilmiş
ǝsas üzǝrǝ ǝqdini icab edir. 

Əks surǝtdǝ sülh vǝ asayiş dünya
yüzündǝ tez bir zamanda bǝrpa olun-
ması mühaldır... Yüzlǝrinǝ zǝfǝr taleyi
gülmüş olan dövlǝtlǝr tǝrǝfi-müqabili
ağır şǝrait qǝbuluna mǝcbur etmǝyǝ
çalışarlarsa, ol vǝqt o dövlǝti hǝman
şǝraitin rǝdd vǝ ziddinǝ tǝhrik etmiş
olarlar... 

Burası tǝbii bir haldır. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
Avstriya inqilabı 

Vyana – Fǝ’lǝlǝr Qırmızı qvardiya
dǝstǝlǝri tǝşkil etmǝkdǝdirlǝr. Tǝlǝbǝ-
lǝr vǝ zabitlǝr isǝ bunun ǝksinǝ olaraq
Ağ qvardiya dǝstǝlǝri düzǝldirlǝr. Krat
hökumǝti Peştǝ ilǝ hǝr bir münasibatı
qǝt etmişdir. 

– Vilhems xǝbǝr verir ki, Parlamen-
toda intixab edilǝn Saldat Şurasının
dünǝn axşam iclası vaqe olmuşdur.
Zabitlǝr ilǝ saldatlar Hǝrbiyyǝ naziri-
nin yanına getmişlǝrdir. Əhalidǝn bir
çoxu, o cümlǝdǝn şübhǝli ünsürlǝr dǝ-
xi saldatlar ilǝ bǝrabǝr getmişlǝrdir.
Frans İosif küçǝsindǝ pǝncǝrǝlǝrin
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Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝ-

lǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc 

olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 

Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafa-

tını idarǝ tǝyin ediyor.

Mǝhǝlli-idarǝ: 
Bakü, Voronsofski vǝ Qubernski 

küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ 

“Azǝrbaycan” idarǝsi 
Telefon nömrǝ 39-60

Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik

Abunǝ şǝraiti: 
Yanvarın birinǝdǝk Bakü üçün

24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35
rublǝdir. 

Bir aylığı Baküdǝ 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiyatı: 

Sǝtri 3 rublǝ. 

Kǝrratla gedǝn elanlar üçün
güzǝşt edilir. 

ELANİ-RƏSMİ Acil ehtiyacat vǝ istimdad üçün telefon ilǝ gündüzlǝri 25-70, 
gecǝlǝri 6-23 numerolu Polis Müfǝttişi-ümumiliyinǝ müraciǝt ediniz. 

Azǝrbaycan müharibǝsindǝ can fǝda edǝn şühǝdanın ailǝsi mǝnfǝǝtinǝ 
axşam – Drama – tamaşası 

Azǝrbaycan Hökumǝtinin Teatrosunda (sabiq Mailof)
Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacıbǝyli qardaşlarının müdiriyyǝti 

Cümǝ günü tǝşrini-saninin 8-ndǝ (oktyabrın 26-sı) 1337-1918-nci ildǝ 

Azǝrbaycan müharibǝsindǝ can fǝda edǝn şühǝdanın ailǝsi mǝnfǝǝtinǝ 

Türk ǝdiblǝrindǝn mǝşhur Şǝmsǝddin Sami bǝyin 

Gaveyi-ahǝngǝr 

Adlı mǝşhur 5 pǝrdǝli pyesası tǝntǝnǝli surǝtdǝ mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır. 
Tǝfsilat vǝ iştirak edǝn ǝşxas afişa vǝ proqramda qeyd edilǝcǝkdir. Bu teatronun
şühǝda ailǝsi mǝnfǝǝtinǝ oynanıldığını nǝzǝrǝ alaraq müdiriyyǝt vǝ aktyorlar
canfǝşanlıq ilǝ bimuzd vǝ bitǝmǝnna çalışmağı ǝn böyük vǝzifǝlǝrdǝn sanıb, hasil
olan mǝdaxilin hamısını şühǝda ailǝsi mǝnfǝǝtinǝ yetişmǝsinǝ qǝrar veribdirlǝr.
Ümidvarız möhtǝrǝm camaat bu kari-xeyrǝ ǝhǝmiyyǝt verǝrǝk maddi cǝhǝtcǝ
kömǝk etmǝkdǝn boyun qaçırmazlar. İstǝyǝnlǝr tǝrǝfindǝn ianǝ dǝ verilǝrsǝ, teatro-
nun kassasında mütǝşǝkkirǝn qǝbul olunub, ismi vǝ verdiyi paranın qǝdǝri
qǝzetǝlǝrdǝ elan edilǝcǝkdir. 

Hacıbǝyli qardaşları müdiriyyǝti 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun
Kǝrbǝlayi Mirzağa Hüseynof vǝ Mǝşhǝdi İsmayıl Mirzǝyefin qaynı, 

Mǝşhǝdi Hüseynqulu Əliyefin bacısı oğlu, Hacı Qulam Tǝqiyefin 
qardaşı oğlu vǝ Muxtar Hüseynofun  dayısı oğlu 

Kǝrbǝlayi Yaqub Hacı Fǝrrux oğlu Tǝqiyefin 
vǝfat etmǝsini kamali-yǝ’s vǝ tǝhǝssürlǝ öz qövm vǝ ǝqrǝbalarına 
elan ediyorlar. Tǝşyiyi-cǝnazǝ sübh saat 9-da noyabrın 8 (25)-ndǝ 

Spasski küçǝdǝ vaqe öz 78 numerolu evindǝ olacaqdır. 

Millǝtinin tǝrǝqqi vǝ tǝalisi yolunda fǝdakaranǝ surǝtdǝ çalışan sevgili arqadaşımız 

Kǝrbǝlayi Yaqub Hacı Fǝrrux oğlu Tǝqiyefin 

vǝfatını kamali-yǝ’s vǝ tǝǝssüflǝ öz arqadaşlarımıza elan ediyoruz. 
Tǝşyiyi-cǝnazǝ bu gün sübh saat 9-da noyabrın 8 (25)-ndǝ 

Spasski küçǝdǝ vaqe 78 numerolu öz evindǝ olacaqdır. 
Yoldaşları Abbasqulu Kazımzadǝ, Seyid Zǝrgǝr, Seyid Hüseyn Sadiq, 

Novruz Ağayef, Kǝrbǝlayi Vǝli Mikayılof, Cǝbrayıl Ağacanof, 
Mirzağa Əliyef, Tǝqi Nǝqiyef, Mǝhǝmmǝdǝli Rǝsulzadǝ, 

Əbdürrǝhim Əşrǝfov vǝ Əlabbas Rzazadǝ. 



şüşǝlǝri sındırılmışdır. Kokard nişanı
olmayan zabitlǝri tutuyormuşlar.
Mǝhbusları xilas etmǝkdǝn ötrü mǝz-
kur dǝstǝ Rozaur qışlalarına tǝrǝf hǝ-
rǝkǝt etmişdir. Burada qüvvǝtli müha-
fizǝ qoyulmuşdur. Bir neçǝ güllǝ atıl-
dıqdan sonra, dǝstǝ pǝrakǝndǝ ol-
muşdur. Axşam saat 10-dan sonra
asayiş bǝrpa edilmişdir. 

Tǝşrini-saninin birindǝ alman mǝt-
buatı xǝbǝr verir ki: Peştǝdǝn alınan
xǝbǝrlǝrǝ görǝ, ǝsgǝrlǝrdǝn çox hissǝ-
si Milli Şura tǝrǝfinǝ keçdikdǝn sonra,
Milli Şura axşam hökumǝt işlǝrini öz
öhdǝsinǝ almışdır. Əhval böylǝ olduq-
dan sonra, Qraf Xadak kabinǝ tǝşkil
etmǝk tǝklifindǝn imtina etmişdir.
Hertshersoq İosif, Kralın ǝmrinǝ görǝ
Qraf Karolu tǝzǝ kabinǝ tǝşkil etmǝyǝ
vǝkil etmişdir. Milli Şura Qraf Karolun
hökumǝt başında durmasını ǝhaliyǝ
bildirmişdir. Peştǝ şǝhǝri sevincdǝn
hǝyǝcana gǝlǝn bir şǝhǝrǝ bǝnzǝyor.
İctimai vǝ xüsusi binalar bayraqlar ilǝ
tǝzyin edilmişdir. Küçǝlǝrdǝ qardaş-
laşma mǝnzǝrǝlǝri vaqe olmaqdadır.
Milli Şura sǝrnişin hǝrǝkatını dayan-
dırmağı tǝhti-qǝrara almışdır. Dǝmir-
yollarında ancaq ǝrzaq yüklǝri aparıl-
maqdadır. Milli Şura tǝrǝfindǝn gön-
dǝrilǝn ǝsgǝrlǝr xǝfiyyǝlǝr tǝrǝfindǝn
mühasirǝyǝ alınmış qışlalardakı ǝsgǝr-
lǝri azad etmişlǝrdir. Böyük bir camaat
dǝstǝsi mǝhkǝmǝ hǝbsxanasına daxil
olub, bu yaxınlarda Parlamento qar-
şısında Qraf Tisaya sui-qǝsd etmiş
mǝhbus Leyneri azad etmişdir. Karo-
linin tǝzǝ kabinǝsi tǝşkil olub qurtar-
mışdır. Qraf Bratiani Xariciyyǝ vǝziri
tǝyin edilmişdir. Peştǝ vǝ qeyri şǝhǝr-
lǝr bayraqlar ilǝ bǝzǝnmişdir. Dünǝn
axşam Vyanada Hökumǝt Şurası icla-
sında Müvǝqqǝt Mǝrkǝzi Saldat Komi-
tǝsi tǝşkil edilmişdir. 

– Fiomadan Vyana qǝzetǝlǝrinǝ xǝ-
bǝr verirlǝr ki, cǝnubi slavların Fioma-
da hökmran olmasını qǝbul etmǝyǝn
İtaliya ǝhalisinin tǝkidi ilǝ cümǝ günü
axşam İtaliya donanması Fiomaya va-
rid olmuşdur. Limanda olan gǝmilǝrin
hamısı Amerika vǝ İtaliya bayraqlarını
salamlamışlardır. 

Müxtǝlif xǝbǝrlǝr
Moskvadan verilǝn xǝbǝrlǝrǝ görǝ,

dünǝn bütün Kamişin cǝbhǝsindǝ hü-
cum başlanmışdır. Ufa tǝrǝfdǝ düş-
mǝn Abdulin stasyonunun bir neçǝ
verstliyindǝdir. Buzuluk tǝrǝfdǝ Oren-
burq dǝmiryol xǝttinin yüz verst mǝ-
safǝsindǝ kazak dǝstǝlǝrinin hǝrǝkǝ-
tindǝn narazı olan kǝnd ǝhalisi üsyan
qaldırmışdır. Kǝndlilǝr kazak dǝstǝlǝ-
rini ǝzmǝkdǝdirlǝr. 

–––
Odessadan xǝbǝr verirlǝr ki, İsma-

iliyyǝ vǝ Bessarabiyada ingilizlǝr nü-
mayan olmuşlardır. 

GÜRCÜSTAN SOSİAL-DEMOKRATLARININ
MÜRACİƏTNAMƏSİ

Gürcüstan sosial-demokratiyası Jor-
daniya, Tsereteli, Çixeidze, Gegeçkori
vǝ Ramişvili tǝrǝfindǝn imza edilǝn bir
mǝktub ilǝ Beynǝlmilǝl Sosialist Büro-
suna müraciǝtlǝ Rusiya ilǝ birlǝşǝnǝ
qǝdǝr Gürcüstanın keçirdiyi tarixi ǝh-
valı müfǝssǝl surǝtdǝ bǝyan etmişdir.
Bundan ǝlavǝ, mǝzkur mǝktubda Gür-
cüstanın hal-hazırından bǝhs edilib,
Gürcüstana edilǝn tǝǝrrüzlǝri dǝf et-
mǝk üçün deyilir ki: Müavinǝt üçün
hǝr yerǝ müraciǝt etdik. Lakin bizim
müraciǝtlǝrimiz sǝmǝrǝsiz qaldılar. Bu
halǝtdǝ bir tǝk bizǝ müavinǝt edici
qüvvǝ Almaniya olduğundan, Almani-
ya ilǝ müahidǝnamǝ ǝqd etdik. Bu
müahidǝnamǝ üzǝrinǝ Türkiyǝdǝn
müdafiǝ olunmağı vǝ Türkiyǝ Höku-
mǝtinin daxili işlǝrimizǝ müdaxilǝ et-
mǝmǝsini tǝmin etdik. Bu iki şǝrait Al-
maniya tǝrǝfindǝn müavinǝtǝ artıq
ehtiyacımız olan günlǝrdǝ ifa edildi.
Biz alman imperializmasını bir an şid-
dǝtli tǝnqiddǝn geri durmadıq. Alman
millǝti özü bu imperializm haqqındakı
qǝtnamǝsini izhar etdikdǝn sonra, biz
bütün beynǝlmilǝliyyǝt qarşısında sǝ-
daqǝt ilǝ şǝhadǝt verdik ki, Almaniya
Hökumǝti Gürcüstanda heç bir tǝca-
vüz vǝ tǝǝrrüzat ilǝ kǝndisini lǝkǝlǝ-
mǝyib, öz qüdrǝt-qüvvǝtindǝn vǝ bi-
zim etimadımızdan istifadǝ etmǝmiş-
dir. Sonra mǝktubda daxili hökumǝt
işlǝrindǝ füqǝrayi-kasibǝnin siyasǝti

sayǝsindǝ ǝldǝ edilǝn müsbǝt nǝticǝ-
lǝrdǝn bǝhslǝ deyilir ki, Almaniyanın
müdaxilǝsi ilǝ Türkiyǝ Hökumǝtinin
nüfuzundan xilas olan cavan Gürcüs-
tan Cümhuriyyǝti Türkiyǝnin, bolşe-
viklǝrin vǝ hökumǝt üsuli-idarǝsinin
tǝyininǝ hazırlaşan Rusiya ǝksinqilab-
çılarının göz götürmǝmǝlǝrinǝ mǝruz
qalmışdır. Bu dairǝdǝn çıxmağa tǝk bir
çarǝ vǝ bütün tǝhlükǝlǝr qarşısına tǝk
bir istinadgah fǝ’lǝ beynǝlmilǝliyyǝti-
dir. Gürcüstan Cümhuriyyǝti bütün
Gürcüstan füqǝrayi-kasibǝsi vǝ millǝti
namından Beynǝlmilǝl nümayǝndǝlǝ-
rinǝ müraciǝt edib, inqilab dövründǝ
özünǝ bir hökumǝt qazanan gürcü
millǝti axıra qǝdǝr var qüvvǝsilǝ öz
hökumǝtinin müstǝqil qalması uğrun-
da çalışacağını elan eylǝr. Gürcü millǝ-
ti öz varlığını vǝ mǝdǝni cǝhǝtdǝn
artması vǝ genişlǝmǝsini ancaq bunda
görür. 

Öz daxili vǝ xarici siyasǝtindǝ hǝmi-
şǝlik sülh vǝ azadlıq qǝsdindǝ olan
gürcü millǝti sizǝ müraciǝtlǝ daimi
ǝdalǝt amallarının fe’lǝn icraya qoyul-
ması üçün başqa millǝtlǝr ilǝ ǝlbir iş-
lǝmǝk arzusunda olduğunu izhar ey-
lǝr. Gürcü millǝti öz istiqlaliyyǝtinin
tǝsdiqini vǝ daimi bitǝrǝfliyinin tǝmi-
nini sizdǝn gözlüyor. 

AVSTRİYA-ALMANİYANIN 
YENİ QƏSƏM SURƏTİ

Vyanada bu gün saldatlar qǝsǝm
etmǝyǝ dǝvǝt edilmişlǝr. Qǝsǝmdǝ
deniliyor ki: Saldat insan, ǝsgǝr azad
Avstriya-Almaniya mǝmlǝkǝti vǝtǝn-
daşı gibi Müvǝqqǝti Şurayi-Milli tǝrǝ-
findǝn tǝrtib verilmiş ǝsasi qanunlara
vǝ hǝman ictima tǝrǝfindǝn tǝşkil
edilmiş hökumǝtǝ, xüsusǝn Dövlǝti
Şura vǝ Rǝisicümhura vǝ başqa höku-
mǝt işlǝri tapşırılmış müdir vǝ nazir-
lǝrǝ itminan ibraz etmǝklǝ onların
göstǝrdiklǝri gibi mǝmlǝkǝt vǝ millǝtǝ
vicdanǝn xidmǝt edǝcǝkdir. 

Axşam Baş natarius Doktor Denk-
xover vǝ yeni tǝyin edilmiş Baş katib
tǝntǝnǝli surǝtdǝ qǝsǝm yad etmişlǝr.
Doktor Denkxover qǝsǝmnamǝyi böy-

lǝ oxumuşdur: “İnsaniyyǝt şǝrǝfi vǝ
vǝtǝndaş namusunuz ilǝ and içiniz ki,
azad vǝtǝniniz olan Avstriya-Almani-
yaya şǝraitini müzakirǝyǝ qalqışma-
dan bütün ruhani vǝ cismani qüvvǝ-
lǝrinizi fǝda edǝrǝk, vǝtǝninizǝ sadiq
qalaraq Şurayi-Milli tǝrǝfindǝn tǝrtib
verilmiş ǝsasi qanunlara vǝ bununla
bahǝm Dövlǝti Şura tǝrǝfindǝn verilǝn
qanunlara tǝbǝiyyǝt izhar etmǝklǝ öz
vǝzifǝnizi ifa vǝ şǝrǝfi-şǝxsiyyǝnizi hör-
mǝtlǝ mühafizǝ edǝcǝksiniz. 

AZƏRBAYCANDA

1 – Mǝclisi-Müǝssisan seçkilǝri ha-
zırlayan komissiyaya hǝvalǝ edilmişdir
ki, Mǝclisi-Müǝssisanın tezliklǝ dǝvǝt
edilmǝsi haqqında öz tǝsǝvvüratını iki
gün müddǝtindǝ hökumǝtǝ tǝqdim
etsin. 

2 – Rövşǝni bǝy Qazızadǝnin Xari-
ciyyǝ Nǝzarǝtinǝ müşavir dǝvǝt edil-
mǝsi tǝhti-qǝrara alınmışdır. 

Andronikin yeni fırıldağı 
Baküdǝ alınmış mǝlumata nǝzǝrǝn,

ceneral Andronik bütün Gǝncǝ vila-
yǝtinin mǝşhur ermǝni camaat xadimi
vǝ mǝmurlarına kağızlar yazaraq tap-
şırmışdır ki, Azǝrbaycan Hökumǝtini
qǝbul vǝ silahlarını türklǝrǝ tǝslim
etmǝsinlǝr. 

Qazax qǝzasında 
Quşçu kǝndi qaçaqlarından Sǝmǝd

oğlu Aydın ilǝ İskǝndǝr adlı bir digǝri
iki ermǝni ilǝ ǝlbir olmaqla qarapa-
paxlı Nǝsib oğlu Əbdülǝzim binǝsinin
yanında mindiklǝri heyvanları buraxıb
Qasım oğlu Cǝlalın alaçığına gǝlǝrǝk
ondan tüfǝngini tǝlǝb ediyorlar. Cǝlal
vermǝmǝk istǝdikdǝ onu oradaca öl-
dürüb, buraxdığı heyvanları da götü-
rüb qeyb oluyorlar. 

– Dağ Kǝsǝmǝn kǝndi yanından Qa-
zax şǝhǝrinǝ getmǝk istǝyǝn Allah-
verdi oğlu Mahmud ilǝ Əli oğlu Hü-
seyndǝn quldurlar silah gücüylǝ 2350
rublǝ vǝ bir kürk alıb qaçmışlardır. 

SİYASİ MÜSAHİBƏLƏR 
I

Cahan müharibǝsi bitmǝk üzrǝdir. Bir
çox cǝbhǝlǝrdǝ artıq mütarikǝ elan edil-
mişdir. Daha doğrusu, qǝrb cǝbhǝsi adıyla
mǝruf olan Fransa-Almaniya xǝtti-hüdudu
müstǝsna tutulduqda, ümumiyyǝtlǝ müta-
rikǝ başlanmışdır, demǝk olar. Almaniya
cǝbhǝsindǝ dǝ ǝn yaxın günlǝrdǝ davanın
dayandırılacağı ümidlǝ gözlǝniyor. Fǝqǝt
müharibǝ ǝmǝliyyatını dayandırmaq, hǝlǝ
sülh ǝqd etmǝk deyildir. Sülh mǝsǝlǝsinin
müzakiratına ancaq mütarikǝdǝn sonra
başlanıyor. Şimdi bǝşǝriyyǝt böyük bir ǝmr
qarşısında bulunuyor ki, bütün millǝtlǝrin
müqǝddǝratı, bütün bǝşǝriyyǝtin atisi bu
ǝmrǝ bağlıdır. Bu da hǝman sülh ǝqdindǝn
ibarǝtdir. Müharib – qeyri-müharib, müs-
tǝqil – qeyri-müstǝqil, hakim – mǝhkum
ümum millǝtlǝrin müqǝddǝratı bu müsali-
hǝ ilǝ hǝll edilǝcǝyindǝn, bǝdihidir ki, ha-
zırda mǝzkur sülhün şǝrait vǝ surǝti-ǝqdi
hamıyı düşündürmǝkdǝdir:

Əcǝba bu müharibǝ nǝ gibi sülh ilǝ xi-
tam-pǝzir olacaqdır?

Sülhün ǝsasını hangi mǝsǝlǝlǝr tǝşkil
edǝcǝklǝrdir?

Ən mühüm vǝ ǝsasi bir mǝsǝlǝdǝ ümu-
mun sözü yekdigǝrinǝ müvafiqdir:

Bu sülh sabit vǝ daimi olmalıdır. 
Burası tǝbiidir dǝ. Çünki tǝlǝb etdiyi

qurbanlar vǝ mǝsarifatın, yapdığı tǝxribat
vǝ xǝsaratın miqdarınca misli tarixdǝ gö-
rülmǝmiş olan bu müharibǝ dörd yıl yarım
müddǝt imtidadında gǝrǝk müharib vǝ gǝ-
rǝk qeyri-müharib dövlǝt vǝ millǝtlǝri öylǝ
yormuş, usandırmış, üzmüş, bıqdırmış-
dır ki, bütün millǝtlǝr ağır xǝstǝ gibi ölgün
bir  hala  gǝlǝrǝk vücudi-millilǝrini tǝdavi  

beynǝlmilǝl mǝclisdǝ ümum millǝtlǝrin
nümayǝndǝlǝri iştirak etsinlǝr, saniyǝn
bütün millǝtlǝr o mǝclisdǝ hüquqca mü-
savi olsunlar, salisǝn millǝtlǝr arasında
revanş (intiqam) hissi vǝ narazılıq olma-
sın. Buna nail olmaqdan ötrü bu mühari-
bǝnin nǝticǝsindǝ ǝqd edilǝcǝk olan sül-
hü öylǝ şǝrait üzǝrinǝ qurmalıdır ki, bö-
yük dövlǝt vǝ millǝtlǝrdǝn heç birinǝ ağır
tǝkliflǝr vǝ şǝrǝfi-milliyyǝyǝ toxunan tǝ-
lǝblǝr verilmǝyǝrǝk, ümum dövlǝt vǝ mil-
lǝtlǝrin izzǝt, şǝrǝf vǝ hüquqi-milliyyǝsi
tǝmin edilmiş olsun. Digǝr tǝrǝfdǝn, bö-
yük dövlǝt vǝ millǝtlǝr ilǝ bǝrabǝr, kiçik
dövlǝtlǝrin dǝ tamamiyyǝti-mülkiyyǝ vǝ
istiqlaliyyǝti-milliyyǝsini tǝmin, hüquq vǝ
şǝrǝfi-millisini riayǝ etmǝlidir. Bu şǝrtlǝr
şimdiyǝdǝk müstǝqil yaşamaqda olan
millǝtlǝr üçündür, lakin bir çox millǝtlǝr
var ki, qismǝn yenicǝ istiqlaliyyǝt elan
etmişlǝr, qismǝn dǝ bu vaxtadǝk hǝlǝ öz-
gǝ millǝtlǝrin hakimiyyǝti vǝ boyunduru-
ğu altında yaşamaqdadırlar. 

Bunların miqdarı o qǝdǝrdir ki, bu gün
bǝşǝriyyǝt namından danışanlar bu qisim
millǝtlǝrin dǝ mǝnafeyini nǝzǝrǝ almaz-
salar, ǝqd etdiklǝri sülhün bozulmaya-
cağına özlǝri dǝ, hǝtta sülh ǝqd günü söz
verǝ bilmǝzlǝr. 

Necǝ ki ǝrz olundu, sülhün daimi vǝ
sabit olması üçün bütün millǝtlǝri razı
buraxmaq, müharibǝ sǝbǝblǝrini aradan
qaldırmaq lazımdır. 

Bǝşǝriyyǝtin qismi-ǝksǝri boyunduruq
altında ǝzilmǝkdǝ bǝr-davam buraxılacaq
olursa, sülhün bozulmayacağını kim tǝ-
min edǝr?

Binaǝnileyh, gözlǝdiyimiz sülh kon-
fransı yenicǝ elani-istiqlaliyyǝt etmiş olan
millǝtlǝrin istiqlaliyyǝtini tǝsdiq etmǝli vǝ
bu  vaxtadǝk  istiqlaliyyǝtǝ  nail olmamış

üçün uzun müddǝtlǝr istirahǝtǝ möhtac
olduqlarını hiss ediyorlar. Bunun üçün dǝ
hǝpsi “daimi, sabit sülh” deyǝ bağırıyor-
lar. Filhǝqiqǝ, mülahizǝ edilsin ki, yüz
binlǝr, milyonlar ilǝ tǝlǝf olan canların
yerini doldurmaq, yüz milyardlar ilǝ mǝ-
sarifdǝn dolayı dövlǝt maliyyatında ǝmǝ-
lǝ gǝlǝn açıqlığı ödǝmǝk, bozulmuş tica-
rǝt vǝ sǝnaǝt makinǝsini tǝcdid etmǝk vǝ
sairǝ nǝ qǝdǝr vaxt vǝ mǝsai tǝlǝb edir!
Bunların hǝpsinin hüsulu üçün müddǝti-
mǝdidǝ asayişlǝ yaşamaq, bütün qüvvǝ-
lǝri toplayaraq aramsız çalışmaq lazım
gǝliyor. Bu isǝ sabit vǝ daimi sülh ilǝ hasil
olur. 

Lakin sülhün dǝ daimi vǝ sabit olması
üçün öylǝ ǝsaslar qoymalıdır ki, sülhü xǝ-
lǝldar edǝcǝk müharibǝyǝ bais ola bilǝ-
cǝk amillǝrǝ meydan qalmasın. Böylǝ
amillǝrin dǝ başlıcası ikidir: Birisi mühari-
bǝyǝ sǝbǝbiyyǝt verǝn, digǝri isǝ mühari-
bǝyi mümkün edǝn amildir. Bu surǝtlǝ
bǝşǝriyyǝti müharibǝ bǝlasından qurtar-
maq üçün öylǝ etmǝlidir ki, nǝ müha-
ribǝyǝ sǝbǝb qalsın, nǝ müharibǝ etmǝyǝ
imkan. Bu isǝ iki şey ilǝ olur: 

1 – Millǝtlǝr İttifaqı hüsulu; 2 – ümumi
tǝrksilah ilǝ. 

Millǝtlǝr İttifaqı 
Müharibǝ sǝbǝblǝrini aradan qaldır-

maq üçün bütün mütǝfǝkkirinin rǝ’yincǝ
ümum Millǝtlǝr İttifaqı ǝmǝlǝ gǝtirǝrǝk
beynǝlmilǝl bir mǝclis tǝsis etmǝlidir. 

Millǝtlǝrin hǝpsi orada nümayǝndǝlǝr
bulunduraraq, millǝtlǝr arasında baş verǝ
bilǝcǝk ixtilafları orada sülh tǝriqiylǝ hǝll
etsinlǝr, tainki müharibǝyǝ mǝhǝl qalma-
sın. 

Fǝqǝt böylǝ ǝmǝl vǝ arzuya nail olmaq
üçün öylǝ şǝrait hasil etmǝlidir ki, ǝvvǝla

qalan millǝtlǝrin dǝ müqǝddǝrati-mil-
liyyǝlǝrinin tǝyinini kǝndilǝrinǝ tapşırma-
lıdır. 

Şübhǝsiz ki, cahan müharibǝsindǝ
ümum millǝtlǝr xǝsarǝt-didǝ olduqla-
rından, bu müharibǝnin müsalihǝsi dǝxi
cahan müsalihǝsi olmalı vǝ bütün mil-
lǝtlǝr burada milli dǝrdlǝrinǝ çarǝ tapma-
lıdırlar. Böylǝ olmadıqca heç vaxt vǝ heç
vǝchlǝ daimi sülh mümkün olmaz. 

Bu vaxtadǝk düvǝli-müǝzzǝmǝ deyi-
lǝndǝ millǝtlǝrin hüququ, millǝtlǝrin is-
tiqlaliyyǝti, millǝtlǝrin şǝrǝfi-millisi gibi
sözlǝr yalnız Avropa millǝtlǝrinǝ aid idi.
İnqilab gündǝn-günǝ genişlǝyǝrǝk get-
gedǝ daha çox mǝmlǝkǝtlǝri qapladığı bir
zamanda bir çox cahangir vǝ mütǝǝssib
siyasiyyun bunu görmǝk istǝmǝyǝrǝk ye-
nǝ dǝ ǝski fikirlǝrindǝn asanlıqla ǝl çǝk-
mǝk istǝmǝyorlarsa da, ǝmin olmalıdır ki,
Asiya, Afrika, Avstraliya vǝ Amerika mil-
lǝtlǝri dǝxi bu dǝfǝ sǝslǝrini ucaldacaq,
sözlǝrini deyǝcǝk vǝ dǝrdlǝrini eşitdirǝ-
rǝk ǝlac tapacaqlardır. 

Bu günlǝrdǝ varid olan teleqraflardan
birisindǝ sülhün yaxlaşması münasibǝtilǝ
Avropa xırda millǝtlǝrinin Amerikada bir
konfrans dǝvǝt etdiklǝrini vǝ orada hü-
quq vǝ istiqlaliyyǝti-milliyyǝlǝri haqqında
bir bǝyannamǝ buraxmaq fikrindǝ olduq-
larını bildiriyor. 

Almaniyadan alınmış 28 tǝşrini-ǝvvǝl
tarixli bir telsiz teleqraf xǝbǝrindǝ bildi-
rildiyi üzrǝ, Almaniyada yeni tǝǝssüs et-
miş olan “Vǝtǝn vǝ Hürriyyǝt Uğrunda”
Xalq İttifaqı nam yeni bir cǝmiyyǝtin son
iki ictimaında Millǝtlǝr İttifaqı mǝsǝlǝsi
müzakirǝ edilmişdir. 

Burada Xairicyyǝ naziri Dernburq İtti-
faq vǝ onun ǝsaslarından bǝhs etmişdir.
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Gökyüzü qararmış, dağlar ağlardı,
Aras vǝ Kür hǝzin-hǝzin çağlardı, 
Cǝsur qǝlblǝr sanki bütün ölmüşdü, 
Qafqas eli mǝzarlığa dönmüşdü;
Qǝtlü-qarǝt bǝklǝnirdi hǝr zaman, 
Coşmuyordu damarlarda ǝski qan, 
Ovamızı düşmǝn almaq istǝrdi, 
Qafqasın dağları bütün inlǝrdi, 
Yabançılar Qafqasyayı alırdı, 
Çingiz oğulları yurdsuz qalırdı. 
Doğdu lakin birdǝn Şǝrqin günǝşi,
Buldu ayrı düşmüş kardeş kardeşi, 
Düşmǝnlǝri ǝzdin, ey şanlı ordu, 
Canlandırdın ruhsuz qalmış şu yurdu. 
Mǝğlubiyyǝt düşmǝn qǝlbini dǝldi, 
Qafqasyada sancağınız yüksǝldi. 
Ey binlǝrcǝ ǝlsiz müsǝlmanları 
Ölümdǝn qurtaran Şǝrq arslanları, 
Ordusu pozulmuş düşmǝn yox olsun, 
Zǝfǝrin, şöhrǝtin tarixlǝ dolsun. 

Davud

ODESSADA 
TÜRK ASARİ-ƏTİQƏSİ

İstanbulda müntǝşir “Vakit”dǝ bu
sǝrlövhǝ ilǝ gördüyümüz bir mǝqalǝyi
eynǝn nǝql ediyoruz: 

Vaxtıyla kiçik bir türk mǝqǝrri olan
vǝ “Hocabǝy” yaxud da “Hacıbǝy” is-
mini daşıyan Odessada bundan ǝq-
dǝm “Tarix vǝ Fǝn Asari-Ətiqǝ Cǝ-
miyyǝti-İmperatoriyyǝsi” ünvanını ha-
iz olan müǝssisǝnin bir müzǝsi vardır.
Bu müzǝdǝ bir çox türk mǝhkukatı
mövcuddur ki, bunlardan yalnız kiçik
bir qismi Hocabǝyǝ aiddir vǝ ǝn mü-
hümlǝri ǝski türk qalaları olan Anapa,
Aqkirman vǝ İsmailiyyǝdǝn gǝtirilmiş-
dir. Hǝtta bǝzilǝri dǝ 1829 mühari-
bǝsindǝ ruslar tǝrǝfindǝn Üsküdardan
nǝql olunmuşdur. Əxirǝn ǝlimizǝ bu
mǝhkukatın bir fehristi keçdi vǝ bu
fehristi tǝrtib edǝn zatǝn şimdi Uk-
rayna Teleqraf İdarǝsi müdiri bulunan
müsyö İspatarisdir. Müsyö İspataris
türk ǝlsinǝsinǝ pǝk eyi vaqifdir. Mu-
maileyh bu lisanları Petersburq Darül-

fünununda professor Radlofdan tǝlim
etmiş vǝ bir zata türk lisanları haq-
qında yazdığı müqayiseyi-lüğǝnin hey-
ni-tǝrtibindǝ mǝmaliki-Osmaniyyǝdǝ
tǝkǝllüm edilǝn türkcǝ üçün pǝk zi-
yadǝ müavinǝtdǝ bulunmuşdur. 

Müsyö İspatarisin rus lisanıyla ya-
zıb, 1915 sǝnǝsindǝ Odessada inti-
şar edǝn bu fehristin türk mǝhafi-
lincǝ heç mǝlum olmadığını vǝ yaxud
pǝk az mǝlum bulunduğunu zǝnn et-
diyim üçün möhtǝvası haqqında şu
mǝlumatı vermǝyi arzu ediyorum: 

1 – Fehristdǝ Sultan Sǝlimǝ aid olan
parlaq bir kitabǝ vardır ki, bilaxǝrǝ
inşa olunan Novorossiysk şǝhǝrinin
şimalındakı Anapa qalasında bir qapı
üzǝrindǝ bulunmuşdur. Kitabǝ oradan
1707 sǝnǝsindǝ qaldırılmışdır. 12 mis-
radan mürǝkkǝb olan kitabǝnin balası
tuğrayi-padişahi ilǝ tövşih olunmuş-
dur. Tuğranın yanında bir gül dalı vǝ
kiçik bir gül vardır. 

Mǝnzumǝ 1813 (1229) tarixindǝ
vǝfat edib Topqapıya dǝfn olunan bö-
yük şairlǝrdǝn Sürurinin ǝsǝridir. Kita-
bǝnin altındaki tarix 1212-dir ki, mi-
ladi 1798-ǝ tǝqabül edǝr. 

2 – Mǝhkukatdan biri dǝ hicri 1227
tarixindǝ vǝzir Kǝmaxi Hacı Osman pa-
şanın Giridin Resmo şǝhǝrindǝki qo-
nağında yapılmışdır. Eyni zatın inşa
etdiyi bir çeşmǝnin kitabǝsi dǝ müzǝ-
dǝ mövcuddur. Bunların Odessaya nǝ
surǝtlǝ nǝql olunduğunu Allah bilir. 

3 – Bir çox kitabǝlǝr Cǝnubi Rusi-
yanın türklǝr tǝrǝfindǝn işğalı zama-
nına aiddir. Mǝsǝlǝn: İsmailiyyǝyǝ aid
bir kitabǝdǝ şu cümlǝ görülür: “Əsǝri-
xasseyi-Mǝhǝmmǝd Rǝşid, ǝmini-bi-
nayi-qǝl’eyi-İsmail, 1209.” Bunlar mi-
yanında Aqkirman qalasından gǝti-
rilǝn dini kitabǝlǝrlǝ, bir çox kitabeyi-
sǝngi-mǝzar da vardır. 

Yuxarıda da söylǝdiyimiz vǝchlǝ
Odessaya İstanbuldan da, Bǝhri-Siyah
sǝvahilindǝn dǝ vǝ hǝtta Giritdǝn dǝ
bǝzi kitabǝlǝr götürülmüşdür. Bu kita-
bǝlǝr, şübhǝ yoxdur ki, intixab edilǝ-
rǝk alınmamış, gǝlişigözǝl toplanmış-
dır. Mǝmafih bunlar içindǝ pǝk ziyadǝ
calibi-diqqǝt olanları vardır. 

Mǝsǝlǝn, bunlardan bir danǝsi şöy-
lǝdir: 

Hasarının önündǝ kǝndi korsan
qulları gǝmisini basan kǝndini şǝhid

edǝn, vǝfat edǝn Mahmud bǝyin
mǝzari-şǝrifidir. 

Faciǝnin nǝrǝdǝ cǝrǝyan etdiyinǝ
vǝ tarixinǝ dair bir qeyd yoxdur. 

5 – Müsyö İspataris başqa bir ǝsǝ-
riylǝ türkcǝ ilǝ mütǝvǝğğil professor
Katanof ilǝ pǝk ziyadǝ calibi-maraq bir
münaqişǝyǝ girmişdir. Müsyö İspata-
ris türkcǝyǝ olan dǝrin vüqufu hǝsǝ-
biylǝ professor Katanof tǝrǝfindǝn
bǝzi kitabǝlǝrǝ verilǝn mǝnayı tǝshih
etmişdir. Professor Katanof türkcǝdǝn
ziyadǝ tatar lisanında sahibi-ixtisas-
dır. 

MİLLİ MAARİF 

Bütün Rusiya mǝmlǝkǝtindǝ olan
gibi, Qafqasiya ölkǝsindǝ yaşayan zi-
yalı vǝ ikmali-tǝhsil etmiş müsǝlman-
ların ǝğlǝb hissǝsi İkinci Nikolayın
mǝnhus dövründǝki ricalüddövlǝlǝrin
tǝqib etdiklǝri “rusisizm” ǝqidǝsindǝ
güşad olunan mǝkatibi-ibtidaiyyǝdǝn
başlamış darülfünunlarda oxuyub qur-
taranlardır. 

Şübhǝsiz, mǝzkur ǝqidǝlǝrinǝ mü-
vǝffǝqiyyǝtlǝ nail olmaqçün dǝ, hǝ-
man darülülumun müdirlǝrindǝn tut-
muş, müǝllim vǝ müdǝrrislǝri tǝrǝfin-
dǝn “rusisizm” ruhunda tǝrtib edilmiş
proqramın icrası üçün dǝxi izhari-cid-

diyyǝt vǝ tǝlaş göstǝriyorlardı. 
Demǝli, mǝktǝblǝrdǝ oxuyan mü-

sǝlmanları ruhǝn zǝiflǝşdirib, sonra da
dinǝn ruslaşdırmaq niyyǝti-ǝblǝhanǝ-
sindǝ bulunurlardı. 

Əvǝt, Qori şǝhǝrindǝki darülmüǝlli-
min ruhunda vǝ mǝslǝkindǝ çox mǝ-
katib vǝ mǝdaris bulunuyordu ki, bu-
rada oxuyan mütǝǝllimlǝr kǝndi ana
dillǝrindǝ, yǝni türkcǝdǝ bir-birlǝriylǝ
qonuşmağa belǝ cürǝt edǝmǝzdilǝr. 

Yasaq olmuşdu. 
Mǝhz şu cǝhǝtǝ görǝ dǝ mǝkatibi-

mǝzkurǝlǝrdǝ elm tǝhsil etmişlǝrimi-
zin pǝk çoxu milli ǝdǝbiyyatımıza dara
olmaq deyil, kǝndi türk dilindǝ oxu-
mağı vǝ yazmağı belǝ bilmiyorlardı. 

İslam övladından ibarǝt bir müsǝl-
man köyündǝki ibtidai mǝktǝbǝ tǝyin
edilib mütǝǝllimlǝrinin dininǝ, ruhuna
vǝ lisanına bǝlǝd vǝ aşina olmayan vǝ
tǝdrisi-tǝlimi dǝ “üsuli-tǝbii” denilǝn
qayǝt gülünc üsul ilǝ icra edǝn bir rus
xatununun tǝrbiyǝsini almış mǝsum
müsǝlman çocuğu ǝxlaqı pozğun vǝ
tǝrbiyǝsiz olmazmı idi? Zavallılar ana
dilini harada vǝ kimdǝn öyrǝnmǝli
idilǝr? 

Vǝli get-gedǝ yenǝ dǝ kǝndi nǝfsinǝ
bǝlǝdiyyǝt vǝ mǝrifǝt yetirib, qǝlbin-
dǝ ehsasati-milliyyǝsini iqazdan qǝflǝt
etmǝyǝn qǝyur, mütǝmǝddin qardaş-
larımız eyni zamanda dǝxi nail-bǝ-
mǝram olmaq üçün zahib olduqları
mǝslǝk vǝ yoldan çǝkilmǝdilǝr. Hal-
hazırda sitǝmpǝrvǝr Nikolayın vǝxim
vǝ sǝqim dövri-mǝnhusunda deyil,
müstǝqil Azǝrbaycan Hökumǝti hima-
yǝsindǝ bulunduğumuzdan naşidir ki,
yalnız mǝktǝblǝrimiz vǝ bütün höku-
mǝti idarǝlǝrimiz türklük ruhi-müqǝd-
dǝsiylǝ millilǝşǝcǝk vǝ Gǝncǝ quberni-
yasında vaqe Qazax şǝhǝrindǝ yeni
güşad olunan islam darülmüǝllimini
dǝ, möhtǝrǝm müdiri, ruhani atamız,
üstadi-kamilimiz, qǝyur millǝtpǝrǝst
müǝllimimiz olan Köçǝrli Firidun bǝy
zati-alilǝrinin himmǝt vǝ hǝmiyyǝti-
islamiyyǝtpǝrvǝranǝsi sayǝsindǝ müs-
tǝid vǝ lǝyaqǝtli xadimlǝr yetişdirib,
müǝllimsizlik nǝvaqisimizi rǝf vǝ ehti-
yacatımızı da iqnaya müvǝffǝq ola-
caqdır. 

Şübhǝsiz, müǝllim böhranı ǝn kǝs-
kin bir haldır. Şunu rǝf etmǝkçün dǝ
yalnız Qazax Darülmüǝllimini iktifa
etmǝz, vǝli Hökumǝtimizin bu yolda
tezliklǝ ciddi tǝdbirlǝr arayacağı, da-
rülmüǝlliminlǝr, darülmüǝllimatlar,
müǝllimlǝr kursları vǝ ilax. açmaq tǝ-
şǝbbüsatında bulunacağı ǝlbǝttǝ şüb-
hǝsidizdir. 

Hal-hazırda da şǝhǝrimizdǝ möv-
cud olan mǝkatibi-edadiyyǝlǝrin milli-
lǝşǝn siniflǝrinǝ lisanımıza layiqincǝ
dara, ǝdǝbiyyatımıza da az-çox bǝlǝd
vǝ ǝvvǝlinci siniflǝrdǝ dǝ ana dilindǝ
tǝdris olunacaq ülumu tǝlim edǝ bil-
mǝyǝ lǝyaqǝtli olan müǝllimlǝr dǝvǝt
edilǝcǝyi tǝbiidir. 

Raqib

BAKÜ XƏBƏRLƏRİ 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin İstan-
bul Konfransı mürǝxxǝslǝri Mǝhǝm-
mǝd Əmin Rǝsulzadǝ, Aslan bǝy Sǝ-
fikürdski, Əhmǝd bǝy Pepinof vǝ Şey-
xülislamof cǝnabları dün tǝşrini-sani-
nin 7-sindǝ Baküyǝ varid olmuşlardır. 

Mǝşhur mühǝrrir vǝ camaat xadimi
Əhmǝd bǝy Ağayef cǝnabları dǝxi
Baküyǝ gǝlmişlǝrdir. 

– Tǝşrini-saninin 6-sında Baküyǝ
varid olmuş “Arağ” vaporunda Biçera-
xofun nümayǝndǝlǝri Voskresenski ilǝ
poruçik Bibliyomanfild dǝ buraya
gǝlmişdir. 

* Daxiliyyǝ Nǝzarǝti ǝmri mövci-
bincǝ Budaqovski vǝ Puşkinski mǝk-
tǝblǝrin mülklǝri tǝcili surǝtdǝ tǝmir
ediliyor. Burada hǝrbiyyǝ mǝktǝblǝri
yerlǝşǝcǝkdir. 

* Ərzaq şöbǝsi xüsusi çörǝkçi dü-
kanı açmışdır. Buradan ǝhaliyǝ 2 rublǝ
50 qǝpikdǝn çörǝk satılacaqdır. 

* Srağa gün tǝşrini-saninin 6-sında
Petrofskdan “Kamvo” cǝmiyyǝtinǝ
mǝxsus “Kazbek” vaporu Baküyǝ varid
olub, 270 nǝfǝr sǝrnişin gǝtirmişdir. 

Ənzǝlidǝn dǝ Əsǝdullayefin “Afri-
ka” nam vaporu gǝlmişdir. İşbu va-
porda 534 sǝrnişin varid olmuşdur.
Vapor tǝşrini-saninin 5-ndǝ Nargin
adasına gǝlmiş idi. Sǝrnişinlǝrin ǝksǝri
müsǝlmandır. 

Ruşǝn Əşrǝf bǝyin ǝzimǝti 
Şǝhǝrimizdǝ bir neçǝ vaxtdan bǝri

müsafir qalmış türk şüǝrasından Ru-
şǝn Əşrǝf bǝy sǝyahǝt üçün Şimali
Qafqasiyaya ǝzimǝt etmişdir. 

Eşitdiyimizǝ görǝ, ǝziz müsafirimiz
oradan şǝhǝrimizǝ övdǝt etdikdǝ,
konfranslar vermǝklǝ ǝdǝbiyyat hǝ-
vǝskarlarını müstǝfiz buraxacaqlar. 

Baküdǝ fabrika açmaq tǝşǝbbüsü 
Lodz, Varşava vǝ Petrof ǝtrafların-

dakı yun parça toxuyan fabrikalar mü-
tǝxǝssis mühǝndislǝrindǝn bir dǝstǝsi
burada Ticarǝt vǝ Sǝnaǝt Nǝzarǝtinǝ
bir ǝrizǝ verǝrǝk, Qafqasiya mahutu
hazırlamaq üçün Baküdǝ bir fabrika
tǝsisi üçün imtiyaz istǝmişlǝr. Bununla
bǝrabǝr, xüsusi müavinǝt gibi höku-
mǝtdǝn bir qǝdǝr pul tǝmǝnnasın-
dadır. 

Baqqalların şikayǝti 
Bakü baqqalları Ticarǝt vǝ Sǝnaǝt

Nǝzarǝtinǝ bir ǝrzihal verǝrǝk, Mirzǝ-
bǝyof qardaşları fabrikasının kiçik
baqqallara tǝnbǝki vǝ papros satma-
dığından şikayǝt ediyorlar. Fabrika
müdiriyyǝti kiçik baqqalları külliyyǝtli
mal alanlar yanına göndǝriyormuş.
Buna binaǝn papros Baküdǝ böylǝ dǝ
baha olmuşdur. 

İttihad mǝktǝbi 
Bu gündǝn etibarǝn açılmış. Yeni vǝ

keçǝn sǝnǝdǝki kǝndi şagirdlǝrini hǝr
gün saat 9-dan 1-ǝdǝk mǝktǝb idarǝ-
sindǝ qeyd vǝ qǝbul ediyor. Dǝrslǝr
isǝ 16 tǝşrini-sanidǝn başlanacaqdır. 

Neft Mǝdǝnçilǝri Şurasında 
Mǝdǝnlǝri sahiblǝrinǝ qaytaran ko-

misyon neft müǝssisǝlǝrinǝ tǝklif edi-
yor ki, tǝşrini-saninin 14-ünǝdǝk aşa-
ğıda mündǝric mǝlumatı Şura büro-
suna pişnihad etsinlǝr: 

a) Millilǝşmǝk vaxtında xalq tǝsǝr-
rüfatı[ndan vǝ] onun namına alınan
pullar barǝsindǝ (iyunun 1-ndǝn
oktyabrın 10-nadǝk).

b) Millilǝşmǝk zamanı mühimmat
hesabı üzrǝ müǝssisǝlǝr tǝrǝfindǝn
verilmǝyǝn pullar, ǝqd edilmiş podrat,
iş vǝ qeyrǝhu siyahısı. 

t) Xǝzinǝ vǝ xüsusi şǝxslǝrǝ pay
hesabına olan borclar, icazǝ pulları.
(Pul vǝ yaxud şǝxsǝn iyunun 1-ndǝn
oktyabrın 11-nǝ gibi.)

s) İşbu zaman zǝrfindǝ neft vǝ neft
istehsalatı nǝqli barǝsindǝ. 

c) Neft vǝ istehsalatına yarar örtülü
anbar vǝ çǝnlǝrin hǝcmi (putla hesab
etmǝlidir; bir mükǝǝb fut 1 ½ putdur.)

Qeyd: 1) “S” maddǝsinǝ lazım vǝ-
rǝqlǝri Şuranın istatistika bürosundan
hǝr gün saat 9-dan 3-ǝdǝk almaq
mümkündür. 

Qeyd: 2) İşbu vǝrǝqlǝr bǝyanatın-
dan ötrü “Aramazd” cǝmiyyǝti hesab-
darına müraciǝt etmǝlidir (Merkur-
yefski caddǝ, 70. Telefon nömrǝ 4-44)
vǝ Bıxovskaya (Kalyubakinskaya vǝ
Marinski caddǝlǝrin küncü, telefon
nömrǝ 48-11).

Mǝrkǝzi Ev Komitǝsindǝ 
Cümǝ günü tǝşrini-saninin 8-i sǝ-

hǝr saat 11-dǝ Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi

Fǝqǝt yenǝ dǝ böyük-kiçik, müstǝqil
vǝ qeyri-müstǝqil Avropa millǝtlǝrindǝn
uzun-uzadıya danışdığı halda, sair millǝt-
lǝr haqqında bir söz belǝ söylǝmǝmişdir.
Əgǝr daimi sülh vǝ Millǝtlǝr İttifaqı bu
surǝtlǝ ǝqd edilǝcǝk olursa, buna “Mil-
lǝtlǝr İttifaqı” deyil, ancaq zǝiflǝri ayaq
altına salmaq üçün “Qǝvilǝr İttifaqı” adı
vermǝk olar ki, bu da yeni şüarlar ilǝ
ǝsaslanmış bir ǝmrdǝn ziyadǝ ǝski ca-
hangir diplomatların gizli ǝhdnamǝlǝri
gibi olmaqla bǝrabǝr, hǝman ǝski müa-
hidǝlǝr gibi dǝ nǝticǝ verǝr. O vaxt daimi
sülh ǝvǝzinǝ dövlǝt ǝrlǝri daha böyük
miqyasda vǝ daha müdhiş müharibǝ
hazırlığı binası qoymuş olarlar ki, ǝsl ca-
han müharibǝsi adını daşımağa müstǝ-
hǝq müharibǝ bu olar. 

Bu mülahizǝ ilǝdir ki, daimi vǝ sabit
sülhǝ nail olmaq üçün ibtida xırda vǝ
mǝhkum millǝtlǝri yabançı vǝ lüzumsuz
qǝyyumlardan xilas edǝrǝk, müqǝddǝra-
tı-milliyyǝlǝrinin tǝyinini kǝndilǝrinǝ tap-
şırmaq vǝ bǝ’dǝhu böyük-kiçik, ümum
millǝtlǝrin şǝrǝf vǝ hüquqi-milliyyǝlǝrini
tǝminlǝ bütün millǝtlǝri bǝrabǝr hüquqla
“Millǝtlǝr İttifaqı”na cǝlb etmǝk lazım
gǝliyor. Böylǝ olan tǝqdirdǝ müharibǝyǝ
sǝbǝbiyyǝt verǝn ǝsaslı amilin biri qaldı-
rılmış olar. Hǝmişǝ vüquu möhtǝmǝl olan
ixtilaf zühuru tǝqdirindǝ dǝ böylǝ ixti-
laflar meydani-hǝrbdǝ silah gücüylǝ de-
yil, beynǝlmilǝl mǝclisdǝ sülh tǝriqiylǝ
yatırılar. 

Müharibǝ sǝbǝblǝrini bu surǝtlǝ qal-
dırmaqla bǝrabǝr, tǝdbir görmǝlidir ki, ix-
tilaf vaqe olsa belǝ, müharibǝ mümkün
olmasın. Bu xüsusda gǝlǝcǝk müsahibǝ-
dǝ. 

Xǝlil İbrahim
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ǝzasının ümumi iclası tǝyin edilmişdir. 
İclas Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi binasında

olacaqdır. Baxılacaq mǝsǝlǝlǝr bunlar-
dır: 

1 – Doktor Bronun 500-dǝn ǝlavǝ
yenidǝn 500 put un vǝ 10,000 manat-
dan ziyadǝ pul buraxılması haqqında
mǝruzǝsi. 

2 – Ev tǝşkilatı haqqında yeni qanun.
3 – Mǝsaili-cariyyǝ. 

Oğurluq kǝşfi 
Tǝşrini-saninin 4-ncü gecǝsi Əliağa

Abbasofun Nikolayefski caddǝdǝ vaqe
dükanından 8 kǝllǝ qǝnd, bir çox pap-
ros, 700 rublǝlik başqa mal vǝ pul,
cümlǝtanı 10,000 rublǝlik şey aparıl-
mışdı. İttixaz edilmiş tǝdabir sayǝsin-
dǝ oğurlanan ǝşya İran tǝbǝǝsi rǝiyyǝ-
ti Mirzağa Hacı oğlundan tapılmışdır.
Mǝzkur, cinayǝti boynuna almışdır.
Malın bir qismi satılmışdır. 

* Tǝşrini-saninin üçüncü günü ax-
şam saat altı radǝlǝrindǝ Birinci polis
mǝntǝqǝsi nǝfǝratından Ayvaz oğlu
Pirağa Hacınskinin mǝdǝni yanından
Truteyski dalan ilǝ gediyorkǝn ǝli
boğçalı bir mǝznun şǝxsi tövqif ediyor.
Sual-cavabdan anlaşılıyor ki, bu şǝxs
Abbas oğlu Hǝmdullah adlı İran tǝbǝ-
ǝsidir, şu boğçasını da içindǝki ǝşya ilǝ
bǝrabǝr mǝdǝndǝn çalmışdır. 

* Yenǝ bu gündǝ sübh saat 5 radǝ-
lǝrindǝ Allahverdi oğlu Vǝlimǝhǝm-
mǝdin yatmış vaxtında mǝnzilinǝ girib
onun ǝlbisǝsilǝ digǝr ǝşyasını apar-
maq istǝyǝn iranlı Rüstǝm oğlu Abbas
mǝnzil sahibi tǝrǝfindǝn dǝrdǝst edi-
lib polis ǝlinǝ verilmişdir. 

ŞÜHƏDA AİLƏSİ NƏF’İNƏ 
Amali-milliyyǝmizǝ nail olub bu-

günkü xoşbǝxtliyǝ yetişmǝmizin baisi
türk millǝt qǝhrǝmanları olmuşlardır.
Bunlar vǝtǝn vǝ millǝt yolunda yurtla-
rını tǝrk edib, ailǝ vǝ övladlarını kǝndi
müqǝddǝratına buraxaraq qayeyi-
amalımız mehrabına canlarını qurban
gǝtirǝrǝk mövcudiyyǝti-şǝxsiyyǝlǝri
bahasına bizim üçün sǝadǝti-milliyyǝ
almışlardır. Türklük vǝ islamlıq uğrun-
da canını fǝda edǝn bu yigitlǝrin çox-
ları var ki, kǝndi ailǝsinin yeganǝ ha-
misi olduğundan, şimdi özünün şǝha-
dǝtiylǝ bütün ailǝsini, çoluq-çocuğunu
ac, möhtac buraxmışdırlar. 

Binaǝnileyh, onların qanıyla sǝadǝ-
tǝ nail olmuş millǝt borcludur ki, şü-
hǝda ailǝsinin ehtiyaclarını ödǝmǝk,
hǝyatlarını tǝmin etmǝk yolunda ǝlin-
dǝn gǝlǝn qǝdǝr kömǝk yetirsin. 

Bu mǝqsǝdlǝ camaatımız dürlü-
dürlü tǝşǝbbüs vǝ iqdamatda buluna-
raq sahibsiz ailǝlǝr nǝf’inǝ para cǝm
etmǝlidir. Böylǝ tǝdbirlǝr qǝbilindǝn
olaraq Hacıbǝyof qardaşlarının tǝhti-
müdiriyyǝtindǝ olan Azǝrbaycan türk
aktyorları dǝstǝsi bu gün Azǝrbaycan
Hökumǝti Teatrosunda mǝşhur “Ga-
veyi-ahǝngǝr” faciǝsini mövqeyi-ta-
maşaya qoyaraq, bütün hasilatını şü-
hǝda ailǝ vǝ övladı nǝf’inǝ vermǝyi
tǝhti-qǝrara almışdırlar. 

Hasilat çox olmaq üçün müdiriyyǝt
var qüvvǝsilǝ himmǝt edǝrǝk mǝsa-
rifin az olmasına çalışmışdır. Şimdi
mǝdaxilin çox olması mǝsǝlǝsi qalıyor.
Bu isǝ bütün-bütünǝ camaatdan asılı
olan bir işdir. Bakü camaatı hǝmişǝ,
xüsusǝn son yıllar zǝrfindǝ böylǝ xeyir
işlǝrǝ pul xǝrclǝmǝkdǝ bütün sair şǝ-
hǝrlǝrǝ sibqǝt etmişdir. 

Binaǝnileyh ümidvar oluyoruz ki,
bu dǝfǝ dǝxi sǝxavǝtlǝrini ibrazla mil-
lǝt qǝhrǝmanı, vǝtǝn mücahidi, islam
şǝhidi olan türk qardaşlarının ailǝlǝri
nǝf’inǝ himmǝt vǝ hǝmiyyǝt göstǝrǝr-
lǝr. 

Bu gecǝ ianǝ dǝxi qǝbul edilǝcǝkdir. 
Xe. Əlif

LƏNKƏRANDAN
Xüsusi müxbirimizdǝn 

Şǝhǝr vǝ hǝvalisi hökumǝti Mǝrkǝzi

Kaspi Donanması ǝlindǝ olduğundan,
heç kǝsi Baküyǝ buraxmıyor. Bakünün
işğalından müqǝddǝm buraya qaçan-
ların ǝksǝri, xüsusǝn tacirlǝr Salyana,
oradan da Baküyǝ qaçıyorlar. Böylǝlik-
lǝ sǝfǝr etmǝk çox uzaq, hǝm qorxulu-
dur. Bundan xǝbǝrdar olmuş Mǝrkǝzi
Kaspi Donanması Qızılağac limanına
bir kǝşfiyyat gǝmisi göndǝrmişdir. Gǝ-
mi xidmǝtçilǝri, yoluyla gedǝnlǝri tu-
tub öldürüyorlar. Bu işdǝ Mǝrkǝzi Kas-
pi Donanması xidmǝtindǝ hesab olu-
nan Qızılağac müsǝlmanları da iştirak
ediyorlar. Dediyimizi isbat üçün misal
gǝtirǝlim: Bu günlǝrdǝ 25 nǝfǝrǝdǝk
lǝnkǝranlılar Baküdǝn çıxıb salamat
Salyana gǝlirlǝr. Buradan bunlar kirǝ-
cilǝrǝ oturub Lǝnkǝrana tǝrǝf rǝvan
olduqda, yolda kǝşfiyyatçılara rast gǝ-
lirlǝr. Şayiata görǝ, bunlar hǝpsi kǝş-
fiyyatçılar tǝrǝfindǝn casusluqda itti-
hamla qǝtl edilmişlǝrdir. Bu işin hǝqi-
qǝtini bilmiyoruz, fǝqǝt bu vaxtadǝk
bunlar evlǝrinǝ qayıtmamışlardır. Bu
işin nǝ vaxta gibi imtidad edǝcǝyini
Allah biliyor. Ən yaxın zamanda bizǝ
kömǝk gǝlmǝzsǝ, bütün islamlar qırıl-
mağa mǝhkumdurlar. 

KRIMIN SİYASİ ƏHVALI 
İki hǝftǝ bundan irǝli Krımdan çıx-

mış bir islam doktoru, oranın, xüsusǝn
müsǝlmanların hal vǝ istiqbalını qara
rǝnglǝr ilǝ tǝsvir ediyor. 

Almanlar Krıma gǝldikdǝn sonra,
bolşevizm fǝsx edilǝrǝk, mǝhǝlli ca-
maat xadimlǝriylǝ müsǝlman qurulta-
yı iş başına keçirildi. Bununla bǝrabǝr,
almanlar mahal hökumǝti tǝşkilindǝn
ötrü tatar camaat xadimlǝrindǝn Se-
yid Əhmǝd vǝ Litva islamlarından ce-
neral Sulkeviç ilǝ müzakirata girişmiş-
dilǝr. Ceneral Rumıniya cǝbhǝsindǝn
köçǝn bir qoşun dǝstǝsi ilǝ buraya
gǝlmişdi. Almanların şǝrti mövcibincǝ,
müştǝrǝk hökumǝtdǝ kadetlǝr dǝ yer
tutmalıymış. Seyid Əhmǝd böylǝ hö-
kumǝt düzǝltmǝkdǝn aciz görüldü-
yündǝn naşi, Ceneral hökumǝt düzǝlt-
mǝk tǝşǝbbüsatına düşdü. Bu da şǝrt
ediyordu ki, yeni hökumǝt Hǝrbiyyǝ
vǝ Daxiliyyǝ nǝzarǝtini tutsun. Höku-
mǝt tǝşkil olundu, kadetlǝrdǝn ǝn
mǝşhurları, müsǝlmanlardan isǝ Seyid
Əhmǝd, Qıpçaqski vǝ qeyrǝhu höku-
mǝtǝ daxil oldular. Yeni hökumǝt yerli
müsǝlmanlardan deyil, Velikoruslar-
dan mürǝkkǝb olduğundan, müsǝl-
manlar narazı idilǝrsǝ dǝ, yenǝ aşkar
etmiyordular. Hökumǝt isǝ sabiq rus
qanun vǝ qaidǝlǝrini yürüdüyordu.
Hökumǝt Krım istiqlaliyyǝtini elan et-
mǝdi, dövlǝti lisan rus lisanı elan edil-
di, türk vǝ alman lisanları da qullanıl-
malıydı. Mahal bayrağı ikibaşlı qartal,
aralıqda isǝ gök rǝnkli sǝlib tǝsviri qǝ-
bul edildi. Müsǝlmanların etirazından
naşi xaçı çıxarmağa mǝcbur oldular.
Hǝqiqǝtdǝ Krım hökumǝti bütünlüklǝ
alman komandanlığı ǝlindǝdir. Bunlar
hǝrbi limanları işğal edǝrǝk, ǝllǝrinǝ
düşǝni Almaniyaya göndǝriyordular.
Mǝhǝlli qoşun tǝşkilinǝ mümaniǝt
ediyordular, Krım hökumǝtinin is-
tiqraz ǝqdi haqqında Almaniya ilǝ et-
diyi müzakiratı nǝticǝsiz qaldı. 

Krım hökumǝti ilǝ Ukraynanın ǝla-
qǝsi gǝrginlǝşmişdir. Ukrayna Krım is-
tiqlaliyyǝtini qǝbul etmiyor, özünǝ
mülhǝq etmǝk fikrindǝdir. Ağmǝscid-
dǝ rus darülfünunu açılmışdır. Tatar
qurultayı Ağmǝsciddǝ iniqad ediyor,
fǝqǝt milli-mǝdǝni işlǝrǝ baxıyor. Al-
manların gedǝcǝklǝri ehtimalına görǝ,
Krımın ǝhvalı dǝyişiyor. Canlı qüvvǝyǝ
malik olmayan Krım hökumǝti bolşe-
vizm vǝ Ukrayna qoşunları yürüşü
önünü almağa qadir olmayacaqdır.
Əhali, xüsusǝn tatarlar miyanında hǝ-
yǝcan müşahidǝ olunmaqdadır. Başqa
millǝtlǝr tatarları sevmiyorlar. Veliko-
ruslardan mütǝşǝkkil Krım hökumǝti
isǝ hǝr halda Krımı sabiq sahiblǝrinǝ
(Rusiyaya) tapşırmağa hazırdır. 

GÜRCÜSTANDA

Tiflis – 4 tǝşrini-sani. 
Gürcüstan Hökumǝtinin hǝrbi dai-

rǝlǝrǝ verdiyi ǝmri mövcibincǝ tǝşrini-
saninin 2-sindǝn etibarǝn Gürcüstanın
bütün dǝmiryolları vǝ Poti limanı ida-
reyi-ürfiyyeyi-ǝsgǝriyyǝ altında elan
ediliyor. 

– Gürcüstan Parlamento iclasında
Mǝclisi-Müǝssisan seçkilǝri mǝsǝlǝsi
müzakirǝ edilib, bu aşağıda yazılan la-
yihǝ qǝbul edilmişdir: 

1 – Mǝclisi-Müǝssisan üzvlǝri ümum
ǝhali tǝrǝfindǝn müsavi nümayǝndǝ-
lik ǝsasıyla bǝrabǝr müstǝqim vǝ gizli
sǝs ilǝ intixab olunmalıdır. 

2 – Mǝclisi-Müǝssisan seçkilǝri
üçün bütün Cümhuriyyǝt üçün bir
seçki nahiyǝsi tǝyin edilir. Mǝclisi-
Müǝssisan üzvlǝri 190 nǝfǝr olmalı-
dır. Seçkilǝrdǝn ötrü Cümhuriyyǝt
ǝlahiddǝ seçki hissǝlǝrinǝ tǝqsim edi-
lir. 

3 – Mǝclisi-Müǝssisan seçkilǝrindǝ
19 sinninǝ çatmış olan Cümhuriyyǝt
arvad vǝ kişilǝri iştirak edǝcǝklǝrdir.
Orduda olanlar isǝ seçkiyǝ iştirak
edǝrlǝr, fǝqǝt seçilǝ bilmǝzlǝr. 

Sosial-demokratlar tǝklif edirlǝr 20
yaş tǝyin edilsin. Bu maddǝ sosial-
demokratların tǝshihi ilǝ qǝbul olu-
nur. 

İANƏ
Gökçay qazisi Mahmud ǝfǝndi mǝ-

rifǝtiylǝ övladi-şühǝdaya ianǝ olan,
Gökçay ǝhalisi tǝrǝfindǝn cǝm edilǝn
sǝkkiz bin iki yüz altmış manat Qaf-
qasiya müftüsü vasitǝsilǝ Azǝrbaycan
Ordusu Şöbeyi-mǝxsusǝ müdiriyyǝ-
tinǝ tǝslim edilmişdir. 

İdarǝdǝn: Vǝtǝnin sǝlamǝt vǝ istiq-
laliyyǝti vǝ dinin vǝqayǝsi zimnindǝ
şǝhid olan qardaşlarımızın övlad vǝ
ǝyalına ianǝ etdiklǝrindǝn dolayı Gök-
çay  hǝmiyyǝtmǝndanına  tǝşǝkkür
olunur. 

ELANLAR

Diş müalicǝxanası
S. M. İtkinin 

süni diş laboratoriyası. 
Dişlǝrin ağrısız çǝkilmǝsi, tǝzǝ üsul

ilǝ farfor vǝ qızıl dişlǝr qondarılması. 
Dişlǝrini qayırtdırmaq vǝ diş qoy-

durmaq xahişindǝ olanlar sǝhǝr saat
9-dan birǝ vǝ 4-dǝn 6-ya qǝdǝr qǝbul
olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Marskoy küçǝdǝ 27
nömrǝli ev, telefon 25-06. 208  25-12  

Arvad diş hǝkimi Moiseyova-Levin
Olqinski caddǝdǝ ev nömrǝ 5, 3-

ncü mǝrtǝbǝ, sağda. Telefon numero
23-06. 

Dişlǝrǝ müalicǝ ediyor, çıxarıyor,
kauçuk vǝ qızıl üzǝrindǝ sabiq Berlin
şǝhǝr müalicǝxanasının müdiri nǝza-
rǝti altında süni dişlǝr qayrılır. 

Qǝbul edir: Sǝhǝr saat 9-dan 1-ǝ
gibi; axşam saat 5-8-ǝ gibi. 

216                                             25-14
Arvad diş hǝkimlǝri 

Z. A. Şaxter vǝ xanım 
Dişlǝr ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq,

qazma vǝ hǝr növ qayırma dişlǝr. Dişin
yaxşı qayrılması tǝmin olunur. Kǝnar-
dan gǝlǝnlǝr üçün iş tezliklǝ görülür.
Qiymǝtlǝr münasibdir. 

Qǝbul olunur 9-2-yǝ vǝ axşam 4-7-
yǝ gibi. Varansofski küçǝ 17 nömrǝli
evdǝ paradnı qapıdan. 

215                                             25-14 
Doktor F. S. Şteyn 

Naxoşları qǝbul ediyor sǝhǝr saat
9-dan 12-yǝdǝk; axşam saat 5-dǝn 7-
yǝdǝk. Marinski vǝ Torqovı caddǝlǝrin
küncündǝ. Əşrǝfofun evi, “Jorj” ǝks-
xanası. Telefon nömrǝ 54-44.

232                                               25-6
Doktor Əliheydǝr Allahverdiyof 
Daxili naxoşları qǝbul edir sǝhǝr

saat 8-dǝn 1-ǝ gibi; axşam saat 4-dǝn
6-ya gibi. İçǝri şǝhǝrdǝ bağın qarşısın-
da Minaretski küçǝ ev nömrǝ 1. Tele-
fon nömrǝ 36-91. 

Б. Минаретская ул. д. № 1. Телеф.
36-91. Кв. № 236.

Diş tǝbibǝsi 
Altmanın diş müalicǝxanası 

Naxoşları qǝbul edir saat 8-dǝn 1-
ǝ gibi; 4 “ 7 “

Qadınları: 1-dǝn 3-ǝ gibi. 
Dişlǝrǝ müalicǝ edir, doldurur, ağrı-

sız çıxarır vǝ qızıl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr qayırır. Hǝrbilǝrǝ, mǝktǝbli-
lǝrǝ vǝ çocuqlara külli faiz edilir. 

Ünvan: Şamaxinski caddǝdǝ ev
nömrǝ 20, apteka qarşısında. 

Telefon 18-73. 
245                                               25-3 

Mama-feldşer 
M. K. Markoviç 

Hamilǝ vǝ azad olmuş qadınları qǝ-
bul edir. Bǝdǝnǝ dǝrman vurur vǝ ma-
saj ediyor. Hǝr gün saat 10-dan 12-yǝ
kimi. Nijni-Kladbişenski caddǝdǝ ev
nömrǝ 89. Telefon 34-36. 

Burada hǝkim daxiliyyǝ vǝ ǝmrazi-
tǝnasüliyyǝ, qadın vǝ cǝrrahiyyǝ na-
xoşları saat 3-dǝn 5-ǝ kimi qǝbul edir. 

240                                              12-3
Doktor Rza bǝy Sultanof 
Paris Darülfünunundan 

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝ-
lǝri hǝr gün saat 9-1-ǝdǝk; “ 4-7-dǝk. 

Telefon 5-30. Adres: Parapet Kalyu-
bakinski küçǝdǝ nömrǝ 39, “Azǝrbay-
can” qǝzetǝ idarǝsinin yanında. 

237                                              12-4

İTTİHAD MƏKTƏBİ 
Bu gündǝn etibarǝn açılmış. Yeni vǝ keçǝn sǝnǝdǝki kǝndi şagirdlǝrini hǝr gün

saat 9-dan 10-dǝk mǝktǝb idarǝsindǝ qeyd vǝ qǝbul ediyor. Dǝrslǝr isǝ 16 tǝşrini-
sanidǝ başlanacaqdır. 

Mǝktǝb idarǝsi 250 3-1 

Pyerin qadınlara mǝxsus bǝrbǝr dükanı 

“Bazil” 
Ünvan: Qorçakofski caddǝdǝ numero 10.              254 1-1 

Xǝzǝr Müstǝhlikin İttifaqı idarǝsi tǝrǝfindǝn 
Yekşǝnbǝ günü tǝşrini-saninin 10-nda saat 11-dǝ İttifaqın idarǝsindǝ Qorçakofski cad-
dǝdǝ Tsaturofun evindǝ istehlak cǝmiyyǝtlǝri müvǝkkillǝrinin iclası çağırılıyor. Baxılacaq
mǝsǝlǝlǝr: 1) İttifaq ilǝ istehlak cǝmiyyǝtlǝri ticarǝt ǝlaqǝsinin hǝlli (müttǝhid alış şǝraiti,
hesab, maliyyǝ, rabitǝ vǝ qeyrǝhu). 
2) Cari mǝsǝlǝlǝr. 
İclas ikinci olduğundan nǝ qǝdǝr üzv hazır olursa, qanuni sanılacaqdır.                242 1-1

Ceyhun bǝy Hacıbǝyli
Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli Müdirlǝr:

Numero 34                                                                       ░░ Azǝrbaycan░░ Sǝhifǝ 4

ELAN
1-nci Bakü Zükur gimnaziyası çocuqlarını türk dilindǝ açılmış birinci ehtiyat

sinfinǝ vermǝk arzusunda olan valideyndǝn bu barǝdǝ mǝktǝbin dǝftǝrxanasına
ǝrizǝ vermǝlǝrini rica edir.                                                                              248   1-1
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Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝ-

lǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc 

olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 

Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafa-

tını idarǝ tǝyin ediyor.

Elan fiyatı: 
1-nci sǝhifǝdǝ sǝtri 4 rublǝ

Axırıncı sǝhifǝdǝ sǝtri 3 rublǝ
İtǝn şeylǝr vǝ yer axtaranlar

üçün 
2 rublǝ

Abunǝ şǝraiti: 

Bakü üçün: 
1 aylığı 20 rublǝ

2 ‘‘ 35 ‘‘

3 ‘‘ 50 ‘‘ 

Qeyri şǝhǝrlǝr üçün: 
1 aylığı 25 rublǝ

2 ‘‘ 45 ‘‘ 

3 ‘‘ 60 ‘‘ 

Mǝhǝlli-idarǝ: 

Bakü, Voronsofski vǝ Qubern-

ski küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ 

“Azǝrbaycan” idarǝsi 
Telefon numero 39-60

Tǝk nüsxǝsi 80 qǝpik

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun 

Əliheydǝr Qasımof vǝ Kǝrbǝlayı Mǝhǝmmǝdǝli bǝy Xanlarof,

ǝvvǝlincinin atası vǝ ikincinin dayısı 

Hacı Mǝhǝmmǝdtǝqi Qasımofun

vǝfat etdiyini kamali-hüzn vǝ tǝhǝssür ilǝ öz qövm-ǝqrǝbalarına vǝ

dost-aşnalarına xǝbǝr veriyorlar. 

Mǝrhumun tǝşyiyi-cǝnazǝsi bu gün mart ayının 31-ndǝ saat 10-

da İçǝri şǝhǝrdǝ Sabornı küçǝdǝ 7 numerolu evdǝn “Şah mǝsci-

dinǝ” aparılacaqdır. 

5775

ELAN

Azərbaycan Məclisi-Məbusanının 31 marta təyin edilmiş növbəti iclası, Bakü facieyi-əziməsinin
səneyi-dövriyyəsi gününə təsadüf etdiyindən, həmin gündə binlərcə şəhid olan məsum və
məzlumların ehtirami-ruhları üçün təxir və Məclisi-Məbusan idarəsi tətil edəcəyi elan olunur. 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun 
Əbülqasım Hüseynzadǝ Hacı Mǝhǝmmǝdtǝqi Qasımofun

vǝfat etdiyini kamali-hüzn vǝ tǝhǝssür ilǝ öz qövm-ǝqrǝbalarına vǝ 
dost-aşnalarına xǝbǝr veriyor. 

Mǝrhumun tǝşyiyi-cǝnazǝsi bu gün mart ayının 31-ndǝ saat 10-
da İçǝri şǝhǝrdǝ Sabornı küçǝdǝ 7 numerolu evdǝn Şah mǝscidinǝ 
aparılacaqdır. 

5776

UNUDULMAZ FACİƏ!
Martın 31-i bizə Azərbaycan tarixi-

siyasətində unudulmaz üç günü xatır-
latıyor. 

Günlər var ki, sevincinin böyüklüyü
ilə, günlər də var ki, fəlakət və qüs-
səsinin əzəməti ilə unudulmaz. 

31 mart, ikinci günlərdən idi. Bu
gün tarixin qeyd edə bildiyi “aşura”,
“bartelemey” (varfalameyefski noç)
gibi xainanə bir surətdə hazırlanmış
siyasi faciələrdən birisi idi. 

Bizə deyə bilərlər ki, Hərbi-ümumi
səfəhatı arasında mart hadiseyi-əli-
məsini dəfələrlə ötən əsəfli hadisələr
vaqe olmuşdur. Bunun üçün dəxi
mart günlərində Bakü soqaqlarında
icra olunan məzalim və qitalı Ərə-
bistanın qızğın çöllərində və yaxud
Firəngistanın inqilabla qaynar şəhər-
lərində hadis olan uzaq misallarla
müqayisə etməyə nə hacət! 

Əvət, doğrudur. Doğrudur ki, Bel-
çikada, Serbiyada, Türkiyədə, Acarıs-
tanda, nəhayət Qars, Muş, Van və sair
yerlərdə, hətta Hərbi-ümumidən rǝs-
mǝn xaricdə qalan İranda, Urmu, Sal-
mas və Xoyda, şəklən Bakü hadisəsinə
bənzər və bəlkə də bundan daha fəci
hadisələr vaqe olmuşdur. 

Bunlar doğrudur. 
Biz Baküdəki mart hadisələrini ya-

da salarkən şübhəsiz ki, o günlərdə
icra  olunan  vəhşətə,  zülmə, yaxılan  

xanimanlara, parçalanıb da divarlara
mıxlanan yavrulara, hətk olunan irz və
namuslara dəxi ətfi-nəzər ediyor –
insanın bir anda dönüb canavardan
da betər hala düşmək ləyaqətində
dəxi olduğunu böyük bir hissi-infial və
şərməndəliklə görüyoruz. 

Fəqət mart günlərinin əsl faciəsi bu
cəhətdən də deyildir. 

Martda söylədiklərimizdən vǝ söy-
ləyəmədiklərimizdən daha böyük, da-
ha şəni, daha mərdud, daha iyrənc bir
hadisə vaqe olmuşdu. 

İctimai bir inqilab nam və pərdəsilə
ortaya çıxıb, milli bir ədavət icra
edilmişdi. 

Burjuaziyǝ elani-hərb edilib, ǝmələ
və kəsəbə qırılmışdı. 

“Müsavat”a xitabən elani-hərb edi-
lib, nəticədə sosialist, bolşevik və Mü-
savat, heç birisinə fərq qoyulmadan
kəsilmək və atılmaq üçün müsəlman
olmaq kafi gəlmişdi. 

Bu nöqteyi-nəzərdən Şaumyanla-
rın Baküdə çıxardıqları hadisə, Lenin-
lərin Petroqrad və Moskvadakı hərə-
kətlərinə qətiyyən bənzəməzdi. Ora-
da sinfi bir hərb, burada isə sinif hərbi
namı altında milli bir qital, bir qətliam
icra olunuyordu. 

Daşnaqlar intiqam alıyordu. 
Bu intiqam hər növ qomşuluq, in-

qilabdaşlıq, vətəndaşlıq hissini korla-
tıyor,  yan-yana  sülh  və  müsalimətlə

yaşayan millətləri sənələrlə biri-bi-
rindən ayırıyordu. 

* 
*  * 

Balşeviklər “Sizə muxtariyyət deyil,
xərabələr verəcəyiz” diyorlardı. Müt-
təfiqləri daşnaqlar da imdi izah edi-
yorlar ki, Bakünü sahiblərinin əlindən
çıxarmaları ilə onlar erməniliyi müha-
fizə ediyorlarmış. 

Həqiqətdir ki, martın 18-ndən 21-
inə qədər Bakü türk demokratiyasının
qafasında patladılan toplar, müsəl-
manlar haqqında rəva görülən mə-
zalim, Azərbaycan fikrini daşıyan,
muxtariyyət və istiqlal əqidəsi ilə
pərvərdə olan vücudları məhv etmək
üçün idi. 

Fikir öldürülmək istənilirdi. Millət
kəsilirdi. 

Fəqət kəndiləri inqılabçı ikən, inqi-
labın böyük düsturunu unuduyor-
lardı: 

– Məşəli-əfkari-əhraranə sönməz
xun ilə! 

Martda tökülən qanlar türklərdəki
milliyyət və hürriyyət fikrini, Azər-
baycan atəşi-müqəddəsini söndürə-
mədi! 

Bakü küçələrində tökülən nahaq
qanlar bir “piysuz”, yaxılan İsmailiyyə
isə bir “iplik” işini görərək ürəklərdə
söndürülmək istənilən hürriyyət mə-
şəlini daha ziyadə tutuşdurdu. 

Qanlar içində boğdurulmak is-
tənilən Azərbaycan fikri, bu kərə
müstəqil bir hökumət şəkli ilə təcəlli
etdi!

Bakü bir qan, bir fitnə ocağı deyil,
paytaxtımız oldu!

* 
*  * 

Bugün mart hadisələri gibi böyük
bir riyazət nəticəsində kəndi haqqını
istirdad etmiş olan paytaxtımızda 31
mart şühədasının ruhi-məzlumuna
fatihələr oxurkən, bir şeyi xatırlatmaq
istərǝm. 

Mart hadisəsindəki müvəffəqiy-
yətsizliyin ən böyük səbəbi, bunu
artıq hərkəs təsdiq ediyor ki, cama-
atımızın başsızlığı, o vaxta qǝdǝr
bildiyi camaat xadimlərinə və siyasi
firqə rəislərinə deyil, qeyri-məsul
adamlara, ağlından ziyadə hissiy-
yatına tabe şəxslərə uyduğu olmuş-
dur. 

Lǝhül-həmd, bu gün o vəziyyətdə
deyiliz. Millətin müqəddəratından
məsul Hökumətə və bu Hökuməti
doğmuş Parlamana malikiz. 

Hökumət və Parlamanımızın, bü-
tün nöqsanı ilə bǝrabǝr bir məziyyəti
var ki, böhranlı və məsuliyyətli
dəqiqələrdə millətə başcılıq edir, onu
hər hissiyyata qapılmış yol ötən “mü-
cahid”lərin şərrindən saxlaya bilir. 

Bunun üçün lazımdır ki, biz bütün
hərəkatımızda etidaldan uzaqlaş-
mayıb, sükun və intizamı pozmayalım.

Tətil heyəti bizi bu gün matəmə
dəvət ediyor. Bu dəvətə icabət edə-
rək, bütün həyatı durduraraq mart
şühədasının ruhi-mǝzlumu qarşısında
diz çökəlim. Çökəlim də deyəlim ki:

Siz məzlum oldunuz. Biz sizin bu
məzlumiyyətinizi təlafi etdirmək üçün
qanınız bahasına aldığımız hürriyyət
və istiqlalı bərk saxlayacağız!   

M. Ə. Rəsulzadə

31 MART

Şənidəm qusfəndi ra bozorgi
Rəhanid  əz dəhan o dəst e qorgi 
Şəbangəh kard bər holgəş bemalid
Rəvan e qusfənd  əz vey benalid
Ke əz çənqal e qorgəm dər robudi
Çe didəm aqibət qorgəm to budi

Rus mütləqiyyəti-istibdadını kö-
kündən yıxmış olan rus inqilabi-kəbiri,
mütləqiyyətin zənciri-əsarətinə girif-
tar olmuş olan millətləri azad etdi.
Əsrlərcə zəncirbənd qalmış olan
zavallı millətlər, uyuşmuş bədənlərinə
bir hərəkət verib qol-qanadını açmaq
istiyordu ki, mütləqiyyət istibdadı
əvəzinə Rusiyada bolşevizm istibdadı
caygir olub, bədbəxt millətləri təkrar
əsarət zəncirinə vurmaq əməlinə
girişdi. 

Bolşevizm amalına qarşı müqa-
vimət göstərmək istəyənlərlə “qraj-
dan” müharibəsi açan və istiqlal üzrə
yaşamaq istəyən və böylə yaşamaya
haqqı olanlarla dəxi milli cəngə gi-
rişən rus bolşevizmi, “azad millətlər”
şüarını həqarətlə tapdalayıb, bu mil-
lətlər füqərayi-kasibəsinin və de-
mokratiyasının canını və malını dəmir
və atəşə tutmaqdan çəkinmədilər. 

O idi ki rus bolşevizmi araya bir
“qrajdanski” və bir də milli olmaq
üzrə iki rəngli müharibə salıb çaylarca
qanlar axıtdı, milyonlarca bəşər
övladını tələf etdi, yüz minlərcə evlər
viranə qoydu və bu qanlı vǝq’ǝdən
hasil olan tǝǝssürat, təbii, böylə bir
əqidə törətməsinə səbəb oldu ki, rus
inqilabı yalnız bir rusluğa müxtǝss
olub, çarizm istibdadını qaldırmaqla,
deyil ümum millətləri, bəlkə rus
xalqını bu istibdad tǝhtindǝn qurtarıb,
digər millətləri təkrar əsarət altında
baqi saxladı. Yalnız bir fərq bu oldu ki,
bu əsirlərin keşikçiləri əvvəl rus ça-
rizmi idi, bu səfər isə rus bolşevizmi
oldu. Hər halda əsirlik aradan gö-
türülmədi. Qurd əlindən qurtarılmış
quzu, qurtaranın yemi olmaq məc-
buriyyətində qaldı...

Bir əsr bundan əvvəl müstəqil ya-
şamaqda olan azəri türkləri, rus
istibdadının yıxıldığını görüb təkrar
müstəqil yaşamaq ümidi-fərəhbəxşilə
şad olub, istiqlala hazırlaşmaq üçün
tədarükatda bulunmağa başladılar.
Lakin yeni hakimlərimiz bu fikrimizi
duyub, həman dəm əksi-tədarükat
görməyə iqdam edib, “Biz sizə istiqlal
əvəzində xarabazarlar verərik, top-
rağınızda daşı daş üstə qoymarıq”
deyə, barmaq işarəsilə hədələdilər. 

İstiqlalımıza qarşı ittixaz edilmiş
olan sui-qəsdlərində özlərini “inqi-
labçılıq” nöqteyi-nəzərindən haqlı
göstərmək niyyətilə, adımızı “kontr-
revolyusaner” qoyub, hücuma hazır-
landılar. Hazırlanıb da başımıza mart
fəlakətini gətirib, hədələrinə müvafiq
olaraq, paytaxtımızı xarabazara dön-
dərdilər. 

Çarizm zənciri-əsarətindən yenicə
qurtulmuş olan azəri türkləri bir əsr
müddətində əsarətin ağırlıqlarından
o qədər zəif düşmüşdü ki, istiqlalını
müdafiə etməyə və istiqlal düşmən-
lərinə qalib gəlməyə qüdrəti yox idi.
Bu zəiflik, deyil yalnız maddi və cis-
mani qüvvətimizi, bəlkə bütün mə-
nəvi və ruhani qüvvələrimizi də şamil
olub, bədənimizin bütün qüvayi-ru-
haniyyə və cismaniyyəsini atil qoy-
muşdu və bu ətalət o dərəcə idi ki,
özümüzü müdafiə vəziyyətinə sal-
mağa dəxi qüdrətimiz olmayıb, düş-
mənin hücum və təərrüzləri qarşı-
sında üryan bir bədənlə əli-qolu bağlı 

yıxılıb, “ölüm dirim” məsələmizin o
tövr və ya bu tövr həlli düşmənin
rəhminə və ya rəhmsizliyinə bağlı idi. 

Bundan fəna bir hal olmaz ki, sənə
qarşı təcavüz edilə və sənin də bu
təcavüzü dəf etməyə heç bir vəsilən
olmaya! 

Bakü müsəlmanları mart günlə-
rində bu halda idilər!

Vǝ əgər türklər, Osmanlı türk qəh-
rǝmanları vaxtlı-vaxtında gəlməsə idi-
lər azəri türkləri Bakü həzimətindən
sonra özlərini yığışdırıb müdafiəyə
hazır olmağa fürsǝt tapınca, deyil bir
Baküdə, Şamaxıda, bəlkə ümum Azər-
baycanda daş daş üstə qalmazdı...

Keçən keçdi və olan oldu. Mart
hadisatı Azərbaycan tarixində mühüm
bir səhifə işğal edib, azəri türklərinin
istiqlal yolunda can verib qan tök-
düklərini gələcək nəslə oxutdura-
caqdır. Bugünkü vəzifəmiz isə o qara
günləri yaddan çıxartmamaq və buna
görə də həmişə və hər an hazır
olmaqdır. Böylə hazırlıq ki, bu hadi-
sələr bir də təkrar edərsə, müda-
fiəsinə qadir olalım. Bunun üçün həm
hökumətimizin və həm də milləti-
mizin çalışması lazımdır. Bu gün is-
tiqlal ilə yaşayıb da bu neməti-
üzmadan istifadə ediriksə də, özü-
müzü xaricən əmin və amanlıqda
bilmək və istiqlalımızın ibqasını təmin
etmək üçün müdafiəyə hər an hazır
və amadə olmalıyıq. Biz indi öz
müqəddəratımızı öz əlimizə aldıq.
Borcumuz, bu müqəddəratı gələ-
cəkdə zühuru möhtəməl olan hər növ
təcavüzatdan qorumaq və məmlə-
kətimizi şərəflə yaşatmağa çalışmaq-
dır.  

Hacıbəyli Üzeyir

18-31 MART

Bu gün 18-31 mart hadiseyi-əli-
məsi səneyi-dövriyyəsi münasəbətilə
Azərbaycan türk-islamları, milli ma-
təm elan ediyorlar. 

Bu gün bütün hökumət və camaat
idarələri, məktəblər, qəzetələr, bazar,
dükan, emalatxana və sair müəs-
sisələr tətil ediyorlar. Şəhərdə həyat
dayandırılıyor. Zira:

Bu gün; gözəl ideya, böyük şüar
altında qara fikir yürüdən bir taqım
alçaq qaragüruhun əlində məqtul dü-
şənlərin illiyidir. Bu matəmdə azər-
baycanlılar məscidlərə yığılaraq gü-
nahsız ölənləri, irz və namusuna to-
xunulmuş məzlumları, canilər əlində
tələf olmuş məsum çocuqları yad
edəcək, Quran oxuyacaq, məzlumlara
rəhmət, zalimlərə lənətxan olacaq-
lardır. 

Təzəpir məscidində – həman keçən
il bu günlərdə düşmən mərmiləri
dəydikcə, yaralanan pəhlivan gibi
nərə çəkərək güya zəbani-halilə “Ey
Türk milləti! Namusun qəbul etməsin!
Allah, götürmə bu zulmü!” deyə
fəryad edən bu böyük məscidin
həyətində cəmi-kəsirin iştirakilə ic-
tima tərtib verəcəklərdir. 

Fəqət Azərbaycan türkləri bu
matəmdə yadlarından çıxarmama-
lıdırlar ki, keçən il ibtida Baküdə və
Şirvanda, daha sonra da Qubada və
sair yerlərdə bizim başımıza gələn
müsibətlərin təqsirinin çoxu özü-
müzdədir. Həm də nə o mənaya ki,
camaatımızın bir qismi maska geymiş
xainlərə inanaraq onlarla sosialist gibi
rəftarda bulunmaqla özlərini aldatmış 



Numero 147                                                                                                 ░░ Azǝrbaycan░░ Sǝhifǝ 2

1918-nci il 18-31 mart hadisatına dair.
Şamaxı faciǝlǝri

Şamaxıda kain tarixi mǝscidi-camenin yanğından sonra daxili mǝnaziri.Yanğından sonra “İsmailiyyǝ” imarǝti, “Açıq söz” vǝ “Kaspi” qǝzetǝlǝri idarǝsinin mǝnzǝrǝlǝri.

oldu,  nə  o  mənaya  ki,  camaatımızın 
bir qismi məhz firqəbazlıq xatirinə
özünü üzə çıxarmaq və tərəfi-müqa-
bili nəzərdən salmaq niyyətilə xalqı
yoldan çıxardı, heç bir fitnə və fəsad-
dan çəkinmədi. 

Doğrudur,  həyatımızda  bu  müəs-
sif amillər böyük rollar oynadılar.
Doğrudur, on binlərcə günahsız olan
vətən övladı bu hərəkətlərin qurbanı
oldu!

Lakin bir şeyi xatirdə tutmalıdır,
bizim zəifliyimiz və düşmənin güc-
lülüyü, bizim aramızda firqənin təf-
riqə gibi tələqqisi, dillərdə əzbər olan
ittihadsızlığımız və sairə həp iki şey-
dən nəşət etmişdir: 

İdrak və etirafi-milliyyə yoxluğu 
Və sadəlövh, safdərunluğumuz.  
Həyat bir məktəb və tarix bir

ayineyi-ibrətdir. Yaşayışın acı həqiqət-
lərinə açıq göz ilə baxalım da, işləmiş
olduğumuz xətaları islah edəlim. Əks
surətdə böylə faciələr həyatımızda
təkrar-təkrar oynana bilər. 

Keçən il həmin bugünkü gün mü-
səlman-türk firqələri, camaatı sakit
etmək qəsdilə buraxmış olduqları bir
intibahnamədə “Erməni qomşularımız
dəxi bu məsələdə bizimlə bəra-
bərdirlər” yazmışdılar. 

Halbuki dörd saat sonra başlanmış
davayı milli qitala döndǝrən yenə
həman “bizimlə bərabər olan
qomşularımız” oldular. 

Yalnız o gün deyil, həmişə bu
surətlə aldanmışız. Bu da hər şeydən
ziyadə siyasi xamlığımızdandır. Siya-
sətdə millət, dövlət və firqə mənafe-
yi hər şeydən uca tutulduğundan,
şübhəsizdir  ki  hər  dövlət,  hər  millət
və  hər  firqə  ancaq  mənafeyi  özüylə
bir  və  bərabər  olanlara  inana bi-
lǝrlǝr. 

Digər tərəfdən yenə həman keçən
il mart hadiseyi-əliməsindən bir az
qabaq, faciənin oynanacağını qabaq-
cadan görmüş olanların “Açıq söz”
qəzetəsində yazmış olduqları “Birlik
gərək”, “Birlik tələb olunur” və sair bu
gibi bir çox məqalələrin və bu yolda
icra olunan təbliğat və təşviqatın
nəticəsiz qalması həp camaatımızın
milli mənafeyi dərk etməmiş olma-
sındandır. 

Ona görədir ki, cənnətasa vətə-
ninin xarabazara döndǝrilməsi səneyi-
dövriyyəsini matəm saxlayan Azər-
baycan türkləri, əski Roma imperiyası
lejyonlarının ayaqları altında əzilmiş
millətini və dağılmış vətənini görən
Hannibalın müqəddəs atəşkǝdǝ və
qoca atası hüzurunda etdiyi gibi, bu
gün düşmən qumbarasıyla minarəsi
dağılmış müqəddəs Təzəpir məscidi
qabağında əllərini döşlərinə qoyaraq,
başlarını aşağı dikərək qǝsǝm yad
etməlidirlər ki, gözəl Azərbaycan və
nəcib türk millətini hər cəhətdən
sahili-nicat və səadətə çıxaranadək
başlarını yuxarı qaldırmayacaq və
Azərbaycan istiqlalı, türk azadlığı,
millət səadəti yolunda son qətrə
qanına və son nəfəsinədək heç bir
fədakarlıqdan  geri  durmayacaqlar-
dır! 

Ölǝnlǝrǝ rəhmət!
Qalanlara ibrət! 

Xəlil İbrahim

XƏYALAT

“Kəs nəyayəd be zir e sayeye bum                
Vər homay əz cəhan şəvəd mə'dum”

Sǝdi

O viranələr aşiqi, məxrubiyyət,
fəlakət düşkünü, kəndi sövti-bədtinət
və kədər-nisarı ilə bəni daima narahat
ediyor. Qəlbimi dağdar, fikrimi son
dərəcə vəlvələdar ediyor. Onun hər
bir ququltusu bana riqqət veriyor,
ağlımı, zehnimi cərihədar ediyor! 

Könlüm, meylim ona yaxlaşmıyor.
Kəndisini ona yağı hiss ediyor da, təbii
olaraq xarabalıqlara qoşmuyor. Onun
sövtündə, onun sayəsində səadət yox-
dur, nəğməsi fərəh-əfza deyil. Zira o,
səadəti-eşq və məhəbbət nə olduğu-
nu düşünəməz. Bəlkə düşünər də, o
vaxt o, xarabazar seviyor, bən isə sev-
məm. Onun nəğməsi bana yabancıdır.
Sövtündə bətalət, əsarət görüyorum.
Hiss ediyorum ki o, kəndi sövti-bəd-
fitrəti ilə bir çox parlaq və məsud
xanimanların pamali-vəhişiyyət olma-
sına ruyi-riza göstərmişdir. Keçən sənə
üzərinə qonmuş olduğu xanəyi, bən
bu gün xarabazar halında, məmur de-
yil, viranə şəklində buldum. Kəndi xa-
nəm, o məmureyi-eşqim olan bamın
üzərinə bir daha qonmasına razı ola-
mam. Onun sövtündən pərişan-xatir
olmaq və dolayısıyla xarabazarlar gör-
mək istəməm. Çıx, rədd ol! 

* 
*  * 

Çox zaman hicrində ah-nalə və suz-
güdaz etdiyim o məhbubə, o dilbəri-
hürriyyət, ol hümayi-xoş-tinəti istə-
dim. O bənim mövcudiyyətim, hə-
yatımdır! Daima vüsalı uğrunda çar-
pışdığım o mürği-dilim, kəndi sövti-
pür-süruru ilə yenidən bana ruh verdi.
Vüsalına yetişdim. Onu dər-ağuş
edərək yanıq qəlbimdə, düşkün xə-
yalımda yeni bir həvəs ehsas etdim.
Onu bir daha qeyb edəməm. Zira o,
mədum deyildir! Xəyalımın, mövcu-
diyyətimin əbədi bir ruhu, qəvi bir
əzəmətidir. Onu bir daha buraxamam. 

İştə, o bənim istiqlaliyyətimdir! 

Piri

EL YASI

– İslam qardaş! İslam qardaş! Bana
müavinət ediniz! – İşbu iltica edici,
yürək yandırıcı, qəlb patladıcı sözləri,
yüzü, sinəsi məxruş gənc bir islam
qadını: – Bana, beş nəfər məqtul əh-
babını, bir nəfər sirdaşını, ələm, qəm,
hüzn, şadlıq müxatǝbini “Nǝrədəsi-
niz?” deyə axtaran boynu qaralı, qəlbi
yaralı bədbəxtə, – deyə xitab edi-
yordu. 

Dəniz kənarındakı gömrükxana hə-
yətində, pambuq tayları miyanında
sıra ilə yan-yana düzülmüş müsəlman
və müslimə meyitləri ətrafında mü-
səlman qadınları “oğul vay”, “ata vay”,
“qardaş vay” deyə dolaşaraq mühiti,
məmat musiqisinə məxsus “vay” zən-
guləsilə zingiltdikləri halda, işbu qa-
dının  “müavinət”  diləməsi  şimşək gi-
bi əsabımı vurdu, qəlbimi yaraladı da 

ona tərəf yönəlmək məcburiyyətində
buraxdı. 

– Həmşirəm! 
– Qardaş! Bən yeddi nəfər əq-

vamını, məqtul, qarşısında uzanmış,
bütün ümidini dünya və mafihadan
kəsmiş, evi talan edilmiş, əsasınadək
yandırılmış səfiləyə müavinət ediniz!

– Həmşirəm!
– Bənim meyitlərimi arabaya qo-

yunuz da qəbristana aparayım! –
Daha artıq danışmaq yeri qalmamışdı.
Ətrafı dolaşdıqdan sonra iki dənə
şəhər zibil arabalarından almaya
müvəffəq olduq. 

– Həmşirəm, nǝrədəsiniz? 
– Burada!
Qadın yeddi nəfər meyiti bir tərəfə

çəkib, lalə butǝlǝri kimi düzərək mi-
yanlarında lalə qönçəsi gibi oturub,
çənəsini ovcuna almışdı. Ağ saqqallı,
ağ zülfləri qırmızı qana bulaşmış,
şəmsin parlaq şuası altında tələlö
edən iki ixtiyar, yanlarında birər sarı
arizli, biləklərində incə mərcan qol-
bağlı, dodaqlarında səbavətə məxsus
zərif məsumanə təbəssüm qızcağızlar,
birər geniş alınlı, yüksək kökslü,
şümşad qollu gənclər, bunların mi-
yanında yüzü, gözü, xain əllər tərə-
findən vəhşiyanə bir surətdə sün-
gülənmiş başqa bir gənc yatıyordu. 

Məqtul, təravətini qeyb etmiş bu-
tǝlǝr miyanındakı diri qönçə dodaq-
larını təprədiyordu. 

Yaxın yürüdüm. 
– Soldunmu?.. Bən qaldım! Bəs

vəzifəm nədir? Ağlamaqmı? 
– Xayır!
Bir səs eşidildi. Qadın ayağa qal-

xaraq ətrafa baxmağa başladı. 
Möhtərəm qare! Qadının o və-

ziyyətini təsvir etməkdən qələm
acizdir!  Qadına  baxan,  şimdi  uça-
caq,  həmin  sədayı  asimanlarda  be-
lə olsa bulacaq, qəlbi yarıb yürəyi
sandıqcasına  alacağını  hiss  ediyor-
du. 

– Qardaşım, buldunuzmu? 
Deyə, gənc qadın bana müraciət

etdi. 
– Buldum!
Dedimsə də, davam edəmədim.

Oturdum, biixtiyar gözyaşlarım ax-
mağa başladı. “İntihar et!” qulaq-
larım pərdələrində xüsusi bir cadu
edici  mahnı  gibi  tərənnüm  ediyor-
du. 

– Qardaşım! – deyə qadın oturdu.
Bən yenidən gözyaşları billurlarından
onu tamaşa ediyordum: Təbarəkallah!
Qadının mǝxruş üzündəki hüsnü,
əzəməti, parlaq gözlərindəki ülu-
hiyyəti, ürəyimə soxulub “Məbəddir!
Kəbədir!” deyə “Tǝzim et!” gibi
tǝlqinatda bulunuyordu. Əllǝrimi
köksümə  qoyaraq başımı aşağı sal-
dım. 

– Qardaşım! Bana yazığın gəlir, de-
yilmi? Əvət! Bən yazığam, zira bütün
əqvamım məqtuldur, istinadgahım
yox, məlcəm yox, ümid qapılarım
bağlanmış, deyilmi?

Bən yenə başımı qaldırıb qadına
baxdım. 

– Qardaşım! Xayır, öylə deyil, ha-
mısı məqtul, bən də, sən də, o da, o
birisi də məqtul. Fəqət el məqtul
olmadı, el yaşıyor, yaşayacaq, el hər il
mart ayından başlayaraq…

Qadın sözünü itmama yetirmədən
həyətdə   oxşamaq,   ağlamaq   sədası  
ucaldı. Qadın ayağa qalxıb:

– Qardaşım, meyitlərimi arabaya
qoyalım! 

Bən məbudəyə səmiən və taətən
deyən gibi qadınla bərabər meyitləri
arabalara qoyduq. 

Arabalar yola düşdü də, qadın bir
kəlmə söz demədən onların ardınca
getdi. Əllərim köksümdə olduğu halda
məbudəyi mümkün qədər müşayiət
etdim. 

O vaxtdan sonra bir daha qadını
görməmişdim. 

* 
*  * 

Bağ vaxtı idi. Qəhrəman türk or-
dusu çəlik kökslü igidlərini Anadolu
ovalarından, Azərbaycan bucaq-
larından hilal-ulduzlu bayrağı altına
cəm edib “azadlığa” doğru yürüyordu.
Bakü ətrafında top gumburtuları,
bomba patıltıları, mitralyoz şaqır-
tılarına qarışaraq “hürrrrrrrriyyət”...
deyə bağırıyordular. 

Əsəbiliyim həddən aşmışdı. Gecə
yarısı işbu bağırtı altında bir küncdə
əlbisəyə bürünüb mürgülədim.
Nǝrədən isə həmin qadının “el hər il
mart ayından başlayaraq…” yarımçıq
buraxdığı cümləsi qulaqlarıma doldu.
Cümlə ilə mübarizəyə başlayaraq,
arxasını bulmaq istədim. Gözlərim
qarardı, ətrafım zülmətə büründü, heç
şey görməz oldum, çırpındım, göz-
lərimi bərəltdim. Qarşımda münəvvər
bir nöqtə peyda olub get-gedə qara
əlbisəli, al örtüklü bir qadın hǝ-
yulasına mübəddəl oldu.  Üzünə bax-
dım, dırnaq yerlərini müşahidə ilə
həman qadını tanıdım. Əllərimi kök-
sümə qoyaraq, dizlərim üstə çöküb
məbudəmə təzim etdim. 

– El hər sənə mart ayından başla-
yaraq... sentyabr ayınadək matəm
saxlar, – deyə məbudəm hǝyulası
nitqə gəldi. Üzünə baxdım, üzündəki
o hüsn, o əzəmət, gözlərindəki o
üluhiyyət baqi olmakla xüsusi bir
təravət, xüsusi bir ülviliyi də havi idi. 

Eyn. Rüfət

KEÇMİŞ MART GÜNLƏRİ 

Rusiya istibdadının mütəmadi təz-
yiqatı altında əzilməkdə olan Qaf-
qasiya millətləri arasında ən böyük
zərbə türk və müsəlman əhalisinə
endirilməkdə  idi.  Şimaldan  gələn
qara qüvvələr güruhuna həpsindən
əvvəl olduğu gibi həpsindən fazla da
məruz qalan Şamilin qəhrəman nəsli,
o cǝsur dağ qartalları olmuşdur. 

Bütün bu təzyiqat işbu müharibə
ibtidasilə, xüsusilə Rusiya ixtilali-
kəbirinin zühurilə türk və müsəlman
ünsürlǝri üçün daha kǝskin bir döv-
rǝyǝ girmişdir ki, hǝr tǝrǝfdǝ türk vǝ
müsǝlmanların canı, irzi təcavüzlərə
məruz qalıyordu. Bu hadisat əsna-
sında türkləri qətl və qarət etməklə
iştirakda ən böyük rol və birinci də-
rəcədə fəaliyyət göstərənlər ermə-
nilər olmuşdur.

Bunlar bizimlə yan-yana yaşaya
gəlmiş olduqlarına və bundan böylə
də yaşamaya məcbur olmalarına
rəğmən, fəlakət və müsibət günlə-
rimizdə, qomşuluq xatirəsı üçün ola-
raq bizə həpsindən ziyadə dəsti-
müavinəti uzatmaları lazım gəlir ikən,
biləks, onlar bizə həpsindən ziyadə
irasi-zərǝr edə gəlmişlər və hələ də
etməkdədirlər. 

Rusiya əsakiri tərəfindən işğal
edilmiş Türkiyə ərazisi daxilində və
Qafqasiyada, xüsusilə Baküdə 1918
sənəsi martının 31-ində bolşevik
kisvəsinə bürünərək ancaq türk və
müsəlman əhalisinə iras etdikləri
təxribat və vəhşət, şübhəsiz bir
türkün, bir müsəlmanın xatirəsındə
ilələbəd unudulmayacaq pək müəllim,
pək xunin bir xatirə həkk etmişdir.
Bunlar təəssübləri saiqəsilə türklük və
müsəlmanlığa qarşı ağlın və məntiqin
qəbul edəməyəcəyi bir dərəcədə
qudurmuşcasına bir düşmənlik ibraz
etdilər. 

Bakünün soqaqları içərisində,
keçmişdə olduğundan bin kərə daha
fazla olaraq, təkrar ehtirasati-insa-
niyyənin ən çirkin, ən mərdud şəkilləri
kəndisini göstərdi. Yenə bir çox əziz və
məsum canlar heysiyyətini çiynəmiş,
insanlığını unutmuş bir sürü yırtıcı
heyvanların qurbanı oldu və bir çox
türk və müsəlman qadınları zalım,
qəddar əllərdə günlərcə inlədi, məhv
oldu. Nazlı gəlinlər, qızlar soqaqlarda
sürükləndilər, təhqir olundular. Fə-
dakar analar, nazənin bacılar oğul-
larının, qardaşlarının ölüləri üstündə
baş açdılar, ağladılar. 

İştə, bütün bu yürək dağlayan
vǝq’ǝlər, sənələrdən bəri əsarətə qarşı
bəslənməkdə olan kin və qərəz
atəşlərinin iştialına bir səbəb təşkil
etdi. 

Tam bir əsr vaxt bundan əvvəl pək
ağır bir təzyiq altında sükun-pəzir
olmağa məcbur edilmiş həyati-mil-
liyyə,  qeyri-müsavi  bir  qüvvət  altın-
da əzilmiş qalmış, get-gedə bu qüv-
veyi-təzyiqiyyə kəsbi-şiddət etdikcə,
qüvveyi-müqabilə də o nisbətdə tə-
zayüd etməkdə bulunuyordu. 

Fəqət  Cahan  müharibəsində  bu
qüvayi-təzyiqiyyə  tənaqüs  edər-
etməz,  xarici qüvvəyə qarşı olan
hissiyyati-xüsumətkaranə fəvərani-
vulkaniyyə gibi tüğyan edərək, qar-
şısına durmaq istəyən bütün mane-
ələri qırdı, yıxdı, təbiətin kəndisinə
cızmış olduğu xətt üzrə cərəyan et-
məyə başladı. 

Əvət, şimdi istiqlali-milliyə doğru
pək böyük bir addım atmış bulunu-
yoruz. 

Türk milləti keçən sənəki mart
hadisatını, türklük payidar olduqca
heç bir zaman xatirindən çıxaramaz və
çıxaramayacaqdır. Bu gün bütün
əfradi-millət bu yolda vermiş olduqları
qurbanları xatırlayaraq, kəndilərinə
matəm tutuyor, ağlıyor və bunlara
səbəb olanlara qarşı qəlbində kin,
qeyzi-intiqam hissləri tüğyan edərək,
onların namlarını lənətlərlə, nifrət-
lərlə yad ediyor. 

Əvət,  keçən  sənə  martında mə-
sum türk qanını axıdan o vəhşi, mən-
fur çöhrələr qəhr olsunlar, gəbər-
sinlər... 
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ŞÜHƏDAYİ-HÜRRİYYƏTİMİZİN 
ƏRVAHINA İTHAF

Sizin məzarınız iştə qülubi-millətdir!

Bu sözlərim yürəyimdən qopan
həqiqətdir.

Sizi unutmayacaq şanlı millətim əsla,

Əmin olun buna, ey zinəti-cahani-fəna!

Sizinlə buldu bu millət şərəfli istiqlal

Sizinlə buldu bu millət həyati-pür-iqbal.

Bu gündə etmədə əhli-vətən sizi dəryad,

Salamlıyor sizi iştə bu milləti-azad.

Müəbbədən diridir namınız bu dünyada,

Sizin də ruhunuz uçsun behişti-ə’lada.

Bizi xilas edərək pənceyi-əsarətdən

Nicat-bəxş olaraq dəsti-əhli-vəhşətdən.

Çəkildiniz əbədi xüldzari-rəhmana,

Behişti-rəhmətə, yəni diyari-rəxşana.

O xununuzla açıldı bahari-hürriyyət,

Sizin də yurdunuz olsun behişti-ülviyyət.

Bakü, 
31 mart 1919.

Əbdüssǝlimzadǝ 
Mǝhǝmmǝd Hadi

Əmin olunuz ki, bu gün o əziz və
müqəddəs qurbanların pak və mü-
qəddəs olan ruhları əfradi-millətin
haqlarında göstərmiş olduğu bu haq-
şünaslıqdan məmnun oluyor və ulu
tanrıdan kəndi millətinin səadətini
diliyor, istirham ediyorlar. 

Bu gün hər bir türkün, müsəlmanın
yapacağı gibi bən də mart vǝq’eyi-
əliməsinin bir illiyi münasibətilə
matəmi-milliyə iştirak etməyi kəndi-
mə bir vəzifeyi-milliyyə və insaniyyə
ədd edir və o qurbanların böyük
ruhları qarşısında təzimat və ehti-
ramatımı ibraz edirəm. 

Abidin

“ACI HƏQİQƏTLƏR”İM 

Hər gün yazdığım dəftəri-xatira-
tımın hər nədənsə mazidəki səhi-
fələrini qarışdırıyordum. Bundan
tamam bir il əvvəl yazdığım “acı
həqiqətlər” sözü gözümə ilişdi. 

Lahuti bir səda da: “Əcəba, sən bu
günü unutdunmu?” deyə bana xitab
ediyordu. 

Bu sual qarşısında ayın on
yeddisində başlayıb da aylarla təmadi
edən o qara lövhə qorxunc bir heykəl
halında qarşıma dikildi. Müxatǝbim bu
sualı ehtimal ki, bir çoxlarına sormuş,
əksərisinin unutmuş olduğunu gör-
məsindənmi, nədənsə, orasını bilmə-
yorum, yalnız deyə bilərəm ki, bana
da müstəhzi və acı bir səda ilə təkrar
ediyor, bittəb’ bəndən də əcələ bir
cavab bəkləyordu. Çünki bütün Azər-
baycan şəhər və köylərini gəzəcək və
hər bir müsəlman şəxsə bu günün acı
həqiqətini təxəttür etdirdikdən sonra,
daha iləridə Dağıstan, İran, Türküstan,
ehtimal ki, ta Çin, Hindistan yay-
lalarına qədər gedəcəkdi... Halbuki
müxatǝbimǝ “Xayır!” cavabını verincə,
dərhal hekayə tərzində isbata baş-
ladım.

İsmailiyyə; bu ali kaşanə, millət
böyüklərinə yalnız millətin rifah [vǝ]
səadətini təmin etmələri üçün milyon-
lar sərf edilərək təsis edilmiş bir
müəssisə, düşmənlərimiz gözlərinə
tikan olub, ta uzaqlardan görüb də
məyus olmaları üçün qurulmuş bir
bina idi. 

İlk zamanlarda dostlar müstərih və
qəlbi ümid ilə məmlu, bu binanın
önündən keçərkən, biləks, düşmən-
lərimiz istiqbalda bu binadan çıxacaq
qırılmaz və qayət mətin hazırlanmış
əməlləri təxəyyül edər, məyus, adəta
qorxaraqdan, heç baxmağa cəsarət
etmədən keçərdi. Çünki burası
müsəlmanlığın ümidgahı deyə hər
kəsdə bir fikir oyandırmışdı. 

Fəqət həqiqəti-hal böyləmiydi?
İsmailiyyədə yeni açılan bufetdə çox
sevdiyim yoldaşlarımdan biri ilə
münaqişə ediyorduq. 

Münaqişəmiz yeni açılan İttihad və
Tərəqqi firqəsi idi. Diyordum:

Yetməzmi bu qədər firqələrimiz?

Biz digərlərinin birlikdə çalışmasını
arzu edərkən milləti daha bir taqım
parçalara təqsim ediyorlar. Həqiqi bir
türk mühibbi olan yoldaşım türklərə
qovuşmağı ancaq bu firqənin vücu-
dunda hiss ediyordu. Əksini iddia
edərkən, bulvar tərəfindən şiddətli
atışma sədaları eşidilməyə başladı. 

Baküdə üç hökumət vardı. Hər ax-
şam bu atışmalara qulaqlarımız
alışmışdı. Lakin bu axşamkı atışma heç
birinə bənzəməyordu. Çünki təmadi
ediyor, ziyadələşiyordu. Xatirimdədir,
bu axşam İsmailiyyəmizdə yəhudi
vətəndaşlarımızın milli teatroları
vardı. Bifaidə olan münaqişəyi tərk ilə
İsmailiyyənin uzun mərdivanlarından
hər kəslə bərabər bən də yoldaşımla
adəta qoşaraqdan eniyorduq. Atış-
manın səbəbini və istiqamətini öy-
rənmək istiyorduq. Öyrəndim: Diki
Diviziyamızla  bolşeviklər  çarpışıyor-
lar. 

O əsnada ağlıma bu söz gəlmişdi:
Möhtərəm bir zatın evində müsafir-
dim. Daha çox millət xadimləri, mü-
qəddərati-milləti idarə edən bir çox
zəvati-kiram da bu məclisdə isbati-
vücud ediyordu. 

Yeməkdən sonra firqəlǝrimizin bö-
yük rüknündən olan bir zatın yanında
oturdum. Hər nədənsə firqələrində
alati-hərbiyyənin cins və miqdarını
öyrənmək istədim. “Zaman gələr,
görərsən” cavabını xəndəli bir əda ilə
almışdım və müstərih olmuşdum. 

İştə, bu atışma gecəsində bu zatın
sözü xatirimə gəlmişdi. Sənətim hərbi
olduğundan dərhal o zatın firqəsinə
adəta yüyürdüm. Çünki yalnız bu fir-
qədən ümidim vardı. Birinci dəfə bu-
raya daxil oluyordum. Burada top-
lananlar bǝni görüncə “Aman Allah,
evimiz yıxıldı, nə yapalım? Sən Allah
burda qal, bir yerə getmə…” daha
buna bənzər bir taqım sözlərlə bəni
qarşıladılar. Halbuki bən mütəma-
diyən ətrafıma baxınıb top-tüfəngləri
araştırıyordum. Sonradan anladım ki,
bən də digər əfradi-millət gibi
aldadılmışam. Daşnaqların rəisi tele-
fonla “Camaata tapşırın erməni-
müsəlman davası yoxdur, biz tama-
mən bitərəfiz” diyordu. 

Ey sevgili millətim! Sizi təmin
edirəm ki, daşnaqın bu sözü doğru idi.
Çünki düşmənlər bizim kamilən qol-
suz, qanadsız olduğumuzu bilmi-
yordu... Bizdən hələ qorxuyordu.
Yetişdirdiyimiz zabitlərin arxasında
yetişmiş əsgərlərimizin də olduğuna –
heç şübhə yox qismi-əzəmi – inan-
mışlardı. Düşmənlərimizdən bizi çox
gözəl bilənlər vardı. Fəqət bunlar
ümumu inandırmayordu ki, bu zabit-
lər bir maskadan ibarətdir... 

Təzə yetişən zabitlərimizin “Bizi
niyə yetişdirdiniz, hani əsgərlərimiz,
nərədə tüfənglərimiz?” deyə təmadi
edən atəşin suallarına heyhat ki,
havanın boşluğu həsəbilə əks-sə-
dalarından başqa bir cavab verən yox
idi!.. 

Durmaq zamanı deyil, sonda olsun
birləşmək lazım. Bu axşam hər par-
tiyaya baş vurdum. Əksərisində bir
adam yox. Kəndi-kəndimə yalnız bu
sözü təkrar ediyordum: “Hey zavallı
millət!..” 

Məhəllələrə dağıldıq, hər kəslə
bərabər bən də bağırıyordum: Mü-
səlman olan silah başına! Silahını alan
çıxıyor. Silahı olmayanlar da İsma-
iliyyəyə qoşuyordu. Zavallılar bilmə-
yordular ki, millətin bir tüfəngi belə
yox. Varsa belə, verən yox... 

Millət birləşmişdi. Məəttəəssüf bu
ilk və son birləşmədən daha vəxim
nəticələr təvəllüd etdi. Ayın on sək-
kizində millət qeyri-müntəzəm, bir
silah başında saxta qoçularımız
olduqları halda İsmailiyyə binasında
mitinq yapıyordu. Böyüklərin artıq bu
məclisdə heç bir qiyməti qalmamışdı.
Hər kəs, bilxassə qoçularımız ağzına
gələn sözü söylüyor, küfr ediyor,
kimsəyə danışmaq haqqı verməyordu.
Danışanlara da qulaq asan yox. İştə,
dediyim vəxim nəticə: Birlik var, böyük
yox...

Bu hal daha fəci lövhələr hazır-
lıyordu. Bu zamana qədər ümumi icti-
malarda – natiqəpərdaz olmadığım
üçün – camaata xitabən söz
söylǝmǝdiyim halda, bu gün bən də
söylədim: 

Birləşməmək  həsəbilə  əlimizdə
heç bir müdafiə alətimiz olmadığını,
yalnız bir ümidimiz varsa ancaq sözlə 

düşmənlə etilaf edə biləcəyimizi, əks
təqdirdə namusumuzun ayaqlar altın-
da çiynənəcəyini adəta ağlayaraqdan
söylüyordum, yalvarıyordum. 

Yuxarıda zikr etmişdim: millətin
başında bu gün böyüklər deyil saxta,
cahil qoçularımız duruyordu. Onlar
ancaq kəndilərini cihada dəvət edən
mollaları alqışlıyordu. Mollalarımız
əmmamələrini, qoçularımız papaq-
larını ǝllǝrindǝ sallıyor, bǝzilǝri
papaqlarını yerlərə vuruyordu: “Bizə
bu papaqlar artıq haramdır, na-
musumuz ləkələndi” diyorlardı. 

Çox doğru, lakin buradakıların heç
biri təqdir etməyordu ki, namusumu-
zu ləkələyən bizzat kəndimizik. 

İsmailiyyədəki mitinqdən bir nəticə
çıxmadı. Camaat dağıldı. Çox sevin-
mişdim. Təəssüflər olsun ki, Təzəpirdə
tərtib edilən ikinci bir mitinqdə millət
edamını kəndi əliylə imza ediyordu.
Qərar verildi: ya həyat, ya ölüm!
Düşmən yenə bizdən qorxdu. Ultima-
tumu əlinə alar-almaz bilaqeydü-şərt
təkliflərimizi qəbul etdi. Lakin başsız
millət bundan da qürura gəldi. 

Bizi eyi tanıyan bir taqım düş-
mənlərimiz fürsəti qaçırmamaq üçün
müxtəlif məhəllərdə atəşə başlamışdı.
Nə yapdıqlarını bilməyən qoçularımız
da nümayişkaranə atəş səslərinə
atəşlə cavab veriyordu. Bir çoxlarımız
soqaqlarda “Atma, qardaş, atma”
deyə bağırıyordu. 

On doqquz mart sabahı düşmən
tərəfindən birinci top patladı. Zənn
edərsəm nəticəyi heç bir müsəlman
unutmamışdır. Nə oldu? Minarələ-
rimiz yıxıldı, bir çox xanimanımız
yandı, bir çox ismətli ana-bacılarımızın
namusları söndü, bir çox məsum qan-
lar töküldü, məscidlərimiz başları
bədənindən ayrılmış, tamamən
yanmış, engizisyon məzalimini unut-
duracaq dərəcədə ənvayi-işgəncələrlə
öldürülmüş qadın, erkək, qız, oğlan
bigünah bir taqım vücudlarla doldu.
Bolşevik kisvəsinə bürünmüş namərd
düşmən müvəqqətən olsa da qürurla
evlərimizi gǝzdi, hər dürlü həqarət və
təcavüzdə bulundu, ǝmvalımızı yağma
etdi. Namusunu qurtarmaq istəyən
biçarə ailələrimiz çöllərə töküldü,
pərişan oldu. Düşməndən qaçayım
derkən, dostun əlinə əsir düşdü. Yol-
larda adını müsəlman qoyan bir taqım
alçaqlar tərəfindən soyuldu. Xülasə,
hər ailə birər surətlə fələyin qəhrinə
uğradı. Bu hal, bütün Azərbaycan və
Dağıstanı istila etdi. Hər tərəfini
xarabazara döndərdi. Mövcudiyyə-
timiz təhlükədə idi dersəm – zənn
edərsəm – xəta etmərəm. 

Ölən Adilə rəhmət, Nəcəfqulu Rza-
yef və yoldaşlarına burada qadınla-
rımız naminə təşəkkür etmədən ke-
çəməyəcəyəm. Bu dilavərlər bir çox
fədakarlıqla, heç olmazsa ricət yolu-
muzu təmin etmişlərdi. 

Millət həddən ziyadə qeyrət etdi.
Əfsus ki, nanəcib düşmənə məğlub
olduq. Ağladıq, sızladıq... Bir taqım
fədakarani-millət naümid bir halda
tərtib etdikləri kiçik-kiçik çətələrlə ay-
larca düşmənlə çarpışdı. Saxta qoçu-
larımızın – isimlərini şəxsiyyatı sev-
mədiyim üçün yazmayorum, millətin
kəndisi bilir və bir gün cəzalarını verər
– kimisi qəsdən kəndini namərd və
alçaqcasına düşmənə təslim etdi.
Əksərisi evindən dışarı çıxmadı. Çünki
bu alçaqlar yalnız məsum müsəlman
qanı tökməklə şöhrət qazanmışlardı.
Cihad elan edən mollalarımızdan heç
bir əsər görünməyordu. 

Ey sevgili millətim! Xatiratımın bu
səhifəsi burada xitam buluyor. 

Bunu unutmayalım ki, mazidən
ibrət almayan millətlər daima məh-
kumi-həqarət olmuş, əhfadı tǝrǝ-
findǝn  daima  lənətlə  yad  edilmiş-
dir... 

Düşmənimizin unutduğunu yuxa-
rıda zikr etdiyim yaralı qardaşlarımız
imdadımıza gəldi. Onlarla birlikdə
intiqamımızı aldıq, istiqlalımıza qovuş-
duq.  

Bu  nacilər  namusumuzu  təmsil
edən müqəddəs Azərbaycan bayrağını
bizə təslim ilə xəstə olan vətənlərinə
xəstə olduqları halda övdət etdilər.
Bizi qurtaranlar bu gün daxili və xarici,
aldıqları müdhiş və vəxim yaralarla
naümid bir halda inləyorlar, kəndilə-
rini tədavi edəcək doktorları, yara-
larını eyi edəcək mǝrhǝmlǝri ara-
yorlar... Onlardan heç bir ümid
bəkləməyə haqqımız yoxdur. 

Biləks, vətənimizdə yeni doğan ay
və günəşimizlə onları təsəlli etməyə
məcburuz...    

Ey millət başçıları! Bu gün başsızlıq
üzündən qəhr olduğumuz matəm
gününü yad edərkən, həqiqi surətdə
birləşəlim. Əvət, birləşəlim! Daxili və
xarici düşmənlərimiz görsünlər ki,
qarşılarında çəlikdən daha mətin bir
qala vardır. Birləşərsək yıxılmaz,
yıxılsaq da mərdcəsinə yıxılar, tarixdə
altın hürufatla qeyd edilǝriz... 

Yaşasın bu gündən sonra həqiqi
birləşəcək millət və böyüklərimiz! 

Qəhr olsun aramızda bu gündən
sonra ixtilaf çıxaranlar!.. 

Əlif. Bədi’

İTHAF

Bolşeviklərin pənceyi-qəhrində can
verən müqəddəs arxadaş, millətdaş
və irqdaşlarıma!

Ey mazisi pürşanü-şərəf, böyük vǝ
müqəddəs Azərbaycanın şanlı öv-
ladları! Sizi qəhhar zərbələri altında,
müftəris və qanlı dişləri ilə boğan,
xəzleyi-nassdan mütəşəkkil o canavar
sürüsü mərdüm-xarlar zənn ediyor-
larmı ki, Həzrəti-Teymurun bu atlı
möhtərəm övladlarını, əsil türk yav-
rularını artıq bir daha əsəri-həyat
görüləməyəcək dərəcədə boğdular,
ədəmabada yuvarladılar?!..

Xayır! 
Yüz bin kərə xayır! 
Bu gün o qəddar bolşeviklərin

alçaqcasına kəsdikləri gənc türklərin,
o alicənab türklərin müqəddəs ruhları
yüksəklərə pərvaz etdilər, oralardan,
bu xəzleyi-nassın icra eylədikləri zülm
və etisafa qarşı “Nifrət, nifrət!” deyə
hayqırıyorlar. O zaman Azərbaycanın
bütün o atəşin, qəyur gəncləri yekavaz
olaraq “Qəhr olun, ey qan və vəhşət
içində puyan olan ərazili-nas! Ey
qəddar və zalımlar! Biz azərilər ən son
fərdimizə qədər sizin o alçaq, səfil
idareyi-zalımanǝnizǝ tabe olmaqdan
istinkaf edərək elani-üsyan edəriz!”
diyorlar. 

Ey zavallı, bədbəxt gənclər; istiqlali-
millinizi elan edərək, sənələrdən bəri
bu talehsiz diyarda dalğalanamayan
bayrağınızı təməvvüc etdirmək üçün
millətinizə qurban getdiniz! Fəqət
əmin olunuz, o sizin müqəddəs və
milli məfkurələrinizi ta həşrə qədər
yaşadacaq, hətta yövmi-ərəsatda belə
sizə, sizin pək ziyadə təqdis və təbcil
etdiyiniz o bayrağı ərməğan götürəcək
övladları biz varız!.. 

Ey Azərbaycanın şanlı qurbanları;
sizin qan və canınızla qurulan Azər-
baycanın ulu kəbəsində, türklüyün
müqəddəs  mehrabında  heç  bir za-
man nə o vəhşilərin müstəkrəh
bayrağı dalğalanacaq, nə də müs-
təbidlərin daşqın və haq tanımayan
keyfəmayǝşası  hökmfərma  olacaq-
dır. 

Burada, bu cənnət-asa diyarda
yalnız bizim, biz türklərin milli bayrağı
təməvvüc edəcək, yalnız bizim, biz
azərilərin mədəniyyəti intişar ola-
caqdır.    

Ey hüzuri-rəbbülaləminə qanlı libas
və dəlik-deşik vücudlarıyla varan
Azərbaycan şəhidləri! Məscidlərimizin
minarələri və Cəmiyyəti-Xeyriyyə-
mizin qübbəsi üzərində dolanan
ruhlarınız əmin və şahid olsunlar ki,
sizin mübarək qanlarınızın damladığı
hər yerdə bir türbeyi-cənnət, bir
qibləgahi-ümmət hüsula gəlmişdir. 

Buralardan keçəcək hər bir türk
hörmətlə əyiləcək, tatlı və ruhnǝvaz
mərsiyələrilə tərənnümsaz olaraq
sizin məşhədi-mübarəkinizdə şanlı
tarixinizi yad və təzkar edəcəkdir.
Mazinin müzlim dəqiqələri içində
müşǝşǝ bir atiyi biz gənclərdə təcəlli
etdirən sizin o bitməz-tükənməz
cihadınız, cihadi-mənəviniz, cihadi-
fikrinizdir. 

Siz öylə qəvi və mətin bir iman ilə
Azərbaycanın xilasına çalışdınız ki, – Ey
müəzzəz ruhlar! – səadəti-atiyyədən
məhrum biz avarəgana bir üfqi-nevini-
istiqbal iraə etdiniz. Fəqət vaheyfa ki,
səyiniz sizə səməreyi-təlxamiz bəxş
etdi... 

Lənət olsun o zalımlara ki, xunin
əllərilə əqtari-cahanı ridayi-matəm
içinə  soxdular,  hər  yerdə  qan, vəh-
şət,  ölüm  vulkanları  saçarkən,  sevgili 

yurdumuzun müqəddəs övladlarını da
parçaladılar. 

İştə o zaman Azərbaycanın pənbə,
lacivərd səmasında məxuf buludlar
toplanaraq, yurdumuzun dilrüba sə-
ması qarardı, hər yerə bir yövmi-
qəsvətəngiz çökdü!

Tarixi-aləm bu qəddarları lənətlə,
məzəllətlə yad edərkən, xətti-zərrinlə
yalnız sizi, ey Azərbaycanın mübarək
şəhidləri, əvət, yalnız sizi yazacaq və
hörmətlə salamlayacaqdır! 

Ələsgər Ələkbərzadə

MART HADİSEYİ-ƏLİMƏSİNİN
MÜXTƏSƏR TARİXÇƏSİ 

1914-ncü il ibtidalarında Yevropa
müharibəsi başlanana qədər erməni
ictimai dairələri və mətbuatı Türkiyə
Hökumətinin ermənilər münasibə-
tində etdiyi vəhşiliklər haqqında səs
salıb heç bir şeyi unutmayaraq, hər
cür iftira və yalanlar ilǝ Yevropa əfkari-
ümumiyyəsini müsəlmanlar əleyhinə
qaldırmağa çalışırdılar. 

“Daşnaqsaqan” firqəsinin və er-
məni şovinistlərinin müsəlmanlar
əleyhinə, xüsusən türklər və müha-
ribə ibtidasından Qafqasiya müsəl-
manları əleyhinə etdikləri işlər hamıya
məlumdur. Yevropada və Rusiyada
yaşayan ermənilərin hamısı müttə-
hidülqövl bütün dünyaya müraciətən
“Ermənistan ermənilərə çatmalıdır”
deyə qışqırmağa başladılar. Hər yerdə
erməni könüllü dəstələri təşkil edilib,
Qafqasiyaya göndərilirlərdi. Bu kö-
nüllü dəstələr hər yerdən keçdikdə rus
saldatı adı ilə qabaqlarına gələn
müsəlman kəndlərini qarət edib
dağıdırdılar. 

Daşnaqsaqanlar əfkari-ümumiyyəyi
müsəlmanlar əleyhinə qaldırmaq
arzusuyla özlərini o yerə yetirmişdilər
ki, Bakü gömrükxanasından düyü və
çərəz aparan arabaları kisələrdə pat-
ron və qeyri mühimmati-hərbiyyə var
deyə bəhanəsilə tutub axtarırdılar.
Guya ki, müsəlmanlar silahlanıyorlar.
Bu müfǝttənanə və yalan xəbərləri
əhali arasında nəşr etməkdən ötrü
ermənilər Rus Milli Komitəsinin mü-
avinətindən də istifadə edirdilər. 

Türkiyə əsgərləri Qafqasiya cəb-
həsində geri çəkildikləri zaman, Tür-
kiyə erməniləri Qafqasiya ermə-
nilərinə qoşulub geri çəkilən Türkiyə
əsgərlərinə hücum ilǝ onları təqib
etməyə başladılar. Bir tərəfdən
Andraniklərin, digər tərəfdən Dro, Keri
və Muradın dəstələri hücum etməkdə
idilər. Müsəlman kəndlərinin hamısı
qarət edilib dağıdılmış idi. 

Dəmiryol xəttinin hər bir nöqtə-
sində müsəlmanlar silah daşıyor deyə
agentlər qoyulmuş idi. Bu agentlər bir
çox müsəlmanı da tutub öldür-
müşlərdi. 

1917-nci il ibtidasında hürriyyət
elanından sonra onlar pərdəni gö-
türüb öz üzlərini aşkara çıxardılar. 

Rus saldatları hürriyyətdən istifadə
edərək müharibəni qət edib evlərinə
getdikləri zaman, erməni saldatları
daşnaqlar ilǝ birləşib rus saldatlarının
buraxdıqları mühimmati-hərbiyyəyi
cəm etdikdən sonra, dəstələr düzəldib
rus saldatı adı ilə müsəlman kənd-
lərini dağıdıb talan və qarət etməyə
başladılar. 

Rostofdan başlamış Tiflisə qədər
hər bir stasyonda müfǝttinlər, rusları
müsəlmanlar əleyhinə qaldırdılar. Bu
fitnəkarlıqlar nəticəsi olaraq bir çox
müsəlman qətl edildi. Dağıdılmış və
yandırılmış dəmiryol mövqifləri bunu
gözəlcə isbat ediyor. 

Xaçmaz mövqfində olan fəcianə
hadisələrə gəldikdə, onları təsvir et-
mək belə mümkün deyildir. Əlbəttə ki,
bu hadisələr müsəlmanların qəlbini
dağdar edib, gəldikcə böyük düşmǝn-
çiliyǝ bais olurdu. Bu zamanda Baküdə
Əmələ və Saldat Vəkilləri Şurası vü-
cuda gəldi. 

Sosialist bayrağı altında məzkur
şuraya  daxil  olan  daşnaq  Şaumyan,
Sako Saakyan müsəlman fəhlələrin
şura  heyətinə  daxil  olmasına  hər
cür  mümaniət  göstərməyə  çalışırdı-
lar. 

Mədənlərdə və zavodlarda Qırmızı
Ordu (Krasnaya Armiya) təşkil edildi.
Bu orduya ermənilər, ruslar və
müsəlmanlar da yazılırdılar. 



Lakin müsəlmanları qəbul etmiyordu-
lar. Qırmızı Ordu başdan-ayağa ermə-
nilərdən ibarət idi. Bu ordunun başın-
da cəllad Avakyan dayanmış idi. 

Bu vaxt müsəlmanlar gürcülər və
ermənilər misali özləri üçün milli ordu
təşkil etməyə çalışırdılar. Seymin
binagüzarlığına görə, Gəncədə duran
216-ncı və Baküdə olan 219-ncu alay-
lar, özlərində olan mühimmati-hər-
biyyəni Gəncə və Bakü alaylarına ver-
məli idilər. Lakin ermənilər nə Gən-
cədə vǝ nə də Baküdə müsəlmanlara
heç bir şey vermədilər. Hər bir şeyi
yığışdırıb özləri ilə apardılar. Bu iş üstə
Gəncədə müsəlmanlar ilǝ ermənilər
arasında fəna nəticələr ilə təhdid
edən ədavət vücuda gəldi. Düşmən-
çilik edənləri barışdırmaq və müsa-
dəməni rəf etməkdən ötrü Tiflisdən –
Seym tərəfindən, Baküdən isə müsəl-
man və erməni milli şuralarından və
“Müsavat” firqəsindan Gəncəyə vəkil-
lər göndərildi. 

Bir növ ilə bu iş qurtardıqdan sonra
müsəlmanlar tezliklə öz qüvvələrini
milli ordu təşkilinə sərf etməyə baş-
ladılar. Daşnaqlar var qüvvələri ilə bizə
bu işdə mane olmağa çalışırdılar.
Onlar fitnəkarlıqdan və yalandan
çəkinib həya etmirdilər. Bu qərar üzrə
onlar Seymdə “Müsavat” əleyhinə
fitnəkarlığa başlayıb, “Müsavat” firqə-
sinı türklər ilə sazişə girməkdə müt-
təhim etməklə bərabər, müsəlman-
ların özləri üçün ordu düzəltmələrinə
mümaniət göstərilməsini təklif edir-
dilər. 

Ermənilər mətbuatında da bu cür
fikir yürüdüb ələlümdə “Müsavat”
firqəsinǝ və müsavatçılara hücum
etməklə bərabər, onları Türkiyə agent-
ləri adlandırırdılar. 

Müsavatçılar isə var qüvvələri ilə
camaatı sakit etməyə və bu iki millət
arasında mehriban münasibət sax-
lamağa çalışırdılar. Bu məqsədlə dǝ bir
çox müttəhid mitinqlər tərtib verilib,
hər iki millətin ruhanilərindən və
ziyalılarından müavinət istənilirdi. Hər
iki millət ruhaniləri arasında təntənəli
qardaşlıqlar vaqe olurdu. Bizi sakit
edib inandırırdılar ki, ermənilər bizə
dostdurlar. 

Amma bununla belə, daşnaqlar
yatmayıb xəlvətcə öz işlərini işliyor-
dular. Həştərxandan, Petrofskdan,
Krasnovodskdan gələn ermənilər bu
bəhanə ilə Baküdə saxlanırdılar ki,
guya müsəlmanlar yollarda onlara
hücum edirlər. İrandan və Krasnovod-
skdan paraxodlarda Şura Hökuməti
adına gətirilən mühimmati-hərbiyyə
və qeyri şeylər həqiqətdə isə daşnaq-
ların əlinə keçirdi. Bu şeylər etibarlı
yerlərə yığılırdı. O cümlədən Manta-
şofun zavoduna və qeyri yerlərə. 

Bunların hamısıyla bərabər, eyni za-
manda Şaumyanın və Avakyanın
fitnəkarlığı sayəsində Şamaxı hadisə-
ləri vaqe olurdu. Şaumyanın bu müna-
sibətlə yazdığı məktub Gəncə komen-
dantının əlinə keçmişdi. Bu kağızdan
aşkar görünür ki, Şaumyan və Avakyan
xalis daşnaqdırlar. 

Şura heyətinə daxil olan müsavatçı
fəhlələr, şurada olan bütün qara işləri
aşkar görüb, dəfələrlə deyib Şuraya
göstərirdilər ki, erməni şovinistləri
sosialist maskası altında Şurada
işləməkdədirlər. Müsavatçı fəhlələr az
olduqlarından, onların sözlərinə etina
olunmuyordu. Müsəlman ərkani-
hərbi birinci dəfə Baküyə gəldiyi
zaman erməni millətpərəstləri Şura
adı ilə ərkani-hərb heyətinin hamısını
tutub həbs etdilər. Bakü müsəlmanları
bu işdən narazı olub həyəcan artdı.
Protesto olaraq bazar-dükan bağlandı.
Müsavatçılar var qüvvələri ilə əhalini
sakit etməyə çalışdılar. Axırda həbs
edilənlər azad edildilǝr, lakin müsəl-
manlara sataşmaq davam edirdi. Xü-
susən Bakü mövqifində başsızlıqlar
vücuda gəlib, bir neçə müsəlman tə-
ləbəsi qətl edilmişdi. Bakü mövqifində
o qədər başsızlıq artdı ki, Zaqafqasiya
dəmiryoluyla getmək istəyən müsəl-
manlar mövqifdən qaçıb, Heybət
mövqifinə gedirdilər. Oradan qatar ilǝ
yola düşürdülər. Ermənikəndinə get-
mək daha təhlükəliydi. Salamat gedən
daha qayıtmayıb xəbər belə olmu-
yordu. 

Məlum oldu ki, erməni saldatları
məşhur qaniçən Amazasbın koman-
dasına verilmişlər. Onlar hamısı Şura
Hökumətini qəbul etdilər. Müsavat-
çılar mövsuq mənbǝdən xəbərdar ol-

dular  ki,  ermənilər  Ermənikəndində
xəndəklər qazıb istehkamat yapmaq-
dadırlar. “Müsavat” firqəsi öz nüma-
yəndəsi vasitəsilə bu əhvalatı qrado-
naçalnik Ter-Mikaelyandan xəbər al-
mışdı. Bu əhvalat daşnaqlar vasitəsilə
təftiş edildikdən sonra aşkar olmuşdur
ki, “Müsavat”ın aldığı xəbərlər doğ-
rudur. Ermənilər üzr istədilər və xən-
dəklərin doldurulmasına binagüzarlıq
olundu, fəqət bir neçə vaxt keçdikdən
sonra bu xəndəklər təzədən qa-
zılmışdı. “Müsavat” firqəsinin bu mü-
nasibətlə ikinci dəfə etdiyi protes-
tosuna Ter-Mikaelyan cavab vermişdir
ki, bu xəndəkləri ermənilər başqa
qəsd üçün deyil, ancaq özlərini mü-
dafiə və mühafizə etməkdən ötrü
qazıyorlar. 

Bu işlərin hamısı Müsəlmanları
əsəbləşdirib həyəcana salırdı. “Müsa-
vat” firqəsinin Əmələ və Saldat
Vəkilləri Şurasına dəfələrlə etdiyi
müraciəti nəticəsiz qalırdı. 

1918-nci il martın 14-ndə Əmirofun
komandası altında Şamaxıya bolşevik
əsgəri dəstəsi göndərilmişdir. “Müsa-
vat” firqəsi bu əsgəri dəstəni gön-
dərməkdən məqsud nə olduğunu
sorduqda, Əmələ və Saldat Vəkilləri
Şurası cavab vermişdir ki, bu dəstə
uyezddə olan xırda üsyanı yatırmaq-
dan ötrü göndərilir. 

Buna qədər Hacıqabuldan Salyana
və oradan da Muğana bolşevik
qoşunu göndərilmiş idi. Lənkəranda
olan Diki Diviziyanı tərk-silah etmək
üçün  dəniz  təriqiylə  bolşevik  dəstə-
ləri göndərilmişdi. Bunlar hamısı Er-
məni  Milli  Şurasının  xəbəri  ilə  edilir-
di. 

Göndərilən bolşevik əsgərlərinin
hamısı yolda qabaqlarına gələn mü-
səlman kəndlərini dağıdıb zirü-zəbər
edirdilər. Bu qərar üzrə Astaraya da
bolşevik əsgərləri göndərilmiş idi. As-
tara top atəşinə tutulub qarət
edildikdən sonra, əhalinin varı-yoxu
aparılmışdı. Xəzər dənizi sahilində
Qızılağac ilə Lənkəran arasında olan
hamı müsəlman kəndləri “Aleksandr
Candar” paraxodu tərəfindən top
atəşinə tutulmuşdu. 

Styopka Lalayefin quldur dəstəsi
gecələr müsəlman evlərinə hücum
edib, ev sahibinin silahını aldıqdan
sonra özünü də kötəkliyordular. Flot
matrosları da bu cür hərəkətlərdə bu-
lunurdular. Yanvar ayından başlamış
mart hadisələrinə qədər bu halət
davam etdi. 

Hacı Zeynalabdin Təqiyefin oğlunun
cənazəsini Baküyə gətirən 48 nəfər
Diki Diviziya əsgərləri şəhərə gəldik-
dən sonra şəhər ǝhvalı daha da fə-
nalaşdı. Şəhərin hər yerində müsəl-
manlar əleyhinə mitinqlər tərtib edi-
lirdi. Əhali həyəcana düşüb hadisələri
gözlüyordu. 

Müsavatçılar var qüvvələrini bu
işlərin hamısının sülh ilə bǝrtǝrǝf
olmasına sərf edirdilər. Lakin daş-
naqlar yatmıyordular. Fevral ayından
başlamış onlar xəlvətcə erməni ai-
lələrini şəhərin müsəlman hissəsindən
köçürməyə başladılar. Bununla belə
şayiat buraxırdılar ki, müsəlmanlar
bütün xristianları məhv etməyə
hazırlanırlar. Xüsusən müsavatçıları
müttəhim edirdilər. 

Şura Hökuməti başında olan Şa-
umyan, Saakyan və Arakelyan bu
qeyri-təbii əhvalın bərtǝrǝf edilməsi
üçün heç bir təşəbbüsatda bulunmu-
yordular. “Müsavat”ın hər bir mü-
raciətinə onlar cavab verirdilər ki, hər
bir işdə müsəlmanlar özləri günah-
kardırlar və işlərin böylə olmasına
müsəlmanlar çalışırlar. Bunlara bax-
mayaraq,  müsəlmanlar  fikirlərinə
belə gətirmirdilər ki, ermənilər mart
hadisatına bais ola biləcək bir ədnalıq
edə bilǝrlər. Bununla belə, müsəl-
manların bu niyyətlərinə şübhəli ba-
xırdılar. 

Bu halda Şamaxı hadiəsləri haq-
qında Baküyə xəbərlər gəlməyə baş-
ladı. Martın 16-sında xəbər gəldi ki,
balşevik saldatları Şamaxıya hərəkət
edərək intizamsızlıq salıb, yolda qa-
baqlarına gələn müsəlman kəndlərini,
o cümlədən Ağdərə, Novxanlı, Qor-
xanlı və qeyrilərini qarət edib mü-
səlmanları qırırlar. 

Müsavatçılar bu kəndlərin müsəl-
man əhalisini sakit etməyə çalışıb
onları inandırırdılar ki, müsəlmanlar
ilə ermənilər arasında ədavət yoxdur.
Eyni  zamanda  Baküdə  olan  erməni 

saldatları körpülərdə olan fəhlələri,
hammalları və qeyri müsəlmanları
döyüb incidirdilər. 

Mart ayının 17-sində Baküyə xəbər
verildi ki, ermənilərin milli qoşunları
Şamaxıyadək yetişmişlərdir və orada
ermənilər ilə müsəlmanların əlaqəsi
çox kəskinləşmişdir. Hətta xırda mü-
sadimələr də vaqe olmuşdur. Ələl-
ümum Şamaxıdan gələn xəbərlər çox
yaxşı deyildi. 

Həman gün mart ayının 17-sində
axşam “Avetik” paraxodunda bir çox
arvad, uşaq, qoca kişilər, “Müsavat”
nümayəndəsi və 38 nəfər Diki Diviziya
saldatları Lənkərana getməliydilər.
Fəqət Şura Hökuməti paraxod ko-
mandirinə əmr vermişdi ki, xüsusi
icazə almayanadək yola çıxmasın. 

Heç bir şeydən xəbəri olmayan
sərnişinlər, bu əhvaldan həyəcana
düşərlər. 

Saat  10  radələrində  bir  qarqaşa-
lıq olur, diyordular ki, erməni sal-
datları körpüyü əhatǝ etmişlərdir. Əh-
valdan xəbər bilmək istəyən müsəlləh
Diki  Diviziya nəfəratı atəşə məruz
qalar.  

Bu heyndə körpüdə atışma baş-
lanar və on beş dəqiqədən sonra qur-
tarar. “Müsavat” üzvlərindən bir ne-
çələri arayı sakit etmək üçün körpüyə
gəlǝrlər. 

Sonra başlanan atışma nəticəsiz
olaraq yarım saat davam edǝr. Sonra
gecə saat üçədək xəndəklərdə əylə-
şǝrlər. Sair firqə üzvləri ilə bərabər
müsavatçılar Şura Hökuməti komi-
təsinə gəlǝrlər. Oradan bir neçə nəfər
alıb körpüyə gəlǝrlər və məqsəd də bu
idi ki, orada olan hadisə bir növ ilə
yatırılsın. Ermənilər bu hadisədən
istifadə edərək, bütün şəhər içərisin-
də atışmağa başlayarlar. Gecə Şura
qoşunu namı ilə ermənilər Velikoknya-
jeski, Olginski və Voronsofski caddə-
lərini işğal edirlər. 

Həman gecə ermənilərin süvari
qoşunları küçələri dolaşıb əhalini
daha  artıq  xof  və  dəhşətə  salıyor-
dular. 

Müsavatçılar bu yolda çox çalı-
şıyordular. Həyəcana düşmüş müsəl-
manları evlərinə qaytarırdılar və eyni
zamanda digər diviziya saldatlarını
vadar ediyordular ki, onlar silahlarını
təslim etsinlər. Zira bolşeviklər silahın
təslimindən sonra onları azad edə-
cəklərini bildirdilər. 

Nəhayət, saldatlar silahlarını müsa-
vatçılara verərək bəyan etdilər ki,
ortalıq qarışmasın deyə bunları təslim
ediyorlar. 

Lakin bolşeviklər ilə daşnaqlar yat-
mıyordular. Bizimkilər pristanda əhatə
edildiyi zaman, onlar müsəlmanlara
hücum etmək istəmişlərdir, fəqət
onlar Şamaxı qoşunlarını gözlədik-
lərindən, bir gün sonraya bu qırğını
təxir edirlər. 

Müsavatçılar İcraiyyə Komitəsindən
mart ayının 18-ndə yekşənbə günü
səhər saat 7-də qayıdırlar. Müsəl-
manlar saldatların silahlarını aldığını
duyaraq, həyəcana düşürlər və dü-
kanları bağlayaraq Milli Komitə ic-
lasına gəlirlər. 

Mitinqdə natiqlər etiraz nitqləri
deyərək, bir neçə nəfər vəkillər se-
çirlər ki, onlar İcra Komitəsindən
tüfəngləri tələb eyləsin və bəyan
eyləsinlər ki, tüfənglər qaytarılma-
dıqca bazarı açmayacaqlardır. Müsa-
vatçılar bu mitinqlərdə camaatı asu-
dəliyə dəvət və üç dəfə intibah-
namələr buraxaraq dükançılara dü-
kanlarını açmağı təklif edirlər. Axırıncı
intibahnamədə bildirilmişdi ki, İcra
Komitəsi axşam saat 6-da silahları
qaytaracaq və üzr dəxi istəmişdir. 

O zaman ki, müsavatcılar əhalini
asudəliyə dəvət ediyordular, eyni za-
manda Şura qoşunları, erməni
saldatları rast gələn müsəlmanları
silah bəhanəsi ilə axtarırdılar. 

Daşnaq saldatları qaraqolda duran
beş nəfər müsəlman saldatlarını
“samosud” etmək istəmişsələr də,
ruslar və müsəlmanlar yetişərək bun-
ları xilas etmişlərdir. Bu heyndə xəbər
yetişir ki, şəhərin kənarında və Şamaxı
altında Styopka Lalayefin dəstəsi mü-
səlmanları qırır. Bu xəbərlər və erməni
saldatlarının insaniyyətdən kənar
hərəkətləri müsəlmanları fövqəladə
bir surətdə həyəcana salıyordu. Saat
5-də müsavatçılar İcraiyyə Komi-
təsində silahların qaytarılmasını göz-
ləyordular. 

Bu halda xəbər yetişir ki, bolşe-
viklər Şamaxı küçəsində müsəlman-
lara hücum edib onları öldürürlər.

Axşam  saat  6-da  bir  çox müsəl-
man vağzalda tövqif edilmişlərdi. Ax-
şam saat 7-də bolşeviklər rastlarına
gələn müsəlmanları  öldürməyə  baş-
layarlar. 

Müsavatçılar dəfǝatla İcra Komi-
təsinə müraciət etmişlərsə də, hər
dəfə “Heç bir şey bilmiyoruz” cavabını
alırmışlar. Bu vaxt Mars teatrosunun
damından pulemyot işləməyə başla-
nır. 

Saat 10-da məlum olur ki, Veli-
kiknyajeski, Olginski və Marinski kü-
çələr bolşeviklər tərəfindən işğal edi-
lib, şəhərin aşağı hissəsi ilə əlaqə kə-
silmişdir. 

Saat 11-də erməni nümayəndəsi
doktor Ter-Zaxaryan “Müsavat” ida-
rəsinə Milli Komitəyə gəlib demiş ki,
Erməni Milli Komitəsi “Metropol”a
yığılmışdır ki, müsəlmanlar ilǝ bir
yerdə bolşeviklərin qarşısına çıxmaq
üçün şura etmək istəyorlar. Və əlavə
eyləmiş ki: Bizim Şura qoşunu ilə heç
bir əlaqəmiz yoxdur. Bu siyasi bir
mübarizədir. Çalışmalı ki, bu mübarizə
hər iki millətə zərər yetirməsin. 

Bu zaman müsəlmanlar müavinət
etmək istərlər. Milli Komitədən Əli-
mərdan bəy Topçubaşofu, Əbdüləli
bəy Əmircanofu, Ağahüseyn Təqiyofu,
Yusifəli Əliyefi, “Müsavat”dan Emin
Məhəmmədofu, Səməd bəy Əliis-
gəndərofu, Əsədulla Əhmədofu oraya
göndərirlər. 

Axşam saat sǝkkizdə səkkiz nəfər
müsəlmanlar bir nəfər erməninin sö-
zünə  görə  “Metropol”a  əzimət edir-
lər. 

Müsəlmanlar və Erməni Milli Ko-
mitəsi bu yerədək ermənilərə ina-
nırdılar. Vəkilləri, erməni saldatları
gülləyə basdığından, bunlar qayıdırlar.
Sonra Ter-Zaxaryan telefon ilǝ “Met-
ropol”a Ter-Mikaelyans və Takiyanosof
ilə danışar və qərar qoyarlar ki, səhər
saat 7-də yığışsınlar. Eyni zamanda
ermənilər söz verirlər ki, erməni his-
səsində olan müsəlmanları mühafizə
edəcəklərdir. Müsəlman hissəsində
olan erməniləri də müsəlmanlar
mühafizə etsinlər. 

Müsəlmanlar bu barədə məhəl-
lələrə əmr verirlər. Saat 5-də bildik ki,
bizi aldatmışlardır. Bunlar bir tərəfdən
bizimlə danışığa girişdiyi halda, digər
tərəfdən Şaumyan və eserlər ilə
danışığa girişmişlərdir. Bunlar qət
eyləmişlərdir ki, bizi aldadıb bütün
ixtiyarı əllərinə alsınlar. 

“Müsavat”ın birinci şöbəsindən
bildirilirdi ki, Ermənikəndindən ermə-
nilər Qanlıtəpəyə müsəlman məhəl-
ləlǝrinə hücum ediyorlar və zirehli
avtomobillər “Müsavat” qarşısında
dayanıb onları gülləyə basır və bir
neçə müsəlmanları küçəyə çağırıb
öldürmüşlər. Müsəlmanlar İcra Ko-
mitəsinə müraciətlǝ, nə üçün böylə
edilir dedikdə, “Sizə böylə lazımdır”
deyə Qaraxanyan cavab verirmiş. 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA 
İLEYHİ RACİUN* 

Millətdaşlar! 
Bu gün sevgili vətənimiz Azərbay-

can bir əza məclisinə dönmüş. 
Gözlərdən axan qan-yaşlar, dil-

lərdən səmalara doğru yüksələn
dəhşətli ah-əninlər böyük bir tufan
qoparıyorlar. 

––––––
*Camaata xitabǝn intibahnamǝ

surǝtindǝ nǝşr edilmişdir.

Millətdaşlar! 
Bu gün hər yanı bir hüzn, hər yeri

bir yas, hər tərəfi br pərişanlıq içində
görüyoruz. Diqqət etdikdə, hər bir
məmləkətdə bir təlaş, hər sözdə bir
məhəbbət, hər sükutda bir şikayət an-
layoruz. Ətrafa baxıyoruz: 

Güllər solmuş, bülbüllər sükuta dal-
mış, aləm qara matəm libasına bü-
rünmüş. İnsanların üzündə bir hüzn,
bir mükəddərlik müşahidə olunur. Gu-
ya şimdiki bu an həyat, məmata təbdil
olunacaq, guya şimdi soqaqlarda do-
laşan insanlar biruh bir müqəvva
şəklinə giriblər. 

Əcǝba bunlar nə üçün? Bu tə-
bəddülatlara səbəb nə? 

Əvət! 
Bu gün adlarını insan qoyub fe-

illərində bir yığın vəhşilər sürüsünü
təşkil edən canilər əliylə Azərbay-
canımızın geniş səhraları azəri türk-
lərinin kəndi qanları ilə boyanmış. Bu
gün mədəniyyəti yıxan qorxulu zər-
bələrə məruz qalan gözəl, müqəddəs
vətənimiz bir yığın nadanlar əliylə
xarabazara döndǝrilmiş. 

Bu gün sevgili Azərbaycanımızın bir
qəbristana döndǝrilmǝk fərmanı
verilmiş. Bu gün azəri türklərinin
irzinə, namusuna təcavüzlər olunmuş.
Bu gün məzlum övladlarının na-
musuna təcavüz edilməyini görən
şanlı babalarımızın o qəhrəman
ruhları coşmuş, ildırımlar çaxdırıb,
qara buludları toplayıb, şiddətli rüz-
garlar əsdirib, şu gördüyümüz yaslı,
pərişan, ağlar təsəvvüratı təşkil et-
mişlər. Bu gün dağılan xaniman-
larımızın tozu, yaxılan imarətlərimizin
atəş tüstüsü, qırılan cavanlarımızın
fəryadı, namusu gedən qadınlarımızın
ah-ənini, doğranılan çocuqlarımızın
“Anam! Anam!” deyən sədaları yek-
digərlərinə qarışaraq səmalara doğru
yüksəlib, gördüyümüz qiyamətləri
bərpa etmişlərdir. 

Ey vətənini, millətini sevən, namu-
sunu uca tutan, Azərbaycan şühə-
dasının hörmətini bilən millətdaşlar,
bugün tətil etməli! Ey şanlı Türk
millətinin balaları! Bu gün kəmikləri,
canları, qanları ilə Azərbaycan istiq-
laliyyətinin əsasını qoyan azəri-türk
cavanlarının istirahəti-ruhları üçün əza
məclisləri tərtib vermək həpimizin
müqəddəs vəzifəsi olmağı düşünməli.
Bu məqsədlə Bakü Türk Mütəəl-
limlərinin İttifaqı tərəfindən martın
31-ndə səhər saat 11-də Birinci Realnı
məktəbinin binasında əza məclisi
tərtib veriləcəkdir. 

İttifaqi‐Mütəəllimin İdarəsi    

TELEFONOQRAMMA NÖMRƏ 5
29 mart 1919-ncu sǝnǝ 

Hamı Nəzarətlərə 
Hökumət İşləri İdarəsi, Rəis və

vükəlanın qərardadına görə elam
ediyor ki, bugün mart ayının 31-ində,
mart hadisatı münasibətilə heç bir
dövləti müəssisələrdə iş olmayacaq-
dır. 

–––

Düşənbə günü ibarət olsun təzə
qayda ilə mart ayının 31-dən bir gün
Suraxanski küçədə Hacı Hacıbaba
mərhumun təkyəsində keçən ildə
şəhid düşən müsəlman əhalisinin və
ələlxüsus öz həmkarları olan mərhum
Məhəmmədhüseyn, Məhəmmədǝli
və İbrahim, İmamverdi və Cənnətin
istirahəti-ruhları üçün təziyə (pəs-
məzar) təyin olunur. Bəyani-təziyə
Zərgərlər tərəfindən qəbul olunuyor. 

Müvəqqəti müdir: Hacıbəyli Üzeyir 

Bakü və ətrafında Zəhmətkeş Ziyalılar İttifaqı 

Bütün zəhmətkeş ziyalıları martın 31-ndə, saat 11-də “Təzəpir” 

məscidinə dəvət edir. Orada mart hadisatında fəcianə bir surətdə 

qətl edilən cəmiyyət üzvləri ruhuna “Yasin” xətm olunacaqdır. 
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AZƏRBAYCAN VƏTƏNDAŞLARINA
HÖKUMƏTİN MÜRACİƏTİ 

Azǝrbaycan vǝtǝndaşları!
Bir sǝnǝ bundan ǝqdǝm mǝbusla-

rınızın rǝy vǝ arzusu mövcibincǝ, Azǝr-
baycan xalqı müstǝqil yaşayış tǝriqinǝ
qǝdǝm qoydu. 1919-cu sǝnǝsi mayın
28-i Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin milli
bayramıdır. Öylǝ bir bayram ki, onun
xatiri ümum Azǝrbaycan vǝtǝndaşları
üçün daima möhtǝrǝm vǝ müqǝddǝs
sayılacaqdır. Çünki kǝndi dövlǝtinizin
milli bayrağı altında keçmiş olduğunuz
bir sǝnǝlik azad vǝ zǝhmǝtli hǝyatınız
Azǝrbaycanın böylǝ tarixi bir gün[ü]
olduğunu sizǝ sözdǝn artıq izah edir.
Siz çarizmin ǝn ağır tarixini keçirmiş-
siniz. O, sizin ǝn gözǝl hissiyyatınızı,
mǝdǝniyyǝt vǝ müqǝddǝs ǝmǝllǝrinizi
ayaqları altında tapdamış vǝ mǝhv et-
mǝk istǝmişdir. Biz hǝr bir hüquqdan
vǝ mǝdǝni tǝrǝqqiyyatdan vǝ ǝn ibtidai
siyasǝtdǝn belǝ mǝhrum olmuşduq.
Bizim gözǝl arzularımız qǝti surǝtdǝ
ǝzilir vǝ ayaqlar altına alınırdı. Sizin
nǝzǝrlǝrinizdǝn bolşevik hǝrc-mǝrcli-
yi, onun o mǝnhus dövrü keçmişdir.
Kǝndi evlǝrinizin talan vǝ qarǝt edilib,
uşaqlar vǝ qadınlarınızın böyük fǝla-
kǝt vǝ müsibǝtlǝrǝ düşdüyünü vǝ tǝ-
hǝmmül etdiyini gördünüz. 

Qan dǝryasında qutǝvǝr olan  Azǝr-
baycan türk millǝti kǝndi müqǝddǝ-
ratı öhdǝsinǝ olaraq öz başına bura-
xılmışdı.

O mǝtanǝti-qǝlb vǝ ǝzmi-qǝti ilǝ is-
tiqbalı düşünǝrǝk yaşayor. Vǝ bilaxirǝ
müstǝqil vǝ azad yaşamaq yolu arayıb
ona rǝvan oldu. Öylǝ bir yol ki, onu
ümum cahanın ǝzilmiş vǝ döyülmüş
millǝtlǝri tutmuşdu. Bu yoldan isǝ hǝ-
mǝvǝqt geri dönmǝk, qayıtmaq yox-
dur, ola da bilmǝz. Bu bir sǝnǝ ǝrzi-
müddǝtindǝ biz yorulmadan işlǝdik vǝ
bu işlǝmǝyimizlǝ dövlǝtimizi möh-
kǝmlǝşdirǝrǝk camaatımızın aşağı sin-
finǝ milli dövlǝt tǝşkili hissini düşün-
dürdük vǝ göstǝrdik ki, camaat vǝ mil-
lǝt mǝbuslarının getdiklǝri yol doğru
vǝ xalqın azadǝ fikir vǝ mǝslǝkidir. Bu
az vaxt zǝrfindǝ Azǝrbaycan türklǝri
kǝndilǝrinin müstǝqil vǝ azadǝ yaşa-
mağa layiq olduqlarını gözǝl surǝtdǝ
göstǝrib vǝ dövlǝt tǝşkilinǝ istedad vǝ
qabiliyyǝt yetirdiklǝrini isbat etdilǝr.
Bunun sayǝsindǝ isǝ şimdi mǝmlǝkǝt-
dǝ insanı mǝmnun edǝcǝk bir dǝrǝcǝ-
dǝ nizam vǝ asayiş hökmfǝrmadır.
Dövlǝtin fǝaliyyǝti isǝ bir dǝqiqǝ dǝ ol-
sa tǝxir etmǝyib, hǝman hökumǝt işlǝ-
rindǝ davam etmǝkdǝdir. İnqilabın
bizǝ vermiş olduğu sǝmǝrǝsi mühafi-

zǝ edilmǝklǝ bǝrabǝr siz indi Mǝclisi-
Müǝssisan seçkilǝri ǝrǝfǝsindǝsiniz.
Bu Mǝclisdǝ Azǝrbaycan millǝti kǝndi
fikir vǝ rǝyini aşkar edǝcǝkdir. İstiqla-
liyyǝti müdafiǝ vǝ mühafizǝ etmǝk
ümum Azǝrbaycan xalqının müqǝddǝs
vǝzifǝsidir. 

Azǝrbaycan vǝtǝndaşları! Tǝhlükǝ
vǝ tǝhdid hǝlǝ rǝf olmamışdır. Bizim
üzǝrimizǝ qara buludlar gǝlmǝkdǝdir.
Bizim daxildǝki hǝrǝkatımız vǝ nizam
vǝ asayişimiz tǝmin edilǝrsǝ, istiqlaliy-
yǝtmizi tǝhdid edǝn qüvvǝlǝrǝ yol ver-
mǝz vǝ rahat vǝ azadǝ yaşamağa ma-
lik olarız. 

Azǝrbaycan vǝtǝndaşları! 
Mayın 28-i böyük vǝ ümumi bir

bayram hesab edilmǝlidir. Bu gündǝ
bilafǝrqi-millǝt hǝr kǝs özünü müsavi
hüquqla Azǝrbaycan vǝtǝndaşı hiss et-
mǝlidir. Bu gün ümum cahan millǝtlǝ-
rinin ǝdalǝt üzrǝ olan hüquq vǝ ixtiya-
ratının tǝmin edilǝn günlǝrindǝn bir
gündür. Azǝrbaycan millǝtinin ittihad
vǝ ittifaqına istinad edǝrǝk vǝ buna
ümidini izhar etmǝklǝ, Hökumǝt Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝtinin ikinci sǝnǝ-
sinǝ qǝdǝmnihad oluyor.

Ümum Azǝrbaycan vǝtǝndaşlarının
qüvvǝ vǝ müavinǝtinǝ ümidlǝ Hökumǝt
onları dövlǝt bayramı ilǝ tǝbrik edir. 

Azǝrbaycan Vükǝla Şurası Rǝisi vǝ
Daxiliyyǝ naziri: Nǝsib bǝy Yusifbǝyli 

AZƏRBAYCAN İSTİQLALINI MÜBİN
ƏQDNAMƏ

Böyük Rusiya inqilabının cǝrǝyanı
ilǝ dövlǝt vücudunun ayrı-ayrı hissǝlǝ-
rǝ ayrılmasıyla Zaqafqaziyanın rus or-
duları tǝrǝfindǝn tǝrkini mövcib bir
vǝziyyǝti-siyasiyyǝ hasil oldu. Kǝndi
qüvveyi-mǝxsusǝlǝrinǝ tǝrk olunan
Zaqafqaziya millǝtlǝri müqǝddǝratla-
rının idarǝsini bizzat kǝndi ǝllǝrinǝ ala-
raq Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cümhu-
riyyǝtini tǝsis etdilǝr. Vǝqayei-siyasiy-
yǝnin inkişaf etmǝsi üzǝrinǝ gürcü mil-
lǝti Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cümhu-
riyyǝti cüzündǝn çıxıb müstǝqil Gürcü
Xalq Cümhuriyyǝti tǝsisini sǝlah gör-
dü. 

Rusiya ilǝ Osmanlı İmperatorluğu
arasında zühur edǝn müharibǝnin tǝs-
viyǝsi üzündǝn hasil olan vǝziyyǝti-
hazireyi-siyasiyyǝ vǝ mǝmlǝkǝt daxi-
lindǝ bulunan misalsız anarşi Cǝnub-
şǝrqi Zaqafqaziyadan ibarǝt bulunan
Azǝrbaycana dǝxi bulunduğu xarici vǝ
daxili müşkülatdan çıxmaq üçün xü-
susi bir dövlǝt tǝşkilatı qurmaq lüzu-
munu tǝlqin edir. 

Buna binaǝn arayi-ümumiyyǝ ilǝ in-

tixab olunan Azǝrbaycan Şurayi-Mil-
liyyeyi-İslamiyyǝsi bütün camaata
elan ediyor ki: 

1 – Bu gündǝn etibarǝn Azǝrbaycan
xalqı hakimiyyǝt haqqına malik oldu-
ğu gibi, Cǝnub-şǝrqi Zaqafqaziyadan
ibarǝt Azǝrbaycan dǝxi kamilülhüquq
müstǝqil bir dövlǝtdir. 

2 – Müstǝqil Azǝrbaycan dövlǝtinin
şǝkli-idarǝsi xalq cümhuriyyǝti olaraq
tǝqǝrrür ediyor. 

3 – Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti
bütün millǝtlǝr vǝ bilxassǝ hǝmcivar
olduğu millǝt vǝ dövlǝtlǝrlǝ münasi-
bati-hǝsǝnǝ tǝsisinǝ ǝzm edǝr. 

4 – Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti
millǝt, mǝzhǝb, sinif, silk vǝ cins fǝrqi
gözlǝmǝdǝn qǝlǝmrǝvindǝ yaşayan
bütün vǝtǝndaşlarına hüquqi-siyasiy-
yǝ vǝ vǝtǝniyyǝ tǝmin eylǝr. 

5 – Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti,
ǝrazisi daxilindǝ yaşayan bilcümlǝ mil-
lǝtlǝrǝ sǝrbǝstanǝ inkişafları üçün ge-
niş meydan buraxır. 

6 – Mǝclisi-Müǝssisan toplanıncaya
qǝdǝr Azǝrbaycan idarǝsinin başında
arayi-ümumiyyǝ ilǝ intixab olunmuş
Şurayi-Milli vǝ Şurayi-Milliyǝ qarşı
mǝsul Hökumǝti-müvǝqqǝtǝ durur. 

Bu ǝqdnamǝ 1918 sǝnǝsi mayıs ayı-
nın 28-dǝ Tiflisdǝ elan olunmuşdur. 

İSTİQLALİYYƏT 
İnsanlar azadǝ yaşamaq üçün xǝlq

olunublar vǝ bu yaşadığımız yer bila-
tǝfavüt insanların ixtiyarlarına vagüzar
olubdur. Ona görǝ hǝr millǝtǝ istiqla-
liyyǝt verilmǝlidir ki, ta kamali-asu-
dǝliklǝ öz hüquqlarına nail olsunlar. 

Peyğǝmbǝrlǝrin camaata ümdǝ
sözlǝri bu olubdur: “Ey camaat! Fǝqǝt
bir olan Allah-taalaya itaǝt edin.” Bu
dǝxi ifadǝ edir ki, Allahdan başqasının
bir kǝsǝ tǝsǝllütü yoxdur, bǝlkǝ hamı
camaat hüquqda bǝrabǝrdir. 

Quran ki qǝvanini-mǝdǝniyyǝti  eh-
tiva etdiyi halda xitabı doğrudan-doğ-
ruya ümum xalqadır, bu xitabla haki-
miyyǝti-xalqı tǝsis vǝ tǝmin etmişdir.
“La ikrahǝ fid-din” ayǝyi-kǝrimǝsiylǝ
bülǝnd bir surǝtdǝ hürriyyǝti-vicdanı
elan buyurmuşdur. 

İstiqlaliyyǝtlǝ hürriyyǝti mühafizǝ
etmǝk olar. Hǝr kǝs öz sözünü, ǝqidǝ-
sini hürriyyǝtlǝ bǝyan edǝr. İstiqlaliy-
yǝtlǝ mǝktǝblǝrdǝn vǝ mǝdrǝsǝlǝr-
dǝn camaata nǝf verǝn alimlǝr peyda
olar, ehkami-ilahiyyǝ dǝxi istiqlaliyyǝt
sayǝsindǝ intişar tapar.

Hǝr tayfaya istiqlaliyyǝt lazımdır vǝ
buna tǝrǝfdar olmaq ǝdalǝtdir. Ədalǝt
isǝ cümlǝ ǝxlaqi-hǝmidǝnin ǝsasıdır. 

ELAN

1919 mayıs 28-dǝ çaharşǝnbǝ günü saat 11-dǝ Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti 

istiqlalı elanının sǝneyi-dövriyyǝsi münasibǝtilǝ Azǝrbaycan 

Mǝclisi-Mǝbusanının fövqǝladǝ tǝntǝnǝli iclası olacağı elan olunur. 

ELAN

Bakı Şǝhǝr İdarǝsi sǝdri üzvlǝrdǝn xahiş edir çaharşǝnbǝ günü 

may ayının 28-dǝ saat 1-dǝ Azǝrbaycan istiqlaliyyǝtinin sǝneyi-dövriyyǝsi 

münasibǝtilǝ vaqe olacaq tǝntǝnǝli iclasa tǝşrif gǝtirsinlǝr. 
T-141 

BAKI EV SAHİBLƏRİ ŞURASI 
Hamı üzvlǝri vǝ ev sahiblǝrini hǝmin may ayının 30-da cümǝ günü saat 11-dǝ vaqe

olacaq iclasa dǝvǝt edir. İclas “Obşestvenni sobraniya”nın binasında (Nikolayefski küçǝdǝ)
vaqe olacaqdır. 

Müzakirǝ edilǝcǝk mǝsǝlǝlǝr: 
1) İdarǝnin İttifaqın fǝaliyyǝti barǝsindǝ mǝruzǝsi; 
2) Şuraya 15 üzv vǝ 10 namizǝd seçilmǝsi barǝsindǝ; 
3) Tǝftiş komissiyasına 7 üzv intixabı. 
Qeyd 1: İclasda tǝzǝ üzvlǝr yazılacaqdır. 
Qeyd 2: Hǝrgah üzvlǝrin 1/3-i gǝlmǝzsǝ, hǝmin gün saat 12-dǝ (İttifaqın nizam-

namǝsinin 25-ci maddǝsinǝ binaǝn) ikinci ümumi iclas tǝyin olunur. 
T-140

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisi naminǝ gǝlǝn ǝrizǝlǝr daxilindǝ bir çox
imzasız ǝrizǝlǝrǝ tǝsadüf olunur ki, böylǝ imzasız gǝlǝn ǝrizǝlǝrǝ qanun möv-
cibincǝ ǝncam edilmǝyib buraxılmalıdır. 

Buna binaǝn Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusan naminǝ gǝlmiş olan imzasız ǝrizǝlǝr
baxılmamış vǝ ǝncamsız qaldığı gibi, ǝrizǝ sahibi dǝ ǝrzi-halına ǝncam edilǝcǝyini
bǝklǝmǝkdǝ qalır. 

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisi hǝzrǝtlǝrinin ǝmrlǝrinǝ binaǝn ǝrizǝ
göndǝrǝn zatlara bununla mǝlum edilir ki, göndǝrilǝn ǝrzi-halların cümlǝsi imza
edilmǝlidir. Əks tǝqdirdǝ ǝrizǝ sahibinin hansı sǝbǝbdǝn dolayı olursa olsun
ǝrizǝsini imza etmǝmiş olduğu halda göndǝrilǝn ǝrizǝlǝr Mǝclisi-Mǝbusan tǝ-
rǝfindǝn sǝrǝncamsız qalır. 

Parlaman İdarǝsi vǝkili: Vǝkilov
Kargüzar: C. Paşazadǝ T-134

Avtomobil
7 yerli, kareti qoz ağacından “Panar Elisar” fabrikası avtomobili 40-60 güclü, ucuz satılır.

Xahiş edǝnlǝr: Bazarnı küçǝdǝ numero 6, İbrahimofun mağazasına müraciǝt edǝ bilǝrlǝr. 
8796
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Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝ-

lǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc 

olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 

Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafa-

tını idarǝ tǝyin ediyor.

Elan fiyatı: 
1-nci sǝhifǝdǝ sǝtri 4 rublǝ

Axırıncı sǝhifǝdǝ sǝtri 3 rublǝ
İtǝn şeylǝr vǝ yer axtaranlar

üçün 
2 rublǝ

Abunǝ şǝraiti: 

Bakü üçün: 
1 aylığı 20 rublǝ

2 ‘‘ 35 ‘‘

3 ‘‘ 50 ‘‘ 

Qeyri şǝhǝrlǝr üçün: 
1 aylığı 25 rublǝ

2 ‘‘ 45 ‘‘ 

3 ‘‘ 60 ‘‘ 

Mǝhǝlli-idarǝ: 

Bakü, Voronsofski vǝ Qubernski
küçǝlǝrin küncündǝ 4 

nömrǝli evdǝ 

“Azǝrbaycan” idarǝsi 
Telefon numero 39-60

Tǝk nüsxǝsi 1 manat 50 qǝpik

Dardanel
lokantası

Hǝmin may ayının 
28-ci günü

Azǝrbaycan istiqlaliyyǝtinin bir sǝnǝliyi münasibǝtilǝ 
“Dardanel” lokantasında 

Rumın orkestri vǝ Asiya musiqisi çalıb 
xanǝndǝlǝr oxuyacaqdırlar.

Mǝşhur tarçalan Hǝsǝnin tǝhti-idarǝsindǝ
T-139

ELAN 

Be-münasibǝti-ruzi-tacgüzariyi-ǝlahǝzrǝt Sultan Əhmǝd şah Qacar xǝllǝdǝllahu mülkǝhu 

vǝ sǝltǝnǝtǝhu 

ruzi-çaharşǝnbǝ 27 şǝhri-şǝbanülmüǝzzǝm dǝr-konsulgǝriyi-dövlǝti-aliyyǝyi-İran ǝz saati-dǝhi-sübh ila saati-doyi-bǝdǝzzohr 

pǝziraiyi-rǝsmi-beǝmǝl xahǝd-amǝd. Bǝr-ümumi-iraniyan lazemǝst ki dǝr-ruzi-mǝzkur mǝrasimi-cǝşni-tacgüzarira mücri darǝnd. 

Konsuli-dövlǝti-aliyyǝyi-İran Mǝhǝmmǝd Sǝidül-vüzǝra     8794

İstanbulun      Bulvarda yeni açılmış qǝhvǝxana 1-ci şöbǝsi 
Qǝhvǝxana Gömrükxana qarşısında vaqe olub hǝrbi mǝmurlar üçün 10 faiz güzǝşt edilir. 

Kamali-ehtiramla: Sǝmǝd Zeynalov.   8793

Hökumǝt teatrosunda -) Teatro mövsümü bağlanır (- axşam tamaşası 

Bu mövsümdǝ axırıncı opera vǝ operetta tamaşaları 
Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacıbǝyli qardaşları müdiriyyǝti 

Sǝşǝnbǝ günü şǝbanülmüǝzzǝm ayının 26-da (mayısın 27-dǝ) 1337-1919-cu ildǝ 
Axırıncı dǝfǝ olaraq “Arşın mal alan” operettası 

Çaharşǝnbǝ günü şǝbanülmüǝzzǝmin 27-dǝ (mayısın 28-dǝ) Azǝrbaycan istiqlaliyyǝtinin
sǝneyi-dövriyyǝsi münasibǝtilǝ “Leyli vǝ Mǝcnun” operası vǝ “Azǝrbaycan”

faciǝsi vǝ cümǝ günü şǝbanülmüǝzzǝmin 29-da (mayısın 30-da) 

“Aşıq Qǝrib”

operası tǝntǝnǝli bir surǝtdǝ mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır vǝ mǝzkur tamaşalardan
sonra teatro mövsümü gǝlǝn sentyabradǝk bağlanır. 

Bu tamaşaların biletlǝri imdidǝn satılmaqdadır. 
Tamaşa başlanacaqdır axşam saat 8 tamamda. Hacıbǝyli qardaşları müdiriyyǝti. T-136



Kim ki, istiqlaliyyǝtin xilafına hǝrǝ-
kǝt edǝr, o, zalımdır vǝ günahsız insan-
ları ǝsir etmişdir. “Əl-ǝdl mimarül-ǝrz”
demişlǝr. 

İstirahǝt vǝ sǝadǝti-ümumiyyǝ tǝ-
rǝqqi vǝ mǝdǝniyyǝtlǝ hasil olar. Tǝ-
rǝqqi vǝ mǝdǝniyyǝt isǝ ancaq hǝr
millǝtin istiqlaliyyǝtlǝ yaşamağındadır.
İstiqlaliyyǝti mühafizǝ etmǝkdǝ çalış-
maq eyni-sǝadǝt vǝ nǝhayǝt kǝramǝt-
dir. Zira insan başqalarını nǝ dǝrǝcǝdǝ
mǝsud edǝrsǝ, özü dǝxi o dǝrǝcǝdǝ
mǝsud olar. 

İnsanı istiqlaliyyǝtlǝ yaşamaqdan
mane olmaq quşu qǝfǝs içindǝ saxla-
maq gibidir ki, daim özünǝ nicat yolu
axtarar. İştǝ, millǝt kǝndi hüququna
arif olandan sonra daim istiqlaliyyǝt
axtarmaqla axirülǝmr mǝramına nail
olacaqdır. Buna görǝ insanı tǝbiǝtin
xilafına mǝcbur etmǝk nǝticǝsiz bö-
yük zülm vǝ haq-taalanın ǝmrinǝ mü-
xalifǝtdir. 

İstiqlaliyyǝti olmayan millǝt qanad-
sız quş gibidir ki, hǝtta xırdaca uşaq-
ların da ǝllǝrindǝn xilas ola bilmǝz.
Qanadsız quş başqa quşun qanadıyla
uça bilmǝz. İştǝ, hüququ ǝlindǝ ol-
mayan millǝt dǝ hǝmişǝ zülmǝtlǝr
içindǝ sǝrgǝrdan qalıb, başqasının
himayǝsiylǝ nicat yolu bulmaz. 

Be-pǝrri-xiş bayǝd kǝrdpǝrvaz,
Be-bali-digǝran nǝtvan pǝridǝn.
Azǝrbaycan Hökumǝti istiqlaliyyǝt

peyda edǝrsǝ, islam ǝhli cǝhalǝt vǝr-
tǝsindǝn xilas olub, dini vǝ mǝdǝni
cǝhǝtlǝrini tǝmin etmiş olarlar vǝ bu-
nunla xilqǝtin müqtǝzasınca yaşama-
ğa malik olub islamiyyǝtin ruhu vǝ hǝ-
qiqǝti zahirǝ çıxar vǝ bu nöqteyi-nǝ-
zǝrlǝ dǝ Azǝrbaycan Hökumǝti kǝndi
istiqlaliyyǝtini elan etmişdir. Fǝqǝt
böylǝ istiqlaliyyǝtdǝn gözǝl nǝticǝ al-
maq vaxta görǝ maarifi artırmaqla vǝ
milli ruhda tǝrbiyǝ almaqla mümkün
olacaqdır. 

Şeyxülislam Axund Ağa Ağaǝlizadǝ 

NƏ BÖYÜK BAYRAM!
Azǝrbaycan türklǝri bu gün ilk dǝfǝ

olaraq böyük bir bayram saxlayorlar –
İstiqlal bayramı!  

Bundan bir sǝnǝ ǝvvǝl Zaqafqaziya-
nın müqǝddǝratını hǝll üçün Tiflisǝ
toplanmış olan müsǝlman vǝkillǝri ta-
rixin öylǝ bir anına tǝsadüf eylǝmiş-
lǝrdi ki, yüz sǝnǝlik dövri-ǝsarǝtǝ yal-
nız yüksǝk bir ǝmǝl nǝticǝsi deyil, eyni
zamanda zǝruri bir ehtiyac gibi xatimǝ
vermǝk mǝcburiyyǝtindǝ qalmışlardı. 

Əvǝt, Zaqafqaziya millǝtlǝri bilmǝc-
buriyyǝ elani-istiqlal etmişlǝrdi. 

Bilmǝcburiyyǝ elani-istiqlal! 
İstiqlalımıza düşmǝn olanlar bu iki

“mǝcburiyyǝt” vǝ “istiqlal” sözlǝrinin
bir araya toplanmasını “ictimayi-zid-
deyn” qǝbilindǝn ǝdd etmǝklǝ Zaqaf-
qaziya cümhuriyyǝtlǝrinin qeyri-tǝbii
olduqlarını isbat etmǝk istǝrlǝr. 

Fǝqǝt bu mülahizǝ zahirdǝ doğru
görünsǝ dǝ, batindǝ öylǝ deyildir. 

Bir növzadın mǝşimeyi-madǝrdǝn
xilas olub da dünyaya gǝlmǝsi heç
şübhǝsiz bir vǝq’eyi-istiqlaldır. Qadının
vǝzi-hǝmlinǝ digǝr tǝbirlǝ bizdǝ “azad
olmaq” deyirlǝr. Halbuki bu “azadlıq”
eyni zamanda bir zǝrurǝti-tǝbiiyyǝ, bir
mǝcburiyyǝtdir. 

Öylǝ bir mǝcburiyyǝt ki, hǝyati-
alǝm ona bağlıdır!

Zaqafqaziya Seyminin elani-istiqlala
mǝxsus olan günündǝ kadet firqǝsi
nümayǝndǝsi Seym ǝzalarının o gün
vǝzifǝlǝrinin ağırlığından duyduqları
hissiyyata tǝrcüman olaraq, hǝr kǝsi
özü gibi tǝsǝvvür edǝrǝk: “Baxınız,
sanki Seym bir möhtǝzirin başı üstün-
dǝ durmuşdur” dediyinǝ müqabǝlǝ-
tǝn mǝn: “Əfv edǝrsiniz, bu iztirab vǝ
ǝndişǝ bir möhtǝzirin deyil, bir lǝhu-
sǝnin* başı üstündǝ görülǝn iztirab-
dır.”

Zaqafqaziya lǝhusǝsinin “azadlığı”
çox müşkülatla olmuşdur. Çünkü bir-
dǝn üç növzad doğmuşdur: Gürcüs-
tan, Azǝrbaycan vǝ Ermǝnistan! 

Hǝr növzad gibi istiqlal dǝxi can
gibi sevildiyi halda, canan gibi cǝfa-
kardır. Bir növzad paydar olub kǝndi
başına dolanır bir adam oluncaya qǝ-

* Vǝzi-hǝml edǝn qadın.

dǝr ata vǝ anasına nǝ ǝndişǝlǝr, nǝ
qǝmlǝr, nǝ qüssǝlǝr vermǝz! 

İştǝ, eyni iztirabları, eyni qüssǝ vǝ
dǝrdlǝri, fǝqǝt bununla tövǝm olan
sevinc vǝ itminanları biz keçǝn sǝneyi-
istiqlalda keçirmǝdikmi?

Mart hadisati-ǝlimǝsinin bir nǝticǝ-
si olaraq davam edǝn Bakü ǝsarǝti, Şa-
maxının bu dǝfǝ yer altındakı mǝvad-
di-bürkaniyyǝdǝn deyil, insanların fit-
rǝtindǝki şǝrarǝtdǝn mütǝzǝrrir olub
da xak ilǝ yeksan olması, Osmanlı türk
qardaşlarımızın son ümidsizlik dǝmin-
dǝ yetişib dǝ bizi düşmǝnlǝrdǝn xilası,
Bakünün istirdadı, sonra ingilislǝrlǝ
bǝrabǝr Biçeraxof vǝ sairǝlǝrinin
gǝlişiylǝ hasil olan iztirab vǝ ǝndişǝ,
Parlamanın mütǝntǝn surǝtdǝ açıl-
ması, Azǝrbaycan ordusunun vürudu,
Qarabağ, Naxçıvan, Lǝnkǝran mǝsǝ-
lǝlǝri, Dağıstan faciǝsi, nǝhayǝt bu-
günkü şǝnliklǝr – iştǝ, bir sǝnǝlik
hǝyati-istiqlalın xof ilǝ ümid arasındakı
iztirab vǝ itminan dǝqiqǝlǝri! 

Hǝr nasılsa növzadımız bir yaşına
çatdı! 

Bu bir ilin ǝrzindǝ Azǝrbaycanlıların
maddǝtǝn verdiklǝri qurbanlara mü-
qabil qazandıqları yalnız xaricin bizi
müstǝqil bir millǝt gibi tanımaya doğ-
ru göstǝrdiyi bǝzi tǝmayülat deyil, ǝn
böyük şey fikri-hürriyyǝt vǝ istiqlalın
artıq milli bir fikir olduğu keyfiyyǝtidir. 

Bundan iki sǝnǝ ǝvvǝl biz türkçülǝr
Azǝrbaycan şüarını böyük güldǝstǝnin
rǝngin bir gülü gibi tǝsǝvvür etdikdǝ,
yalnız rus kadetlǝri ilǝ sosialistlǝrin-
dǝn deyil, öz kadetlǝrimizlǝ sosialistlǝ-
rimizdǝn dǝxi müqabilǝ görüyorduq. 

Bir sǝnǝ sonra bütün firqǝlǝr bunu
bir zǝrurǝt gibi qǝbul edǝrǝk Azǝrbay-
can istiqlalının elanına iştirak etdilǝr.
Bu gün isǝ hǝr kǝs onu bir mövhibǝ
gibi qarşılayıb bir ǝmǝl vǝ bir ideal gibi
alqışlayor! 

Bu alqışlar yalnız siyasi firqǝlǝrin
nümayǝndǝlǝrindǝn deyil, ağac tü-
fǝnklǝri ilǝ “İlǝri, ilǝri!” deyǝ soqaqları
dolaşan gǝnclǝrlǝ, “Azǝrbaycan ǝsgǝ-
ri”ni yaşar gözlǝri vǝ “Allah bǝd nǝ-
zǝrdǝn saxlasın” duasıyla ötürǝn ca-
maatdan, nǝşeyi-istiqlalı dǝrk etmiş
xalqdan gǝliyor. 

Bundan altı ay ǝvvǝl Azǝrbaycan
Mǝclisi-Mǝbusanı açıldığı gün “Bir kǝ-
rǝ yüksǝlǝn bayraq bir daha enmǝz!”
demişdim. 

O zaman, içindǝ bulunduğumuz za-
man o qǝdǝr müşkül vǝ o qǝdǝr pür-
xof idi ki, yüksǝltdiyimiz bayrağı pǝk
dǝ yüksǝk qaldıramayor, onu yalnız
Parlaman binasına münhǝsir etdirib
dǝ “müdara” göstǝrmǝk mǝcburiyyǝ-
tindǝ qalıyorduq. 

Bu mǝcburiyyǝtdǝn mütǝǝssir olan
bǝzi bǝdbinlǝr “Hanı ya bir kǝrǝ yük-
sǝlǝn bayraq bir daha endirilmǝz!”
deyirdiniz deyordular!    

İştǝ, qoy bugünkü gün, milli bay-
raqlara boyanmış Azǝrbaycan paytaxtı
o gibi bǝdbinlǝrin qǝlbini tǝşfiyǝ et-
sin!

Bir sǝnǝlik hǝyat hǝqiqǝtǝn dǝ gös-
tǝrdi ki: Bir kǝrǝ açılmış livayi-hür-
riyyǝt bir daha bükülmǝz! 

Doğrudur ki, bu gün yüksǝltdiyimiz
istiqlal bayrağını endirmǝyǝ, açdığımız
livayi-hürriyyǝti bükmǝyǝ çalışan düş-
mǝnlǝr var. Bu düşmǝnlǝr bu gün hǝr
tǝrǝfdǝn bizǝ pusu qurmaqda, bizi
tǝhdid etmǝkdǝdirlǝr. 

Fǝqǝt bir tǝrǝfdǝn millǝtimizin gün-
dǝn-günǝ artan ǝzmi-millisinǝ, istiqlal
vǝ hürriyyǝti yolunda sabit qalacağı-
na, digǝr tǝrǝfdǝn dǝ nǝ desǝlǝr de-
sinlǝr, dünya üzǝrindǝ tǝsirsiz qalma-
yacaq milliyyǝt fikri-müǝzzǝminin bila-
xirǝ elani-zǝfǝr edǝcǝyinǝ inanmaqla,
bu tarixi-millimizdǝ misli namǝsbuq
böyük bayramla yek-digǝrimizi tǝbrik
edǝlim dǝ, inanalım ki, bir yaşına çat-
mış növzadi-istiqlal tǝhlükǝli qıranla-
rını keçirǝr. 

Bir kǝrǝ yüksǝlǝn livayi-istiqlal bir
daha enmǝz! 

M. Ə. Rǝsulzadǝ 

BİR YAŞ 
Bu gün, istiqlalını elan etmiş oldu-

ğumuz vǝ bu istiqlalı qazanmaq yo-
lunda çaylarca qanlar axıdıb minlǝrcǝ
xanimanlarımızı xaraba qoyduğumuz
bir dövlǝtin, yǝni Azǝrbaycan Türk
dövlǝtinin  bir  yaşı tamam olub da,

ikinci yaşa qǝdǝm qoyduğu gündür. 
Növzad dövlǝtimizin tǝvǝllüdü, ana

vǝtǝnin bǝtnindǝn doğulması çǝtinlik-
lǝ ǝmǝlǝ gǝldi. Ana vǝtǝn balasını do-
ğarkǝn, özünü qurban edǝcǝk dǝrǝcǝ-
sinǝ gǝlmişdi… Azǝrbaycan toprağı bir
xarabazara, bir viranǝyǝ dönǝcǝkdi.
Onun, o madǝri-mehribanın, nazik si-
nǝsi, zǝrif bǝdǝni üzǝrindǝ gǝzǝn qaba
ayaqlar, hǝm anasını, hǝm bǝtnindǝki
balasını çǝkmǝlǝrinin tǝpiklǝri altında
tapdalamaq, ǝzmǝk vǝ xurd-xaş et-
mǝklǝ anasını da, balasını da öldür-
mǝk istǝyordular… 

Lakin, bu zǝif sinǝ içindǝ gizlǝnmiş
olan eşq vǝ mǝhǝbbǝt o dǝrǝcǝ böyük
bir qüvvǝti haiz idi ki, zǝif cism, qüv-
vǝtli ruh sayǝsindǝ düşmǝn zülmü
qarşısında tab vǝ taqǝtdǝn düşmǝyib
yaşamaq vǝ yaşatmaq iqtidarını qeyb
etmǝdi. 

Ana Vǝtǝn doğdu… 
Vǝ bu gün, doğduğu övladının sǝne-

yi-dövriyyǝsi münasibǝtilǝ bayram qu-
rub vǝ övladını mavi, al vǝ yaşıl rǝngli
parçalarla bǝzǝyib nümayişkaranǝ bir
surǝtdǝ bǝyani-iftixar etmǝdǝdir.

* * * 
Bir yaşlı dövlǝtimiz gǝlǝcǝkdǝ vǝ ya-

xın gǝlǝcǝkdǝ türklüyün ümidgahı, is-
lamlığın pǝnahı vǝ alǝmi-mǝdǝniyyǝ-
tin möhtǝrǝm bir üzvü olacağını hǝlǝ
bir yaşında olduğu halda hǝr kǝsǝ
bildirmǝdǝdir. 

Azǝrbaycanın, türklüyǝ istiqbal mey-
vǝlǝri yetişdirmǝk üçün münbit bir
topraq tǝşkil etdiyini, Osmanlı türk
qardaşlarımız dǝxi iqrar vǝ etiraf edib
bizǝ ümid nǝzǝri ilǝ baxmadadırlar. Fil-
hǝqiqǝ, Azǝrbaycan idi ki, türk irqindǝ
sağlam bir milliyyǝt hissi oyatdı, millǝt
nǝ olduğunu milliyyǝtini unutmuş türk-
lǝrǝ bildirdi: Onlara, sǝn ǝvvǝl-ǝvvǝl
bir türksǝn, dedi vǝ “türkǝm” dedirtdi…

Türk qövmünün dǝxi farslar vǝ ǝrǝb-
lǝr kimi müşǝrrǝf olduqları dini-mübi-
ni-islamın –Allahımız bir, peyğǝmbǝri-
miz bir, Quranımız bir vǝ binaileyh di-
nimiz dǝ bir olmalıdır– deyǝ bu birliyǝ
feil vǝ ǝmǝl ilǝ ilk qǝdǝm qoyan Azǝr-
baycan türklǝri oldu desǝm, ǝminǝm
ki, xǝta etmǝrǝm. Bu fikrin Azǝrbay-
can türklǝri arasında böyük bir sürǝtlǝ
intişarını vǝ qüvvǝtlǝnmǝsini görǝnlǝr
sözlǝrimi tǝsdiqǝ mǝcbur olarlar…

Bizi vǝhşi bilǝnlǝr vǝ bizdǝn yalnız
qaniçicilik gözlǝyǝnlǝrlǝ vǝ bizim vü-
cudumuzu alǝmi-mǝdǝniyyǝt üçün
tǝhlükǝli ǝdd edǝnlǝrlǝ bir balaca
tǝmas lazım imiş ki, bu fikrin vǝ bu
nǝzǝrin sırf yalan vǝ yanlış olduğu
meydana çıxsın. İngilislǝr bizim içimizǝ
girǝrkǝn, özlǝrini vǝhşi heyvan qarşı-
sına çıxmış bir ovçu vǝziyyǝtindǝ sax-
lamaq ehtiyatına heç bir lüzum olma-
dığını bir-iki gündǝn sonra kamali-
tǝǝccüb ilǝ anladılar vǝ haqqımızda
bǝslǝmǝkdǝ olduqları nǝzǝr vǝ tǝsǝv-
vüratın bilmǝmǝzlik vǝ ya düşmǝnlǝr
tǝbliği nǝticǝsi olaraq xǝta vǝ yanlış
olduğunu da dǝrk etdilǝr. Əminǝm,
bunu da dǝrk etdilǝr ki, istibdad altın-
da tǝrǝqqi vǝ tǝalidǝn cǝbrǝn mǝh-
rum vǝ cǝhalǝtǝ mǝhkum edilmiş olan
bu millǝt, azad olduqdan sonra çox
çǝkmǝz ki, alǝmi-mǝdǝniyyǝt bazarla-
rında öz milliyyǝtlǝri tǝqazasıyla ǝmǝ-
lǝ gǝlmiş mǝdǝni mǝtahlarını ǝnzari-
bǝşǝriyyǝtǝ tǝqdim ilǝ mǝdǝniyyǝti
qoca olan millǝtlǝri dǝ heyran qo-
yarlar… 

Al rǝngi türklüyǝ, yaşıl rǝngi İslamlı-
ğa vǝ mavi rǝngi dǝ mǝdǝniyyǝtǝ işarǝ
olan bayrağımızın mǝnayi-mǝnǝvisi
dǝ budur. 

* * * 
Adamlar vardı ki, bizim istiqlalımızı

istǝmǝyordular. Halbuki bizǝ düşmǝn
deyildilǝr vǝ bu istǝmǝmǝzliklǝri dǝ
düşmǝnçilik üzündǝn deyildi. Fǝqǝt
onlar qorxurdular, qorxurdular ki, biz
hökumǝt etmǝyǝ, mǝmlǝkǝt dolandır-
mağa, dövlǝt saxlamağa qabil olmayıb
da, müxtǝlif millǝtli tǝbǝǝmizin can vǝ
malını mühafizǝ edǝ bilmǝyǝk, mǝm-
lǝkǝtdǝ asayiş bǝrpa edǝ bilmǝyǝk,
nizam vǝ qayda qoya bilmǝyǝk, siya-
siyyatda bacarıqsızlıq göstǝrib xalqın
istirahǝtini pozaq… 

Lakin növzad dövlǝtimizin yeni baş-
lamış ömrünün günlǝri vǝ ayları gǝlib
keçdikcǝ, bu fikirdǝki adamlar öz
fikirlǝrini dǝyişmǝyǝ mǝcbur olurdu-
lar. Bolşeviklǝr dövründǝ hǝsrǝtini

çǝkdiyimiz çörǝk vǝ çörǝkdǝn dǝ artıq
hǝsrǝtindǝ olduğumuz ǝmnü asayişin
yoxluğu vǝ camaatı qoz vǝ fındıq kimi
bizar edǝn qǝtl vǝ qarǝtin çoxluğu – o
da, bu da rǝf edildi. Azǝrbaycan döv-
lǝti çörǝk ilǝ bǝrabǝr ǝmnü asayişi dǝ
iadǝ etmǝklǝ ǝhalini hǝm aclıq, hǝm
dǝ qǝtl vǝ qarǝt bǝlalarından xilas
qıldı. Cavan dövlǝtimiz, dünyanı bürü-
müş olan sari xǝstǝliklǝrlǝ dǝ mǝdǝni
vǝ ǝr bir surǝtdǝ mübarizǝyǝ girişib
zǝfǝr vǝ müvǝffǝqiyyǝt qazandı…

Düşmǝnlǝrimizin virdi-zǝban etdiyi
“bǝy-xan vǝ şallaq hökumǝti” ǝvǝzinǝ
ǝn demokratik vǝ ǝn hürriyyǝtpǝrvǝr
bir dövlǝt olduğunu bildirdi. Əhalisinǝ
bir bu qǝdǝr geniş vǝ genişliyi heç bir
hökumǝtdǝ görünmǝmiş bunca hür-
riyyǝt vǝ azadlıqların vücudu qarşısın-
da düşmǝnlǝrimizin gözlǝri heyrǝtlǝ-
nib dillǝri lal olacaqdı ki, hiylǝ vǝ tǝz-
virǝ ǝl atıb hökumǝtimizin bu qǝdǝr
hürriyyǝtpǝrǝstliyini cǝbunluğa vǝ sǝhl-
karlığa isnad ilǝ bizi genǝ dǝ lǝkǝlǝn-
dirmǝk istǝyordular. Lakin bu axırki za-
bastofkanı, Azǝrbaycan istiqlalını mǝhv
etmǝk vǝ mǝmlǝkǝtimizi anarşi halına
salmaq niyyǝtilǝ qurulmuş zabastof-
kanı yatırmaq işindǝ hökumǝtimizin
vǝ millǝtimizin göstǝrmiş olduğu ǝzm
vǝ sǝbat, ustadlıq vǝ mǝharǝt, düş-
mǝnlǝrimizin bu lǝkǝsini dǝ üzǝrimiz-
dǝn sildi vǝ bu töhmǝti dǝ rǝf etdi… 

* * * 
İçǝrisindǝn çıxan qırmızı tǝhlükǝni

rǝf vǝ izalǝyǝ qadir olan bir hökumǝt
vǝ millǝt, xaricdǝn sǝdası gǝlǝn qara
tǝhlükǝni dǝ dağıtmağa vǝ darmada-
ğın etmǝyǝ qadir olmazmı zǝnn edi-
yorsunuz! Siz onun bir yaşar olduğuna
baxmayın, düşmǝn dǝfindǝ tǝcrübǝ-
saz olduğuna, türklük vǝ islamlığına
mǝxsus fǝzilǝtlǝrinǝ baxıb da ǝmin
olunuz ki, bu hökumǝt vǝ bu millǝt öz
istiqlalını, öz azadlığını vǝ öz tǝbǝǝsini
şanlı bir surǝtdǝ hǝr bir düşmǝndǝn
qorumağa qadirdir vǝ bu qüdrǝtini la-
zım olduğu halda isbat edǝr. Bu tǝn-
tǝnǝli, cǝlal vǝ şükuhlu bayramımızı
görǝnlǝr bunu yǝqin bilsin ki, bir yaşar
cavan Azǝrbaycan Türk dövlǝtinin is-
tiqlal mühafizǝsindǝki şüarı budur ki: 

Ölmǝk var ki, dönmǝk yoxdur! 
Bu gün, bu ǝziz bayram günü sidqi-

dil ilǝ:
– Yaşasın müstǝqil Azǝrbaycan! 

deyǝnlǝr ǝmin olmalı ki, onu müstǝqil
yaşatmağa qadir olarlar! 

Hacıbǝyli Üzeyir 

ŞƏRƏFLİ BAYRAM
Tam bir il ǝvvǝl bütün dünya qan ilǝ

dǝmir arasında ǝl-ayaq çaldığı, dünya-
nın yarısı hǝrc-mǝrc, başsızlıq, poz-
ğunluq girdabında boğulduğu bir za-
manda üzǝrimizǝ sǝadǝt günǝşi do-
ğub ǝsrlǝrdǝn bǝridi dǝrǝbǝyi idarǝ-
sinin pozğunluğu vǝ istibdad yükünün
ağırlığı altında ǝzilib mǝhv olmaq dǝ-
rǝcǝsinǝ gǝlmiş olan vǝtǝn vǝ millǝti-
mizi istiqlal nuruyla işıqlandırdı. 

1334 sǝnǝsi mayısın 28-dǝ bütün
mövcudiyyǝtimiz ortaya qoyulmuşkǝn
Azǝrbaycan istiqlalı elan edildi. 

Bu keyfiyyǝt yalnız Azǝrbaycan, yal-
nız türk alǝmi deyil, bütün alǝmi-islam
tarixinǝ şanlı bir sǝhifǝ qeyd etdirmiş
oldu. Zira tarixi-islamda birinci dǝfǝdir
ki, bir millǝt böylǝ gözǝl demokratik
bir üsuli-idarǝ qǝbul etmiş olsun –
Xalq Cümhuriyyǝti.  

Bir ildir ki, mǝzlum vǝ mǝhkum mil-
lǝtimizi müstǝqil elan etdik. Hǝm dǝ
bundan böylǝ millǝtimizi hüquqi-bǝ-
şǝriyyǝni tǝmin vǝ riayǝtlǝ bu vaxta-
dǝk tarixi-siyasǝtin doğurmuş olduğu
ǝn demokratik bir üsuli-idarǝ ilǝ yaşa-
maq arzusunda olduğumuzu pişgahi-
ǝnzari-bǝşǝriyyǝtdǝ nümayiş etdirdik. 

Şimdi hǝman tarixdǝn tam bir il ke-
çir vǝ odur ki, bu günü bayram saxla-
yoruz. 

Heç kǝs inkar etmǝz ki, siyasǝt sǝh-
nǝsindǝ bu gün biz bir mǝktǝbli çocuq
gibiyiz. Mǝktǝblǝrdǝ adǝtdir, il başın-
da çocuqları imtahan edǝr, keçǝn il
zǝrfindǝ oxuduqlarından nǝ öyrǝndi-
yini vǝ nasıl oxumuş olduğunu sınar-
lar. 

Bu gün biz dǝxi keçirmiş olduğumuz
bir illik müstǝqil hǝyatımızı nǝzǝrdǝn
keçirǝlim dǝ yuxarı sinfǝ keçmǝyǝ
müstǝhǝq olub olmadığımızı tǝyin

edǝlim. 
İstiqlal elan edǝrkǝn, millǝtimiz ya-

rın nǝ hala düşǝcǝyini, hanki düşmǝn
tǝrǝfindǝn yenidǝn ǝsarǝt zǝncirinǝ çǝ-
kilǝcǝyini bilmǝyordu. Bütün vǝtǝnimiz
başsız olub, mǝmlǝkǝt hǝrc-mǝrc, qǝtl
vǝ qarǝt atǝşi içindǝ yanıyordu. Pay-
taxtımız başda olmaq üzrǝ vǝtǝnimi-
zin qismi-ǝzǝmi düşmǝnlǝr ǝlindǝ idi.
Müstǝqil dövlǝt hǝyatı ilǝ yaşaya bilǝ-
cǝyimizǝ heç kǝs ǝmin deyildi. Bir
qǝyyum olmazsa, özümüzü idarǝ edǝ
bilmǝyǝcǝyimizǝ çoxları inanıyordu. O
idi ki, mǝsǝlǝn türklǝr buradan çǝ-
kilǝrkǝn hamı vǝtǝn vǝ istiqlalımızı
ǝldǝn getmiş hesab ediyordu… 

Bir il keçdi, paytaxtımızı vǝ mǝmlǝ-
kǝtimizin sair bǝzi qismlǝrini düşmǝn-
dǝn tǝmizlǝdik, hǝrcü-mǝrc vǝ qǝtl-
qarǝti mǝhvlǝ asayiş vǝ müsalimǝti
bǝrpa etdik. Vǝtǝnimizi öylǝ bir hala
gǝtirdik ki, hazırda çox mǝmlǝkǝt-
lǝrdǝn rahat vǝ rifah halıyla yaşayor. 

Demokrat bir millǝtǝ lazım olan
Mǝclisi-Mǝbusan, ǝdalǝt vǝ qanun
kǝbǝsi olan mǝhkǝmǝ idarǝlǝri vǝ sai-
rǝ tǝsis etdik. Hazırda Mǝclisi-Müǝssi-
san çağırmağa hazırlaşıyoruz. 

Demǝli mǝdǝni, demokrat bir mil-
lǝtǝ lazım olan hǝr işi gördük vǝ gör-
mǝkdǝyiz. Bu vǝchlǝ dǝ imtahanımızı
verdik vǝ istiqlala istehqaq qazandıq. 

Yalnız, adǝtǝn bayram günlǝrindǝ
bayram etmǝk imkanından mǝhrum
olanları da unutmamalıdır. Bu gün hǝ-
pimiz dǝrin bir kǝdǝrlǝ etiraf etmǝliyiz
ki, mütǝǝssifanǝ bu vaxtadǝk vǝtǝni-
mizin müxtǝlif hissǝlǝri (Naxçıvan, Şǝ-
rur, Borçalı vǝ Lǝnkǝran qǝzaları) hǝlǝ
yabançılar ǝlindǝdir. 

Binaileyh bu gün bayram saxlarkǝn,
kǝbeyi-milliyyǝmiz olan Mǝclisi-Mǝ-
busan qarşısında gǝlǝn ilki bayramda
o qardaşlarımızın da bizimlǝ iştirak
etmǝlǝrinǝ imkan vermǝyi ǝhd vǝ ri-
cali-dövlǝtdǝn bu uğurda ciddi tǝdbir-
lǝr ittixazını tǝlǝb etmǝliyiz. 

Mübarǝk olsun İstiqlal bayramı! 
X. İ.

TÜRK ŞÜƏRASI VƏ İSTİQLAL 

Qǝza hǝr feyzini, hǝr lütfünü bir vǝqt üçün saxlar,
Fütur etmǝ, saqın millǝtdǝki zǝfü bǝtaǝtdǝn.

---
Biz ol ali-hümǝm ǝrbabi-cǝhdü ictihadız kim,
Cahangiranǝ bir dövlǝt çıxardıq bir ǝşirǝtdǝn. 

Namiq Kamal 

Şüǝra vǝ üdǝbanın hǝr ǝsrdǝ vǝ hǝr
mǝkanda mayeyi-iftixarı, amalü ǝfkarı
yalnız “mǝhǝbbǝtdǝn” ibarǝt olmuş-
dur. Tǝqazayi-zamanǝyǝ görǝ bu mǝ-
hǝbbǝt gah mehtablı gecǝlǝr, rayihǝli
növbahar çiçǝklǝrinǝ, sǝnubǝrlǝrǝ,
cuybarlara… gah dilfirib mǝhbubǝ vǝ
sǝnǝmlǝrǝ, gah millǝtǝ vǝ insaniyyǝtǝ
vǝ gah da vǝtǝnǝ hǝsr olunmuşsa da,
yenǝ axırki mǝqsǝd bǝni-növi-bǝşǝri
bir-birinǝ alışdırmaq, vǝtǝni, dünyanı
sevmǝkdir. Şüǝramızın ǝsǝrlǝrini nǝ-
zǝrdǝn keçirsǝk görǝrik ki, bunların
sǝrmǝşq ittixaz etdiklǝri mǝhǝbbǝtin
ilk qǝdǝmi eşq vǝ sevdadan başlayıb
bir çox istihalǝlǝrdǝn sonra hürriyyǝt
mǝnzǝlǝsinǝ çatır ki, bunun da axırki
arzusu istiqlaldır.

Böylǝ ki, şair bu barǝdǝ yazır: 
İki şey sevdirir hǝyatı bana:
Biri hürriyyǝt, axǝri sevda. 
Edǝrǝm eşq üçün hǝyatı fǝda, 
Feyzi-hürriyyǝtin yolunda fǝqǝt
Eşqü sevdayı eylǝrǝm ifna!
Lakin eşq vǝ sevdadan bilavasitǝ

hürriyyǝt vǝ istiqlala ǝrişmǝk mühal
vǝ mümtǝnidir. Zira eşq ilǝ hürriyyǝtin
arasında öylǝ böyük-böyük uçurumlar,
mümaniǝtlǝr mövcuddur ki, buralar-
dan millǝt karvanını tǝhlükǝsiz bir
üsulla keçirmǝk üçün hürriyyǝtpǝrvǝr
şüǝramızdan böyük zǝka vǝ mǝharǝt-
lǝr tǝlǝb olunur. İndi baxalım ki, şüǝra-
mız bizi bu uçurumlardan nǝ gibi
vasitǝlǝrlǝ xilas etmişlǝr. 

Mǝhǝbbǝtin birinci mǝnzili eşqdir,
dedik. İki müxtǝlif cinsin arasında pey-
da olmuş müaşiqǝni ǝn qǝdim vaxtlar-
dan şüǝramız “Leyli vǝ Mǝcnun” gibi
böyük dastanlarda yazdıqları hamının
mǝlumu olduğu üçün bunun üstündǝ
artıq dayanmayacağıq. Ancaq burasını
qeyd etmǝlidir ki, şüǝramızın bu müa-
şiqǝyǝ bu qǝdǝr ǝhǝmiyyǝt vermǝklǝ-
ri mǝhz bundan ötrü idi ki, iki müxtǝlif
cinslǝr arasında sıxı  vǝ  daimi  bir  mǝ-
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hǝbbǝt hasil olsun. Erkǝk ilǝ qadın
sǝdaqǝtǝn ǝl-ǝlǝ verib bǝni-növi-bǝ-
şǝrin rifahı üçün çalışsınlar.  

Mǝhǝbbǝtin ikinci dǝrǝcǝsi hǝm-
cinslǝr arasında, yaxud ǝfradi-millǝtin
ittihadıdır ki, bunu şair böylǝ tövsiyǝ
ediyor: 

Ümumi müstǝfid etmǝz xüsusun haqqını
ibtal,

Saqın bir fǝrdi ǝzmǝ, qeyrǝti-ǝfrad lazım-
sa. 

İttihad yapanların ǝn böyük vǝzifǝsi
xalqa, millǝtǝ xidmǝt etmǝkdǝn iba-
rǝtdir ki, böylǝlǝrini qiyamǝtǝdǝk
unutmayıb bǝlkǝ adlarına abidǝlǝr, ni-
şangahlar da rǝkz edǝrlǝr. Necǝ ki, şair
deyor: 

Usanmaz kǝndini insan bilǝnlǝr xalqa xid-
mǝtdǝn, 

Mürüvvǝtmǝnd olan mǝzluma ǝl çǝkmǝz
ianǝtdǝn. 

Növ’i-insan hǝşrǝdǝk tǝzim edǝrlǝr adına, 
Kim fǝdayi-nǝfs edǝrsǝ cinsinin imdadına.  

İttihadi-millǝtin ǝn böyük dostu
ǝdalǝt vǝ ǝn böyük düşmǝni dǝ zülm-
dür ki, bunu şair böylǝ tǝsvir ediyor: 

Bargahi-ǝdli viran eylǝyǝnlǝr, adǝmin 
Başına zindan edǝr dünyanı abad etsǝ dǝ. 
Zalimlǝri ǝdlin nǝ zaman xak edǝcǝkdir?
Mǝzlumların çıxmadadır göylǝrǝ ahı! 

Lakin daş yürǝkli vǝ müstǝbid hökm-
darlara mǝzlumların ah vǝ nalǝlǝri
tǝsir etmǝdiyindǝn, şair onları millǝtin
“Janna d’Ark”, “Qaribaldi” vǝ “Gavǝlǝ-
ri” xürucuyla hǝdǝlǝyor, böylǝ deyor ki:

Bir ǝbdi-hǝbǝş dǝhrǝ olar bǝxtilǝ sultan, 
Zöhhakın edǝr mülkünü bir Gavǝ pǝrişan. 

Mǝhǝbbǝtin üçüncü dǝrǝcǝsi hür-
riyyǝtdir ki, bunu Firon, Şǝddad, Zöh-
hak vǝ Nikolay gibi müstǝbidlǝrin ǝlin-
dǝn qoparmaq üçün ǝfradi-millǝtin
göstǝrǝ bilǝcǝyi böyük bir fǝdakarlığı-
na vabǝstǝ qalır. Onun üçün dǝ şair
böylǝlǝrinǝ müraciǝt edǝrǝk deyor: 

Bǝni-növ’ün xilas et atǝşin qeydi-ǝsarǝt-
dǝn, 

Cahanda bir dǝ firdövs eylǝmǝk icad la-
zımsa. 

Hürriyyǝtin istehsalı üçün bir çox
qanlar tökülür, canlar verilir, zalımlar
tǝlǝf olur. Axır ki, hürriyyǝt mǝşǝli ǝt-
rafa şölǝ saçır. Neçǝ ki, şair deyor: 

Xuni-ǝrbabi-hǝmiyyǝt qǝrq edǝr zalimlǝri, 
Mǝş’ǝli-ǝfkari-ǝhraranǝ sönmǝz xun ilǝ! 

Hürriyyǝt alınar, millǝt asudǝ nǝfǝs
almağa başlar ki, bu vaxtlar kǝnardan
qaragüruhun tǝcavüzü, ǝnvayi-işkǝn-
cǝlǝri, müstǝbid hökmdarların zülmlǝ-
rindǝn artıq hǝtta mart hadisati-ǝli-
mǝsi gibi xǝtrǝlǝr baş verir. Millǝt ça-
şır, hürriyǝtin dǝ hüsuluna peşman
olur. 

Bunu duymuş şair millǝti cürǝtlǝn-
dirmǝk üçün böylǝ yazır: 

Hǝqir olduysa millǝt şanına nöqsan gǝlǝr
sanma, 

Yerǝ düşmǝklǝ cövhǝr saqit olmaz qǝdrü-
qiymǝtdǝn.

Bununla belǝ mart sitǝmzǝdǝlǝri-
nin ahü-fǝğanı şairin halǝtini pozur,
böylǝ yazır ki: 

Musiqilǝr tǝranǝ-saz olsa,
Sinǝlǝr cayi-ehtizaz olsa, 
Guşimǝ millǝtin ǝnini gǝlir! 

Tǝcavüzkarların zǝrbǝlǝri ilǝ dağıl-
mış “İsmailiyyǝ” gibi vǝtǝn xǝrabǝlǝri-
nin qarşısında şair mǝyus olmayor, vǝ-
tǝn xǝrabǝlǝrini behiştǝ oxşadır, hüb-
bi-vǝtǝni böylǝcǝ tövsiyǝ ediyor: 

Vǝtǝn xǝrabǝsi bǝncǝ behişti-ǝladır, 
Xǝrabǝlǝr gǝzǝrǝm mǝn çǝmǝn, çǝmǝn

deyǝrǝk. 
Xǝlqi-alǝm bittǝb’ hübbi-vǝtǝn mǝcburu-

dur, 
Bin gülüstana dǝyişmǝz bum bir viranǝyi. 

Millǝti vǝtǝnǝ alışdıran şair, zǝma-
nǝnin icabatına görǝ mǝhǝbbǝtin dör-
düncü dǝrǝcǝsinǝ –ki, “istiqlal”dan
ibarǝt olmuş ola– qǝsdi-iqamǝ bağla-
yıb bunun gǝlǝcǝkdǝ tǝhsilinǝ ümid
bağlayor vǝ bunu böylǝ tǝsvir edǝyor: 

Nǝ yari-can imişsǝn, ah ey ümmidi-istiq-
lal!

Cahanı sǝnsǝn azad eylǝyǝn bin yǝ’sü
möhnǝtdǝn.

Şair yalnız ümidǝ kifayǝlǝnmǝyǝ-
rǝk, fǝaliyyǝt vǝ fǝdakarlıqla istiqlalın
tǝhsilinǝ çalışır vǝ tövsiyǝ edir ki, vǝ-
tǝnin düşmǝnlǝr ǝlindǝ qalmış hissǝ-
lǝrini şühǝda qanları bahasına alsınlar.
Odur ki, diyor: 

Vücudun kim xǝmiri-mayǝsi xaki-vǝtǝn-
dǝndir,

Nǝ qǝm, rahi-vǝtǝndǝ xak olarsa cövrü
möhnǝtdǝn?

Əvǝt, igidlǝr, ǝvǝt, siz fǝdayi-nǝfs ediniz! 
Vǝtǝn yolunda fǝdayi-hǝyat edǝn ölmǝz! 

İştǝ, vǝtǝnin dilavǝr balaları topla-
naraq minlǝrcǝ şǝhidlǝr verir, vǝtǝni
düşmǝndǝn xilas edir, axırda da is-
tiqlali-tamma nail olur. 

Bunlar hamısı mǝhǝbbǝtin sǝmǝrǝ-
sidir ki, eşq vǝ sevdadan başlayaraq,
istiqlala qǝdǝr varmışdır. Bu mǝhǝb-
bǝt “varsın çoxalsın da heç azalma-
sın!”

Fǝrhad Ağazadǝ 

AZƏRBAYCAN İSTİQLALI 
Bu gün istiqlalımızın sǝneyi-dövriy-

yǝsidir. Keçǝn sǝnǝ 28 mayısda etdi-
yimiz istiqlal elanından bu gün bir sǝ-
nǝ keçiyor. O münasibǝtlǝ qiymǝtli Azǝr-
baycanımızın hǝr tǝrǝfindǝ müǝlla ta-
qi-zǝfǝrlǝrin, möhtǝşǝm binaların bǝ-
zǝnmǝsi görüldüyü gibi, hǝr ağızdan
deyil, minarǝlǝrdǝn dǝ gülbangi-zǝfǝr-
lǝr eşidiliyor. Bu şǝnlik, bu şadlıqlar
bizi nǝ qǝdǝr sevindiriyor vǝ o se-
vinclǝr içindǝ nǝ qǝdǝr vaqeǝlǝr dǝr-
xatir etdiriyor. Bu sevinci daimi vǝ
daimiyyǝt ǝsasını tǝhkim vǝ bu tǝh-
kimatı namusla bina etmǝk üçün
azǝrbaycanlıların nǝzǝri-mütaliǝsinǝ
bir parça tarixi faciǝ ǝrz ediriz. 

Tǝbii, bu tarixi faciǝ parçası keçirdi-
yimiz “ǝsarǝt dövrü” haqqında bir xa-
tirǝ olaraq vǝ hakimiyyǝtinǝ mǝhkum
olduğumuz ünsürün icraatını tǝşkil
edǝcǝkdir. 

Bu gün ortada görülǝn sǝthi tarix-
çǝlǝrdǝ moskofların ölkǝmizǝ tǝǝrrü-
zü Petronun zamanından görülüyor.
Lakin öylǝ deyildir. Ondan daha çox
ǝsrlǝr ilǝri rusların, haqqı vǝ tǝbiǝtiylǝ
Azǝrbaycan adını daşımağa istehqaq
kǝsb edǝn paytaxtımız Baküyǝ gǝmilǝr
dolusuyla gǝldiklǝri görülüyor. Yunan,
rum, alan, avarlardan maǝda hicrǝtin
22-ci sǝnǝsindǝn ikinci xǝlifǝ hǝzrǝtlǝ-
rinin zamani-xilafǝtindǝn 230 hicri xü-
lǝfayi-abbasiyyǝdǝn Vasiq-billahın ǝh-
di-xilafǝtinǝdǝk Azǝrbaycanda ǝrǝb-
lǝrlǝ xǝzǝrlǝrin bilafasilǝ qanlı mühari-
bǝlǝri olmuşdur. 270-dǝ Mötǝmid-bil-
lah qüvvǝtli vǝ müntǝzǝm ǝsgǝr söv-
qüylǝ xǝzǝrlǝri isqat vǝ ricǝtǝ mǝcbur
etdiyi gibi, fövqǝladǝ islahat dǝxi vü-
cuda gǝtirmişdir. Vǝ bir fǝrman sadir
edǝrǝk paytaxtımız Baküdǝ olan neft
vǝ duz mǝdǝnlǝrinǝ müstǝhfizlik mü-
qǝrrǝr etmiş vǝ sǝnǝlik mǝdǝn varidat
vǝ istehsalatını tǝrtib edilǝn qǝrar

mövcibincǝ tǝqsim etmǝk üçün Mǝ-
hǝmmǝd bin Əmmarı tǝhvildar tǝyin
eylǝmişdir. 

290-da xǝzǝrlǝr Dǝrbǝnd üzǝrinǝ
şiddǝtli hücum vǝ tǝǝrrüzlǝrdǝ bulun-
muşlarsa, islam ittihad vǝ hǝrbdǝki
mǝharǝtlǝrindǝn dolayı müvǝffǝqiy-
yǝt deyil, mǝğlub olaraq geri dönmüş-
lǝrdir. Ruslar bunların şaşqınlığından
istifadǝ edib, etdiklǝri yǝğma vǝ qǝ-
nimǝtin yarısını onlara vermǝk şǝrtiylǝ
xǝzǝrlǝrdǝn dǝniz tǝriqiylǝ bǝri keç-
mǝyǝ müsaidǝ hasil etmişlǝr. Beş yüz
gǝmi ilǝ ǝlli min nǝfǝr rus İdil nǝh-
rindǝn Xǝzǝr dǝnizinǝ keçmişlǝrdir.
Fǝqǝt fitri adǝtlǝri olaraq müsaidǝsinǝ
mǝzhǝr olduqları Xǝzǝr xaqanının eh-
tiram gözlǝmǝdǝn, canavarcasına bü-
tün sahillǝrdǝki şǝhǝrlǝrini, qǝsǝbǝ-
lǝrini qǝtl vǝ qarǝt eylǝmişlǝr. Müda-
fiǝ üçün gǝmilǝri olmayan vǝ iş işdǝn
keçdikdǝn sonra sǝhvlǝrini anlayan
xǝzǝrlǝr quru tǝǝssüfdǝn başqa bir
çarǝ bulamamışlardır. 

Xülǝfayi-abbasiyǝdǝn Müqtǝdir-bil-
lah bu vǝq’ǝdǝn ittila istehsal edib
296-da Əbülqasım Yusif bin Əbülsacı
qüvvǝtli ordu ilǝ sövq etmiş, müşari-
leyh dǝxi Baküyǝ gǝlib gǝmilǝr tǝda-
rük etmǝyǝ başlamışdır. Ruslar artıq
qǝtl vǝ qarǝtdǝn ǝl çǝkib Nargin cǝzi-
rǝsinǝ iltica etmişlǝr. İslam ordusu gǝ-
milǝri hazır etdikdǝn sonra cǝzirǝyǝ
ruslar üzǝrinǝ hücum etmişlǝrsǝ dǝ,
mǝğlub olaraq qayıtmışlardır. Bu sǝ-
bǝblǝ ruslar daha bir müddǝt orada
qalmağa vǝ ǝtrafı çalıb-çapmağa im-
kan bulmuşlar. Etdiklǝri fövqǝladǝ qǝ-
nimǝtin yarısını Xǝzǝr xaqanına ver-
mişlǝrdir. O vaxtlar Bakıda Əli bin Hey-
sǝm hakim idi. 

Mǝğlubiyyǝtǝ heç dǝ davam edǝ-
mǝyǝn islam ǝsgǝrlǝri bu xüsusda çox
düşünüb hǝddǝn ziyadǝ hazırlıqlarda
bulunmuşlar. Nǝhayǝt bir tǝrǝfdǝn

bunlar, digǝr tǝrǝfdǝn xǝzǝrlǝr arasın-
dakı müsǝlmanlar intiqam saiqǝsilǝ
hücum edǝrǝk ruslara otuz min tǝlǝfat
vermişlǝrdir. (1)  

332-dǝ yenǝ ruslar Kür vǝ dǝniz tǝ-
riqiylǝ Aran paytaxtı Bǝrdǝni zǝbt et-
mǝyǝ hǝrǝkǝt etmişlǝr. Ora hakimi
beş min nǝfǝrlǝ müqabilǝ etmişsǝ dǝ,
ruslar külliyyǝtli ǝfrada malik olduqla-
rından mǝğlub olmuş vǝ Bǝrdǝ rusla-
rın pǝnceyi-istilalarına keçmişdir. An-
caq yerli ǝhali üçün Bǝrdǝdǝn çıxmağa
bir hǝftǝ vaxt qoymuşlar. Müǝyyǝn
müddǝt qurtardıqdan sonra yerdǝ qa-
lanlarını tamamilǝ qǝtl vǝ ǝsir edib biri
iyirmi dirhǝmǝ satmışlardır. Bu müha-
ribǝdǝ rusların ǝlinǝ ǝrli-qadınlı 19
min ǝsir düşmüşdür. 

Mǝrziban deyilmǝklǝ mǝşhur olan
Azǝrbaycan valisi Mǝhǝmmǝd bin
Müsafir otuz bin nǝfǝrlǝ rusları dǝf
etmǝyǝ hǝrǝkǝt etmişsǝ dǝ, mǝğlub
olmuşdur. Ruslar orada bir sǝnǝdǝn
ziyadǝ qalmışlardır. Mǝrziban tǝkrarǝn
müharibǝyǝ başlamış, fǝqǝt pǝk dǝ
müdǝbbiranǝ başlamışdır. Yollarda
pusquda ǝsgǝr qoymuş, kǝndisi bir az
qüvvǝ ilǝ qarşılarına yürümüş, rusların
hücumu ǝsnasında qaçmağa üz çevir-
mişdir. Bu ǝsnada pusqudaki ǝsgǝrlǝr
rusları arxadan tǝpǝlǝmiş, sǝrkǝrdǝlǝ-
rini qǝtl, cǝmiyyǝtlǝrini ağır tǝlǝfata
düçar etmişlǝrdir. Mabǝqilǝri Bǝrdǝ-
nin Şǝhristan adlı qalasına sığınmış-
larsa da, mühasirǝ tǝzyiqi altında daha
davam edǝmǝdiklǝrindǝn, gecǝ olun-
ca mümkün qǝdǝr şeylǝrini alıb gǝmi-
lǝr vasitǝsilǝ qaçmışlardır. (2)

Nǝhayǝt rusların böylǝ quldurca
olan tǝǝrrüzlǝri vǝ qǝtl-qarǝtlǝri yekdi-
gǝrini tǝvali edǝ gǝlmiş vǝ Petronun, Ye-
katerinanın, sonra Aleksandrın zama-
nında ikmal edilmişdir. Onların cahan-
giranǝ deyil, türk islam ünsürünü mǝhv
etmǝk mǝqsǝdlǝrinin icrası yolunda
infaz edilǝn dǝhşǝtli şikǝncǝlǝrin qanlı
faciǝlǝri hǝnuz da tǝxfif vǝ tǝhvin edil-
mǝmişdir. Öylǝ şikǝncǝ, öylǝ faciǝlǝr
ki, fǝci mart qırğını onların yanında sı-
fır mǝsabǝsindǝ qalıyor. Keçirdiyimiz
“dövri-ǝsarǝt” acılığı dimağımızdan
silinmǝmişdir. Millǝti-mǝhkumǝ ol-
maq ǝziyyǝti canımızdan çıxmamışdır. 

Şimdi mǝzkur acılıqları, hakimiyyǝ-
ti-milliyyǝ sahibi olmaq sifǝtiylǝ yaşa-
maq, yaşamaq da böylǝ böyük-böyük
şǝnliklǝr etmǝklǝ ovudacağız. Unudul-
masın ki, dünyada yaşamaq hakimiy-
yǝti-milliyyǝ, hakimiyyǝti-milliyyǝnin
bǝqası ǝsgǝr ilǝdir. Haydi, coşqun hǝ-
miyyǝt, qaynar qeyrǝtlǝ çalışalım vǝ
yüksǝk sǝda ilǝ söylǝyǝlim: 

Yaşasın Azǝrbaycan! 
Var olsun hakimiyyǝti-milliyyǝ! 
Paydar olsun ǝsgǝrlǝrimiz! 

Əlabbas Müznib 
1) Mǝsudi 
2) İbn ǝl-Əsir

BÖYÜK BİR GÜN 
Günlǝr vardır ki, böyük bir hǝqiqǝti

elan etmiş, günlǝr vardır ki, böyük
peyğǝmbǝrlǝri doğurmuş, günlǝr var-
dır ki, bütün insaniyyǝt üçün vacibül-

Yaşasın tǝyini-müqǝddǝrat hüququ!
Hökumǝt binasında mǝrasimi-tǝbrik 

Bu gün istiqlal sǝneyi-dövriyyǝsi olmaq münasibǝtilǝ Heyǝti-Vükǝla
Rǝisi vǝ nazirlǝr bizzat gündüz saat 1-dǝn 4-ǝ qǝdǝr qǝbuli-tǝbrikat

edǝcǝkdir.

İlk Azǝrbaycan Şurayi-Millisi Rǝisi vǝ 
“Müsavat” firqǝsi Mǝrkǝz Komitǝsi sǝdri

Rǝsulzadǝ Mǝhǝmmǝd Əmin

Əlimǝrdan bǝy Topçubaşof 
Sülh konferansında Azǝrbaycan 

Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi rǝisi

Hǝsǝn bǝy Ağayef 
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusan 

Rǝyasǝti Baş müavini 

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusan binasının zahiri görülüşü 
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iftixar olmuş. Yenǝ günlǝr vardır ki,
kiçik bir millǝti böyütmüş, böyük bir
millǝti oyandırmış, böyük vǝtǝnpǝr-
vǝrlǝrdǝn böyük millǝtlǝr yetişdirmiş
vǝ bütün tarixi-milǝldǝ –Böyük bir
gün!– böyük bir mövqe tutmuşdur. 

“Allah bir gün dünyanı yaratdı” de-
mişlǝr, kainatın sahibi-hǝqiqisini gös-
tǝrmişlǝr. “Adǝm bir gün topraqdan
vücuda gǝldi” deyǝ mǝhdi-bǝşǝrin ǝs-
lini tǝyin etmişlǝr. “Nuh bir gün tufana
tutuldu” deyǝrǝk tǝbiǝt ilǝ bǝşǝr ara-
sındakı mübarizǝnin tarixini bulmuş-
lar, İsa bir gün şagirdlǝrinǝ “Sǝnǝ sağ-
dan bir toqad vurarlarsa, sol tǝrǝfini
çevir!” demǝsiylǝ sülh alǝminin qapı-
sını açmaq istǝmişlǝr. Hǝzrǝti-Mǝ-
hǝmmǝd bir gün “Möminlǝrdǝn rical
vardır ki, Cǝnabi-hǝqlǝ ǝhd etdiklǝri
şeyǝ sǝdaqǝt göstǝrǝrlǝr” mǝalında
ayǝt nazil oldu, deyǝrǝk peyğǝmbǝri-
zişanı qǝhhar bir mübarizi-haqq ola-
raq tanımışlar, Şǝrq sǝmimiyyǝti-fikriy-
yǝsinin ǝsasını bildirmişlǝr. Hasili, “bir
gün” bütün tarixi-mǝdǝniyyǝt vǝ bǝ-
şǝrdǝ bir mövqe tutmuş, bir böyük
gün ǝzǝli bir tǝkǝrrüri-tarixi olaraq bü-
tün millǝtlǝri ziyarǝt etmişdir. 

Əvǝt, “bir gün” hǝr halda kainatın
ümumi hǝyatı, bǝşǝrin tǝrǝqqi vǝ tǝ-
kamül meyarı olaraq bir çox hikmǝt-
lǝri, bir çox incǝ fǝlsǝfǝlǝri havidir.
Öylǝ bir gün yoxdur ki, alǝmi-tǝbiǝtdǝ
böyük hadisǝlǝr çıxmasın, öylǝ bir gün
yoxdur ki, hǝyati-insaniyyǝt vǝ milǝldǝ
ya mǝsud vǝ ya mǝnhus bir tǝzahür
zühura gǝlmǝsin. Bir gün Frans Ferdi-
nand Bosna-Hersekdǝ öldürüldü, bir

gün Avropa müharibǝsi çıxdı. Bir gün
Rusiya ixtilal etdi. Bir gün Lehistan, Uk-
rayna, Litva, Finlandiya, Sibirya, Qaf-
qazya ayrıldı. Bir gün türklǝrin günü
açıldı. Bir gün dǝ – Azǝrbaycan elani-
istiqlal etdi! Günlǝr başqa alǝmlǝr
üçün dǝyişmiş, dün mǝnhus günlǝr
keçirǝn bu gün mǝsud günlǝrǝ nail
olmuşdur. Hǝr millǝtin böylǝ günlǝri
vardır. Fǝqǝt mǝncǝ hǝpsindǝn qiy-
mǝtli olan günlǝr kiçik millǝtlǝrin mǝ-
sǝrrǝt vǝ mǝhzun günlǝridir. 

Çünki kiçik millǝtlǝrin hüznlǝri dǝ
sǝmimidir, mǝsǝrrǝtlǝri dǝ! Orada siz
cahanşümul bir feyz, alǝmbaha bir
fövz görǝrsiniz. İştǝ o feyz vǝ fövzlǝr-
dǝn biri vǝ şübhǝsiz bizim üçün ǝn
müstǝsnası Azǝrbaycanın mǝsǝrrǝtli
böyük bir günüdür – 28 Mayıs günü! 

Ə. Hǝmdi

GƏNC NƏSLƏ 

Azǝrbaycan gǝnci! Bu gün sǝnin
gǝnc Cümhuriyyǝtin bir yaşını bitiri-
yor. Kim bilir, tarix ilahının tövfiqiylǝ
qaç, bǝlkǝ yüzlǝr, binlǝrcǝ sǝnǝlǝr sǝn
bugünkü gündǝ bayrağını götürüb sǝ-
mimi bir sevinc, haqlı bir vüqar ilǝ is-
tiqlal aldığın bu günü xatırlayacaqsan…

Gǝl, yoldaş! Bu ilk bayram sonra gǝ-
lǝcǝk mǝsud bayramlara bǝnzǝmǝz,
bu bayram sǝnǝ sevincdǝn ziyadǝ vǝ-
zifǝ gǝtirir. Gǝl, bu ağır tarix imtahan-
larını ver, qazandığın haqqa sǝzavar
olduğunu isbat et, baxalım bir vǝtǝn-
daş adlanmaya layiqmisǝn? Bu gün
dövlǝtlǝr arasında bir mövqe tuta bil-
mǝk, beynǝlmilǝl ailǝnin bir fǝrdi ol-
maq üçün bǝşǝriyyǝt sǝndǝn nǝ istǝ-
yor, bilirmisǝn? Sǝndǝn milliyyǝtini
tanımaq, xüsusi bir mǝdǝniyyǝt vǝ

tǝrǝqqi uğrunda bir ǝzm, bir sǝbat is-
tǝyor. Tarixi bir rol oynamaq, cahan xǝ-
ritǝsindǝ bir yer tutmaq istǝdiyin üçün
hǝm Şǝrq, hǝm Qǝrb qarşısında mǝs-
ulsan. Qǝrb o tǝcrübǝli gözlǝrini sǝnǝ
dikǝrǝk: “Baxalım ölü, çürümüş Şǝr-
qin bu tǝcǝddüd imtahanı nǝ sǝmǝrǝ
verǝcǝk?” deyor. Şǝrq isǝ ǝsrlǝrdǝn
bǝri ǝsarǝtǝ mǝhkum olmuş qollarını
yuxarı qaldırmış, bu gǝnc oğlunun nǝ
yapacağını böyük ümid vǝ hǝsrǝtlǝ
bǝklǝyor. Sǝnin ǝzmin birincilǝrin şüb-
hǝlǝrini zail etmǝli, ikincilǝrin ümidlǝ-
rini qüvvǝtlǝndirmǝlidir. Alǝmlǝri şaş-
dıracaq bir mǝtanǝtlǝ araya atılıb da-
marlarında donan qanı vǝ ǝsǝblǝrindǝ
uyuyan zǝkanı pişgahi-bǝşǝriyyǝtǝ at-
malısan. Görsünlǝr dǝ bilsinlǝr ki, bu
toprağı altında tǝbii atǝşi yanan ölkǝ-
nin gǝnclǝrinin sinǝsi altında da bir
hǝqiqǝt, mǝdǝniyyǝt atǝşi yanıyor.
Azǝrbaycan gǝnci! İftixar et, qardaşım!
Oğuz xan nǝsli arasında birinci olaraq
ǝn mǝdǝni üsuli-idarǝyǝ, cümhuriyyǝt
üsuluna nail olan yenǝ sǝnsǝn. 

Vaxtıyla Napoleon Misirdǝ ikǝn dö-
nüklük xǝyalında olan ǝsgǝrlǝrinin
qarşısına çıxaraq ehramları göstǝrmiş
vǝ: “Əsgǝrlǝr! Bu ehramların üstün-
dǝn qırx ǝsr sizǝ şǝhadǝt ediyor!” de-
miş, bu ufacıq cümlǝylǝ yenidǝn bir
ordunu ruhlandırıb sǝfǝrdǝ davam et-
dirmişdi. Əvǝt, qardaşım! Bu gündǝ
Qafqaziya dağlarının almaz şahiqǝlǝri
üstündǝn bütün millǝtlǝr, bütün ca-
hani-mǝdǝniyyǝt sǝnin hǝrǝkatını seyr
ediyor. Çalış ki, o tǝnqidçi nǝzǝrlǝr önün-
dǝ üzün ağ, alnın açıq olsun. Yarınkı

sǝadǝt, yaxud fǝlakǝt, hǝr ikisi sǝnin
ǝlindǝdir. Sǝn istǝrsǝn vǝtǝnini bir
mǝhdi-mǝdǝniyyǝt, bir kǝbeyi-sǝadǝt
edǝ bilǝrsǝn. İstǝrsǝn onu bayquşlar
mǝskǝni, dirilǝr mǝdfǝni dǝ yapa bi-
lǝrsǝn. Demǝli, gǝlǝcǝk nǝsillǝrin dǝ
taleyinin yaradıcısı sǝnsǝn. Sǝy et ki,
onlar da sǝni nifrǝt vǝ hǝqarǝtlǝ deyil,
tǝqdis vǝ hörmǝtlǝ yad etsinlǝr. Unut-
ma ki, bu gün yarına bǝnzǝmǝz. Bu
günün hökmü başqa, yarının hökmü
başqadır. Bu gün yalnız qılıncının zo-
ruyla kǝndisinǝ haqqi-hǝyat qazanan
bǝşǝriyyǝt yarın tamamilǝ mǝnǝviyya-
tına istinad edǝcǝk deyorlar. Onun
üçün şimdilik Cümhuriyyǝtinin müda-
fiǝsi üçün köksünü onun hüduduna
sipǝr etmǝlisǝnsǝ, yarın da yaşamaq
haqqı qazanmaq üçün ruhunu yük-
sǝltmǝli, ǝqlini qüvvǝtlǝndirmǝlisǝn.
Bax, böyük türk şairi nǝ deyor: 

…Ey yarının
İnqilab ordusunda çarpışacaq 
Qǝhrǝman! Öyrǝn iştǝ: Qüvvǝt –

haqq.
…
Bǝklǝrǝm bir zǝfǝr ǝsasǝn bǝn
Qılıcından ziyadǝ qǝlbindǝn. (T. F.)
Azǝrbaycan gǝnci! Gǝl, yoldaş! Bu

mǝhsullu ǝkinlǝr, sǝrin sulu yaylalar,
hǝşǝmǝtli ormanlar, qarlı dağlar, mey-
vǝli bağlar, bağçalar, qara altun verǝn
zǝngin mǝdǝnlǝr, hǝpsi sǝnindir, sǝnin
vǝtǝnindir. Bin illǝrcǝ bǝşǝriyyǝtin nis-
finin kǝbǝsi, beytülmüqǝddǝsi sayılan
Bakı atǝşkǝdǝlǝrindǝn, hǝnuz keçir-
diyi tarixi vǝlvǝlǝli günlǝri unutma-
mış Gǝncǝ hǝvalisindǝn, Qarabağın
(ah, gözǝl ölkǝ), o yaşıl bağlı Qaraba-
ğın musiqi, nǝğmǝ yurdu olan köylǝ-
rindǝn, Zǝngǝzurun qartal yuvalarıyla
dolu qayalarından, Hülakü bǝyin mǝq-
bǝrini ağuşuna çǝkmiş Cǝbrayıl tǝrǝf,
Araz yaxasından, şairlǝr, ǝdiblǝr vǝtǝni
olan Şirvandan… bunların hǝpsindǝn
ibarǝt bir mǝmlǝkǝt var ki, orası sǝnin
vǝtǝnindir… Hǝr sübh günǝşin tülu-
unu tarlasında çocuq qǝdǝr şǝn vǝ
sǝmimi qarşılayan zǝhmǝtkeş cütcü,
qarşısına qatdığı qoyun sürülǝrini kǝn-
di lisanınca oxşaya-oxşaya arandan
yaylağa, yaylaqdan arana köçürǝn,
ǝlindǝki zopaya tǝkyǝ edǝrǝk dağların
qarlı qüllǝlǝrinǝ, ormanların dǝhşǝtli
qǝ’rinǝ baxaraq köksündǝn mǝnidar,
sadǝ vǝ sǝmimi bayatılar fırladan ço-
ban, mǝdǝnlǝrdǝ ömrünü çürüdǝrǝk
neft, yağ içǝrisindǝ çalışan qeyrǝtli
fǝ’lǝ, hǝpsi, hǝpsi bunlar eyni vǝtǝnin
hǝyatı uğrunda çalışan insanlardır. 

Gǝl, vǝtǝndaş! Bu gün sǝnin birinci
intibahının timsalı olan “İsmailiyyǝ”-
nin xarabası qarşısına çıxmalı, ǝlini
qǝlbinin üstünǝ qoyaraq, gözlǝrini
Parlaman binası üzǝrindǝ rüzgarlarla
qǝhrǝmancasına çarpışan bayrağına
dikmǝli, bir daha onun enmǝyǝcǝyinǝ
ǝhd etmǝlisǝn vǝ and içmǝlisǝn ki, bu
gün qazandığın istiqlala tǝcavüz ǝli
uzadanlar ancaq sǝnin cǝsǝdinin üs-
tündǝn keçǝ bilǝrlǝr. 

Əli Yusif
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YANAR DAĞ…

Ki yeki hǝsto hiç nist coz u
Vǝhdǝhu la ilahǝ illahu 

Hatif

O, ömründǝ bir çox patıltılar, gurul-
tular keçirǝrǝk, qǝvi heykǝl tǝni, dai-
ma nǝrǝkǝşan olduğu bir surǝtdǝ,
içǝrisindǝ olan odlu daşları havaya so-
vurmuş vǝ bir vaxt ǝtrafını qara ça-
murlar ilǝ ǝhatǝ edǝrǝk, yaşıl sünbül-
lǝri, o mayeyi-hǝyati-bǝşǝriyyǝyi kǝn-
di qara qǝlbindǝn çıxarmış olduğu
hisli-paslı vǝ zǝhralud nǝfǝsiylǝ mü-
lǝvvǝs etmişdi. Bir zaman dǝxi böyük
bir nǝrǝ ilǝ ǝtrafı mǝhabǝtli vǝ olduq-
ca dǝhşǝtli bir gurultuya qǝrq edib,
içǝrisindǝn havaya qalxan odlu, hǝra-
rǝtli şölǝlǝr vǝ şǝrarǝlǝriylǝ yaxında-
kıları işıqlandırır, ǝtrafını isǝ qara tor-
paqlara basdıraraq, baharın ilk nǝsimi
ilǝ açılmış çǝmǝnlǝri, o mǝhcub qön-
çǝlǝri matǝm libasına geyindiriyordu.
Uzaqdakılar hǝmişǝ onun zǝhǝrli şǝ-
fǝqlǝrindǝn vǝ şölǝvǝr olan işıqların-
dan mǝhrum olmaqla bǝrabǝr, onu bir
fǝcri-kazib hiss edǝrǝk bǝhrǝvǝr ol-
maq istǝmǝzlǝrdi. 

Zatǝn kǝndisinin cibilliyyǝtini vǝ tǝ-
biǝtini bildiklǝrindǝn ǝsla etina etmǝz
vǝ heybǝtindǝn uzaqda olduqlarını
dǝrklǝ, cüzi dǝ olsa xof etmǝyib, xǝtrǝ-
yǝ düşmǝzlǝrdi. Yaxındakılar isǝ get-
gedǝ işıqların içǝrisindǝn çıxan bǝd-
heybǝt sövtlǝri eşidǝrǝk kǝndisini tǝ-
bii bir hǝyǝcan içindǝ hiss etmǝklǝ
qǝlbini dağdar ediyor vǝ dillǝrindǝ bö-
yük bir kǝlmeyi-virdlǝ deyorlardı ki:
“Bu gün bu bǝla bir çox xanimanları
bǝrbad edib külünü göyǝ sovurduysa
da, lakin o ǝdalǝt vǝ haqq tǝrǝfdarı
olan Pǝrvǝrdigar bizi öz mǝrhǝmǝtin-
dǝn mǝhrum etmǝz vǝ Allah bir yan-
dan bağlarsa, o biri yandan açar.”

* * * 

Bir çox zamanlar keçdi. O dağ kǝndi
hǝrarǝtini, qızğın hissiyyatını vǝ cǝ-
hǝnnǝmnümun nǝrǝlǝrini qeyb etdi,
hǝrarǝtindǝn qaldı. Artıq zǝif bir cǝsǝd
gibi düşkün bir halda idi. Söndü, mǝhv
oldu. Onun heybǝti, o qǝvi heykǝl bǝ-
dǝni, bir “dağ” kimi yıxılmışdı. Ətrafda-
kılar ondan hǝlǝ qorxuyordular. Yaxını-
na gǝlmǝkdǝn hǝzǝr ediyorsa da, bir da-
ha onun hǝrǝkǝt etmǝyǝcǝyinǝ inana-
raq, cǝsarǝt vǝ qeyrǝtǝ gǝliyorlar idi. 

* * * 

Düşmǝn neçǝ gün ǝvvǝl Yanar dağ-
da olan cüzi bir başıpozuq dǝstǝsini
qovub onu işğal etmiş vǝ orasını bö-
yük xǝndǝklǝrlǝ mühat edǝrǝk möh-
kǝm bir hala salmışdı. Yanar dağın
düşmǝn tǝrǝfindǝn işğalı dost qoşun-
ları komandanı … bǝyi düşündürüyor
idi. Zira onun hǝrb nöqteyi-nǝzǝrin-
dǝn böyük ǝhǝmiyyǝti var idi. 

Yayın isti vǝ şiddǝtli dǝrǝcǝ hǝra-
rǝtli bir günündǝ cǝbhǝyǝ yeni varid
olmuş komandan: 

– Bu gün, nasıl olursa olsun, şu tǝ-
pǝlǝr vǝ xüsusǝn Yanar dağ işğal edil-
mǝlidirlǝr. Bu tǝpǝ tǝsǝrrüfümüzdǝ
olmadıqca, kǝndimizi daima xǝtrǝ qar-
şısında hiss edǝcǝyiz, – dedi. 

Hǝman iki saatdan sonra hǝman tǝ-
pǝlǝrǝ hücum ǝmri sadir oldu. Ətrafda
insanın bütün mövcudiyyǝtini belǝ
sarsıdan bir müharibǝ başlandı. Top-
ların gurultusu, mitralyozların taqqıl-
tısı, mauzerin, vintovkalardan bilafa-
silǝ açılan güllǝlǝrin şarıltısı get-gedǝ
cǝbhǝni böyük bir meydani-hǝrbǝ
tǝbdil etdi. Qumbaraların havaya so-
vurduğu toz-topraqdan meydani-hǝrb
görünmǝyib, gurultular, hǝman neçǝ
il bundan ǝqdǝm, dağın tǝbii gurul-
tularını andırıyor idi. Orada insanlar cǝ-
hǝnnǝm misalı atǝş vǝ Yanar dağın od-
lu qurşuni fǝvvarǝsi içǝrisindǝ kǝndi-
sini mǝlǝkülmövt çǝngalında hiss edi-
yorlar idi. Ölüm saçan makinǝlǝrdǝn
buraxılan qurşunlar dağın içǝrisindǝn
çıxmış olan yalançı altuna, qurşuna
qarışıyor idi. Xǝndǝk müharibǝsi bir
qǝdǝr davam etdikdǝ düşmǝn kǝndi
mövqeyini möhkǝmlǝşdirib vǝ şiddǝtli
inad göstǝrdiyindǝn, süvari dǝstǝ kǝn-
di komandası altında atlarına mahmız

göstǝrǝrǝk üryan qılınclar ǝllǝrindǝ
olduğu halda dağa, düşmǝn sǝngǝr-
lǝrinǝ doğru hücumavǝr oldular. Vǝ
komandan hǝzrǝtlǝri müxtǝsǝr bir
nitq ilǝ süvarilǝrǝ müraciǝtǝn: 

– Oğlanlarım, Allahu ǝkbǝr! – dedi. 
Süvarilǝr bu böyük kǝlmǝyi koman-

danın ağzından alaraq müttǝfiqǝn onu
tǝkrar ilǝ ucadan “Allahu ǝkbǝr”  nǝrǝ-
siylǝ kainatı hǝrǝkǝtǝ gǝtirdilǝr. Cüzi
bir çarpışmadan sonra süvarilǝrdǝn
bir çoxu dağın kǝllǝsindǝ qǝrar tutub
qırmızı bayrağı oraya nǝsb etdilǝr. Vǝ
bununla isbat etdilǝr: 

Ki yeki hǝsto hiç nist coz u
Vǝhdǝhu la ilahǝ illahu 

Piri

TƏŞKİLATIN QADINLARA TƏSİRİ 

Mǝmlǝkǝtimizdǝ dǝxi qadınlıq
oyanmağa başladı. Nǝ böyük xoşbǝxt-
lik! Bu gün Azǝrbaycanda olan müsǝl-
man türk qadınları hǝqqi-hǝyatını,
hǝqqi-ictimaisini düşünüyor, nǝ mǝsu-
diyyǝt! 

Qadınlığın oyanması, ictimaiyyatı,
siyasiyyatı başqa rǝngi-mǝdǝniyyǝtǝ
tǝhvil edǝcǝkdir. 

İnsaniyyǝti yüksǝldǝcǝk, adǝmiyyǝti
mǝsud edǝcǝk ancaq qadınlardır. 

Qadın, erkǝk bir-birindǝn ayrı hǝyat
keçirǝmǝdiyi gibi bǝrabǝr yaşamağa
tǝb’ǝn mǝcburdur. Erkǝyin qadından
ayrı yaşaması, ayrı hüquq mühafizǝ
etmǝsi nǝ ǝqlǝ sığar, nǝ mǝntiqǝ. 

Erkǝk-qadın bir-birinin tamamı,
yardımçısıdır. Əgǝr böylǝ olmazsa, in-
saniyyǝt kamalını, adǝmiyyǝt mövqe-
yini bulmamış olar. 

Nǝ qǝdǝr erkǝklǝr hüquq dǝrǝcǝ-
sindǝ qadınlardan ülvi olursa olsunlar,
ǝgǝr qadınlar hǝr hüquqdan mǝhrum
qalarlarsa, o millǝt heç bir vaxt yük-
sǝlǝmǝz vǝ bizim şimdiki halımız gibi
qalar. Əgǝr erkǝklǝr gibi qadınların da
hüquqları hüquqi-ümumiyyǝ arasında
qǝbul edilmiş olduğunu görǝrsǝk, o
dǝqiqǝdǝn etibarǝn bǝşǝriyyǝtin mǝs-
ud olacağına inana bilǝriz. Bu gün bizi
yaşadacaq, ǝvvǝlkindǝn daha eyi yaşa-
dacaq ancaq Azǝrbaycan vǝ Azǝrbay-
can Hökumǝti olacaqdır. Gǝlǝcǝk ümi-
dimiz Azǝrbaycanın fǝal müdafilǝrinǝ-
dir. Əgǝr onlar ǝzm vǝ niyyǝtlǝrindǝ
müstǝqim olarsalar, biz dǝ, millǝtimiz,
insaniyyǝtimiz, varlığımızda öylǝcǝ
müstǝqim vǝ mǝtin olarız. Əgǝr mü-
dafilǝrimizi, qǝhrǝmanlarımızı yetişdi-
rǝn vǝ şimdi dǝ kamali-iftixarla ǝsgǝr-
liyǝ göndǝrǝn analarımız oğullarını
baş qaçırtmadan, göz yaşı tökmǝdǝn,
sevǝ-sevǝ, dua edǝ-edǝ ǝsgǝrliyǝ gön-
dǝrsǝlǝr, öylǝ övladlar da layiqli millǝ-
tin qǝhrǝmanı, hökumǝtin müdafii
olar. 

Burada bir ǝhvalat xatirimǝ gǝldi.
Keçǝn gün mǝmuriyyǝtimdǝn çıxıb da
evimǝ tǝrǝf dalğın-dalğın gǝliyordum.
Yol ǝsnasında bir dǝstǝ müsǝlman xa-
nımlarıyla birlǝşdik. Əvvǝlcǝ bǝn bun-
lara ǝhǝmiyyǝt vermǝdimsǝ dǝ, onla-
rın pǝk ciddi olan söhbǝtlǝri bǝni
dalğınlığımdan ayıltdı. 

Daha eyi qulaq vermǝyǝ başladım.
Hal vǝ tövründǝn tǝxminǝn on beş ya-
şında olan birisi deyordu: 

– Nǝnǝ, öylǝ niyǝ deyorsan! Hǝr
vaxt sǝn sözǝ uyar vǝ fikrindǝn tez dö-
nǝrsǝn. Keçǝn gün qardaşıma sǝn
kǝndin demǝyormuydun ki, get bala,
get, Allah sǝni mühafizǝ etsin. 

Bir qeyrisi: 
– Nǝnǝm o vaxt razı idi, amma Göv-

hǝr xalaqızıgili bizǝ gǝlib ǝsgǝrlikdǝn
danışandan bǝri nǝnǝmin dǝ rǝyi dön-
dü. Daha dadaşımı göndǝrmǝk istǝ-
mǝyor. 

Bir qeyrisi: 
– İnsan da öylǝ tez fikrindǝn dönǝr-

mi? Bu bir mal bazarlığı deyil ki, bunu
istǝmǝm, bunu istǝrǝm deyǝsǝn. Bu
bir vǝzifǝdir. Allah borcu kimi bir şey-
dir. 

Bir qaçı birdǝn: 
– Əstağfirullah elǝ! Əstağfirullah

elǝ! Kafir oldun. Əsgǝrliyǝ getmǝk Al-
lah borcu kimi niyǝ olsun? İstǝrǝm
göndǝrmǝrǝm, istǝrǝm göndǝrǝrǝm.
Hǝm dǝ öylǝ biqeyrǝt ana olarmı ki,
oğlunu öz rǝyi ilǝ ǝsgǝrliyǝ göndǝrsin? 

Bu da sözmüdür, oğul bǝslǝ, oğul
yetişdir dǝ sonra de ki: Ala, gǝl, oğ-
lumu qoşuna apar. Boy, Allah amandır,
böylǝ şeyi kim görmüş, kim eşitmiş-
dir?.. Bununla böylǝ deyor ki, Allah
borcu kimi şeydir. Mǝn böylǝ şeyǝ razı
olmam da, sǝn nǝ vaxt ki, boyun bǝ-
rabǝri övlad yetişdirǝrsǝn, onu gön-
dǝr. İndi sǝnin nǝsihǝtin mǝnǝ lazım
deyil, balam. 

– Ay nǝnǝ! Axır sǝn bica söz danışır-
san. Sǝnin ǝrin bǝlǝdiyyǝ idarǝsinin
üzvü olsun, bir oğlun böyük mǝmur
olsun, bir oğlun hǝr kǝsdǝn artıq var
qüvvǝsiylǝ millǝtin ilǝri getmǝsiyçün
çalışsın, özün dǝ bir külfǝt içindǝ qa-
nacaqlı hesab olunasan da, böylǝ da-
nışasan. Onda o biri avam qadınlardan
nǝ gözlǝmǝliyiz? Onda gǝrǝk onların
heç biri övladlarını ǝsgǝrliyǝ göndǝr-
mǝsinlǝr. Sǝn övladını sevib istǝyǝn
gibi, onlar da övladlarını sevib istǝ-
yorlar. Düşün… Övladlarını ǝsgǝrliyǝ
göndǝrǝn anaların heç biri övladını
küçǝdǝ tapmamışdır. Onlar da övlad-
larını min mǝşǝqqǝtlǝ meydana gǝtir-
mişlǝrdir. Nǝ üçün onlar millǝtlǝrinin
ilǝri getmǝsinǝ, hökumǝtlǝrinin möh-
kǝmlǝşmǝsinǝ övladlarını… 

Söz buraya gǝldikdǝ, mǝǝttǝǝssüf
mǝn dǝ evimǝ çatmış bulundum vǝ
xanımların fikrinin nǝticǝlǝrini eşidǝ-
mǝdim. 

Çox kiçik vaxtlarımızda rǝhmǝtlik
nǝnǝm bizi başına toplayıb pǝk sevdiyi
vǝ heç söylǝmǝkdǝn doymadığı keçir-
miş olduğu müharibǝ tǝǝssüratından
bizǝ danışardı. 

Nǝnǝm öylǝ eşq vǝ hǝvǝslǝ söylǝrdi
ki, çocuqlardan başqa böyüklǝr dǝ
oturub nǝnǝmin hekayǝsini dinlǝrlǝr-
di. 

İştǝ, nǝnǝmin söylǝdiklǝrindǝn bir
annǝnin şǝhid oğluna söylǝdiyi sözlǝri
xatirimǝ gǝldi. 

Annǝsi oğlunun şǝhid olduğunu
eşitdikdǝ demiş: 

– Bütün mövcudiyyǝtimi, qadınlığı-
mı bildirǝn, hǝyatımın boşluqlarını
dolduran, bütün ǝlǝmlǝrimi, iztirabla-
rımı zövqlǝrǝ, sürurlara tǝhvil eylǝyǝn
sǝndin, yavrum, şǝhid balam. 

Mövcudiyyǝtin mǝnim üçün bir ca-
han, bir sǝltǝnǝt idi. Hǝyatımda bütün
arzularım, yüksǝk ǝmǝllǝrim hǝp
sǝndin, şǝhid oğlum. 

Bax, validǝn şimdi sǝnsiz, qǝrib
qaldı. Qǝlbimǝ unudulmaz yaralar aç-
dın, gözǝl yavrum. 

Sǝn mǝnim mǝdari-şanım, şöleyi-
şücaǝtim, fanusi-nurum idin. Şimdi
sǝmalara süud etdin, mǝlǝklǝrǝ qo-
vuşdun, mǝnim sevgili vǝzifǝşünas
oğlum, vǝtǝn aşiqi mǝrd yavrum. 

Ah, biçarǝ annǝni kimsǝsiz, nǝşǝsiz
buraxdın, qǝlbimǝ oxlar sancdın, hic-
ranlar çizdin, heç silinmǝz izlǝr burax-
dın, mǝnim şǝhid yavrum. Bir daha
sǝni görmǝyǝcǝyǝm, sǝnin yerinǝ,
uğrunda canını fǝda etdiyin vǝtǝnini
görǝcǝyǝm, sevǝcǝyǝm, demişdi. 

Biz hekayǝ tǝriqiylǝ eşitdiyimiz bu
mübarǝk arzulara, bu müqǝddǝs işlǝ-
rǝ hǝmd olsun ki, yetişdik. Hökumǝti-
mizin tǝşkilatını, ǝsgǝrlǝrimizin nizam-
intizamını görürüz. Artıq bundan bö-
yük hangi arzu ola bilǝr? Nǝ mǝsudiy-
yǝt! Nǝ böyük xoşbǝxtlik! 

İştǝ bu gün Azǝrbaycan istiqlalının
bir sǝnǝsi oldu. Erkǝklǝrimiz kǝndi
hissǝlǝrinǝ düşǝn vǝzifǝlǝrini fǝdaka-
ranǝ bir surǝtdǝ ifa etmǝkdǝdirlǝr.
Saat gibi düzgün, vaxtı-vaxtında, hǝm
dǝ eyni sürǝtlǝ kǝndi öhdǝlǝrinǝ mü-
hǝvvǝl olunan işlǝrǝ çalışıyorlar. Hǝmd
olsun, sǝy vǝ qeyrǝtlǝri hǝbaya get-
mǝdi. İştǝ, bu gün sǝylǝrinin sǝmǝrǝsi
meydanda. 

Alqışlanmağa layiq olan bu çalışqan
millǝti alqışlar vǝ yorulmamaqsızın
işlǝrini ǝncama yetirmǝklǝrini arzu
edǝr vǝ müvǝffǝqiyyǝtlǝr dilǝrǝm. Fǝ-
qǝt…

Fǝqǝt Azǝrbaycanın möhtǝrǝmǝ
xanım ǝfǝndilǝrinǝ gǝlincǝ, baxalım
onlar tǝşkilatımızı nǝ ilǝ qarşıladılar.
Erkǝklǝrimizǝ tǝsǝlli olacaq nǝ gibi
işlǝrdǝ bulundular? Yoxsa hǝr bir
ǝmrdǝ erkǝklǝrimiz cavabdǝhǝndǝ
olduğu gibi, qadınların vǝzifǝsi dǝmi
erkǝklǝrimizin ǝmrü nǝhyinǝ mühǝv-
vǝl olundu?

Yox… Yox… Bunu xǝyala gǝtirǝmǝ-

yorlar. Əgǝr öylǝ olarsa, zavallı erkǝk-
lǝrimiz böylǝ böyük bir vǝzifǝni, tǝ-
hǝmmül olunmaz bir işi öhdǝlǝrinǝ
alıb da iki vǝzifǝ ilǝ müvǝzzǝf olsalar,
mühitimizdǝ yaşayan iki qollu-iki qa-
nadlı işlǝyǝn millǝtlǝrǝ vaxtında ulaşa
bilǝrmi?

Onsuz da biz onlardan milyon mǝ-
safǝlǝrdǝ geri qalmışız vǝ qaldığımızı
da gözlǝrimizlǝ görǝ-görǝ yenǝ dǝ
guya ki, o millǝtin yarısını tǝşkil edǝn-
lǝr biz qadınlar deyiliz gibi hǝr bir
işimizǝ yabançı nǝzǝriylǝ baxırız. Ma-
zidǝ olduğu gibi hal-hazırda da ancaq
ailǝ daxilindǝki işlǝrimizdǝ kübaranǝ
dolanıb da ictimai-siyasi işlǝrǝ qarış-
mağı kǝndimizǝ zǝhmǝt bilib rahatlı-
ğımızı pozmaq istǝmiriz. 

İyirminci ǝsrdǝ keşmǝkeşli mühitdǝ
pǝrvǝriş edǝn qadınlarımız zamanǝ-
mizin ǝlǝlxüsus hal-hazır vüquatları-
nın hǝpsindǝn xǝbǝrdardırlar. Hǝpsi-
nin erkǝklǝri Azǝrbaycan Hökumǝ-
tinin birǝr möhtǝrǝm üzvlǝridir. Necǝ
ola bilǝr ki, möhtǝrǝm üzvlǝrin möh-
tǝrǝm ailǝlǝri böylǝ sǝssiz, sümm-
bükǝm yaşasınlar da, ictimaiyyat vǝ
siyasiyyatdaki hissǝlǝrini erkǝklǝrimi-
zin öhdǝsinǝ tapşırsınlar? Şimdiyǝ
qǝdǝr bütün günahlarımızı, qüsurları-
mızı zalım istibdadın boynuna yüklǝ-
mǝklǝ kǝndimizi bir növ kǝndi ara-
mızda tǝmizlǝyǝ biliyorduq, fǝqǝt ye-
nǝ dǝ qadınların günahkarlıqları, töh-
mǝtlǝrini qulaqlarımızla eşidiyorduq.
Hürriyyǝt verildi, istibdad zǝnciri qırıl-
dı, Azǝrbaycan Hökumǝti tǝşkil olun-
du. Şimdi daha deyǝcǝk bir sözümüz
qaldımı?

Bǝli, qaldı!.. O da şimdiki halda qa-
dınlar arasında ǝn lazımlı, ǝn tǝrǝqqi
etmiş söhbǝtlǝr, yay zamanını hangi
seyfiyyǝlǝrdǝ keçirmǝk, hangi yerdǝ
daha sǝfalı ömür sürmǝk vǝ nǝrǝdǝ
tǝbiǝtin daha gözǝlliyini görmǝk, sǝ-
rinliklǝrindǝ vaxt keçirmǝkdǝ söhbǝt-
lǝridir. Əlbǝttǝ, o da lazım, fǝqǝt
bunlar 2-3-cü dǝrǝcǝdǝ olanlardır.
Şimdilik çalışqan millǝtlǝrin qadınla-
rını lütfǝn bir nǝzǝrdǝn keçirǝlim,
tarixlǝrini oxuyalım. Nǝlǝr yapmışlar,
nǝlǝr yapıyorlar vǝ daha nǝlǝr yapa-
caqlardır. Heç olmazsa kǝndimizi bir az
da olsa onlara bǝnzǝdǝlim. Onların eyi
ǝmǝllǝrini qǝbul, fǝna ǝmǝllǝrini at-
maqla milli adat, milli ǝnǝnat, milli
ǝsas daxilindǝ kǝndi qeydimizǝ qala-
lım. 

Bugünkü halda avam qadınlarımı-
zın günahı, bilib dǝ soyuqqanlılıqla
keçirǝn qanacaqlı xanımlarımızın boy-
nunda qalır. Artıq hümmǝt, qeyrǝt
meydanıdır. Çalışan qazanar, biz dǝ
çalışalım da hǝr hüququmuza nail
olalım. 

Şǝfiqǝ Əfǝndizadǝ 

MİLLİ BAYRAM MÜNASİBƏTİLƏ 

Oh! Şu köhnǝ dünyada nǝlǝr ol-
madı? Hǝyati-bǝşǝrin uzaq sǝhifǝlǝri
deyil, şu yaxın zamanlarda axıb gǝlǝn
bǝşǝriyyǝt sǝhnǝsindǝki vǝxamǝtli rol-
ları tǝxǝyyül etdikdǝ, nǝzǝrimdǝ tǝ-
cǝssüm etdi. Dedim a: uzaqları deyil,
yaxın mazini, Nikolay dövrünü seyr
ediyoram. Nǝzǝrimi şu sǝhneyi-alǝmin
bir yanında istǝr-istǝmǝz siyasiyat
sǝhnǝsinǝ çǝkilǝn biz Azǝri türklǝrinin
halına baxıyoram. 

Ah, nǝlǝr vaqe oluyor. Hökumǝt mǝ-
murlarının politikası sayǝsindǝ cavan-
larımız bir-birinin qatili oluyor. İştǝ, na-
haq qanlar, qǝlbi dağdar analar ya
bacılar, gözü yaşlı mǝsum çocuqlar.
Hǝbslǝr, mǝnfalar, ziyalılarımız istib-
dad yumruğu sayǝsindǝ ağızları tıxa-
dılmış, millǝtimizin avam qismi başına
nǝ gǝldiyindǝn bixǝbǝr, ǝcnǝbipǝ-
rǝstlǝr iltifatlara nail, vǝtǝnpǝrǝstlǝrǝ
hǝbslǝr, mǝnfalar tǝqdim olunur.
Mǝktǝblǝrimizin ancaq adı milli, fǝqǝt
ruhǝn başqalaşmış politikası çǝrxiylǝ
fırlanır. İslam qanlı, türk ruhlu bir mil-
lǝt dǝ hǝmǝsrlǝrini görüb dǝ tǝrǝqqi
vǝ tǝala etmǝk haqqına, yoluna düş-
mǝyi qǝsd vǝ idarǝ etmǝzmi?

İştǝ şu fikrin, şu niyyǝtin doğmasına
bir gün olsa da imkan vermǝmǝk
qǝsdi-iblisanǝsiylǝ özümüz diplomat-
lar vasitǝsiylǝ biçarǝ millǝtimizin milli
fǝaliyyǝtini, ictimai idarǝ istedadını,

fitri qüvvǝt vǝ tǝvanını axırı hiçistan
macǝralara çevirmǝklǝ başımıza fǝla-
kǝtlǝr yağdı, pǝk çox proqramlarımız
ǝqim qaldı. 

İştǝ, bu qǝdǝr fǝlakǝtlǝri, müsibǝt-
lǝri yedik, türk ruhu bunlara sǝbr ey-
lǝdi. Ümum islam alǝminǝ baxdıqda,
biri digǝrindǝn müdhiş, yürǝk yandırı-
cı mǝnzǝrǝlǝr, ǝmri-vaqelǝr. İştǝ şu
halları görǝn, sızıldayan islam övladı
birdǝn-birǝ bilaixtiyar: “İlahi, bu gediş-
lǝ islam dünyasında nǝlǝr daha vüqu
bulacaq? İslamı şu bǝlalardan kim
qurtaracaq? Dǝstǝ-dǝstǝ islamiyanı
ayırıb nǝrǝlǝrǝ aparıyorlar?” 

İştǝ, hǝr bir islam övladının ruhunu
böylǝ suallar qarışdırıyor. Böylǝ acı,
uzun sǝnǝlǝr milli ǝnǝnatımızı, bütün
ruhumuzu ǝzib keçdilǝr. 

Hürriyyǝt dövrü yetişdi. Cümlǝ mil-
lǝtlǝr milli işlǝrini yoluna qoymağa,
mǝsud olmağa qiyam etdilǝr. Bir az
keçmǝdǝn bu dövrün nǝticǝsi – başı-
mızın üstündǝ qara buludlar peyda
oldu. Ox! Bu dövrdǝ hiçahiç bir bǝ-
hanǝ sǝrdiylǝ yenǝ biz al qanlara
boyandıq. Hansı vǝhşǝtlǝr qaldı ki, is-
lam, xüsusǝn türklüyǝ düşmǝn bir
ruhda tǝrbiyǝ edilmiş daş yürǝkli daş-
naqlar icra etmǝdilǝr? Əvǝt, biz, böylǝ
xunalud hǝyat sǝhifǝlǝrini görüb da-
dan millǝtimiz, tǝhrir vǝ tǝsviri bir
dürlü qabil olmayan bir neçǝ haqsız-
lığı, sitǝmi görǝn biz Azǝri türklǝri
ancaq Allahın tövfiqi sayǝsindǝ vǝ
millǝtimizin hǝmiyyǝti vǝ zuri-bazu-
suyla bu gün naili-mǝram olub istiq-
laliyyǝti-vǝtǝn, o sevgili mǝhbubǝyi
dǝr-ağuş edirik. 

Bu öylǝ bir nemǝtdir ki, millǝtlǝr
böylǝ nemǝti-üzmaya nail olmaq üçün
nǝlǝr fǝda etmǝmişlǝr! Ah, biz dǝ bu
yolda pǝk çox qanlar qurban eylǝdik.
Deyil mart faciǝsi, biz Azǝri türklǝri
Nikolay dövründǝ hǝm Petroqrad mi-
nistrlǝrinin vǝ bir çox rus bayquşla-
rının ulamasıyla, daha doğrusu istiq-
laliyyǝt fikri hǝtta yürǝklǝrimizdǝ xütur
etmǝmǝk naminǝ pünhan qan nǝhr-
lǝri Azǝrbaycan toprağını boyamışdı.
Nikolay dövründǝ biz milli sǝadǝt na-
minǝ nǝ yapsaydıq, axırda murad et-
mǝdiyimiz hiçahiç nǝticǝlǝr qarşısın-
daydıq. İştǝ, istiqlaliyyǝtsiz tǝrǝqqi vǝ
tǝali etmǝk olmaz! Tǝrǝqqi etmǝnin
vaxtı iştǝ bu gündür. Sǝadǝt qapıla-
rının cümlǝsi yüzümüzǝ açıqdır. Bu gün
ixtiraatlarıyla mǝşhur millǝtlǝr hǝp
istiqlaliyyǝt sayǝsindǝ böyük alimlǝr
yetişdirib ağılları heyrǝtǝ salan maki-
nǝlǝr icad etmişlǝr. Yaponlar hǝp is-
tiqlaliyyǝt sayǝsindǝ bugünkü dǝrǝ-
ceyi-tǝrǝqqi vǝ tǝkamülǝ çatdılar. Hal-
buki türk övladı bunlardan vǝ bir çox
millǝtlǝrdǝn daha müstǝid vǝ daha
qabildir. Bir gün Fǝrabilǝr, Ömǝr Xǝy-
yamlar, Sǝdilǝr, İbn Rüşdlǝr vǝ bu
zümrǝ hükǝma vǝ ǝazim yetişdirǝn
islam alǝmi istibdad sǝbǝbinǝ öylǝ
böyük ruhların nǝşvü-nümasına mü-
said deyildi. Minlǝrcǝ şükr, bu gün
istiqlaliyyǝt alǝmi ǝlǝlümum islam,
ǝlǝlxüsus türk övladı vǝ biz Azǝrbay-
can türklǝrinin xilqǝtindǝ mǝrkuz olu-
nan mövhibeyi-ilahi olan o ali xislǝtlǝr,
o mǝnǝvi qüdrǝt vǝ tǝvan, o istedad
xariqüladǝ kamalıyla nǝşvü-nüma bu-
lub vǝtǝnǝ ǝn böyük insanlar yetiş-
dirib, dünyada sǝadǝt nǝ olduğunu
bilǝcǝyiz!  

Ey sabiq dövrün mǝzlumları, mǝğ-
durları! İştǝ, ey islam bağçasının vaxt-
sız solan al güllǝri, mart mǝzlumları!
Mǝzarlarınızdan qalxınız. O yaralı bǝ-
dǝn, o qanlı gözlǝrinizlǝ göylǝrdǝ tǝ-
mǝvvüc edǝn istiqlaliyyǝtimizi elan
edǝr şu sevimli bayrağa nǝzǝr ediniz!
Nǝzǝr ediniz dǝ istiqlaliyyǝtimizin pay-
dar olması üçün Cǝnabi-hǝqq dǝrgahı-
na dualar ediniz. 

Ey sevgili mǝhbubǝ, sǝn bizim dǝr-
dimizin dǝrmanı, ruhumuzun qidası-
san. Yaşa! Minlǝrcǝ yaşa! Yaşasın azad
Azǝrbaycan!

Ağababa Ağababazadǝ 

MİLLİ BAYRAMIMIZ MÜNASİBƏTİLƏ

Tǝbiidir ki, hǝr bir şǝxs yaxşı vǝ bǝx-
tiyar gün keçirtdiyi gibi, pis vǝ fǝna
gün dǝxi keçirtmişdir. İştǝ, mǝzkur
şǝxs ǝn gözǝl vǝ yaxşı keçirtdiyi günün-

Yaşasın Türk millǝti! Yaşasın millǝtlǝrin qardaşlığı!
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Əhmǝd Cövdǝt 
İclas 11 saat 50 dǝqiqǝdǝ açılıyor. 

Mǝsaili-yövmiyyǝ
1 – Əxzi-ǝsgǝr idarǝlǝri tǝşkili haq-

qında layiheyi-qanuniyyǝ;
2 – Gǝncǝ Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ bir

milyon manat verilmǝsi haqqında la-
yiheyi-qanuniyyǝ;

3 – Hökumǝtin 20 milyonluq fondu-
nun 40 milyonadǝk artırılması haqqın-
daki layiheyi-qanuniyyǝ;

4 – Bakü Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ beş
faizlǝ on milyon manat borc verilmǝsi
haqqındakı layiheyi-qanuniyyǝ;

5 – Mǝclisi-Müǝssisan seçkilǝri la-
yiheyi-qanuniyyǝsi;

6 – Ünas edadilǝri nizamlarının
tǝğyir vǝ tǝkmili haqqında layiheyi-
qanuniyyǝsi;

7 – Neft aksizi idarǝsinin ştatı layi-
heyi-qanuniyyǝsi;

8 – Daxil olmuş kağızlar, o cümlǝ-
dǝn: 

a) Sǝhhǝti-Ümumiyyǝ Nǝzarǝtinǝ 7
milyon 83 bin 500 manat buraxılması
haqqındakı layiheyi-qanuniyyǝ; 

b) Xüsusi Tǝhqiqat vǝ Tǝftişat Ko-
misyonu tǝsisi layiheyi-qanuniyyǝsi; 

t) Maliyyǝ Nǝzarǝti nǝzdindǝ Göm-
rük şöbǝsi tǝşkili haqqında layiheyi-
qanuniyyǝ; 

s) Əsgǝrlikdǝn azad olan şǝxslǝrdǝn
bǝdǝli-ǝsgǝriyyǝ alınmasının lǝğvi
haqqında layiheyi-qanuniyyǝ; 

c) Yer vǝ tövcü vergisinin artırılması
ilǝ bǝrabǝr topraq gǝlir vergisi tǝyini
layihǝsi; 

h) Hökumǝt indindǝ süvari mǝiyyǝt
bölüyü tǝşkili haqqında layiheyi-qa-
nuniyyǝ; 

x) Mǝbus Tsixokayanın ǝrzi-halı,
“Müsavat” firqǝsinin sualı vǝ sair bir
neçǝ tǝklif. 

Ruznameyi-müzakirat bir qǝdǝr
tǝbdil ilǝ qǝbul olunur. 

Əxzi-ǝsgǝr idarǝlǝri
Birinci növbǝdǝ Əxzi-ǝsgǝr idarǝlǝri

tǝşkili haqqındakı layiheyi-qanuniyyǝ
mövqeyi-müzakirǝyǝ qoyuluyor. 

Mǝruzǝçi Qarabǝyli Qarabǝy (İtti-
had). 

Layihǝ ümumiyyǝtlǝ vǝ sonra mad-
dǝ-maddǝ oxunaraq rǝyǝ müraciǝt
ediliyor vǝ bilamüzakirǝ ǝksǝriyyǝti-
ara  ilǝ qǝbula keçiyor. 

Hökumǝt fondu
Bǝ’dǝ Hökumǝtin 20 milyonluq fon-

dunun 40 milyonadǝk artırılması, yǝni
qabaqca nǝzǝrǝ alınmayan vǝ föv-
qǝladǝ mǝsarif üçün Hökumǝt ixtiya-
rına yenidǝn 20 milyon manat pul
buraxılması haqqındakı layiheyi-qanu-
niyyǝ müzakirǝ ediliyor. 

Mǝruzǝçi Mustafa bǝy Vǝkilof (Mü-
savat). 

Mǝruzǝdǝn anlaşılıyor ki, neçǝ ay
bundan müqǝddǝm fövqǝladǝ mǝsa-
rif üçün Hökumǝt ixtiyarına verilmiş
olan 20 milyonun 17 milyonu sǝrf
edilib qurtarmışdır. Şimdi yenidǝn 20
milyon pul buraxılmalıdır ki, gǝlǝcǝkdǝ
lazım olan yerǝ sǝrf edilsin. Layihǝ
bilamüzakirǝ ittifaqi-ara ilǝ qǝbul olu-
nur.   

Bakü Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ 
10 milyon borc 

İkinci layihǝnin qǝbulundan sonra
bir neçǝ dǝqiqǝlik tǝnǝffüs elan edili-
yor. Tǝnǝffüsdǝn sonra:

Sǝdr: Parlamanın tapşırmasıyla
Gürcüstan istiqlaliyyǝtinin sǝneyi-döv-
riyyǝsi münasibǝtilǝ Gürcüstan Mǝc-
lisi-Müǝssisan Rǝisi naminǝ böylǝ bir
teleqraf göndǝrdik. 

(Oxuyor)
“Teleqraf
Tiflis. Gürcü Mǝclisi-Müǝssisan

Sǝdrinǝ. 
Mǝclisi-Mǝbusanın 26 mayıs tarixli

qǝrarına görǝ sizin şǝxsinizdǝ Gür-
cüstanı elani-istiqlal sǝneyi-dövriyyǝsi
münasibǝtilǝ tǝbrik vǝ tǝhniyǝt edi-
rǝm. Azǝrbaycan millǝti ǝmindir ki, bir
illik müstǝqil hǝyat keçirǝn Gürcüstan
müstǝqil bir dövlǝt olaraq yaşamağa
müstǝid olduğunu isbat etmişdir.
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtiylǝ Gürcüs-
tanın tamamilǝ müttǝhidǝn  çalışma-
ları hǝr iki dost qomşu millǝtin rifa-
hi-hal vǝ sǝadǝtinǝ vǝ qazanılmış is-
tiqlalın möhkǝmlǝşmǝsinǝ bir rǝhn
olacaqdır. 

Yaşasın müstǝqil Gürcüstan.
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisi

Ağayef.” 
Növbǝdǝki mǝsǝlǝ Bakü Bǝlǝdiyyǝ

İdarǝsinǝ 5 faizlǝ 10 milyon manat
borc verilmǝsi haqqındakı layiheyi-
qanuniyyǝdir. 

Mǝruzǝçi Musa Rǝfiyef. 
Rǝfiyef: Bakü Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ

keçǝn dǝfǝlǝr pul borc verildikdǝ şǝ-
hǝrin ǝhvalı, Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin vǝ-
ziyyǝti vǝ şǝhǝr mǝdaxil vǝ mǝxa-
ricinin müvazinǝsi vǝ sairǝ haqqında
öylǝ müfǝssǝl mǝlumat verilmiş vǝ o
qǝdǝr müzakirǝ olmuş ki, bu xüsusda
tǝfsilǝn danışmağı lazım görmüyoram.
Ancaq müxtǝsǝrǝn bunu demǝliyǝm
ki, şǝhǝrin sǝnǝvi mǝdaxili 30 milyona
qǝdǝr olduğu halda mǝxarici 83 mil-
yona yetişiyor. Bu surǝtlǝ ildǝ 50 mil-
yon manat açıqlıq ǝmǝlǝ gǝliyor. Bǝlǝ-
diyyǝ İdarǝsi bu açıqlığı vǝziyyǝti-hazi-
rǝdǝn dolayı özü qapaya bilmǝdiyindǝn
Hökumǝt vǝ Mǝclisi-Mǝbusana müraci-
ǝtlǝ 35 milyon manat borc istǝyor. Fǝ-
qǝt Maliyyǝ Komissiyası bu mǝsǝlǝni
ǝtraflıca müzakirǝ etdikdǝn sonra

istǝnilǝn mǝblǝği çox görüb qǝrar
verdi ki, hǝlǝlik ancaq on milyon ma-
nat buraxılsın. Ona görǝ dǝ heyǝti-
ümumiyyǝyǝ dǝ 10 milyon buraxmağı
tǝklif ediyor. 

Bu xüsusda İbrahim Əbilof (2 dǝfǝ),
Ağa Aşurof, Sǝmǝdağa Ağamalı oğlu,
Əliağa Hǝsǝnof, Çubaryan, Yusifbǝyli
Nǝsib bǝy nitqlǝr irad ediyorlar (nitq-
lǝr gǝlǝcǝk nömrǝmizdǝ) vǝ layiheyi-
qanuniyyǝ sǝsǝ qonularaq ǝksǝriy-
yǝti-ara ilǝ qǝbul olunur. 

Müsavatın sualı
Nǝhayǝt Denikin qoşunlarının Dǝr-

bǝndi işğalı münasibǝtilǝ Müsavat
firqǝsi tǝrǝfindǝn Hökumǝtǝ böylǝ bir
sual veriliyor: 

(Katib oxuyor)
Denikin ordusunun Petrofsk ilǝ

Dǝrbǝndi işğal etdiyi Hökumǝtǝ mǝ-
lummudur, mǝlum olduğu tǝqdirdǝ
Azǝrbaycan istiqlalını tǝhdid edǝn bu
hadisǝyǝ qarşı Hökumǝt nǝ nǝzǝrlǝ
baxır vǝ bu xüsusda nǝ gibi tǝdbirlǝr
görmüşdür?

Rǝsulzadǝ Mǝhǝmmǝd Əmin: Ca-
maat! Bilirsiniz ki, bu gün ǝfkari-
milliyyǝ böyük hǝyǝcan içindǝdir. Bu
da Dağıstanda vücuda gǝlmiş bir hadi-
sǝnin nǝticǝsidir. O hadisǝ isǝ Dabro-
vol qoşunlarının Petrofsku vǝ Dǝr-
bǝndi almalarıdır. Hǝtta şayiata görǝ
Könüllü ordu qitǝatı Yalamada dǝxi
görülüyormuş. Bu xǝbǝrlǝri içimizdǝ
yaşayan, bǝlkǝ dabrovolları gözlǝyǝn
vǝ onların gǝlmǝsindǝn şadlanan
adamlar küyǝ salıb, hǝtta bǝzi qǝzetǝ-
lǝr könüllülǝrin Qubaya yürüş etdiyini
yazıyorlar. Ona görǝdir ki, camaat hǝ-
yǝcandadır. Əlbǝttǝ millǝt vǝkili olan
mǝbuslar vǝ istiqlalımızı bǝbǝk gibi
müdafiǝ vǝ mühafizǝ etmǝyi vǝd
etmiş olan Hökumǝtimiz bu xǝbǝrlǝrǝ
vǝ demokratiyanın bu hǝyǝcanına
laqeyd baxa bilmǝz. Dağıstan Azǝr-
baycanın qapısıdır. Dağıstanın denikin-
lǝr ǝlindǝ olmasına Azǝrbaycanlılar
heç vaxt sǝhlkarlıq ilǝ baxamazlar. Zira
denikinlǝrin vǝ Könüllü ordunun ümu-
miyyǝtlǝ yeni tǝşǝkkül etmiş dövlǝtlǝr
vǝ xüsusǝn Azǝrbaycan haqqındakı
qara niyyǝti mǝlumdur. Hamı biliyor
ki, onların fikri köhnǝ hökumǝti qay-
tarmaq vǝ bütün yeni mǝmlǝkǝtlǝri
ona tabe etmǝkdir. Böylǝ bir zamanda
Bakü, Azǝrbaycan türk demokratiyası
heç vaxt evindǝ rahat duramaz. Bu
halda lazımdır bu kürsüdǝn Hökumǝ-
tin sǝlahiyyǝtdar sözü eşidilsin ki, ca-
maat hǝm öz vǝziyyǝtini bilsin, hǝm
dǝ vǝzifǝsini. Camaat istiqlala o qǝdǝr
mǝnus olmuş, hürriyyǝt vǝ istiqlal fikri
o qǝdǝr xalqın qanına sinmiş, ruhuna
işlǝmişdir ki, şimdi artıq istiqlal fikri bir
firqǝnin, bir kütlǝnin arzusu deyil.
Bütün camaat vǝtǝni vǝ millǝti istiq-
lalsız vǝ dövlǝti hürriyyǝtsiz tǝsǝvvür
edǝmǝyor. Binaileyh demokratiya bit-
tǝb’ qapısında şübhǝli adamlar dur-
masına heç vǝchlǝ razı olamaz vǝ bir
tǝni-vahid gibi hürriyyǝt vǝ istiqlaliy-
yǝtinin müdafiǝsinǝ hazırdır. (Alqışlar.) 

Yusifbǝyli Nǝsib bǝy (Rǝisi-vükǝla):
Möhtǝrǝm mǝbuslar! Varid olan suala
cavab vermǝkdǝn ǝvvǝl bǝn burasını
ǝrz etmǝliyǝm ki, bu vaxtadǝk bizim
sǝrhǝdimizi heç kǝs keçmǝmişdir vǝ
ancaq meyitlǝrimiz üstündǝn keçǝ
bilǝrlǝr. (Hǝr tǝrǝfdǝn şiddǝtli alqış,
bravo sǝdaları.) Bir dǝ sözümǝ keç-
mǝdǝn ǝvvǝl Dağıstan ǝhvalı haqqın-
da sizǝ bir qǝdǝr mǝlumat vermǝyi
lazım biliyoram. Üç gün bundan ǝvvǝl
Temirxan-Şuradan Dağıstan Hökumǝti
nǝzdindǝki siyasi nümayǝndǝmizdǝn
böylǝ bir teleqraf aldım. 

(Oxuyor)
“Teleqraf 
Bakü. Xariciyyǝ Nǝzarǝti. 
Dünǝn Petrofska böyük könüllü

qüvvǝlǝri gǝlmǝsi haqqında mǝlumat
alınmışdır. Axşam Parlamanın iclası va-
qe oldu. Hökumǝt Rǝisi zeyldǝki mǝlu-
matı verdi: 

Könüllü ordu İttihadi-Cibaliyyun Hö-
kumǝtini tanımaqdan imtina ilǝ Dağıs-
tan Hökumǝtini tanımaya razı olur vǝ
daxili işlǝrinǝ müdaxilǝ etmǝyǝrǝk Da-
ğıstan bolşeviklǝrǝ qarşı könüllülǝrǝ
yardım edǝcǝyini tǝsǝvvür ediyor. Kö-
nüllülǝr dǝmiryol xǝttini Yalamayadǝk
tutuyorlar. Bu mǝqsǝddǝn ötrü dünǝn
Dǝrbǝndǝ bir bölük gǝlmişdir.
Cibaliyyun Cümhuriyyǝtinin müqǝd-

dǝratı sülh konferansında hǝll oluna-
cağı üçün şimdilik könüllülǝrlǝ müba-
rizǝyǝ vǝ etiraz etmǝyǝ qüvvǝtimiz
olmadığından Cibaliyyun Hökumǝtini
qeyri-mövcud elan ediyoruz. Dağıs-
tanda bütün ixtiyarat general Hacı
Murada verilir. 

Gecǝ saat birdǝ Rǝis Parlaman ic-
lasını qapalı elan etdi. 

Tǝcili tǝbliğat bǝklǝyoram. 
Haqverdof.”
Sonra Quba qǝza qayimmǝqamı vǝ

sairlǝrindǝn bir neçǝ mǝlumat alındı
ki, Dağıstana 4 eşalon kazak qoşunu
gǝlmişdir. Bunlardan birisi Petrofsk vǝ
digǝri Dǝrbǝndi işğal etmişdir. Fǝqǝt bu
gün yeni bir mǝlumat alınmışdır ki, bi-
rincini tǝshih ediyor. Böylǝ ki, Azǝrbay-
candakı Dağıstan siyasi nümayǝndǝsi
bana bir teleqraf göstǝrdi. Bu teleqraf-
dan anlaşıldı ki, Dağıstanda deyilǝn
qǝdǝr dǝ öylǝ böyük bir şey ol-
mamışdır. Teleqrafı da Dağıstan Höku-
mǝti Rǝisi Kotsev imza etmişdir. Dǝr-
bǝndǝ gǝlǝn qüvvǝ haqqında mǝlu-
mat var ki, oraya gǝlǝn az bir qüvvǝdir
– iki yüz, üç yüz adam imiş. Fǝqǝt
doğrudur ki, Dǝrbǝndǝ gǝldikdǝn son-
ra orada bǝzi nalayiq işlǝr görmüş-
lǝrdir. Mǝsǝlǝn gǝrǝk Petrofskda vǝ
gǝrǝksǝ Dǝrbǝnddǝ tǝhǝrri, axtarış,
xırsızlıq olmuşdur. 

Bǝn bu xǝbǝri alar-almaz ilk ǝvvǝl
ingiliz komandanlığı qarşısında şifahǝn
vǝ tǝhrirǝn protesto etdim. Bunu
lazım bildiyimizin sǝbǝbi dǝ budur ki,
ǝgǝr biz bu vaxtadǝk rahat oturmuş-
saq, sǝbǝbi bu olmuşdur ki, hǝmişǝ
bizǝ demişlǝr: Könüllülǝr Dağıstan hü-
dudunu keçmǝyǝcǝklǝrdir. Vǝ ǝgǝr
Petrofskda az bir qüvvǝ saxlamağa
lüzum görülmüş vǝ orada bir az ǝsgǝr
saxlanırsa, o da Petrofsk bǝndǝrinin
bir baza qǝrar verilmǝsindǝn nǝşǝt
edǝn bir keyfiyyǝtdir. Yoxsa Könüllü
ordu Dağıstanın sair yerlǝrinǝ tǝrǝf
hǝrǝkǝt etmǝyǝcǝkdir. Buna görǝdir
ki, biz birinci sualı ingilizlǝrǝ verdik vǝ
etiraz da onlara etdik. Şifahǝn etiraz
etmǝklǝ bǝrabǝr, İngiltǝrǝ komandan-
lığına bu mǝzmunda bir nota dǝxi
verdik: 

(Oxuyor)
“İngiltǝrǝ komandanlığının Denikin

ordularının Dağıstan hüdudunu keç-
mǝyǝcǝklǝri xüsusundakı mütǝǝddid

vǝ’dlǝrinǝ rǝğmǝn bu gün aldığımız
mǝlumata görǝ Könüllü ordu ǝsgǝrlǝri
Dağıstan dǝmiryollarını Yalama istas-
yonunadǝk işğal ediyorlar. 

Könüllü ordu qüvvǝlǝrinin Dağıs-
tanda Azǝrbaycan hüdudunda bulun-
masını Azǝrbaycan üçün böyük bir
tǝhlükǝ ǝdd edǝrǝk ilǝridǝ möhtǝmǝl
vüquatın önünü almaq qǝsdilǝ Azǝr-
baycan Hökumǝti İngiltǝrǝ komandan-
lığı tǝrǝfindǝn Könüllü ordunun Dağıs-
tandan çıxarılması xüsusunda lazım
olan ciddi tǝdbirlǝr ittixaz edilmǝsini
arzu edir.” 

Bundan maǝda bǝn bǝşǝxsǝn in-
giliz nümayǝndǝsi Şattlvord ilǝ dǝ
görüşdüm. O bana dedi ki, ingilizlǝrin
qǝrarı dǝyişmǝmişdir vǝ heç bir zaman
Könüllü ordu Petrofskdan bǝri keçmǝ-
mǝlidir. Doğrudur, bir eşalon bǝri tǝ-
rǝfǝ keçdiyi xǝbǝr veriliyor. Fǝqǝt ki-
min müsaidǝsilǝ vǝ necǝ olmuş ki,
keçmişdir, bu xüsusda bizdǝ heç bir
mǝlumat yoxdur. Ancaq bu uğurda la-
zımi tǝdabir ittixaz etmişdir vǝ ali mǝ-
hafildǝn aldığı tǝlimatı bizǝ xǝbǝr ve-
rǝcǝkdir. Əlbǝttǝ İngiltǝrǝ komandan-
lığı anlayor ki, biz bu mǝsǝlǝni sükuti-
qǝlblǝ danışa, bu işlǝrǝ, bu hǝrǝkǝt-
lǝrǝ rahat baxa bilmǝriz. Dağıstan hǝr
kimin ǝlindǝ olsun, istǝr Denikin, istǝr
sair bir qüvvǝ, xülasǝ Dağıstan düş-
mǝn ǝlindǝ olarsa, biz tǝhlükǝ altında
qalıyoruz. İngilis komandanlığı bu işlǝ-
ri bir “nidarazumeniya” adlandırır. De-
yor ki, bunlar hǝp “nidarazumeniyadır”.

Bǝn burada şifahǝn protesto et-
mǝk vǝ nota vermǝklǝ bǝrabǝr, Tiflis-
dǝki nümayǝndǝmizǝ dǝ teleqrafǝn
xǝbǝr verdim ki, Müttǝfiqlǝr Baş Ko-
mandanlığına hǝman notanı yetirsin.
Bǝn İngiltǝrǝ nümayǝndǝlǝrinǝ de-
dim ki, vǝdlǝrdǝn artıq bıqdıq. Bun-
dan böylǝ biz dǝ ancaq öz qüvvǝmizǝ
güvǝnǝcǝyiz vǝ lazım gǝlǝrsǝ bir tǝni-
vahid gibi hamımız hürriyyǝt vǝ is-
tiqlalımızı müdafiǝyǝ qalxışacağız.
(Ümumi alqış.) Vǝ bu uğurda heç bir
millǝt, hǝtta ǝn böyük millǝt vǝ qüv-
vǝtlǝr belǝ bizǝ mane ola bilmǝz. (Al-
qış.) Bu sözlǝrimǝ Şattlvord “Bu sizin
haqqınızdır, bǝlkǝ vǝzifǝnizdir” deyǝ
cavab verdi. Başqa dürlü cavab verǝ
dǝ bilmǝzdi.                             (Bitmǝdi)

Var olsun hürriyyǝt vǝ istiqlal, qǝhr olsun düşmǝnlǝri!
dǝ şu pis gününü yad edǝrǝk yaxşı vǝ
bǝxtǝvǝr gününü daha ziyadǝ yüksǝk
vǝ möhtǝrǝm tutaraq o gündǝ şad vǝ
xürrǝm olar. Bilǝks xoş günündǝ şad-
landığı gibi, pis günündǝ dǝxi şad gü-
nünü yad edib o günü arzu edǝrǝk da-
ha ziyadǝ qǝmgin olar. Binaileyh biz
dǝxi keçǝn sǝnǝ mayıs ayının 28-dǝ
bütün Qafqaziya cümhuriyyǝtlǝriylǝ
bǝrabǝr elani-istiqlal edǝn Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝtinin sǝneyi-dövriyyǝ-
si münasibǝtilǝ bu günü ǝn şǝrafǝtli vǝ
möhtǝrǝm günlǝrdǝn ǝdd edirik. Hǝ-
pimiz şu günü milli bir bayram ediriz.
Əvǝt, bu gün cavan cümhuriyyǝtimiz
qarşısında durub keçǝn zǝlalǝtli günlǝ-
rimizi, ǝlǝlxüsus heç unudulmayan Mart
hadiseyi-ǝlimǝsini xatırlayaraq, bu gü-
nün nǝ dǝrǝcǝ ǝziz vǝ möhtǝrǝm ol-
duğunu müşahidǝ edǝrǝk kǝndimizi
qayǝt dǝrǝcǝ şad vǝ xürrǝm görürüz.
İştǝ, bu gün hǝr kǝsin üzündǝ milli bir
ruh vǝ milli bir sǝadǝt parlayor. Sanki
bunların qǝlbinǝ bu gün yeni bir ruh
daxil olaraq onları bu gün hürr vǝ azad
yaşamağa dǝvǝt ediyor. Nǝhayǝt bu
gün hǝr kǝs yürǝyindǝki mübarǝk arzu-
sunun nǝticǝ vermǝsini görüb vǝ kǝn-
disini yeni bir ǝfkar vǝ hǝyat içindǝ
müşahidǝ edǝrǝk qayǝt bǝşşaş çöhrǝ-
siylǝ gözǝl xalılarla vǝ al bayraqlarla
tǝzyin edilmiş soqaqlara vǝ evlǝrǝ diq-
qǝtlǝ tamaşa edǝrǝk sanki bu gün ca-
hana yeni qǝdǝm qoymuşdur deyǝ
kǝndisini nǝhayǝt dǝrǝcǝ mǝsrur vǝ
bǝxtiyar ǝdd ediyor. İştǝ, bu gün Azǝr-

baycanın paytaxtı al bayraqlarla tǝz-
yin edilǝrǝk çıraqban olunmuşdur. Nǝ-
hayǝt, o müqǝddǝs Mǝclisi-Mǝbusa-
nımız üzǝrindǝ tǝmǝvvüc edǝn al bay-
raq vǝ bayram münasibǝtilǝ böyük
xǝtlǝrlǝ orada yazılan “Yaşasın istiqlal”
kǝlmǝsi insanın nǝzǝr-diqqǝtini kǝndi-
sinǝ cǝlb edǝrǝk bizi ittihad, ittifaqa
dǝvǝt ediyor. Əcǝba türk vǝ islam alǝ-
mindǝ bu hansı gündür ki, mǝmlǝkǝ-
timiz bu tövr gözǝl şeylǝrlǝ tǝzyin
olunmuşdur? Bu gün hǝman gündür
ki, türk arqadaşlarımızın mǝrhǝmǝ-
tiylǝ bütün Qafqaziya türk vǝ islam
alǝmi ǝcnǝbilǝr zülm çǝngalı altından
xilas olaraq hürr vǝ azad yaşamağa
başlamışlar. Binaileyh bu gün bütün
türk alǝmindǝ milli vǝ tarixi bir bay-
ram olduğuna binaǝn Azǝrbaycanın
tarix sǝhifǝlǝrindǝ yazılaraq ümum
Qafqaziya ǝhalisi bu günü ǝziz vǝ
möhtǝrǝm tutub parlaq bir surǝtdǝ
yola vermǝlidirlǝr. Zira ǝcnǝbilǝr istib-
dad zǝnciri altında yaşamağımızı vǝ
Rusiya inqilabi-kǝbirindǝn sonra tǝsa-
düf etdiyimiz zülm vǝ zǝlalǝtlǝrǝ qarşı
şimdi kǝndi cümhuriyyǝtimiz sayǝ-
sindǝ hürr vǝ azad yaşamağımızı mü-
şahidǝ edǝrǝk nǝhayǝt bu günün hǝr
sǝnǝ yenǝ tǝkrar davam etmǝsinǝ
binaǝn istiqlalımızdan möhkǝm bir
surǝtdǝ yapışaraq vǝ onun daima pay-
dar olmasını Haqq-taala hǝzrǝtlǝ-
rindǝn istida vǝ istirham edǝriz. 

F. Ə. Seyidǝlili 

Elan
Bakıda giliz fabrikasında işlǝmǝyǝ me-

xanik müavini (pamoşnik) lazımdır. Xahiş
edǝnlǝr bu adresǝ müraciǝt etsinlǝr: 

Karantinnaya küçǝdǝ ev numerosu 7,
telefon numero 44-82                           8797 

Arvad diş hǝkimlǝri N. A. Şaxter vǝ xanım
Dişlǝr ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qaz-

ma vǝ hǝr növ qayırma dişlǝr. Dişlǝrin
yaxşı qayrılması tǝmin olunur. Kǝnardan
gǝlǝnlǝr üçün tezliklǝ görülür. 

Qiymǝtlǝr münasibdir. 
Qǝbul olunur: 
Sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝdǝk;
Axşam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk;
Varansofski küçǝ 17 numerolu evdǝ,

paradnı qapıdan.                                 8753

Doktor Musa bǝy Rǝfiyef 
daxiliyyǝ ǝmraza düçar olan naxoşları qǝ-
bul etmǝyǝ başlamışdır. 

Sǝhǝr saat 9-11 gibi;
Axşam saat 5-7 gibi. 
Ünvan: Armyanski, numero 15. Tele-

fon 07-61                                                 6-37

Diş hǝkimi S. M. Hamburq 
Nikolayefski numero 29. Parlaman

qarşısında. Telefon numero 5-96.
Kauçuq vǝ qızıl üzǝrindǝ süni dişlǝr

qayırır. Dişlǝri ağrısız çǝkir.                8756

Doktor S. İ. Zaqs
zöhrǝvi, dǝri vǝ sifilis naxoşluqlarını qǝbul
edir. “606” vǝ “914” müalicǝsi. 

Naxoşları hǝr gün qǝbul edir saat 4-
dǝn 7-yǝdǝk. Varansofski küçǝ, numero
43, 2-ci mǝrtǝbǝ.                                8776

Berlin Darülfünunu doktoru 
İ. S. Kopilyoviç 

Daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbiyyǝ naxoşluqları
qǝbul edir: 

Sǝhǝr saat 10-dan 1-ǝdǝk; 
Axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk. 
Adres: Varansofski küçǝ, numero 17,

2-ci mǝrtǝbǝ. 
Telefon numero 50-28 vǝ 93.              

8765

Moskvada tǝcrübǝ görmüş diş hǝkimi 
K. S. Kolandskaya-Sanuxat 

kabinǝ açmışdır. Müalicǝ edir, dişlǝri dol-
durur, süni dişlǝr qayırır vǝ dişlǝri ağrısız
çǝkir. Qiymǝt münasibdir. 

Qǝbul edir: Hǝr gün sǝhǝr saat 9-2-
yǝdǝk; Axşam saat 5-7-yǝdǝk.

Adres: Bazarnı vǝ Suraxanski küçǝlǝrin
küncündǝ, numero 112.                     8795

Doktor M. M. Kǝrimof göz naxoşlarını
vǝ diş hǝkimi A. Əmirof naxoşları qǝbul
edirlǝr. Saat 4-dǝn 7-yǝdǝk. 

Ünvan: Suraxanski vǝ Spasski küçǝlǝ-
rin [küncündǝ] 102 numerolu evdǝ. Tele-
fon numero 91-40.                                    8754

Xüsusi müsǝlman tǝvǝllüdxanası 
Gövhǝr xanım Qazızadǝ 

Vǝzi-hǝml edǝnlǝr hǝr bir vaxt, gǝlǝn
xǝstǝlǝr isǝ hǝr gün sǝhǝr saat 10-dan 2-
yǝ gibi qǝbul edilirlǝr. Tǝvǝllüdxanada
ǝmǝliyyati-cǝrrahiyyǝ (aperatsiya) icra
edilib doktor stasionar konsultasiya yapır.
Feldşeritsa-mama Vasserman çiçǝk dö-
yür, yara bağlayır vǝ iynǝ vurur. 

Adres: Armyanski küçǝ, numero 13.
Telefon numero 39-58                         T-321

Doktor M. B. Şahnazarof
dǝri vǝ ǝmrazi-cǝrrahiyyǝ naxoşluqlarını
qǝbul etmǝyǝ başlamışdır. “606” vǝ
“914” müalicǝsi

Qǝbul edir: Sǝhǝr saat 9-12-yǝdǝk;
Axşam saat 4-7-yǝdǝk. 
Ünvan: Armyanski küçǝdǝ numero 3.

Qubernskinin küncündǝ. Telefon numero
28-45                                                    8748

Diş hǝkimi İ. S. Karşteynatomun
müalicǝxanası, diş vǝ süni diş laboratori-
yası. Adres: Sisyanofski (Lǝzginski) vǝ
Çadrovı küçǝlǝrin küncündǝ, numero 41.
Telefon 07-22. 

Qǝbul edir: Sǝhǝr saat 6-8-ǝdǝk;
“         “   11-2-yǝdǝk;

Axşam  “   4-8-ǝdǝk.
Dişlǝr ağrısız çǝkilir vǝ qızıl dişlǝr qayı-

rılır. 

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 
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Müvǝqqǝti müdir: Hacıbǝyli Üzeyir

“Mǝsai” zǝhmǝt bürosu 
Bakı Şǝfqǝt bacıları ittifaqı şǝfqǝt bacılarını gecǝ işlǝrinǝ, iynǝ vurmağa, masaj etmǝyǝ

müǝrrǝflik edir. İttifaq öz işçilǝrinin işlǝrinǝ cavabdehdir. Xahiş edǝnlǝr bu adresǝ
müraciǝt edǝ bilǝrlǝr: Budaqovski vǝ Malakanski küçǝlǝrin küncündǝ, numero 16/22,
mǝnzil 6. Konkanın mǝnzili. Telefon numero 14-08. 

Büro bütün gün açıqdır.                                6755
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TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

London – Ser Qoras Planket tərə-
findən tərtib edilib də, İrlanda Cəmiy-
yəti tərəfindən elan edilən manifestdə
İrlanda müstəqil bir məmləkət elan
edilmişdir. Manifestdə denilir ki, İrlan-
diya Vesminsterdǝ sair muxtar məm-
ləkətlər sırasında Cəmiyyəti-Əqvama
təqdim ediləcəkdirlər. İrlanda qanuni-
idarəsi İrlanda Parlamenti tərəfindən
təsdiq ediləcəkdir. Bütün ingiliz cəzi-
rələrinin müdafiəsi ümumi kontrol al-
tında qalacaq, fəqət İrlanda Parla-
manının ixtiyarı vardır ki İrlanda əha-
lisini səfərbərliyə dəvət eyləsin. 

Moskva – Həmkarlar İttifaqı başqa
bolşevik müəssisələri ilə bərabər,
ümum kəndçi və əmələlərə bu məz-
munda bir intibahnamə nəşr etmiş-
lərdir: Kazak qarǝtgǝrlǝri sizin yanınıza
halqa-nizə ilə gəliyorlar. Onlar bizim
taxılımızı yandırıb, əkinləri pamal
edib, yaxşı və çalışqan əmələləri kə-
sirlər. Bu axırlarda bizimlə qızğın mü-
haribələrə girişirlər. Kolçak hökuməti
və onun ordusu Qırmızı qoşunlar və
arxada üsyan edən əmələlər tərə-
findən pərişan edilmişlərdir. Qırmızı
qoşunlar Kolçakı məğlub etmişlər, De-
nikini də edəcəklərdir. Biz bütün ca-
handa qəti qələbə çalacağımıza iman
edərək, bütün zəhmətkeş xalqı dəvət
ediyoruz ki, qəti qələbə üçün, bol-
şevizmin möhkəmləşməsi üçün qəti
qələbəyə girişsinlər. Yaşasın səfər-
bərliyimiz, yaşasın amansız müharibə
və Denikin, Kolçak üzərinə olacaq qəti
qələbəmiz. 

Kiyef – Rakofski bəyan eyləmişdir
ki, Paltava və Xarkof dairələrində əh-
val möhkəmdir. Düşmənlər buralar-
da irəliləmiyor, bəzi yerlərdə hətta
geriyə püskürtülmüşdür. Cənub cəb-
hədə təbəddülat var. Şura qoşunları
bu yaxınlarda hücuma keçəcəkdirlər.
Kiyefdə nəşr olunan “Əxbar” qəzetəsi
yazır ki bu böhran da qurtarmaq

üzrədir. Bəzi yerlərdə Qırmızı qoşunlar
cavab verməkdədirlər. 

Lenin əhvali-hazirǝ barəsində
Moskva – İcra Komitəsində vaqe

iclasda Lenin demişdir: Bizim vəziy-
yətimiz keçən ilkinə nisbətən möh-
kəm və gözəldir. Nə qədər ki, Denikin
ordusu irəliliyor, bir o qədər də fəla-
kətə yaxınlaşıyor. İmdi fərari saldatlar
gǝliyorlar və onların axıntısı o qədər
çoxdur ki, onları qoşun cərgələrinə da-
xil etməyə belə fürsət bulamıyoruz.
Biz şərq cəbhəsində öhdəmizə aldığı-
mız vəzifəni ifa edirik. Yaxın bir zaman-
da bizim ordu Sibiryada üsyan edən
kəndçilər ilə birləşəcəkdirlər. Minyar
zavodu bizim əlimizdədir. Uralda
kəndçilər və əmələlər inqilabı müda-
fiə və mühafizədən ötrü heç bir fəda-
karlıqdan geri durmayırlar. Yalnız Ru-
siyada deyil, bütün cahan inqilabında
qələbə çalacaqdır. 

Könüllü Ordu arxasında 
“Barba” qəzetəsi yazır: Denikin or-

dusu arxasında üsyan hərəkəti get-
dikcə artır. Şayiata görə asilər, De-
baltsevo və Lopasnonu işğal etmiş-
lərdir. Yekatrinoslavdan çıxmış olan
dəmiryol əmələləri diyorlar ki, bütün
şəhərdə külli əmələlər həbs və edam
edilir. Yemelefki dairəsində 100 nəfər-
dən ziyadə əmələ, arvad və uşaq həbs
edilmişdir. Əvvəlinci dörd gündə 30
bin nəfərdən ziyadə sosialistlər atıl-
maqla edam edilmişlərdir. Piyan ka-
zaklar şəhər içində gəzərək, “Vurun zi-
yalıları” deyə qışqırırlar. Hər cür mal
gətirmək tərk edilmişdir. Bahalıq dəh-
şətli bir hal kəsb eyləmişdir. Əmələlər
əksəriyyət ilə şəhəri tərk ediyorlar. 

SÜLH ƏTRAFINDA

Paris – Fransa Rəisi-cümhuru lazım
bilir ki, birlik mühafizə edilsin, tainki
tezlik ilə Avstriya, Bolqariya və Türkiyə
ilə də sülh müahidənaməsi bağlanıb

qurtarsın. Almanların gəmilərinin qər-
qi və fransız bayraqlarının yandırılması
münfəillik əlaməti olmayacaqdır. Bü-
tün Müttəfiqlərin yaradıcı işləri sayə-
sində sülhə nail olmaq olar.

İngiliz radiosu – Sülh müahidəna-
məsi gücə binmədikcə, sülh müahi-
dənaməsinin qətiyyən əqd edildiyini
zənn etmək olmaz. 5 böyük dövlət
parlamanı və onlara dost olan döv-
lətlər tərəfindən müahidənamə təs-
diq edildikdən sonra sülh qövldən
feilə çıxacaqdır. 

QƏZETƏLƏRDƏN

Hindistanda 
“Tayms” qəzetəsinin Bombay müx-

biri yazıyor ki, Hindistan Konqresinin
son iclasında Malaviya təklif eyləmiş-
dir, Lloyd Corca, Montaquya və Lord
Sinçə teleqramlar göndərilib Hindista-
nın dəhşətli halına onların diqqətləri
cəlb edilsin və göstərilsin ki İngiltərə-
nin Hindistan siyasəti kökdən dəyişil-
məlidir. İclas təəssüf edərək Hindis-
tanda olan hadisəyi müzakirə edərək,
hinduların əleyhinə olan Roulat qa-
nununun əleyhində bulunmuşlar. 

İclas qərar qoymuşdur, İngiltərə
Hökumətinə müqəddəs müsəlman şə-
hərlərinin işğalı münasibətilə müsəl-
manlar arasında olan həyəcanı bildir-
sin. İclas xüsusi bir komitə təşkil eylə-
mişdir ki, axırıncı hadisələr təhqiq
edilsin və İngiltərə nazirlərinə məslə-
hət görüyorlar ki cəza siyasətini dəyiş-
dirib Hindistanın qanuni tələblərinə
əməl və müsəlmanları həyəcana salan
Roulat qanununu ləğv eyləsin. 

Çində
Qafqasiyada olan Müttəfiq dövlət

nümayəndələri xəbər verirlər ki, Va-
şinqtondan verilən xəbərlərə görə,
Şanxayda yapon mallarına baykot elan
edilmişdir. Yaponiyalılar əksinə hər
gün nümayişlər yapılmaqdadır. Yapon-
ları Çindən çıxarıb qovmağa dəvət edi-
ci lövhələr çıxarılır. Çində olan bu ha-
disələrə görə yaponiyalıların həyatını
və əmvalını mühafizədən ötürü Soma
və Saqo krauzerləri Şanxaya getmiş-
lərdir. 

Baltik dənizində
Eston məlumatına görə, Almaniya

tərəfindən mütarikə şəraiti xələldar
edildiyi münasibətilə Riqadan Koppe-
burqa qədər məsafədə Baltik dənizin-
də alman əsgərlərinə qarşı müharibə
hərəkatı təzələnmişdir. 

Bolşevik teleqrafları

İtaliyada
İyulun 3-ündə Romadan xəbər ve-

rirlər ki, əkinçi nümayəndələri ictima-
ında tezliklə yerlərin milliləşdirilməsi
qətnaməsi qəbul edilmişdir. Kəndlilər
mülkədarların yerlərini zəbt etməyə
başlamışlardır. 

Tətil hərəkatı
İtaliyada tətil hərəkatı artmaqdadır.

İngiltərədə halət inqilabcuyanədir. Al-
maniyada olan ümümi tətillər burjua-
ziyanı qorxutmaqdadır. Denikin hü-
cum edirsə də, füqərayi-kasibə də hü-
cum etməkdədir. Bolşevik Rusiya hö-
kumətinə qorxu yoxdur.

Petroqradda
Petroqradı mühafizə etməkdən öt-

rü ehtiyat alayları təşkil etmək üçün
Həmkarlar İttifaqı Şurasında ərkani-
hərb idarəsi vücuda gətirilmişdir. Alay-
lara binlərcə könüllü yazılmaqdadır. 

Menşeviklər
Kiyefdən xəbər verirlər ki, menşe-

vik qəzetəsi “Naşe slovo” Bolşevik hö-
kumətini xəbərdar edir ki, Denikin-
lərin qalibiyyəti olursa nəinki bolşe-
vizm, hətta bütün füqərayi-kasibə bir
çox illər əzilmiş olacaqdır. Qəzetə fə’-
lələri firqə münaziəsini unudub, inqi-
labı xilas etməkdən ötürü mübarizǝ
üçün cəbhəyə getməyə dəvət edir. 

İngiltərə fəhlələri və Rusiya 
İyunun 4-ündə Liondan xəbər ve-

rirlər ki, İngiltərə fəhlə təşkilatlarının
konfransı bir milyon 6 yüz bin səslə
bolşevik Rusiya ablukasının ləğv olun-
masını tələb etmişlərdir.

DAĞISTANDA
Məlum olduğu üzrə Şimali Qaf-

qasiya denikinlilər tərəfindən işğal
edilən zaman, Cibaliyyun İttihadı
Parlamanı tərxis edilmişdi. Şimdi “Da-
ğıstan” qəzetəsində dərc edilmiş 17
iyun tarixli bir əmrnamədən görülür
ki, general Xəlilof əmriylə müvəqqət
bir vilayət şurası dəvət edilmişdir. İştə
əmrnamə: 

Dağıstan Məclisi-Ümumisi ictima
edincəyə qədər, Müvəqqəti Vilayət
Şurası atidə əsamisi yazılan zəvatdan
təşkil ediliyor. 

1) General-mayor Hacı Murad
2) Polkovnik D. Musalayef
3) Hökumət Təftiş Heyətinin sədri

Apaşef
4) Xalq xazaystvası müdiri Əlihə-

sənof
5) Dağıstan Rəisi-hökumətinin

kanslariya direktoru Bǝdoy Sǝidof
6) Xalq xazaystvasının vəkili mü-

həndis Hacıyef
Məzkur əzalar həftədə iki gün, ba-

zar ertəsi və pəncşənbə günləri axşam
saat yeddidə Rəisi-hökumətin kansel-
yariyasında ictima etməlidirlər. 

İmza etdi general-mayor Xəlilof

VÜKƏLA ŞURASINDA 

Türüq və Məabir nazirinin xidmət-
çilərə dəmir yollarıyla getmək üçün
məccani bilet və naryad vermək haq-
qındakı məruzəsindən sonra qət edil-
mişdir: 

Bütün nazirlərə tapşırılsın ki dövləti
xidmətçilərə dəmiryollarıyla getmək
üçün məccani bilet vermək məsələsini
Türüq və Məabir Nəzarəti ilə Dövləti
Kontrola irsal etsinlər. 

– Ədliyyə nazirinin Azərbaycan
daxilində idareyi-ürfiyyeyi-əsgəriyyə
elanı ilə bir çox cinayət işlərinin
ümumi məhkəmədən alınıb Hərbiyyə
məhkəməsinə verilməsi təqdiriylə hö-
kumət qərardadlarının ləğvi haqqın-
dakı məruzəsindən sonra qət edil-
mişdir: 

1919-cu sənənin 24 iyununda elan
edilmiş idareyi-ürfiyyə qanunları
mövcibincə hökumət qərardadların-
dan fəqət Dövləti Müdafiə Komitəsi
vəzifəsindən kənarları qüvvəti haiz-
dirlər. Mabaqisi isə ləğv edilməlidir. 

– Baküdəki Müttəfiqlər Komandası
nəzdindəki Dabravol Ordusu nüma-
yəndəsi ceneral Erdeli və ceneral
Popof vasitəsilə alınmış teleqramın
surətini Azərbaycan Hökuməti Rəisi-
vükəlası ilə Britaniya Komandanlığına
təqdim etmişdir: 

“Rica edirəm təkrar Azərbaycan
Hökumətinə xəbər verəsiniz ki,
Azərbaycan tərəfindən dabravollar
əleyhinə düşmənanə hərəkat baş
verməzsə, qoşunlarımız Dağıstanın

hüdudu, yəni Samur nəhrini keç-
məyəcəklǝrdir. Azərbaycanı Rusiyanın
bir hissəsi saydığım üçün işbu
məsələnin Rusiya Məclisi-Müəssisanı
qətinədək Azərbaycanı tanıyaraq,
əleyhinə heç bir hərəkati-düşmənanə
ibraz etməyəcəyəm. General Denikin,
miralay Lazaref.”

Bu kağızdan dolayı Britaniya Ko-
mandanlığından Rəisi-vükəla naminə
alınan təliqənin surəti:

“Azərbaycan Cümhuriyyəti Rəisi-
vükəlası həzrətlərinə Dabravol Ordusu
nümayəndəsinin təliqəsi surətini bu
gün iyulun 7-sində aldım. Həzrətlə-
rinizə məlum ediyorum. Təliqədə
göstərilən demakrasyon xətti Bri-
taniya Hökumətinin 13 iyunda sizə
təqdim etdiyimiz qətnaməyə uyğun
deyildir. Baş komandanlığa xəbər
verilmişdir.”

Bakü dairəsindəki İngiltərə
qoşunları komandanı: Şattlvort.

NƏZARƏTLƏRDƏ

Suraxanı dairəsi fə’lələri Məsai
Nəzarətinə müraciətən rica etmiş-
lərdir ki, bir çox firmalar 12 və 31
mart, 1 və 28 mayıs və 13 iyun tətil
günləri məvaciblərini verməkdən
imtina etdikləri üçün bu barədə lazımi
tədabir ittixaz edilsin. 

Məsai naziri kağızı baş fabrika mü-
fəttişinə göndərərək məvaciblərin
verilməsi barəsində təcili binagüzar-
lıqda bulunmasını tənbeh etmişdir. 

* Səyyadi-Xızı ictimaı Ümuri-Xey-
riyyə və Nafiə Nəzarətinə müraciətlə
məlum etmişdi ki, kənddə səhiyyə və
tibbiyyə müavinəti bulunmadığından,
lazım gələn vaxtda bilavasitə Baküyə
müraciət ediliyor. Halbuki bu qayət
müşkül olur. Ümuri-Xeyriyyə və Nafiə
Nəzarəti Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarə-
tindən rica etmişdir ki, heç olmazsa
orada feldşer məntəqəsi güşadı üçün
lazımi tədabir ittixaz edilsin. 

*Ümuri-Xeyriyyə və Nafiə Nəzarəti
Vükəla Şurası nəzdində təşəbbüsatda
bulunmuşdur ki, bir “Azərbaycan
Cümhuriyyəti təqvimi” nam kitabça
çıxarmaq üçün Nəzarətə icazə və xü-
susi məbləğ verilsin. 

* Ümuri-Xeyriyyə və Nafiə Nəzarəti
korlara müavinət lüzumunu təcili
hesab etdiyi üçün Vükəla Şurasından
rica etmişdir ki, kor çocuqlar üçün
məkatib, qocalar üçün isə darüləcə-
zələr güşadı və təşkilinə Nəzarətə
icazə verilsin. 

* “Aqr” cəmiyyəti zavodu müdi-
riyyǝti Məsai Nəzarətinə müraciətən
məlum etmişdir ki, bir İngiltərə su
nəqliyyatı işləri bitdiyindən naşi zavo-
dun fəaliyyəti 75 faiz azalıyor. Bina-
ǝnileyh 83 fəhlədən 23-ü əzl edil-
məlidir. Fəhlələr Məsai Nəzarətinin
təsdiqi üzrə əzl edildiyi icabilə mü-
diriyyət rica etmişdir ki bu babda
lazımi binagüzarlıqda bulunsun. Məsai
Nəzarəti təliqəyi Baş Fabriçni mü-
fəttişə irsalən məsələyi təhqiq etməyi
tapşırmışdır. 

– Şibayef vǝ kompaniyası firması
müdiriyyəti Məsai Nəzarətinə müra-
ciətən məlum etmişdir, Balaxanıdakı 4
nömrəli mədən dairələrinin vaxtı bit-
diyi üçün mədən qapanaraq, fə’lə və
xidmətçiləri əzl ediləcəklərdir. Məsai
Nəzarəti təliqəyi Baş fabriçni mü-
fəttişə göndərərək məsələyi məhəl-
lində təhqiqlə nə gibi tədabir ittixazı
lüzumunu Nəzarətə bildirməyi tap-
şırmışdır.

– Toxucular İttifaqı İdarəsi Məsai
Nəzarətinə məlum etmişdir ki, üç gü-
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Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝ-

lǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc 

olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 

Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafa-

tını idarǝ tǝyin ediyor.

Elan fiyatı: 
1-nci sǝhifǝdǝ sǝtri 5 rublǝ

Axırıncı sǝhifǝdǝ sǝtri 4 rublǝ
İtǝn şeylǝr vǝ yer axtaranlar

üçün 
3 rublǝ

Abunǝ şǝraiti: 

Qeyri şǝhǝrlǝr üçün: 
1 aylığı 40 rublǝ

2 ‘‘ 70 ‘‘ 

3 ‘‘ 100 ‘‘ 

Bakü üçün: 
1 aylığı 35 rublǝ

2 ‘‘ 60 ‘‘

3 ‘‘ 90 ‘‘ 

Mǝhǝlli-idarǝ: 

Bakü, Voronsofski vǝ Qubernski

küçǝlǝrin küncündǝ 4 

numerolu evdǝ 

“Azǝrbaycan” idarǝsi 
Telefon numero 39-60

Tǝk nüsxǝsi 1 manat 50 qǝpik

Azərbaycan Cümhuriyyəti Bakü Ərkani-Hərbi-Ümumi dairəsinin mövqe briqadası
komandanlığından əsgər alınmışların kəndilərinə və [ǝqrǝbalarına] bunilǝ yenə elan olunur

1915-ci sənəlik təb olunmuş Xidməti-Əsgəriyyə qanununun 297-ci maddəsinə
istinadən xidməti-əsgəriyyəyə alınmışların kəndiləri və əqrǝbaları, liva (uyezd) əxzi-əsgər
müdiriyyətinin əsgər hesab etmək feilini qanunən doğru bilməyərək, əsgərlikdən azad
olmaq qəsdilə liva əxzi-əsgər müdiriyyətlərinin üzərinə şəkva vermək istərsə, şǝkvasını
məzkur müdiriyyətlərin qətnamələri elan olunandan dörd həftə keçənə qədər, doğruca
Mərkəz Azərbaycan Əxzi-Əsgər Dairəsinin adına verməlidir. Zira, ancaq Mərkəz Əxzi-
Əsgər Dairəsi[nǝ] öylǝ şǝkvalara baxaraq, icabına görə yeni qərar çıxarmaq səlahiyyəti
verilmişdir. 

Ailəsində hüsula gəlmiş yeni təğyirat dolayısıyla əsgərlikdən azad olmaq üçün
veriləcək ərizələr isə doğruca livalarda mövcud liva əxzi-əsgər müdiriyyǝtlǝrinǝ
verilməlidir. Ərizələr mövcibi əsgərlikdən azad olmaq məsələsi müdiriyyətin qətnaməsinə
vabəstədir. 

Balada yazılmışları nəzərə alaraq, öylə misilli şəkva və ərizələri heç lüzumu olmadığı
halda əsgərə alınmışların özləri və ya əqrəbaları, icabına baxılması üçün Hərbiyyə
Nəzarətinə verməməlidir. Bu və yaxud o səbəbdən dolayı əsgərlikdən azad olmaq
istəyənlər, Hərbiyyə Nəzarətinə, əsgərlikdən azad olunmaq barəsində verilən şəkvalara
baxaraq, yeni qərar çıxarmaq səlahiyyəti verilmədiyini bilməlidirlər. Binabərin, öylə
ərizələri Nəzarət səhvən göndərilmiş övraqlar sırasında öz tərəfindən əxzi-əsgər
dairələrinə göndərməyə məcbur olur və məzkur səbəbdən dolayı mövqe briqadası
komandanlığı idarəsi fəzlə övraqlar ilə doldurulduğundan başqa, Əxzi-Əsgər qanunu
mövcibi məzkur müdiriyyətlərin qətnaməsini, Əxzi-Əsgər qanunu mövcibi şəkva etmək
üçün qonulmuş dörd həftə müddət ötə də bilər.

Miralay Klementof T-170

Hökumǝt teatrosu                ░Drama░ Axşam tamaşası

Pəncşənbə günü iyul ayının 10-unda, şəvvalülmükərrəm ayının 
11-ində 1919-cu ildə Seyyid Şişǝli və opera artisti Sarabski tərəfindən birinci

dəfə olaraq şərqi konsert veriləcəkdir. Oxunacaq milli türk nəğmələri,
mövqeyi-tamaşaya qoyulacaq 

Azər-bay-can
İki pərdədə əsər. İsa bəy Aşurbəyli. 

İştirak edənlər: Zəmanəyə dair şeirlər oxuyacaq Mirzağa Əliyef,  
Məzhəkə kupletlǝr deyǝcək  Darablı və Anaplı, deklamatsiya – Abbas Mirzə Şərifof, tar çalacaq

məşhur tarzən Cəmil Əmirof və Şirin. Yetim segah oxuyacaq xanəndə İslam.
Biletlər indidən teatronun kassasında satılmaqdadır. 

Tamaşa başlanacaq axşam saat 9 tamamda. 
5555



nədək 100 faiz məvacib artırılması
məsələsi həll edilməzsə, fəaliyyət tə-
şəbbüsatını İttifaq kəndi əlinə alacaq-
dır. 

Məsai Nəzarəti Baş fabriçni mü-
fəttişə müraciətən xəbər vermişdir ki,
məsələ həllindən ötürü etilaf komis-
yonu təşkil edilərək, nəticə haqqında
Nəzarətə məlumat verilsin. 

– Neft mədənləri xidmətçiləri və
fə’lələrinin müştərək ittifaqı idarəsi
Məsai Nəzarətinə müraciətən rica et-
mişdir ki, xəstəxana xidmətçiləri ko-
mitələrinə olan əlaqə haqqında itti-
faqa məlumat verilsin. 1) Həman xid-
mətçilər komitəsi məsələsi ləğv edil-
miş. 2) İşbu məsələ yeni müştərək
müqavilənamə tərtibiylə həll edil-
məlidir.

İŞLƏRİMİZDƏ HƏRCÜ-MƏRCLİK

Hər şeyin ilk yaradılışında, ilk tə-
şəkkülündə bir çox nöqsanlar olur,
ibtidailiklər görünür. Hər dürlü möv-
cudiyyət, hər növ təsisat mütləq tə-
biət qanununa, qanuni-tədric və tə-
kamülə təbəiyyətlə möhkəmləşir. 

Təbiətə zor etmək, tərəqqiyi sür-
ətlə istəmək, səy ilə kamala çatmaq
olmazdırlar. Bunlar çox doğru. Lakin
burası da daha ziyadə doğrudur ki, hər
tərəqqini, hər kamalı yalnız təbiət
əliylə buraxmaq da təbiəti, Allahı ta-
nımamaqdır. 

Çünki tərəqqi və kamal, təbiətin
təsirindən artıq, səy və ictihadın də-
rəceyi-qüvvətinə tabedir. 

Cahanı nöqteyi-kamal və səadətə
daha sürətlə sövq edən “inqilablar”
təbiətin seyri-adisindən, cərəyani-bə-
tisindən ziyadə təsirati-“fövqəladə”-
sindən, məsaiyi-şəkl-bərəndazından-
dır. 

Hər şeyi cərəyani-adisində burax-
maq, bir fəaliyyət, bir təcəddüd gös-
tərməmək hər şeyə, hər zərərə razı
olmaq deməkdir. 

İştə, bu həqiqət tam mənasıyla
bizim hökumət adamlarında və iş-
lərində görünməkdədir: 

Hər yanda bir tənbəllik, cümlə-
mizdə bir süstlük, həpimizdə bir ümid-
sizlik, ifrat dərəcədə bir ehtiyatlıq,
daha doğrusu köhnəpərəstlik var.
Fəaliyyət, əmniyyət, ümidvarlıq, cür-
ət, ciddiyyət, mətanət, sədaqət, fədai-
lik, yenilik az və ya yox. Kimsənin xatiri
qalmasın. 

Bir qaç fədakar ricali-hökuməti
müstəsna tutarsaq, həpimiz bir çeşid,
bir təbiətdə tənbəl və mənfəətpə-
rəstiz. Bu tənbəllik, bu qeydsizliyi-
miz hökumət, yəni millət şərəfinə,
heysiyyətinə, mənfəətinə, maddi
və mənəvi böyük zərərlər vurmaqda-
dır. 

Mənafeyi-ümumiyyəyə xidmət et-
məyə, haqq və camaat rizasıyçün
çalışmaya alışmamışız. İnanınız, çoxu-
muzun fikir və xəyalı xüsusi mən-
fəətdir. Millət və hökumət düşüncəsi,
xəzinə faydası birər bəhanə, birər
lafdır. 

Bütün hərəkətimiz ümumiyyət pər-
dəsi altında xüsusilikdir. Hər kəs bir
dərdə mübtəladır. Bu dərd isə cavan
hökumətimizi incidiyor, sarsıyor. 

Xaricə qarşı daxili qüvvətimizi zə-
iflədiyor. İçəridəki dostları[n] mən-
fəətpərəstliyi xaricdəki düşmənləri
sevindiriyor. 

Yeni qurulan hökumət maşinasını
pozuyor. Həm fəna halda pozuyor. Heç
kəs ürəkdən düzəltməyə can yandır-
mıyor. Ortalıqda bir “spekulasiya”dır,
bir xəyanətdir, gediyor. Çox deyil bir-
iki saat Ticarət Nəzarətində, dəmiryol
idarələrimizdə, gömrükxanalarımız-
da... olunuz. Görünüz buralarda nə
oyunlardır oynanıyor, nə xəyanətlər
ediliyor! 

Keçən gün rəsmi bir işim üçün Ti-
carət Nəzarətinə getmişdim. Gülmə-
həmməd adında biri belə şikayət
ediyordu: 

Bir ay qabaq İrana bir neçə fayton
aparıb satmaq istədim. Lakin bir yer-
dən rüxsətnamə alamadım. Məəttəl
qalıb düşünüyordum. Nərədən isə (?)
mühəndis Dabrovolski rast gəldi.
Bǝnǝ dedi ki, iyirmi bin manat ver,
sǝnǝ rüxsətnamə alım. Bən də 14 bin
manat verdim. İmdi bir ay oluyor
rüxsətnamə alamadı. 9 bin manatı-
mı geri aldım. 5 bin manatımı ver-
miyor.

Beş-on dəqiqə sonra Məhəmməd-
qulu İmamverdiyef adında biri daha
gəldi. 

Bu da şikayət etdi ki, Mircəfər
Hüseynzadə bəndən iyirmi bin manat
aldı ki, bənim üçün bir rüxsətnamə
düzəltsin. Lakin on-on beş gündür
düzəldə bilmədi. On beş bin manatımı
geri aldım. Beş bin manatımı ver-
miyor.

Hələ gömrükxanalarımızın işi bir
Allaha qalmışdır. Xəzinəmizə qul-
luqçularımızın xəyanətlikləri üzün-
dən milyonlarca zərər dəyiyor. Bu
heç kəsin keyfini pozmuyor. Pozmaq
deyil, hələ biraz açıyor da. Məsə-
lən, sizə kiçik bir nümunəsini ərz edə-
yim:

Kamisyoner və milyoner Cəfər Rə-
cəbof Yalama və Xaçmaz vağzallarına
on milyonlar qiymətində manifaktura
və qeyri mal göndəriyor. Oradan da
təbii Dağıstana, Denikin səmtinə aşı-
rılıyor. Tamojnadan rüxsətnaməsiz
maldır, qaçırılıyor. Heç kəs soruş-
muyor ki Yalamaya bu qədər mal
neyçün göndəriliyor?

Tamojnanın qəribə hərəkətlərin-
dənmi soruşuyorsunuz? Baş ağrısı ol-
mamaq üçün sizə müxtəsərcə bir-iki
misal gətirəyim.

1 – Türkanlı Məşədi Abbasqulu
İsmayıl oğlu tamojnadan 87 parça mal
aparıyordu. Rüxsətsiz olmaya görə tu-
tuldu. Lakin bir az sonra sahibinə geri
verildi.

2 – Keçən apreldə paraxodda 4050
manatlıq gümüş pul tutuldu. Tamojna
bunu da nədənsə buraxdı. 

(Zəbt nömrə 51.)  
Nəriman Əliyef adında biri aprelin

axırlarında gecə saat ikidə Hacının
fabrikasının yanında İrana götürmək
üzrə paraxoda 437 put kağız, 425 put
ağ un yüklərkən tutulmuş, tamojna
179850 manat qiymət qoymuş, bu da
bir az sonra qaytarılmış. 

Zəbt nömrəsi 74.
3 – Yenə apreldə iki böyük

karzinkada üç yüz min manatlıq aptek
(əczaxana) malı İrana göndərilǝrkən
tutulmuş. Bu da sonra buraxılmış. 

Nömrə 86.
4 – Mayda Quliyef İrandan 16

vaqon düyü tranzit üsuluyla gətirib,
Novarasiskiyə götürdü. 

Quliyef bu düyüləri burada da-
yandırmayıb, düz götürməli idi. Lakin
böylə etmədi. Burada günlərcə əylə-
dib, dəyirmanında təmizlədi. Tranzit
nizamını pozdu. O halda bu mallardan
gömrük idarəsi gərək yarım milyon-
dan artıq xərc alaydı. Lakin işi hacı-
bacı oyununa çevirdilər. Ticarət
Nəzarətindən malların dəmiryolunda
tutulmasına əmr verilmiş ikən, yenə
qaçırdılar. 

Nə cürmü diyorsunuz? Çox asan.
Bakü stansiya naçalniki diyor: 
Bən bilməm, dəmiryol mühafizə

naçalniki müavini göndərdi. 
Müavin diyor: 
Yox, stansiya naçalniki göndərdi.
“Bilməm” denildi, can da salamata

çıxdı, mallar da. Həm 6 vaqon yük
maşinası ilə yox, birər, ikişər pasajir
maşinasına bağlanıb salamata çıxa-
rılmış. 

Bəlkə soruşarsınız ki, heç axtaran,
dalına düşən olmadımı? Yenə bir neçə
gün danışıldı, əl-ayaq da təprəndi.
Hətta bu xüsusda vaxtilə “Azərbay-
can”da yazıldı. İştǝ, bu qədər. Çünki
mənfəət xüsusi deyildi. Zərər şəxsə
yox, “hökumətə” idi. 

Aqstafanın gömrük idarəsini isə heç
soruşmayın. Orası, daha doğrusu
bütün gömrük və dəmiryol idarələri
Denikin tərəfdarları əllərində. Nə cür
keyifləri istəyor, öylə də ediyorlar.

Kassirlər, naçalniklər bir rüxsət-
naməylə keyifləri istədiyi qədər vaqon
buraxıyorlar. Lazım olan vaxtda saxta
rüxsətnamə qayırmadan da geri dur-
mayorlar. 

Keçən ayda yalnız Ləki, Ucar
stansiyalarından onlarca vaqon buğda
və arpa qaçırılmış. 

Ləkidən Əsədullah Səfərəliyef,
Səttar Rəsulzadə, Ucarda Mehdi Əliyef
və yoldaşı bu surətlə bir çox vaqon
aşırmışlar. Bu xəyanətləri, təbii,
naçalniklərin, kassirlərin əlləriylə,
iştiraklarıyla eyləmişlərdir. 

Qulluqçuların çoxu öz keyiflərinə
buraxılmışlardır. Bir az əvvəl Aqsta-
fada gömrük qulluqçularından biri
gömrük pulunu cibinə doldurub Tiflisə
keyfə buyurmuş. Bir digəri gömrük

anbarını özbaşına buraxmış, axtaran
yox, soruşan yox. 

Hələ “tranzit” oyununu heç so-
ruşmayınız. Ona bir şeytanın ağlı erər,
bir də gömrük qulluqçularıyla komis-
sionerlərin. Bu “tranzit” hiyləsiylə hö-
kumətimiz nə qədər zərərlərə düçar
oluyor bilsəniz, bəlkə bənim qəvi
“ümidvar”lığıma da şəkk edərsiniz! 

Bir çox polisə qulluqçularının (xır-
dalarıyla işim yox) az vaxtda nə cür
kökəldiklərindən bəhsə başlasam gün-
lər, həftələr çəkər. Bu yazdıqlarım isə
aşikar görülənlərin yüzdə biri. 

İşlərimizdəki hərcü-mərcliyi böylə
bir qaç sətirlə qurtaramam. 

Sonra yenə dərdləşəriz.                            

Ümidvar

QIRMIZI QAN VƏ QARA MÜRƏKKƏB

I 

“Ümuri-dünya iki şeylə dönər: Qə-
ləmin rifqiylǝ, seyfin şiddətiylə.” 

Əbülfəth Əlbǝsti

Tarix bizə göstəriyor ki, dünyanın
hakim millətlərinin hökmranlığı iki
şeylə davam etmişdir: Əsliheyi-hər-
biyyə ilə ki, qədim vaxtlar yalın qılıc-
dan ibarət idi və əsliheyi-əqliyyə ilə ki,
onun da karastısı imdiyə qədər qə-
ləmdən ibarətdir. 

Ərəblər əqsayi-qərbdən tutaraq
əqsayi-şərqə qədər yalnız qılınc zo-
ruyla ən möhkəm qalaları yıxdılar, ən
mütəkəbbir millətləri itaǝtǝ gətirdi-
lər. 

Cəbəllütariqdən səddi-Çinə qədər
məskun millətlərə hakim kəsildilər.
Lakin çox az bir zamanda anladılar ki,
bir bu qədər müxtəlif millətləri yalnız
qızıl zoruyla itaətdə saxlamaq müm-
kün deyil. Miləli-mətbuəni mürəffə-
hən yaşatmaq üçün ədalətli idarələrə
və müntəzəm müəssisələrə ehtiyac
vardır ki, bunların da başında elmli və
məlumatlı mütəfənnin və mütəxəs-
sislər dayanmalıdır. 

Binaǝnileyh bir çox məktəblər,
mədrəsələr, darülülum və fünunlar
açıldı. Kütübi-yunaniyyənin tərcüməsi
üçün böyük məsariflər ilə mütərcimlər
cəlb olundu. Tərcümələri altun əya-
rıyla qarşıladılar. Əhli-elmi böyük caizə
və ənam ilə axtarıb mədrəsələrə top-
ladılar. 

Odur ki, az bir zamanda o vaxtın
kaffeyi-ülumuna dara professorlar
çıxardılar. Öylə professorlar ki, imdiki
Yevropa ülumunun məxəzi kəsilmiş-
dilər: Bǝttanilǝr, Fərabilər, İbni Sinalar,
Xəyyamlar, İbni Rüşdlər, Tusilər...
ǝrəblərin yüz minlərlə yetişdirdiyi
üləmasının məşhurlarıdır ki, adlarını
Yevropalılar imdiyə qədər xüsusi bir
ehtiram ilə yad edərlər. 

Bunların münəccimləri, mühəndis-
ləri, təbibləri, müvərrixləri, coğra-
fiyyunları, lüğəviyyunları, nəbatiy-
yunları... xülasə, o vaxtın ehtiyacını rəf
edə biləcək bir çox mütəxəssisləri
meydani-fəaliyyətə atılıb, islam məm-
ləkətinin abad və müntəzəmliyinə
çalışdılar. Çalışıb da yǝhudi və süryani
gibi əcnəbi üləmasının çǝngalından
məmləkətin yaxasını xilas etdilər. 

O vaxta qədər ərəblərin ülum və
fünun ehtiyacları əcnəbilərin əlində
qalmışdı. Ərəblərin öz mütəfənninləri
ərsəyə gəlǝr-gəlməz, tamam işləri,
idarələri milliləşdirdilər, ərəbləşdir-
dilər. Bundan sonra məmləkətin
tamam idarələri ərəb tərz və qəvaidi
ilə yaşamağa başlayıb, əcnəbi mütə-
xəssislərinin xəyanət xof və əndi-
şəsindən xilas oldular. 

Bu minval ilə ərəb mədəniyyəti
Əndəlüsdən Hindistana qədər intişar
tapıb, əcnəbilərin də məhəbbətini
cəlb edə bilmişdir. Hərgah sonralardan
bu gözəl mədəniyyət izmihlala baş-
ladısa, buna da rəyasət əhlinin vǝ
ələlxüsus Abbasilərin azğınlığı bais
olmuşdur. 

Hərgah rusların da tarixini bir qədər
nəzərdən keçirsək görərik ki, bunların
da istinadgahı yenə “seyf ilə qələm”
olmuşdur. Sonralardan istibdad tərzi-
idarəsindən xoşlanmış rus hakimləri
əhalinin maarif yollarına hədd və sədd
çəkdiklərindən dolayı rusların milləti-
hakiməsi bulunan velikoruslar bəzi
məhkum millətlərə nisbət avam və
bisavad qalmışlardır. 

Məsələn Rusiyada yaşayan finlər,
polyaklar və ələlxüsus yəhudilər
maarif cəhətincə ruslardan yüz dəfə
mədəni olduqları üçün ülum, sənaye
və ticarət gibi mühüm fǝqǝrǝlǝri öz
əllərinə almışlardı. Odur ki, inqilab
dövründə rus idarələrinə ən böyük
zərbələr həman məhkum millətlərdən
dəymişdir. 

Bu gün məzkur millətlərin çoxu
özlərinə məxsus hökumət təşkilinə
nail olub, Rusiyadan ayrılmışlardır və
mürəffəhülhal yaşayorlar. Halbuki əsl
ruslar imdiyədək bolşevik-dabravol
cəngü-cidalı ilə uğraşıb gediyorlar.
Allah biliyor ki, bunlar haçan qabaqkı
gibi müntəzəm bir səltənətə nail ola
biləcəklər. 

Pəs bir səltənətin davam və bəqası
həman səltənətin milləti-hakiməsinin
maarif və mədəniliyinə vabəstə qalır.
Məmləkətin milləti-hakiməsi məhkum
millətlərindən maarifcə nə qədər
üstün olarsa, həman nisbətdə də
onun ağalığı davam edəcəkdir. 

Məsələn, bu gün ingilislər və
təbəələrində bulunan millətlərin ha-
mısından elmli və mədəni olduqları
cəhətə Hindistan və Misir gibi dün-
yanın ən böyük müstəmləkələrini əl-
lərində saxlaya bilmişlər. Bərəks, finlər
və polyaklar ruslardan daha mədəni
olduqları cəhətə, rus boyunduruğu və
hökmranlığından azad ola bilmişlər-
dir. 

Tarixin bizə göstərdiyi bu qanunun-
dan heç bir millət boyun qaçıra
bilməyəcəkdir. Bu təbiidir ki, milləti-
hakimə təhti-təbəiyyǝsində bulunan
millətlərdən fünun və ülumca gərək
üstün olsun. Vǝilla hökmranlıq edə
bilməz. Edərsə də, bu hökmranlıq az
bir vaxtdan sonra müzməhil olub ge-
dəcəkdir. Zira, xǝvas avamın itaətində
qalmayıb, xilas olmasına var qüv-
vəsiylǝ çalışacaqdır. Binaǝnileyh Gür-
cüstanda gürcülər, Ermənistanda er-
mənilər və Azərbaycanda türklər
mətbu millətlərdən məlumatlı və
mədəniraq olmalıdırlar ki, sairlərini də
idarə edə bilsinlər. Yoxsa rusların
başına gələn bunların da başlarına
gələcəkdir. 

Vətən uğrunda şühədanın nə qə-
dər qırmızı qanı tökülmüşsə, bir o
qədər də üləmanın qara mürəkkəbi
sərf olunasıdır ki, vətənimiz müntə-
zəm bir dövlət şəklinə girsin.

Fərhad Ağazadə

DARÜLFÜNUN HAQQINDA

İyulun beşində Məsai nazirinin tə-
şəbbüsatıyla vaqe olan ümum türk
tələbələri iclasında qərar qoyulmuş-
dur ki, Baküdə açılacaq Azərbaycan
darülfünununun güşadının təxirə sa-
lınması haqqında təşəbbüsatda bu-
lunsunlar. 

Çünki “bu darülfunun türk tələ-
bələri üçün deyil, başqalarından ötürü
güşad edilmişdir.” 

Bunun əvəzində ümumiyyət ilə Av-
ropaya göndərilmək üçün iqdamatda
bulunmayı hökumətdən rica edəyor-
lar. 

Əsl səbəbi də budur ki, Məsai na-
zirinin rəyincə əvvəla yaxşı tibb elmi
professorları yoxdur. Əgər olsaydı
yenə rusca da oxumaq olardı. Saniyən
tarix və ədəbiyyat şöbəsi türkcə deyil,
rusca keçiləcəkdir. 

Məsai nazirinin fikrincə, bu ədəbiy-
yat və tarix şöbəsində ancaq rus lisanı,
rus tarix və ədəbiyyatı oxunacağından,
türk tələbələri oraya girməyəcəklər.
Bir də bunlar Avropadan bari bir dil
öyrənərlərmiş. 

İstər nazir əfəndinin istər türk tə-
ləbələri arxadaşlarımın əsas rəyləri
olan “milli” darülfünun fikrinə şəri-
kəm və onu da etiraf ediyoram ki, bu
rus professorlarının böylə həvəslə ça-
lışması rusluğu yeritmək, rus mədə-
niyyətini yaymaq üçündür. 

Denikin Tiflisdəki Zaqafqasiya da-
rülfünununa 2 1/2 milyon manat pul
buraxır ki Zaqafqasiyada rus mədə-
niyyətini baqi saxlasın. Bunlarla bə-
rabər onu da bilməli ki, açılacaq bu
məktəbdən daha çox əcnəbilər isti-
fadə edəcəklər. Deməli, hökumətimiz
öz əliylə yabançı bir mədəniyyətin
tərəqqisinə çalışacaqdır ki, buna da
əbədiyyən milli hökumət darülfünunu
demək olmaz. 

Darülfünun mütləqa nazir cənab-
larının buyurduğu gibi türkcə olma-
lıdır. Başqa şöbələri olmasa da,
ədəbiyyat və tarix şöbəsini türkcə
aparmaq çətin deyildir. Bunun ola-
cağına ümid vardır. Lakin zənn etmi-
yoram ki tələbələrin Avropaya getmək
həvəsi darülfünunun türkcə olmama-
sından baş vermişdir. 

Əksəriyyətlə ana dilini ibtidai bir
halda belə bilməyən, tarix, ədəbiyyat
və həyati-milliyyəsindən əsla məlu-
matı olmayan imdiki Azərbaycan türk
tələbəsi heç vaxt Türkiyə profes-
sorlarının mühazirəsini anlamaya-
caqdır. Əgər bu gün hökumət bütün
darülfünunu mahir türk professorları
idarəsində milliləşdirsə, nazir əfəndini
əmin edərəm ki “Avropa” məsələsi
yenə davam edəcəkdir. 

Lakin bununla Avropaya zidd
olduğum zənn olunmasın. 

Kəndim texnik olduğum üçün müt-
ləqa alman, ingiliz, Amerika texni-
kasıyla tanış olmaq, son üsuli-inşaatı
bilmək arzulardım. Bu məqsəd ilə də,
təbiidir, Avropaya getmək lazımdır. 

Lakin keçmişin acı təcrübəsi gös-
tərmişdir ki, Avropaya kəndi lisan və
tarixindən bixəbər gedənlər ruhən,
lisanən, fikrən tam mənası ilə bir
əcnəbi olaraq gəlirlər, bəlkə heç gəl-
məyorlar. Camaat içində isə artıq bir
üzv gibi görünürlər. Arasında bulun-
duğu xalqın dilini bilmədiyindən ahü-
zarını eşitməz, anlamaz və çarəsini də
düşünməz. Deməli, milli bir məfkurə
sahibi dəxi olamaz. 

Böyük inqilabda, istiqlal hərə-
kətlərində Avropada oxuyan tələbə-
lərimizin çoxunun heç bir iştirakı
olmadığı, ali-ibtidai məktəb mütə-
əllimləri qədər də rol oynamadıqları
buna canlı bir sübut olsa gərəkdir. De-
nilir ki, Avropadan lamǝhalǝ lisan
gətirə bilər... 

Məncə Avropadan gətiriləcək lisan
tələbələrimizin və ya mühəndis və
yurislərimizin əlan bildikləri rusca
qədər olmayacaqmı?

Avropa lisanlarını öyrənən millətlər
diplomasi və siyasi faidədən başqa, bir
də mədəni millətlərin kitablarını
tərcümə üçün işlədirlər. Ana lisanını
bilməyən bir tələbə Avropa lisanından
nasıl tərcümə yapar?

Türkcə orta təhsil görmüş türk
Osmanlı tələbələrinin Avropada
həyatını təftiş edərkən, keçən 1918-
nci ilin axırlarında fəna nəticələr əldə
edilmişdi və milli tərbiyəni bir qədər
də artırmaq qərara alınmışdı. 

Ona görə, qabaqda olduğu gibi
yenə təkrar deyoruz ki, istər Avropaya
getmək üçün, istər burada açılacaq
türkcə darülfünuna girmək üçün
tələbələrimizə türkcə mükəmməl
hazırlıq lazımdır.

Gənclərdən, tələbələrdən fəal mil-
lət və xalq xadimləri vücuda gətirmək
üçün hökumət, tələbələrimizin milli
tərbiyəsinə ciddən əhəmiyyət ver-
məlidir. 

İstər Baküdə, istər Avropaya gön-
dəriləcək imdiki dilsiz tələbələrimiz-
dən ana lisanını, milli tarix və
ədəbiyyat bilməsi tələb olunmalıdır.
Bu olmazsa, millət onun gətirəcəyi
elmdən əsla faidə görəməz.

Məhəmmədzadə Mirzəbala

XARİCİ SİYASƏTİMİZ 
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Əfkari-ümumiyyə

Dünyada ən böyük qüvvələrdən
birisi əfkari-ümumiyyədir. Topdan,
tüfəngdən və zirehlilǝrdǝn də bu
qüvvə böyükdür. Odur ki, hər kəs istər
ki, bu qüvvəni əldə saxlasın. 

İstər məhkum, istər hakim höku-
mətlər rəsmi qəzetələr nəşr etməyiylǝ
və ajans-teleqraflar ilə əfkari-ümu-
miyyəni öz tərəfinə çəkmək istəyǝr.
Məhkum millətlər bu yolda daha da
çox çalışarlar. Əfkari-amməni qazan-
maq üçün məhkumların hərəkəti bəzi
vaxt qəribə hallar alır. 

Avropa şəhərlərindən birində bir
erməninin bir çocuğa güllə atdığını
qəzetədə oxumuşdum. Ermənidən ci-
nayətin səbəbini soruşduqda demiş-
di: 
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“Bu cinayətlə erməni çocuqlarının
halından sizi xəbərdar eyləyoram. On-
ları Osmanlıda qırırlar.” İştə əfkari-
ümumiyyə cəlbi üçün qəribə bir hə-
rəkət. Lakin bu adətdən kənar bir iş-
dir. Amma bununla da istifadə edir-
lər. 

Neçə sənə əvvəl içəri Rusiyada də-
miryol ilə gedərkən başqa bir hərə-
kətə rast gəldim. Bir bolqar çocuğu
istasyonun birindǝ vaqona minib, bü-
tün miniklərə kağızlar yaydı. Məzmu-
nu təqribən bu idi:

“Vəhşi türklər dilimi kəsdiyi üçün
danışa bilmirəm. Təvəqqe eyləyorum
bana kömək edəsiniz.”

Bu işin doğru olub-olmamağını
kimsə təhqiq etmirdi. Lakin xalqın
rəğbətini bolqar məsələsi qazanırdı və
türklərdə nifrət qalırdı. 

Əfkari-ümumiyyəni cəlb etmək
üçün yuxarıda göstərilən ifrat vasi-
tələrdən başqa, bir də adi yollar var.
Bu da mətbuat və nümayişlərdir.
Hangi millət yaşamaq istərsə, öz dər-
dini söyləməlidir, səsini çıxarmalıdır.
Səsini çıxarmağı bilməyən və bağır-
maq bacarmayan millət həmişə əzilər.
Səs vasitəsi də qəzetəlǝr və məcmuə-
lərdir. 

Qonşularımızdan bağırmağıyla
məşhur ermənidir. Bu millət dərdini
və tələbini bildirməkdə böyük istedad
sahibidir. Dünyada bir qəzetə yoxdur
ki, erməni məsələsini yazmasın. Bun-
dan başqa, özlərinə məxsus bir çox
qəzetə və məcmuələri var. 

Müharibə əsnasında Moskofda rus
dilində “Armyanski  vestnik” məc-
muəsi verilirdi. Bu məcmuə başdan-
başa erməniliyi təqdir və tərvic etmək
ilə məşğul idi. Məcmuənin fikri ermə-
nini ən mədəni bir millət şəklində
Avropaya tanıtmaq idi. Odessada dəxi
eyni fikirdə bir qəzetə çıxırdı. Bu gün
İstanbulda fransızca qəzetələri var.
Tələblərini Avropanın qulağına söylə-
məkdən çəkinmirlər. 

Bir çox məhkum millətlər ilə ya-
xından tanış oldum, çalışmalarını
gördüm. Onlarda da eyni hal – əfkari-
ümumiyyəyi cəlb etməyə böyük əhə-
miyyət verirlər. Öz tarixlərini, ədə-
biyyatlarını və başqa mədəni məh-
sullarını Avropanın gözünə soxmağa
çalışırlar. 

Bu gün Paris konfransının nəzərini
cəlb etmək üçün hədsiz-hesabsız
kitablar çap olunur, qəzetələr nəşr
olunur, hər kəs dərdini, tələbini uca

səslə bildirir. Eşitdiyimə görə, ermə-
nilər bu il milli məsələlərinə dair doq-
quz yüz əsər təb etdirmişlər. 

Mətbuatdan başqa, bir də bir nü-
mayiş var. Müttəfiqlər İstanbula gir-
dikdə rumlar ev və mağazalarını milli
bayraqlarıyla bəzəmişlər imiş və ça-
lışmışlar imiş ki, İstanbulun zahir gö-
rünüşünə yunan rəngi versinlər. İştə
nümayiş. Burada oxumaq lazım deyil.
Hər kəs gözüylǝ görür və bilir. 

Məlumdur ki, yunanlar İstanbulu
almaq iddiasında bulunurlar. Buna
haqları olmağını bildirmək üçün hər
bir vasitəyə müraciət edirlər. Birinci
yol əfkari-ümumiyyədir ki, buna xoş
gəlmək istəyorlar. Türklərin rəvayətinə
görə, yunanlar Bəyoğlunda və Qala-
tada küçələri çox zibilli saxlayorlar, hər
nə əllərinə gəlir küçəyə tullayorlar.
Səbəbi bu imiş ki, avropalılar türkün
“idarəsizliyini” görsünlər. Baxınız nü-
mayiş nə şəkillər alır. 

İstanbulda bir ayrı nümayişə dair
söylədilər. Bir neçə yüz erməni uşağı
cırıq-cındır libasda şəhəri dolanmışlar.
Məqsəd erməni qaçqınlarının halını
bəyan etmək imiş... 

Xülasə, minlərcə zikr olunan şə-
killərə rast gəlmək olar. 

Bizim müsəlman aləmində əfkari-
ümumiyyənin rəğbətini qazanmaq
üçün az çalışılır. Onun üçün də dərd-
lərimiz kimsəyə bəlli olmur və bizlə
maraqlanan az olur. 

Son səyahətim zamanında bir çox
Avropa siyasiyyunuyla görüşdükdə,
təəssüf ki əcib hallar gördüm. Bizim
Azərbaycanın nərədə olduğunu çox-
ları bilmirmişlər. 

Siyasi adamlar məmləkətimizdən
xəbərsiz olduqda, yəqin adi adamların
heç də xəbəri yoxdur. Böylə olduqda,
biz ermənilərdən də çox çalışmalıyıq
ki, özümüzü tanıdaq. Bu yolda birinci
addımları səfirlǝr ilə konsoloslarımız
atmalıdırlar. Gürcü konsolxanalarında
bir mətbuat şöbəsi var. Bunun va-
sitəsilə məhəlli qəzetələrə Gürcistana
dair məlumat verilir. Biz də eynini
düzəltməliyik. Tariximizi, məmləkətdə
sayımızı və iqtisadi qüvvəmizi aləmə
bildirməlidir. 

Yusif Vəzirof

İKİ LÖVHƏ 

Bayram 

Əvət, iştə mübəccəl, müqəddəs bir
gün ki, hər yerdə, hər məmləkətdə
islam nami-cəlilini daşıyan hər fərd
otuz günlük dini, ruhani bir riyazətdən
sonra xaliqin əmrini ifa etdiyi üçün
qəlbi mənəvi bir çox hissiyat ilə məm-
lu olduğu halda, iftar edəcək, bir ay
zərfində etmiş olduğu ibadətlərin qə-
bulu üçün xaliqinə yalvaracaq, yetim-
lərə, öksüzlərə ənam və ehsanda bu-
lunacaq. 

Bir yanda zövqü şadi, 
Bir yanda hüznü matəm. 
Əvət, bir yanda bu hallara davam

etməkdə ikən, digər tərəfdə ən xunxar
adamları, ən səngin qəlbləri belə
mütəəssir edəcək cigərsuz hallar vüqu
buluyor. Engizisyon dövrünə məxsus
faciələr icrayi-hökm ediyor. Bir tərəfdə
adəta bir cənnət gibi bəzədilən
möhtəşəm qonaqların müzəyyən sa-
lonlarında üzǝrlǝri ənvai-məkulat ilə
hamı masaların ətrafında geymiş
olduqları əlbiseyi-faxirələriylǝ pürnəşə
söyləşib, gülüşən insanlara baxmaq-
dan nəzər doyamayorkən, o biri tərəf-
də döşǝmǝsi topraq külbələrində,
tavan və divarları yaxmaqda olduqları
hisli ağacların qapqara olmuş səfa-
lətxanələrdə kirli əlləri, uzamış dır-
naqları, üryan vücudları, pərişan bir
halət, biri-birinə qarışmış saç-saq-
qalları, soluq bənizləri ilə qayət iyrənc
və müdhiş bir mənzərə təşkil edən
insan kümələrinə baxmağa belə insan
cəsarət edəməyor. Bir tərəfdə bu
günün şərəfinə olaraq açılan masa-
ların üzərləri ayini-təbriki ifaya gələn
zəvatı e’zaz üçün dürlü-dürlü tatlılar,
növbənöv meyvələrlə mali bulunu-
yorkən, digər tərəfdə otuz bini mütə-
caviz bir kütleyi-bəşəriyyə dörd aydan
bəri şayani-heyrət bir təhəmmüllə
mübarizədə bulunduğu aclıqla artıq
müqavimətdən aciz qalaraq ərzi-təs-
limiyyət edəyor. Paxlavalar, qurabiy-
yələr deyil, həyatlarını təmin üçün bir

quru əkmək parçası bulmaqdan belə
məhrum bulunuyor. 

Fəqət, əfəndilər, bu gün bu səfalət
halları, bu vəhşi qiyafətləriylǝ cəlbi-
mərhəmətinizdən artıq istikrahınızı
mövcib olan bu adamlar təsvir edildiyi
gibi səfil, zəlil deyildilər. Onların da
evləri, onların da gülüb oynayan yav-
rucaqları var idi. Onlar da sizin gibi
bayram yapıyor, kəndi aləmlərincə
məsud, şən, müfǝrrǝh bir həyat ke-
çiriyor idilər. Bu gün aclıq, yoxsulluq
gibi təhəmmülsuz müsibətlər içində
qavrulan bu qəyur, bu əzmkar adam-
lar, daha on ay müqəddəm  bugünkü
müdhiş hallarını əsla xatirlərinə gətir-
məyor, Bakünün yövmi-işğalına müsa-
dif olması münasibətilə qədrü qiyməti
bir qat daha artmış olan eydi-əzhayı
şimdiyə qədər görünməmiş bir su-
rətdə bayram edəyor idilǝr. 

Daha dörd ay müqəddəm süfrəsini
bir qaç müsafir bulundurmaqsızın
yemək yeməmək mötadı ikən, bu gün
bir heykəli-qeyri-ziruh gibi müməy-
yǝzi-yǝ’s olan yerlərdə dolaşaraq, hər
gəlib keçəndən bir parça əkmək
dilənmək gibi zilləti qəbula məcbur
olan bu həqiqi müsəlmanlar nəzər-
lərini sizə dikərək, xərclik olaraq ço-
cuqlarınıza, ikram olmaq üzrə təbrikə
gələn dostlarınıza sərf edǝcǝyiniz pa-
raların bir qismini kəndilərinə təfriqlə
həyatlarının təminini tələb və dörd
aydan bəri davam edən fəryadın
susdurulmasını istirham edəyor. Şim-
diyə qədər göstərmiş olduqları hə-
miyyət və mərhəmətlə “Əbüleytam”
ünvanına bəhəq kəsbi-istehqaq edən
Azərbaycan əhalisinin və bu ana
qədər ibraz etmiş olduğu müamileyi-
mərhəmətkaranəsiylǝ təməyyüz edən
Azərbaycan Hökumətinin bu xüsusda
dəxi lazım gələn müavinəti diriğ et-
məyəcəklərini surəti-qətiyyədə ümid
edəyorlar. 

Azqur 28 haziran 335 
Xocazadə Münirə Ləm’an. 

İdarədən: Bunlara xüsusi surətdə
ianə vermək arzusunda bulunan
olarsa, idarəmiz təşəkkürlə qəbul
edər.

NAXÇIVAN MƏKTUBATI

Ermənilər Naxçıvana nasıl sahib
oldular?

Ermənilər Naxçıvana əl tapmadan
ay yarım əvvəl ingiliz general-quber-
natoru hökumətə izhar etdi ki, siz
əhali olduğunuzdan kəndinizi eyi idarə
edəmiyorsunuz. 

Bu sözdən bir həftə sonra əhaliyə
hökumət təvəssütüylǝ elan etdi ki, hər
kəs ingilizlərə və onların müttəfiq-
lərinə qarşı bir söz söylər isə Müt-
təfiqlərin düşməni hesab edilərək,
ağır cəza ilə cəzalanacaqdır. 

Bundan daha bir-iki həftə sonra
polislərə əmr etdi ki, nə qədər Nax-
çıvan və həvalisində Osmanlı təbəəsi
var isə bilümum bir gün zərfində in-
giliz general-qubernatoru nəzdinə gə-
lib də buralarda nə yapmalarını və
hangi rütbədə olduqlarını izhar etmə-
sələr, dərdəst edilib böyük tənbeh
ediləcəkdir. 

Daha sonra Azərbaycan tərəfindən
könüllü olaraq polkovnik Kukuşef
təhtində Naxçıvana gəlmiş zabitlərə
rəsmən bir həftə müddətində yığışıb
getmələri əmr edildi və bir həftə
sonra onlara vaqon verərək yola sal-
dılar. 

Balada mühǝrrǝr hərǝkati-siyasiy-
yədən təqribən on beş gün keçmişdi
ki, qǝflǝtǝn əhali beynində böyük bir
cünbüş və həyəcan göründü. Hər kə-
sin əlində bir kağız yaprağı görülməyə
başladı. Bütün əhalinin üzünə bax-
dıqda böyük yas və ələmlərə qərq
olduqları görünüyordu. 

Bən də birisinə yanaşıb sorduqda,
“bizim əraziyi ermənilərə vermişlər”
cavabını aldım. Mütəəssir olaraq elanı
alıb oxudum. Elanın məzmuni-müx-
təsəri böylə idi: 

Naxçıvan və həvalisi əhalisinə!
İşbu mayısın üçündən etibarən siz

Ermənistanın bir ayrılmaz parçası
hesab olunursunuz. Keçənlər keçdi.
Erməni-müsəlman müsavi yaşamalı-
dır. Bilafərqi-dinü-məzhəb hər kəs

müqəssir olduqda ağır cəzaya giriftar
olacaqdır. Qafqaz pullarının götürül-
məsi ümumi və icbaridir, ilax...

İmza: General Devi və erməni
komandanı Dro.

Əhali işbu elanı oxuduqdan sonra
üç-dörd saat məst gibi nə yapacağını
bilməyib, kəndisini şaşırıb və növbə-
növ sözlərlə kəndisinə təsəlli verməyə
başladı. 

Məsələn, bir çoxları söyləyordu ki
Gümrü nəzdində Naxçıvan ismində
köy vardır. Bu elan ora əhalisinə xita-
bən yazılmışdır. 

Sonra camaat ictima və izdihamla
Milli Şura qonağına yığılıb, Milli Şura
Sədrindən tələb etdilər ki qışlaya, in-
giliz general-qubernatorunun nəzdinə
gedib bu xüsusda cavabi-kafi alsın.
Sədr qışlaya gedib övdət etdikdə, söy-
lədi ki, general-qubernator söyləyor
ki, bu xüsusda onun heç bir məlumatı
yoxdur. Yarın general Devi kəndisi gə-
lǝr və hər nə olmuş olsa, təfsilən o, ca-
maata yetirər. 

Bu minval ilə camaat iki gün bitta-
mam şübhə içində qalıb, general
Devinin intizarını çəkməyə başladılar.

Tamaşaçı

MƏTBUAT

Hələ Kotsef hökuməti dövründən
Dağıstanlılar arasında Dağıstanın
Azərbaycanla birləşməsi lehinə güclü
bir cərəyan var idi. Məzkur cərəyan
getdikcə qüvvətlənməkdə və nəhayət
mətbuat səhifələrini tutmaqdadır.
Əzcümlə “Dağıstan” qəzetəsi sütun-
larında bu xüsusda mütaliələr gö-
rülməkdədir. 

Məzkur qəzetənin 17-ci numero-
sunda yazılmış bir məqalə Dağıstanın
heç vaxt Zaqafqasiyadan ayrı olmadığı
və Rusiya əliylə cəbrən parçalan-
dıqdan sonra inqilab bə’dində Şimali
Qafqasiyadan bir heyət gələrək Da-
ğıstanın onlarla birləşməsini təklif
etdiklərini qeydlə deyor ki:

“Təbii bu sənə Dağıstan Cüm-
hurriyəti Məclisi-Məbusanında
Dağıstanı Azərbaycanla birləşdir-
mək məqsədilə çalışanlardan, o
məclisdə olanlar heyəti-mürəx-
xəsənin müstəd’asına tamamən
müxalif olaraq söylədilər: “Da-
ğıstan Zaqafqasiyadan ayrılmaq,
siyasətən və iqtisadən müzirr ol-
maqdan maəda, əhalisinin məq-
sədlərinə dəxi müxalifdir. Əgər
istərsəniz gəliniz cənuba birlə-
şəlim.”

Hasili: Ayrılmaq məsələsi ta-
mam olmayıb qaldı. Bir xeyli
müddətdən sonra məlum oldu
ki, guya Dağıstan Şimali Qaf-
qasiyaya daxil olmuşdur. Müvəq-
qəti Dağıstan Vilayət Komitə-
sinin rəisi və bir-iki əza müstəsna
olaraq, qalan əzalar bu ayrılmaq
nasıl oldu və nə səbəbdən oldu,
qətiyyən bilmədilər. 

Ümumi Dağıstan Vilayət Məc-
lisi (Syezd) və Dağıstanın həqiqi
intixabıyla olan Vilayət Komitəsi
bu işin həqiqətini bilmək üçün
nə qədər ciddü-cəhd etdilərsə
də, bunun əsl və əsası, bəra-
tülqövl və qərarnamə heç bir
yerdə bulunmadı.

BAKÜ XƏBƏRLƏRİ

Seyri-səfain
İran Astarası ilə Bakü arasında pa-

raxod hərəkatı başlanmışdır. 
Bu günlərdə Lənkəran və Azərbay-

can Astarası ilə də başlanacağı göz-
lənir. 

Posta-Teleqraf İdarəsində markalar
Bu günlərdə Posta-Teleqraf İdarəsi

tərəfindən yeni markalar buraxıla-
caqdır. 

Simsiz teleqraf 
Hökumət simsiz teleqraf istasyonu

təşkilinə şüru edilmişdir. 
İstasyon dörd aya hazır olacaqdır. 

Posta-teleqraf ləvazimatı
Son günlərdə Gürcüstan Cümhu-

riyyəti Azərbaycan Cümhuriyyəti üçün
bir çox teleqraf, telefon ləvazimatı

göndərmişdir.

Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsində
Bakü Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriy-

yəsinə qubernator tərəfindən bir
məktub göndərilərək təklif edilmişdir
ki, Cəmiyyəti-Xeyriyyənin İsmailiyyə
binasını sökdürsün, zira binanın uça-
cağından ehtiyat edirlər. 

Cəmiyyəti-Xeyriyyə bir neçə mü-
həndislər vasitəsilə müayinə edib qə-
rar qoymuşdur ki, hələliklə ətrafına
hasar çəkilsin və sonra mümkün olar-
sa sökülməsinə başlansın.

Su oğurluğu 
Bakü Bələdiyyə İdarəsinin Səhiyyə

şöbəsi bütün ixtiyarındakı idarələrə
böylǝ bir xəbər vermişdir: Aldığımız
məlumata görə su turbalarından qay-
dadan kənar qıraq adamlara su bura-
xılır. Səhiyyə şöbəsi qabaqca xəbər
verir ki, əgər bu isbat olunsa, bütün
məsuliyyət bələdiyyədən izinsiz su
almış və bununla şəhərin mənafeyinə
xələl vurmuş idarələrin boynuna dü-
şəcəkdir.

Aşqabadın alınması
Baküdə alınan məlumata görə, bol-

şeviklər Aşqabadı alıb, Tazəşəhər üzə-
rinə yeriş edirlər. Bu münasibətlə
Baküyə Türküstandan külli miqdarda
qaçqın gözlənir. 

Hacı-Tarxan alınmışmı? 
Hacı-Tarxanın alınması haqqında bu

vaxta kimi heç bir rəsmi xəbər yoxdur. 

Taxıl
Ərzaq Nəzarətinin nümayəndəsi M.

S. Axundof xəbər verir ki, Şuşa, Cavan-
şir və Cəbrayıl uyezdlərində bu il taxıl
vardır. Əkinlər hadisə zamanlarında
əsla zərər görməmişlər. 

Mədən mühafizəsi
Türklər Baküyə girəndən sonra Ba-

kü mədən dairəsinin mühafizə dəs-
tələri tərki-silah edilmişlərdi. İmdi
Neft Aksiz İdarəsi Maliyyə Nəzarətin-
dən rica edəyor ki, neft və mədən
dairəsini mühafizə üçün yenə sabiqki
dəstəyi təslihə izin verilsin. 

Yeni Şirvan
Mart hadisəsi vaxtı tamamilə dağıl-

mış Şamaxı şəhərinin əvəzinə yeni şə-
hər tikmək üçün münasib yer təyin
etmək qəsdilə yollanmış hökumət
komisyonu qayıtmışdır. 

Komisyon deyor ki, 2500 müsəl-
man camaatı bu saat xarabalarda ya-
şayorlar. 16 məscid məhv edilmişdir. 

Komisyon bu qərara gəlmişdir ki,
sabiq erməni hissəsi olmasın və şəhəri
təzədən Avropa hissəsindən başlaya-
raq tiksinlər. Komisyonun məruzəsinə
bu günlərdə hökumət tərəfindən ba-
xılacaqdır. 

Qradonaçalstvoda
Hal-hazırda şəhərdən kənara ge-

dənlərə vəsiqə vermək Bakü Polis-
mester İdarəsinə aiddir. 

Polismester İdarəsində də ştat azal-
dığından və başqa əhəmiyyətli işlərlə
məşğul olduqlarına görə, vəsiqə ver-
mək çətinliklə olur. Ona görə Bakü
Qradonaçalniki Daxiliyyə nazirindən
rica etmişdir ki, bu vəzifə Qradonaçal-
stvo cənbində xüsusi bir şöbəyə hə-
valə olunsun. 

Dağıstanda
Dağıstandan alınmış məlumati-

mövsuqəyə görə, orada dabravol ko-
mandanlığı geniş fəaliyyətə başlamış-
dır. Bu günlərdə bütün müsəlman
tələbələrini səfərbərliyə alaraq, məc-
burən hərbiyyə məktəbinə göndər-
mişdir. Xalq arasındakı həyəcan gün-
dən-günə təzayüd etməkdədir. 

Mavərayi-Bəhri-Xəzərdə
Aşqabadın bolşeviklər tərəfindən

işğalı təsdiq ediliyor. Oradakı bütün
rəsmi dəvair və müəssisələr, o cüm-
lədən, Azərbaycan siyasi nümayən-
dəliyi də öz dəftərxanası ilə Tazəşə-
hərə köçmüşdürlər.

Fə’lə həyatı
6 təmmuz tarixində saat 12 zəvalda

Liyanazof 4-ncü uçastok mədənində
prikazçik Nurullah Bədəl oğlu ilə mas-
lonşik Nurullah Təhməz oğlu miyanın-
da nəşət etmiş küdurəti dəf və islah
üçün məzkur müəssisədə çalışmaqda
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GETMƏ

Qardaşım H. C. bəyə

Getmə, bir an təvəqqüf et, getmə!

Bizi sahildə yǝ’sə qərq etmə.

Ey qayıq, bax tərəhhüm et də bizə,

Gəl aparma o afəti dənizə.

Dur, dayan, saxla bir kürǝklǝrini, 

Dalğalarda nihan olub itmə.

Bunca aşiqlərin yürəklərini 

İntizarü ələmlə incitmə.

Səni təqib edən nəzərlərə baq,

Həpsi məğmum, münfəil, islaq. 

O nəzərlərdə yalvarış doludur,

Getmə, lütf et, dəniz də qorxuludur.

Bir saqın... Yox, saqınmadan gedəcək, 

O pəri qız, dənizdə açma çiçək 

Dalğalar siz toxunmayın qayığa 

Su pərisi dənizdə bir gəzsin. 

Qarşı çıxdıqca hər kiçik dalğa

Onu qəhr ilə çiynəsin, ǝzsin... 

Gediyor, bax, qayıq uzaqlaşıyor,

Uçuyor, dalğacıqları aşıyor.

Əyilir, doğrulur, şitab ediyor,

Çırpınır, sanki iztırab ediyor.

Süzülür, iştə qalxdı, bax endi,

Bir evin arxasında gizləndi.

Mane olma, çəkil sən, ey xanə,

Səni dikmiş ya hangi divanə?

Kəsiləydi əlin, sən ey memar,

Böylə bir xanə tikdiyin yerdə...

O nəzərlər nə bəkliyor, nə umar?

O qayıq bir görünsə, ah, bir də...

Ayn. Y. 



olan bütün müsəlman və erməni iş-
çiləri mitinq tərtib vermişlərdi. Yek-
digəri ilə müsafihə və müaniqə edərək
bir daha yekdigərinə nisbətən ədavət
bəsləməyəcəklərinə yemin etdilər. 

Xatimədə  Ərzaq İdarəsinə müraci-
ətən münasib qiymət üzrə ərzaq al-
maq üçün mədən əmələsinin siyahı-
sını tərtib etmək qərara alındı.

Təqiyef fabrikasında 
Neçə gün bundan əqdəm Təqiyef

fabrikasında əmələlər tərəfindən bir
nəfərin el divanı ilə öldürülmək istə-
nildiyi və bundan naşi böyük bir hə-
yəcan vücuda gəldiyini mütəaqib ora-
dakı hümmətçilər ilə müsavatçılar ara-
sında rəqabət əmələ gəlmişdir. Əmə-
lələrin dediyinə görə həmin rəqabətə
səbəb olan Əliheydər Qarayefdir. Hə-
min şəxs fabrikaya gəlməzsə, heç bir
ixtilafa yol verilməz. Bu məsələ dünən
“Müsavat” firqəsinin Bakü Komitəsi
iclasında müzakirə edilərək məhəllin-
də təhqiqat yapmaq üçün üç nəfərdən
ibarət xüsusi bir heyət seçilmişdir.
Heyət fabrikada məlumat cəm etdik-
dən sonra, Komitə iclasına bəyanat
təqdim edəcəkdir. Bu barədə Komitə
“Hümmət” firqəsinə müraciətən onun
da iştirakını rica etmişdir.

Əmələlər Qarayefdən nəhayət dərə-
cədə narazı olduqlarını bildirmişlərdir. 

Azərbaycan konsulunun vürudu
Aşqabad şəhərinin bolşeviklər tə-

rəfindən işğal edilməsi münasibətilə
oradakı Azərbaycan konsulu Əkbər Sa-
diqof, dünən Tazəşəhərdən Baküyə va-
rid olmuşdur. Mavərayi-Bəhri-Xəzər-
dən Baküyə gəlməkdə olan qaçqınla-
rın miqdarı gündən-günə artmaqda-
dır. 

Qaçqınların dediyinə görə, bolşe-
viklər böyük qüvvələr ilə Qəhqəhəyi
və Aşqabadı işğal edərək, Tazəşəhərə
tərəf iləri hərəkət etməkdədirlər. 

“Yardım alayı”
“Yardım alayı” əfradının ümumi ic-

lasında yenidən alay komisyonu inti-
xab edilmişdir. Komisyonun rəisliyinə
vis-qubernator Müseyib bəy Axıcanof,
xəzinədarlığa və katibliyə İsmayıl Fani
intixab edilmişlərdir. 

Edam cəzası
Dövləti Müdafiə Komitəsinin bina-

güzarlığıyla neçə gün bundan əqdəm
Zabrat ilə Kürdəxanı kəndləri arasında
aqalodoçnı Haşımofu və milis nəfərini
öldürməkdə müqəssir edilən Mǝşqǝta
kəndi əhilləri Miryusif Mirməhəmməd
oğlu, Mirhüseyn Seyid Salman oğlu
dünən Quba meydanında edam edi-
lərək dar ağacına çəkilmişlərdir.

Xəyanət
Hərbiyyə nazirinin binagüzarlığına

görə, süvari alayda xidmət edən za-
bitlərdən Ağasəlim Şərifof, Miri Hü-
seynof və iki nəfər qeyriləri xidmətlə-
rindən sui-istifadə etdiklərindən həbs
edilmişlərdir. Onlar hökumətə mütəəl-
liq olan tüfəngləri xüsusi adamlara
satmaqla məşğul olub, bir çox pulları
kəndi nəf’lərinə xərc etmişlərdir. 

Ağabala Quliyefin azad edilməsi
Hökumətin binagüzarlığına görə,

neçə gün bundan əqdəm həbs edilmiş
olan məşhur tacir Ağabala Quliyef
həbsdən azad edilmişdir. 

Təyin
Gökçay uyezd naçalniki Xankişi bəy

Qafarof Bakü qubernatorunun ikinci
müavinliyinə və onun yerinə isə Şa-
maxı uyezd naçalniki Zülqədǝrof təyin
edilir.

“Gökçay alayı”
Gökçay əhalisi oraya getmiş olan

“Müsavat” parlaman fraksiyonu və
Mərkəzi Komitə nümayəndələrinə
müraciətən, Gökçay qəzasının 5000
nəfərə qədər əsgər verməsini göstər-
məklə, Şamaxı alayı gibi bir “Gökçay
alayı” təşkil edilməsi üçün firqənin tə-
şəbbüsatda bulunmasını rica etmiş-
lərdir. Nümayəndələr əhalinin böylə
ricasını Rəisi-Vükəla həzrətlərinə bə-
yan etdikdə, o çox məmnun olduğu-
nu izhar ilə bu barədə Hərbiyyə na-
zirinə binagüzarlıqda bulunacağını
məlum etmişdir. 

Gökçay “Yardım alayı”
Türk Ədəmi-mərkəziyyət firqəsi “Mü-

savat”ın Gökçay şöbəsi təşəbbüsüylǝ
Gökçayda bu günlərdə həmkarlardan
və tacirlərdən ibarət bir “yardım alayı”
tǝşǝkkülünǝ şüru olunacaqdır. 

Mülkiyyə Müfəttişliyi
Mülkiyyə Müfəttişliyi tərəfindən

ətraf qəzalara təftiş üçün göndərilən
nümayəndələri mahallar və qəzalar
haqqında da bəzi məlumat toplayor-
lar. O cümlədən olaraq, Gökçay uyez-
dinin Bərgüşad mahalına bəzi suallar
verilmiş və aşağıdakı cavablar alın-
mışdır:

Sual – Bǝrgüşad mahalı neçə
yüzbaşılıqdan (məhkəmə) ibarət-
dir?

Cavab – Bərgüşad mahalında 52
yüzbaşılıq və 15 volostluq vardır. Hər
yüzbaşılıqda bir yüzbaşı, hər volostda
volostnoy starşina var. Bunların əksəri
hürriyyət zamanında camaat tərə-
findən intixab edilmiş adamlardır. Bə-
ziləri də hökumət tərəfindən təyin
edilmişdir. 

Sual – Mahalda hangi kəndlərdə
məktəb var?

Cavab – Hürriyyətdən əvvəl Ucar,
Müsüslü, Çallı, Xəllah, Lək Birinci,
Bığır, Qazyan, İncə və Zarub kənd-
lərində birǝr iki şöbəli ibtidai məktəb
olmuşsa da, fəqət hürriyyətdən sonra
məzkur məktəblər qapanıb, ancaq
yalnız bir Müsüslü kəndində bir də
Bığır kəndində iki şöbəli məktəblər
davam edəyor. 

Birinci kənddə Əli Məhəmmədof,
2-nci kənddə Əli əfəndi Hacı Səməd
oğlu və Haşim Haşimof müəllimlik
edəyorlar.

Sual – Mahalda xırda etibar
şirkətləri varmı?

Cavab – Hürriyyətdən əvvəl Ucar,
Şəkər və Qarabaqqal kəndlərində
birər etibar şirkəti şöbələri olmuşsa
da, lakin sonradan dağılmışdır. 

Sual – Hifzüssihhə xüsusunda ma-
halda nə yapılmışdır?

Cavab – Mahalda hifzüssihhədən
ötrü heç bir şey yoxdur. 

Aprel ayında mahalın çox kənd-
lərində tif xəstəliyi olduğuna görə,
Gökçay xəstəxanası tərəfindən birisi
Zərdab, digəri Müsüslü kəndlərinə ol-
maq üzərə iki nəfər feldşer göndə-
rilmişsə də, dəva və dərman olma-
dığından, məhəlli-məmuriyyətlərində
çox qala bilməyib, geri qayıtmışlar-
dır. 

Hazırda camaatın həkim və dər-
mana böyük ehtiyacı vardır. Bu xü-
susda bir ay əvvəl Ucara gəlmiş Nafiə
Nəzarəti nümayəndəsinə Ucar pristavı
Haqverdibəyli rəsmi surətdə müraciət
etmiş, bir həkim və bir feldşerdən
mürəkkəb bir müalicəxanə açılmasını
xahiş etmişdir. Hətta camaat tərə-
findən məccani mənzil veriləcəyini dǝ
vəd etmişsə də, bu vaxtadək bu xü-
susda heç bir təşəbbüs edilməmiş-
dir. 

Sual – Bərgüşad mahalında Ümuri-
Xeyriyyə və Nafiə Nəzarətinin nüma-
yəndəsi varmı?

Cavab – Xeyr, yoxdur. 
Sual – Ərzaq işləri nasıldır?
Cavab – Bu il mahalda məhsulat

kifayət qədər var. Ancaq fə’lə və bi-
çinçi yoxluğu çox müşkülat törədir.
Hətta çox yerlərdə məhsul yığılma-
dığından, məhv olmaqdadır. Zəruri
şeylərdən qənd, çay və sabuna böyük
ehtiyac vardır.

Sual – Əsgərliyə camaat nasıl ba-
xır?

Cavab – Dağıstan hadisəsindən
sonra camaat əsgərliyə böyük rəğbət
göstərir. 

Sual – Denikin məsələsinə camaat
nə nəzərlə baxır?

Cavab – Denikinin bizə yaxlaş-
masını eşidən camaatda milli hissiyyat
o qədər artmış ki, yalnız cavanları
deyil, ixtiyar və ağsaqqallıları belə
silaha sarılıb müdafiəyə hazır olmaq
fikrindədir. 

(Bu xüsusda Müfəttişliyin nüma-
yəndəsinə bilavasitə camaat müraciət
edərək, onların könüllü surətdə əs-
gərliyə hazırlanmaları üçün hökumət
tərəfindən təşəbbüs edilməsi və
zabitlər göndərilməsi rica edilmiş-
dir.)

Sual – Mahalda asayiş nasıldır?
Cavab – Qonşu mahallara nisbətlə

sakitlikdir. Lakin ara-sıra mal oğurluğu
vaqe olmaqdadır. 

Sual – Mahalda hangi siyasi firqəyə
rəğbət göstəriliyor?

Cavab – Buralarda yalnız “Müsa-
vat” firqəsini tanıyorlar. 

Bərgüşad mahalında polis xidmə-
tində olanların bahalığa nisbətlə

rüşvət almayanlarının məişəti qayət
ağırdır. Mahal böyük olduğundan
hökumətin binagüzarlığına görə son
zamanlarda onun iki pristavlığa
təqsim edilməsi təhti-qərara alınmış.
Bu təqsim məsələsində bəzi kəndlər
özlərinin mərkəzə yaxın olmasını
istədiklərindən, hangi kəndlərin hangi
hissədə olduğu barəsində bir növ
narazılıq vardır. 

AZƏRBAYCANDA

Zəngəzurda

Zəngəzur mahalından xəbər verilir
ki, ermənilərin müntəzəm qoşunları
bu axırıncı günlərdə 6 ədəd müsəlman
kəndlərini talan etmişlərdir. 

Ağdamdan yazılır: Zəngəzur qə-
zasında qanlı hadisələrdən həyəcana
düşən əhali hökumət nəzdinə, Parla-
man üzvü Əliverdibəyofu və Usmiyefi
nümayəndə göndərmişdir ki, bu
yerlərin müsəlmanlarını erməni tə-
cavüzündən xilas etməyə hökumət
qarşısında təşəbbüsatda bulunsun.

Zəngəzurdan xəbər verilir: İrəvan
quberniyası tərəfindən erməni sal-
datları müsəlman kəndlərinə yürüşə
başladıqları anda, İran dəstələri mü-
səlmanlara köməyə gəlməyə başla-
mışlardır. 

Zəngəzur müsəlmanlarının 
faciəsi

Rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrdən
verilən xəbərlərə görə, ermənilərin
müntəzəm qoşunları Ermənistan sər-
hədi boyundan müdafiəsiz müsəlman
kəndlərinə hücuma başlamışlardır.
Zəngəzur Erməni Milli Şurası İrəvan-
dan külli silah almışdır. Müsəlman-
lara böyük təcavüzlər edilmişdir.
Aşağıda rəsmi məlumatı dərc edəyo-
ruz.

“Sizin teleqrafınıza görə, tərəfim-
dən Zəngəzura müavinət göndəril-
mişdir. Bu gün xəbər verilir ki, er-
mənilərin külli qüvvəsi hücuma keç-
mişdir ki, Zəngəzur müsəlmanlarını
qətiyyən məhv eyləsinlər. 

Qələbədən məst olan erməni sal-
datları boş qalan Saraşo, Yamazlı,
İmazlı, 2 Ağalarbəyli, Xaşqab, Kilatağ,
Mollalar kəndlərini tamamilə dağıdıb,
məhv etmişlərdir. Yandırılmış olan
müsəlman kəndlərində ölən müsəl-
manlar çox azdır. Fəqət, kəndlilə-
rin ümum mal-qaralarını aparmışlar-
dır. 

İyunun 28-ində Zavodnu dairə-
nin erməniləri Qatan dərəsində Qar-
qel, Çuxuryurd, Qǝplik nam müsəl-
man kəndlərini yağma edərək yan-
dırmışlardır. Müharibə davam edə-
yor. 

Erməni əhalisi köçərilərə yol ver-
məyor. Müsəlmanlara müavinət üçün
mən Zəngəzura varid oldum. Er-
mənilər bütün qüvvətləri ilə bǝnǝ
hücum edəyordular. Mən onlardan
özümü gözləyorum ki, ortalığa fəsad
düşməsin. 

Ermənilər Cəbrayıl və Zəngəzur
mahalının köçərilərinə yaylağa get-
mələrinə mane olayorlar. Ona görə də
bən özümə borc bildim ki, köçərilərə
lazım olan müavinəti edim. 

Ermənilərin Aqarek, Aqavork, Qa-
rababa və Sirqatar nam kəndləri
bənim gəldiyimi bilib, Alıçadil ilə Aqa-
vorq kəndi arasında bizim üzərimizə
hücum edib, məqsədləri də bu idi ki,
köçərilərin yolunu kəsib, mənim
müavinətimə mane olsunlar. 

Bən onlarla axşamadək müharibə
etməyə məcbur oldum. 

Nəticədə müsəlmanların Qarababa
kəndi yanıb, Aqavork və Sirqarın
qışlalarında böyük tələfat və xəsarətə
düçar olmuşlardır. 

Ermənilərin vəhşətinə qarşı ciddi
tədbirlər ittixaz edirəm.

Milis naçalniki (İmza).

ERMƏNİSTANDA

(Erməni qəzetələrindən)

Urmiyada

“Rad” qəzetəsindən iqtibasən “Aş-
xatavor” yazır ki, Urmiyada şiddətli
aclıqdır. Şəhərdə və ətrafında kamali-
binizamlıq hökmfərmadır. Gündüz gü-
norta çağı əhalinin acından adam əti
yemək ittifaqları görmüşlər. 

– Vilsonun hüzuruna getmiş er-
məni arxiyepiskopu Duryana Rəisi-
məzkur demişdir: 

Bən bǝşəxsən erməni taifəsini dost
tuturam. Müstəqil olmağa onun haqqı
vardır. Bu nöqteyi-nəzərdə tək bən
deyiləm, bütün bənim camaatımdır ki,
onu bana rəsmi sayaqda tapşırıbdır. O
cəhətə bən camaatın rəyinə müxalif
ola bilmərəm. Siz özünüz zənn et-
diyiniz qədərdən ziyadə həqiqi dos-
tunuz Sülh Konfransında da vardır.
Erməni məsələsini onlar ermənilərin
tələbatına müvafiq gərək həll etsinlər.
Rica edəyorum, erməni vəkilləri Şərq
məsələsi xüsusunda təşkil edilmiş
Amerika komissiyası ilə yaxın və
dostanə əlaqədə bulunmaqlarında
davam etsinlər, ta ki, bu komissiya
erməni camaatının tələbatını səhvsiz
müdafiə edə bilsin və Kilikiyanı
Suriyaya ilhaq edilmǝsini qoymayıb,
müstəqil Ermənistan hüduduna daxil
etdirsin. 

Məzkur keşiş Amerika heyətinin
nüfuzlu üzvlərindən Vestermanı da
ziyarət etmişdir. Müşarileyh Duryana
demişdir ki, bən erməni taifəsinin
tarixinə bələdəm. Ermənistanda oldu-
ğum cəhətə bilirǝm ki, Kilikiya heç
vaxt Suriyanın hissəsi olmamışdır. Er-
mənistan məsələsi erməni taifəsinin
tələbatına müvafiq gərək həll edilsin. 

Bekzadyanın etirazı

Mavərayi-Bəhri-Xəzər Hökuməti
orada olan erməniləri əsgərliyə əxz
edəyor. Azərbaycan Hökuməti nəz-
dində olan Ermənistan siyasi nüma-
yəndəsi onun əleyhinə etiraz edib və
məhəlli hökuməti naziri Seyranyana
bir məktub yazıb, Mavərayi-Bəhri-Xə-
zərdə yaşayan erməniləri Ermənistana
göndərmələrini rica etmişdir.

İDARƏDƏN CAVABLAR

Bir İranlıya: Mərəzi yalnız təşxis
etmək kafi deyil, dəvasını da
göstərməlidir. Mütəəssifanə məqa-
lənizdə bir dərman görülmədi.

Gəncədə İzciyə: İzcilik haqqında
yazdığınız məqalə ancaq bir
məqalənin yaxşı müqəddiməsidir. Əsl
mövzuya müntəzir oluyoruz. Bir də iz-
ciliyi tərif edərkən yaxşı və xeyir
olduğunu göstərmək istəmiş, fəqət
heç bir dəlil göstərməmişsiniz. Öylə
santimental müqəddimədən sonra
qüvvətli dəlillər gözləniyor.

Müvǝqqǝti müdir: Xǝlil İbrahim

Diş hǝkimi B. L. Levin
Gǝlib naxoşları qǝbul etmǝyǝ

başlamışdır. Dişlǝri ağrısız çǝkir. Kabinǝdǝ
diş çıxığı labaratoriyası vardır. Qızıl ǝnglǝr,
qızıl köklǝr, kauçuk işlǝri. Qǝbul edir
sǝhǝr saat 9-dan 1-ǝ dǝk. Axşam saat 4-
dǝn 8-ǝ dǝk. 

Adres: Sisyanofski numero 7. Qubern-
skinin küncündǝ.                              10257

Doktor M. M. Kǝrimof göz naxoşlarını
vǝ diş hǝkimi A. Əmirof naxoşları qǝbul
ediyorlar saat 4-dǝn 7-yǝ dǝk. 

Ünvan: Suraxanski vǝ Spasski küçǝ-
lǝrin [küncündǝ] 102 numerolu evdǝ.
Telefon numero 40-91.                           8754

Satılır
Dükan lǝvazimatı: qǝfǝsǝ, maşın tǝ-

rǝzilǝri, elektrik lampaları vǝ qeyri dükan
şeylǝri. Xahiş edǝnlǝr 2-nci uçastkovı ev
komitǝsinin idarǝsinǝ müraciǝt etmǝli-
dirlǝr.                                                     5415

Xǝzǝr dǝnizindǝ posta, sǝrnişin
vǝ yük gǝmilǝrinin hǝrǝkatı 

Bakü – Ənzǝli 
15-nci körpüdǝn, sǝşǝnbǝ, cümǝ vǝ

bazar günlǝri saat 4-dǝ. 
Bakü – Tazǝşǝhǝr (Krasnovodsk)

15-nci körpüdǝn, düşǝnbǝ, çahar-
şǝnbǝ vǝ cümǝ günlǝri saat 5-dǝ. 

Bakü – Salyan 
19-ncu körpüdǝn bazar, sǝşǝnbǝ,

çaharşǝnbǝ vǝ cümǝ günlǝri saat 4-
dǝ. 

Bakü – Ənzǝli – Şahsüvar –
Mǝşhǝdsǝr – Bǝndǝr-Gǝz vǝ geri
17-nci körpüdǝn çaharşǝnbǝ günü

saat 4-dǝ. 
Bakü – Hǝsǝnqulu – Bǝndǝr-Gǝz

vǝ geri 
17-nci körpüdǝn sǝşǝnbǝ günü saat

4-dǝ.
Petrofsk – Fort-Aleksandrovsk 

vǝ geri
Paraxodlar Petrofskdan pǝncşǝnbǝ

günlǝri saat 4-dǝ çıxıyorlar. 
Bakü İran Astarası 

17-nci körpüdǝn düşǝnbǝ vǝ pǝnc-
şǝnbǝ günlǝri saat 4-dǝ. 

Bakü – Petrofsk 
15, 25 vǝ 24-ncü körpülǝrdǝn sǝ-

şǝnbǝ, pǝncşǝnbǝ vǝ şǝnbǝ günlǝri
saat 2-dǝ.                                       T-164

Xüsusi müsǝlman tǝvǝllüdxanası 
- Gövhǝr xanım Qazızadǝ - 

Vǝz’i-hǝml edǝnlǝr hǝr bir vaxt, gǝlǝn
xǝstǝlǝr isǝ hǝr gün sǝhǝr saat 10-dan 2-
yǝ gibi qǝbul edilirlǝr. Tǝvǝllüdxanada
ǝmǝliyyati-cǝrrahiyyǝ (aperatsiya) icra
edilib, doktor Tsetner konsultasiya yapır.
Feldşeritsa-mama Vasserman çiçǝk dö-
yür, yara bağlayor vǝ iynǝ vurur. 

Adres: Armyanski küçǝ, nömrǝ 13.
Telefon nömrǝ 58-39.                             T321

Arvad diş hǝkimlǝri N. A. Şaxter vǝ
xanım

Dişlǝr ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qaz-
ma vǝ hǝr növ qayırma dişlǝr. Dişlǝrin
yaxşı qayırılması tǝmin olunur. Kǝnardan
gǝlǝnlǝr üçün tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝr
münasibdir. 

Qǝbul olunur:
Sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝ dǝk. 
Axşam saat 4-dǝn 7-yǝ dǝk. 

Varansofski küçǝ 17 numerolu evdǝ.
Paradnı qapıdan.                               10218

Doktor S. İ. Zaqs
Zöhrǝviyyǝ, dǝri, sifilis vǝ daxili naxoş-

luqlarını qǝbul edir. 606 vǝ 914 müa-
licǝsi. 

Naxoşları hǝr gün qǝbul edir sǝhǝr
saat 7-dǝn 8-ǝ dǝk, axşam saat 6-dan 8-
ǝ dǝk. 

Varansofski küçǝ numero 43, 2-nci mǝr-
tǝbǝ. Telefon numero 32-56.             10237

Diş hǝkimi S. M. Hamburq 
Nikolayefski numero 29, Parlaman

qarşısında. Telefon numero 5-96.
Kauçuk vǝ qızıl üzǝrindǝ süni dişlǝr

qayırır. Dişlǝri ağrısız çǝkir.                 10239

Berlin Darülfünunu doktoru İ. S. Kopil-
yoviç daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbiyyǝ naxoşluqları
qǝbul edir: 

Sǝhǝr saat 10-dan 1-ǝdǝk
Axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk 

Elektrik müalicǝsi, 606 vǝ 914 müa-
licǝsi vǝ qeyrilǝr. 

Adres: Varansofski küçǝ numero 17, 2-
nci mǝrtǝbǝ, telefon numero 50-27 vǝ
93.                                                       10244

Diş hǝkimi E. S. Karştenbaum
Dişlǝr ağrısız çǝkilir. Qızıl dişlǝr qayrılır. 
Ünvan: Sisyanofski numero 31. Çad-

rovının küncündǝ. 
Telefon numero 22-08.
Qǝbul edir: 
8-dǝn 1-dǝk
5-dǝn 7-dǝk
İyul ayının 1-ndǝn naxoşları Buzov-

nada Zǝrbǝli Şeyxǝli oğlunun bağında
qǝbul edǝyor. 

Numero 220                                                                                               ░░ Azǝrbaycan░░ Sǝhifǝ 4

ELAN
Ticarǝt, Sǝnaye vǝ Ərzaq Nǝzarǝti bununla ümuma elan edǝyor ki: 
1) Bakü Azǝrbaycan dǝmiryollarından gǝlǝn yüklǝr üçün put vergisi bu

gündǝn Nǝzarǝtdǝ qǝbul olunmayıb, Bakü 1-nci stansiyasında qǝbul
olunacaqdır. 

2) Digǝr tǝriqlǝ gǝlǝn yüklǝr üçün isǝ put vergisi “Vastoçnı Obşestvo”nun
22-nci körpüsündǝ qǝbul olunacaqdır. 

T-171
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11 avqust iclası
Məsaili-yövmiyyə. 
Sədr – Doktor Ağayef. 
Katib – Əhməd Cövdət bəy.
1 – Daxil olmuş kağızlar, o cümlə-

dən: sosialistlər fraksiyasının Höku-
mətə sualı; Mehdi bəy Hacıbaba-
bəyofun ərzi-halı. 

Sonra:
1 – Bakü Gömrükxana heyətində

bir müfəttişlik məmuriyyəti təşkili
haqqında layiheyi-qanuniyyə.

2 – Altı yüz milyon dövləti kağız pul
buraxılması haqqında qanun layihəsi. 

3 – Vəzirof və Əliverdiyefə  məzu-
niyyət verilməsi haqqında ərizələr.

2 – Azərbaycan təbəiyyəti haq-
qındakı layiheyi-qanuniyyənin 2-nci
qiraǝti. Məruzəçi: Mehdi bəy Ha-
cınski.

3 – Qolçu vergisi nizamnaməsinin
qəvaidinin təbdili və qolçu vergisini
təmin etmək üçün rehin qəbulu
haqqında layiheyi-qanuniyyə. Məru-
zəçi: Mehdi bəy Hacınski.

4 – Sülh məhkəmələrinin cinayət
işlərində daireyi-nüfuzunun tövsii  və  

sülh hakimləri hökmünün təqviyəsi ilə
əmvali-xassəyə qarşı icra edilən bəzi
cinayətlərə biçiləcək qanunların tǝbdil
və təğyiri haqqında qanun layihəsi.
Məruzəçi: Rzayef Bağır.

5 – Spirt məhsulatından alınan
aksiz vergisi miqdarlarının artırılması
haqqında qanun layihəsi. Məruzəçi:
Ağabəyof. 

6 – Azərbaycan məmləkəti sər-
hədində mühafizə bölüyü təsisi haq-
qında qanun layihəsi. Məruzəçi: Ağa-
bəyof. 

7 – Töycü vergisinin artırılması ilə
bərabər topraq, gəlir və məxaric is-
metasının və topraq vergisi miqdar-
larının təmdidi haqqında layiheyi-
qanuniyyə. Məruzəçi: Ağabəyof.

8 – Nəşri-elan haqqında. 
9 – Maliyyə naziri şurası haqqında. 
10 – Fabrika inspeksiyasına dair

qəvaidin müvəqqətən təğyiri haq-
qında  layiheyi-qanuniyyə. 

11 – “İttihad” fraksiyasının Höku-
mətə sualı.

12 – Ümumi əyləncəxana və tama-
şaxana yerlərindən alınan müvəqqəti 

verginin Hökumət məbaliği-müstəh-
fizəsinə  idxalı haqqında layiheyi-
qanuniyyə. Məruzəçi: Ağabəyof.

13 – Həmin sənə üçün İrəvan
Ümuri-Xeyriyyə naziri vəkilinin maaşı
və onun idarə məsarifatı üçün məzkur
nazirə 127,000 rublə kredit açılması
haqqında qanun layihəsi. Məruzəçi:
Ağamalof.

14 – Damğa rüsumatı qanunna-
məsinin  bəzi maddələrinin təbdili və
rüsum miqdarlarının təzyidi haqqında
layiheyi-qanuniyyə. Məruzəçi: Rüs-
təmbəyof.

15 – Şəhadətnaməsiz olan içki
ticarətindən alınan cərimələrin
qüvvələnməyi haqqında layiheyi-
qanuniyyə. Mǝruzǝçi: Hacınski. 

16 – Bakü Xəzinə Palatası müdiri
müavinliyi vəzifəsinin ləğvi haqqında
qanun layihəsi. Məruzəçi: Muxtar
Əfəndizadə.

17 – Azərbaycan Cümhuriyyəti
Ümuri-Xeyriyyə Nəzarətinin ştat si-
yahısı və maaşlarının artırılması haq-
qında layiheyi-qanuniyyə. Məruzəçi:
Vəkilof Mustafa.

Sosialistlərin Hökumətə sualı iclasın
axırına tərk ediliyor. Qanun layihə-
lərindən birincisi, yǝni gömrükxana
heyətində müfəttişlik haqqında olanı,
Ləvayihi-Qanuniyyə komissiyasına altı
yüz milyon kağız pul buraxmaq, sülh
məhkəmələri daireyi-nüfuzunun töv-
sii, spirt məhsulatından alınan aksiz
vergisinin artırılması, sərhəd müha-
fizə bölüyü təsisi və töycü vergisinin
artırılması haqqındakı 4, 5, 6 və 7-nci
layihələr isə Maliyyə Büdcə komis-
siyalarına göndəriliyor. 

Sonra Bəhram bəy Vəzirof ilə Qa-
rabəy Əliverdiyefin məzuniyyətləri
məsələsinə keçərək, Rəis əfəndi elan
ediyor ki, Bəhram bəy Vəzirof may
ayının 28-ndə bir aylıq məzuniyyət
almışdı. Sonra xəstə olduğunu bə-
yanla möhlət verilməsini xahiş etmişdi
və məzuniyyətinin vaxtı iyul ayının
axırınadək uzadılmışdır. İmdi o möh-
lətdən 11 gün keçmişdir. Bu surətlə
mǝzuniyyətinin müddəti iki aydan da
keçmişdir. Ona görə Divani-Rəyasət
bu xüsusu nəzərə alaraq, onun mə-
zuniyyətinin vaxtını bir daha artır-
mayıb, Parlaman heyəti-ümumiy-
yəsinə həvalə ediyor. Bu da məzu-
niyyətin təmdidi haqqındakı ǝrzi-hal,
keçən ayın 28-ndə yazılmışsa da, bizə
ancaq ayın 7-sində “İttihad” fraksiyası
Ümuri-Xeyriyyə naziri müavini tərə-
findən verilmiş bir vəsiqəyi təqdim
etmişdir. (Vəsiqəyi oxuyor.) 

Deməli, Bəhram bəy xəstə imiş. Bu
barədə “İttihad” firqəsi bizə vəsiqə
yetirmişdir. Anlaşılıyor ki, həman firqə
Vəzirofa bir teleqraf çəkmişdir və
cavabında Bəhram bəy böylə bir tele-
qraf vurmuşdur: 

“Bən özümü xəstəliyə vurmuyo-
rum. Avqustun 15-ində gələcəyəm.” 

Deməli, Bəhram bəyin məzuniyyət
vaxtından 11 gün, Qarabəyin vax-
tından 17 gün keçmişdir. Rica ediyo-
rum, Parlaman bu barədə öz rəyini
bildirsin. 

Uzun müzakiratdan sonra Vəzirofa
avqustun 15-nə və Əliverdili Qarabəyə 

20-sinədək məzuniyyət verilməsi
təhti-qərara alınır. 

Sonra təbəəlik qanununun ikinci
(maddə-maddə) qiraǝtinǝ keçiliyor. 

Əhməd Cövdət – Qanun birinci
dəfə ümumiyyətlə müzakirə edilǝr-
kən, biz bəzi təshihlər təklif etmişdik.
Onları təkrar söyləməyi lazım bilirəm.
Qanunda deniliyor ki, Azərbaycan
vətəndaşı olmaq istəyən hər bir adam
bir neçə şərtləri haiz olmalıdır. Mə-
sələn, əvvəla bir qulluq sahibi olsun
gərək. İkincisi, gərək hüsni-əxlaq sa-
hibi olsun. 

Bən keçən dəfə söyləmişdim, imdi
yenə təkrar ediyorum ki, böylə hüdud
qoymaq, iş tapmayan vətəndaşları
sıxmaq və onları vətəndaşlıq hüqu-
qundan məhrum etməkdir. Bir adam
bir az çətin qulluq tapdıqda, məhz yer
olmadığı üçün Azərbaycan vətəndaşı
olamaz. Bizcə, böylə şeylərə heç vaxt
məhəl buraxmamalıdır. Ona görə biz
təklif ediyoruz ki, qanun layihəsinin
bu maddəsi çıxarılsın. 

Bir də, layiheyi-qanuniyyənin 10-
ncu maddəsində deniliyor ki, bir
xarici, Azərbaycan vətəndaşlığını qə-
bul etsə, onun arvadı da Azərbaycan
vətəndaşı oluyor. Deməli, bu mad-
dəyə görə arvadın heç bir haqqı,
hüququ yox imiş. Mal gibi bir şey imiş,
ǝr də onun sahibi imiş, haraya istərsə
çəkər. Bu surətlə arvadın haqq və
hüququ əsla nəzərə alınmamışdır.
Ona görə, bu maddəyi qanundan
tamamilə çıxarmalıdır. Çünki çox ola
bilər ki, bir xarici təbəəsi Azərbaycan
vətəndaşlığını qəbul etsin, amma
arvadı qəbul etmək istəməsin. Öz
istədiyi təbəəlikdə qalsın. Yaxud əri
hangi təəbəlikdə olduğuna baxma-
yaraq, arvad özü Azərbaycan və-
təndaşlığını qəbul ediyor; bu xüsusda
ərizə veriyor. Bu onun öz ixtiyarıdır və
bu  ixtiyarı  onun  əlindən  almaq ol-
maz. 

Parlaman fraksiyalarının həpsi öz
deklarasiyalarında arvadların hüqu-
qunu qəbul və etiraf etdiklərini açıq
bəyan etmişlərdir. Vǝqta ki, ümum
firqələr arvadların hüququnu etiraf
ediyorlar, o halda onu müdafiə və
riayə dəxi lazımdır. Halbuki bu maddə
ilə arvadların hüququ xələldar edi-
liyor. 

Sonra qanunun 11-nci maddəsində
and məsələsinə keçərək. Qabaqkı ic-
lasda bən bu xüsusda danışmışdım. O
vaxt Mustafa Vəkilof dedi ki, sosia-
listlər başqa dürlü danışamazlar da.
Onların mövqeyi öylədir ki, gərək and
məsələsinin əksinə, əleyhinə danış-
sınlar. Bən də diyorum ki, Mustafanın
mövqeyi öylədir ki, o, gərək andı
müdafiə etsin. Amma söz burasın-
dadır ki, hər yerdə hər işə əxlaqi və
mənəvi nöqteyi-nəzərdən baxılmalı-
dır. 

Bir mülahizə etməlidir ki, and içən
adam andını saxlayacaq, ona əməl
edəcəkmidir, ya yox. Siz bir tərəfdən
deyorsunuz ki, Azərbaycan təbəəliyini
qəbul edən bir şəxs iki il müddətində
özünün əxlaq vǝ xasiyyət sahibi
olduğunu göstərib etimad və etibar
qazanmalı, ləyaqətini Hökumətin
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Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

Abunǝ şǝraiti: 
Qeyri şǝhǝrlǝr üçün: 

1 aylığı 40 rublǝ

2 ‘‘ 70 ‘‘ 

3 ‘‘ 100 ‘‘ 

Bakü üçün: 
1 aylığı 35 rublǝ

2 ‘‘ 60 ‘‘

3 ‘‘ 90 ‘‘ 

Mǝhǝlli-idarǝ: 
Bakü, Voronsofski vǝ 

Qubernski küçǝlǝrin 

küncündǝ 4 numerolu evdǝ 

“Azǝrbaycan” idarǝsi 
Telefon numero 39-60

______

Tǝk nüsxǝsi 1 manat 50 qǝpik

Çaharşǝnbǝ günü ağustosun 20-ndǝ 1919-ncu ildǝ 
İndiyǝdǝk görünmǝmiş mübarizǝ günü 

Mǝşhur sportsmen Pyotr Nikalayeviç Yelizarof tǝrǝfindǝn
mükǝmmǝl surǝtdǝ vücuda gǝtirilmiş Fransa gülǝş cahan
pǝhlǝvanı namı vǝ Azǝrbaycan fǝxri şǝrfi vǝ 30000 manat
mükafat. 
1-nci: Tǝzǝ varid olmuş pǝhlǝvan “Sibirya ayısı” adı qa-
zanmış Buvolof – Makarof, 2-nci: Qırmızı maska – Ka-
lişeviç, 3-ncü: Tǝzǝ varid olmuş Polşa pǝhlǝvanı Kriçitof
– Staroşvili. 
Tamaşa başlanacaq axşam saat 8 tamamda. Pǝhlǝvanların çıxışı 11-in yarısında. 
Mübarizǝ Yelizarofun tǝhti-nǝzarǝtindǝ olacaqdır.                                                          7471

Tsirk “M
odern” 

Bu gün 3 cift pǝhlǝvan
mübarizǝ ediyor

Hökumǝt teatrosu                Drama Axşam tamaşası

Bakü Türk Aktyorlarının şirkǝti Hüseynqulu Sarabskinin iştirakilǝ çaharşǝnbǝ
günü ağustos ayının 20-sindǝ 1919-ncu ildǝ mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır 

Mǝşhur faciǝnǝvislǝrimizdǝn Nǝcǝf bǝy Vǝzirofun yazmış olduğu 

faciǝsi 6 pǝrdǝdǝ
Fǝxrǝddinin rolunu ifa edǝcǝkdir Hüseynqulu Sarabski 

Hǝmin faciǝyǝ mǝxsus libaslar hazırlanıbdır – Tǝfsilat proqramda – Çalacaq Əbutalib vǝ oxuya-
caq mǝşhur Azǝrbaycan xanǝndǝsi Seyid Şişǝli. Biletlǝr satılır bu gündǝn teatronun qarşısında

– Tamaşa başlanacaq axşam saat 9-n yarısında. 
Rejissor: Sarabski. Müavin: Rza Darablı. Mǝsul: Xǝlil Hüseynof. Müdiri-mǝsul: İskǝndǝr Rǝcǝbof. 

“Müsibǝti-Fǝxrǝddin” 

İxtar.      Makinalarımızdan birisi xarab olduğundan bir neçǝ gün qǝzetǝmiz 
bugünkü gibi kiçik qitǝdǝ çıxacaqdır. 

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

–) Azǝrbaycan Hökumǝti Teatrosunda (–
axşam –) “Cır-bır” vǝ Böyük konsert (– tamaşası

– Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy qardaşlarının müdiriyyǝti – 
Cümǝ günü ağustosun 22-sindǝ 1919 ildǝ Hacıbǝyli qardaşları ǝsǝrlǝrindǝn 

Arşın mal alan, Əsli vǝ Kǝrǝm, Aşıq Qǝrib, 
O olmasın bu olsun, Leyli vǝ Mǝcnun

Opera vǝ operettalardan mürǝkkǝb bir pǝrdǝli “Cır-bır”, dalıyca 15 nömrǝdǝn
ibarǝt Azǝrbaycan, Dağıstan, Gürcüstan vǝ Gilan milli nǝğmǝlǝri oxunub, milli
rǝqslǝr edilǝcǝkdir. Vǝ bundan masiva iki nǝfǝr sǝhnǝdǝ “qurşaq” tutacaqdırlar.
Bu böyük nümayiş sǝhnǝmizdǝ birinci dǝfǝ olduğundan, şükuhlu bir mǝnzǝrǝdǝ
başa gǝlib, böyük “sinfoniya” orkestri İrandan varid olmuş mǝşhur tarzǝn Qurban
Pirimofun iştirakıyla Müslüm bǝyin tǝhti-idarǝsindǝ olaraq milli nǝğmǝlǝr icra
edǝcǝkdir. Biletlǝr teatrın kassasında satılmaqdadır. – Tamaşa başlanacaqdır axşam
saat 9-un yarısında. 

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝ-
lǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc 

olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafa-

tını idarǝ tǝyin ediyor.
______

Elan fiyatı: 
1-nci sǝhifǝdǝ sǝtri 5 rublǝ

Axırıncı sǝhifǝdǝ sǝtri 4 rublǝ
İtǝn şeylǝr vǝ yer axtaranlar

üçün 
3 rublǝ



nəzərinə yetirərək, öz bənliyini isbat
etməlidir. 

Bundan sonra da bir çox qeydlər və
şərtlər qoyulmuşdur, ki ona da əməl
etməlidirlər. Bən deyorum ki bu
şərtlərə, bu tələblərə əməl edildikdən
sonra bir də and içmək lazım deyildir.
O maddələrə əməl edilsə, kifayətdir.
Amma sən deyorsun xeyr, gǝrək, bun-
ların həpsi ilə bərabər bir də and içə
və halonki heç and içmək sədaqət və
xülusu təmin etməz. Ola bilər ki, sən
özün imdi and içəsən, amma bir vaxt
hökumət əleyhinə çıxasan. Çünki, bu
bin dəfələrlə görülmüş bir işdir. 

Bundan əlavə, anda xalq arasında
nə qədər əhəmiyyət verildiyi məlum-
dur. Məhkəmələrdə bin dəfə and içi-
liyor, sonra da əleyhinə gediyorlar. Bu
surətlədir ki, anda əməl edilmədi-
yindən andın əhəmiyyəti itiyor. Əgər
siz doğrudan da and tərəfdarısınız, o
halda gərək andın qüdsiyyətini sax-
layasınız. Ona görədir ki, andı öylə
yerdə işlətməlidir ki, müqəddəsliyi
itməsin. 

Bundan maəda, vǝqta ki, sən və-
təndaş olmaq istəyəni cürbəcür qa-
nunlar, maddələr ilə qeyd və şərtlər
altına alıb təhdid ediyorsan, daha ona
bir də and verməyin mənası və lü-
zumu qalmayor. Ona görə bən təklif
ediyorum and haqqında maddə
bütün-bütünə  qanundan  rədd  edil-
sin.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

General Korkonun əmrnaməsi
Şimalda olan rus-ingiliz qoşun-

larının komandanı general Korko bü-
tün cəbhəyə əmr vermişdir ki, yü-
rüşdə bulunaraq qərbi və cənubi
Rusiya ordusuna mülhǝq olsunlar. 

General Denikinin yürüşü 
Londondan xəbər veriliyor ki, ge-

neral Denikin yenidən bir qədər
irəliləmişdir. Onun zirehli qatarları
Yelisavetqrad dairəsində əməliyyati-
hərbiyyədə bulunmuşdur. Böylə xəbər
verilir ki, bolşeviklər Kiyefi təxliyə
ediyorlar. 

Bolşeviklər Odessayı təxliyə etmək
üçün ciddi surətdə hazırlıq görüyorlar.
Odessa Fövqəladə Komisyonunun
sabiqki heyəti şimal tərəfə əzimət
etmişlərdir və bu yerə yeni adamlar
intixab edilmişdir. Pul ehtiyatı da
oradan çıxarılır. 

-------------
Londondan xəbər verilir ki, Petro-

qraddan çəkilən teleqrafa nəzərən,
Qırmızı qoşunlar qanlı bir müsadimə
ilə Şura Hökumətinə protesto olmaq
üzrə  edilən  ümumi  tətili  yatırmışlar-
dır.

Macarıstan kabinəsi
Nauen – 15 ağustos. Yeni təşkil

edilmiş Macarıstan kabinəsinə aşa-
ğıdakı şəxslər keçmişlərdir: 

Maftis Novaşi – Baş vəzir, Qraf Boli
Andraşi – Xariciyyə vǝziri, Stefan
Fridrix – Hərbi, Ernest Qaray – Ticarət,
Stefan Saber – Əmlak, İstirahəti-
Ümumiyyə vəziri – Yulius vǝ Maarif
vəziri Payden. Burjuvaz və Etilafçı
firqələrdən bərabər olaraq heyətə
daxil olmuşlardır.

TÜRKİYƏDƏ

Türkiyə mürəxxəsləri
Bütün İstanbul mətbuatı, gərək

türk və gərəksə fransız qəzetələri
Türkiyə mürəxxəslərinin Parisdən İs-
tanbula övdət etməsi və onların
Fransa səfəri nəticəsi haqqında uzun-
uzadıya məqalələr və mütaliələr təxsis
ediyorlar.

Heyəti-mürəxxəsənin rəisi Sədrə-

zəm Damad Fərid paşa həzrətləri, türk
qəzetələri mühərrirləri ilə müsahibə
edərkən, Türkiyə ilə müttəfiqlər ara-
sında davam edən sülh müzakira-
tından naümid olmadığını məlum və
Türkiyənin   gələcəyinə   nikbinanə
bir  nəzər  ilə  baxdığını  bəyan  etmiş-
dir. 

Fərid paşa ümid ediyor ki, Türkiyə
heyəti-mürəxxəsəsinin Sülh konfran-
sına getməsi böyük nəticələr ver-
mişdir və bu yaxınlarda yenidən Parisə
övdət etməsi lazım olacaqdır. 

Heyətin digər üzvləri dəxi Parisə
getdiklərindən artıq dərəcə məmnun-
durlar. Parisdə onlara ehtiram gös-
tərilmişdir. Fransa isə Türkiyə heyə-
ti-mürəxxəsəsinə başqa nəzər ilə
baxmış və əleyhinə bir neçə şiddətli
məqalələr yazmışdırsa da, bundan
əlavə Fransa Rəisi-vükəlası və Sülh
konfransı sədri Klemanso Türkiyə
heyəti rəisi naminə yazmış olduğu bir
məktubda “Türkiyə heyətinin Parisdə
qalması artıqdır” söyləmişsə də, bu-
nunla belə yenə onlar öz vəzifə-
lərindən məyus olmamışlardır.

Türkiyə qəzetələrindən birisi
mürəxxəslərdən birinin dilindən
söyləyor ki, türklər ilə məskun olan
vilayətlər və həmçinin İstanbul,
Türkiyənin əlində qalacaqdır. 

Bununla bərabər, İzmir məsələsinin
dəxi türklərin istədiyi gibi və onların
arzusuna müvafiq bir surətdə həll
ediləcəyi gözləniyor. 

Heyət İstanbula varid olduqda,
Mustafa Səbri bəyin təhti-rəyasətində
olmaq üzrə Türkiyə Şurayi-Vükəlasının
iclası vaqe olmuşdur. Ertəsi gün şə-
hərdə Kabinənin istefa verdiyi haq-
qında şayiələr dövran etməyə baş-
lamışdır. 

“Sabah” qəzetəsi yeni kabinə təş-
kilinin Tofiq paşaya mühəvvəl olu-
nacağı  barəsində  məlumat  vermiş-
dir. 

“Ələmdar” qəzetəsi Türkiyə heyəti-
mürəxxəsəsinin sülh müzakiratından
çox da məmnun olmayıb, bir dərəcə
bədbin  olduğunu  dərmiyan  etmiş-
dir. 

Qəzetə bu xüsusda yazmış olduğu
bir məqaləsində deyor ki:

“Həmin heyətin Türkiyə müqəd-
dəratına nə gibi təsiri-nüfuz yetirə-
cəyi və bu səfərdən nə gibi nəticələr
ilə övdət edəcəyi bizə məlum deyildir.
Çünki məzkur heyət lazımi dərəcə
hazırlıq görmədən və təlimat almadan
Parisə getmişdir. Hələ dünəndən
etibarən kəndisini millət tanıtdırmış
olan bolqarlar bizə nisbət doğru bir
xətti-hərəkət qəbul etmiş və kəndisi
bizdən artıq  hazır olduğunu isbat
etmişdir. 

Biz qeyd etməliyiz ki, heyətimiz
öylə tǝcili bir surətdə Parisə əzimət
etmişdi ki, kəndisiylə bərabər lazım
olan sənədləri və təlimatı belə ala
bilməmişdi. Bu isə Fərid paşanın
bəyannamələrindən aşikar bir surətdə
məlum oluyordu.” 

Çanaqqala və 
Boğazlar məsələsi 

Hal-hazırda Parisdə olan Rus Ko-
mitəsi Knyaz Lvof, Sazonof və Mak-
lakof başda olmaq üzrə Sülh kon-
fransına bir müxtirǝ təqdim edərək,
Türkiyə məsələsində Rusiya nöqteyi-
nəzərini göstərmişdir. Həmin müx-
tirǝnin Kolçak tərəfindən də təsvib
edildiyi söylənməkdədir. 

Müxtirǝdǝ göstərildiyindən anla-
şılıyor ki, Çanaqqala beş böyük mil-
lətlərin əlində və təhti-idarəsində
olmalı imiş və Boğazların mandatı isə
Rusiyaya (?!) verilməli imiş. Komitə
Boğazların beynəlmiləl bir idarəyə
verilməsinə də razı oluyor. Fəqət bu
şərtlə ki, orada Rusiyaya da yer ve-
rilsin. 

DAĞISTANDA

Dərbənddə “naçalnik qarnizon”
Karişkov iyulun 16-sında bir nəfər
çovuru zövcəsiylə bərabər, yanlarında
da yüz əlli bin rublə para, tövqif edib
böylə demişdir: 

“Pullar  xəzinəyə,  əsirlər  qətlga-
ha.” 

Sonra onları qətl ediblər. 
Bundan maəda, iyulun 16-sından

22-sinə qədər iyirmi beş nəfər
müsəlman tövqif edilib, hərəsinin
yanında əlli bin rublədən nöqsan para
olmamışdır. Bunlardan bu vaxta qədər
bir xəbər yoxdur. 

Yenə Dərbənddə iyul ayının 22-ndə
Hacı Bəşir deyən bir kişini nahaq yerə
şiştiklən öldürüblər.

Denikin tərəfindən Çonqatay, Dar-
qin, Kadar kəndlərini qarət edib, hətta
yorğanların üzünü soyub, yerdə qa-
lanları və kəndləri təmamən qətl-
qarət edib yandırmışlar. 

Majalis denilən kəndi yandırma-
yıblarsa da, talan ediblər. 

Çonqatay kəndində axtılı Teyyub
əfəndinin bir vətənpərvər igid oğlu
var idi: Orxanof. 

Kəndisi də Posta-teleqraf müdiri
olduğu halda Denikin gələndə onun
üstündə olan əslihəsini alıblar. Sonra
müşarileyh kəndi əslihəsinin ba-
rəsində bir qəbz istəmiş. Məzkuru qətl
etmişlər. 

Dərbənddə çörək tapılmaz, tapılsa
da yaramaz çörəklər beş rublə gir-
vənkəsi. Meyvǝcat əsla tapılmayor,
çünki kəndlilər meyvələrini kənd-
lərindən kənara çıxaramayorlar. De-
nikin əsgərləri tərəfindən qətl-qarət
olunuyorlar. Yeməli ləvazimat, qənd
və qeyri zəruri şeylər qətiyyən ta-
pılmayor. Ən təəccüblüsü burasıdır,
Denikin kazakları dükanlara, evlərə
yönəlib qab və əşyalar istəyorlar,
alıyorlar. Sorduqda diyorlar: qabla-
rımız çatmayor. 

Axtı kəndindən iki nəfər – Əb-
dülkərim Əfəndiyef və Əbdül sabiqǝn
Nikalay yüzbaşısı Denikin idarəsinə
müraciət edib demişlər: Bizim
kəndlərə dǝ kazaklardan göndəriniz.
Ta ki Allaha dua eylǝyǝn qocaman
islamları qırsınlar. Biz Denikin ilə bir
məzhəbdə olmaq istəyoruz. Denikinin
bura gəlməsi bizim üçün böyük bir
şadlıqdır. 

Denikin tərəfindən onların təvəq-
qeinə görə qoşun göndəriləcək. Qa-
sım kəndində də istǝyiblər, ora da
göndəriləcək və göndəriyorlar. 

Bir taqım zülümləri yazmaq ilə qur-
tarmaz, tükənməz. Kazaklar eyləyən
zülmləri bir Allah bilir bir də qətl olu-
nan islamlar, islam qadınları, islam
çocuqları. 

Dağıstanda müsǝlmanlara xitabən
bolşeviklərin əleyhinə olmaq üzrə
naməlum şəxslər tərəfindən belə bir
xitabnamə buraxılmışdır:

Müsəlmanlar! 
Bolşeviklər sizin müqəddəs Qura-

nınızı oğurlamışlar, qəsb etmişlər.
Petroqradda bolşeviklər müsəlman-
lara namaz qılmağa və ibadət etmə-
yə  mane  olub  Kronver[k]ski  caddə-
də olan gözəl məscidlərini qapayıb,
orada mühafizə edilməkdə olan
məşhur Quranı aparmışlardır. 

Bu Quran möminin üçün olduqca
qiymətli və müqəddəs bir tarixi
əsərdir. Çünki bu Quran peyğəmbərin
xəlifəsi Ömər (rəziallahu ənhu) tərə-
findən tərtib edilib, yazılmışdır. Bu
Quran əvvəl Məkkədə, sonra Bax-
çasarayda, ən axırda Peterburqun xalq
kitabxanasında saxlanayordu. 

İnqilabın əvvəlinci günlərində bu
Quran kitabxanadan alınıb Peterburq
məscidinin yaşıl günbədi və mina-
rələri altında saxlanmaqda idi. 

İmdi isə bolşeviklər onu qəsb
etdilər. Möminlər arasında onun
məhv olacağı ehtimalına görə böyük
həyəcan hökmfərmadır. 

MƏTBUAT

Hökumət və sosialistlər
Azərbaycan (türk) sosialistləri na-

şiri-əfkarı olan “Zarya” qəzetəsi kabi-
nə haqqındakı məqaləsində yazayor ki:

“Hal-hazırda əksinqilab ilə
mübarizə və xalqın qazanmış
olduğu hürriyyətləri müdafiə
məsələləri birinci dərəcə əhə-
miyyəti kəsb etmişdir və hazırda
hökumətin sağ ünsürlər əlinə
keçməsi bu mühafizə və müda-
fiəyi təmin etmədiyini, yəni
məmləkətin mənafeyinə mü-
vafiq olmadığını dərklə, sosia-
listlər fraksiyası qət etmişdir ki,
yeni kabinə təşkilində iştirakdan
imtina etməsin. Bu şərtlə ki,
sosialistlərin, tǝmini naminǝ iş-
tirak etdikləri məmləkət müda-
fiəsi və xalq hürriyyəti müdafiəsi
bilaşərtü-qeyd həyata çıxarılsın.
Bunun üçün də daxili siyasəti
dəyişib, xalqı mülkədarlar və po-
lislərin məzalimindən qurtarma-
lıdır.” 
Bǝ’də məmləkət daxilində ictimai

islahat icrası əkinçiləri topraqdan və
fə’lələri rahat həyatdan təmin lüzu-
munu qeydlə, qəzetə deyor ki: 

“Əgər idarə başında duran
dairələr doğrudan da məmlə-
kətin mühafizəsi fikrində isələr,
sinfi mənafelərini dövlət məna-
feyinə tabe edərək hazırkı ciddi
zamanın tələb etdiyi güzəştlərə
getməlidirlər.”
Sonra məmləkəti ağır vəziyyətdən

qurtarmaq üçün “Zarya” böylə təd-
birlər göstəriyor: 

“Məmləkətin xarici qüvvə-
lərdən müdafiəyə hazırlanması
qəti və müntəzəm bir surətdə
icra edilib, bu vaxtadək olduğu
gibi təsadüfi olmamalıdır. Xarici
siyasətimiz möhkəm və sabit
olub, Cümhuriyyətin tamamiy-
yət və istiqlaliyyətinin müdafiə
və mühafizəsi məsələsində heç
bir tərəddüd olmamalıdır.”
Nəhayət, sosialistlərin kabinəyə nə

şərt ilə və nə üçün girə biləcəklərini
böylə təsvir ediyor:

“Yeni müştərək kabinəyə so-
sialistlər ancaq onun üçün daxil
ola bilərlər ki, məmləkət müda-
fiəsi həqiqətən təmin edilsin və
lazım gəldiyi təqdirdə, azğın düş-
mənə qəti müqavimət göstə-
rilsin. Əks surətdə koalisyonun
məna və əhəmiyyəti yoxdur.
Şimdi söz mərkəzindir. Əgər
mərkəz keçirməkdə olduğumuz
zamanın əhəmiyyətini anlamaz-
sa, təqsir bizdə deyil. Nəticələrin
də məsuliyyəti bizim öhdəmizdə
qalmayacaqdır.” 

Rusiya və Zaqafqasiya
Gürcü “Borba” qəzetəsi mürtəce

Rusiya ilə Zaqafqasiyanın münasibatı
məsələsinə təxsis etdiyi bir məqa-
ləsində, bunu Zaqafqasiya cümhu-
riyyətlərinin beynəlmiləl qəbul və təs-
diqi ilə sıxı bir surətdə əlaqədar gö-
rərək yazayor ki:

“Zaqafqasiya cümhuriyyətləri
məsələsi məsaili-yövmiyyə sıra-
sına keçənədək istiqlal və səla-
məti-mülkiyyəmizi müdafiə və
hifz edə bilməsək, cümhuriyyət-
lərimizin beynəlmiləl qəbul və
təsdiqi işini qeyb etmiş olarız.
Biləks, o vaxtadək cümhuriyyət-
lərimizi Rusiya irticaının təcavü-
zündən hifz edə bilsək, istiqla-
lımızın təsdiqi yolundakı müşkü-
latın dəfi çətin olmaz. Düşmən-
lərimiz bunu yaxşı biliyor və bu
vaxtadək cümhuriyyətlərimiz
müqabilinə hərb açmadıqlarının
səbəbi budur ki, Zaqafqasiyaya
müvəffəqiyyətlərini təmin edə-
cək qədər qüvvə sövqü onlar
üçün müşküldür.”
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Ona görədir ki, qəzetənin zənnin-
cə:

“Zaqafqasiyada millətlərin hüququ
və hürriyyətini müdafiə etməyə hazır
olan və bacaran ümum qüvvələr ilə ən
sıxı rabitə hüsulu vacibdir. Azərbaycan
ilə bağlanmış olan ittifaq hər günlük
ənud fəaliyyət və müttəhid müdafiə
uğrunda çalışmaq ilǝ fe’lən icraya
qoyulmalıdır.”

Çünki:
“Ancaq Zaqafqasiyada millətlərin

hüququnu, demokratiyanın qələbə-
sini əziz tutan ümum qüvvələrin söv-
qüylǝ, ancaq bu qüvvələrin birləşməsi
və yorulmaqsızın çalışmasıyladır ki,
Zaqafqasiya demokratiyasını şimaldan
gələn irtica müqabilinə müvəffəqiy-
yətlə müdafiə və mühafizə  edə
biləcək şərait hasil olar.”

Nəhayət, Bakü kommunistlərinin
son çıxışının bu məsələdə nə qədər
zərərli olduğunu təsvirlə yazayor ki:

“Son aylar zərfində Baküdəki
müəssif fə’lə hərəkatı aşkara isbat
etdi ki, xalqda irtica müqabilinə
müqavimət qüvvəsini qǝşǝng sözlər,
silah oynatmaq və macəralar ilə hasil
etmək olmaz. Bakü kommunistlǝrinin
fə’lələri çəkdikləri yol ancaq qüv-
vələrin parçalanması və pozulmasına
bais olar. Həm də irticaya xeyir veri-
yor. 

İrtica ilə mübarizədə biz adi yolu-
muzla getməli, qüvvələrimizi dağıt-
mayaraq çətin də olsa yeganə mü-
vəffəqiyyətli yola düşərək müntə-
zəmən qüvvələrimizi təşkil etməli və
bizə müin ola biləcək bütün ünsürləri
toplamalı, birləşdirməliyiz.”

HƏZİN BİR XATİRƏ

“İsmailiyyə”

Bakü Bələdiyyəsi, mərhum Musa
Nəqiyof varislərinə müraciətlə, “İs-
mailiyyə” binasının “qorxulu” oldu-
ğundan bəhslə onun dağıdılmasına
müsaidə verilməsini istəmiş və onlar
da buna mümaniət etməyəcəklərini
bildirmişlər. 

Bu xüsus Bakü Müsəlman Cə-
miyyəti-Xeyriyyəsinə ixtar edilmiş,
İsmailiyyənin üst qatının sökülərək
“zərərsiz” bir hala vǝz’ etdirilməsi arzu
edildiyindən, Cəmiyyəti-Xeyriyyə ida-
rəsi də İsmailiyyə binasının ətrafına
ağacdan hasar çəkilməsini təhti-
qərara almışdır. Bununla bərabər qa-
bil bənnalar aranılır ki, İsmailiyyəyi
söksün. Bir komisyon intixab edilmiş
ki, onun ənqazından qalan əşyasını
satsın. 

Biz bunları, bu məlumatı son bir
ayın ərzi-müddətində nəşr edilib
gəlməkdə olan qəzetə həvadislərində
oxuduq. 

Keçən gecə həqir, fələkzədə, öksüz
bir qızın saçları gibi dağınıq, fikrü-
xəyalım gibi hali-müşəvvəşdə bulunan
pərişan odamda əyləşib, “İsmailiyyə”
binasına, o Azərbaycan milləti hür-
riyyət və istiqlalı uğrunda şəhid
düşmüş qəhrəmanlar gibi düşmənin
amansız qurşunlarına köksünü sipər
edən binaya nazir pəncərəyi açaraq
onu seyr ediyor, düşünüyor, həm də
onun dağıdılması haqqında olan
axırıncı qərarı qəzetədə oxuyaraq
düşünəyordum. 

Bir dürlü bilməyorum, səbəbini an-
layamayorum ki, bəni nə gibi şeylər,
nə gibi əlaqələr İsmailiyyə binasına
bağlayıb mərbut etmişdir ki, onun
sökülüb dağılması fǝqǝrǝsi, onun
yandırılıb xarabazara döndərilməsi
qədər bəni mütəəssir etmişdi. Düşü-
nəyor, həm də fikirsiz, qayəsiz və
mövzusuz olaraq düşünəyordum. Xə-
yalım bir çox geri getmiş, bir çox
xatirələr ilə məşğul olmuşdu. Nə-
zərimdə bir taqım rəngarəng şəkillər
və mənzərələr tǝrsim edilirdi. Bən

“İsmailiyyə” binasının çox da uzun ol-
mayan tarixcəsini, 18-20 sənəlik bir
həyatını, tərcümeyi-halını gözümün
önündə təcəssüm etdirəyordum. 

Bən İsmailiyyənin o günlərini dü-
şünəyordum ki, orası açıq bir yerdən,
boş bir düzəngahdan, şəhərimizin
mərkəzində vaqe olmuş bir boşluq-
dan ibarət idi. Ta əski zamanlardan
orası ətraf köylərdən, uzaq mahallar-
dan gələn gətiricilərin bir mərkəzi, bir
bazarı idi. O zamanlar bura “Qa-
pandibi” adıyla məruf idi. Bura Qu-
badan, Şamaxıdan, ta Ağdaş və Ərəş
uyezdindən taxıl, alma, qoz və sair bu
gibi şeylər gətirilib satılayordu. 

“Qapandibi”, şəhərimizin mərkə-
zində rus mədəniyyətinin təsirinə heç
bir növlə tabe olmayaraq, özünün əski
ruhunu, təbiət və xasiyyətini mü-
hafizə etmiş bir parça, Yevropalaşmış
Bakü şəhərində Şərqin bir nümunəsini
göstərən bir mənzərə idi. 

Burada hər zaman gövdəsini yerə
sərmiş və boyunlarını kamali-əzǝ-
mətlə dik tutmuş qara gözlü dəvələrin
istirahət etdiklərini, müdhiş və mühib
buynuzlu kəllərin yanı üstə yatıb
gövşədiklərini görmək olurdu. Hər
zaman burada dəvə qatarlarının şərq
əzəmət və ehtişamını dərxatir etdirən
zəng və zıngırovlarının həzin səsləri,
kəl arabaları təkərlərinin munis,
ruhnǝvaz bir musiqi qədər munis
cırıltıları eşidiliyordu. 

Hələ gecələr Qapandibinin nə qə-
dər başqalaşdığından, nə qədər sə-
mimiləşdiyindən bəhs etmək istə-
məyorum. Siz gərək o zaman Azər-
baycanın müxtəlif nöqtələrindən gəl-
miş müxtəlif ləhcəli köylülərin, o
yekdigərinə “qonaq” olanların yatmış
dəvələr arasında od yandırıb başına
toplaşdıqlarını və söhbət etdiklərini
görəydiniz ki, bəni imdi başa düşəy-
diniz. 

Hələ Qurban bayramı ərəfəsində
Qapandibi özgə bir hal alıyordu. 

Satılmaq üçün Bakü bazarına
gətirilən qurbanlıq qoyunlar həp bu-
raya toplanırdı. Bunların mənzərəsi
daha dilbəranə, daha şairanə ola-
yordu.

* *
*  

Bən daha çocuq ikən, təxminən bir
yirmi il əvvəl eşitmişdim ki, Bakü
şəhər idarəsi “Qapandibi” bazarını
məscid bina etmək üçün Bakü mü-
səlmanlarına güzəşt etmişdir. Lakin
nədənsə, bir dürlü təfsilatını şimdi də
bilməyorum, məscid tikmək məsələsi
bir qədər təxirə uğradı. Sonra Baküdə
təşkil edilmiş olan Müsəlman Cə-
miyyəti-Xeyriyyəsi, istifadəsiz bir hal-
da qalan şu Qapandibindən həm
maddi istifadə etmək, həm də təkrar
əldən çıxmamaq məqsədiylə Bələ-
diyyənin müsaidəsilə oraya sahib-
lənib, xırda alış-verişcilərə müəyyən
bir vaxtadək icarəyə verdi. Böyük
qapan tərəzisi orada qalmaqla, ət-
rafında ağacdan dükanlar və budkalar
yapıldı. Bu kərə “Qapandibi” ismi
“Şeytanbazar” adına mübəddəl ol-
du. Artıq burası Şeytanbazar olmuş-
du. 

Bir kərə, yadımdadır, yanılmayor-
sam 1908-nci sənədə idi, mövlud
bayramı münasibətilə imdiki Parla-
man binasının ǝrəbkari böyük salo-
nunda görüş məclisi tərtib edilmişdi.
Şu məclisdə camaata bir xoş xəbər, bir
bəşarət verildi. Bu xəbəri verən də
Hacı  Zeynalabdin  Təqiyof  cənabları
idi. 

Hacı cənabları diyordular: 
– Şeytanbazarı[na] artıq məscid

tikilməyəcək. Burası Cəmiyyəti-Xey-
riyyə üçün bir bina yapılacaqdır. Bu-
nun da bütün xərcini mərhum oğlu
Ağa İsmayılın bəqayi-namı olmaq üzrə
məclisdə hazır bulunan Musa Nəqiyof
öz öhdəsinə götürəcəkdir.

Hacının bu nitqi hazirun tərəfindən
alqışlanmış, Musa Nəqiyof da edəcəyi
işbu böyük ehsan və ianədən dolayı
ayrıca təqdir edilmişdi. Hətta bina
edilməsi təsəvvür olunan İsmailiyyə
binasının müsəddəq plan və nəqşəsi
də həmin məclisdə divardan asılmış-
dı. 

Bu tarixdən sonra haçan binaya baş-
lanacağını kamali-səbirsizlik ilə göz-
ləyor, hərdənbir qəzetə sütunlarında,
həvadis qismində bu binanın nə
surətlə işinə başlanacağını gördükdə
onu maraqla təqib edəyordum. Hətta
o zamanlar nəşr edilməkdə olan “Tazə
həyat” qəzetəsində əlinə yeni qələm
almaqda olan acizləri ərzi-şükran gibi
bir şey də yazmışdı. 

İsmailiyyənin ilk bina qoymaq mə-
rasimi qayət təntənəli surətdə vaqe
olmuşdu. 

Taxta dükanlar və budkalar sökül-
müş, qapan tərəzisi oradan köçü-
rülmüş, o vase yerin ətrafına, imdi
çəkilməkdə olan gibi ağac hasar çə-
kilmiş, toprağı qazılıb dışarı çıxarıl-
mışdı. 

Bina qoymaq mərasimində Bakü-
nün bir çox əyan və əşrafı, Bələdiyyə
rəisi, uprava əzası, Bakü qradonaçal-
niki və valisi, mülki və əsgəri bir çox
məmurlar və sahibi-mənsəblər, er-
məni və rus rəisi-ruhaniləri, Baküdə
mövcud rus, erməni, yəhudi, polyak
və sairə cəmiyyətlərinin nüma-
yəndələri, bir çox camaat xadimi və
ziyalıları iştirak edəyordular. 

Bəzi nitqlər söyləndi. Sabiq Bakü
qazısı Ağa Mirməhəmmədkərim cə-
nabları kəndilərinə xas əzəmətli bir
əda ilə ibtida Rusiya çarı Nikolay və
xanədanını dua ilə İsmailiyyə binasına
başlamasını dualadılar. Bunu mütə-
aqib İsmailiyyə binasına birinci daş
qoyuldu. Bu daş da Musa Nəqiyof
əliylə qoyuldu. Sonra orada iştirak
edənlər də genə fəxri olaraq İsma-
iliyyə binasına birər daşlar qoydular.
Böyləliklə, rəsmi surətdə İsmailiy-
yənin tikilməsi başladı. 

(bitmǝdi)
Seyid Hüseyn

RUS MİLLİ ŞURASININ 
ƏRZİ-HALI

Rus Milli Şurası Azərbaycan Höku-
mətinə böylə bir ǝrzi-hal pişnihad
etməyi təhti-qərara almışdır:

Bu axır vaxtlarda bütün azərbay-
canlılar həyəcandadırlar. Müxtəlif
qəzetələr xaricdən Azərbaycanı təh-
did edən təhlükələrdən bəhs edəyor-
lar. Camaat arasında başqa xəbərlər
intişar bulmaqdadırlar. 

Biz isə rus camaatı hamıdan artıq
iztirab və həyəcanda yaşayor, deməyə
haqlıyız. 

Böylə bir həyəcanlı günlərdə Ba-
küdə nəşr olunan “Bakinskaya jizn”
qəzetəsinin avqust ayının 13-ndə çı-
xan 10-cu numerosunda bir məqalədə
böylə sətirlər dəxi var idi:

Məgər “Rusiya” tərəfdarları hər nə
növ olur isə olsun, qan tökülməsini
görmək istəyorlar və məgər qəzetə
anlamayor ki, Könüllülər gələndə,
cəbhədəki əsgərlərdən başqa, De-
nikinin gəlməsinə şad olanlar və əcələ
ilə onu gözləyənlərin bir çoxları kəndi
arzularına nail olmadan məhv və
nabud olacaqdırlar.

1) Şu sətirlərin məzmununa gəl-
dikdə, hamıdan əvvəl yəqin etməlidir
ki, Denikin gələcək olsa, çox-çoxlarının
məhv və nabud olmasına böyük bir
hədə var. 

2) Bu hədə “Rusiya” tərəfdarlarının
əleyhinə olması məlum oluyor ki, mü-
ǝllif bir çox rusların qırılacağını gös-
təriyor. 

3) Mühərrir bu qırğın, dava vaxtı
heç kəsin təqsiri olmadan çox adam
qırıla biləcəyi zamanına deyil, hələ

Denikin gəlmədən qabaq çox-çoxları
bu xüsusda kəndi arzularına nail ol-
madan əvvəl məhv və nabud olacağını
bəyan edəyor. 

4) Məqalənin ümum mənası pro-
vakasiya olmayıb da, şu qırğının hətta
olmasını göstərəyor. 

“Bakinski jizn” təəccüb edəyor ki,
“Rusiya” qəzetəsi hamıya aydın və
müəyyən olan bu hadisələri nəzərə al-
mayor və anlamayor. 

“Bakinski jizn” kimin adından və
kimin tərəfindən “Rusiya” tərəfdar-
larına bu binagüzarlıqları xəbər ve-
rəyor?

Məqalənin məzmununda şu işarə
və məlumatı Azərbaycan camaatının
halına və ya bizə naməlum olub da
“Bakinski jizn”ə məlum olan Azərbay-
can Hökumətinin qərardadına müstə-
nidən ədd etməliyiz. 

Rus Milli Şurası “Bakinski jizn”in
yazdığı böylə bir məlumatın nə Azər-
baycan camaatı fikri, nə də Höku-
mətinin qərardadı olmasına isnad
verməyor. 

Fəqət böylə fitnəəngiz sözləri yazıb
camaatı həyəcana salmağın müqa-
bilində tənbeh olunmamasına Rus
Milli Şurası təəccüb edəyor. 

Böylə hallar müsəlləmdir ki, rus ca-
maat dairələrini həyəcana salıb, kül-
liyyətli bir surətdə Azərbaycandan
çıxmalarına bir zəmin hazırlayor. Bakü
Rus Milli Şurası şu yazdıqlarını piş-
nihad etməyi kəndisinə bir vəzifə bi-
ləyor.

BAKÜ XƏBƏRLƏRİ 

General Kori ilə mülaqat
18 avqustda Baküdən İngiltərəyə

getmədən əvvəl general Kori Rəisi-
Vükəla hüzuruna getmişdir. Burada
Xariciyyə, Hərbiyyə və Türüq-Məabir
nazirləri dəxi var imiş. Ümum məsaili-
xariciyyəyə aid tulani söhbət arasında
general Kori bütün məmləkətdən
imdiki halda möhkəmləşmiş olan
nizam və qanunu, həm də hökumətin
tutmaqda olduğu möhkəm xətti-
hərəkəti məmnuniyyətlə qeyd və da-
vamına ümidvar olduğunu bəyan
etmişdir. 

Buraları buraxdıqda gözəl bir təsir
ilə getdiyini və Azərbaycan Hökuməti
ilə İngiltərənin şu əlaqəsi qət olma-
masına artıq ümidvar olduğunu bil-
dirmişdir. 

General Kori Hərbiyyə nazirinə xi-
tabən, Azərbaycan qoşununun qanun,
nizam və təlimi nə dərəcədə ona
gözəl bir təsir bəxş olduğunu söy-
ləmişdir. 

Türüq və Məabir vəzirinə general
Kori şu ağır vaxtlarda hamı xətləri
böylə bir müsəlləm və mükəmməl
hala bu qədər az bir vaxtda salmasına
kəndi təəccübünü bəyan etmişdir. 

Axırda Xariciyyə nazirinə söylə-
mişdir ki, Xariciyyə Nəzarətində işlər
imdiki ağır vaxtda artıq şayani-təhsin
bir halda davam edəyor və kəndisinin
təsadüf edəcəyi hər cür ağırlıqları həll
etməyə  qadir və müstəiddir. Ələl-
xüsus şu Nəzarətin sülh tərəfdarı olub
da hər bir məsələni sülh yolu ilə həll
etməyə çalışması ona artıq dərəcə
hüsni-təsirbəxş olduğunu bəyan et-
mişdir. 

Rəisi-Vükəla həzrətləri buna cava-
bən irad etdikləri nitqində general Ko-
rinin Azərbaycan Hökumətinə olan
məhəbbətinə və həmişə ona xeyirxah
olmasına görə artıq təşəkkürlər edib,
generalın səhih-salim İngiltərəyə vü-
rudunu arzu etmişdir.

İngilizlərin getməsinə dair
İngiltərədən gələn tǝcili hökmə

görə, Baküdəki ingiliz ştabına bilatəxir
kəndi işlərini bitirmək əmr olunmuş-
dur. Buna binaən hər gün aldığımız
Reyter məlumatları avqustun 18-ndən
etibarən qət olmuşdur. 

-------------
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Aldığımız məlumata görə, ingiliz-
lərin getmələri Londondan gələn
binagüzarlığa görə, 5-6 gündən artıq
çəkməməlidir. Bu hesabla avqustun
26-sına qədər bütün Zaqafqasiyada
olan hamı ingilizlər getməlidirlər. 

Bir izah 
“Teleqraf” qəzetəsinin axırıncı

nömrəsində Gürcü Hökuməti ilə Kö-
nüllü Ordunun nümayəndəsi Baratof
ilə olan etilaf xüsusunda bir məlumat
verilmişdir. Ən mövsuq mənbələrdən
bizə bu məlumatın tamamilə yalan
olmasını xəbər verəyorlar. Çünki
Könüllü Ordu ilə Gürcü Hökumətinin
miyanında böylə bir etilaf olmamışdır
və qəzetədə dərc olunan şərtlər ilə
heç bir vaxt ola da bilməz. 

-----------
Bir ay həbsdə qalandan sonra Biçe-

raxofun kəşfiyyat dəstəsinin rəisi ge-
neral Razuvayef Azərbaycan məmlə-
kətindən nəfy edilmişdir. 

Çörək qiyməti xüsusunda
Ticarət-Sənaye və Ərzaq Nəzarətin-

də avqustun 17-sində dəyirmançıların
və düyü təmizləyən zavod sahiblərinin
iştirakıyla bir şura qurularaq, çörək
qiymətinin ucuzlanması xüsus[un]da
müşavirədə bulunmuşdur. Məlum
oluyor ki, un mövcudu yox mənzǝlə-
sində olmağa görə, çörək qiyməti dəxi
dǝ qalxması gözlənəyor. Şurada qərar
qoymuşlar ki, dəyirmançılar Kubana
20,000 put düyü aparıb buğda ilə də-
yişsinlər və əlavə əz-in bu il buğda
məhsulatı yaxşı olmağa görə, Azər-
baycanda da buğda almağı təhti-
qərara almışlar. 

İrandan mal gətirilməsi qadağan
olmuşdur

İrandan varid olan tacirlər xəbər
verəyorlar ki, İran Hökuməti xaricǝyə
mal buraxmağı qadağan etmişdir.

Yüzbaşıların məsuliyyətə cəlbi
Bakü istinaf məhkəməsi müddǝiyi-

ümumisi Bakü qubernatoruna məlum
etmişdir ki:

1) Şamaxı qəzasının N. Kuşunski
cəmiyyətinin yüzbaşısı Mirzə Heydər
Mirzə Qasım oğlu 377 və 378-ci
maddələrə görə,

2) Quba qəzasının Mocux cəmiy-
yətinin yüzbaşısı Şeyx Səyid Hacı oğlu
346-cı maddəyə görə,

3) Quba qəzasının Roq cəmiyyəti-
nin yüzbaşısı Nuri Hacı Babakişi oğlu
vǝ onun müavini Zǝid Şirin oğlu, ca-
maat vəkilləri Fəttah İsmayıl oğlu,
Nüsrət İsmayıl oğlu və Salman Arzu-
man oğlunu bir ay müddətinə həbsə
almışdır. Məzkurların təqsiri əsgərlik
sinninə dolmuş cavanları gizlətmək
olubdur.

Bankın yarılması
Üç gün əqdəm Poliseyski küçədə

Tiflis Əsilzadə Bankının zalına beş
nəfər naməlum şəxs daxil olmuşdur.
Bunların 3-ü gürcü və 2-si erməniyə
bənzəyorlarmış. 

Bankın müdiri nǝrədədir, deyə
bunlardan birisi xidmətçiyə rücu et-
mişdir. Bu isə bir az şüphəyə düşən
kimi olduqda, tapanca parlaşayor. 

Heç kəs yerindən tərpənməsin,
deyə qışqırıb, quldurlar kassaya hü-
cum etmişlərdir. Kassada iyirmi mana-
ta qədər bon var imiş. Qeyri yerləri də
aradıqda 9 min manata qədər də Tiflis
parası tapmışlardır. 

Bankda gərək imiş çox pul olsun və
bunu da bilməyə görə məzkurlar
kassirdən “Milyonlar nərədədir” deyə
sual etmişlər. Kassir isə cavabında
pulların qeyri banklara göndərilməsini
göstərmişdir. Bədəfkarlar şu cavaba
kifayət edib bankdan xaric olmuş-
durlar. Bir qaç dəqiqə bu hadisədən
sonra banka 2,000,000 (iki milyon)
manatdan ziyadə pul gəlmişdir. Görü-
nən budur ki, bədəfkarlar bu məbləğ-

dən ötürü gǝlmiş imişlər. Məlumdur
ki, on dəqiqə gec gəlsə imişlər
arzularına nail olacaqmışlar. Hökumət
tərəfindən ciddi surətdə aranayorlar
isə, naməlumlar hələ tapılmamış-
lardır. 

Sirkdə axtarış
Şənbə günü avqustun 16-sında

“Modern” sirkində oyunlar tamama
yetdiyi zaman sirk Azərbaycan əsgəri
tərəfindən tamam əhatə edilmişdir.
Oyunlar qurtardıqda hamıdan baş-
burt tələb etmişlər. Başburt olanları
buraxıb, olmayanları toplayıb polisǝyǝ
göndərmişlər. 

Sui-qəsd
Zavidinski küçədə sükunət edən

polis qorucularının rəisi Seyidmə-
həmməd Süleymanof polisəyǝ məlum
etmişdir ki, avqust ayının 14-də sübh
saat 4-də məzkur evinə gedərkən Za-
vidinski küçə ilə dalanın küncündən
naməlum bir nəfər güllə atmışdır.
Güllə döşündən dəymişdir. 

AZƏRBAYCANDA 

Lənkəranda
Lənkəran general-qubernatoru Ca-

vad bəy Məlikyeqanof tərəfindən
Lənkəranda böylə bir müraciətnamə
nəşr edilmişdir. 

Lənkəran və Muğan əhalisinə
Vətəndaşlar, tam iki il davam edən

Lənkəran nahiyəsində və Muğanda
anarşiya başsızlığı sizə böyük zərərlər
yetirmişdir. 

Muğanla heç bir əlaqəsi olmayan
Suxarukof və rüfəqası gibi yabançılar
vaxtdan istifadə edərək, sizi xış və
kotandan ayırıb, əllərinizə silah verib,
səngərlərə göndərib, yekdigərinizə
atəş açdırıb, özləri üçün müşkül
vaxtda dəryaya qaçmağa vaxt arayıb,
özlərinə talan etdiyi şeyləri dəxi
qaçırtmağı asan etsinlər. İştə bu gün
Muğanın ali fikirli zəhmətkeş camaat
vəkilləri ayın onunda Lənkəranda
toplaşıb, fövqəladə iclasında əksə-
riyyəti-ara ilə Azərbaycan Hökumə-
tinin qanuni haqlarını tanıyıb və
təslim olmağa razılıq veriblər. 

Vətəndaşlar, sizi dəvət edəyorum
ki, bu gündən keçmiş ədavəti yaddan
çıxarıb, yenidən asudə öz zəhmətkeş
həyatınıza şüru edəsiniz. 

Bütün aranızda olan işlərin təhqi-
qatında bulunmayıb, fəqət tamam
Lənkəran uyezdini, həyat öz adi qay-
dasına gəlincəyə qədər idareyi-əs-
gəriyyədə qərar verirəm. 

İştə qadağan olunur:
1 – Müfǝttinlik edib Azərbaycan

Hökumətinin hərəkatına zidd danı-
şanlar.

2 – İzinsiz silah daşımaq və mü-
səlləh şəhərə girmək.

3 – Ərzaq və qeyri mühim şeylərin
qiymətini artırmaq.

4 – Havayı güllə atıb xalqın isti-
rahətini pozmaq.

5 – Şəhərin küçələrində sərxoş
halda gəzmək.

6 – Şəhərin küçələrində axşam saat
10-dan sonra gəzmək.

7 – Talan olunan və xəzinə malı alıb
satmaq. Əhalidə olan əsgəri şeylər və
ləvazimi-hərbiyyə bilatəxir Hökumətə
təslim edilməlidir. 

Yuxarıda yazılan maddələri pozan-
lar şiddətli cəzaya uğrayacaqlar. Böylə
cəzalara talançı, qətl və qarət və
oğurluq edənlər də məhkum edilə-
cəklǝrdir. 

Məlum olsun ki, demokratiya əsa-
sıyla təşkil olunmuş Azərbaycan
Cümhuriyyətində bütün vətəndaşlar
bilafərqi-millət və məzhəb qanun
nəzərində müsavidir. 

İdarələrdə hər cür ərizələr və şi-
kayətlər türk və rus dilində qəbul olu-
nur. 

(İmza)

ERMƏNİSTANDA 

Parlamento seçkiləri
Məlum olduğu üzrə, Ermənistanda

seçki işləri ancaq daşnaq firqəsi əlində
olmuşdur. Gərək təşkilatsızlıqları sai-
qəsiylə, gərək az olmaları səbəbinə
sosialistlər seçkilərdə dirilik hərəkəti
göstərə bilmədikləri gibi, kadetlǝr də
seçkilərə baykot elan etmişdir. Daşnaq
mübəlliğləri öz siyahıları (numero 1-ǝ)
səs verilməsinə təbliğat etdikdə əha-
liyi, xüsusən müsəlman və erməni
qaçqınlarını inandırayorlarmış ki, hər
kəs daşnaq siyahısına səs versə çörək
(ətmək) alacaq, səs verməyənlər isə
məhrum ediləcəklərdir. Müsəlman
əhalisinin Parlamento seçkilərinə işti-
rakı bütün-bütünə qeyri-təbii bir qə-
rar üzrə icra edilmişdir. Seçki siya-
hılarına müsəlman əhalisi yazılma-
mışlardır və yazılmaları və siyahılara
düşmələri də imkan xaricində imiş.
Zira axırıncı hadisələrdən sonra ətrafa
dağılıb qaçmış müsəlman əhalisi kən-
di yurdlarına qayıtmamışlardır. Mü-
səlman deputatları əhalinin yurd-
larına qayıtmalarını və başqa şu yollu
mümaniətlər təşkil edən səbəbləri
iraǝ ilə müsəlman əhalisi üçün iki-üç
ay sonra yeni seçki tərtib verilməsini
rica etmişlərsə də, hər dürlü təzyiqat
ilə siyahılarını təqdim etməyə məcbur
edilmişlərdir və dörd gün vǝqti-müəy-
yəndən gecikməsinə baxmayaraq,
müsəlman siyahıları “qanuna mü-
vafiq” hesab edilərək qǝbul olunmuş-
dur. Müsəlmanlara Parlamentoda on
bir məbus yeri veriləcəyini vəd edən
bəzi Erməni Hökuməti üzvlərinin itmi-
nanına rəğmən, müsəlman əhalisinə
ancaq iki məbus yeri verilmişdir. 

Əhvali-maliyyə
Ermənistanın maliyyə işləri qayət

müşkülat içindədir. Azərbaycan Cüm-
huriyyəti taxıl, neft cövhəri, mazut və
başqa mayǝhtac verməklə Ermənis-
tana böyük müavinətlər edibdir.
Pulları olmadığına görə, Ermənistan-
dan alınan əşyaya qarşılıq təminat
çeklər (banknotlarla) icra ediləyor. Şu
çeklər dövlət bankı namına veriləyor-
lar. Erməni Cümhuriyyəti xidmətçi və
məmurlarının bir çoxu neçə aylardır
ki, maaş almayorlar. 

Mədaxil mənbəyi Ermənistanda
çox azdır. Onlardan ən başlıcasını
Kulpi duzlaqlarını hesab etmək olar.
Nəhayət, aşağı qiymətə əhalidən həcz
edilən Gürcüstan pambuq məhsulatı
da Ermənistan Cümhurriyəti üçün
arakəsmədə bir mədaxil mənbəyi
olmuşdur. Onu da qeyd etməlidir ki,
Ermənistan Hökuməti həcziyyat işlə-
rində böyük sui-istemallar rəva gör-
mədədir. Əhalinin bütün mayǝhtacı
həcz ediliyor. Xüsusən, həcziyyat
işlərində müsəlmanlar ilə sui-mü-
amilədə bulunaraq, onların haqq və
hüququ heç nəzərə alınmayor. 

Bu yaxın zamanda kəndi paralarını
buraxmaq üçün Erməni Hökuməti
təşəbbüsatda bulunayor. Həmin para-
lar İtaliyada düzəldilmiş erməni çap-
xanalarından birində çap ediləcəkdir. 

TEATRO VƏ MUSİQİ

Bu gün avqustun 20-sində Sura-
xanıda Əbdülhüseyn Heybətzadənin
təhti-idarəsində Əmirhacıyan səhnə
həvəskarları tərəfindən Əmirhacıyan
xüsusi müdafiə milli könüllü təşkilatı
nəfinə olaraq Benkendorf teatro-
sunda mövqeyi-tamaşaya qoyulacaq-
dır:

“Axşam səbri xeyir olar”, “Bizim
kirayənişin özünü öldürdü.” Bundan
əlavə fasilələrdə leksiya oxunacaqdır.

“Zorən təbib”
Balaxana, Sabunçu dairələrində

çalışan müsəlman işçi qardaşlara elan
edilib ki, işbu ağustos ayının 21-də

cümə axşamı Balaxana krujokunda
Əmirhacıyan həvəskarları tərəfindən
Əbdülhüseyn Heybətzadənin təhti-
idarəsində olaraq mövqeyi-tamaşaya
qoyulacaqdır:

“Zorən təbib” dörd pərdəli kome-
diya, fasilələrdə musiqi tərənnüm
edəcək və milli şərqilər oxunacaqdır.

Müdiri-məsul Zülfüqar Fərəc.

Müvǝqqǝti müdir: Xǝlil İbrahim

Xǝzǝr dǝnizindǝ posta, sǝrnişin
vǝ yük gǝmilǝrinin hǝrǝkatı 

Bakü – Ənzǝli 
15-nci körpüdǝn, sǝşǝnbǝ, cümǝ vǝ

bazar günlǝri saat 4-dǝ. 
Bakü – Tazǝşǝhǝr (Krasnovodsk)

15-nci körpüdǝn, düşǝnbǝ,
pǝncşǝnbǝ vǝ cümǝ günlǝri saat 5-dǝ. 

Bakü – Salyan 
19-ncu körpüdǝn sǝşǝnbǝ,

pǝncşǝnbǝ vǝ şǝnbǝ günlǝri saat 4-
dǝ. 

Bakü – Ənzǝli – Şahsüvar –
Mǝşhǝdsǝr – Bǝndǝr-Gǝz vǝ geri
17-nci körpüdǝn çaharşǝnbǝ günü

saat 4-dǝ. 
Bakü – Hǝsǝnqulu – Bǝndǝr-Gǝz

vǝ geri 
17-nci körpüdǝn sǝşǝnbǝ günü

saat 4-dǝ.
Petrofsk – Fort-Aleksandrovsk –

Quryef vǝ geri
Paraxodlar Petrofskdan pǝncşǝnbǝ

günlǝri saat 4-dǝ çıxayorlar. 
Bakü – Lǝnkǝran – Astara 

17-nci körpüdǝn düşǝnbǝ, sǝşǝnbǝ
vǝ şǝnbǝ günlǝri saat 4-dǝ. 

Bakü – Petrofsk 
15, 25 vǝ 24-ncü körpülǝrdǝn

sǝşǝnbǝ, pǝncşǝnbǝ vǝ şǝnbǝ günlǝri
saat 12-dǝ.                                     T-178

İtibdir
Əli Mirzǝmǝhǝmmǝd oğlunun 9-ncu polis

idarǝsindǝn aldığı pasportu itib etibardan
saqitdir.                                                       7472

İtibdir
Əkbǝr Əsgǝr oğlunun İrǝvan qǝzası Baş

Noraşendǝn aldığı pasportu itib etibardan
saqitdir.                                                       7469

İtibdir
İmamǝli İsa oğlunun İrǝvan qǝzası Baş

Noraşendǝn aldığı pasportu itib etibardan
saqitdir. Hǝmin pasportda hǝddi-büluğa
çatmamış Xanlar adında bir qardaşı da qeyd
olunmuşdur.                                               7474

Arvad diş hǝkimlǝri N. A. Şaxter vǝ xanım
Dişlǝr ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qazma

vǝ hǝr növ qayırma dişlǝr. Dişlǝrin yaxşı
qayırılması tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr
üçün tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝr münasibdir. 

Qǝbul olunur:
Sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝdǝk. 
Axşam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk. 

Varansofski küçǝ 17 numerolu evdǝ.
Paradnı qapıdan.                                       0218

Berlin Darülfünunu doktoru İ. S. Kopilyo-
viç daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbiyyǝ naxoşluqları qǝbul
edir: 

Sǝhǝr saat 10-dan 1-ǝdǝk
Axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk 

Elektrik müalicǝsi, 606 vǝ 914 müalicǝsi
vǝ qeyrilǝr. 

Adres: Varansofski küçǝ numero 17, 2-nci
mǝrtǝbǝ, telefon numero 50-27 vǝ 93. 

10244

Doktor M. İ. Lori
Əmrazi-zöhrǝviyyǝ vǝ daxili naxoşluqları

qǝbul edir. 914 vǝ 606 müalicǝsi. 
Qǝbul edir hǝr gün: 
Sǝhǝr saat 8 – 10-adǝk,
Axşam saat 4 – 7-yǝdǝk. 
Ünvan: Varansofski küçǝ numero 46. 
Bandarnının küncündǝ, yolu Bandar-

nıdan, nömrǝ 8. 3-ncü mǝrtǝbǝ. Telefon 17-
06 vǝ 52-36.                                               7406

Xüsusi müsǝlman tǝvǝllüdxanası 
- Gövhǝr xanım Qazızadǝ - 

Vǝz’i-hǝml edǝnlǝr hǝr bir vaxt, gǝlǝn
xǝstǝlǝr isǝ hǝr gün sǝhǝr saat 10-dan 2-yǝ
gibi qǝbul edilirlǝr. Tǝvǝllüdxanada ǝmǝliy-
yati-cǝrrahiyyǝ (aperatsiya) icra edilib, dok-
tor Tsetner konsultasiya yapır. Feldşe-
ritsa-mama Vasserman çiçǝk döyür, yara
bağlayor vǝ iynǝ vurur. 

Adres: Armyanski küçǝ, numero 13. Tele-
fon numero 58-39. 

T321
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“Corciyan meyl”in mǝqalǝsi

Tiflisdǝ nǝşr edilǝn ingilizcǝ “Cor-
ciyan meyl” qǝzetǝsinin, tǝrcümǝsini
dǝrc etdiyimiz mǝqalǝsinǝ oxucuların
nǝzǝr-diqqǝtini cǝlb ediyoruz. Daşnaq
politikasının ǝsaslarından biri olan ya-
lançılıq üsuluna qarşı etiraz edǝn vǝ bu
üsulu Qafqaz millǝtlǝri arasında düş-
mǝnçilik davamına bais bilib dǝ, bu yol-
da dadü-fǝryad edǝn indiyǝ qǝdǝr qaf-
qazlılar idilǝr vǝ bunlardan da baxüsus
Azǝrbaycan türklǝri idi. Bu gün isǝ böylǝ
bir etirazı artıq avropalılar ağzından dǝxi
eşitmǝklǝ, qǝlbimizdǝ bir mǝmnuniyyǝt
hissi dǝrk etdiyimizi heç dǝ gizlǝtmǝk
istǝmiyoruz. Arzumuz budur ki, bu mǝ-
qalǝ Avropa mǝtbuatına dǝxi keçib,
daşnaq yalanlarına inananları ayıldıb,
doğru vǝ hǝqiqǝtǝ qarşı yumulmuş olan
gözlǝri açdırsın vǝ bu yalanlar vasitǝsilǝ
nǝ qǝdǝr zǝlalǝt vǝ rǝzalǝtlǝr törǝn-
diyini vǝ bunun nǝticǝsi olaraq nǝ gibi
haqsızlıqlara yol verildiyini Avropa ǝfka-
ri-ümumiyyǝsinǝ anlatsın. 

Bu mǝqalǝnin zühuru, “Daşnaq” par-
tiyasının yeni bir mǝğlubiyyǝtidir. Er-
mǝni millǝtinin müqǝddǝratını ǝlinǝ al-
maqla, millǝtin özünǝ aid olan bu haqqı
qaba bir yol ilǝ qǝsb etmiş vǝ öz-özünü
bu millǝtin başında “terror” gücüylǝ
qǝyyum tikmiş olan bu iqbalsız partiya,
Ermǝni  Cümhuriyyǝti  elanı  günündǝn

bǝri hǝr bir tǝşǝbbüsündǝ vǝ hǝr bir
iqdamatında – mǝqul vǝ sǝmimi olma-
dıqlarına görǝ – mǝğlubiyyǝt ardınca
mǝğlubiyyǝt yemǝkdǝ vǝ bu mǝğlubiy-
yǝtlǝrin hǝr bir vüquu ermǝni millǝtinǝ
taqǝtfǝrsa vǝ tǝhǝmmülsuz zǝrǝr vǝ zi-
yanlar vermǝkdǝdir. Bu millǝtin sǝbrinǝ
heyran qalmamaq qabil deyildir!

Hakimlikdǝ zalım, qonşuluqda hǝ-
sud, xüsusiyyǝtdǝ bǝdxasiyyǝt olan bu
partiya, siyasǝtdǝ dǝxi cahildir. Azǝr-
baycan, Gürcüstan, Dağıstan vǝ başqa
cümhuriyyǝtlǝrin millǝtlǝri kimi öz ǝl-
lǝrilǝ öz müqǝddǝratlarını tǝyinǝ çalış-
maq ǝvǝzindǝ bunlar, bu daşnaqlar bu
işi, yǝni ermǝni millǝtinin tǝyini-mü-
qǝddǝratını – “Avropanın borcudur”
deyǝ böylǝ zǝnn edirlǝr ki, Avropa siya-
silǝri gǝlib Azǝrbaycanı bir tǝrǝfǝ, Gür-
cüstanı digǝr tǝrǝfǝ vǝ Türkiyǝni başqa
bir tǝrǝfǝ itǝlǝyib, ermǝnilǝrin yerini
genlǝndirǝcǝk vǝ bu yolla meydana bir
“Hayastani-kǝbir” zühur edǝcǝkdir. Bu-
nun üçündür ki, Avropanı qızışdırmaq
vǝ bu ǝmr icrasına vadar etmǝk üçün
bir yalançılıq kompaniyası tǝşkil edib,
Ermǝnistan mühitindǝ olan bütün qon-
şuları zalım vǝ vǝhşi, ermǝnilǝri isǝ
mǝzlum vǝ mǝdǝni bir millǝt şǝklindǝ
tǝsvir vǝ tövsif etmǝk vǝzifǝsini ifaya
mǝşğul olurlar. Bundan nǝ hasil olur?
Yevropalılar gǝlib işǝ vüquf  yetirirlǝr  vǝ
görürlǝr  ki,  ermǝnilǝr iddia edǝn miqyas 

18 tǝşrini-ǝvvǝl iclası
Sǝdr – Hǝsǝn bǝy Ağayef.
Katib – Əhmǝd Cövdǝt. 
İclas açılıyor 11 saat 45 dǝqiqǝdǝ.

Bakü Mövqe Komandanlığı 
Sǝdr iclası açaraq mǝsaili-yövmiyyǝyi

vǝ daxil olmuş kağızları elan ediyor. Bi-
rinci sırada Bakü Mövqe Komandanlığı
tǝşkili vǝ iştatası haqqındakı layiheyi-
qanuniyyǝ 3-ncü qiraǝtdǝ müzakirǝ vǝ
qǝbul ediliyor. 

Damğa rüsumatı 
Bǝ’dǝhu damğa rüsumatının artı-

rılması haqqında Maliyyǝ Nǝzarǝtin-
dǝn varid olmuş layiheyi-qanuniyyǝ-
nin müzakirǝsinǝ keçiliyor. 

Rüstǝmbǝyli Şǝfi bǝy – Mǝruzǝçi
sifǝtilǝ bǝyanat verǝrǝk deyor ki, sabiq
Rusiya Hökumǝti zamanında damğa
rüsumatı 1901, 1905 vǝ 1914-ncü yıl-
larda üç dǝfǝ artırılmışdı. O vaxt marka
vergisi 10, 20 qǝpik gibi bir miqdar idi
ki, şimdiki kurs nöqteyi-nǝzǝrindǝn heç
dǝrǝcǝsindǝdir. Ona görǝ Maliyyǝ Nǝza-
rǝti bu vergiyi bir neçǝ qat artırmayı
tǝklif ediyor. 

Vergilǝr 3 qismǝ ayrılıyor. Bunlardan
birincisi ǝn yuxarı dǝrǝcǝdir ki, qabaq-
da 2 manat idi, şimdi Nǝzarǝt bunu 5
qat artıraraq 10 manat ediyor. Aşağı
dǝrǝcǝlǝr isǝ az artırılıyor, üç manat vǝ
bir manat oluyor. 

3-ncü dǝrǝcǝ isǝ xırda şeylǝrdir.
Mǝsǝlǝn, mǝhkǝmǝlǝrǝ verilǝn ǝrizǝ
vǝ sairǝ. Damğa rüsumatı Maliyyǝ na-
zirinin   layiheyi-qanuniyyǝsi   üzǝrindǝ 

artırıldıqda, xǝzinǝyǝ üç milyon yarıma
qǝdǝr mǝdaxil vüsul olacağı mütǝsǝv-
vǝrdir. 

Parlaman  komisyonu  bu  maddǝlǝri 
danışıqsız qǝbul etmişdir, yalnız ticarǝt
işlǝrindǝ ali dǝrǝcǝyǝ aid verginin alın-
mamasını tǝlǝb etmişdir. 

Aşurof – Deyor ki, damğa rüsu-
matının artırılması mǝdaxili artırmaq
üçündür. Fǝqǝt mǝdaxili artırmaq üçün
yalnız markanın qiymǝtini böyütmǝk
kifayǝt etmǝz. Zira son zamanlar heç
marka yapışdıran yoxdur. Hamı ya heç
yapışdırmayor, ya da kopya yazayor.
Ona görǝdir ki, qanuna ǝmǝl olun-
masını tǝqib etmǝk lazımdır. 

Bǝn tǝklif ediyorum, damğa rüsu-
matı o qǝdǝr artırılmayıb, qanuna ǝmǝl
olunması tǝqib edilsin. 

Əlǝlxüsus ki, bu saat Azǝrbaycan
markası işlǝnmǝdiyindǝn, özgǝ şǝk-
linin bizim kağızlarımıza yapışdırıl-
masının heç o qǝdǝr mǝnfǝǝti dǝ yox-
dur. 

Binaǝnileyh tez tǝdbirlǝr görmǝlidir
ki, o vergi dǝ bizim öz xǝzinǝmizǝ daxil
olsun. Bu nöqteyi-nǝzǝrdǝn bǝn güman
ediyorum ki, bu qanunun hǝlǝ vaxtı
deyildir. 

Hökumǝt nümayǝndǝsi bilavasitǝ vǝ
bilvasitǝ vergilǝrin artırılmasına baxma-
yaraq, büdcǝdǝ açıqlıq olduğunu vǝ
1905-nci il qiymǝtlǝrinǝ nisbǝtǝn ver-
ginin pǝk az artırıldığını bǝyanla damğa
rüsumatının artırılmasının lazım vǝ
mümkün olduğunu göstǝrǝrǝk, layiheyi-
qanuniyyǝnin eynǝn qǝbulunu rica
ediyor. 

Aşurof – Layiheyi-qanuniyyǝnin
rǝddini tǝklif ediyor. Rǝyǝ vǝz olun-
duqda layiheyi-qanuniyyǝ birinci vǝ
ikinci qiraǝtdǝ qǝbul ediliyor. 

Nǝşri-elan 
Növbǝdǝ nǝşri-elan haqqında Əd-

liyyǝ Nǝzarǝti tǝrǝfindǝn verilmiş olan
layiheyi-qanuniyyǝdir. Mǝruzǝçi Rüs-
tǝmbǝyli Şǝfi bǝy. 

Rüstǝmbǝyli – Sabiq Rusiya Höku-
mǝti zamanında bütün rǝsmi elanlar
Hökumǝtin rǝsmi qǝzetǝlǝrindǝ dǝrc vǝ
nǝşr ediliyordu. Bunun üçün mǝrkǝzdǝ
xüsusi qǝzetǝ vǝ quberniyalarda “Qu-
bernski vedomosti” adında qǝzetǝlǝr
vardı. Fǝqǝt Azǝrbaycanda böylǝ qǝ-
zetǝlǝr olmadığından hökumǝt elanları
“Azǝrbaycan” qǝzetǝsindǝ nǝşr edili-
yordu. 

Fǝqǝt “Azǝrbaycan” Hökumǝtin
rǝsmi qǝzetǝsi deyildir vǝ onu hamı
oxumayor. Şimdi “Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti Hökumǝtinin ǝxbarı" namıyla
rǝsmi bir qǝzetǝ çıxayor. Elanlar dǝxi
hǝman qǝzetǝdǝ nǝşr edilmǝlidirlǝr.
Ona görǝ Ədliyyǝ naziri bütün Hökumǝt
qǝrarnamǝ vǝ elanlarının mǝzkur
qǝzetǝdǝ nǝşr edilmǝsi haqqında bu
layihǝyi tǝqdim etmişdir. 

Yalnız bir iş var ki, bu vaxtadǝk bir çox
qǝrar vǝ ǝmrnamǝlǝr “Azǝrbaycan”da
nǝşr edilmişdir. Burası rǝsmi bir qǝzetǝ
olmadığından, rǝsmǝn onlar qanuni
olmamış gibi oluyorlar vǝ hǝtta ona
ǝmǝl etmǝmǝk dǝxi mümkün oluyor.
Ona görǝ mǝzkur elan vǝ qǝrardadları
da rǝsmi surǝtǝ salmaq üçün bu xü-
susda dǝxi bir maddǝ ǝlavǝ edilmişdir. 

Bir dǝ qabaqlarda rǝsmi qǝzetǝlǝrdǝ
elan qiymǝti manat yarım idi. Şimdi la-
yiheyi-qanuniyyǝdǝ bu qiymǝt 10 qat
artırılaraq 15 manat edilmişdir. 

Fǝqǝt bǝn mǝtbǝǝ vǝ kağız xǝrcini
nǝzǝrǝ alaraq, 15 manatı az hesab edi-
yorum vǝ tǝklif ediyorum elan qiymǝti
30 manat olsun. Bu, bǝnim öz tǝkli-
fimdir. 

Layiheyi-qanuniyyǝ sǝsǝ qoyularaq
birinci vǝ ikinci qiraǝtdǝ bilaetiraz qǝbul
olunur (Şǝfi bǝyin qiymǝt tǝklifi ilǝ bǝ-
rabǝr).

Sıradakı mǝsǝlǝlǝrin müzakirǝsinǝ
keçmǝdǝn ǝvvǝl 5 dǝqiqǝ tǝnǝffüs elan
edilir. 

Qızıl, gümüş vǝ ağ qızıl 
Tǝnǝffüsdǝn sonra qızıl, gümüş vǝ  ağ

qızıl ixracının mǝn’i haqqındakı layi-
heyi-qanuniyyǝnin müzakirǝsinǝ keçili-
yor. 
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Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

Çǝkmǝçi kargahxanǝsi “Abarot” 
Bununla möhtǝrǝm müştǝrilǝrimizǝ elan ediyoruz ki, Nikolayefski

küçǝdǝ, Parlaman qarşısında vaqe “Abarot” nam çǝkmǝçi mağa-
zamızda bu gündǝn etibarǝn yenǝ dǝ ǝvvǝlki qayda üzrǝ zakazlar
qǝbul olunur. Ustalarımızın mahirliyi vǝ materiallarımızın ǝlalığı

möhtǝrǝm müştǝrilǝrimizi mǝmnun buraxacaqlarına ǝminiz. Telefon nömrǝ 51-32.                                                     
Kamali-ehtiramla: Abdulla Musazadǝ. 11468

ELAN

Hökumǝt Müfǝttişliyi naziri hǝzrǝtlǝrinin 12 hǝmin oktyabr 1438 nömrǝ tǝliqǝsinǝ

binaǝn bu gündǝn etibarǝn Cümhuriyyǝtimiz daxilindǝ olan ümum gömrükxanaların,

ǝvvǝl mǝrhǝlǝdǝ Aqstafa gömrükxanasının tǝftişinǝ şüru etdim. 

Vǝ ümumdan kamali-ehtiram ilǝ rica vǝ tǝmǝnna edirǝm ki, mǝzkur gömrükxanaya

ǝşya vǝ malların müsadirǝsi vǝ hakǝza qeyri biqanunluqlar barǝdǝ olan şikayǝtlǝrini

Hökumǝt Müfǝttişliyi Nǝzarǝtinǝ (Dǝniz kǝnarı, Mirbabayefin evlǝri) bana kitabǝtǝn

vǝ yaxud şifahǝn Aqstafa stasyonunda mǝlum vǝ ixbar etsinlǝr. 

Dövlǝt Müfǝttişliyi nazirinin xüsusi ǝmrlǝr mǝmuru: Hüseyn Mǝcnunbǝyof. 

T-290

Sǝşǝnbǝ günü oktyabrın 21-ndǝ 1919-ncu ildǝ 
Mǝşhur sportsmen Pyotr Nikolayeviç Yelizarof tǝrǝfindǝn
mükǝmmǝl surǝtdǝ tǝşkil edilmiş Fransa gülǝş mübarizǝsinin
mabǝdi. 

Bu gün 3 cift pǝhlǝvan mübarizǝ ediyor 
1-nci: Qara Maska – Qırmızı Maska. 2-nci: Jan de-Kalon – Eir Maq.
3-ncü: Staroşvili – Makarof. Pǝhlǝvanların çıxışı vǝ mübarizǝnin
başlanması saat 11-in yarısında. Tamaşa başlanacaq 8-dǝ. Qurtaracaq 12-dǝ. Mübarizǝ Yelizarofun
tǝhti-nǝzarǝtindǝ olacaqdır. 

Elan: Mǝşhur türk pǝhlǝvanı Gǝnc Əlinin benefisi hazırlanır. 
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Tsirk “M
odern” 

üzǝrinǝ vaqiǝn bir “Böyük Ermǝnis-
tan” tǝşkil edilǝrsǝ, Böyük Ermǝnis-
tan ǝvǝzinǝ, böyük bir haqsızlıq ǝmǝ-
lǝ gǝlǝ bilǝr. Çünki böylǝ bir dövlǝtin
ǝhalisi içindǝ ancaq yüzdǝ üç faizi
ermǝni millǝtinǝ mǝnsub ola bilǝ-
cǝyindǝn, böylǝ cüzi ǝqǝlliyyǝtin ǝk-
sǝriyyǝti-qahirǝ üzǝrindǝ hakim ol-
ması, bu fahiş haqsızlığın tǝbii nǝticǝ-
si olacaq iğtişaş vǝ ixtilallara sǝbǝbiy-
yǝt verǝr. 

Daşnaq iddiasının nǝ qǝdǝr haqsız
olduğunu mǝhǝllindǝ tǝhqiq edǝn
yevropalılar, daşnaq mǝnbǝyindǝn çı-
xan xǝbǝrlǝrin dǝ bir o qǝdǝr yalan
olduğunu öyrǝnib, bu haqsızlığı bǝr-
tǝrǝf vǝ bu yalanları rǝdd etmǝk is-
tǝdikdǝ, daşnaqlara yǝ’s vǝ növmidi
ariz olub “hali-tǝb’dǝn” çıxıyor vǝ yev-
ropalıların özlǝrini  söymǝyǝ  vǝ  “vǝfa-
sızlığından” şikayǝt etmǝyǝ başlıyor-
lar. 

İştǝ, daşnaq qǝzetǝsi “Hayastan
aşxatarur”un; ingiliz “Corciyan meyl”inin,
fövqǝzzikrin tǝkzib vǝ tǝkdiri zühurunu
mövcib olan mǝqalǝsi – daşnaqların
“hali-tǝb’dǝn çıxmış” bir halında ya-
zılmış vǝ daşnaq tǝbiǝtini tamamilǝ
büruzǝ vermiş kizb vǝ iftiradır ki, ingiliz
yazıçısı buna qarşı şiddǝtlǝ müqabilǝ
etmǝyǝ mǝcbur olmuşdur. 

“Corciyan meyl”in bu mǝqalǝsi
şübhǝsiz ki, Londra mǝtbuatına dǝxi
keçǝcǝk vǝ ingiliz ǝfkari-ümumiy-
yǝsindǝ daşnaqlar vǝ bilümum er-
mǝnilǝr ǝleyhinǝ olmaq üzrǝ bir tǝ-
bǝddülat ǝmǝlǝ gǝtirǝcǝkdir. 

Zǝnn edirik ki, daşnaq kompan-
yasının bütün yalançılıqları tamamilǝ
meydana çıxarsa, bundan nǝinki bu
yalanlardan mütǝzǝrrǝr olanlar, bǝlkǝ
ermǝni millǝti özü dǝ bilaxirǝ mǝnfǝǝt
görǝ bilǝr. 

Ayn. Ha.

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

Mǝhǝlli-idarǝ: 

Bakü, Voronsofski vǝ Qubernski
küçǝlǝrin küncündǝ 4 

numerolu evdǝ 

“Azǝrbaycan” idarǝsi 
Telefon numero 39-60

Tǝk nüsxǝsi 2 manat 50 q.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝ-

lǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc 

olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 

Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafa-

tını idarǝ tǝyin ediyor.

Elan fiyatı: 
1-nci sǝhifǝdǝ sǝtri 8 rublǝ

Axırıncı sǝhifǝdǝ sǝtri 6 rublǝ
İtǝn şeylǝr vǝ yer axtaranlar

üçün 
4 rublǝ

Abunǝ şǝraiti: 
Qeyri şǝhǝrlǝr üçün: 

1 aylığı 70 rublǝ

2 ‘‘ 130 ‘‘ 

3 ‘‘ 180 ‘‘ 

Bakü üçün: 
1 aylığı 60 rublǝ

2 ‘‘ 110 ‘‘

3 ‘‘ 150 ‘‘ 

Abunǝ şǝraiti ancaq hǝmin
sǝnǝ yanvar ayının 1-nǝdǝk

hesab olunur. 



Mǝruzǝçi Mehdi bǝy Hacınski –
Mǝlum olduğu üzrǝ bu qanun keçǝn
iclasın da yövmiyyǝ müzakiratına daxil
edilib, sonra Nǝzarǝt nümayǝndǝsi
iclasda olmadığından, növbǝdǝn götü-
rülmüşdü. (Mǝruzǝ hǝman günkü nu-
meromuzda vardı. Binaǝnileyh tǝkra-
rına hacǝt yoxdur.)

Hacıbababǝyof – Müsafirin özüylǝ
apara bilǝcǝyi zinǝt şeylǝrinin adları
yazılmamış olduğundan, gǝlǝcǝkdǝ qa-
nunun tǝtbiqindǝ gömrükxana mǝmur-
larıyla camaat arasında ixtilaflar çıxa-
cağını göstǝrǝrǝk, aparılması mǝmnu
olmayan şeylǝrin siyahısının tǝrtibini
lazım görüyor. 

Mǝruzǝçi – Etiraz ediyor ki, öylǝ
şeylǝr o qǝdǝrdir ki, siyahısı uzun bir şey
olar, hǝm dǝ bir çoxları yaddan çıxar. 

Sǝsǝ qoyulduqda birinci vǝ ikinci qi-
raǝtdǝ layiheyi-qanuniyyǝ komissiya-
nın tǝklif etdiyi gibi qǝbul olunur. 

Gömrük vergilǝri 
Sonra Azǝrbaycana gǝtirilǝn mallar-

dan alınan gömrük vergisinin artırıl-
ması haqqındakı layiheyi-qanuniyyǝnin
müzakirǝsinǝ keçiliyor. 

Mǝruzǝçi Hacınski Mehdi bǝy. 

Əhmǝd Cövdǝt – Mǝsǝlǝnin növbǝ-
dǝn götürülǝrǝk Maliyyǝ vǝ Büdcǝ Ko-
misyonuna verilmǝsini tǝklif ediliyor. 

Cavanşir Behbud xan – Qabaqda id-
xal olunan mallardan gömrük alınma-
sının sǝbǝbi bu idi ki, hǝr tǝrǝfdǝn külli
miqdarda mal gǝtiriliyordu. Şimdi isǝ
mal az gǝtiriliyor. Ona görǝ, onsuz da az
gǝtirilǝn malın qabağına bir dǝ gömrük
sǝddi çǝkmǝk lazım deyildir. İxrac olu-
nan mallara nǝ qǝdǝr istǝrsǝniz gömrük
qoyun, amma idxalata xǝrc qoyulmasın
ki, mal çox gǝtirilsin, ucuzlaşsın. 

Aşurof – Sabiq natiqi qismǝn haqlı
görǝrǝk tǝklif ediyor ki, Azǝrbaycana
gǝtirilǝn mallar iki qismǝ ayrılsın. Ərzaq
şeylǝrindǝn gömrük alınmasın, qalan
hǝr şeydǝn alınsın. 

Mǝruzǝçi – Sabiq natiqlǝrǝ etiraz
ediyor, deyor ki, idxal olunan mallardan
gömrük almamaq mǝsǝlǝsi ayrıca bir
mǝsǝlǝdir ki, lazım görülüyorsa bu ba-
rǝdǝ xüsusi bir layiheyi-qanuniyyǝ tǝq-
dim etmǝk lazımdır. Ərzaq şeylǝri isǝ
gömrük vergisindǝn müafdır. 

Sǝsǝ qoyulduqda Əhmǝd Cövdǝtin
tǝklifi qǝbul olunur. Tǝklif böylǝdir: Bu
layihǝ növbǝdǝn götürülǝrǝk Maliyyǝ
vǝ Büdcǝ Komissiyasına verilsin. Sonra
bir-iki dǝ xırda layiheyi-qanuniyyǝyǝ ba-
xılaraq, iclas bununla qapanıyor. 

ERMƏNİLƏR HAQQINDA İNGİLİZ
MƏTBUATI

“Ermǝnilǝrin Böyük Britaniya
siyasǝtinǝ tǝǝrrüzü”

Tiflisdǝ intişar edǝn ingilizcǝ “Cor-
ciyan meyl” qǝzetǝsi yuxarıdakı sǝr-
lövhǝ ilǝ mǝzkur qǝzetǝnin baş mü-
hǝrriri Skotland Lidol tǝrǝfindǝn ya-
zılmış bir baş mǝqalǝyi dǝrc ediyor. 

Bu mǝqalǝ “Hayastan aşxatavur”
(“Ermǝni ǝmǝlǝsi”) nam ermǝni qǝzetǝ-
sinin “Zaqafqasiyada ingiliz intriqaları”
ünvanıyla yazdığı mǝqalǝlǝrǝ cavab
olaraq yazıldığı üçün bir az üzǝrindǝ
duralım. 

“Corciyan meyl” “Aşxatavur”un mǝ-
qalǝlǝrini ingilizcǝyǝ tǝrcümǝ edib nǝşr
etdikdǝn sonra, öz tǝrǝfindǝn dǝ “Er-
mǝnilǝrin Zaqafqasiyada nasıl fitnǝcu-
yanǝ nǝşriyyatda bulunduqları” cümlǝ-
sini qeyd ediyor. 

Baş mǝqalǝ isǝ ermǝnilǝr tǝrǝfindǝn
yazılmış bǝndlǝri qisim-qisim ayırıb sıra-
sıyla tǝhlil ediyor. Mövcibi-diqqǝt vǝ
ǝhǝmiyyǝt olduğu üçün eynǝn qǝzetǝ-
mizǝ tǝrcümǝ edib nǝşr ediyoruz: 

“Ermǝnistandan nifrǝt edǝnlǝr”
Bu yazılar, – “Corciyan meyl” yazıyor

– öylǝ yazılardandır ki, buna qarşı biz bir
qaç dǝfǝ protesto etmişiz. Fǝqǝt, bu
protestolara müqabil bizǝ daşnaqlar ye-
nǝ dǝ “Ermǝnistandan nifrǝt edǝnlǝr”
isnadında bulunmuşlardır. 

Bu isǝ o müfǝttinanǝ yalanlardan bi-
ridir ki, hǝdǝf vǝ qǝsdi Zaqafqasiyanın
bir hǝrcü-mǝrcǝ mǝruz qalmasıdır. 

Fǝqǝt, eyni zamanda bu yazılar doğ-
rudan-doğruya ingilizlǝrin ǝleyhinǝdir.
Şimdiyǝ qǝdǝr isǝ onların ǝksǝriyyǝn
mövzuları gürcülǝr vǝ müsǝlmanlar
ǝleyhindǝ tǝcavüz vǝ tǝǝrrüzatda bu-
lunmaq idi. 

Doğrudur, ermǝnilǝrin kǝndilǝrinǝ aid
bir çox müzakirǝ vǝ mübahisǝli mǝsǝ-
lǝlǝri var ki, ǝgǝr ermǝni mǝtbuatı vǝ
ermǝni propaqandistlǝri hǝqayiqǝ isti-
nad etmiş olsalar, öz mǝsǝlǝlǝrinin öz
qisimlǝrinǝ tǝmas eylǝmiş olarlar vǝ bun-
dan özlǝri üçün bütün cahanın hüsni-tǝ-
vǝccöh vǝ mǝhǝbbǝtini qazanarlar idi. 

Halbuki bu kompaniya öylǝ qaidǝlǝr
vǝ sistemlǝrlǝ yalanlar çıxarıb nǝşr et-
mǝkdǝdir ki, bu gedişlǝ bütün başqa
dövlǝtlǝrin müavinǝtini qeyb etmǝk xǝ-
tǝrinǝ mǝruz qalmaları mümkündür. 

Yuxarıda zikr olunmuş mǝqalǝnin
tamamilǝ yalanlar üzǝrinǝ istinad et-
diyini söylǝmǝk fǝzlǝdir. 

Oradakı sübutlar o qǝdǝr gülüncdür
ki, olduğu gibi ona cavab vermǝk vaxt
qeyb etmǝk olar idi. Bununla bǝrabǝr
biz, ǝlǝlxüsus şayani-diqqǝt olan bǝnd-
lǝrǝ tǝmas edǝcǝyiz. 

“Siyasǝtǝ dalıb gömülǝnlǝr” 
Biz bilmǝyoruz ki, hǝqiqǝtǝn ingilizlǝr

ermǝnilǝri namütǝnahi bir surǝtdǝ siya-
sǝtǝ gömülmüş olmalarıyla töhmǝtlǝn-
dirdilǝrmi; fǝqǝt bizǝ görǝ bunu söylǝ-
mǝyǝ ingilizlǝrin pǝk böyük haqları var-
dır. 

Pǝk ziyadǝ danışıqlar, çox az iş – bu
günah yalnız ermǝnilǝrin başında bir
dǝrd deyildir. Bǝzi mǝsǝlǝlǝr haqqında
ermǝnilǝrin mübahisǝlǝrǝ girişmǝlǝri
bizǝ Rusiyada 1917-nci yılının yay ayın-
da vüqua gǝlmiş hadisǝlǝri xatırlatmaq-
dadır. Bu tarixdǝ bütün Lehistan vǝ Uk-
rayna komitǝlǝri bir yerǝ toplanıb Lehis-
tan vǝ Ukraynanın müqǝddǝratı mǝsǝ-
lǝsini hǝll vǝ qǝt ediyorlar idi. Fǝqǝt
tamamilǝ unudulmuş bir keyfiyyǝt idi ki,
bu mǝmlǝkǝtlǝr o tarixdǝ Almaniyanın
işğali-ǝsgǝrisi altında bulunayor idi. 

O zaman Ukrayna vǝ Lehistanı öylǝ
bir adama tǝşbih etmǝk ola bilǝr ki,
özünü mǝhv etmǝk üzrǝ bulunanın qar-
şısında axşam yemǝyinin hǝr hangi bir
növünü seçmǝklǝ mǝşğul, fǝqǝt digǝr
tǝrǝfdǝn evi atǝşlǝrǝ mǝruzdur. 

Buna müqabil ermǝnilǝr, sükun vǝ
asayişlǝ yaşayan qomşu vǝ vǝtǝndaş
müsǝlmanlarla gözǝl keçinmǝk üçün
hümmǝt etsǝlǝr vǝ sülh konfransının
bütün davalı mǝsǝlǝlǝri hǝll eylǝmǝsinǝ

qǝdǝr gözǝtlǝsǝlǝr nǝ olar? Ermǝni
millǝtinin yalnız daşnaqları deyil, bir çox
başçıları da xalqı müsǝlmanlar ǝleyhi-
nǝ tǝhrik vǝ tǝşviq eylǝmǝkdǝdirlǝr. 

Onlar, mǝchul bir mǝfkurǝ vǝ xǝyala
gömülüb qalmışlardır ki, o da nǝrǝdǝ nǝ
qǝdǝr ermǝni yaşayor isǝ mütlǝqa bir
ermǝni hökumǝti tǝşkil vǝ onun qanun-
ları tǝǝssüs etmǝlidir, başqaları da ǝsla
sǝs-küy çıxarmamalıdır. Vǝ Böyük Ermǝ-
nistan fantaziyası o qǝdǝr uzağa doğru
getmǝkdǝdir ki, onların tǝsǝvvürlǝrin-
dǝ Ermǝnistan üç dǝnizdǝ, Qara dǝniz,
Adalar dǝnizi, Xǝzǝr dǝnizindǝ qeyriqa-
bili-tǝsǝvvür, müdhiş vǝ müǝzzǝm bir
şǝkil vǝ surǝt almaqdadır. 

Vǝ hǝqiqǝtǝn böylǝ bir hökumǝt tǝ-
şǝkkül etsǝ, orada ermǝni nüfusu, nü-
fusi-ümumiyyǝnin ancaq üçdǝ birindǝn
ibarǝt qalacaqdır. 

“Ermǝnilǝrin hökumǝt idarǝsindǝ
zǝ’fiyyǝtlǝri”

“Müstǝqil Ermǝnistan” ǝgǝr gǝlǝcǝk-
dǝ olsa belǝ, daha şimdidǝn “Ermǝni-
lǝrin hökumǝt idarǝsindǝki zǝ’fiyyǝtlǝ-
ri” söylǝnilmǝsinǝ görǝ (ki, bizcǝ yeri dǝ
vardır) bir az bizi şübhǝyǝ salmaqdadır.
Deyǝlim ki, bu xüsusi bir mülahizǝ vǝ
fikir olub bu mǝmlǝkǝtin gǝlǝcǝyinǝ heç
bir surǝtlǝ tǝsir edǝmǝz. Fǝqǝt bir şey
vazih vǝ qǝtidir: Ermǝnistan tamamilǝ
ayrı vǝ iftiraq etmiş bir surǝtdǝ qalmağa
müqtǝdir deyildir vǝ ǝsasǝn bizzat Er-
mǝnistan da mandat nüfuz vǝ qüvvǝti-
nin ǝlzǝmiyyǝtini tǝsdiq vǝ etiraf etmǝk-
dǝdir ki, bu surǝtlǝ mandatını alacaq
olan dövlǝtin müraqibǝ vǝ nǝzarǝti al-
tında bulunacaq demǝkdir. 

“Sanki Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti”
“Sanki” sözü tamamilǝ daşnaqca qul-

lanılmış bir tǝbirdir. Bu bir hǝqarǝtdir vǝ
o qǝdǝr ucuz vǝ adi bir hǝqarǝtdir ki,
heç bir söz söylǝmǝdǝn biz bunu keçi-
yoruz. 

Fǝqǝt bizcǝ sükutla keçişdirilǝmǝ-
yǝcǝk bir fǝqǝrǝ vardır ki, o da guya
Azǝrbaycan öz mǝmlǝkǝtindǝ bulunan
ermǝni nüfusunu mǝhv etmǝk üçün
cǝhd vǝ qeyrǝt etmǝkdǝ imiş. Bu, möv-
cibi-tǝhǝyyüc bir şeydir vǝ Qarabağda
vüqua gǝlmiş ǝhval da bunu isbat et-
mǝkdǝdir!

Bir zaman bu hǝvalidǝ tamamilǝ süku-
nǝt var idi. Mübǝlliğ vǝ müşǝvviqlǝr ǝha-
liyi iğva vǝ tǝhrik ediyorlar idi. Deyorlar
idi ki, “Azǝrbaycana tabe olmaqdan isǝ
tez mǝhv vǝ tǝlǝf olmaq övladır.”

Mövcibi-mǝs’ǝdǝtdir ki, bizzat mǝhǝl-
li ermǝnilǝr Azǝrbaycanla etilaf edib ǝr-
zi-tǝbǝiyyǝt vǝ itaǝt etdilǝr. Vǝ şimdi ora-
da ermǝnilǝr vǝ müsǝlmanlar çox gözǝl
bir münasibǝt ilǝ yaşamaqdadırlar. Vǝ
Qarabağda bir çox ermǝni rǝsmi vǝ
mǝsuliyyǝtli xidmǝtlǝr tutmuşlardır. Möv-
suq mǝnbǝlǝrdǝn bizǝ verilǝn xǝbǝrlǝrǝ
görǝ, orada öylǝ bir intizam vǝ asayiş
vardır ki, heç bir zamanda yox imiş. 

İngilizlǝr ermǝnilǝrdǝn “Qarabağı”
cǝbrǝn almadılar. Qarabağ, ermǝnilǝr-
dǝn qövmiyyat (etnoqrafi) cǝhǝtiylǝ
ayrılmış olduğu üçün tamamilǝ tǝbii bir
surǝtdǝ dǝ onlardan uzaqlaşdı. 

İngilizlǝr ermǝnilǝrdǝn Naxçıvanı da,
Axalkǝlǝki dǝ alıb qapmadılar. Fǝqǝt ǝgǝr
“Aşxatavur”da göstǝrilǝn rǝqǝmlǝrǝ, yǝ-
ni Qarabağ vǝ Zǝngǝzurda 320,000 er-
mǝni bulunduğunu vǝ Lor ilǝ Axalkǝlǝk-
dǝ dǝxi 70,000 ermǝni mövcudu oldu-
ğunu nǝzǝrǝ alırsaq, bizcǝ şayani-diqqǝt

olan digǝr bir mǝsǝlǝ vardır ki, o da nü-
fusi-ümumiyyǝnin miqdarı bu mǝhǝllǝr-
dǝ nǝ qǝdǝrdir vǝ yaxud bizzat ermǝ-
nilǝr Ermǝnistanda nǝ miqdardadır?

“Xǝfi müzakirǝlǝr”
Azǝrbaycan ilǝ, İngiltǝrǝnin himayǝsi

altında müstǝqil bir Azǝrbaycan tǝşkili
haqqında xǝfi müzakirǝlǝr olduğunu
isbat vǝ işaǝ etmǝk dǝxi yalandır!

Kim bu yazıları yazmış isǝ, bizdǝn
daha az olaraq bunu bilmǝz deyil. Fǝqǝt
nǝdǝnsǝ aşkar vǝ açıq bir yalanı ortaya
atmağı bacara bilmişdir! 

Yenǝ bilqǝsd uydurulmuş yalan vǝ
iftiradır ki, guya Azǝrbaycana “Qars”
topları verilmiş vǝ – “Azǝrbaycanı alat
vǝ vǝsaiti-hǝrbiyyǝ ilǝ guya tǝslih etmǝk
istǝmişiz.” – Azǝrbaycan ingilizlǝrdǝn bir
ǝdǝd güllǝ belǝ almamışdır! 

Vǝ nǝhayǝt, doğrusu söz bulama-
yoruz, o namussuzca ortaya fırladılmış
yalana qarşı ki, guya ingiliz zabit vǝ
ǝsgǝrlǝrinin hüzuruyla yüzlǝrcǝ ermǝni
Yevlax-Şuşa yolunun ortasında qırdırılıb
kǝsilmiş vǝ guya “Ənvǝr paşa da ge-
neral Şattlvordun müsaidǝsilǝ sǝrbǝstcǝ
gǝzib tǝfǝrrüc vǝ tǝnǝzzöh etmǝkdǝ
imiş.”

Əgǝr bu hǝr gün nǝşr edilǝn iftira vǝ
yalanlarla mǝmlu mǝqalǝlǝri nǝzǝri-
diqqǝtǝ alırsaq, ermǝni vǝ müsǝlmanlar
arasında bu qǝdǝr çox davam edib ge-
dǝn vuruşma vǝ hücumların sǝbǝblǝrini
bilib araşdırmağı yadımızdan çıxarıyo-
ruz! 

Hǝmişǝ yalanlar işaǝ etmǝk, hǝr gün
“qǝtliama” dair çıxarılmış xǝbǝrlǝri bö-
yütmǝk, hǝmişǝ “bizim şayani-mǝr-
hǝmǝt, mövcibi-tǝzǝllüm millǝtimiz”
deyǝ söylǝnib durmaq, hǝmişǝ müsǝl-
manlara qarşı tǝhrikat yapmaq vǝ hǝr
cür fǝryadlar, ki “millǝtin müdafiǝsi
üçün öz qüvvǝtimizlǝ hǝrǝkǝt etmǝk”
gibi yayqaralar etmǝk, zavallı kǝndçi
ǝhaliyǝ o qǝdǝr fǝna tǝsirlǝr ilqa edǝyor
ki, onlar bizzat qomşu müsǝlmanlara
qarşı bir fitnǝ vǝ fǝsad çıxarmağı araş-
dırmağa mǝruz qalayorlar. Vǝ şayani-
tǝǝssüfdür ki, bundan müsǝlmanlar
daha çox mǝsul olayorlar. 

“Ən ǝski bir dostlarına” qarşı bu qǝ-
dǝr casuscasına töhmǝt edǝn ermǝ-
nilǝrin artıq düşmǝnlǝri müsǝlmanlara
qarşı bǝslǝdiklǝri kin vǝ iftiraları bir kǝrǝ
tǝsǝvvür ediniz!

Şayani-tǝǝssüf olan yalnız odur ki, bu
qǝdǝr müfsid vǝ müfǝttinanǝ xǝbǝrlǝr
hüdudlar xaricindǝ dǝ, ǝcnǝbi mǝmlǝ-
kǝtlǝrdǝ dǝ yayılmağa yol bulayorlar!

Daha bir neçǝ gün ǝvvǝl biz ingilizcǝ
bir radioqramma aldıq ki, “Türklǝrin
Qarsda yeni bir vǝhşǝti” xǝbǝrini işaǝ
etmǝkdǝ idi. Bu radioqramma bütün
mǝmlǝkǝtlǝri gǝzdi.  Vǝ orada hǝqiqǝt
naminǝ bir söz dǝ yox idi, nasıl ki, biz
burada tamamilǝ doğru olaraq ǝhvala
vaqifiz. 

Bu, o yalan vǝ iftiralarla mǝmlu
propaqandaların yeni bir ǝsǝri idi ki,
ancaq casusluq vǝ rǝzilanǝ bir tǝftin
(provokasyon) deyǝ adlana bilǝr. 

Ermǝnilǝr arasında bizim bir çox
dostlarımız vardır. 

Ona görǝ dǝ biz öylǝ bir şey söylǝyib
dǝ, onları incitmǝkdǝn ehtiyat edǝyo-
ruz, fǝqǝt vaqiǝ vaqiǝ (faktum) olaraq
qalmaqdadır. Vǝ bizim üçün zǝmin vǝ
sǝbǝb vardır ki, ermǝnilǝrin Qafqasiya-
da tamamilǝ suitǝfǝhhümlü olduqlarını
tǝkrar edǝlim. 

Vǝ bu, bizzat onların günahıdır. O da
bir faktdır ki, başqa mǝmlǝkǝtlǝrdǝ
ermǝnilǝrǝ qarşı hüsni-tǝvǝccöh vǝ mǝ-
hǝbbǝt pǝrvǝrdǝ etmǝkdǝdirlǝr. Bunun-
la onlar, öz xüsusi propaqandalarını
haqlı vǝ savab çıxarayorlar!

Fǝqǝt onlar qorxmalıdırlar ki, yalan,
iftira, tǝftinlǝr çıxaran kompaniyası
davam edǝcǝk olursa, xaric mǝmlǝ-
kǝtlǝrdǝki bu mǝhǝbbǝt vǝ tǝvǝccöhü
tamamilǝ qeyb edǝrlǝr. 

Əgǝr bu saxta xǝbǝrlǝr vǝ bǝyanat bir
dǝfǝ vǝ daimi surǝtdǝ ardı kǝsilmǝzsǝ,
mümkündür, öylǝ bir gün gǝlsin ki, artıq
doğru xǝbǝrlǝrǝ dǝ, ermǝni millǝtinin
tǝzǝllüm vǝ dǝrdinǝ dǝ kimsǝ inan-
maya. 

İngilizcǝ bir zǝrbi-mǝsǝl var: Pǝk çox
quyuya salınan qoğa bir gün gǝlǝr
qırılar.”

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 

(Azǝrbaycan simsiz teleqraf mövqifi
tǝrǝfindǝn qǝbul edilmişdir)

Bolşevik xǝbǝrlǝri 

Hǝrbi ǝmǝliyyat
Boruj tǝrǝfindǝ müvǝffǝqiyyǝtli hü-

cumumuz davam edǝyor. 
Qǝrb cǝbhǝsi: Krasnı Selo şimalında

top atışması gedǝyor. 
Şiddǝtli uruşmadan sonra biz Qat-

çinayı tǝrk etdik. 
Lepol dairǝsindǝ hücum edǝn qitǝ-

atımız ǝsirlǝr, pulemyot vǝ sair qǝnaimi-
hǝrbiyyǝ almışdır. 

Kiyef dairǝsi: Kǝskin vǝ şiddǝtli uruş-
malardan sonra qǝhrǝman ǝsgǝrlǝrimiz
Mastovayı almışdır. 

Çarniqof dairǝsi: Qırmızı qoşunlar
hücuma başlamışlardır. 

Cǝnub cǝbhǝsi: Kursk şǝhǝri dairǝ-
sindǝ hücumumuz genişlǝnmǝkdǝ-
dir. Düşmǝn böyük tǝlǝfat vermişdir.
Qǝhrǝman Qırmızı atlı qitǝatımız düş-
mǝni sıxışdıraraq Voronejǝ yaxınlaş-
mışdır. 

Pakrof dairǝsindǝ düşmǝni tǝqibdǝ
davam edǝyoruz. 

Aşağı Xuberdǝn şimal-qǝrbǝ şiddǝtli
uruşmalar olayor. 

Şǝrq cǝbhǝsi: Bizim hücuma keçmiş
hissǝlǝrimiz Troitskidǝn 40 çağrım cǝ-
nuba bir neçǝ kǝnd işğal etmişdir. 

Kustanay vǝ Kurqan dairǝlǝrindǝ Qır-
mızı qoşunlar ricǝt edǝn Kolçak qoşun-
larını sıxışdırmaqdadırlar. 

Petroqrad fǝ’lǝlǝri silah altında
Petroqrad – Qırmızı qǝzetǝlǝr xǝbǝr

veriyorlar ki, sǝfǝrbǝrlik başlanmışdır. 
Petroqrad Şurası bütün öz üzvlǝrini

silah altına dǝvǝt etmişdir. 
Bütün sǝnǝtkarlar ittifaqı öz üzvlǝ-

rini silaha dǝvǝt etmişdir. 
Xalq Tǝsǝrrüfat Şurası rǝisi ilǝ kati-

bindǝn başqa cümlǝ ǝzalarını cǝbhǝyǝ
göndǝrmişdir. Ətraflarda könüllü dǝstǝ-
lǝri tǝrtibinǝ şüru edilmişdir. Qırmızı
Petroqrad düşmǝnǝ tǝslim edilmǝyǝ-
cǝkdir. 

Sülh tǝriqi 
Şura Rusiya ilǝ İngiltǝrǝ mǝdǝn ǝmǝ-

lǝlǝri sülh ǝqdini tǝlǝb ediyorlar. 
Ümumfransa zǝhmǝtkeşlǝr konfran-

sı Şura Rusiya ilǝ bilatǝxir sülh ǝqdini
istǝyorlar. 
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Hǝrgah biz qalib gǝlib Petroqradı ǝli-
mizdǝ saxlasaq, Denikini dǝf etmiş oluruz
vǝ qardaş müharibǝsi hǝmişǝlik tamam
olur. Qǝrb zǝhmǝtkeşlǝri bizim ilǝ sülh
ǝqdini tǝlǝb ediyorlar. Sülh bizim qǝlǝbǝ-
mizin sabahı olacağına ǝmin olmalıyız.
Qardaş müharibǝsinǝ xitam vermǝk üçün
bizim qalib gǝlmǝmiz lazımdır. 

Denikin cǝbhǝsindǝ üsyançılar 
Qomel – Denikin cǝbhǝsindǝ hǝrǝkat-

da bulunan üsyançılar onu narahat et-
mǝkdǝdirlǝr. Buna Kiyef ǝrkani-hǝrbinin
aşağıdakı rǝsmi mǝlumatı kafidir. 

Uman dairǝsindǝ Kaluqa çetǝlǝri ilǝ uruş-
malar oluyor. Kiyef qǝzetǝlǝri bu yaxın
günlǝrdǝ şǝhǝrdǝ olan bütün kişilǝrǝ sǝ-
fǝrbǝrlik elan edilǝcǝyini xǝbǝr veriyorlar. 

Müttǝfiqlǝrin tǝlǝbi 
“Tayms” qǝzetǝsinin yazdığına görǝ

Müttǝfiqlǝr, Almaniyadan Şura Rusiya
ǝleyhinǝ edilǝn ablukada iştirak etmǝyi
tǝlǝb ediyorlar. 

Almaniya mǝtbuatı 
Axırıncı mǝlumata nǝzǝrǝn latışlar tǝş-

rini-ǝvvǝlin 16-sında Riqa yaxınlığında hü-
cumda bulunmuşlar vǝ bunların hücumu
dǝf edilib geriyǝ atılmışdır. 

Riqa ǝtrafı indilikdǝ ağır toplar ilǝ atǝşǝ
tutulayorlar. 

(Qafqasiyada olan Müttǝfiqlǝr
heyǝtinin radio xǝbǝrlǝri) 

Vilsonun sǝhhǝti 
Vilsonun sǝhhǝti pislǝşmǝkdǝdir. Xǝs-

tǝliyi müxatirǝli olduğundan ehtiyat edi-
yorlar. 

Mǝrakeşdǝ
Mǝrakeşdǝ olan İspaniya qoşunları Ra-

solu pǝrakǝndǝ edǝrǝk onun istehkama-
tını işğal etmişlǝrdir. 

İngilislǝr Macarda
Budapeştǝyǝ 1800 nǝfǝr İngiltǝrǝ ǝs-

gǝrlǝri gǝlmişdir. İki bin nǝfǝrin dǝxi gǝl-
mǝsi gözlǝniyor. Bu ǝsgǝrlǝr romaniya-
lıların Macarıstanı tǝxliyǝsindǝn sonra
milis vǝzifǝsini görǝcǝkdir. 

Yaponiya vǝ sülh müahidǝnamǝsi 
Versal müahidǝnamǝsi 19 oktyabrda

Yaponiya imperatoruna imza edilmǝkdǝn
ötrü tǝqdim edilǝcǝkdir. 

Klemansonun ricası 
Polkovnik Xauza yazdığı mǝktubda Kle-

manso Versal müahidǝnamǝsinin tezliklǝ
qüvvǝyǝ gǝlmǝsi vǝ hǝman müahidǝna-
mǝyi tǝmin mǝqsǝdilǝ Vaşinqtonda Cǝ-
miyyǝti-Əqvamın icmaının dǝvǝt edilmǝ-
sini rica ediyor. 

(İtaliya heyǝti radiosu)
Gürcüstan iqtisad mürǝxxǝsi 

Roma – Gürcüstan Xariciyyǝ naziri mü-
avini Spaxnaraşvili başda olaraq Gürcüs-
tan Hökumǝtinin iqtisad mürǝxxǝsi bu-
raya varid oldu. 

Heyǝti-mürǝxxǝsǝ tǝrtib verilmiş plan
üzrǝ İtaliya ticarǝt vǝ maliyyǝ mǝrkǝz-
lǝrini ziyarǝt edǝcǝkdir. 

QƏZETƏLƏRDƏN

Əfqanıstan sǝfiri Moskvada 
Əfqanıstan Hökumǝti Fövqǝladǝ Sǝfiri

Mǝhǝmmǝd Vǝli xan mǝiyyǝtlǝrindǝ Əf-
qanıstan ordusu ali nümayǝndǝsi Sey-
fürrǝhman vǝ sǝfarǝt mǝmurları olaraq
Xariciyyǝ İşlǝri komissarını ziyarǝt et-
mişdir. 

Müsahibǝ ǝsnasında Əfqanıstan sǝfiri
söylǝmişdir ki, Rusiya Cümhuriyyǝti ko-
missarının ǝlini möhkǝm sıxaraq ümid
ediyor ki, iki millǝt arasında başlanmış
dostluq mǝnalı olacaq vǝ Şǝrqin Avropa
imperializmi altından xilas olmasına dǝxi
bir vasitǝ ola bilǝcǝkdir. 

Komissar cavab vermişdir ki, Rusiya
Cümhuriyyǝti Əfqanıstan ilǝ olan dost-
luğuna böyük ǝhǝmiyyǝt veriyor. Əfqa-
nıstanın coğrafi vǝziyyǝti vǝ ǝfqan xal-
qının qǝhrǝman vǝ hǝrbcu olmaları Şǝr-
qin istixlası mübarizǝsindǝ böyük bir
rol oynayacaqdır. Rusiya Cümhuriyyǝti
xüsusǝn bu fǝqǝrǝyi tǝqdir vǝ tǝmcid
ediyor. 

14 tǝşrini-ǝvvǝldǝ Xalq Komissarları
Rǝisi Lenin, Əfqanıstan Fövqǝladǝ Sǝfa-
rǝtini qǝbul etmişdir. Qǝbulda Xariciyyǝ
İşlǝri Komissarlığı nümayǝndǝlǝri dǝ is-
bati-vücud etmişlǝrdir. Sǝfiri Lenin şu
sözlǝr ilǝ istiqbal etmişdir: “Bǝn çox şa-
dam ki, fǝ’lǝ vǝ köylü hökumǝtinin qır-
mızı paytaxtında, imperializm altında in-
lǝyǝrǝk ona qarşı mübarizǝyǝ qalxışan
dostumuz ǝfqan xalqının nümayǝndǝsini
görüyoram.” Leninǝ cavab olaraq sǝfir
söylǝmişdir: “Bǝn sizǝ dostanǝ ǝlimi
uzadaraq ümid ediyoram ki, bütün Şǝrqin
Avropa imperializmi pǝnceyi-qasibanǝ-
sindǝn xilas olmasına siz müavinǝt edǝ-
cǝksiniz.” Müsahibǝ zamanı sǝfir qǝti
surǝtdǝ bǝyan etmişdir ki, Şǝrqi-islam,
Şura Hökumǝtini zǝhmǝtkeşlǝr vǝ mǝz-
lumlar hökumǝti olaraq tanımışdır. Avro-
pa imperializminǝ Şǝrqdǝ mǝkan yoxdur
vǝ olmayacaqdır. Bu yaxın vaxtlarda bü-
tün cahan xalqı bunu eşidib görǝcǝklǝr-
dir. 

İrlandada
Dublin vǝ başqa şǝhǝrlǝrdǝ polis vǝ

ǝsgǝri mǝmurları tǝhǝrrilǝr icra edǝrǝk,
ǝslǝhǝ vǝ inqilab ǝdǝbiyyatı kǝşf etmiş-
lǝrdir. Bir qaç adam hǝbs edilmişdir. Hǝbs
edilǝnlǝrdǝn ikisi parlaman üzvlǝridir.
Mǝmurlara ǝhali tǝrǝfindǝn qarşılıq gös-
tǝrilmǝmişdir. Dublindǝ ancaq bir xǝfiyyǝ
mǝmuru qǝtl edilmişdir. 

Parlamanı tǝmsil edǝn “Doyl Eren”
müǝssisǝsi rǝsmi ǝmrnamǝ ilǝ buraxıl-
mışdır. 

Şu müǝssisǝyi İngiltǝrǝ Parlamanında
iştirakdan imtina edǝn “Sinn Fayn” mǝ-
busları tǝşkil etmiş imişlǝr. 

Şura Hökumǝti ablukası 
Müttǝfiqlǝrin Şura Hökumǝtini abluka

etmǝk tǝlǝbatına görǝ, İsveç, Norveç vǝ
Danimarka Baş vǝkillǝrilǝ Xariciyyǝ na-
zirlǝri Kopenhaqa toplancaq vǝ orada
yapılacaq müşavirǝdǝ Rusiya ablukası xü-
susunda bir qǝrar çıxaracaqlardır. 

Alman nümayǝndǝlǝrinin hǝbsi 
Riqa vǝ Libavada olan alman nüma-

yǝndǝlǝrini Latış Hökumǝti hǝbs etmişdir.
Almaniya Hökumǝti bu münasibǝtlǝ pro-
testo izhar etmişdir. 

Misirdǝ üsyan 
Bolşevik xǝbǝrlǝrinǝ görǝ, ingilizlǝrǝ

qarşı Misirdǝ yeni üsyan başlanmışdır. 

Bolşeviklǝrin hǝzimǝti 
Helsinqforsdan yetişǝn ixbarata nǝzǝ-

rǝn Rusiya Şimal-qǝrb Ordusu Pskof isti-
qamǝtindǝ bolşeviklǝrin bir qaç firqǝsini
zǝbt vǝ ǝsir etmiş, onlardan üçü mǝhv vǝ
tǝlǝf edilmişdir. Hǝmçinin ǝrkani-hǝrb
ǝsir düşǝrǝk bir qaç top zǝbt vǝ mütǝ-
ǝddid qǝryǝlǝr işğal edilmişdir. Hücum
davam ediyor. 

Macarıstanda
Peştǝdǝn xǝbǝr veriyorlar ki, Baş ko-

mandanlığın ǝmrnamǝsilǝ Romaniya qo-
şunları Tunanın qǝrb cǝhǝtindǝki ǝraziyi
tǝxliyǝ edǝrǝk, yerlǝrini macar qoşun-
larına vermişlǝrdir. 

Misirdǝ
“Morninq post” qǝzetǝsinin mǝluma-

tına nǝzǝrǝn siyasi mübarizǝlǝr üçün tǝtil
Misirdǝ daimi bir alǝt vǝ vasitǝ olmuşdur.
Fǝ’lǝ dairǝlǝri işbu alǝtdǝn, yǝni tǝtildǝn
istifadǝ etmǝk yollarını müzakirǝ ediyor-
lar. Qahirǝdǝ fransız üsulunca bir zǝhmǝt
borsası açılaraq zǝhmǝt namından ira-
dǝlǝr nǝşr etmişdir. 

İskǝndǝriyyǝdǝ iskǝlǝ fǝ’lǝlǝri tǝtil
edǝrǝk maaşlarının iki qat artırılmasını
tǝlǝb ediyorlar. 

İş vaxtının sǝkkiz saata endirilmǝsini
hǝr tǝrǝfdǝn tǝlǝb ediyorlar. 

Qahirǝdǝ tramvay, omnibus, cığara
fabrikası vǝ strajniklǝr elani-tǝtil etmiş-
lǝrdir. İskǝndǝriyyǝdǝ fırınçılar, perukar-
lar, mağaza vǝ dǝmiryol xidmǝtçilǝri dǝxi
tǝtil ediyorlar. Tǝtil hǝrǝkǝtlǝri iqtisadi
deyil, siyasi bir mahiyyǝt daşımadadır. 

Misir Sǝdrǝzǝmi hǝyatına suiqǝsd 
“Deyli teleqraf”ın verdiyi ǝxbarata nǝ-

zǝrǝn eylül ayı ǝvvǝlindǝ Misir Sǝdrǝ-
zǝminin hǝyatına bomba ataraq suiqǝsd
etmişlǝrsǝ dǝ, müşarülileyhǝ bir zǝrǝr
yetirǝmǝmişlǝrdir. 

Denikinǝ qarşı suiqǝsd 
Denikin[in] hǝyatına suiqǝsd etmǝkdǝ

müttǝhim edilǝn 7 adam hǝrbi mǝhkǝmǝ
tǝrǝfindǝn edam cǝzasına mǝhkum edi-
lǝrǝk, Rostof (Don) şǝhǝrindǝ qurşuna
dizilmişlǝrdir. 

Qafqasiyayı idarǝ 
“Slovo” qǝzetǝsindǝ dǝrc edilmiş bir

xǝbǝrǝ nǝzǝrǝn, Dabravol Ordusu dairǝ-
sini Xarkof, Kiyef vǝ Odessa hǝrbi na-
hiyǝlǝrinǝ tǝqsim etmǝk mǝsǝlǝsini hǝll
etdikdǝn sonra, Qafqasiyayı idarǝ etmǝk
mǝsǝlǝsi dǝ müzakirǝ edilmiş, bu mǝsǝlǝ
isǝ hǝll edilǝmǝmişdir. Zira bilmǝyorlar ki,
Qafqasiyaya hǝrbi bir dairǝ, yaxud “arxa”
vǝziyyǝti almış bir tǝrǝf gibimi baxsınlar. 

Numero 301                                              ░░ Azǝrbaycan░░ Sǝhifǝ 3



Finlanda vǝ Şura Hökumǝti 
Helsinqforsdan xǝbǝr veriyorlar ki, Fin

Hökumǝti Parlamana tǝklif edǝcǝkdir ki,
Şura Hökumǝtinin sülh tǝklifini rǝdd
etsin. 

Almaniya mǝktǝbsiz qalmış
Kömür fiqdanından bütün Almaniya

mǝkatibinin qapanması xǝbǝrini qǝzetǝ-
lǝr iş’ar ediyorlar. 

Petlyura nümayǝndǝlǝri 
Kubanda 

Baqatırbaturdan alınan mövsuq xǝbǝr-
lǝrǝ nǝzǝrǝn, Petlyura ilǝ Kuban Höku-
mǝti arasında hǝrbi ittifaq mümkün
olmasını bilmǝk vǝ Ukrayna Direktori-
yasıyla Kuban Hökumǝti fǝaliyyǝtini mǝr-
but etmǝk üçün Petlyura nümayǝndǝlǝri
Kubana göndǝrilmişdir. 

(“Q.”)

Batum vǝ Batum nahiyǝsinin 
Britaniya ǝsakiri 
tǝrǝfindǝn işğalı 

17 tǝşrini-ǝvvǝldǝ Batumda rǝsmǝn
atidǝki elan nǝşr edilmişdir. 

Hal-hazırda Britaniya nǝzarǝti altında
olan Batum şǝhǝri vǝ Batum nahiyǝsi
ǝhalisinǝ elan. 

Batum nahiyǝsinin Britaniya ǝsakiri tǝ-
rǝfindǝn işğal edilmǝsinǝ görǝ vǝ ilǝridǝ
Sülh Konfransı tǝrǝfindǝn hüdudi-ǝrazi
mǝsǝlǝsi hǝll edilǝnǝ gibi nizam vǝ qanun
mühafizǝ etmǝk niyyǝtilǝ, bǝn nahiyǝdǝ
hǝrbi qubernatorluq tǝsisi ilǝ hǝrbi qu-
bernator da tǝyin etdim. Daimi hǝrbi
mǝhkǝmǝ tǝşkil ediliyor. Hǝrbi mǝhkǝmǝ
Batum şǝhǝrindǝ iclas etdiyi gibi, lazım
gǝldikdǝ şǝhǝr xaricinǝ dǝ ǝzimǝt edǝ-
cǝkdir. 

Hǝrbi qubernatora kǝndi sǝvabdidiylǝ
mülki mǝhkǝmǝ qanunları tǝsis etmǝk
ixtiyaratı veriliyor. 

Qüvayi-hǝrbiyyǝyi tǝkmil, nahiyǝ xid-
mǝtindǝ bulunmaq üçün yerli ǝhalidǝn
jandarmeriya vǝ hǝmçinin xidmǝt etmǝk
üçün polis tǝşkil edilǝcǝkdir. 

Hǝrbi qubernatora ixtiyar veriliyor ki,
idxal olunan mallardan gömrükxana vǝ
iskǝlǝ vergisi toplasın vǝ dǝmiryolları,
idarǝ etmǝk vǝ hǝmçinin nahiyǝdǝ nizam
vǝ qanun mühafizǝ etmǝk üçün vergi
tǝrtib versin. 

Sǝhiyyǝ, xǝstǝxana vǝ maarif işlǝrinǝ
vǝ hǝmçinin şǝhǝr tǝnviratı, su vǝ başqa
işlǝrǝ lazım olan şǝhǝr mǝsarifatı mü-
ǝyyǝn miqdarda toplanılacaq vergi vǝ
gömrüklǝr ilǝ ödǝnilǝcǝkdir. 

Vergilǝrin dǝxil vǝ sǝrfi Bǝlǝdiyyǝ İda-
rǝsi kontrolu vǝ Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi cǝlǝsǝ-
sindǝ isbati-vücud edǝcǝk Hǝrbi Quber-
nator nümayǝndǝsi nǝzarǝti altında ola-
caqdır. 

Fövqdǝ mǝzkur fǝqǝrǝlǝrǝ tövfiqǝn,
bǝn bütün nahiyǝ vǝ şǝhǝr ǝhalisini inti-
zam vǝ asayişǝ vǝ kǝndi adi işlǝriylǝ
iştiqal etmǝyǝ dǝvǝt ediyoram. 

İşğalçı mǝmurların tǝlǝblǝrinǝ itaǝt
etmǝyǝnlǝr, qeyrilǝrinǝ ibrǝt verǝ bilǝcǝk
bir tǝriqdǝ cǝzalanmalıdırlar. 

Britaniya işğalı mǝnafeyinǝ zǝrǝrli vǝ
ya ǝdavǝtkaranǝ hǝrǝkǝtdǝ bulunub,
cinayǝt irtikab edǝnlǝr vǝ etmǝk istǝ-
yǝnlǝr vǝ yaxud Britaniya ǝsakiri nüma-
yǝndǝlǝri ǝleyhinǝ fǝaliyyǝtdǝ bulunanlar
vǝ hǝmçinin dǝmiryolları, köprülǝri, tele-
qraf vǝ telefon xǝtlǝrini, hǝrbi müha-
fizlǝrini, su kǝmǝri vǝ qeyrilǝrini tǝxrib
edǝnlǝr, kimǝ mütǝǝlliq olur isǝ olsun vǝ
işbu elanın qǝrarlarına itaǝtsizlik göstǝ-
rǝnlǝr, mülki vǝ ya hǝrbi mǝhkǝmǝyǝ
verilǝrǝk edam cǝzasına vǝ ya cinayǝ-
tindǝn asılı başqa yüngül cǝzaya mǝhkum
edilǝcǝklǝrdir. 

İmza etdi: Britaniya Qara dǝniz
Qüvası Baş Komandanı general Miln. 

10 tǝşrini-ǝvvǝl 1919.

Kubanın abluka edilmǝsi 
Kuban Hökumǝtindǝ rǝsmi surǝtdǝ

Cǝnub Rusiya müsǝllǝh qüvvǝlǝri koman-
danı tǝrǝfindǝn Kubanın iqtisadi abluka
edilmǝsinǝ dair xǝbǝr alınmışdır. Dǝmir-
yol vǝ digǝr tǝriq ilǝ hǝr növdǝn olursa
olsun bütün ǝrzağın Kubana gǝtirilmǝsi
abluka mövcibincǝ mǝn edilmişdir. 

DAĞISTANDA
Dağıstan nümayǝndǝlǝrinin ictimaı 
Tǝşrini-ǝvvǝlin 10-nda Dargin mahalı

Levaşi qǝryǝsindǝ Dağıstan Cümhuriyyǝti
Şeyxülislamı Əli Hacı Akuşinskinin tǝşǝb-
büsüylǝ dǝvǝt edilǝn bütün Dağıstan
ǝhalisinin nümayǝndǝlǝri ictimaı güşad
edilmişdir. İctimaya Dağıstanlılar Mǝclisi
sǝdarǝtiylǝ bir çox üzvlǝri gǝlmişlǝrdir. 

Qroznıda olan yanğından xǝsarǝtlǝr 
Əmǝlǝ gǝlmiş yanğından külli xǝsa-

rǝtlǝr olduğu anlaşılır. Vladiqafqaz dǝmir-
yolunun 40 milyon hǝcmindǝ olan anbar-
larından 4 milyon hǝcmindǝ anbarlarda
olan 3 milyona qǝrib neft yanıb mǝhv
olmuşdur. Vǝsaili-nǝqliyyǝ qismindǝn 80
neft aparan vaqon vǝ 93 lokomotif tǝlǝf
olmuşdur. 

Dǝrbǝnddǝ
Donanma komandanının ǝmrinǝ bi-

naǝn Dǝrbǝnddǝ gǝmilǝrin sahilǝ yanaş-
malarına ancaq gündüzlǝr icazǝ veriliyor.
Gǝmilǝr sahildǝn beş mil uzaqda dayan-
malıdırlar. Gecǝ vaxtı sahil yaxınlığında
olan bütün gǝmilǝr xǝbǝrdar edilmǝdǝn
qǝrq edilǝcǝkdirlǝr. 

İRAN İŞLƏRİ 
Denikinçilǝr İranda 

Ənzǝlidǝn Baş Gömrük İdarǝsi Mǝrkǝzi
İdarǝyǝ xǝbǝr veriyor ki, hökumǝt tǝrǝ-
findǝn İrandan kǝnara mal çıxartması
qadağan edildiyinǝ baxmayaraq, Ənzǝlidǝ
olan Denikin adamları ingiliz saldatlarının
kömǝyi ilǝ Ənzǝlidǝn külli miqdarda mal
çıxarıb aparayorlar. Hǝr gün bir neçǝ pa-
raxod yüklü olaraq Ənzǝlidǝn Rusiyaya
gedǝyor. 

Hacıbaba xan Ərdǝbili 
“İran” qǝzetǝsinin verdiyi mǝlumata

görǝ, neçǝ il ǝvvǝl İrandan qaçmış olan

mǝşhur cani vǝ quldur Hacıbaba xan
Ərdǝbili yenidǝn İran toprağına keçib,
400 nǝfǝr müsǝllǝh könüllülǝrdǝn ibarǝt
olan dǝstǝsilǝ İran Hökumǝti ǝleyhinǝ
hǝrǝkata başlamışdır. Şahsevǝnlǝrdǝn dǝ
bir çox quldur dǝstǝlǝri ona qoşulmuş-
lardır. Hacıbaba xan Ərdǝbili Bilǝsuvar
tǝrǝflǝrindǝ ǝmǝliyyatda bulunmaqdadır.
Hökumǝt tǝrǝfindǝn onun üzǝrinǝ böyük
bir kazak dǝstǝsi göndǝrilmişdir. 

Ərdǝbildǝ 
Ərdǝbildǝn “İran” qǝzetǝsinǝ yazayor-

lar: 
“Ərdǝbilin halı nǝhayǝtdǝ çǝtindir.

Ətraf Şahsevǝn quldurları ilǝ doludur.
Ərdǝbil hakimi Əmirüssǝltǝnǝnin fǝaliy-
yǝtsizlik göstǝrdiyindǝn quldurların hǝrǝ-
katı get-gedǝ vüsǝtlǝnmǝkdǝdir. Yeni ha-
kim Siddiqüssǝltǝnǝ gǝldikdǝn sonra bir
qǝdǝr sakitlik olmuşduysa da, lakin bu,
müvǝqqǝti oldu. Bu günlǝrdǝ Cǝbǝdar
qǝryǝsi yaxınlığında hökumǝt qoşunları
ilǝ Yurtçu quldurları arasında toqquşma
vaqe olub, hǝr iki tǝrǝfdǝn ölǝn vǝ
yaralanan vardır. Tǝbrizdǝn hökumǝt qo-
şunlarına kömǝk gǝlǝcǝyi gözlǝniyor. 

Hökumǝtin ǝleyhinǝ hǝrǝkatda bulu-
nanlar Alarlı, Xocabǝyli, Yurtçu vǝ qeyrǝ
tayfalardır. Quldurların başçıları Mǝhǝm-
mǝd İsmayıl xan, Qulam xan vǝ qeyri-
lǝridir. 

Əhali quldurların ǝlindǝn tǝngǝ gǝlib
vǝ dǝfǝatla mǝrkǝzi Hökumǝtǝ müraciǝt
etmişlǝrdir. Hǝrǝkatın kǝsbi-şiddǝt vǝ
vüsǝt etmǝsindǝn ehtiraz edǝrǝk, qǝ-
zetǝlǝr Hökumǝtdǝn ciddi tǝdbilǝr itti-
xazını tǝlǝb ediyorlar.”

Cǝngǝllilǝr
“İran” qǝzetǝsinin yazdığına görǝ, yeni-

dǝn Cǝngǝllilǝrin hǝrǝkatı müşahidǝ
olunmağa başlamışdır. 

Neçǝ gün ǝqdǝm Hökumǝt tǝrǝfindǝn
Əmir Müqtǝdir bir dǝstǝ qoşun ilǝ Cǝn-
gǝllilǝr ilǝ mübarizǝyǝ göndǝrilmiş vǝ “Zi-
yabǝr” denilǝn bir yerdǝ onların bir
dǝstǝsinǝ rast gǝlǝrǝk, müharibǝyǝ gi-
rişmişdir. 

Bir qǝdǝr müharibǝdǝn sonra Cǝn-
gǝllilǝr neçǝ nǝfǝr ölü vǝ yaralı buraxıb
qaçmağa mǝcbur olmuşlardır. Əmir Müq-
tǝdirin qoşunu onları bir qǝdǝr tǝqib et-
dikdǝn sonra öz mövqelǝrinǝ çǝkilmiş-
lǝrdir. 

İran Azǝrbaycan 
“İran” qǝzetǝsi hal-hazırda Azǝrbay-

canın bir çox yerlǝrindǝ, ǝlǝlxüsus Şah-
sevǝnlǝr vǝ Urmiyǝ ǝtrafında davam
etmǝkdǝ olan hǝrc-mǝrclik barǝsindǝ bir
mǝqalǝ yazaraq, Hökumǝtdǝn tezliklǝ
Azǝrbaycanın xilası üçün ciddi vǝ qǝti
tǝdbirlǝr ittixazını tǝlǝb ediyor. Qǝzetǝnin
dediyinǝ görǝ, Azǝrbaycanın hǝr yerindǝ
bu saat Hökumǝtin ǝleyhinǝ böyük cǝ-
rǝyan vǝ hǝrǝkat vardır. Buna sǝbǝb olan-
lar da kürdlǝr vǝ Şahsevǝnlǝrdir. 

Kürdlǝr vǝ Şahsevǝnlǝrin başında mǝş-
hur Sepko ilǝ Hacıbaba xan durmuşlar-
dır. 

Numero 301                                              ░░ Azǝrbaycan░░ Sǝhifǝ 4



Hacıbaba xan haqqında 
Astaradan “İran” qǝzetǝsinin xüsusi

müxabiri yazayor: 
“Dünǝn gecǝ bir nǝfǝr möhtǝrǝm

şǝxs bana söylǝdi ki, Hacıbaba xan
Ərdǝbili, ki şǝrarǝt qǝsdilǝ Ərdǝbildǝn
qaçıb Baküyǝ getmiş vǝ orada özünü
mühacir deyǝ adlandırmışdı, bir dǝstǝ
atlı vǝ piyada qoşun ilǝ Badkübǝ Hö-
kumǝti tǝrǝfindǝn Muğan vǝ Şahsevǝn
tayfaları sǝrhǝdlǝrinǝ yaxınlaşmışdır ki,
hal-hazırda İran Hökumǝti ilǝ mühari-
bǝdǝ bulunan Xocabǝyli vǝ Alarlı tay-
falarının hökumǝtinin ǝleyhinǝ xüruc
edib onu yıxsın. Bundan ǝlavǝ Hacıbaba
xan Talış xanları olan Hüseynqulu xan vǝ
Rǝşid xana mǝktub yazıb onları mǝs-
lǝhǝt vǝ mǝşvǝrǝt üçün Azǝrbaycan
Astarasına dǝvǝt etmişdir. 

Hǝr tǝrǝfǝ mübǝlliğlǝr vǝ propa-
qandaçılar göndǝrib sadǝ vǝ elmsiz ǝha-
lini, xüsusǝn elatı öz tǝrǝfinǝ cǝlb edi-
yor. Əhaliyǝ deyor ki: Siz türksünüz vǝ
diliniz dǝ türkdür, nǝ üçün fars höku-
mǝtinǝ itaǝt ediyorsunuz? Hökumǝt tǝ-
rǝfindǝn ǝhalinin hamısını hifz etmǝk
üçün ǝşrar ilǝ müharibǝyǝ göndǝrilǝn
kazakların da nizamını pozmağa şüru et-
mişdir. 

Əhali arasında hökumǝtǝ nisbǝt bir
dǝrǝcǝ soyuqluq vǝ nifrǝt hissi oyan-
dırmağa müvǝffǝq olmuşdur. Əgǝr indi-
dǝn hökumǝt Hacıbaba xanın hǝrǝ-
katına mane olub onun şǝrini ǝhalinin
vǝ mǝmlǝkǝtin başından rǝf edǝrsǝ,
ǝhali sabiqki halında qalar vǝ illa hǝyǝ-
can vǝ qǝlǝyan get-gedǝ artacaqdır.
Tezlik ilǝ yaxşı vǝ tǝcrübǝ görmüş rǝis-
lǝrin komandasında bir dǝstǝ kazak vǝ
mümkün olarsa candarma göndǝrmǝk
lazımdır ki, Hacıbaba xanı vǝ onun
adamlarını tǝrksilah etsin vǝ işlǝr bir
qǝdǝr islah olunsun. Yoxsa bir çox çǝ-
tinlik üz verǝcǝyinǝ müntǝzir olmalıdır. 

Bu saat xǝbǝr gǝtirdilǝr ki, Hacıbaba
xan Rǝşid xana hökm etmişdir ki, İran-
dan qaçdığı zaman ondan aldıqları tü-
fǝng vǝ ǝslǝhǝlǝri Azǝrbaycan Asta-
rasında onun vüruduna qǝdǝr hazır
etsin. Olmasa, zor ilǝ alacağını tǝhdid
etmişdir. 

İdarǝdǝn – “İran” qǝzetǝsi vǝ onun
müxabirinin çoxdan bǝri İran Hökumǝ-
tiylǝ mübarizǝ edǝn bir şǝxsin fǝaliy-
yǝtini Azǝrbaycan Hökumǝti ilǝ ǝla-
qǝdar tutması sırf pravokatsiyadan
(müfǝttinlik) başqa bir şey deyildir. 

NUXUDA TÜRK DARÜLEYTAMI 
Nuxuda Ümuri-xeyriyyǝ şöbǝsi açıl-

dığını eşitmiş idik. 
Şǝhǝr mötǝbǝranının, bilxassǝ gündǝ

bin rublǝ kara razı düşmǝyǝn zǝngin-
lǝrimizin şöbǝyǝ yardım edib şǝhǝrin
düşkünlǝrinǝ ǝl uzadacaqları, yetim ba-
laların küçǝlǝrdǝn gedǝcǝklǝri ümidin-
dǝ idik. 

Mǝǝttǝǝssüf, ümidimiz boşa çıxdı. 
Ermǝnilǝr üçün tǝsis edilǝn iki aşxa-

na vǝ bir yetimxana müntǝzǝmǝn işini
görǝyor. 

Türklǝri çox olmasına görǝ Nuxa qǝ-
zasına nisbǝtǝn binǝ bir faiz nisbǝtindǝ
ǝlli nǝfǝrlik türk darüleytamı isǝ güc-
bǝla ilǝ iyirmi beşǝ yavuq çocuğa ba-
xayor. 

Neyçün?
Zira Nuxa türklǝri tǝvǝkkülçüdürlǝr. 
Zira bir ovuc ǝcnǝbinin Xeyriyyǝ şö-

bǝsindǝ ona qǝdǝr nümayǝndǝsi var. 

Bizim isǝ ancaq iki nümayǝndǝmiz
var ki, biri Bǝlǝdiyyǝ tǝrǝfindǝn göndǝ-
rilmiş qarnı tox bir zatdır. Bǝlli ki, toxun
acdan xǝbǝri olmaz. 

Biri isǝ Müǝllimlǝr İttifaqı tǝrǝfindǝn
göndǝrilmiş. Bir ǝldǝn dǝ sǝs çıxmaz. 

Türk darüleytamına çocuq toplanma-
yor. Mǝgǝr şǝhǝrimizdǝ yetimmi yox-
dur? Xeyr, aranılarsa, ǝlli deyil, bin ye-
tim bulunar. Öylǝ isǝ neyçün yetimxa-
naya getmǝyorlar?

İştǝ, türk darüleytamını tǝsvir edǝcǝk
halǝt: Tanıdığım bir yetimi darüleytama
qoymuşlardı. İki gün sonra yetim qaçdı.
Sǝbǝbini sordum, baxmayorlar dedi.
Çocuğun sözünǝ inanamadım. 

Bir qaç gün sonra yolum darüleyta-
mın önündǝn düşdü. Şǝhǝrin kǝnarın-
da, gedilmǝz bir yerdǝ ev tutmuşlar. Üst
qatda ǝşrafdan biri oturayor. Alt qatda
yetimlǝr yatayorlar. Darvaza açıq idi,
baxdım. Zavallılar yarıçıplaq bir halda
hǝyǝtdǝ duruyorlar. Bǝnizlǝri sararmış,
mǝhzun bir halda idilǝr. 

Çocuğun biri yerdǝ uzanmış, başını
daşa söykǝmiş, yatayordu. Vücudunu
daş incitiyormuş ki, iniltisini eşitdim. 

Şu çocuğa nǝ olmuş deyǝ sordum. 
İçlǝrindǝn biri, xǝstǝlǝnmiş deyǝ bir

ah çǝkdi. Mürǝbbiyǝniz nǝrǝdǝdir? Ney-
çün qeydinǝ qalmayor? 

Mürǝbbiyǝmiz yoxdur, dedi. 
Dǝrs oxuyormusunuz? – dedim. 
Sabahlar mǝktǝbǝ gedir, oxuyoruz,

dedi. 
Bu xǝstǝyǝ hǝkim baxmışmı?
Hǝkim kimdir? Bura kimsǝ gǝlmǝyor,

dedi. 
Bǝn yǝqin etdim ki, sahibsiz bir yur-

dun yemǝyi dǝ sahibsiz olacaq. 
Ey gecǝlǝr övladları üçün uyuyama-

yan varlılar, bir kǝrǝ dǝ bu zavallıların
halını düşününüz! Bir gün iki türlü ye-
mǝk yemǝyiniz dǝ, bir türlüsünün para-
sını bu yurda tǝxsis ediniz. Olsun ki, bu
zavallılar da tǝrbiyǝ tapıb, vǝtǝn müha-
fizlǝri olarlar. 

Möhtǝrǝm Hökumǝtdǝn Nuxa türk
darüleytamının nizama salınmasını Nu-
xa vǝkilinǝ tövsiyǝ etmǝsini rica edǝriz. 

Qeydkeş

Bakü xǝbǝrlǝri

Müǝllimǝlǝr kursu 
Maarif naziri Cǝnab Qaplanofun sǝ-

rǝncamına mǝbni, Bakünün Milli Ünas
gimnaziyasının otaqlarında türk qadın-
ları üçün kurslar açılmasına qǝrar ve-
rilmişdir. İşbu kurslarda yalnız türk xa-
nımları hǝftǝdǝ üç gün dǝrsǝ davam
edǝcǝklǝrdir. Dǝrslǝr oxunacaqdır na-
hardan sonra saat 4-dǝn 6-ya qǝdǝr.
Dǝrsǝ davam edǝn xanımlar üçün üç
qisim siniflǝr tǝdarük olunmuşdur: bi-
rinci sinifdǝ bisavad xanımlara yazmaq
vǝ oxumaq öyrǝdilib, arabir bǝzi tarixi,
ǝdǝbi vǝ siyasi şeylǝrdǝn mǝlumat ve-
rilǝcǝkdir. 

İkinci sinifdǝ cüzi savadı olan xanım-
ların hallarına münasib bir tǝrzdǝ dǝrs-
lǝr verilǝcǝkdir. 

Üçüncü qisim sinifdǝ rusca vǝ müsǝl-
manca ziyalı olan xanımlar üçün milli
ǝdǝbiyyatdan, tarixdǝn vǝ ülumi-şey-
dǝn vüsǝti-mǝlumatlarına xidmǝt edici
dǝrslǝr verilǝcǝkdir. 

İşbu kursların tǝntǝnǝli bir surǝtdǝ
açılmaq vaxtı oktyabrın 24-ndǝ cümǝ
günü saat 12-yǝ qǝrar verilmişdir. Ünas-
larımızın irfanına xidmǝt  etmǝk  arzu-

sunda bulunan millǝt bacılarımızı rǝsmi-
güşad mǝclisinǝ dǝvǝt ediriz. Xüsusi ola-
raq dǝvǝtnamǝlǝr göndǝrilmǝyǝcǝkdir. 

Mǝclisin sǝrxeyli olan möhtǝrǝmǝ
Şǝfiqǝ xanıma müraciǝt edib dǝftǝrǝ
adlarını qeyd etdirmǝyi tövsiyǝ edǝriz. 

Gecǝ kurslarını idarǝ edǝn Bakü Da-
rülmüǝllimininin müdiri Rǝşid bǝy Əfǝn-
dizadǝ. 

20 oktyabr sǝnǝ 1919

Əzl 
Bakü qubernatorunun ǝmrilǝ Quber-

niya polis qaraqol müdiri olub, xidmǝ-
tindǝn sui-istifadǝ etmǝkdǝ müttǝhim
vǝ Baş Mülkiyyǝ Müfǝttişliyi tǝrǝfindǝn
tövqif edilmiş olan sabiq Bakü qalabǝyi-
si müavini podpolkovnik Bayrambǝyof
kǝndi xidmǝtindǝn ǝzl edilmişdir. Bay-
rambǝyof hala hǝbsxanada qalmaqda-
dır. 

Qubernatorun binagüzarlığıyla Şama-
xı uyezdi qoşun uçastoku pristafı Zül-
qǝdǝrof xidmǝtindǝn sui-istifadǝ etdiyi
üçün kǝndi xidmǝtindǝn ǝzl edilmiş vǝ
tǝhti-mühakimǝyǝ alınmışdır. 

Metrik şǝhadǝtnamǝlǝri haqqında 
Daxiliyyǝ naziri qubernatora mǝlum

etmişdir ki, metrik şǝhadǝtnamǝlǝri al-
maq üçün bundan sonra qubernatorla-
ra deyil, uyezd qazilǝrinǝ müraciǝt et-
mǝlidir. Hǝmin barǝdǝ uyezd naçalnik-
lǝr[in]ǝ mǝlumat verilmǝsi rica olunu-
yor. 

Salyandan taxıl çıxarılması haqqında 
Salyan Şǝhǝr İdarǝsi qubernatora mǝ-

lum etmişdir ki, neçǝ gün ǝqdǝm Salyan
Duması tǝrǝfindǝn Cavad uyezdindǝn kǝ-
nara taxıl aparılması qadağan edildiyi
tǝhti-qǝrara alınmışdır. Sonradan Daxi-
liyyǝ vǝ Ərzaq nazirlǝri tǝrǝfindǝn taxı-
lın çıxarılmasına mümaniǝt olmadığı gös-
tǝrildiyindǝn, hǝman qǝrardad lǝğv edi-
lǝrǝk, taxılın sǝrbǝst olaraq çıxarılması-
na ǝmr verildi. Lakin buna baxmayaraq
Salyan pristafı vǝ qeyri mǝmurları özba-
şına hǝrǝkǝt edib taxılın Baküyǝ vǝ qeyri
yerlǝrǝ aparılmasına mane olayorlar.
Buna görǝ dǝ mǝmurların böylǝ hǝrǝ-
katının qabağı alınması lazım olduğunu
şǝhǝr idarǝsi qubernatordan rica ediyor. 

Qaçqınlara dair 
Ümuri-Xeyriyyǝ vǝ Nafiǝ Nǝzarǝtinin

qaçqınlara müavinǝt edǝn nahiyǝ müdi-
ri bir neçǝ mǝmurları ilǝ bǝrabǝr, Azǝr-
baycan sǝrhǝdinǝ toplaşmış olan külli
miqdarda qaçqınları yerbǝyer etmǝk
üçün Quba uyezdinǝ getmişdir. 

Postamız
Hacıqabul istasyonundan 30 mayıs

tarixindǝ Baküyǝ Türk Ədǝmi-Mǝrkǝziy-
yǝt Firqǝsinǝ göndǝrilmiş bir mǝktub
dünkü gün tǝşrini-ǝvvǝlin 18-dǝ vüsul
bulmuşdur. 

General Mehmandarof 
Lǝnkǝran Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi tǝşrini-

ǝvvǝlin 15-dǝ olan iclasında Lǝnkǝran
şǝhǝr ǝhalisi tǝrǝfindǝn general Meh-
mandarof cǝnablarını Mǝclisi-Mǝbusan
üzvlüyünǝ intixab etmişlǝrdir. 

Şǝhǝrimizin tǝmizliyi 
Mǝclisi-Mǝbusanda Bakü Bǝlǝdiyyǝ

İdarǝsinǝ on milyon manat buraxılması
haqqında müzakirǝdǝ “Bǝlǝdiyyǝ İdarǝ-
si şǝhǝri tǝmiz saxlayor” deyǝn ǝfǝndi-
lǝr şǝhǝrimizin müsǝlman  hissǝsinǝ
tǝşrif gǝtirsǝlǝr, şǝhǝrimizin nasıl tǝmiz

saxlanmasını görǝ bilǝrlǝr. 

Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi vǝ Elektrik
Cǝmiyyǝti 

Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi “Elektriçeskaya Si-
la” cǝmiyyǝtinǝ bir tǝliqǝ göndǝrǝrǝk
mǝlum etmişdir ki, son zamanlar bir çox
zǝvat Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ müraciǝtǝn
cǝmiyyǝtǝ işıq vǝ qüvvǝt üçün verilǝn
istedalara sǝbǝbini göstǝrmǝksizin rǝdd
cavab alınmaqdadır. Şǝhǝr ilǝ cǝmiyyǝt
beynindǝ ǝqd edilǝn müqavilǝnamǝnin
7-nci maddǝsinǝ mǝbni, cǝmiyyǝt sǝ-
bǝbsiz rǝdd cavab verǝmǝz. Binaǝni-
leyh, minbǝ’d cǝmiyyǝt rǝdd cavab ver-
dikdǝ, isteda üzǝrindǝ xüsusi mǝlumat
yazaraq Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ elam etmǝ-
lidir. 

Zǝhmǝt mǝlumatı 
Bakü qradonaçalniki Bǝlǝdiyyǝ İdarǝ-

sinǝ müraciǝtǝn hǝr ay başında şǝhǝrdǝ
olan tǝmirat lǝvazimatı vǝ zǝhmǝt qiy-
mǝtlǝri haqqında qradonaçalstvaya mǝ-
lumat vermǝyi rica etmişdir. 

Yeni dövlǝti xǝstǝxana 
Sabiq “Sǝadǝt” mǝktǝbi mülkündǝ

açılmış yeni dövlǝti xǝstǝxana doktorları
tǝrǝfindǝn yazılacaq reseplǝr üzrǝ “dǝr-
man vermǝk işi” Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi xǝs-
tǝxanalarının birinǝ hǝvalǝ olunması
qǝrara alınmışdı. Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi Sǝh-
hǝti-Ümumiyyǝ Nǝzarǝtinǝ mǝlum et-
mişdir ki, bu iş Qǝdirofun evindǝki Bi-
rinci Şǝhǝr xǝstǝxanasına tapşırılmışdır. 

Fransız lisanında Bakü 
haqqında mǝlumat 

Xariciyyǝ Nǝzarǝti cǝnbindǝki mǝ-
lumat bürosu Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ mü-
raciǝtǝn mǝlum etmişdir ki, fransız li-
sanında nǝşr edilǝcǝk Bakü haqqında
mǝlumat üçün Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin,
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti istiqlaliyyǝti
elanından bu vaxtadǝk etdiyi gǝlir vǝ
çıxarı haqqında mǝlumat göndǝrmǝsi
lazımdır. Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin Maliyyǝ
şöbǝsi istǝnilǝn mǝlumatı göndǝrmişdir. 

Şǝhǝr üçün odun 
Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi Azǝrbaycan Dǝmir-

yolları Müdiriyyǝtinǝ müraciǝtǝn Yala-
ma mövqifindǝ şǝhǝr üçün hazırlanan
odunu daşımaq üçün 30 ǝdǝd örtülü
vaqon istǝmişdir. Əlavǝ mǝlum etmişdir
ki, bu vaxtadǝk istǝnilǝn 20 vaqondan
fǝqǝt 9 vaqon verilmişdir. Bu isǝ işin
lǝng olmasına sǝbǝb olur. Halbuki Bǝlǝ-
diyyǝ İdarǝsi bir xüsusi deyil, dövlǝti
idarǝlǝrǝ, şǝhǝrin füqǝra sinfinǝ odun
vermǝk xǝyalındadır. Sonra Bǝlǝdiyyǝ
İdarǝsi rica etmişdir ki, vaqonların vaxt-
lı-vaxtında verilmǝsi üçün lazımi bina-
güzarlıq olunsun. 

Polis vǝ Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi 
Qradonaçalstva mühǝndisinin tǝliqǝ-

sinǝ cavabǝn Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi mǝlum
etmişdir ki, 1917 vǝ 1918-nci sǝnǝ ha-
disatı nǝticǝsindǝ şǝhǝrin tǝsǝrrüfat vǝ
maliyyǝ cǝhǝtlǝri bǝrbad bir hala gǝti-
rildiyindǝn, Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi fǝqǝt Hö-
kumǝtdǝn alınan istiqraz ilǝ kǝndi mǝ-
xaricatını zorla örtmǝyǝ müvǝffǝq olur-
du. Şǝhǝrin böylǝ ǝhvalını nǝzǝrǝ ala-
raq, Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi polis dairǝlǝri
tǝmiratını kǝndi öhdǝsindǝn götürmǝk
qǝsdilǝ lazımi yerlǝrǝ müraciǝtdǝ bu-
lundusa da, müvǝffǝq olamadı. Şimdi
heç olmazsa Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ xǝzinǝ-
dǝn borc verilmǝlidir ki, polis dairǝlǝrini
nizama salmaq mümkün olsun. 

Tǝshih
Dünki baş mǝqalǝmizdǝ ǝrbabi-yǝ-

sarı tǝrif edǝn cümlǝdǝ “mǝmlǝkǝt ǝsa-
sının ilkası” cümlǝsindǝki “mǝmlǝkǝt
ǝsası” “mülkiyyǝt ǝsası” şǝklindǝ oxun-
malıdır. 

Birjada
Yenidǝn Kerenskinin paraları tǝrǝq-

qiyǝ başlamışdır. Yaxın bir zamanda ye-
nǝ ǝvvǝlki qiymǝtlǝri dǝrǝcǝsinǝ yetiş-
mǝlǝri gözlǝniyor. Minlik 1020 manat-
dan 1150 manata qǝdǝr qalxmışdır,
250-lik faizsiz vǝ xırda kǝndi qiymǝtin-
dǝn 10 faiz ǝksiyǝ gedǝyor. 

Nikolay 5 yüzlüyü 800-dǝn 1500 ma-
nata qǝdǝr, yüzlüyü 300-330 manata
qǝdǝr vǝ xırdası 50-80 faizǝ qǝdǝrdir.
Osmanlı kağız lirǝsi 200 manat vǝ Tiflis
parası bin manata 15 manat faizlǝdir. 

Osmanlı altun lirǝsi 790 manat, altun
onluq 950 manat, imperial 650 manat
vǝ Otriş altunu 2025 manatdır. Gümüş
manat 74 vǝ xırda gümüş para 30 ma-
natdır. 

PARLAMAN KOMİSYONLARINDA 
Maarif Nǝzarǝti tǝrǝfindǝn nǝşr edi-

lǝcǝk pedaqoji, elmi vǝ ǝdǝbi jurnallar
haqqında 16 tǝşrini-ǝvvǝldǝ Maarif Nǝ-
zarǝtindǝn Lǝvayehi-qanuniyyǝ şöbǝsi-
nǝ bir qanun layihǝsi varid olmuşdur. 

Bakü qǝbul edici vǝ sahil radio-stas-
yonlarının ştataları haqqında 16 tǝşrini-
ǝvvǝldǝ Posta vǝ Teleqraf Nǝzarǝtindǝn
Parlamanın Lǝvayehi-qanuniyyǝ şöbǝsi-
nǝ bir qanun layihǝsi varid olmuşdur. 

Ünas edadilǝrindǝ mürǝbbi müavini
mǝmurluğu tǝşkil olunması haqqında
tǝşrini-ǝvvǝlin 20-ndǝ Maarif Nǝzarǝ-
tindǝn Lǝvayehi-qanuniyyǝ şöbǝsinǝ bir
qanun layihǝsi varid olmuşdur. 

Köy tǝsǝrrüfatı alatı alınmaq üçün
Ziraǝt Nǝzarǝti binagüzarlığına 5000000
manat (5 milyon) buraxılması haqqında
tǝşrini-ǝvvǝlin 20-sindǝ Ziraǝt Nǝzarǝ-
tindǝn Parlamanın Lǝvayehi-qanuniyyǝ
şöbǝsinǝ bir qanun layihǝsi varid ol-
muşdur. 

Sǝhra farǝlǝri ilǝ mübarizǝdǝ bulun-
maq mǝxarici dövlǝt hesabına qǝbul
etmǝk haqqında tǝşrini-ǝvvǝlin 20-sin-
dǝ Ziraǝt Nǝzarǝtindǝn Lǝvayehi-qanu-
niyyǝ şöbǝsinǝ bir qanun layihǝsi varid
olmuşdur. 

FİRQƏLƏR VƏ CƏMİYYƏTLƏR 
Müsavatda

Əmirhacıyan köyündǝ mǝktǝb 
Türk Ədǝmi-Mǝrkǝziyyǝt “Müsavat”

firqǝsinin Əmirhacıyan şöbǝsinin ricası
üzǝrinǝ Əmirhacıyan köyündǝ mǝktǝb-
lǝr açılıb müǝllimlǝr göndǝrilmǝsi xü-
susunda firqǝ, Maarif Nǝzarǝtinǝ müra-
ciǝtdǝ bulunmuşdur. 

Qadınlara mǝxsus vaqon 
“Müsavat”ın Balaxana mǝrkǝzi Mǝ-

dǝnlǝr şöbǝsindǝn Bakü komitǝsinǝ bir
ǝrzi-hal varid olmuşdur ki, Bakü ilǝ Sa-
bunçu arasında gedib-gǝlmǝk çox oldu-
ğundan, sabiqdǝ müsǝlman qadınlarına
mǝxsus bir vaqon verilmiş idi. İmdi isǝ
verilmǝdiyindǝn, müsǝlman qadınları
müşkilat görmǝkdǝdirlǝr. Binaǝnileyh
işbu xüsusda Bakü komitǝsindǝn tǝşǝb-
büsatda bulunması rica edilmişdir. Ko-
mitǝ isǝ Türüq vǝ Mǝabir Nǝzarǝtinǝ
müraciǝtdǝ bulunmuşdur. 

Numero 301                                                                                                  ░░ Azǝrbaycan░░ Sǝhifǝ 5



Əkinlǝrdǝn bǝhrǝ 
Bu sǝnǝ Boladılılardan Boladı xanları

mǝhsulatlarının onda bir hissǝsini bǝh-
rǝ istǝdikdǝ, ǝkinçilǝr bu bǝhrǝni tǝlǝb
etmǝkdǝ xanları haqlı bilmǝyib imtina
etmǝklǝ bǝrabǝr, Baküyǝ gǝlib mǝrkǝzi
Müsavata müraciǝt etmişlǝrdir. Müsa-
vat mǝrkǝzi işbu xüsusda hökumǝt nü-
mayǝndǝlǝriylǝ müzakirǝ etdikdǝ, qǝrar
verilmişdir ki, lazımi vǝchlǝ tǝhqiqat
edilincǝyǝ qǝdǝr bu mǝsǝlǝ dayandırı-
laraq ǝkinçilǝrdǝn bǝhrǝ alınmasın. 

Lǝnkǝran mahalında 
Lǝnkǝran mahalının Butǝsǝr camaa-

tının Pensǝr mǝhǝllǝsi vǝkillǝri Baküyǝ
gǝlib, keçǝn sǝnǝ bu mahalın sakinlǝri
bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn talan olduqlarına
cǝhǝt, bu sǝnǝlik olaraq Tuğra xanıma
bǝhrǝ verǝ bilmǝyǝcǝklǝri haqqında
Müsavat mǝrkǝzinǝ müraciǝtlǝ müda-
fiǝ edilmǝlǝri üçün ǝrizǝ vermişlǝrdir.
Firqǝ bu xüsusda tǝşǝbbüsatda bulun-
maqdadır. 

İclas
Sǝşǝnbǝ günü tǝşrini-ǝvvǝlin 21-dǝ

axşam saat altıda Türk Ədǝmi-Mǝrkǝ-
ziyyǝt firqǝsi “Müsavat”ın Bakü komitǝ-
si iclası vüqu bulacaqdır. 

Qaçqınlara ianǝ 
Dağıstandan fǝrar etmiş olan Mus-

tafa bǝy Bulkanof nam bir tǝlǝbǝyǝ 500
manat, Kǝrbǝlayı İmamqulu oğluna 300
manat, Sultan Molla Əhmǝd qızına 200
manat, Dǝrbǝnd müǝllimi Əbutalib
Seyidofa ailǝsiylǝ bǝrabǝr 500 manat,
Mirağa Mǝşhǝdi Mirbaba oğluna 300
manat, 7 nǝfǝrǝ 700 manat, yaralanmış
Dǝrbǝnd müǝllimi Əbucǝfǝr Mǝhǝm-
mǝdofa 500 manat, Dağıstan nümayǝn-
dǝlǝri vasitǝsilǝ iki nǝfǝr çıplaq tǝlǝbǝyǝ
ǝlbisǝ alınması üçün Zǝkǝriyya Xeyra-
manofa vǝ Əhmǝd Şahnǝzǝrofa 1600
manat Bakü Müsǝlman Cǝmiyyǝti-Xey-
riyyǝsi tǝrǝfindǝn ianǝ verilmişdir. 

6 nǝfǝr şikǝst türkǝ 400 manat vǝ
başqa 2 nǝfǝrinǝ 300 manat Cǝmiyyǝti-
Xeyriyyǝ tǝrǝfindǝn ianǝ verilmişdir.
Bunlara Ümuri-Xeyriyyǝ vǝ Nafiǝ tǝrǝ-
findǝn dǝ müavinǝt edilib, vǝtǝnlǝrinǝ
getmǝlǝri üçün bilet dǝ verilmişdir. 

Füqǝraya müavinǝt 
Mǝşhǝdixanım Mǝlik qızına 200 ma-

nat, Gülǝndam Heybǝt qızına 100 ma-
nat, Mehribanu Ağamǝli qızına 200 ma-
nat, Mǝhǝmmǝdǝli Atabala oğluna 200
manat, Püstǝxanıma 150 manat vǝ Rza
Mǝşǝdihüseyn oğluna 200 manat Cǝ-
miyyǝti-Xeyriyyǝ tǝrǝfindǝn ianǝ veril-
mişdir. 

Hǝkimlǝr iclasında 
Yekşǝnbǝ günü tǝşrini-ǝvvǝlin 19-

nda Bakü Müsǝlman Cǝmiyyǝti-Xeyriy-
yǝsinin sǝdri Qasım Qasımof hǝkimlǝr
ilǝ yapdığı iclasda qaçqınlara tibbi
müavinǝt edilmǝsi haqqında müzakirǝ
etmişdir. Nǝticǝsi haqqında gǝlǝcǝk
nüsxǝmizdǝ mǝlumat verilǝcǝkdir. 

Qaçqınları dezinfekti etmǝk 
Cǝmiyyǝti-Xeyriyyǝnin idarǝsindǝ

olan 500 nǝfǝrǝ qǝdǝr qaçqınlardan
gündǝ 30 nǝfǝri dezinfekti icra edilmǝk
üçün dezinfekti odalarına göndǝrilmiş-
dir. 

AZƏRBAYCANDA 

Ağdaşda Müǝllim vǝ Müǝllimǝlǝr
İttifaqı

1919 sǝnǝ 10 tǝşrini-ǝvvǝl saat 11-dǝ
Ərǝş mǝntǝqǝsi daxilindǝ kain Ağdaşda

olmaq üzrǝ ümum müǝllim vǝ müǝlli-
mǝlǝrin tǝşǝbbüs vǝ fǝaliyyǝti ilǝ “Azǝr-
baycan Müǝllim vǝ Müǝllimǝlǝr” İttifa-
qının şöbǝsini güşad etmǝk babında
ümumi ictima vaqe oldu. 

İctimada Əfǝndizadǝ Mǝhǝmmǝd
bǝyin sǝdarǝti vǝ Sǝfǝrǝlizadǝ İbrahim
ǝfǝndinin katibliyi ilǝ “heyǝti-idarǝ” bǝr-
vǝchi-ati intixab edildi. 

Sǝdr: Mǝhǝmmǝd bǝy Əfǝndizadǝ. 
Müavini-sǝdr: İbrahim ǝfǝndi Sǝ-

fǝrǝlizadǝ. 
Katib: Mǝhǝmmǝd Hacızadǝ. 
Xǝzinǝdar: Mustafa ǝfǝndi Əfǝn-

dizadǝ. 
Üzvi-idarǝ: Əhmǝdağa ǝfǝndi Əfǝn-

dizadǝ. 
İttifaq bu gündǝn etibarǝn öz fǝaliy-

yǝtinǝ başlayor. 

Gökçaydan
Keçǝn may ayında Daxiliyyǝ naziri

müavini yaranal Ağabǝyof cǝnabları
özünün Gökçaya vürudu ǝsnasında ca-
maatın bir xeyli dǝrdlǝrinǝ ǝlac aradığı
gibi, müsǝlman qǝbristanının ayaqlar
altında taptalanıb mal yatağı olduğu
nǝzǝr-diqqǝtlǝrini cǝlb etmişdilǝr. Yara-
nal hǝzrǝtlǝrinin binagüzarlığı ilǝ hǝ-
man qǝbristanlığa hasar çǝkmǝkdǝn
ötrü hökumǝt bir ianǝ dǝftǝri açıb şǝhǝr
ǝhalisindǝn qırx min manatdan ziyadǝ
ehsan toplamışdı. Bu pulları sabiq Gök-
çay qaimmǝqamı Xankişi bǝy Qafarof
cǝnabları (bu halda Bakü vali müavini-
dir) müvǝqqǝti olaraq Gökçay xǝzinǝ-
xanasına tapşırıb vermişdi. Hǝman qǝb-
ristan hasarından ötrü toplanan pulları
şimdi camaatdan bir neçǝ tacir kapa-
ratif açacayıq bǝhanǝsilǝ xǝzinǝdǝn çı-
xarıb öz ǝllǝrindǝ saxlayıb, bǝrk alış-
veriş etmǝkdǝdirlǝr. Bu keyfiyyǝtǝ ida-
rǝnin diqqǝtini cǝlb etdiyim gibi, Daxi-
liyyǝ Nǝzarǝti müavini yaranal Ağabǝ-
yofun da etinasını tǝmǝnna edirǝm. 

Bundan ǝlavǝ, Gökçayda mǝdfun
olan qǝhrǝman türk zabitlǝrinin mǝzar-
larının üstündǝ bir nişangah yapmaq-
dan ötrü Gökçay qaimmǝqamı Zülqǝ-
dǝrof cǝnablarının binagüzarlığı ilǝ iki ay
bundan müqǝddǝm toplanan otuz beş
min manat ianǝ pulları bu qǝdǝr müd-
dǝtdǝ Gökçay qazisi axund Mirmahmud
ağanın cibindǝ hǝrǝkǝtsiz qaldığını qa-
reini-kirama xǝbǝr verǝndǝn sonra, and
verirǝm axund cǝnablarının öz cǝddinǝ,
bu ehsanı çox da lǝng edǝmǝyib, qabaq
qış ayları gǝlmǝmiş ikǝn vaxtı fövt ver-
mǝyib, tez öz yerinǝ sǝrf eylǝsinlǝr. Elǝ
olmasın ki, qǝbristan hasar pulu gibi
nişangah ehsan pulları da beyhudǝ yerǝ
ciblǝrdǝ gǝzmǝsin, çünki ölüm-itim
dünyasıdır, ǝldǝn-ǝlǝ düşǝr. 

Molla Abdullah Hüseynof 
Basqali 

GÜRCÜSTANDA

Abaşidzenin vürudu 
Gürcü müsǝlmanlarının Milli Mǝclisi

sǝdri Mǝhǝmmǝd bǝy Abaşidze Tiflisǝ
varid olmuşdur. 

Türkiyǝ Övqaf 
Nǝzarǝti direktoru 

Bu günlǝrdǝ Türkiyǝ Övqaf Nǝza-
rǝtinin vis-direktoru, Hǝrbiyyǝ naziri
Avni paşa, Lord Kipianidzenin qardaşı
oğlu Əli Nüsrǝt bǝy, Lord Kipianidze
Tiflisǝ varid olmuşlardır. 

Əli Nüsrǝt bǝy Tiflisdǝ iki-üç gün qa-
lacaqdır. 

Batum-Kutaisi dǝmiryolunda 
Tǝşrini-ǝvvǝlin 15-ndǝ Gürcüstan

Cümhuriyyǝti Hökumǝtilǝ Zaqafqasi-
yada olan İngiltǝrǝ nümayǝndǝsi gene-
ral Braf miyanında Batum-Kutaisi his-
sǝsindǝ olan dǝmiryol xüsusunda bir
etilaf ǝmǝlǝ gǝlib müahidǝnamǝ dǝxi
bağlanmışdır. 

Müahidǝnamǝ mövcibincǝ Batum-
Kutaisi hissǝsi “sǝrnişin” vǝ “liman”
mövqiflǝri daxil edilmǝklǝ İngiltǝrǝ mǝ-
murları tǝhti-nǝzarǝtindǝ olacaqdır. 

Amerika dövlǝti nǝzdindǝ 
Gürcüstan nümayǝndǝsi 

Gürcüstan Hökumǝtinin qǝrarıyla
Xambaşidze Amerika dövlǝti nǝzdindǝ
nümayǝndǝ tǝyin edilmişdir. 

Kubanda 
Gürcüstan nümayǝndǝsi 

Mǝclisi-Müǝssisan üzvü Topuridze vǝ
general Odişelidze Yekaterinodarda
Gürcüstan Hökumǝtinin nümayǝndǝsi
tǝyin edilmişlǝrdir. 

50 milyon tǝxsis 
Əmǝlǝ vǝ xidmǝtçilǝr üçün ǝvvǝlinci

zǝruri ǝrzaq almağa 50 milyon tǝxsis
edilmǝsinǝ dair olan dekreti Gürcüstan
Mǝclisi-Müǝssisanı özünün axırıncı icla-
sında qǝbul etmişdir. 

Ziyarǝt
Srağagün Ermǝnistan Maliyyǝ naziri

Araratyan Gürcüstan Xariciyyǝ naziri
Gegeçkorini ziyarǝt edib, onunla uzun
müsahibǝdǝ bulunmuşdur. 

Sibiryadakı gürcülǝrin nümayǝndǝlǝri
Sibiryada vǝ Əqsayi-Şǝrqdǝ sükunǝt

edǝn gürcülǝrin Rustamaşvili vǝ Vexav-
tasidǝn ibarǝt nümayǝndǝlǝri orada ya-
şayan gürcülǝr ǝhvalı ilǝ hökumǝti aşina
vǝ onların öz vǝtǝnlǝrinǝ övdǝt etmǝk
xahişindǝ olduqlarını bildirmǝk üçün
Sibiryadan Tiflisǝ varid olmuşlardır. 

İDARƏYƏ MƏKTUB 

Müdiri-möhtǝrǝm, bu mǝktubumun
qǝzetǝnizdǝ dǝrcini rica edirǝm.

Türkcǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsinin
294-ncü nömrǝsindǝ yazılmış olduğu
üzrǝ, Pirşağıdakı postun akalodoçniki
üçün mǝzkur kǝnd ǝhalisindǝn olan bir
neçǝ nǝfǝrin aralarında qǝt etdiklǝrinǝ
görǝ, üç bin manata bir bağ vǝ orada
olan milisǝlǝrin atları üçün bin beş yüz
manatlıq arpa-saman alınmışdır. Əlavǝ
üç bin altı yüz manat da hǝman kǝnd
katibi üçün camaatdan toplayormuşlar
vǝ camaat bunun ǝleyhinǝ etiraz et-
dikdǝ isǝ bu vergi Balaxana-Sabunçu
polis müdürünün ǝmrilǝ yığılmasını söy-
lǝyib paraları toplamışlar imiş. Böylǝcǝ
bir qǝrar camaat içindǝ olub-olmadı-
ğını, paralar kim üçün, nǝ vaxt vǝ hangi
hökm, ǝmr vǝ kimin sözüylǝ toplan-
dığından bǝnim xǝbǝrim yoxdur vǝ bu
xüsusda heç bir vaxt heç bir ǝmr dǝ
vermǝmişǝm. 

Balaxana-Sabunçu Polis müdiri: 
Sǝmǝd bǝy Əliskǝndǝrzadǝ

Müdir: Hacıbǝyli Üzeyir 

İtibdir
Əbdülqasım Hacı Əbdülsǝttar oğlu Şıxǝli-
yofun adına Əxzi-Əsgǝr İdarǝsindǝn ve-
rilmiş şǝhadǝtnamǝsi, pasportu itib. Eti-
bardan saqitdir.       

11467

Keçǝn mart faciǝsindǝ tǝxminǝn otuz il
bundan ǝqdǝm İdareyi-Ruhaniyyǝdǝn aldı-
ğım atestadım mǝhv vǝ tǝlǝf olduğunu elan
ediyorum. 
İrǝvan ǝhli: Axund Hacı Molla İsmayıl
Mǝhǝmmǝdhǝsǝn oğlu Axundzadǝ. 

11469

Doktor M. İ. Lori
Əmrazi-zöhrǝviyyǝ vǝ daxili naxoşluqları
qǝbul edir. 

914 vǝ 606 müalicǝsi. 
Qǝbul edir hǝr gün 
Sǝhǝr saat 8 – 9-adǝk
Axşam saat 3 – 7-yǝdǝk. 
Ünvan: Varansofski küçǝ nömrǝ 46. 
Bandarnının küncündǝ, yolu Bandarnıdan,
nömrǝ 8. 3-ncü mǝrtǝbǝ. Telefon 17-06 vǝ
52-36.                     

14219

Diş hǝkimi R. M. Altman 
Gǝlib vǝ qǝbul edir naxoşları
Gündüz saat 8 – 2-yǝdǝk
Axşam saat 4 – 7-yǝdǝk. 
Müsǝlman xanımları üçün ǝlahiddǝ qǝbul
olunan otaq. 
Adres: Şamaxinka, ev nömrǝ 20, aptekin
qarşısında. 

Berlin Darülfünunu doktoru: 
N. Milkomkan 

Daxili, zöhrǝvi, sifilis, “606” vǝ “914”
müalicǝlǝrini qǝbul edir. 
Hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 12-yǝdǝk
Axşam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk. 
Ünvan: Varansofski küçǝ numero 9-11. Kal-
yubakinski küçǝnin küncündǝ. Telefon nu-
mero 34-34.  

Diş hǝkimi A. A. Mirkin 
Dişlǝrǝ müalicǝ olunub vǝ doldurulur, ka-
uçuk vǝ qızıl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayrılır.
Dişlǝrin ağrısız çǝkilmǝsi. Qǝbul olunur
gündüzlǝr 9-dan 2-yǝdǝk, axşamlar 4-dǝn
7-dǝk. Ünvan: Gimnaziçeski küçǝ numero
124.                                                         11426

Professor Boyneviçin Mǝsko kabinetinin
sabiq asistenti 

Doktor K. Musaelyans
Yürǝk, mǝdǝ, bağırsaq vǝ qeyri daxiliyyǝ
naxoşluqları qǝbul edir. 
Sǝhǝrlǝr 9-dan 12-yǝdǝk, 
Axşamlar 5-dǝn 7-yǝdǝk. 
Ünvan: Karantinni vǝ Balşoy Marskoy kü-
çǝlǝrin küncündǝ (Telefonnı küçǝnin ba-
şında). Telefon 40-22.                              11446

Diş hǝkimi B. L. Levin
Gǝlib naxoşları qǝbul etmǝyǝ başlamışdır.
Dişlǝri ağrısız çǝkir. Kabinǝdǝ diş çıxığı la-
baratoriyası vardır. Qızıl ǝnglǝr, qızıl köklǝr,
kauçuk işlǝri. Qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
1-ǝdǝk. Axşam saat 4-dǝn 8-ǝdǝk. 
Adres: Sisyanofski numero 7. Qubernskinin
küncündǝ. 

9090

Tǝbib Əmir bǝy Aslanof 
Qǝbul edir naxoşları (daxiliyyǝ vǝ cildiyyǝ)
axşam saat 4-dǝn 6-yadǝk. 
Adres: Afitserski küçǝdǝ (Nikolayefski
küçǝnin tinindǝ) nömrǝ 6. Telefon 41-14.

1430

Xǝzǝr dǝnizindǝ posta, sǝrnişin vǝ yük
gǝmilǝrinin hǝrǝkatı 

Bakü – Ənzǝli 
15-nci körpüdǝn, sǝşǝnbǝ, cümǝ vǝ bazar
günlǝri saat 4-dǝ. 

Bakü – Tazǝşǝhǝr (Krasnovodsk)
15-nci körpüdǝn, düşǝnbǝ, pǝncşǝnbǝ vǝ
cümǝ günlǝri saat 5-dǝ. 

Bakü – Salyan 
19-ncu körpüdǝn sǝşǝnbǝ, pǝncşǝnbǝ vǝ
şǝnbǝ günlǝri saat 4-dǝ. 
Bakü – Ənzǝli – Şahsüvar – Mǝşhǝdsǝr –

Bǝndǝr-Gǝz vǝ geri 
17-nci körpüdǝn çaharşǝnbǝ günü saat 4-
dǝ. 
Bakü – Hǝsǝnqulu – Bǝndǝr-Gǝz vǝ geri 

17-nci körpüdǝn sǝşǝnbǝ günü saat 4-dǝ.
Petrofsk – Fort-Aleksandrovsk – Guryef

vǝ geri 
Paraxodlar Petrofskdan pǝncşǝnbǝ günlǝri
saat 4-dǝ çıxayorlar. 

Bakü – Lǝnkǝran – Astara 
17-nci körpüdǝn düşǝnbǝ, sǝşǝnbǝ vǝ
şǝnbǝ günlǝri saat 4-dǝ. 

Bakü – Petrofsk 
15, 25 vǝ 24-ncü körpülǝrdǝn sǝşǝnbǝ,
pǝncşǝnbǝ vǝ şǝnbǝ günlǝri saat 12-dǝ.                                             

T-178

Xüsusi müsǝlman tǝvǝllüdxanası 
Gövhǝr xanım Qazızadǝ 

Vǝz’i-hǝml edǝnlǝr hǝr bir vaxt, gǝlǝn
xǝstǝlǝr isǝ hǝr gün sǝhǝr saat 10-dan 2-yǝ
gibi qǝbul edilirlǝr. Tǝvǝllüdxanada ǝmǝ-
liyyati-cǝrrahiyyǝ (aperatsiya) icra edilib,
doktor Tsetner konsultasiya yapır. Feld-
şeritsa-mama Vasserman çiçǝk döyür, yara
bağlayor vǝ iynǝ vurur. 
Adres: Armyanski küçǝ, nömrǝ 13. Telefon
nömrǝ 58-39.                                          T321

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyof 
Naxoşları qǝbul etmǝyǝ başlamışdır. 
Hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 9-adǝk. 
Axşam saat 4-dǝn 7-dǝk. 
İçǝri şǝhǝr Balşoy Minaretski küçǝ, nömrǝ
1. Bağçanın qarşısında. Telefon nömrǝ 36-
91.                                                             9051

Arvad diş hǝkimlǝri N. A. Şaxter vǝ xanım
Dişlǝr ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qazma vǝ
hǝr növ qayırma dişlǝr. Dişlǝrin yaxşı qa-
yırılması tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr
üçün tezliklǝ görülür. 
Qiymǝtlǝr münasibdir. 
Qǝbul olunur sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝdǝk.
Axşam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk. 
Varansofski küçǝ 17 numerolu evdǝ. Pa-
radnı qapıdan.                                                133

Berlin Darülfünunu doktoru 
İ. S. Kopilyoviç 

Daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbiyyǝ naxoşluqları qǝbul
edir. Sǝhǝr saat 10-dan 1-ǝdǝk.
Axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk. Elektrik müa-
licǝsi, 606 vǝ 914 müalicǝsi vǝ qeyrilǝr. 
Adres: Varansofski küçǝ numero 17, 2-nci
mǝrtǝbǝ, telefon numero 50-27 vǝ 93.
11449

Diş hǝkimi E. S. Karştenbaum
Maddi cǝhǝtdǝn zǝiflǝr üçün xüsusi gü-
zǝştdǝ bulunayor. 
Diş çıxartmaq ağrı ilǝ 25 manat
“   “                   ağrısız 50 manat 
Müalicǝ vǝ doldurması 80 manatdan
100-ǝ gibi. 
Mǝslǝhǝt 15 manat. 
Ünvan: Quba meydanı yanında Sisyanofski
küçǝ nömrǝ 41, İsrafilofun evindǝ. Telefon
nömrǝ 22-57. 

14491
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Diş müalicǝxanası D. L. Zeylidzon Xüsusi qızıl vǝ platina işlǝri, kötük vǝ
körpülǝr vǝ farforlar. Dişlǝrin ağrısız çǝkilmǝsi. Qǝbul olunur şǝxsǝn növbǝtǝ

yazılmaq ilǝ. Sǝhǝrlǝr asistenti Ayna xanım Mahmudbǝyova. 
Saat 9-dan 2-yǝdǝk, axşamlar saat 5-dǝn 7-yǝdǝk. 

Ünvan: Malakanski küçǝ ev nömrǝ 1, 
telefon nömrǝ 19-55. 1442
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MƏSAİ NƏZARƏTİNDƏN 
13 kanuni-sani 

Mǝsai Nǝzarǝti bütün fabrika vǝ za-
vod sahiblǝrinǝ Vükǝla Şurasının qǝ-
rardadına binaǝn, Avropa tǝrǝfindǝn
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti istiqlaliyyǝ-
tinin tǝsdiq edilmǝsi münasibǝtilǝ bü-
tün ǝmǝlǝ vǝ xidmǝtkarları xalq bay-
ramında iştirak üçün maaşlarının sax-
lanılması şǝrtilǝ azad edilmǝlǝrini tǝk-
lif ediyor. 

Mǝsai naziri: Pepinof

AZƏRBAYCANIN 
BÖYÜK GÜNÜ!

Bu gün Azǝrbaycan tarixindǝ böyük
bir gün, böyük bir bayramdır!

Bu gün Azǝrbaycan kǝndisinin hürr
vǝ müstǝqil olduğunu haqqıyla dǝrk
vǝ tǝsdiq etmǝyǝ haqqı var; bu gün
hǝr azǝrbaycanlının şǝrǝf vǝ iftixarla
mütǝhǝssis olmağa lǝyaqǝt vǝ isteh-
qaqı var; bu gün bütün Azǝrbaycan
türklǝrinin milli hǝyǝcan vǝ qǝlǝyan-
larla, bayramlar, şǝnliklǝr, şadman-
lıqlar eylǝmǝyǝ fürsǝti var...

Bu gün hǝqiqǝtǝn bir Azǝrbaycan
var, bir dǝ Azǝrbaycan türkünün
beynǝddüvǝl tǝsdiq vǝ qǝbul edilmiş
siyasi, milli bir mövcudiyyǝt vǝ is-
tiqlaliyyǝti var!.. 

Azǝrbaycan elani-istiqlaliyyǝti tari-
xindǝn Azǝrbaycan istiqlaliyyǝti tǝs-
diqi tarixinǝ qǝdǝr davam edǝn qısa
bir zaman, Azǝrbaycan tarixi yazacaq
müvǝrrixlǝr üçün uzun vǝ böyük bir
kitabi-fǝzilǝt vǝ şǝrǝfdir. 

Bu müddǝt zǝrfindǝ Azǝrbaycan
dövlǝtlǝr vǝ millǝtlǝr alǝmindǝ imta-
han veriyor idi. Bu müddǝt içǝrisindǝ
Azǝrbaycan türklǝri nǝ gibi mǝziyyǝt
vǝ qabiliyyǝtǝ malik olduğunu alǝmǝ
isbat ediyorlar idi. Bu müddǝtin dǝrun
vǝ birununda, Azǝrbaycanın ruh vǝ
mǝfkurǝsindǝ gizlǝnmiş bir haqq, bir
mǝbud var idi ki, bütün millǝtǝ bǝzǝn
ümid, bǝzǝn yǝ’s vǝ bǝzǝn dǝ qüvvǝtli
bir imani-istiqbal vǝ istiqlal bǝxş vǝ
nǝsr  ediyor idi. Nǝhayǝt, iştǝ o dövri-
imtahan vǝ daha da doğrusu, o dövri-
fetrǝt bu gün dövri-dilarayi-istiqla-
liyyǝtǝ döndü. Haqq nahaqqa, zülmǝt
nura qǝlǝbǝ etdi. Millǝt istǝdiyini
buldu. İman müzǝffǝr oldu: Azǝrbay-
can qurtuldu! 

Bir ǝsrlik mǝhkumiyyǝtin, iki illik
mübarizǝnin vǝ hǝpsindǝn ziyadǝ ruh
vǝ fikirlǝrimizdǝ yanıb qaynayan ama-
li-siyasiyyǝ vǝ milliyyǝnin mükafatı
hasil oldu. 

Bu günü tǝs’id etmǝli, bu günü im-
tahan vǝ mübarizǝlǝrimizin müvǝffǝ-
qiyyǝtli bir günü olaraq tǝbcil eylǝ-
mǝli, qǝlblǝrimiz tǝhǝyyüc etmǝli,
ruhlarımız yüksǝlmǝli, imanımız art-
malı, milli hisslǝrimiz coşmalıdır. Bu
tǝhǝyyüc, bu qǝlǝyani-milli içǝrisindǝ
bayramlarımızı edǝr, şadmanlıqları-
mızı izhar eylǝr ikǝn unutmamalıdır ki,
qüvvǝtli bir arzu, hǝrarǝtli bir iman ilǝ
yapışdığımız bir işdǝ müvǝffǝqiyyǝt dǝ
hǝr zaman bizdǝdir. Çünki: 

“Cahan titrǝr sǝbati-payi-ǝrbabi-
ǝzmü mǝtanǝtdǝn”

Hǝqiqǝt mübarizǝsi cahanın da qǝ-
bul vǝ tǝsdiq etdiyi bir Azǝrbaycan
istiqlalını bu gün bizǝ bǝxş vǝ tǝmin
etmǝyǝ ǝn ciddi bir amil olmuşdur. 

Əlif. Hǝmdi

GÖZLƏRİMİZ AYDIN!
Arzularını qövldǝn  feilǝ gǝtirmǝyi

ǝzm edǝn bir millǝt heç bir zaman
istǝdiyindǝn mǝhrum qalamaz. 

Ən müqǝddǝs bir haqqın verdiyi
haqqaniyyǝtlǝ istiqlalını almaya ǝzm
etmiş olan azǝri türkünün qulağına
çoxdan intizar eylǝdiyi ruhnǝvaz bir
sǝda gǝldi: 

Azǝrbaycan istiqlalı tǝsdiq edildi!
Gözlǝrimiz aydın. 
İngiltǝrǝ Xariciyyǝ naziri Lord Kor-

zonun tǝklifi üzǝrinǝ Müttǝfiqlǝr Şu-
rayi-Alisi Azǝrbaycan ilǝ Gürcüstanın
istiqlalını tǝsdiq eylǝmişdir. 

Böylǝ bir xǝbǝrin gǝlǝcǝyindǝn yıl-
dan ziyadǝ bǝklǝyǝn Azǝrbaycan xalqı
mǝyusluq ǝlamǝtlǝri göstǝriyor idiysǝ
dǝ, siyasǝtimizi idarǝ edǝn mǝhfillǝr
üçün bu xǝbǝr pǝk dǝ qeyri-müntǝzǝr
deyildi. 

Ehtimal ki, bu qǝdǝr tǝxirdǝn sonra
Müttǝfiqlǝrin bu xüsusdakı tǝcillǝrinǝ
Denikin qüvvǝtinin sürǝtlǝ inhilalı dǝxi
sǝbǝb oldu. 

Müttǝfiqlǝrin böyük xǝtası da bu-
rada idi ki, onlar balşeviklǝrǝ qarşı tǝ-
bii hail olmaq üzrǝ müstǝbid Denikin
qüvvǝsini iltiazm etdilǝr. Halbuki tǝbii
bir hökumǝti-milliyyǝ şǝklindǝ tǝşǝk-

kül edǝn yeni dövlǝtlǝri lüzumunca
tǝqdir deyil, ehmal etdilǝr. Bu ehmal
nǝticǝsi olaraq bu gün mǝzkur döv-
lǝtlǝrin tǝşǝkkülatı arzu olunur bir
dǝrǝcǝdǝ deyildir. 

Şimdi gözlǝmǝlidir ki, tǝsdiqi-is-
tiqlal bir ǝmri-vaqe olduqdan sonra,
bu günǝ qǝdǝr görülǝn ehmal siyasǝti
dǝyişǝrǝk fǝal bir şǝkil alacaqdır. 

Hǝr halda mǝsǝlǝnin bu gibi ǝmǝli
cǝhǝtlǝrinin tǝhlilini başqa bir zamana
buraxalım, bu gün arzuyi-millimizin
beynǝlmilǝl bir tǝsdiqindǝn vǝ bu
surǝtlǝ mövcudiyyǝti-siyasiyyǝmizin
alǝmşümul bir mǝna vǝ ǝhǝmiyyǝt
aldığından mǝmnun olaraq bayram-
laşalım: 

Gözlǝrimiz aydın! 
Fǝqǝt bunu da bilǝlim ki, bu hal bizi

daha ziyadǝ çalışmaya, daha böyük
ǝzmlǝrlǝ ilǝrilǝmǝyǝ vadar etmǝlidir. 

Yaşasın istiqlal. 
Mim. Əlif. 

TƏBRİK TELEQRAFNAMƏLƏRİ 
Miralay Haskelin teleqrafı 

Zaqafqasiyada bulunan Amerika
Fövqǝladǝ Komissarı miralay Haskel
tǝrǝfindǝn Baş Vǝkilimiz hǝzrǝtlǝrinǝ
vǝ qǝzetǝmiz idarǝsi vasitǝsilǝ bütün
Azǝrbaycan ǝhalisinǝ xitabǝn Tiflisdǝn
aşağıdakı tǝbrik teleqrafı alınmışdır: 

“Sizǝ bǝnim qǝlbi tǝbrikatımı
tǝqdim vǝ bǝyan edǝr vǝ Azǝrbaycan
istiqlalı üçün ǝn ǝla tǝmǝnnilǝrimi dǝ
izhar eylǝrim.”

Haskel
_____

Gürcüstan Xariciyyǝ nazirinin
teleqrafı 

Tǝcili. Bakü. Gürcüstan siyasi
nümayǝndǝsi Alşibayaya. 

Yanvarın 12-sindǝ İngiltǝrǝ
komissarı Vurdervoydan rǝsmi
surǝtdǝ xǝbǝr alınmışdır ki, Lord Kor-
zon Ali Şuraya tǝklif etmişdir ki, Gür-
cüstan ilǝ Azǝrbaycanı tǝsdiq etsin.
Korzonun tǝklifi bütün Ali Şura ǝzaları
tǝrǝfindǝn müttǝhidül-rǝy qǝbul edil-
mişdir. 

Xariciyyǝ naziri Gegeçkori
_____

Tiflisdǝn: 
Azǝrbaycan Rǝisi-Vükǝlası hǝzrǝt-

lǝrinǝ: 
“Gürcüstan Müsǝlman Milli Şurası,

qan vǝ millǝt qardaşı olan Azǝrbaycan
millǝtini, Antant dövlǝtlǝri tǝrǝfindǝn
cavan Azǝrbaycanımız istiqlaliyyǝtinin
tǝsdiqi gibi böyük tarixi gün müna-
sibǝtilǝ qǝdim Gürcüstandan onun
sadiq oğullarına ǝn qǝlbi vǝ sǝmimi
tǝmǝnnilǝrilǝ bǝrabǝr mǝmlǝkǝtin
gǝlǝcǝk hǝyatının inkişaf vǝ müvǝf-
fǝqiyyǝtlǝrǝ   mǝzhǝr   olmasını   arzu 

edir. Qafqasiya müsǝlmanlarının isti-
nadgahı olan sevimli Azǝrbaycanı-
mızın istiqlalını Cǝnabi-Haqq tǝhkim
etsin. Sitǝmzǝdǝ övladını mǝsud et-
mǝk üçün cavan Cümhuriyyǝtin varlığı
ǝbǝdi vǝ paydar olsun. 

Yaşasın Azǝrbaycan istiqlaliyyǝti,
yaşasın ittihad, üxüvvǝt, islamiyyǝt!

Şura Rǝisi Nǝrimanof
_____

Batumdan: 
Hökumǝt Rǝisinǝ
“Gürcü müsǝlman vǝ gürcü xris-

tianların Milli Şuraları, Azǝrbaycan vǝ
Gürcüstanın Mǝclisi-Ali tǝrǝfindǝn
tanınması münasibǝtilǝ mütǝhǝssis
olaraq Zati-alilǝrinizin vasitǝsilǝ, gürcü
millǝtiylǝ daimi dostluq ilǝ mǝrbut
olan Azǝrbaycan millǝtini tǝbrik edi-
yorlar. Bu gündǝn etibarǝn qardaşlıq
rabitǝlǝri bizim aramızda daha sıqı bir
surǝtdǝ möhkǝmlǝşǝrǝk iki millǝtin
sevincinǝ xidmǝt edǝcǝkdir. 

Yaşasın müstǝqil Azǝrbaycan vǝ
Gürcüstan.”

Şura sǝdrlǝri: 
Mǝhǝmmǝd bǝy Abaşidze, Qriqori

Beliyava
_____

Zaqafqasiyadakı Rus Milli Şurası
tǝrǝfindǝn: 

Bakü. Azǝrbaycan. Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Rǝisi-Vükǝlasına:

“Zaqafqasiya Rus Milli Şurası Azǝr-
baycan istiqlaliyyǝtinin İngiltǝrǝ tǝ-
rǝfindǝn qǝbul vǝ tǝsdiq edilmǝsi
münasibǝtilǝ sizi tǝbrik vǝ tǝhniyǝtlǝ
türk demokratiyasının yeni hǝyat üzrǝ
möhkǝmlǝşǝcǝyinǝ inanıyor.”

Rus Milli Şurası Sǝdri: Kalyujnı. 
_____

Polyak cǝmiyyǝti “Oqnesko” tǝrǝ-
findǝn Rǝisi-Vükǝlaya:

Dövlǝtli, fǝxamǝtli ǝfǝndim!
Azǝrbaycan istiqlaliyyǝtinin qǝbul

vǝ tǝsdiq edilmǝsi münasibǝtilǝ
Azǝrbaycan üçün bugünkü şadlıq
günündǝ gǝrǝk dövlǝti vǝ gǝrǝksǝ xü-
susi müǝssisǝlǝrdǝ çalışmaqda olub
da, “Oqnesko” cǝmiyyǝti ǝtrafına
toplanmış olan polyak zǝhmǝtkeşlǝri
namından sizi yürǝkdǝn tǝbrik et-
mǝyǝ müsaidǝ veriniz. Hǝmişǝ millǝt-
lǝrin istiqlalı uğrunda mübarizǝ
edǝnlǝrin oğlu vǝ nǝvǝlǝri olmaq
hǝsǝbilǝ bu fǝrǝhnak tarixi gündǝ
yürǝklǝrimiz böyük şadlıq hissi ilǝ
doludur. Yaşasın müstǝqil Azǝrbaycan.
Yaşasın müstǝqil Azǝrbaycan vǝtǝn-
daşları.  Yaşasın  Azǝrbaycan  Höku-
mǝti. 

“Oqnesko” polyak cǝmiyyǝti
namına mühǝndis 

Lüdviq Piqarski 
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Yaşasın istiqlal!          Yaşasın Azǝrbaycan!

ELAN
Azǝrbaycan    Cümhuriyyǝti    istiqlalının    Etilaf    dövlǝtlǝri    tǝrǝfindǝn 

müttǝhidül-rǝy  qǝbul  edilmǝsi  münasibǝtilǝ  14 yanvar 1920 çaharşǝnbǝ 

günü  gündüz  saat 12-dǝ Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusanının tǝntǝnǝli iclası 

olacağı elan olunur. 



ŞURA RUSİYASININ TƏKLİFİ 

Mǝlum olduğu üzrǝ Azǝrbaycan vǝ
Gürcüstan hökumǝtlǝri, Şura Rusiyası
Xariciyyǝ İşlǝri komissarı tǝrǝfindǝn
bir tǝklif almışlar idi. Hǝman tǝklifin
mǝtnini tamamilǝ vǝ Azǝrbaycan
Xariciyyǝ naziri hǝzrǝtlǝrinin cavabını
aşağıya dǝrc ediyoruz: 

Radioteleqram

Bakü, Azǝrbaycan Xariciyyǝ nazi-
rinǝ vǝ Azǝrbaycan millǝtinǝ. 

Moskvadan, 1920-nci sǝnǝ 6 ka-
nuni-sanidǝ ǝxz edilmişdir: 

“2 kanuni-sani 1920-nci sǝnǝ Ru-
siya ǝmǝlǝ vǝ köylülǝrinin qǝhrǝma-
nanǝ ehtimamlarıyla hüsula gǝlmiş
Qırmızı Ordu, Yudeniç vǝ Kolçakı
münhǝzim edib çar generalı Denikinin
intizamsızlıq ilǝ Rostofa ricǝt edǝn be-
loqvardiya ǝşqiyasına müxǝrrib zǝr-
bǝlǝr endiriyor. Monarxizm ǝksin-
qilabına axırıncı zǝrbǝlǝrini urmada
olan Şura Rusiyası Qoşma Cümhu-
riyyǝti Hökumǝti Azǝrbaycana müra-
ciǝt edǝrǝk, Cǝnubi Rusiya belo-
qvardiya ordusunu sǝri’ǝn itlaf vǝ
imha etmǝk üçün hǝr iki hǝrbi ko-
mandanlıq arasında bir hǝrbi etilaf
ǝqd edilmǝsi haqqında Şura Höku-
mǝtilǝ bilatǝxir müzakirǝyǝ başla-
masını tǝklif ediyor. Şura Hökumǝti
onu dǝxi göstǝrmǝyi vǝcibǝdǝn ǝdd
ediyor ki, Cǝnubi ǝksinqilab yalnız
Rusiya Şura Cümhuriyyǝtinin sövlǝt-
avǝr düşmǝni olmayıb, sabiq Rusiya
ǝrazisinǝ daxil olan bütün kiçik mil-
lǝtlǝrin dǝ düşmǝnidir. Denikin yalnız
rus ǝmǝlǝ vǝ köylüsünün düşmǝni
olmayıb, Gürcüstan vǝ Azǝrbaycan
ǝmǝlǝ vǝ köylülǝrinin dǝ düşmǝnidir.
Biz etiqad ediyoruz ki, Gürcüstan vǝ
Azǝrbaycan ǝmǝlǝ vǝ köylülǝri dǝ
Denikini kǝndilǝrinǝ düşmǝn ǝdd
ediyorlar. Biz etiqad ediyoruz ki,
hǝmçinin onlar da iztirab ilǝ o günü
bǝklǝyorlar ki, Şura Rusiyasıyla Qaf-
qasiya arasında hail tǝşkil edǝn be-
loqvardiyayı ortadan qaldırıb, ǝvvǝlcǝ
bir dövlǝt hüdudunda yaşayan mil-
lǝtlǝr arasındakı münasibat iadǝ vǝ
ehya edilsin. Şu dǝqiqǝyi tǝsriǝ ça-
lışmalıdır! Şimaldan Rusiya ǝmǝlǝ vǝ
köylülǝri tǝrǝfindǝn Denikin üzǝrinǝ
endirilǝn zǝrbǝlǝrǝ Gürcüstan vǝ
Azǝrbaycan ǝmǝlǝ vǝ köylülǝrinin dǝ
zǝrbǝlǝrini ǝlavǝ vǝ inzimam etmǝ-
lidir. 

Biz vǝqti keçirtmǝdǝn Azǝrbaycana
vǝ Azǝrbaycan millǝtinǝ müraciǝt
edǝrǝk, Denikinǝ qarşı mübarizǝyǝ
başlamaya dǝvǝt ediyoruz. Azǝrbay-
can dövlǝtinin hǝqiqi vǝ onun zǝh-
mǝtkeş siniflǝrinin ictimai-siyasi mǝ-
nafeyi bizim tǝklifimizǝ razılıq ilǝ ca-
vab vermǝyǝ Azǝrbaycanı mǝcbur
etmǝlidir. 

Xariciyyǝ İşlǝri komissarı: 
Georgi Çiçerin

AZƏRBAYCAN
CÜMHURİYYƏTİNİN

cavabı

“Moskva – Xariciyyǝ İşlǝri komis-
sarına. 

Yanvarın 2-sindǝ çǝkilib dǝ ayın 6-
sında almış olduğum radioteleqra-
fınıza cavabǝn bildiriyorum ki, Azǝr-
baycan xalqı böyük tarixi hadisat
cǝrǝyanında böyük fǝdakarlıqlar vǝ
mǝşǝqqǝtlǝr bahasına hürriyyǝt vǝ is-
tiqlal qazanaraq, üsuli-idarǝsi ǝsasıyla
xalq cümhuriyyǝti binası qoymuşdur.
Millǝtlǝrin tǝyini-müqǝddǝrat hüqu-
qu ǝsasıyla tǝvǝllüd etmiş Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti bilatǝrǝddüd bu nöq-
teyi-nǝzǝrdǝ duruyor ki, bütün mil-

lǝtlǝr kǝndi müqǝddǝrat vǝ hǝyatını
kǝndi arzusuyla tǝyin etmǝk haqqına
malikdirlǝr. Binaǝnileyh, Azǝrbaycan
Hökumǝti öz millǝtinin daxili işlǝrinǝ
özgǝlǝrin müdaxilǝsini qeyri-mümkün
tǝlǝqqi vǝ eyni zamanda kǝndisi da-
ima başqa millǝtlǝrin hǝyatına mü-
daxilǝ etmǝmǝk ǝsasını tǝqib etmiş-
dir. İştǝ bu haqq nöqteyi-nǝzǝrindǝn,
Azǝrbaycan Hökumǝti rus xalqının
kǝndi daxili hǝyatını qurmaq işlǝrinǝ
qarışmayı kǝndisi için qeyri-mümkün
ǝdd ediyor. 

Bitǝrǝf bir dövlǝt olmaqla bǝrabǝr,
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti kǝndi hür-
riyyǝt vǝ haqqı-hakimiyyǝtini hǝr növ
tǝcavüz vǝ tǝǝrrüzdǝn müdafiǝ et-
mǝyi müttǝhidül-rǝy qǝrarlaşdırmış-
dır. Buna görǝdir ki, Azǝrbaycan Hö-
kumǝti, çar generalı Denikin hǝmişǝ
Azǝrbaycan xalqının istiqlalına tǝcavüz
etdiyindǝn, onun müqabilinǝ inadla
mübarizǝ etmiş vǝ müvǝffǝq ola
bilmǝk qǝsdilǝ qomşu Gürcüstan ilǝ
hǝrbi tǝdafi ittifaqı bağlamışdır. 

Azǝrbaycan Hökumǝtinin yuxarıda
göstǝrdiyi gibi ittixaz etmiş olduğu
xǝtti-hǝrǝkǝt onunla sair millǝtlǝr
arasında dostanǝ münasibat hüsu-
lunu tǝlqin ediyor. 

Binaǝnileyh, Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Hökumǝti müzakirat tǝriqilǝ
Azǝrbaycan vǝ rus millǝtlǝri miya-
nında hǝr iki dövlǝtin haqqı-haki-
miyyǝtini müdafiǝ ǝsasıyla mehriban
qomşuluq münasibatı peyda etmǝyǝ
hazırdır.” 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Xariciyyǝ naziri: Xan Xoyski

İSTİQLAL BAYRAMI 

Sǝşǝnbǝ günü yanvarın 13-ü Ba-
küdǝ ǝn adi vǝ tǝbii, hǝm dǝ tǝbii
olduğu qǝdǝr saf vǝ sǝmimi bir
bayram gibi keçdi. 

Hǝlǝ gecǝ yarısı “Azǝrbaycan” qǝ-
zetǝlǝri mǝtbǝǝdǝn çıxar-çıxmaz An-
tanta tǝrǝfindǝn Azǝrbaycan istiq-
laliyyǝtinin tǝsdiq edilmǝsi xǝbǝri
yıldırım sürǝtilǝ bütün şǝhǝrǝ ya-
yılmışdı. Gecǝ küçǝlǝr, tǝfǝrrücgahlar,
teatro, sinemalarda camaat yek-
digǝrini böyük bǝşaşǝt ilǝ tǝbrik edi-
yordu. 

Sabah tezdǝn bazar-dükan bağla-
nıb, evlǝr, bazarlar milli bayraq vǝ xa-
lılar ilǝ bǝzǝnmiş, bütün şǝhǝr ǝhalisi
küçǝlǝrǝ çıxmış, pasaj, bulvar, skverlǝr
vǝ qeyri gibi tǝnǝzzühgahlar dolmuş
idi. 

Bütün vǝtǝndaşlar yekdigǝrini bö-
yük milli bayram münasibǝtilǝ tǝbrik
ediyorlardı. 

Paytaxtımızda bulunan ǝsgǝri qi-
tǝat dǝstǝ-dǝstǝ musiqi ilǝ şǝhǝri
gǝziyorlardı. 

Bundan ǝlavǝ könüllülǝr, mǝktǝb-
lilǝr vǝ qeyrilǝri dǝ musiqi vǝ milli
bayraqlar ilǝ bǝrabǝr şǝhǝri gǝzib
şadmanlıqlar eyliyorlar idi. 

Bugünkü nümayişlǝr tǝrtib vǝ inti-
zamca nöqsan olmaqla bǝrabǝr, mil-
lǝtin öz tǝşǝbbüsü ilǝ olduğu üçün
pǝk sǝmimi idi. 

_____

RƏSMİ BAYRAM  

Azǝrbaycan istiqlaliyyǝtinin An-
tanta tǝrǝfindǝn qǝbul vǝ tǝsdiqi
münasibǝtilǝ bu gün çaharşǝnbǝ,
yanvarın 14-ü rǝsmi bayram elan
edilmişdir. 

Teleqraf vǝ telefon ilǝ bütün
Azǝrbaycana bu günün rǝsmi bayram
elan edildiyi xǝbǝr verilmişdir. 

HÖKUMƏT İŞLƏRİ İDARƏSİNDƏN 

Hökumǝt İşlǝri ümuma bildiriyor ki,
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti istiqlaliy-
yǝtinin Ali Şura tǝrǝfindǝn tǝsdiq
edilmǝsi münasibǝtilǝ, Hökumǝt tǝ-
rǝfindǝn kanuni-saninin 14-ncü gü-
nünün zeyldǝki qǝrar üzrǝ bayram
edilmǝsinǝ qǝrar verilmişdir: 

1 – Sǝhǝr saat 11-dǝ Tǝzǝpir
mǝscidindǝ dua olunacaqdır. 

2 – Saat 12-dǝ Azǝrbaycan Mǝclisi-
Mǝbusanının tǝntǝnǝli iclası vaqe
olacadır. 

3 – Gündüz saat 1-dǝ Hürriyyǝt
meydançasında qoşunların rǝsmi-
keçidi vaqe olacaqdır. 

4 – Gündüz saat 2-dǝ Xariciyyǝ
Nǝzarǝti binasında Hökumǝt tǝrǝ-
findǝn tǝbrikat qǝbul edilǝcǝkdir. 

5 – Hökumǝt, ümumi vǝ xüsusi
idarǝlǝr tǝtil günü gibi ayın 14-ncü
gününü bayram edǝcǝklǝrdir. 

6 – Gecǝ şǝhǝr çıraqban vǝ tǝnvir
edilǝcǝkdir. 

7 – Şǝhǝr ǝtrafındakı dǝmiryol
xǝttilǝ müsafirlǝri sǝhǝr saat 7-dǝn
11-ǝ qǝdǝr vǝ gündüz saat 3-9-a gibi
pulsuz aparacaqlardır. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ  
(Azǝrbaycan Simsiz Teleqraf Mövqifi

tǝrǝfindǝn alınmışdır)

Bolşevizmǝ qarşı ittifaq 

13 kanuni-sanidǝ vürud edǝn radi-
olardan: 

Paris, 11 kanuni-sani. Bolşevizmǝ
qarşı birlikdǝ mübarizǝ vǝ müdafiǝdǝ
bulunmaq üçün bir ittifaq ǝqd
edilmǝsi haqqında Latviya, Litva, Est-
landiya, Finlandiya, Ukrayna vǝ Qaf-
qasiya cümhuriyyǝtlǝri nümayǝn-
dǝlǝrindǝn ibarǝt bir konfrans dǝvǝt
edilmǝsi tǝşǝbbüsünü Lehistan Höku-
mǝti kǝndi üzǝrinǝ almışdır. Mürǝx-
xǝslǝrin vürudu kanuni-saninin 15-in-
dǝn sonra intizar olunuyor. Ümid edi-
yorlar ki, bu konfransa Romanya da
iştirak edǝcǝkdir. Zira Denikin ordusu-
nun ricǝti davam etdiyinǝ görǝ, onun
bolşeviklǝr ilǝ bilavasitǝ tǝmas etmǝsi
mǝlhuzdur. 

“MÜSAVAT”IN
BƏYANNAMƏSİ  

Türk Ədǝmi-Mǝrkǝziyyǝt firqǝsi
“Müsavat” tǝrǝfindǝn bu gecǝ aşağı-
dakı bǝyannamǝ buraxılmışdır: 

Azad Azǝrbaycan vǝtǝndaşlarına

Vǝtǝndaşlar! 

Gözlǝriniz aydın!

Sizin tǝsdiq eylǝdiyiniz, tǝsdiqini

tǝlǝb etdiyiniz Azǝrbaycan istiqlalını

bütün Avropa dövlǝtlǝrindǝn tǝşǝkkül

edǝn Müttǝfiqlǝr Şurayi-Alisi dǝxi

tǝsdiq eylǝmişdir. 

Azǝrbaycan istiqlal fikrinin

bayraqdarı olmaq hǝsǝbiylǝ bu gün

bu böyük bayram ilǝ bütün

millǝtdaşlarını vǝ vǝtǝndaşlarını

tǝbrik edǝrkǝn, firqǝmizin nǝ gibi

mǝnǝvi bir zövq duyduğunu ölçmǝk

qabil deyildir. 

Bu gündǝn etibarǝn, vǝtǝndaşlar,

Azǝrbaycan şüarı yalnız Azǝri

türklǝrinin yolunda ölmǝyǝ and

içdiklǝri bir şüar deyil, beynǝlmilǝl bir

hǝqiqǝt, bir vǝq’ǝdir. 

Bir tǝrǝfdǝn Rusiya müqǝddǝratına

hakim olan Savet Hökumǝti

Azǝrbaycanı tanımaya mütǝmail,

digǝr tǝrǝfdǝn dǝ böyük Avropa

dövlǝtlǝri kǝndi qǝrarları ilǝ

istiqlalımızı tǝsdiq eylǝmişlǝrdir. 

Demǝk ki, Azǝrbaycan xalqının

ǝzmi, istedadı vǝ kǝndi hǝyati-

siyasiyyǝ vǝ milliyyǝsi ilǝ yaşamaq

xüsusundakı qǝrarı bu gün dünyanın

hakimlǝrini kǝndi haqqaniyyǝtini

tǝslimǝ mǝcbur ediyor. 

Ey vǝtǝndaş! Sǝn bu gün kǝndi

qüdrǝtini, bǝslǝdiyin fikrin ǝzǝmǝtini

dǝrk ilǝ küçǝyǝ çıx, istiqlal bayramının

böyüklüyü ilǝ mütǝnasib olaraq şad

ol! 

Şad ol ki, birinci islam vǝ türk

cümhuriyyǝti beynǝlmilǝl bir tǝsdiq

almış, bu gündǝn etibarǝn millǝtlǝr vǝ

dövlǝtlǝr arasında rǝsmi bir mövqe

tutmuşdur!

Qoy bu mǝnǝviyyat sǝni ǝzmindǝ

cǝsur etsin, qoy quruluş vǝ istihalǝ

zamanının keçici ağırlıqları sǝnin

qüvvǝtli ruhunu, hürriyyǝt vǝ istiqlal

yolundakı fǝdakarlığını azaltmasın. 

Millǝtlǝri ǝsir bir halda bulunduran

müstǝbid dövlǝtlǝrin bu böyük dünya

müharibǝsindǝki pozğunluqları

nǝticǝsindǝ doğan növzad

hökumǝtlǝr arasında bir türk vǝ

müsǝlman cümhuriyyǝti olmaq

etibarıyla Azǝrbaycan istiqlalının

beynǝlmilǝl tǝsdiqinin alǝmi-islam vǝ

türk tarixindǝ mühüm bir sǝhifǝ

açacağına heç şübhǝ edilmǝsin. 

İstiqlalımızın, bu gün, dünyanın

qismi-ǝzǝminǝ hakim olan böyük

dövlǝtlǝr tǝrǝfindǝn feilǝn tǝsdiqi,

heç şübhǝsiz ki, yarın hüquqǝn dǝxi

bütün dövlǝtlǝr tǝrǝfindǝn tǝsdiq

olunacağını tǝyid eylǝr. 

Vǝtǝndaşlar, bu gündǝ, Azǝrbaycan

istiqlalına vǝ bu istiqlala xadim olan

amillǝrǝ vaqe hücumlar qarşısında

Türk Ədǝmi-Mǝrkǝziyyǝt “Müsavat”

firqǝsi namına siz ǝziz vǝtǝndaşlarını

tǝbrik edǝn Mǝrkǝz Komitǝ

istiqlalımızın tǝsdiqini tǝbrik edǝrkǝn,

“Müsavat” fikir vǝ ruhunun

müzǝffǝriyyǝti ilǝ dǝxi bütün mǝslǝk

arqadaşlarını alqışlar!

Yaşasın Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti!

Yaşasın millǝtlǝrin azadlığı!

Yaşasın türklük!

Türk Ədǝmi-Mǝrkǝziyyǝt 

“Müsavat” firqǝsi.
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Yaşasın istiqlal bayramı!            Yaşasın hökumǝtimiz!

Müdir: Hacıbǝyli Üzeyir
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Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir. 

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝ-

lǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc 

olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 

Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafa-

tını idarǝ tǝyin ediyor.

Elan fiyatı: 
1-nci sǝhifǝdǝ sǝtri 8 rublǝ

Axırıncı sǝhifǝdǝ sǝtri 6 rublǝ
İtǝn şeylǝr vǝ yer axtaranlar

üçün 
4 rublǝ

Kanuni-saninin ǝvvǝlindǝn
“Azǝrbaycan” qǝzetǝsi üçün

1920 sǝnǝsindǝn

Abunǝ şǝraiti: 
Qeyri şǝhǝrlǝr üçün: 

1 aylığı 120 rublǝ
2 ‘‘ 230 ‘‘ 
3 ‘‘ 340 ‘‘ 

Bakü üçün: 
1 aylığı 110 rublǝ

2 ‘‘ 220 ‘‘
3 ‘‘ 320 ‘‘ 

Abunǝ şǝraiti ancaq hǝmin
sǝnǝ aprel ayının 1-nǝdǝk

hesab olunur

Mǝhǝlli-idarǝ: 

Bakü, Voronsofski vǝ Qubernski
küçǝlǝrin küncündǝ 4 

numerolu evdǝ 

“Azǝrbaycan” idarǝsi 
Telefon numero 39-60

Tǝk nüsxǝsi 1 manat 50 qǝpik

Mǝrhum Fǝrrux bǝy Vǝzirofun ailǝsi, vǝfatından dolayı izhari-tǝziyǝt 

etmǝklǝ kǝndilǝrinin qǝm vǝ kǝdǝrlǝrinǝ iştirak edǝn ǝfǝndilǝrǝ bununla 

sǝmimi tǝşǝkkürlǝrini izhar ediyor. 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun

Mir Teymur Mustafazadǝ, Hacı İbrahim bǝy Qasımbǝyof ǝvvǝlincinin qardaşı oğlu, 

ikincinin bacısı oğlu 

Mir Əlǝkbǝr Mustafazadǝnin 
bivaxt vǝfat etmǝsini öz qövm-ǝqrǝbalarına vǝ dost-aşnalarına xǝbǝr veriyorlar.

Mǝrhumun cǝnazǝsi bu gün yanvar ayının 25-ndǝ yekşǝnbǝ günü sǝhǝr saat 10-da

Bolşaya Minaretskaya küçǝdǝ 15 numerolu evdǝn qaldırılıb Şah mǝscidinǝ

aparılacaqdır. 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun

Ağaseyid, Əli Mustafazadǝlǝr hǝr ikisinin sevgili ǝmisi oğlu 

Mir Əlǝkbǝr Mustafazadǝnin 
bivaxt vǝfat etmǝsini öz qövm-ǝqrǝbalarına vǝ dost-aşnalarına xǝbǝr veriyor.

Mǝrhumun cǝnazǝsi bu gün yanvar ayının 25-ndǝ yekşǝnbǝ günü sǝhǝr saat 10-da

Bolşaya Minaretskaya küçǝdǝ 15 numerolu evdǝn qaldırılıb Şah mǝscidinǝ

aparılacaqdır. 

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun

Əliağa, Rǝhim Mustafazadǝlǝr sevgili xalası oğlu 

Mir Əlǝkbǝr Mustafazadǝnin 
bivaxt vǝfat etmǝsini öz qövm-ǝqrǝbalarına vǝ dost-aşnalarına xǝbǝr veriyor.

Mǝrhumun cǝnazǝsi bu gün yanvar ayının 25-ndǝ yekşǝnbǝ günü sǝhǝr saat 10-da

Bolşaya Minaretskaya küçǝdǝ 15 numerolu evdǝn qaldırılıb Şah mǝscidinǝ

aparılacaqdır. 
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Yekşǝnbǝ günü kanuni-saninin 25-ndǝ 1920 sǝnǝdǝ iki
tǝntǝnǝli bayram nümayişlǝri göstǝrilǝcǝkdir. 
Günüz uşaqlar üçün bilet alan böyük zǝvat özüylǝ
müftǝ 10 yaşınadǝk uşaq içǝri daxil edǝ bilǝrlǝr. 
Tǝnǝffüs zamanlarında uşaqlar eşşǝklǝrdǝ gǝzǝ bilǝrlǝr.
Günüz mǝşşaqlar, akrobatlar, at sürǝnlǝr, ekvilibristlǝr,
kosalar, tǝlim almış atlar, uzunqulaqlar vǝ qeyrilǝri
iştirak edǝcǝklǝr. 
Axşam gözǝl proqramda Qafqaz qaçaqlarından Sǝlim
xan tǝzǝ libaslarda dekoratsiya. 30 at vǝ 60 adam
iştirak edǝcǝkdir. 

Tamaşa axşam saat 9-n yarısında başlanacaqdır. 
Elan: Sabah Truluriyanın ǝvvǝlinci nümayişlǝri vǝ Ansabliyanın qastrolu olacaq. 

Rejissor: K. İsvaş. Müdirin müavini: A. L. Şteyn. Müdir: K. Saukof. 19344

ELAN

Azǝrbaycan Mǝclisi-Müǝssisan Mǝrkǝzi İntixab Komisyonunun Parlaman

dairǝsindǝ birinci mǝrtǝbǝdǝ 3 numerolu otaqda fǝaliyyǝtǝ başladığı

bununla ümuma elan olunur. İdarǝ, cümǝlǝrdǝn başqa hǝr gün sabah

saat 10-n yarısından 3-ǝ gibi açıqdır. 

Komisyon rǝisi saat 11-dǝn 12-yǝ gibi,

Baş katib saat 10-dan 1-ǝ gibi qǝbul edirlǝr.

Müxtǝsǝr teleqram ünvanı: Bakü, Центро-выборъ. 

Komisyon rǝisi: Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝ T-474

Yefimof qardaşlarının 
tsirqi

operası. Zülfüqar bǝy Hacıbǝylinin ǝsǝri. 8 pǝrdǝdǝ.
Musiqi orkestri Üzeyir bǝy Hacıbǝylinin tǝhti-idarǝsindǝ.
Qǝribin rolunu artist Hüseynqulu Sarabski ifa edǝcǝkdir.
Pǝrdǝ qalxmamışdan ǝvvǝl istiqlaliyyǝtimizin tǝsdiqi
münasibǝtilǝ Zülfüqar bǝy tǝzǝ yazmış olduğu vǝ Üzeyir
bǝy tǝrǝfindǝn notaya salınmış “İstiqlal” marşı çalına-
caqdır. 

Tamaşa axşam saat 8 tamamda başlanacaq. 
Rejissor: A. A. İvanof

Gǝlǝcǝk tamaşa pǝncşǝnbǝ günü kanuni-saninin (yanvar) 29-nda Türk Ədǝmi-Mǝrkǝziyyǝt
“Müsavat” firqǝsinin Mǝrkǝzi Komitǝsi nǝf’inǝ olaraq mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır. 

Azǝrbaycan Dövlǝti Teatro Heyǝti Müdiriyyǝti

Sǝşǝnbǝ günü kanuni-saninin (yanvar) 27-ndǝ
1920 sǝnǝdǝ Dağıstan Hilali-Əhmǝr Cǝmiyyǝti

nǝf’inǝ mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır: 

Aşıq Qǝrib 

Cümǝ günü kanuni-saninin (yanvar) 30-da mövqeyi-tamaşaya qoyulacaq 
Gündüz ( Bǝxtsiz Cavan ) faciǝsi. Ə. Haqverdiyefin ǝsǝri. 

Axşam ( Qaçaqlar ) draması. Şillerin ǝsǝri. 
Hǝsǝn Sǝbrinin ǝsǝri mövqeyi-tamaşaya qoyulmaq üçün hazırlanır: 

İntiqam, Aktyor, Kamil paşa. 
Müdiriyyǝt vǝkili: M. Ə. Sidqi. T-475 

Leyli vǝ Mǝcnun

Dövlǝt Teatrosu 

Bakü Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının Şurası öz üzvlǝrinin vǝ hǝmçinin bu işdǝ

maraqlanan idarǝ vǝ zǝvatın nǝzǝri-diqqǝtinǝ yetirir ki, İttifaqı intizama

salmaqdan ötrü olan iclasda füqǝra sinfinǝ kömǝk etmǝkdǝn ötrü

toplanacaq mǝblǝğin bölüşmǝk mǝsǝlǝsi dǝ müzakirǝyǝ qoyulacaqdır. Zikr

olunan iclasda iştirak etmǝyǝn zǝvatın şikayǝtlǝri vǝ etirazları nǝzǝrǝ

alınmayacaqdır. (4-ncü sǝhifǝdǝ elana bax)

T-473

Bakü Şǝhǝr Dumasının ayın 13-ndǝ etdiyi şurasında Bakü Dumasına qlasnı
seçmǝyi şubat ayının 6-sında 1920-nci sǝnǝdǝ olmağını qǝt edibdir. Qlasnı
intixabatı qǝvaidinin 14-ncü maddǝsi mövcibincǝ seçki gününǝ on gündǝn
gec olmayaraq qabaqca intixabçılara Bǝlǝdiyyǝ rǝisinǝ qür’ǝyǝ qoymaq üçün
üzvlǝrin siyahısını vermǝk vagüzar edibdir. Adlanan siyahıları Bǝlǝdiyyǝ rǝisi
hǝr gün qulluq vaxtlarında kanuni-saninin 18-ndǝn 28-nǝdǝk saat 12-dǝn
2-yǝdǝk. 

Bǝlǝdiyyǝ rǝisi: İlyuşkin. 
Bǝlǝdiyyǝnin katibi: P. Buraqo T-459

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

ilə qarşılamalıyız. Ama onu da biz bil-
məliyiz ki, bununla biz heç kəsə alət
olma[ma]lıyız. Biz əvvəlki fikirdə dur-
muşuq. Onu da bu gün bu kürsüdən
elan ediyoruz. Bizim Azərbaycan istiq-
laliyyəti elan olunandan bəri bir çox
dolaşıqlara düşdüyümüz zamanlar ol-
muşdur və həmişə də biz istiqlaliyyə-
timizin təsdiqini gözləyirdik. Fəqət bu
qədər gec olmasının da bir səbəbi var-
dır ki, o da vaxtında söylənǝr. Ancaq
hər nə qədər gec də olsa bu gün onun
təsdiq edilməsindən mütəşəkkiriz. Biz
biliyoruz ki, hər nə qədər ayaq altında
tapdalansaq da, istədiyimiz haqdır. Bu
gün o haqq da meydana çıxdı. Bunu
da bütün qəlbimizdən görməli, onu
təbrik etməlidir. Çünki onlar bizim is-
tiqlaliyyətə layiq olmadığımızı göstər-
mədilər və hürriyyətə layiq olduğu-
muzu da isbat etdilər və bundan sonra
da bütün tanımayanlara istiqlaliyyə-
timizi tanıdacaqlar. Onu bilməlidir ki,
Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamağa
müstəiddir və yaşayacaq. Ona görə
yaşasın Azərbaycan xalqı və onlara kö-
mək olan türk milləti!

Səfikürdlü Aslan bəy – Parlamanı
sosialistlər və Azərbaycan zəhmətkeş-
ləri tərəfindən təbrik ediyor. Deyor ki,
siz bizim fikrimizi bilirsiniz. Böylə bü-
yük işləri və müzəffəriyyətləri camaat
ancaq mübarizə ilə qazana bilǝr. Öylə
də oldu. Bizim fikrimiz böylə idi ki,
əgər bütün dünyada yaşayan əmələ
və zəhmətkeşlər birləşməsə, öz ixti-
yarlarını əldə edə bilməzlər. Ona görə
də yaşasın bütün dünya əmələ və zəh-
mətkeşləri. (Alqış) Ona görə gərək heç
bir millət özgəyə göz tikməsin. Hər kəs
öz qüvvəsinə, öz ordusuna ümid bağ-
lasın. Hərgah özgəsinə ümid bağla-
saq, görərik, birini şərqə, o birini baş-
qa tərəfə tutsaq, bir şey edə bilməriz.
Xalqımız bu istiqlaliyyətini tanıtdırdı.
Azərbaycan il yarım və iki ildir ki ömr
ediyor. Niyǝ bunu o vaxt tanımayıb,
ancaq iyirmi gün bundan əvvəl tanı-
dılar? (Solda alqış) Bunun səbəbi var.
Ona görə biz isbat etdik ki, biz müs-
təqil yaşaya biləriz. Topunu, tüfəngini
Kolçaka, Yudeniçǝ verǝnlǝr anladılar ki,
yürütdükləri siyasət səhv və yalandır.
Gördülər ki Yudeniçə, Kolçaka verdik-
ləri əsləhələr keçdi yoldaş Leninin əli-
nə. Kolçak Leninin əlinə əsir düşdükdə
anladılar ki, getdikləri yol yanlışdır. O
zaman Azərbaycan istiqlaliyyətini tanı-
dılar. (Solda alqış) Ona görə yaşasın
Azərbaycan və Gürcüstan xalqı ki, bir
gündə istiqlaliyyətlərini tanıtdılar.

Natiq keçən il Parlaman açılarkən
nə gibi fikirlər Azərbaycanda hakim ol-
duğuna, Rusiyada yekdigəriylə müba-
rizədə bulunan qüvvələrə işarə edə-
rək deyor ki, Qafqaz cümhuriyyətləri
tanınmaqla yenə qorxu çoxdur. Biz
Yevropa dövlətlərindən rica edərdik
ki, istiqlaliyyətimizin tanınması çox az-
dır. Digərlərinə dəxi istiqlaliyyət ve-
rilsin. Yüz illǝr ilə müstəqil yaşayan
millətlərin istiqlaliyyəti ayaqlar altına
alınmasın. Yevropalıların istiqlaliyyǝ-
tindǝn bəlkə də əvvəl müstəqil yaşa-
yan millətlərin istiqlaliyyətinə əl dəyil-
məməlidir. Lakin dəyilir. 

Natiq ikinci kərə olaraq Parlamanı
təbrik etməklə sözünü bitiriyor. Alqış-
lar içərisində kürsüyi-xitabətdən eni-
yor. 

Səmədağa Ağamalıoğlu – Siz bilirsi-
niz ki, uşaqlara qədimdən ad qoyardı-
lar. Bunu bən sizə ona görə demiyo-
rum ki, sizin xoşunuza gəlsin. Bu qə-
dimdə var idi. Bir uşağa ad qoyduqda
ona belə məna verirdilər ki, o uşaq ya-
şayasıdır. Necə ki, biz bu gün o ad qoy-
maq ǝtrafında bayram ediyoruz. Bu ad 

14 kanuni-sani tarixli fövqaladə 
və mütəntən iclası 

– Axırı –
Müsavat fraksiyonu nümayəndəsi

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nit-
qindən sonra söz İttihad firqəsi nüma-
yəndəsi Bəhram bəy Vəzirof cənab-
larına verilir. 

Bəhram bəy Vəzirof – Kürsiyi-
xitabətə çıxaraq özünün inşa etdiyi bir
şeiri oxuyur. Əlavə ediyor:

– Möhtərəm Parlaman üzvləri, İtti-
had firqəsi tərəfindən bugünkü bay-
ram münasibətilə sizi təbrik ediyorum
və təbrik ilə bərabər, İttihad firqəsinin
təbrikini bir şeir ilə ifadə ediyor[um]. 

Həman əvvəlki şeiri təkrar ediyor.
Minbəri-xitabətdən eniyor. (Sağda zəif
alqış.)

Muxtar Əfəndizadə – (Əhrar) Bu-
günkü məsud gün münasibətilə bütün
Azərbaycan xalqını, onların müməssili
olan Məclisi-Məbusanı təbrik etdik-
dən sonra deyor: Siz bilirsiniz ki, istiq-
laliyyətimizin rəsmən tanınması Avro-
pa tərəfindənmi  olsun,  yaxud  bütün

cahan tərəfindən olsun, bu heç kəsin
mərhəmətindən, rəhmət və şəfqətin-
dən deyil, bəlkə öz istedad və qabiliy-
yətimizdəndir. Siz bilirsiniz ki, istiqlaliy-
yətimizi elan edən gündən onun həqi-
qi baniləri bizə onu da göstərmişdilər
ki, heç vaxt sizin aranızda öylə şeylər
əmələ gəlməsin ki, düşmənlərin tama-
hını cəlb etsin. Bunun mənası çox bö-
yük idi. Bu vaxta qədər xalqımız nə
qədər fədakarlıq etdilər. Oğullarını əs-
gər vermək, mallarından keçmək ilə
nə qədər zəhmət və məşəqqəti bo-
yunlarına götürdülər və öylə hərəkət-
də bulunmadılar ki, dağıstanlıların
gününə düşsünlər. 

Natiq onların həpsini tedad etmək
istəmədiyini bildirərək, əlavə ediyor:
Bizim camaatımız bizim istedadımızı,
istiqlaliyyətə ləyaqətimizi bu gün de-
yil, il yarımdır ki tamami-aləmə mə-
lum ediyor. Avropa hökumətləri dai-
ma bizlərə vədə verirdilər. Bu gün bu-
nu təsdiq etdilər. Bunun da bir hikməti
vardır. Hər halda madam ki, bu təsdiq
bizim lehimizdədir,  biz  onu  təşəkkür



Numero 18                                                                                                 ░░ Azǝrbaycan░░ Sǝhifǝ 2
həmişəliklə qalasıdır. Bu uşağın böyük
bir babası da var. O böyük bir kişi idi.
O da indilabdır. (Gurultulu alqışlar)
İnqilab get-gedǝ öz qüvvəsini, öz hü-
nǝrini genişləndirməkdədir və təzə-
təzə xırda millətləri zəncirdən azad
edir və getdikcə də xırda millətləri
böyük yumruq altından çıxaracaqdır.
Biz də, başqa bir neçələri də xoşbəxt
olacaqdır. (Alqış)

Doğrudur, gələcəyi demək çox çə-
tindir və gələcək tarixlə məşğul olan-
lar çox səhvlərə düşə bilərlər. Amma
bəzi nişanələr var ki, onların vasitəsilə
gələcəyi bir qədər bilmək olar. Yoldaş-
larımın bir neçəsi bəndən bir misal xə-
bər aldılar. O zaman biz Tiflisdə Seym-
də idik. O zaman bəndən soruşdular
ki, bu inqilabın axırı necə olacaq? De-
dim: Doğrudur, cavab vermək çətindir.
Amma bən yenə bir zənn etdim. De-
dim bax imdi qaz yumurtalarını toyu-
ğun altına qoyublar. Gələcəkdə o yu-
murtalar çırtlayıb, içindən hürriyyət
cücələri çıxacaqdır. (Ümumi gülüş) İm-
di biz də bu hürriyyət yumurtalarını
burjuaziyanın altına qoyuruq. Bunlar
çıxıb qır-qır qırıldayacaq və ördək ola-
caqlar. Biçarə toyuq hər nə qədər qırt-
qırt ilə qanad çalacaqsa və çabalaya-
caqsa da, balaları böyüdükcə suya tə-
rəf qaçacaqlar. (Ümumi alqış) 

İmdi deyorlar ki, Antantadan kağız
gəldi. Bizim istiqlaliyyətimizi təsdiq ey-
lədi. Amma bəncə bu işləri görən həp
İngiltərə demokratiyasıdır. O demo-
kratiya ki, ingilizlərin Qafqasiyadan
qoşununu geri çəkməyi tələb etdi.
Budur ki, deyorum, yaşasın o demo-
kratiya ki, Azərbaycan istiqlaliyyətinin
təsdiqinə səbəb olmuşdur. (Alqış)

Arşaq Malxazyan – (erməni) Bütün
erməni nümayəndələri adından danı-
şır. Rusiya inqilabından bəhs ediyor.
Deyor ki, biz gərək hər zaman yazaq
ki, Demokratik Azərbaycan Cümhuriy-
yəti. Bunun üzərinə ikinci bir şüar da
yazmalıyız ki, gərək bütün cahan zəh-
mətkeşləri birləşsin. 

Natiq nitqini bu cümlələr ilə tamam
ediyor:

Bǝn bu gün ermǝnilǝr tǝrǝfindǝn, o
ermǝnilǝr tǝrǝfindǝn ki, çoxdan bǝri
öz müqǝddǝratlarını ǝllǝrinǝ almaq
yolunda hǝdsiz zǝhmǝtlǝr çǝkmişlǝr,
böyük qurbanlar vermişlǝr, müqǝddǝ-
ratlarını ǝllǝrinǝ almağa müvǝffǝq
olan işbu cavan vǝ gǝnc türk dövlǝtini
tǝbrik ediyorum. (Alqış)

Əqǝlliyyǝtdǝ qalan millǝtlǝr nüma-
yǝndǝlǝrindǝn Vansoviç polyaklar tǝ-
rǝfindǝn, Koxman yǝhudilǝr tǝrǝfin-
dǝn vǝ Baqradze gürcülǝr tǝrǝfindǝn
Parlamanı bu gün münasibǝtilǝ tǝbrik
ediyorlar. 

Son söz Ədliyyə naziri Xəlil bəy Xas-
məmmədof cənablarına verilir. 

Xasməmmədof – Hökumətin bir
qətnaməsini Parlamana bildirir. Mə-
lum olur ki, Hökumət bu bayram mü-
nasibətilə qət etmiş ki, bir əfvi-ümumi
elan edilsin. Natiq əlavə ediyor: Höku-
mət bu əfvi-ümumi layihəsini hazır-
lamağı bana həvalə etmişdir. Bu yaxın
günlərdə həman layihə sizə təqdim
ediləcəkdir. Rica edirəm layihəyi qəbul
edəsiniz. (Alqış) 

Sədr Məclisi qapamadan əvvəl
rəsmi-keçid Hürriyət meydançasında
deyil, dəniz qırağında vaqe olacağını
məlum ediyor. İclas saat 2-yi 11 də-
qiqə keçmiş qapanıyor.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

(Azərbaycan simsiz teleqraf 
mövqifi tərəfindən alınmışdır)

23 kanuni-sani
Hərbi əməliyyat

Narva cəbhəsində – Şimal-qərb or-
dusundan 600 fərari qəbul edilmişdir. 

Keltsk məntəqəsində uruşma
getməkdədir.  

Borisofsk məntəqəsində kəşfiy-
yatçılarımız  tərəfindən  kanuni-sani-
nin 20-ndə 170 əsir, 3 mitralyoz, bir
çox silah və başqa qənimətlər alın-
mışdır.

Novqorod-Volınsk məntəqəsində –
uruşmalar davam ediyor. 

Umansk dairəsində – tərəfimizdən
Umansk şəhəri yaxınlığındakı kənd
işğal edilmişdir. 

Krivoy-Roq məntəqəsində – Krivoy-
Roqdan 25 fǝrsǝx qərbə şiddətli
vuruşmalar davam ediyor. 

Konstantinofka mövqifi dairəsində
– qitəatımız düşmənin müqavimətini
sındıraraq Sal nəhrinin sağ kənarında
bir neçə kəndləri işğal etmişdir. Sü-
varimiz cəsuranə hücumuyla Aleksan-
drofsk və Nikolayefski işğal etmişdir.
Burada əsir və başqa qənimətlər
alınmışdır. Şərqdə isə Orlofkayı işğal
edərək 200 əsir, 19 mitralyoz və araba
almışlardır.

Velikoknyajsk cəbhəsində – qitə-
atımız Sal nəhrinin sağ kənarında bir
neçə kəndləri işğal etmişdir. Sarisın-
Tixoretski dəmiryolu məntəqəsində
tərəfimizdən Kuberle mövqifinin dai-
rəsi işğal edilmişdir. 

İngilizlǝr vǝ Qafqasiya
Lion – İngilizlǝr Qafqasiyaya gön-

dǝrilmǝkdǝn ötrü 10 bin saldatın gǝ-
milǝrǝ yerlǝşdirilmǝsi hazırlıqlarını
qızğın bir surǝtdǝ xitama yetirmǝk
üzǝrǝdirlǝr. İngilizlǝr ilǝ bolşeviklǝr
arasında Batum-Tiflis-Bakü dǝmiryol-
larına çatmaq üçün yarış mübarizǝlǝri
getmǝkdǝdir. Lloyd Corc fransızları gü-
zəştə məcbur edib, Almaniyadakı İn-
giltərə əsgərlərinin Qafqasiyaya gön-
dərilǝ bilmələri üçün fransız  qoşun-
larıyla tǝviz edilməsində təkid və israr
ediyor. Fransızlar bu təklifdən imtina
edəcək olurlar isə bilatəxir bolşevik-
lərə sülh təklifi edəcəyi təhdidi  təri-
qiylə Lloyd Corc buna nail olmuşdur.
Qafqasiyanın düxul yollarının bağlan-
masında ingilizlǝr gibi heç kimsǝ ma-
raqlanmayor. Hǝrgah bolşeviklǝr Qaf-
qasiyayı keçǝrǝk İrana daxil olarlar isǝ
onsuz da indilikdǝ Qafqasiya vǝ İranda
ingilizlǝr ǝleyhinǝ hǝrǝkati-düşmǝ-
nanǝ olduğundan,İngiltǝrǝ Hökumǝti
öz nüfuzunun oralarda tamamilǝ
mǝhv olacağından qorxuyor. Hǝrgah
bolşeviklǝr Türkiyǝyǝ keçǝrlǝrsǝ, onlar
Beynǝnnǝhreyn üçün ciddi tǝhdid tǝş-
kil edib, Bağdad-İstanbul dǝmiryol-
larını kǝsǝ bilǝrlǝr. Bu dǝfǝ Lloyd vǝ
Çörçill yekdigǝriylǝ bu işdǝ müvafiq
gedǝyorlar. Tǝchizat, mühümmat,
ǝlbisǝ, silah, mitralyozlar, tǝyyarǝlǝr,
tanklar sürǝtlǝ Baküyǝ göndǝriliyor-
lar. 

Abluka götürülməsi
Roma – Almaniya Baltik dənizi sə-

vahilindən abluka götürülüyor. Birinci
dəfə olaraq Almaniya gəmiləri dənizə
çıxmışdırlar. 

İtaliyada dəmiryol tətili
Berlin – İtaliyada çoxdan bəri göz-

lənilməkdə olan dəmiryol tətili vaqe
olmuşdur. Hərbi məmurin mühafizəsi
altında xüsusi vaqonlar işləməkdədir.
Mal nəqliyyatı qət edilmişdir. İtalyanın
bir çox şəhərlərində həbslər icra
edilmişdir. 

Odessanın mühasirəsi
Xarkof – Eser qəzetələrindən “Bor-

ba”nın verdiyi xəbərə görə, Odessa
qırmızı partizan dəstələri tərəfindən
əhatə edilmişdir. 

Şurayi-Alidə
Şuayi-Alinin çaharşənbə günü Kle-

mansonun təhti-sədarətində iclası va-
qe olmuşdur. Sonra Klemanso öz ye-
rini Milyerana verərək getmişdir. Şura
Sülh Konfransının həmin dövri-
ictimaının qapalı olmasını təhti-qərara
almışdır. 

Ermənistan istiqlalının təsdiqi 
Müttəfiq Hökumətlər Ermənistan

Hökuməti indiki olduğu vəziyyət və
İrəvan şəhəri paytaxt olmaq üzrə hal-
hazırda Ermənistan Hökumətinin fei-
lən təsdiq edilməsini təhti-qərara
almışlardır. Bununla bərabər, bu
təsdiq sərhəd məsələlərini həll et-
mǝyor. 

Rusiya ilə müxabirat 
Litvinof ilə O’Qradi arasında Müt-

təfiq məmləkətlərdən göndəriləcək
məktubatın bolşevik Rusiya tərəfin-
dən alınıb ünvanlarına çatdırılacaqları
haqqında bir etilaf hasil olmuşdur. 

ZƏNGƏZUR HADİSATI 
İdarəmizə zeyldəki teleqramlar

varid olmuşdur:
Cəbrayıldan

İkinci dəfə olaraq teleqraf ediyoruz:
Zəngəzur müsəlmanları tərəfindən

başınız sağ olsun. 

Nə qədər zəngəzurlular ağladılar
isə nalələri Zəngəzur dağları, dərələri,
obaları arasından bir tərəfə çıxmadı.
Heç bir tərəfdən imdadlarına çatan
olmadı. 

Qarı avradların məmələri kəsildi.
Balalarının bədənləri başsız, qırmızı
qanlara bulaşmış çöllərdə qalıblar.
Qızları və gözəlləri isə ermənilər ǝlinǝ
keçiblər və onların namuslarına təca-
vüz ediblər. 

Zəngəzurda düşmən müqabilində
bir az kişi qalıbdır. Lakin onlar da heç
bir tərəfdən kömək gəlmədiyindən
qəti-ümid olublar. 

Ermənilərin nizami qoşunları on
binə baliğdir. Və hər an qüvvələri
artmaqdadır. Ararat açıqcasına kömək
veriyor. Ondan ziyadə topları və alt-
mışa dək mitralyozları vardır. Topların
gurultusu Cəbrayıl əhalisini həyəcana
gətirir. 

On binlərcə canlar Cəbrayıl qəza-
sına yayılıblar. Hökumət tərəfindən
dördüncü gündür bir binagüzarlıq ol-
mayıbdır. Əcəba budurmu müsəlman-
lıq mərdi?! 

Ümum Azərbaycan dindaşlarımıza
yüz çöndəririk. Onlar da Zəngəzurdakı
qardaşlarımız, bacılarımızın məsum
balalarına, məzlumana şahid olmaları.
Sizə sərsəlamət[i] veriyoruq. Və bunu
izafə edirik. Onların ruhları bu saat
rahat olmayıb, kömək-kömək deyə
dindaşlarına yüz çöndəriyorlar. 

Ermənilərin fikri budur ki, Zən-
gəzuru qurtarmaqla Cəbrayıl, Şuşa,
Cavanşir ermənilərilə birləşib bu-
ralarda dəxi (?) etsinlər və Naxçıvan ilə
bizim əlaqəmizi kəssinlər. 

Əgər Hökumət tərəfindən fevri bi-
nagüzarlıq olmasa, müsəlmanların iş-
ləri fəna olacaqdır. 

Müəllim Hüseyin Axundzadə və
Cəbrayıl qəzasının üçüncü dairə

əhalisi. 

Cəbrayıldan
Bu gün gecə qəza qaimməqamı ilə

bərabər Cəbrayıla varid oldum. 
Zəngəzurdan yenicə qaçıb gəlmiş

olan on binlər ilə çıplaq, acından həlak
olmaq üzrə olan avratları, uşaqları və
qaçqınları buldum. Zəngəzur qəzası
İrəvandan onlarla topları və mitral-
yozlarıyla gəlmiş olan erməni nizami
qoşunları tərəfindən büsbütün məhv
edilmişdir. Uruşmaya iştirak edən er-
məni qoşunlarının miqdarı on binə ba-
liğdir. Yerdə qalan meyitlər arasında
rəngarəng bir neçə erməni saldatları-
nın cəmdəyi vardır. 

Xocahan və Zabux aralarındakı tə-
pələri işğal edərək toplar və mitral-
yozlar ilǝ Həkərli çayının sağ tərə-
findəki üçüncü hissəyi tamamilə məhv
etmişlərdir. Bu gün Zəngəzurun dör-
düncü hissəsində sağ qalan əhalisinin
kəsilməsini qurtarmaq üzrədirlər. Bil-
mərrə hökumət yoxdur. Mümaniətdə
bulunmaq üçün heç bir silah və alət
yoxdur. 

Əhali Hökumətin müavinət vədinə
heyrət ediyor və bütün Azərbaycan
əhalisindən müavinət diləyor. 

Alınan məlumata görə, sabah Zən-
gəzur tərəfdən Cəbrayıl qəzasına yü-
rüş başlanacaqdır. Bunlar Qarabağ
erməniləri ilə birləşmək və böyləliklə
Naxçıvan ilə əlaqəyi kəsərək bir dəfə-
lik Naxçıvan və Qarabağ ilə qurtarmaq
istəyirlər. Qarabağ qiyama hazırla-
şır. 

Hökumətin cinayətkaranə hərəkəti
Qarabağ və Zəngəzurun məhvinə bais
olmuşdur. Kağız protestolarına, ra-
portlara və Zəngəzur qəzasının iki yüz
bindən artıq əhalisini məhv edən əhd-
şikənanə Xatisoflar və Azərbaycan er-
mənilərinin həyasızlıqlarına nəhayət
verməlidir. 

Heç olmazsa, Qarabağın Şuşa və
Cavanşir qəzalarına nicat verilməsi
üçün ciddi tədabir ittixazını rica edi-
yoram. Hər bir dəqiqə qiymətlidir.
Təxir isə xalq qarşısında cinayət və
vətənə xəyanət məqamındadır. Hər-
biyyə nazirinin hüzuru vacibdir.

Məclisi-Məbusan üzvü:
Cəlil Sultanof

ÜÇ NAZİR MÜŞAVİRƏSİ
Gürcü teleqraf acentǝsi işar ediyor:

Bu günlərdə Tiflisdə  üç  Xariciyyə  na-

zirlərinin – Azərbaycan naziri Fətəli
Xan Xoyski, Gürcüstan naziri Gegeç-
kori və Ermənistan naziri Xatisofun
müşavirələri vaqe olmuşdur. Nazir
əfəndilər aşağıdakı qərarnaməyi
qəbul edib, hər biri öz hökumətindən
keçirtməyi öhdələrinə alayorlar:

1 – Yenə təsdiq etməlidir ki, cüm-
huriyyətlər arasında olan bütün ixti-
laflı məsələlər silah deyil, etilafi-hökm
vasitəsilə həll edilməlidir və üç höku-
mət bu qərarın doğrudan-doğruya
həyata girməsi üçün səy və ehtimam
etməli və bunun üçün hər növ təd-
birlər görməlidirlər.

2 – Hər üç Zaqafqasiya cümhu-
riyyətlərinin istiqlaliyyət amal və arzu-
su tələb ediyor ki, bir daha elan
etsinlər üç cümhuriyyət öz istiqla-
liyyətlərini hər bir sui-qəsddən mü-
dafiə və yekdigərinə öz hüquqlarının
müdafiəsi mübarizəsində müavinətdə
bulunacaqdırlar.

3 – Həyati mənafenin üç Zaqaf-
qasiya cümhuriyyətlərinin aralarında
çıxa biləcək hər bir ixtilaf və müba-
hisələrin bərtərǝf edilməsi və ümumi
tədbir görülməsi məqsədilə daha sıxı
olmalarını diktə etdiyi aşkar olmuş-
dur. 

Bu surətlə üç nazir şurası həmişə
hər üç hökumət mürəxxəslərinin qa-
baqcadan müəyyən edilmiş vaxtda
hər üç cümhuriyyət paytaxtlarında
müntəzəm müşavirələr tərtib verilmə-
sini nihayət dərəcə lazım və vacib
biliyorlar. 

Qəti tədbirlər lazımdır!

Bugünkü qəzetəmizdə bir tərəfdən
Tiflisdə Azərbaycan, Gürcüstan vǝ Er-
mǝnistan Xariciyyə nazirlərinin qətna-
məsi dərc ediliyor. 

Nazirlər qərar veriyorlar ki, Mavə-
rayi-Qafqasiyada bütün “ixtilaflı məsə-
lələr silah gücüylə deyil, sülh və hökm
vasitəsilə həll edilsin.”

Digər tərəfdən Cəbrayıl, Şuşa, Zən-
gəzur, Qaryagin və Qarabağın sair
nöqtələrindən alınmış bir çox teleq-
rafların bəziləri dərc ediliyor. 

Bu teleqraflarda isə göstəriliyor ki,
ermənilər bir əllərilə etilafnamə im-
zaladıqları halda, o biri əllərilə də Qa-
rabağ müsəlman əhalisinə qarşı qətl,
qarət, talan və yağma əmrnaməsini
imzalayorlar. 

Gərək idarəmizə, gərək Hökumət
məhafilinə və gərəksə qarabağlıların
“Həmvilayətlər İttifaqı”na və Parla-
man məbuslarına gələn teleqraflar və
heyətlər göstəriyorlar ki, Zəngəzurda
müntəzəm müharibə başlanmışdır. Bir
çox köylər tarumar olub, arvad-uşaq
qırılıb, baqiyətülseyfi də qışın soyu-
ğunda arşınlar ilə qarın içində ac,
çıplaq dağlara düşmüşlərdir. 

Yerli camaatın təsvir etdiyindən gö-
rülüyor ki, Zəngəzurda əvvəla topxana
və pulemyot və bombamyot dəstələri
iştirak ediyor. 

Saniyən Zəngəzur cəbhəsindəki er-
məni qoşunlarına Ermənistan Cümhu-
riyyəti xidmətində bulunan general
Dro komanda ediyor. 

Salisən də on beş yaşından yuxarı
bütün ermənilərə səfərbərlik elan
edilmişdir. Və həman qüvvə yeni inşa
edilmiş olan İrəvan-Gorus avtomobil
yoluyla avtomobildə gətirilən ləva-
zimi-hərbiyyə ilə təchiz ediliyor. 

Bu nədir? Tiflisdə imzalanan eti-
lafnamə ilə Zəngəzurda görülən işlər
müqayisə edildikdə, doğrusu, Tiflis eti-
lafı istehzadan başqa bir şey deyil-
dir. 

Bir dəfəlik bu “masqara”ya xitam
vermək lazımdır. 

Qarabağdan Hökumət hüzuruna
gəlmiş olan deleqalar açıqca göstə-
riyor ki, ən yaxın zamanda Zəngəzur
məsələsinə xitam verilməzsə, Zəngə-
zur məsələsi böyük Qarabağ məsələ-
sinə mübəddəl olacaqdır. 

Bu saat Cəbrayıl qəzası və Şuşa
qəzasının dağlıq qismi, xüsusən Şuşa
şəhəri və Xankəndi – Əsgəran
doğrudan-doğruya təhdid altındadır. 

Ermənilərin müsəlləh qüvvəsi on
bin nəfərdən ibarət olub, İrəvan Hö-
kumətinin nizami qoşunu və Şuşa,
Cəbrayıl, Cavanşir ermənilərinin kö-
nüllü dəstələri də iştirak ediyor. Əllə-
rində lazımi miqdarda top və mitral-
yozları vardır. Zəngəzur qırılıb qurta-
raraq oradakı qoşun bilavasitə Şuşa –

Cavanşir ermənilərinə əl uzada bilər-
bilməz bütün Qarabağda qiyam və
isyan gözləniyor. 

Böylǝ ki, Zəngəzur erməni qoşun-
larının bir tələbinə cavabən koman-
dan general Dro bəyan etmişdir ki:
“İrəvandan yeni bir gözətməm var. O
da yetişən gibi Şuşanın xilasına doğru
hücuma başlarız.” 

Hətta alınan məlumata görə, Zən-
gəzur qurtardıqda erməni qoşununun
bir qismi Xəlifəlilər təriqilə Xankən-
dinin baş üstündən Ballıca və sair
kəndlər dəxi arxadan Xankəndində-
ki iştaba hücum etmək planları var-
mış. 

İştə, erməni hökumətinin plan, tə-
dabir və hərəkatı!

Bunun müqabilində isə Azərbaycan
Hökuməti daima sülh axtarmış, etilafa
çalışmışdır. 

Azərbaycan Hökumətinin böylə
davranması xalq arasında bin dürlü
sui-təfəhhümləri mövcib olmuşdur:

Bir çoxları Hökumətimizin fəzlə
sülhpərvərliyini zəiflik hesab edəyor. 

Amma bir çoxları deyil, qarabağlılar
bir ağızdan deyorlar ki, Hökumət bizi
unutmuşdur. Hökumət bizə ögey nə-
zəriylə baxıyor. Bunca fəryad və istim-
dadımıza qulaq asmıyor. 

Ümum qarabağlılar deyorlar ki, Hö-
kumət ya özü bu işlərin qabağını alsın,
yaxud bizə izin versin öz namus və
hürriyyətimizi müdafiə edək. Əgər
Azərbaycan Hökuməti nizami qüvvə-
lər deyil, yerli əhaliyə izin versə, onlar
ermənilərin öhdəsindən pək qolay-
lıqla gələrlər. 

Bir ildən bəri Hökumətimizin tə-
vəssül etmiş olduğu diplomasi tədbir-
lər və Zəngəzurun yaxılmış, talanmış
olan kəndləri və yüz binlərcə ac, çıplaq
qaçqınları gərək millət və gərək bey-
nəlmiləl vicdan hüzurunda şahid və
sübutdurlar ki, Azərbaycan Hökuməti
nəinki ixtilaflı məsələləri, hətta və-
tənimizin ayrılmaz qisimlərinin məsə-
ləsini son imkana qədər sülh və etilaf
təriqilə həll etməyə çalışmışdır. 

Və bununla bərabər bugün yenə
millətimiz qanlar, alovlar, tüstü və ba-
rut içǝrisindǝ bulunursa, bais və məs-
ul biz deyiliz. 

Böylǝ olan surətdə Hökumətimiz
artıq başqa təşəbbüslərə təvəssül
etməli, Azərbaycan qanunu himayəsi
altında bulunan millətin məsuniyyəti-
şəxsiyyə və beytiyyǝsini müdafiəyə
qalxışmalı və bildirməlidir ki, Azər-
baycan Hökumət və milləti həmişə
hər işdə sülh və müsalimət tərəfdarı
olmaqla bərabər, millətin mövcudiy-
yəti-cismaniyyəsi və məmləkətin səla-
məti-mülkiyyəsini müdafiə və mühafi-
zə etməyə hazırdır. Həm edə bilər
də!

Millətin, vətənin səlamətində Hö-
kumət məs’uldur. 

Bu gün Hökumətimiz yanan köylə-
rimizi, talan və yağmaya məruz qalan
camaatımızı müdafiəyə qalxışarsa, vic-
dani-bəşər qarşısında bu hərəkətin
məs’uliyyəti bizim üstümüzə düş-
məz. 

Binaǝnileyh qəti tədbirlər görmək
lazımdır.                                         

Xəlil İbrahim

MƏTBUAT

Məhəlli bolşeviklərin naşiri-əfkarı
olan “Novıy Mir”, sevincindən özünü
itirmişdir. 

Bir vaxt var idi Denikin bir qədər
iləri getmişdi. “Vahid, böyük, ayrıl-
maz” rusiyaçılar Rusiyadan ayrılmış
millətləri xaini-vətən adlandırıb, on-
larla hesablaşmaq vaxtı yetişdiyini
elan edirdilər. İmdi də sol cahangirlər
bir qədər müvəffəqiyyət qazanmış-
lardır. Odur ki, Moskof mərkəziyyət vǝ
“vahid Rusiya”çılarının yerli agentləri
ayrılmış millətlərə meydan oxumağa
başlamışlardır. Odur ki, “Novıy Mir”
böylə güman ediyor ki:

“Qırmızı ordunun çar rejimini təc-
did etdirmək istəyən ‘bütün Rusiya
əks-inqilab qüvvələrinə çaldığı heyrə-
təngiz qələbə’, sabiq imperiyanın ay-
rılmış parçaları məsələsini meydana
çıxarıyor.”

Deməli, məhəlli tovarişlər zənciri-
əsarətdən qurtarmış millətlər ilə he-
sab çəkmək, bu millətlərin “məsələ-
sini həll etmək” fikrinə düşüyorlar.
Çünki:

                                                                                                   



                                                                                                   
Azəri qardaşlarıma ərməğan

İSTİQLAL BAYRAMI

Salamladı bizi dün
Sabahleyin doğan gün,
Əbədiyyət içində
Bir gəlir böylə düyün.
Ey bayrağım, ey hilal!
Qutlu olsun istiqlal!
Ey gözəl türk çocuğu,
Könüllərin boncuğu, 
Sevincindənmi bu gün
Gözlərinin dolduğu?
Daha qaldımı məlal?
Qutlu olsun istiqlal!
Ey qəhrəman əsgərlər,
Özü insan əjdərlər,
Yürüdükcə siz, niçin
Titrəməkdə bu yerlər?
Bu nə heybət, nə cəlal!
Qutlu olsun istiqlal!
Doğan aylar, yıldızlar
Süngünüzü yaldızlar. 
Sizi böylə gördükcə
Xasmın yürəyi sızlar.
İç düşmənin oldu lal,
Qutlu olsun istiqlal!
Ey möhtərəm ǝmələ,
Qovuşduq ilk əmələ.
Qollar başsız olamaz
Hǝp verəlim əl-ələ.
Aydın olsun istiqbal!
Qutlu olsun istiqlal!
Ey küçücük boyaçı,
Sənin ömrün pǝk acı!
Minnət etmə, bu dərdin
Çalışmaqdır əlacı.
Əlbət bizimdir iqbal,
Qutlu olsun istiqlal!
Ey şairin xəyalı,
Süslə bu istiqlalı!
Şərq elinə günəş yap
Yüksəldərək hilalı!
Ey düşüncə, ey xəyal,
Qutlu olsun istiqlal!
Ey Azǝri türk qızı!
Mai-yaşıl-qırmızı
Bayrağına almasla
İşlə ayı, yıldızı.
Könlünü bu eşqə sal,
Qutlu olsun istiqlal!
Ey səsi hǝqq olan xǝlq,
Sizdədir ǝn büyük hǝqq!
Sizindir, hǝp sizindir
Bu duyduğum milli eşq!
İstiqbaldan gəlir hal,
Qutlu olsun istiqlal!
Ey firqələr, sağ, sollar,
Dış gözlər bizi qollar!
Ey müəzzəm qayədə
Qovuşan ayrı qollar!
Rövşən olsun “ideal”
Qutlu olsun istiqlal!
Ey tale, aç peçəyi,
Gündüz ilə gecəyi
Bizə göstər bir camal
Bildir şu bilməcəyi.
Olamaz qan, ixtilal,
Qutlu olsun istiqlal!
Hər il gəlǝr bu bayram,
Ellərdə eylər aram.
Şərqin hüzünlü ruhu
Məhəbbətə olar ram.
Yenə doğdun, ey hilal!
Qutlu olsun istiqlal!

Feyzullah Sacid 
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Bəlkə də, cinayət işlənməsini to-

varişlər doğru deyorlar. Fəqət əvvəla
“Novıy Mir”çi cahangirlər hangi azad-
lıqdan bəhs ediyorlar? Yemək və gey-
mək bəlasından azad olub da Savdep
Rusiyası kimi ac-çıplaqlıq rahatlığınımı
deyorlar, yoxsa fə’lələrimiz iş tapıb
zəhmət çəkiyorlar; gərək Rusiya fə’-
lələri gibi işsiz qalıb, bekarlıqdan bin-
lərcə meydani-hərbdə qırılmağımı
azadlıq hesab ediyorlar? 

Həm də bu gün Zaqafqasiya mil-
lətləri kəndi hallarından narazı olsalar,
əhvalın yaxşılaşması və cinayətkarların
millət hüzurunda cavab verməsi üçün
yol axtamayı bacararlar. Bu millətlərə
əsla qəyyum lazım deyildir. Digər tə-
rəfdən bizim nasıl yaşadığımızın bol-
şeviklərə nə dəxli var?! Əgər nicat və
səadət yoluna çıxarmayı bacarıyor-
salar, gedib fəlakət içindəki ac-çıplaq
rus füqərayi-kasibəsinin dərdinə qal-
sınlar. Müstəqil cümhuriyyətlərin da-
xili işlərinə qarışmaya isə əsla haqları
yoxdur. 

Fəqət hər halda bolşevik tovarişlər
qəyyumluq fikrindən vaz keçmiyorlar
və təbşir ediyorlar ki:

“Qırmızı qoşunlar Qafqasiyaya yax-
laşıyorlar ki, onları Avropa imperia-
listlərinin iqtisadi və siyasi torlarından
xilas etsinlər.” 

Təşəkkür edəriz. Amma əvvəla biz
Avropa imperialistlərinin toruna düş-
mədik və düşmək istəmiyoruz. Fəqət
Avropa imperialistləri gibi bolşevik-
lərin də qəyyumluq toruna düşmək
istəməyiz. Biz heç kəsə daxili işlə-
rimizə qarışmaq və qəyyumluq etmə-
yə izin verməyəcəyiz. 

Azərbaycanı hədələdikdən sonra
gürcü hökumətinə hücumla “Novıy
Mir” yazıyor ki:

“Onlar Zaqafqasiyada ingilizlərin
intriqasına müvafiqət edib bolşevik-
lərə qarşı müdafiə və mühacimədə
bulunmaq üçün Denikin ilə hərbi itti-
faqa girdilər.” 

Biz bolşeviklərdə çox yalan və böh-
tan görmüşdük. Amma böylə ağ yalan
və açıq böhtanı eşitməyə belə inan-
mazdıq. Hələ dün Denikin qara dəs-
tələriylə qanlı müsadimələri olub, hə-
man Denikinə qarşı hərbi tədafeyi-itti-
faq əqd edən Gürcüstan deyilmiydi?
Radio, teleqraf ilə bütün dünyaya
Azərbaycan ilə Gürcüstanın müttəfi-
qən bolşevik olub Denikinə elani-hərb
etdiklərini xəbər verən də həman bol-
şevik radiosu deyilmiydi? Bunca açıq
böhtanlar ilə bolşeviklik edən tova-
rişlər nə yapmak istəyorlar? Yoxsa De-
nikin gibi bəhanəmi axtarıyorlar?
Böylə isə Denikin ilə bolşeviklərin,
Rusiya mürtəceləriylə Rusiya “inqilab-
çı”larının fərqi nə olayor? 

Axırda yenə Azərbaycan məsələ-
sinə qayıdaq. Qəyyum əfəndilər nəsi-
hət ediyorlar ki:

“Əlbəttə Antanta agentlərinin on-
ları nə qədər təhlükəli oyuna sövq
etdiklərini azərbaycanlılar dərk etmə-
yə bilməzlər.”

Türk milləti gözəlcəsinə dərk ediyor
və bütün dünyaya da bildirmişdir ki,
hər kəs onu intiriqaya sövq etmək
istəsə, onun xeyirxahı deyildir və o heç
kəsin hiylə və təzvirinə aldanmaya-
caqdır. Türk milləti qəyyum qəbul
etməyərək öz müqəddəratını və tə-
mayüli-siyasiyyəsini kəndisi təyin edi-
yor. Bu uğurda da ancaq kəndi qüv-
vəsinə güvəniyor vǝ heç kəsə də milli,
siyasi, daxili işlərinə qarışmağa izin
verməyor. 

Nə təhdid lazımdır, nə tərğib. 

Bir ay ǝqdǝm yüz ǝlli atlıya kimi bir
dǝstǝ şahsevǝnlǝr Cǝbrayıl uyezdinǝ
keçib, Qaraimanlıdan başlayıb, Əf-
şarlara gǝlib, onlardan bir neçǝ yüz
qoyun, 20 dǝvǝ, on beş öküz vǝ bir
neçǝ dǝ at aparıb, axırda haraya gǝlǝn
mal sahibinin dǝ iki oğlunu öldürüb,
onların da tüfǝng vǝ atlarını da alıb,
qaçıb getmişlǝr. 

Bu ǝhvalatdan bir neçǝ hǝftǝ keçǝn
kimi çapavul genǝ tǝzǝdǝn tǝkrar olu-
nubdur. Bu dəfə qarətçilər bir az da
ürəklənib, Şuşa uyezdinin lap ortasına
kimi gəliblər. Şahsevənlərin bu dəfəki
hücumları ən dövlətli malavançı Say-
balınskilǝrǝ olub, iki minə kimi onların
qoyun və iri qaramallarını qarət edib
aparıblar. 

Bu əhvalatı Ağdamda olan Şuşa
uyezd naçalniki Qədir bəy Hacıbəyofa
xəbər verən kimi, məzkur üç və dör-
düncü uçastka pristavları Sofiyef ilə
Əmirofu və iki yüz nəfərə kimi də at-
lıları özüylə götürüb, quldurların da-
lınca Aras tərəf[ǝ] yürüş etmişdir. 

Budur, bir həftədən çoxdur ki,
uyezd naçalniki 2 yüz müsəlləh adam-
lar ilə gedib, nə mallardan vǝ nə də bu
adamlardan bir xəbər çıxmamış idi.
Şuşaya bu barədə cürbəcür xəbərlər
gəlməkdə idi. Bəzən deyor idilǝr ki,
atışma əsnasında pristav Əmirof ya-
ralanıbdır və quldurlardan da bir
neçəsi yaralanıbdır və bəzən də deyor
idilər ki, Azərbaycanın İran sərhədində
olan kəndlərin əhalisi də orada şah-
sevənlərə kömək edib, bizim adam-
lara böyük tələfat veriblər. 

Hər halda bu hücumlara görə, bu
bir həftənin ərzində bütün Mil səh-
rasında olan qoyunçular qorxudan
tamamən köçüb Şuşa uyezdinin içəri
yerlərinə yığışıblar. 

Burasını bilməli ki, hərgah qoyun-
çular Mil səhrasından istifadə etməyə
qadir olmazlarsa, o vaxt bu qış fəs-
lində və baxüsus yaz fəslində ta Zǝngi
yaylaqlarının vaxtı olmayana kimi, öz
mallarını saxlamaq üçün heç bir yerdə
kafi miqdarda ələfiyyatlı yerlər tapa
bilməyəcəklər. İş böylǝ olan surətdə
də qoyun tələf olacaqdır və bu da
ümum hökumətə böyük bir zərər
yetirən ittifaqlardan birisidir.

Bu ittifaqın maddi tərəfindən baş-
qa, bir də mənəvi tərəfi vardır. O da
budur ki, əhali özünü haqlı bilir ki, bu
zamanda dəxi Rus imperatorluğu za-
manında olan kimi uyezd naçalnik-
lərinin və pristavların rəsmi bəratül-
qövlləri ilə işlərə intiha verilməyib,
böylǝ vǝq’ǝlǝrǝ lazımınca etina edilib,
ciddi tədbirlər ittixaz olunsun ki, ca-
maat və əhali də öz hökumətinə ina-
nıb, var qüvvəsi ilə ona kömək
etməkdən imtina etməsin. 

Yaxşı olardı ki, Hökumət İran sər-
hədlərində bir neçə yerdə həmişəlik
qaraqol postları qoyub, əhalini də bu
işə təşviq edəydi ki, bundan sonra
şahsevənlərə müqabilə etməyə hazır
olsunlar. 

Məhəmməd Sadiq

BAKÜ XƏBƏRLƏRİ

Parlaman müavini-sədrinin 
istefası

Pəncşənbə günü yanvarın 22-sində
Məclisi-Məbusanın iclasını qaparkən,
Parlaman Rəisinin birinci müavini dok-
tor Həsən bəy Ağayef Məclisə xitabən
bəzi səbəblərdən dolayı artıq mə-
qami-sədarətdə qalmaq kəndisi üçün
qeyri-mümkün olduğunu və bina-
ǝnileyh sədarət vəzifəsini buraxdığını
bildirərək, Parlaman dövründə məbus
əfəndilərin kəndisinə böyük etimad
göstərərək iki dəfə sədr müavinlərini
seçdiklərinə qarşı bəyani-təşəkkür et-
di və heyni-sədarətində məbus əfən-
dilər haqqında nə qədər bəlkə fəna
rəftar etmiş olsa da, ancaq Məclisi-
Məbusanın xeyri və işlərin qanun üzrə
getməsi üçün etmiş olduğunu bə-
yanla, “Bu xüsusda yoldaşlardan hər
kəsi incitmişsəm əfv buyursun” deyǝ
istefa verdi. 

Müsavat firqəsi tərəfindən Rəsul-
zadə Məhəmməd Əmin əfəndi heyni-
sədarətdə Həsən bəyin himmət və
qeyrətlə çalışaraq vəzifəsini hüsni-ifa
etmiş olduğundan, kəndisinə izhari-
təşəkkür etməklə, şimdi hər nədənsə
məqami-rəyasətdə qalamadığına bə-
yani-təəssüf etdi. 

İclasdan sonra Həsən bəy əfəndi
Parlaman xidmətçilərilə vidalaşmış və
xidmətçilər namından dəftərxana rəisi
Məhəmməd ağa Vəkilof ibraz etmiş
olduğu himmət, səmimiyyət və hüsni-
rəftara qarşı təşəkkür və getmələri
münasibətilə təəssüflərini bəyan et-
mişlərdir. 

Parlamanda dolandırıçılıq
Qabaqda Parlaman xidmətçilərin-

dən Hüseynqulu nam bir nəfərin un
pulunu çalıb şəhərdən qaçmış oldu-
ğunu yazmışdıq. Şimdi Hüseynqulu
Parlamana gəlmiş, kəndisinin heç də
müqəssir olmadığını isbat etmişdir.
Onun ǝvǝzinǝ Ağaverdi nam mülk
nəzarətçisi mǝznun tutularaq, tövqif
və həbs edilmişdir. İstintaq davam
ediyor. 

Hökumətin qəti tədbirləri
Get-gedə artmada olan bahalığın

qarşısını almaq və möhtəkirlərin
əleyhinə ciddi tədbirlər görmək məq-
sədilə Hökumət, iki gün iləri vaqe olan
Şurasında bütün dəyirmanları, taxıl
anbarlarını, xüsusi müəssisələr ixtiya-
rında olan şəkər və bu gibi şeyləri həcz
etməyi təhti-qərara almışdır. 

İngiltərə Hərbiyyə Nəzarətinin 
qərarı

Aldığımız məlumata görə, İngiltərə
Hərbiyyə Nəzarəti istiqlaliyyətləri
təsdiq olunan Qafqasiya Cümhuriy-
yətlərinə hər növ müavinəti-hərbiy-
yədə bulunmağı təhti-qərara almış-
dır.

Azərbaycan ordusuna əlbisə
Son alınan xəbərlərə görə, iyirmi

beş min nəfərlik əsgər əlbisəsi alınıb,
Azərbaycana gətirmək üzrə İtaliyadan
Batuma göndərilmişdir. Əlbisələr bu
günlərdə Batuma gəlmişdir. 

Bir milyon put un
Ticarət və Ərzaq Nəzarətinin tə-

şəbbüsü ilə bu günlərdə Amerikaya bir
milyon put neft cövhəri verilib, mü-
qabilində bir milyon put Amerika unu
alınacaqdır.

Tələbələrin nəzəri-diqqətinə
Azərbaycan Dövlət Darülfünunu

türk tələbələrinə. Maddi cəhətdən
təmin olmayan yoldaşlar işbu yanvar
ayının 28-ə  gibi ərizə verməlidirlər.
Ərizələr hər gün Mirbabayefin evində
Türk Tələbələr Komitəsi odasında saat
5-7 gibi qəbul olunur.

Divani-rəyasət

Sosialist tələbələr
Azərbaycan Sosial-Demokrat firqə-

sinin tələbələr şöbəsi bütün üzvlərinə
elan ediyor ki, bu gün ayın 25-ndə
saat altıda sosialistlər odasında Mər-
kəzi Komitənin üzvü İbrahim Əbilof
cənabları əhvali-hazirə haqqında mə-
ruzədə bulunacaqdır. 

Bütün üzvlərin hazır olması mət-
lubdur. 

Birjada
Kerenski binlik 600-900 manata

qǝdǝr, 250-lik kǝndi qiymǝtindǝn 20
faiz vǝ xırda 30 faiz ǝksikdir. 

Nikolay 5 yüzlüyü 700-950 manata
qǝdǝr, yüzlüyü 150-190 manata qǝdǝr
vǝ xırdası 20-25 faizǝ qǝdǝrdir. 

Türkiyǝ kağız lirǝsi 250 manat vǝ
Zaqafqas bonu bin manata 50 manat
faizlǝdir. 

Türkiyǝ altun lirǝsi 1400 manat, im-
perial 1050 manat, altun onluq 1600
manat vǝ Avstriya altunu 3100
manatdır. 

Gümüş manat 140 manat vǝ xırda
gümüş para 60 manatdır. 

Bakü bonunun bin manatı İranda 2
tümǝn 6 qran olmuşdur. 

Denikin parası kǝndi qiymǝtindǝn
60 faiz ǝksikdir. 

FİRQƏLƏR VƏ CƏMİYYƏTLƏR

Məsai müfəttişindən şikayət 
Mədən dairəsində fə’lələrin yat-

dıqları və məişət sürdükləri qışlaların
natəmiz və səhiyyə nöqteyi-nəzərincə
qeyri-müsaid bir halda bulunduqları-
nı və bu barədə mədən sahibkarları-
nın əhəmiyyət vermədiklərini nəzərə
alaraq, Suraxanı mədən dairəsində
olan   Müsalihə-Mürafiə    Komisyonu

“Onlar həm Rusiya inqilabı, həm də
öz millətlərinin zəhmətkeş qismi
haqqında o qədər cinayətlər işləmişlər
ki, öz millətlərinin azadlığa çıxmasını
pək haqlı olaraq özlərinin qəti imhası
hesab ediyorlar.”

Qarabağda istiqlal bayramı
(Xüsusi müxabirimizdən)

Yanvarın 14-ü Qarabağda tarixi və
ümumi bir şadlıq günü oldu. Şuşada
ceneral-qubernator divanxanasında
alınan rəsmi teleqraf ildırım kimi bü-
tün Qarabağa dağılıb, Azərbaycan
istiqlaliyyətinin Antanta tərəfindən
təsdiq edilməsi xəbərini cəmi əhaliyə
xəbər verdi. 

Hələ Şuşada rəsmi xəbər alınma-
dan şəhərin ticarət və sair məhafil-
lərində xüsusi xəbərlər alındığı üçün
əhali bu bayramı qarşılamağa hazır-
laşmışdı. Rəsmi xəbər alınandan sonra
ayın 14-cü günü rəsmi dövləti bayram
elan edilib dükan, bazar, evlər bəzə-
nib, sübh tezdən şəhər başqa bir rən-
gə düşmüş idi. Hər bir yerdə bazar
bağlanıb, evlər, dükanlar  xalı, gəbələr
ilə müzəyyən olunub, meydançalarda
zurnaçı dəstələri və əsgəri musiqi
dəstələri çalıb, əhali də şənlik etmək-
də idi. İstər erməni və istər müsəlman
hissələrində hamı əhali bir ölçüdə
fərəhlənib bayram edirdi. 

Saat 12 raddələrində cəmi əhali
böyük məscidə yığışıb, əvvəlcə ruha-
nilər bir xütbə və sonra bir qədər
möizələr oxuyub, Azərbaycanın istiq-
laliyyəti və türk millətinin tərəqqi və
təalisi yolunda dəyərli sözlər söy-
lədilər. 

Onlardan sonra ermənilərin də ru-
haniləri və bəzi əhalidən də bir neçəsi
genə bu günün şərəfinə məxsus nitq-
lər irad etdilər. 

Məsciddə ceneral-qubernator əvə-
zində olan Hüseyn bəy Mahmudbə-
yof cənabları da isbati-vücud ediyor
idilər. 

Nitqlərdən sonra hamı hazirunun
rǝyinə görə Baküyə, mərkəzi höku-
mətə və Baküdə olan Qarabağ cene-
ral-qubernatoru Sultanofa da birər
təbrik teleqramları göndərməyi qərar
verdilər. 

Ələlümum Qarabağın sair şəhər-
lərində də bu günün çox artıq təntənə
və cəlal ilə keçməsi hər yerdən xəbər
verilməkdədir. 

*
Şahsevən quldurlarının Qarabağa

hücumu

Azərbaycanın İrana qonşu olan sair
mahalları kimi, Qarabağın da İran sər-
hədlərinə bitişik uyezdləri Şahsevən
quldurlarının azar və  əziyyətlərindən

AZƏRBAYCAN İSTİQLALİYYƏTİNİN TƏSDİQİ ƏTRAFINDA 

təngə-zara gəlmişlər. 
Şahsevən hücum və qətl-qarətləri

Azərbaycan üçün təzə bir bəla deyil-
dir. 

Rusiya zamanında da Şahsevən fǝ-
qǝrǝsi daimi davam edib, əhali üçün
bir bəla və çinovniklər üçün də bir
mənbeyi-səfa və vasiteyi-mədaxil ol-
muş idi. 

O zamanlar da uyezd naçalnikləri,
pristavlar, kənd yüzbaşıları Şahsevən
mübarizəsini əldə bəhanə edib, həm
hökumətdən külli miqdarda pullar
alırdılar və həm də əhalini şahse-
vənlərdən artıq onlar özləri soyurdu-
lar. 

Rusiyada inqilab başlanıb, o cüm-
lədən Qarabağda da hərc-mərc baş-
lanandan sonra o zamana qədər ki,
əhali özü öz başına buraxılıb, hər kəs
özü öz fikrinə qalmış idi, o günlərdə
əhali dəstə-dəstə olub, öz can və
mallarını oğru və quldurlardan müha-
fizə etmək üçün öz çarələrini görür
idilǝr. 

O cümlədən şahsevənlərin də hü-
cumlarının qabağını kəsmək üçün on-
ların qomşuluqlarında yaşayan qoyun-
çular, maldarlar dəstələr təşkil edib,
öz mallarını, dövlətlərini saxlayor idi-
lǝr. 

Amma imdi ki, hər yerdə hökumət
təşkilatı, polis idarələri qurulubdur,
ǝhali də öz can və malını hökumətə,
hökumət ricalına tapşırıb və ya ki on-
ların vücudlarına inanıb hərə xatir-
cəmlik ilə öz işinə mübaşir olubdur.
Əhali hər yerdə qanun və intizam
varlığına inanıb, əmniyyət və asayiş ilə
yaşamaq fikrinə düşmüşdür. 

Bu səbəbdəndir ki, Qarabağın çox
yerlərində hərc-mərc zamanında olan
zülm və sitəmkarlıqlar, bǝdbihesab-
lıqlar hələ imdidə polis dairələrinə
şikayət olunub, müqəssirlərə cəzalar,
tənbehlər verilir. 

Şahsevənlərin Qarabağa çapavul
etməklərinin bir zaman arası kəsilmiş
idi. 

Ona görə də Aras çayından tutmuş
Mil səhrasına kimi bütün otlaqlar
qədim zamanlar kimi qaramal və qo-
yun saxlayanlar ilǝ dolub, bu binǝhayə
səhralardan istifadə edilməyə başlan-
mış idi. 

Lakin budur iki-üç ay olar ki, şah-
sevənlər köhnə adətlərinə başlayıb,
hər on gündən bir hücumlar edib, öz
vəhşiyanə əməllərini icra etməkdə-
dirlər. 

Bir neçǝ dǝfǝ Aras mahallarına vǝ
bu axırlarda da Qarabağın Şuşa uyez-
dinǝ dǝ hücumlar ediblǝr. 



sədri Mustafa Cahangirof, “Müsavat”
firqəsinin Bakü komitəsi cənbində bu-
lunan Mərkəzi Müsalihə-Mürafiə şö-
bəsi vasitəsilə Məsai Nəzarətinə bir
ərizə verib, qışlaların natəmiz və
qeyri-müsaid bulunduqları əleyhinə
bir çarə ittixaz edilməsini rica etmiş-
di. 

Məsai Nəzarəti  tərəfindən xüsusi
bir şəxs təyin olunmuşdu bu ǝrizədə
göstərilən əhvalları təhqiq etsin. 

Yanvarın 18-ndə həmin şəxs, yanın-
da iki nəfər Suraxanı Kəsbkarlar İttifaqı
üzvlərindən alıb mədən dairəsinə gǝl-
mişdir. 

(Təhqiq komisyonunun üçü də rus
imiş.) 

Suraxanıda “Kaspiski-Çernomorski”
və “Roldçil” mədənində təhqiqat ya-
pıb, Mustafa Cahangirofun tələbi fe’li
olduğu təsdiq etdikdən sonra, fə’lə-
lərə müraciətən söyləmişdir ki – Bir
hökumətin başında Müsavat firqəsi
dura, o hökumətin də kazarmaları
bundan yaxşı olmaz. 

Fə’lələrin tezlik ilə bu işlərə çarə
olunmasını rica etmələri müqabilinə
söyləmişdir: “Nə qədər ki, Müsavat
vasitəsilə müraciət edirsiniz, o qədər
işləriniz ləngiyəcək və gecikəcəkdir.
Ama həmişə Soyuz vasitəsilə müraciət
etsələr – hökumət başında “Müsavat”
firqǝsi olmasa – böylə işlərə yaxşı və
təcili çarə ola bilər. Müsalihə Komis-
yonu rəisi Mustafa Cahangirof təhqi-
qatçının böylǝ hərəkətinə protesto
etməsinə qarşı, həmin şəxs hiddət-
lənib demişdir ki:

– Mənim üzərimə hiddətlənmə.
Mən Məsai Nəzarətinin baş müfət-
tişiyəm.

Bu xəbəri bildirən Suraxanı mədən
dairəsi fə’lələri Müsavatdan rica edi-
yorlar ki, Hökumətin və Məsai Nəza-
rətinin nəzəri-diqqətini böylǝ hadisə-
lərə cəlb etsin və mədən dairəsinə
bitərəf, dövlət və istiqlal nəzəriyyəsi
təqib edən Azərbaycan vətəndaşları
göndərsinlǝr.

Müsavatçı tələbələr
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi

“Müsavat”ın Tələbələr şöbəsi 22 ka-
nuni-sanidə vaqe olan iclasında Mər-
kəzi Komitə və fraksiyanın əhvali-
hazirə vǝ siyasəti-ümumiyyə haqqın-
da tutmuş olduğu tərzi-hərəkəti mü-
zakirə edib, qərar qoymuşlar Mərkəzi
Komitəyə və fraksiyona müraciətən
bu yolda davam etmələrini rica et-
sinlər və bütün gənc qüvvələrini fir-
qənin məmləkət və türklük üçün is-
tifadəsinə təqdim ediyorlar.

Cəmiyyəti-Xeyriyyə müsamirəsi 
Cümə günü yanvarın 23-ündə Ba-

kü Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi
tərəfindən Dağıstan mübarizləri nəfi-
nə olmaq [üzrə] bir müsamirə tərtib
verilmişdi. Müsamirəyə Hökumət
və Parlaman əzasından, tüccar və
ǝyandan bir çox zəvat, həmçinin baş-
da Ağayi-Seyid Ziyaǝddin Təbatəbai
olmaq üzrə İran heyəti-ezamiyyǝsi
iştirak ediyordu. 

Gənc rəssam Əzimzadənin səyilə
salon və səhnə milli  və şairanə bir
ruhda təzyin edilmişdi. 

Müsamirə çox həssas keçib, bir mil-
yon manata qədər mədaxil hasil ol-
muşdur. 

TƏŞƏKKÜR
Fǝrrux bəy Vəzirofun mərhum ol-

ması münasibətilə gərək bizzat və
gərəksə bittəhrir təziyələrini bəyan
edən bütün mərhumun tanış və
dostlarına qarşı mütǝşǝkkir olduğu-
muzu qəzetənizlə elan etməniz mü-
təmənnadır əfəndim.

Mərhum Fǝrrux bəy Vəzirof ailəsi

Müdir: Hacıbǝyli Üzeyir

Xǝzǝr dǝnizindǝ posta, sǝrnişin vǝ yük
gǝmilǝrinin hǝrǝkatı 

Bakü – Ənzǝli 
15-nci körpüdǝn, sǝşǝnbǝ, cümǝ vǝ bazar
günlǝri saat 4-dǝ. 

Bakü – Tazǝşǝhǝr (Krasnovodsk)
Dekabrın 10-ndan 15-nci körpüdǝn, çahar-
şǝnbǝ, cümǝ vǝ şǝnbǝ günlǝri saat 4-dǝ. 

Bakü – Salyan 
19-ncu körpüdǝn sǝşǝnbǝ, pǝncşǝnbǝ vǝ
şǝnbǝ günlǝri saat 4-dǝ. 

Bakü – Ənzǝli – Şahsüvar – Mǝşhǝdsǝr –
Bǝndǝr-Gǝz vǝ geri 

17-nci körpüdǝn çaharşǝnbǝ günü saat 4-dǝ. 
Bakü – Hǝsǝnqulu – Bǝndǝr-Gǝz vǝ geri 

17-nci körpüdǝn sǝşǝnbǝ günü saat 4-dǝ.
Petrofsk – Fort-Aleksandrovsk – Guryef vǝ

geri 
Paraxodlar Petrofskdan pǝncşǝnbǝ günlǝri
saat 4-dǝ çıxayorlar. 

Bakü – Lǝnkǝran – Astara 
17-nci körpüdǝn düşǝnbǝ, sǝşǝnbǝ vǝ şǝnbǝ
günlǝri saat 4-dǝ. 

Bakü – Petrofsk 
15, 25 vǝ 24-ncü körpülǝrdǝn sǝşǝnbǝ, pǝnc-
şǝnbǝ vǝ şǝnbǝ günlǝri saat 12-dǝ.      T-178

İstanbul Tibbiyyǝsi müǝllim müavinlǝrindǝn
doktor Rǝşid Sürǝyya

Daxiliyyǝ vǝ zöhrǝviyyǝ, “916” vǝ “606”
müalicǝlǝrinǝ naxoşları qǝbul ediyor. Gündüz
saat 12-dǝn 2-yǝdǝk Armyanski 13. Xüsusi
müsǝlman tǝvǝllüdxanası. Telefon 58-39. 

16816

Arvad diş hǝkimlǝri N. A. Şaxter vǝ xanım
Dişlǝr ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qazma

vǝ hǝr növ qayırma dişlǝr. Dişlǝrin yaxşı qa-
yırılması tǝmin olunur. Kǝnardan gǝlǝnlǝr
üçün tezliklǝ görülür. Qiymǝtlǝr münasibdir. 

Qǝbul olunur sǝhǝr saat 9-dan 2-yǝdǝk.
Axşam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk. 

Varansofski küçǝ 17 numerolu evdǝ. Pa-
radnı xod.                                                      133

Xüsusi müsǝlman tǝvǝllüdxanası 
- Gövhǝr xanım Qazızadǝ - 

Vǝz’i-hǝml edǝnlǝr hǝr bir vaxt, gǝlǝn
xǝstǝlǝr isǝ hǝr gün sǝhǝr saat 10-dan 2-yǝ
gibi qǝbul edilirlǝr. 

Tǝvǝllüdxanada ǝmǝliyyati-cǝrrahiyyǝ
(aperatsiya) icra edilib, doktor Tsetner kon-
sultasiya yapır. Feldşeritsa-mama Vasserman
çiçǝk döyür, yara bağlayor vǝ iynǝ vurur. 

Adres: Armyanski küçǝ, nömrǝ 13. Telefon
nömrǝ 58-39.                                             T321

Diş hǝkimi İ. S. Karştenbaum
Sisyanovski küçǝdǝ Çadrovının küncündǝ

Hacı İsmayıl İsrafilofun evindǝ numero 41.
Telefon numero 22-07. 

Müalicǝ vǝ plomba, dişlǝrin ağrısız çǝkil-
mǝsi, süni vǝ qızıl dişlǝrin qayırılması.  19324

Satılır royal “Offenbax” markası
Görmǝk olar saat 5-dǝn 7-yǝdǝk Koxma-

nın odasında. 
Qubernski küçǝ Kaspi vǝ Çornomor cǝ-

miyyǝtinin evindǝ, nömrǝ 7.                 19343

Doktor M. İ. Lori
Əmrazi-zöhrǝviyyǝ (sifilis) vǝ daxili naxoş-

luqları qǝbul edir. 914 vǝ 606 müalicǝsi. 
Qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn – 9-adǝk,
Axşam saat 3-dǝn – 7-yǝdǝk. 
Ünvan: Varansofski küçǝ numero 46. 
Bandarnının küncündǝ, yolu Bandarnı-

dan, numero 8. 3-ncü mǝrtǝbǝ. Telefon 17-
06.                                                              19331

Diş hǝkimi Y. X. Tsander 
Diş müalicǝlǝrini qǝbul ediyor. Kauçuk vǝ

qızıl üzǝrindǝ süni dişlǝr qayırıyor. 
Qǝbul olunur: 
Sǝhǝr saat 10-dan 1-ǝdǝk,
Axşam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk.
Ünvan: Balaxanski vǝ Krasnovodski kü-

çǝlǝrin küncündǝ. Qlazın aptekasının tinindǝ. 
19321

Berlin Darülfünunu doktoru 
İ. S. Kopilyoviç 

Daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbiyyǝ naxoşluqları qǝbul
edir. 

Sǝhǝr saat 10-dan 1-ǝdǝk,
Axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk. 
Elektrik müalicǝsi, 606 vǝ 914 müalicǝsi

vǝ qeyrilǝr. 
Adres: Varansofski küçǝ numero 17, 2-nci

mǝrtǝbǝ, telefon numero 50-27 vǝ 93.
19338

Numero 18                                                                                                 ░░ Azǝrbaycan░░ Sǝhifǝ 4

Ticarət, Sənaye və Ərzaq Nəzarəti eylül ayının 8-ndə 1916 sənə qanunu
üzrə elan ediyor ki, hamı alış-verişçilər və həmçinin böyük ticarətxanalar və
habelə dad-sitad məhəlləri bu elan dərc olunandan üç günün ərzində
Nəzarətə qənd, şəkər və rafinad nə miqdarda olduğunu dürüst xəbər
verməlidirlər, nə qiymətə bu qənd ǝlǝ gəlib və nə qiymətdə satılır. Hərgah
bu üç gün keçəndən sonra bir alış-verişçidə, yainki ticarətxanaların birində
göstərilmiş vaxtda elan üzrə ərizə yazıb o malı göstərməyibsə, yainki nə miq-
darda, ya qiymətində dürüst xəbər verməyibsə, yuxarıda göstərilən qanun
üzrə cavabdǝhǝndǝdirlər.

Kanuni-saninin 15-i 1920 sənə. 
Nazirin əvəzindən A. Manço T-463

Bakü Ticarǝt-Sǝnaye İttifaqını İntizama Salan Komissiya 
Bununla Azǝrbaycan ticarǝt-sǝnaye sinfi ǝhalisinǝ elan ediyor ki, o, İttifaqın yeni nizamnamǝsindǝ göstǝrilǝn qǝrarlar ilǝ İttifaqı intizama salmaya
başlamışdır. Komissiya bütün idarǝlǝri aşağıda göstǝrildiyi qǝrar üzrǝ 13 ticarǝt vǝ 11 sǝnaye qruplarına tǝqsim etmişdir. Dǝstǝlǝr tǝşkilini Komissiya
zeyldǝ ǝsamisi zikr olan zatlara tǝfviz etmişdir ki, bu zǝvat aşağıda göstǝrilǝn mǝhǝllǝrdǝ vǝ günlǝrdǝ ictimalar dǝvǝt edǝcǝklǝrdir. 
Dǝvǝt edilǝcǝk ictimalarda intizam mǝsǝlǝsindǝn ǝlavǝ fǝqir ǝhali nǝf’inǝ vergi cǝm edilmǝsi mǝsǝlǝsi dǝ müzakirǝ edilmǝlidir. 

Qrup
numeroları Qrup tǝşkili Mǝzun mütǝşǝkkil, icmaların mǝhǝl vǝ vaxtı 
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Ticarǝt şöbǝsi 
Banklar, banka kantorları, lombard, pul xırdalayan kantor-
lar, sığorta, hǝmlü-nǝql vǝ ekspedisyon idarǝlǝri

Köhnǝ vǝ tǝzǝ dǝmir alış-verişi, texnika kantorları, elek-
trik, kanallar vǝ su kǝmǝrlǝri alatıyla, çugün qab malları,
aftomobil vǝ aftomobil alatıyla, rǝng, divar kağızı, qab,
silah, mebel, şişǝ, gǝmi alatı, balıq seydi lǝvazimatı,
kabortka emalatı ilǝ ticarǝt edǝnlǝr

Xüşgbar, düyü, un, çay, qǝnd, kǝndir, yun, ipǝk, dǝri,
qoyun vǝ başqa dǝri emalatıyla ticarǝt edǝnlǝr

Bǝzzaziyyǝ, xǝzzazi, qaliçǝ, xǝz papaq, şlyapa, gön ticarǝti,
hazır ǝlbisǝ, çǝkmǝ, dǝrzi, ağ tikǝnlǝr, çǝkmǝçi vǝ şlyapa
kargǝhlǝri, yuyuçu vǝ paltar yuyanlar. 

Baqqaliyyǝ, qastronom, tǝnbǝki, donquz ǝti, balıq vǝ
şǝrab ilǝ ticarǝt edǝnlǝr, xüşgbar vǝ tǝr meyvǝcatı, mǝdǝn
suları, gül mağazaları, arpa vǝ saman vǝ göyǝrti ilǝ ticarǝt
edǝnlǝr

Kağız, kitab vǝ musiqi alatı ilǝ ticarǝt edǝnlǝr, sǝnayeyi-
nǝfisǝ ǝşyaları, qǝzetǝ vǝ kitab naşirlǝri

Yuvelir, çeşmǝk vǝ saat mağaza vǝ kargǝhlǝri vǝ sinema
lentaları ilǝ ticarǝt edǝnlǝr 

Aptek vǝ aptek mağazaları 

Taxta, odun, bǝrk yanacaq vǝ neft emalatı ilǝ ticarǝt
edǝnlǝr

Mehmanxanalar, restoranlar, mebelli odalar,
qǝhvǝxanalar, qǝnnadı dükanları, çayxanalar vǝ kababçılar

Qǝssablar

Çörǝkçilǝr 

Komisyon kantoraları vǝ mağazalar, dǝllallar, miyançılar,
ticarǝt binaları olmayan tacirlǝr

Sǝnaye şöbǝsi 
Paraxod vǝ yelkǝn gǝmilǝri 

Un döyǝn vǝ düyü tǝmizlǝyǝn dǝyirmanlar vǝ başqa
mǝ’kulat hazırlayan fabrikalar vǝ zavodlar, duz istehsalatı,
südçülǝr, tǝnbǝki, giliz vǝ konfet fabrikaları 

Çugün tökǝn zavodlar, mexaniki kargǝhlǝr, mǝftul, mıx
zavodları vǝ başqa dǝmir işlǝri işlǝyǝn kargǝhlǝr, idarǝlǝr,
gǝmi inşa edǝn zavodlar vǝ doklar vǝ elektrik mövqiflǝri

Yağ qayıran vǝ sabun bişirǝn zavodlar vǝ bu gibi şeylǝr is-
tehsal edǝn başqa müǝssisǝlǝr, pivǝ zavodları, buz
zavodları, süni sular zavodları, şǝrab-araq zavodları

Araba vǝ fayton vǝ bu kimilǝr ilǝ ticarǝt edǝnlǝr vǝ qa-
rajlar

Toxucu fabrikaları, kǝndir tǝmizlǝyǝn vǝ ipǝk zavodları,
toxuyan vǝ ǝyirǝn kargahlar, çǝkmǝ fabrikaları vǝ dǝri
zavodları 

Mǝtbǝǝlǝr vǝ litoqrafiyalar, cildçi vǝ qutu qayıran kar-
gahlar, ǝksxanalar vǝ başqa bu gibi müǝssisǝlǝr 

Gipsolit, semend, kǝrpic, kirǝc, şişǝ zavodları, heykǝl
kargahları vǝ daş qayıran idarǝlǝr 

İnşaat işlǝri podratçıları 

Balıq mǝdǝnçilǝri 

Maldarlar 

Ter-Stepanof Q. B. Şǝnbǝ, 24 kanuni-sani, axşam saat 6-da
Baryatin caddǝsindǝ İstiqrazi-Mütǝqabilǝ Cǝmiyyǝti
binasında 

Dassel, M. E. “Steppun qardaşları” kantoru, Petrofskaya
meydançada, dǝniz kǝnarında, yekşǝnbǝ günü, kanuni-
saninin 25-ndǝ sǝhǝr saat 11-dǝ “Steppun qardaşları”
kantorasında 

Avetof, A. Y. Kamanisti caddǝdǝ numero 204. Şǝnbǝ günü
24 kanuni-sani, axşam saat 6-da Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ
Sǝnaye İttifaqı dǝftǝrxanasında

Hǝsǝnof Mǝhǝmmǝdtǝqi, Nikolayef caddǝsindǝ “Renesans”
mehmanxanası altında, cümǝ günü kanuni-saninin 13-ndǝ,
gündüz saat 4-dǝ Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye
İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Hǝsǝnof Mǝhǝmmǝdhǝsǝn, Çǝnbǝrǝkǝnd caddǝsindǝ,
cümǝ günü, kanuni-saninin 30-nda, gündüz saat 4-dǝ, Borsa
nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Popof L. M. “Laudenbax vǝ Popof” mağazası Qorçakofski vǝ
Krivoy caddǝlǝrin küncündǝ, sǝşǝnbǝ günü kanuni-saninin
27-ndǝ, axşam saat 6-da, Birinci Mǝtbǝǝ Şirkǝtindǝ, Marin-
ski caddǝ numero 9

Bıkof L. Y. Mixaylofski caddǝdǝ “Haşımof vǝ Bıkof”, cümǝ
günü kanuni-saninin 30-nda axşam saat 6-da, Borsa
nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Ferdinand M. A. Torqovı caddǝdǝ Hacıyef evi, şǝnbǝ, ka-
nuni-saninin 24-dǝ sǝhǝr saat 11-dǝ “Formasiya” istehlak
dükanında 

Aslanof Rǝhmǝtullah, sǝşǝnbǝ, kanuni-saninin 27-sindǝ
gündüz saat 4-dǝ Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye
İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Ter-Martirosof A. Q. Metropol mehmanxanası, yekşǝnbǝ
günü 25 kanuni-sani, sǝhǝr saat 11-dǝ Borsa nǝzdindǝki
Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Sadıqbǝyof, Kolyubakinski caddǝ, qǝssab dükanları
cǝrgǝsindǝ, cümǝ günü kanuni-saninin 23-ndǝ, axşam saat
7-nin yarısında, Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye
İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Lipiridi, Kolyubakinski vǝ Sisyanofski caddǝlǝrin küncündǝ,
yekşǝnbǝ günü, kanuni-saninin 25-ndǝ, gündüz saat 4-dǝ
Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının
dǝftǝrxanasında 

Bernşteyn S. B. Qoqol caddǝsi numero 15, xüsusi elan
edilǝcǝkdir

Kulikof F. “Samolyot” cǝmiyyǝti, Merkuryefski vǝ Bolşoy
Morskoy caddǝlǝrin küncündǝ, sǝşǝnbǝ günü, kanuni-
saninin 27-sindǝ, gündüz saat 1-dǝ “Qafqaz vǝ Merkuri”
cǝmiyyǝtinin kantorunda

Mehdiyef Y. N. Merkuryefski vǝ Milyutin caddǝlǝrinin
küncündǝ, düşǝnbǝ günü, kanuni-saninin 26-sında, axşam
saat 7-dǝ, Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının
dǝftǝrxanasında 

Klark P. Q. Merkuryefski caddǝ numero 12, düşǝnbǝ günü,
kanuni-saninin 25-ndǝ gündüz saat 12-dǝ, “Kanat vǝ Mǝftul
cǝmiyyǝtinin” Merkuryefski caddǝdǝ 12 numerolu evdǝ
olan Bakü kantorasında 

Dassel M. E. Dǝniz kǝnarında Petrofski meydançada olan
“Steppun qardaşları”nın kantorası, cümǝ günü, kanuni-
saninin 23-ndǝ saat 1-dǝ, “Steppun qardaşları”nın
kantorasında 

Pivovarof E. İ. Çaharşǝnbǝ günü, kanuni-saninin 28-ndǝ
gündüz saat 12-dǝ Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye
İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Avetof A. Y. Kamenisti caddǝ numero 204, düşǝnbǝ günü
kanuni-saninin 26-sında axşam saat 5-dǝ Borsa nǝzdindǝki
Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Levenson E. S. Marinski numero 9, yekşǝnbǝ, 25 kanuni-
sani, gündüz saat 11-dǝ, Birinci Mǝtbǝǝ Şirkǝtinin kan-
torunda, Marinski numero 9

Belenki L. İ. Çadrovı vǝ Armyanski caddǝlǝrin küncündǝ, ka-
nuni-saninin 27-ndǝ, gündüz saat 1-dǝ, Borsa nǝzdindǝki
Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Qasımof Hacı, Staro-Polis küçǝsindǝ, Tǝqiyefin evindǝ, pǝnc-
şǝnbǝ günü, kanuni-saninin 29-nda, gündüz saat birdǝ Bor-
sa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Sǝfǝrǝliyef Tǝqi bǝy, çaharşǝnbǝ günü, kanuni-saninin 28-
ndǝ axşam saat 6-da, Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye
İttifaqının dǝftǝrxanasında 

Pǝncşǝnbǝ günü, kanuni-saninin 29-nda axşam saat 6-da,
Borsa nǝzdindǝki Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının
dǝftǝrxanasında 

Hǝr növ mǝlumatı gündüz saat 10-dan 2-yǝ qǝdǝr Qorçakofski caddǝdǝ 1 numerolu evdǝ (2-nci mǝrtǝbǝ) İttifaq dǝftǝrxanasında İttifaq katibi
Q. A. Kevorkov veriyor.                                                                           

T-472
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HÖKUMƏT QƏRARDADLARI 

97 – Bǝzi şǝxslǝr ki, buğdanı vǝ qeyri
ǝrzaq şeylǝrin qǝndǝ vǝ qeyri zǝruriyyata
mübadilǝ etmǝk üçün icazǝ tǝlǝbindǝ-
dirlǝr, bu xüsusda onların beş min manat
girov qoymaları icbaridir. Mǝzkur icazǝ-
namǝnin verildiyi zamanda ifasını öhdǝ-
sinǝ götürǝn şey üçün iki hǝftǝlik vǝdǝ
tǝyin edilir. Bu vǝdǝ müddǝtindǝ öhdǝsi-
nǝ götürǝn icazǝni ifa etmǝz isǝ mǝzkur
girov qoyduğu mǝblǝğ xǝzinǝ mǝnfǝǝtinǝ
keçir. 

98 – Əmlak vǝ Ziraǝt nazirin[in] bi-
nagüzarlığına binaǝn Muğan çölünün
aşağı kanalının baş arx bǝndinin tǝmiri vǝ
mǝzkur kanalın yuxarıkı hissǝsindǝ dǝ su-
lamaq üçün arx qayırmaq üçün iyirmi altı
min beş yüz manat 75 qǝpik kredit açıl-
sın. 

25 iyul 1918-dǝn 

99 – Almaniya İmperatorluğunun Qaf-
qazda mövcud Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi nǝz-
dindǝ bulunan İqtisad cǝmiyyǝtinin nü-
mayǝndǝsinǝ, mǝzkur  dövlǝt tǝrǝfindǝn
Arzumanofdan Gǝncǝdǝ mövcud zavo-
dundakı xam vǝ mǝcmu pambığın aparıl-
masına müsaidǝ edir. 

100 – Qafqazdakı Alman imperator
Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi nümayǝndǝsinǝ Al-
maniya Hökumǝti aldığı vǝ Gǝncǝdǝ Ar-
zumanof zavodunda saxlanılan pambığı,
nǝ qǝdǝr olmuş olsa, aparmağa izin ve-
rilir. 

Hökumǝt İşlǝrinin müdiri: 
R. Xoyski 

26 iyul 1918-ci il 

101 – Alman xǝstǝ vǝ yaralı ǝsgǝrlǝri
üçün min vedrǝ şǝrab, on put un, on
dörd girvǝnkǝ dǝ kürü gömrüksüz apar-
mağa izin verilir. 

27 iyul 1918-ci il 

102 – Ağdaş Milli Komitǝsinin ǝşya-
larını tǝhvil almaq üçün bir komisyon
tǝşkili Daxiliyyǝ, Maliyyǝ vǝ Ərzaq na-
zirlǝrinǝ mühǝvvǝl edilir. 

103 – Ərzaq nazirinǝ izin verilir ki, öz
dǝftǝrxanasında katibǝ bir müavin, dǝf-
tǝrxana mǝmuruna bir müavin vǝ bir dǝ
bir qeyri dǝftǝrxana mǝmuru tǝyin etsin. 

104 – a) Konyakın bir qradusuna 40
qǝpik aksiz qoyulur. 

b) Vǝ onun Azǝrbaycan mǝmlǝkǝ-
tindǝn aparılmasına izin verilir. 

105 – Ərzaq vǝ Maliyyǝ nazirlǝri tǝ-
rǝfindǝn sirkǝyǝ gömrük xǝrci qoyduq-
dan sonra onu qeyri yerlǝrǝ aparmağa
izin verilir. 

106 – Daxiliyyǝ nazirinǝ yüz iyirmi beş
min rublǝ buraxılır. Hǝmin mǝblǝğdǝn
köçǝrilǝri mühafizǝ etmǝk vǝ uyezddǝ
sakitlik bǝrpa etmǝk üçün Şuşa Milli Ko-
mitǝsinǝ verilsin. Hǝman binagüzarlığa
binaǝn ǝlli min manat da Zǝngǝzur ko-
mandanına verilir. Verilǝn mǝblǝğ mǝz-
kur uyezdlǝr divanxanalarının 1918-ci ilin
iyun, iyul vǝ avqust aylarının hesabına
daxil olur. 

107 – Hökumǝt xǝzinǝsindǝn zirai
xǝzinǝlǝrǝ ǝlli min manat buraxılması
Maliyyǝ nazirinǝ mühǝvvǝl edilir ki, zirai
xǝzinǝlǝrdǝn maaş alan mǝmurların mǝ-
vaciblǝri verilsin. 

108 – Mǝrkǝz Posta vǝ Teleqrafxana
idarǝ edilmǝsi üçün lazımi şeylǝr mühǝy-
ya etmǝyǝ Posta vǝ Teleqraf naziri bina-
güzarlığına yetmiş beş min manat tǝxsis
edilir. 

112 – a) Azǝrbaycan Hökumǝtinin ǝr-
zaq işlǝrini qaydaya salmaq üçün nazirlǝr:
1) A. Aşurof, 2) Ə. b. Əmircanof, 3) X. b.
Mǝlikaslanof vǝ 4) N. b. Yusifbǝyofdan
ibarǝt bir komisyon düzlǝnir. 

b) Ərzaq nazirinǝ ǝlli min manat bu-
raxılır ki, Ərzaq İdarǝsinin mǝmurları
xidmǝtlǝrindǝ tǝsdiq edilǝnǝdǝk, onlara
maaş verilsin. 

30 iyul 1918-ci il 

113 – Rusiya Alman alayının Birinci
batalyon komandanına min put buğda vǝ
min put arpa Tiflisǝ aparmağa izin ve-
rilsin. Bu şǝrtlǝ ki, ǝvǝz olaraq Gǝncǝyǝ
min put qǝnd gǝtirsin. Hǝman qǝndin bir
hissǝsi Ərzaq naziri ixtiyarına verilǝcǝkdir
ki, ǝhaliyǝ ucuz qiymǝtǝ satılsın. Qalan
hissǝsi isǝ Birinci batalyon komandanı
ixtiyarına verilir. 

114 – Lazım olduqca milli komitǝlǝrin
ǝmlakını satmağa lǝğv komisyonları tǝşkil
olunmasına izin verilir. 

117 – Zaqatal nahiyǝsinin ümumi ha-
lına bǝlǝd olmağa, camaatın ǝrz-halını
bilmǝyǝ vǝ hǝmçinin xidmǝtdǝn kǝnar
edilǝsi mǝmurları başqa xidmǝtlǝrǝ kö-
çürüb onların haqq-hesabını vermǝk mǝ-
sǝlǝlǝrini hǝll etmǝk üçün tǝcili olaraq
hǝman nahiyǝyǝ Maliyyǝ, Ədliyyǝ vǝ Da-
xiliyyǝ nǝzarǝtlǝrinin vǝkillǝrindǝn ibarǝt
bir komisyon göndǝrilsin. 

Zaqatal okruqunda qeyri quberniyalar
qaydası üzrǝ divanxanalar düzǝltmǝk
Daxiliyyǝ nazirinǝ tapşırılsın. 

118 – Xaçbulaq vuruşmasında şücaǝt
göstǝrmiş divan mǝmurlarına ǝnam pay-
lamaq üçün Daxiliyyǝ nazirinǝ beş min
manat verilsin. 

119 – Azǝrbaycanda olan şǝhǝr bǝ-
lǝdiyyǝ idarǝlǝrini tǝzǝdǝn işǝ salmaq
Daxiliyyǝ nazirinǝ mühǝvvǝl edilmişdir.
Bǝzi uyezd mǝrkǝzlǝri olan Ağdaşda,
Salyanda, Ağdamda, Bǝrdǝdǝ, Qazaxda
vǝ qeyridǝ bǝlǝdiyyǝ idarǝlǝri olmadığına
görǝ, oralarda yüzbaşılara donluq üç yüz
manata qǝdǝr verilǝ bilǝr. Lazım olsa,
yüzbaşı bir dǝftǝrxana mǝmuru, bir dǝ
bir qapıçı tuta bilǝr. Mǝmurun mǝvacibi
iki yüz manat, qapıçının isǝ yüz ǝlli ma-
natdır. 

120 – “Yelizavetpol” şǝhǝrinǝ “Gǝn-
cǝ” adı verilsin, “Qaryagin” uyezdi “Cǝb-
rayıl” uyezdi adlansın. 

VERİN ZAVALLILARA

“Vatǝsimu bihǝblillahi cǝmiǝn 
vǝ lǝtǝfǝrrǝqu”

---
Şamaxı vǝ Gökçayda ermǝnilǝr tǝ-

rǝfindǝn yaxılıb-yıxılan xanimanları, sön-
dürülǝn [ocaqları], qadın-erkǝk qurşunla
öldürülǝn, bıçaqlarla kǝsilib doğranan
bigünah millǝtdaşlarımızı, dün zǝngin vǝ
dövlǝtli ikǝn bu gün viranxanalarda iqa-
mǝtlǝ bir loğma yavan ǝkmǝyǝ möhtac
buraxılan zavallı qardaşlarımızı düşünü-
yormusunuz? 

Əgǝr düşünmǝyorsanız, eyi biliniz ki,
kainatın beş sǝnǝdir bir-birini boğazlayan
bu ǝn mühüm dövrǝsindǝ ǝsǝbiyyǝti-
qövmiyyǝsi ǝlil vǝ ya nöqsan olan mil-
lǝtlǝr üçün hǝyat yoxdur. 

Bu günǝ qǝdǝr olduğundan ziyadǝ
yarın üçün dǝ Qurani-ǝzimüşşǝnimizin
balada nǝql etdiyim ǝmri-mübini vǝchilǝ
mǝtin bir surǝtdǝ yek-digǝrinǝ sarılaraq
siyasi birliklǝrini tǝmin edǝmǝyǝn ǝqvam
bilxassǝ bundan sonra qǝtiyyǝn yaşa-
yamayacaqdır. 

“Əl-müminu lil-mümini kalbünyani
yǝşüddü bǝ’zuhü bǝ’zǝ” hǝqiqǝti-siya-
siyyǝsini min üç yüz sǝnǝdir qulaqları-
mızda çınladan islamiyyǝt, bir müsǝlma-
nın digǝr müsǝlmana nisbǝtini, bir bina-
nın yek-digǝrinǝ istinad edǝn daşlarına
bǝnzǝtmǝklǝ siyasǝti-milliyyǝyi pǝk bǝliğ
bir surǝtdǝ tǝsvir buyurmuşdur. 

Bir divarın bir qaç daşını yıxıb çıxar-
maqla nasıl ki, divar yıxılarsa, milliyyǝti-
mizi tǝşkil edǝn camaatlardan bir qismi-
nin fǝlakǝtindǝn dǝ ǝqsami-sairǝnin haq-
qıyla mütǝǝssir olması qǝdǝr tǝbii heç bir
şey yoxdur. Şamaxı vǝ Gökçayda yıxılan
evlǝr, yandırılan xanimanlarımız; kǝsilib
doğranaraq qǝvafili-şühǝdaya iltihaq edǝn
on minlǝrcǝ müsǝlmanlar din vǝ millǝt
qardaşlarımız; dün dövlǝtli ikǝn bu gün
bir loğma ǝkmǝk üçün göz yaşlarıyla di-
lǝnǝn bǝdbǝxtlǝrdir, qövmdaşlarımızdır. 

Allahın inayǝti ilǝ Bakü alındı. Vǝ ǝn
alçaq düşmǝnlǝrimiz mǝqhur vǝ rǝzilanǝ
bir surǝtdǝ qaçdı. Millǝt, min üç yüz sǝnǝ
eyni mǝqsǝd uğrunda yek-digǝrini tǝqi-
bǝn, yerdǝ yatan şühǝdamız ǝrvahını da
şad edǝr surǝtdǝ üst-üstǝ iki bayram
yapdı. 

Bu mǝsǝrrǝtlǝr içindǝ, ey Bakü vǝ bü-
tün Qafqaz türklǝri, ey zǝngin müsǝlman-
lar! Şamaxı vǝ Gökçay zülmzǝdǝ qardaş-
larımızın da göz yaşlarını tǝxfifǝn, yıxıl-
mış könüllǝrini tǝmir etmǝliyiz. 

Millǝtimizin bir qismi ağlarkǝn, ǝq-
sami-sairǝsinin bila-tǝǝssür gülmǝsi xe-
yirli bir istiqbala dǝlalǝt edǝmǝz. Bi-
naileyh, ǝgǝr hǝyat vǝ istiqlala talib vǝ
müstǝhǝq isǝniz, Şamaxı vǝ Gökçay zülm-
zǝdǝlǝrinǝ vǝ Ermǝnistandan qismǝn öl-
dürülǝrǝk, qismǝn dǝ fǝrar surǝtilǝ hǝ-
yatlarını qurtara bilǝrǝk sayeyi-üxüvvǝ-
tinizǝ iltica edǝn sair din vǝ millǝt qardaş-
larımıza kiseyi-müavinǝti açınız, onlara
lazımi dǝrǝcǝdǝ ianǝlǝr veriniz, çünki siz
onlara versǝniz, Allah da sizǝ verǝr. 

İştǝ, haydı, qardaşlar, verin zavallılara.

Əl-mücahid fi-sǝbilillah 
Bakü, 2/10/34 

BAKÜ XƏBƏRLƏRİ

* 2-3 gündǝn sonra teleqraf ilǝ telefon
açılıyor. 

Alman Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi 
şǝhǝrimizdǝ

3 gün ǝvvǝl xüsusi qatar ilǝ Tiflisdǝn
şǝhǝrimizǝ Almaniya dövlǝti Heyǝti-Mü-
rǝxxǝsǝsi varid oldu. Heyǝtin sǝdri sabiq
Türkiyǝ hǝrbi işlǝrini islah etmǝk üçün Al-
maniyadan dǝvǝt edilmiş mǝşhur hǝrbi
mütǝxǝssis general fon der Qolts paşa-
nın mǝxdumu Baron fon der Qoltsdur.
Mumaileyh Azǝrbaycan Hökumǝti nǝz-
dindǝ mürǝxxǝsdir.

Srağagün axşam Azǝrbaycan Höku-
mǝti heyǝti heyǝti-vükǝlayı  “Metropol”-
da ziyarǝt etmişlǝr. Alman heyǝtini Baş
vǝzir Fǝtǝli xan, Maarif naziri Nǝsib bǝy,
Daxiliyyǝ naziri Behbud xan vǝ Maliyyǝ
naziri Əbdülǝli bǝy qǝbul etmişlǝr vǝ
qonaqlar üçün süfrǝ açmışlar. Almaniya
ilǝ yeni tǝşǝkkül etmiş Azǝrbaycan döv-

lǝti arasında münasibati-sǝmimanǝ yapıl-
ması xüsusunda bir çox nitqlǝr irad olun-
muşdur. Nitqlǝrinin birindǝ baron hǝzrǝt-
lǝri söylǝmişdir ki, onun pǝdǝrinin türklǝr
vǝ bilümum müsǝlmanlara olan hissiyya-
ti-dostanǝsini Almaniya dövlǝti nǝzǝrǝ
alıb da, onu cǝbhǝdǝn çağırıb Qafqaziya-
ya göndǝrmişdir. Tǝbii ki, pǝdǝrinin his-
siyyatını baron hǝzrǝtlǝri öz qǝlbindǝ
bǝslǝmǝkdǝ davam edǝcǝkdir. 

Gürcü heyǝti 
Srağagün gürcü Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi

Knyaz Maqalof tǝhti-sǝdarǝtindǝ Azǝr-
baycan Heyǝti-Vükǝlasına ziyarǝt edib,
onu öz paytaxtı olan Baküyǝ köçmǝk mü-
nasibǝtilǝ tǝbrik etmişdir. Baş Vǝkilimiz
Fǝtǝli xan hǝzrǝtlǝri cavabında tǝşǝkkür-
lǝr izhar etmişdir. Gürcü heyǝti Gürcüs-
tana Baküdǝn neft aparılmasına icazǝ
istǝmişdir. Hǝmin tǝmǝnna vǝzirlǝrin
srağagünki iclasında mövqeyi-müzakirǝ-
yǝ qoyulub böylǝ qǝrar verilmiş ki, hǝ-
man mǝsǝlǝnin hǝlli üçün xüsusi bir ko-
misyon tǝşkil edilsin vǝ hǝmin komisyon
gürcü heyǝti ilǝ bǝrabǝr lazımi tǝdbirlǝr
ittixaz etsin. 

Rusların istidası 
Srağagün axşam hökumǝt ricalı nǝzdi-

nǝ dava vǝkili Smirnof cǝnablarının tǝhti-
rǝyasǝti ilǝ bir rus heyǝti gǝlib, Şamaxı
uyezdindǝn qaçmış malakanların öz yer-
lǝrinǝ getmǝyinǝ icazǝ istǝmiş. Hökumǝt
buna razı olmuş, bu şǝrtlǝ ki, ǝvvǝla, sa-
biqdǝ müsǝlmanlardan qarǝt edilmiş
mallar sahiblǝrinǝ qaytarılsın vǝ saniyǝn,
evsiz vǝ yersiz olan müsǝlmanlara onlar
özlǝrinin yanında yer versinlǝr. 

Qarabağ üsyançılarının yumşalması 
Şayiata görǝ, Qarabağda üsyan edǝn

ermǝni ǝşqiyası türk komandanlığı nǝzdi-
nǝ gǝlib aman istǝmişlǝr vǝ tǝslim olma-
larına rizalıq izhar etmişlǝr. Andranik isǝ
İrǝvan tǝrǝfǝ qaçmışdır. 

Lǝnkǝrana göndǝrilǝn heyǝt 
Bir neçǝ gün ǝvvǝl Lǝnkǝran üsyan-

çılarıyla danışığa girişmǝk üçün Baküdǝn
göndǝrilǝn rus heyǝti şayiata görǝ hǝlǝlik
Salyandadır. 

Otriş nümayǝndǝsi 
3 gün ǝvvǝl şǝhǝrimizdǝ olan Otriş

Hökumǝti mürǝxxǝsi Baş Vǝzirimizǝ vizit
icra etmişdir. Hǝman gün Baş Vǝzir cǝ-
nabları İaşǝ naziri ilǝ bǝrabǝr mumai-
leyhǝ vizit iadǝ etmişlǝr. 

- Eşitdiyimizǝ görǝ, bu il edadi mǝk-
tǝblǝrdǝ oxuyan tǝlǝbǝlǝrin sayı azal-
dığından naşi, Baküdǝki gimnaziyaları
birlǝşdirmǝk fikrindǝdirlǝr. Ünas gimna-
ziyaları da birlǝşib “Svyataya Nina” mǝk-
tǝbindǝ oxunacaqdır. Yavuq zamanda Bi-
rinci Müsǝlman gimnaziyası, sonra da
qeyri mǝktǝblǝr açılacaqdır. 

- Sentyabrın 30-dan etibarǝn Bakü
tamojnası fǝaliyyǝtǝ başlamışdır. Tamoj-
nanın naziri Qoqibadze ǝmr verib üç gü-
nǝ kimi qulluqçuların işǝ başlamalarını
tǝlǝb etmişdir. Əks surǝtdǝ işǝ başlama-
yanlar vǝzifǝlǝrindǝn xaric olunacaqlar.
Bundan ǝlavǝ camaat öz mallarını almağa
dǝvǝt olunurlar. 

- Oktyabrın 2-dǝ Ənzǝlidǝn “Arxan-
gelsk” paraxodu gǝlmişdir. 

- Bu günlǝrdǝ Xǝzǝr istehlak cǝmiy-
yǝti “Feodosiya”nın musiqi heyǝti Pet-
roqrad vǝ Moskvada mǝktǝblǝr mǝram-
namǝsi ilǝ fǝaliyyǝtǝ başlayacaqdır. 
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